
ְקָרא ת ַוּיִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֵּכיַצד ִנָּתן ְלִהָּסֵמְך ַעל ַהְּבֵהָמה ִּבְׁשַעת ַהִּוּדּוי?
”ְוָסַמ ָידֹו ַעל רֹאׁש ָהֹעָלה ְוִנְרָצה לֹו ְלַכֵּפר ָעָליו“ (א ד)

ְּבַמֶּסֶכת יֹוָמא (לו א) ְמבָֹאר ֶׁשִּבְׁשַעת ַהְּסִמיָכה ַעל ַהָּקְרָּבן, 
ָהָיה ַּבַעל ַהָּקְרָּבן ִמְתַוֶּדה ַעל ַהֵחְטא ֶׁשְּלצֶֹרְך ַּכָּפָרתֹו ֵהִביא 
ֶאת ַהָּקְרָּבן [ְרֵאה ַּב‘ְּכָתב ְוַהַּקָּבָלה‘ ַעל ָּפסּוק ֶזה ֶׁשְּמָפֵרׁש 

ֶׁשִּמַּלת ’ְלַכֵּפר‘ ֵּפרּוָׁשּה ’ְלִהְתַוּדֹות‘].
ְּבִהְלכֹות יֹום ַהִּכּפּוִרים ָּפַסק ַה‘ָּמֵגן ַאְבָרָהם‘ (תרז ד) ֶׁשִּמּשּׁום 
ַהּוִּדּוי  ֲאִמיַרת  ְּבֵעת   ְלִפיָכ ַּבֲעִמיָדה,  ְלֵהָאֵמר  ַהּוִּדּוי  ֶׁשִּדין 
ֶׁשָעָליו  ַהָּדָבר  ִיָּנֵטל  ֶׁשִאם  ְּבאֶֹפן  ֵען  ְלִהּׁשָ ַלִּמְתַוֶּדה  ָאסּור 
ִנְסָמ – הּוא ִיּפֹל, ֶׁשֵּכן ְסִמיָכה ֶׁשָּכזֹו ֶנֱחֶׁשֶבת ִּכיִׁשיָבה. ְלִפי 
ֶזה ָּתַמּה ָה‘ִאְמֵרי ֱאֶמת‘: ֵּכיַצד ָיכֹול ַּבַעל ַהָּקְרָּבן ְלִהְתַוּדֹות 
ַנֲעֵׂשית  ַהְּבֵהָמה  ַעל  ַהְּסִמיָכה  ֲהא  ַהְּסִמיָכה,  ִּבְׁשַעת 
ִיּפֹל  ַהְּבֵהָמה  ִּתָּנֵטל  ִאם  ֶזה  ּוְבאֶֹפן  ב),  טז  (ֲחִגיָגה  ּכֹחוֹ‘  ’ְּבָכל 

ַהִּמְתַוֶּדה?
ב ֻקְׁשָיה זֹו ִּבְׁשֵני  ַרִּבי ִיְצָחק ְיהּוָדה ְטרּוְנק ָאָב“ד קּוְטָנא, ִיּׁשֵ

ֵּתרּוִצים:
א. ַאף ֶׁשַהְּסִמיָכה ַנֲעֵׂשית ’ְּבָכל ּכֹחוֹ‘, ֵאין ִהיא ַנֲעֵׂשית ְּבָכל 
ּכֹחַ ַהּגּוף ֶאָּלא ְּבָכל ּכֹחַ ַהָּיַדִים ִּבְלַבד [ְרֵאה ַּבִּמְדָרׁש (בר“ר 
סה יז) ֶׁשַהְּכָבִׂשים ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְּגבֹוִהים ִּבְמֻיָחד. ְלִפי 
ֶזה ַאף ַהֵּמִביא ֶּכֶבׂש א ָהָיה ָצִרי ְלִהְתּכֹוֵפף ְּכֵדי ְלִהָּסֵמְך 
 ,ָעָליו, ְוַהְּסִמיָכה ָהְיָתה ַנֲעֵׂשית ְּבכֹחַ ָיָדיו ִּבְלַבד]. ֵּכיָון ֶׁשָּכ
זֹו  ְוֵאין  ָעְמּדֹו,  ַעל   ַהִּנְסָמ ֵאר  ִיּׁשָ ַהְּבֵהָמה  ִּתָּנֵטל  ִאם  ַאף 

ַהְּסִמיָכה ֶׁשָאַסר ַה‘ָּמֵגן ַאְבָרָהם‘.
 ֶׁשִּנְסָמ ְלִמי  ַרק  נֹוֵגַע  ַהּוִּדּוי  ִּבְׁשַעת  ַהְּסִמיָכה  ִאּסּור  ב. 
ַעל  מֹוָרה  ַהְּסִמיָכה  ֶׁשָאז  ָעָליו,  ָקָׁשה  ֶׁשָהֲעִמיָדה  ֵמֲחַמת 
ַּגֲאָוה, ְוִאּלּו ַהּוִּדּוי ָצִרי ְלֵהָאֵמר ְּבַהְכָנָעה. ַא ַהְּסִמיָכה ַעל 
ַהָּקְרָּבן א נֹוֲעָדה ְּכֵדי ְלָהֵקל ַעל ְּבָעָליו, ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשַּיְכִניַע 
ַּכְּבֵהָמה  ָּכמֹוהּו   – ָעָליו  ֶׁשַהֵחְטא  ְזַמן  ֶׁשָּכל  ְוָיִבין  ִלּבֹו  ֶאת 
(ְרֵאה ’ָּפִנים ָיפֹות‘ ַעל ָּפסּוק ֶזה), ְלִפיָכ ֵאין ִהיא ּפֹוֶגֶמת ַּבַהְכָנָעה 

’ָיִבין ַּדַעת‘ ֻקְנְטֵרס ַחְסֵדי ָאבֹות יג א-בַהִּנְדֶרֶׁשת ִּבְׁשַעת ַהּוִּדּוי.

ְּבָרָכה ְּבא ָאֵמן – ְּכַתְבִׁשיל ֲחַסר ֶמַלח
”ְוָכל ָקְרַּבן ִמְנָחְת ַּבֶּמַלח ִּתְמָלח... ַעל ָּכל ָקְרָּבְנ ַּתְקִריב 

ֶמַלח“ (ב יג)
ִמְּפֵני ָמה ִנְכָּפל ַהִּצּוּוי ַעל ְמִליַחת ַהָּקְרָּבן ְּבָפסּוק ֶזה?

ַּבֵּסֶפר ’ַׁשַער ַּבת ַרִּבים‘ ֵּבֵאר:
 א ֶמַלח. ְלִפיָכא ַּכּוָָנה – ָּכמֹוָה ְּכַתְבִׁשיל ָּתֵפל ְלְּתִפָּלה ְּב
ָּכְפָלה ַהּתֹוָרה ֶאת ַאְזָהָרָתּה ַעל ַהֶּמַלח, ְּכֵדי ְלעֹוְרֵרנּו ֶׁשַאף 
ב)  כו  (ְּבָרכֹות  ַהָּקְרָּבנֹות  ִּבְמקֹום  ִהיא  ֶׁשַהְּתִפָּלה  ַהֶּזה  ַּבְּזַמן 
ָּבֶהן  ֶׁשְּנַכּוֵן  ְיֵדי  ַעל  ְּתִפּלֹוֵתינוּ  ֶאת  ’ִלְמַח‘  ְלַהְקִּפיד  ָעֵלינּו 

ָּכָראּוי.
ְּבדֹוֶמה ְלָכ ִהְמִׁשיל ַהּמֹוִכיַח ַהַּקְדמֹון ַרִּבי מֶֹׁשה ב“ר ָיָקר 
ַהִּנָּתן  ְלֶמַלח  ַהְּבָרָכה  ַאַחר  ָה‘ָאֵמן‘  ֲעִנַּית  ֶאת  ַאְׁשְּכַנִּזי 
ְּבַתְבִׁשיל: ְּכִפי ֶׁשַּתְבִׁשיל ְמֻׁשָּבח – ָּכל ְזַמן ֶׁשֹּלא ִיְּתנּו 

ּבֹו ֶמַלח ִיְהֶיה ַטֲעמֹו ָּתֵפל, ּוְמַעט ֶמַלח ַהִּנָּתן ּבֹו ְמַתֵּקן ֶאת 
ּבֹו  ָנְתנּו  ֶׁשֹּלא  ְמֻׁשָּבח  ְּכַתְבִׁשיל  ָּכמֹוָה   – ַהְּבָרָכה   ָּכ ֻּכּלֹו, 
ֶמַלח, ְוָה‘ָאֵמן‘ ַהַּנֲעֵנית ַאֲחֶריָה ִהיא ִּכְמַעט ַהֶּמַלח ַהְּמַתֵּקן 

’ַׁשַער ַּבת ַרִּבים‘; ’ֶּפַתח ֵעיַנִים‘ [קּוְׁשָטא שי“א] ֶאת ַהַּתְבִׁשיל ֻּכּלֹו.

ָגגֹות ָצִרי ְלִהְתַוּדֹות  ַאף ַעל ַהּׁשְ
”ֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ִבְׁשָגָגה ִמּכֹל ִמְצֹות ה‘ ֲאֶׁשר א ֵתָעֶׂשיָנה“ 

(ד ב)

ָּדַרׁש ַהַּמִּגיד ִמּדּוְבָּנה:
”ֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ִבְׁשָגָגה“ – ַעל ָהָאָדם ַהִּנְכָׁשל ְּבֵחְטא ָלַדַעת 
 – ֵתָעֶׂשיָנה“  א  ֲאֶׁשר  ה‘  ִמְצֹות  ”ִמּכֹל  לֹו:  ִנְגָרם  ַהָּדָבר  ִּכי 
ֵלמּות ָהְראּוָיה,  ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ִהְקִּפיד ְלַקֵּים ֶאת ִמְצוֹות ה‘ ַּבּׁשְ
ַמִים ְלַבל  ֶׁשִאּלּו ָהָיה ְמַקְּיָמן ָּכָראּוי, ָהיּו ְמִגִּנים ָעָליו ִמן ַהּׁשָ

ִיָּכֵׁשל ַּבֵחְטא.
”ֶעֶרב  ג):  ג  (ויק“ר  ַּבִּמְדָרׁש  ֶׁשהּוָבא  ַהּוִּדּוי  ֻנַּסח  ִיְתָּבֵאר   ְּבָכ
ֶׁשָעִׂשיִתי  ַרע  ָּכל  ֲאִני  מֹוֶדה  לֹוַמר:   ָצִרי ַהִּכּפּוִרים  יֹום 
עֹוד  ֶׁשָעִׂשיִתי  ָמה  ְוָכל  עֹוֵמד  ָהִייִתי  ַרע   ְּבֶדֶר  ,ְלָפֶני
ַרע  ”ָּכל  ַעל  ִמְתַוֶּדה  ֲאִני  ָמה  ִמְּפֵני  ָּכמֹוהּו...“;  ֶאֱעֶׂשה  א 
ָגגֹות, ִמְּפֵני ֶׁשַאף ֵהן ִנְגְרמּו  ֶׁשָעִׂשיִתי ְלָפֶני“ – ַאף ַעל ַהּׁשְ
ְּבֶעְטִיי, ֶׁשֵּכן: ”ְּבֶדֶר ַרע ָהִייִתי עֹוֵמד“, ְּכלֹוַמר: א ִקַּיְמִּתי 

ֶאת ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ָּכָראּוי.
’אֶֹהל ַיֲעקֹב‘

”ְוֵיָעׂשּו ֻּכָּלם ֲאֻגָּדה ַאַחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנ ְּבֵלָבב ָׁשֵלם“
”ֲאֶׁשר ָנִׂשיא ֶיֱחָטא ְוָעָׂשה ַאַחת ִמָּכל ִמְצֹות ה‘ ֱאקָיו ֲאֶׁשר 

א ֵתָעֶׂשיָנה ִּבְׁשָגָגה ְוָאֵׁשם“ (ד כב)
שָכר ַוְיְנגּוט ַרָּבּה ֶׁשל ֶצ‘ְנְסטֹוחֹוב: ָּדַרׁש ַרִּבי ִיּׂשָ

ְּכִפי ֶׁשֵאיָנּה ּדֹוָמה ַאֲהַבת ָאב ְלֵבן ָיִחיד – ֶׁשָּכל ַאֲהָבתֹו ְנתּוָנה 
ֵאָליו, ְלַאֲהַבת ָאב ְלַכָּמה ְוַכָּמה ָּבִנים – ֶׁשַאֲהָבתֹו ִמְתַחֶּלֶקת 
ּדֹוָמה  ֵאיָנּה  ָׁשַמִים;  ְלִיְרַאת  ְּבנֹוֵגַע  ַהָּדָבר  הּוא  ֵּכן  ֵּביֵניֶהם, 

ָרָרה  ִיְרָאתֹו ֶׁשל ָאָדם ִמן ַהּשּׁוָרה ַהָּיֵרא ַּגם ִמְּפֵני ַּבֲעֵלי ַהּׂשְ
הּוא  ֶׁשֵאין   ֶׁשִּמּתֹו  ,ֶמֶל  – ’ָנִׂשיא‘  ֶׁשל  ְלִיְרָאתֹו  ֶׁשֵּמָעָליו, 
ָיֵרא ֵמֲאֵחִרים ְצִריָכה ִמַּדת ִיְרָאתֹו ִלְהיֹות ֻמְקֶּדֶׁשת ִּבְמלֹוָאּה 

.ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר
”ְוָעָׂשה  ִאם:  ַאף  ֶיֱחָטא“,  ָנִׂשיא  ”ֲאֶׁשר  ַהָּכתּוב:  ָרַמז   ְלָכ
ֶנְחָׁשב  ָהֲעֵברֹות,  ִמְּכַלל  ִּבְלַבד  ַאַחת  ֲעֵבָרה  ָעַבר   – ַאַחת“ 
לֹו ַהָּדָבר ְּכִאּלּו ָעַבר: ”ִמָּכל ִמְצֹות ה‘ ֱאקָיו... ְוָאֵׁשם“. ֵּכיָון 
ֶׁשְּלִפי ּתֶֹקף ַמֲעָמדֹו, ְצִריָכה ִיְרָאתֹו ִלְהיֹות ְּכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת 
ֵמר  ְלִהּׁשָ ָעָליו  מּוֶטֶלת  ְיֵתָרה  ְוחֹוָבה  ָאָדם,  ְּבֵני  ַאר  ִמּׁשְ

ֵמֲעֵבָרה.
ֵּתן  ”ּוְבֵכן  ַהּנֹוָרִאים:  ַהָּיִמים  ִּבְתִפּלֹות  ַּבָּקָׁשֵתנּו  ַּגם  ְוזֹאת 
מַה  ָּכל  ַעל   ְוֵאיָמְת  ַמֲעֶׂשי ָּכל  ַעל  ֱאֵקינוּ  ה‘   ַּפְחְּד
ֶׁשָּּבָראָת...“ – ֶׁשִּיְרָאֵתנּו ְוִיְרַאת ָּכל ַהְּבִרּיֹות ִּתְהֶיה ֻמְקֶּדֶׁשת 
ַאַחת  ֲאֻגָּדה  ֻּכָּלם  ”ְוֵיָעׂשּו   :ָּכ ְיֵדי  ְוַעל   ,ֵאֶלי ַרק  ֻּכָּלּה 

’ִּפְתֵחי ְׁשָעִרים‘ ְּבַׁשַּלחַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנ ְּבֵלָבב ָׁשֵלם“.

’ֵּכיַצד ְמָבְרִכין‘ ַעל ָקְרַּבן ַחָּטאת
ְׂשִעיַרת  ָקְרָּבנֹו  ְוֵהִביא  ִבְׁשָגָגה...;  ֶּתֱחָטא  ַאַחת  ֶנֶפׁש  ”ְוִאם 

ִעִּזים ְּתִמיָמה“ (ד כז-כח)
(הּוְבָאה  ַהִּמְצוֹות  ִּבְרכֹות  ְּכָלֵלי  ַעל  ַהְּידּוָעה  ִּבְתׁשּוָבתֹו 
ְּבַאּבּוִדְרַהם ַׁשַער ג) ִחֵּדׁש הר“י ֶּבן ַפַּלט ֶׁשַהּכֲֹהִנים ָהיּו ְמָבְרִכים 
ּוֵפֵרׁש  ַהָּקְרָּבנֹות.  ֵמֲעבֹודֹות  ַאַחת  ָּכל  ַעל  ְמֻיֶחֶדת  ְּבָרָכה 
ָהָיה:  ַהְּבָרָכה  ֶׁשֻּנַּסח  א)  א  ַהָּקְרָּבנֹות  (ַמֲעֵׂשה   ‘ַלֶּמֶל ַה‘ִּמְׁשנֶה 
“...ְוָכ תוֹ ֶאל ַאֲהרֹן ְוִצּוָנוּ ַלֲעׂשֹות ָּכ ”ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ִּבְקֻדּׁשָ
ָּתַמּה ַרִּבי ַיֲעקֹב ִסיִניַגְלָיה ִמְּגדֹוֵלי ַאְנקֹוָנה ּוַבַעל ’ַׁשָּבת ֶׁשל 
ִמי‘: ִמִּדְבֵרי ר“י ֶּבן ַפַּלט ִנְרֶאה ֶׁשַהּכֲֹהִנים ָהיּו ְמָבְרִכים ַאף 
ַעל ַהְקָרַבת ַחָּטאת, ְוִלְכאֹוָרה סֹוֶתֶרת ִּבְרָכָתם זֹו ֶאת ַהְּיסֹוד 
ֶׁשִהִּניַח ְּבֵראִׁשית ְּדָבָריו, ֶׁשֵאין ְמָבְרִכים ַעל ְּבָרָכה ֶׁשִחּיּוָבּה 
ְלִפי  ָּבֶזה,  ְוַכּיֹוֵצא  ְּגֵזָלה  ַּכֲהָׁשַבת  ֲעֵבָרה,  ַמֲעֵׂשה  ִמּכֹחַ  ָּבא 

ֶׁשֵאין זֹו ְּבָרָכה ֶאָּלא ’ֵנאּוץ‘, ְוֵכיַצד ִיָּתֵכן ַהָּדָבר?
ָהיּו  א  ַהּכֲֹהִנים  ִּכי  ְלַהְכִריַע  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָנָטה   ָּכ ְּבִעְקבֹות 
ְמָבְרִכים ַעל ַהְקָרַבת ַהַחָּטאת. ַא ֵיׁש ֵמָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשִחְּלקּו 

ֵּבין ַהְּדָבִרים:
א. ַּבַעל ’ַיד ָּדִוד‘ ִחֵּלק: ֶאת ִמְצַות ”ְוֵהִׁשיב ֶאת ַהְּגֵזָלה“ ְמַקֵּים 
 ָעֶליָה ֵאינֹו ֶאָּלא ’ְמָנֵאץ‘, ַא ַהַּגְזָלן ְּבַעְצמֹו, ְוָלֵכן ִאם ְיָבֵר

ֶאת ַהַחָּטאת ַמְקִריִבים ַהּכֲֹהִנים ֶׁשֹּלא ָחְטאּו ְּכָלל.
ַאף  ֶנֶאְמָרה  ַהְּגֵזָלה  ֲהָׁשַבת  ִמְצַות  ָּדִוד‘:  ַה‘ַּיד  ִחֵּלק  עֹוד  ב. 
ְׁשָגָגה,  ַעל  ֶאָּלא  ָּבָאה  ֵאיָנּה  ַהַחָּטאת  ְוִאּלּו  ְּבֵמִזיד,  ַלּגֹוֵזל 

ּוְלִפיָכ ֵאין ִּבְרָכָתּה ֶנֱחֶׁשֶבת ְלֵנאּוץ.
ְמָפְרִטים  ֵאין  ַהַחָּטאת  ִּבְרַּכת  ְּבֻנַּסח  ִחֵּלק:  ֶחֶמד‘  ִּב‘ְׂשֵדי  ג. 
ֵחְטא ָּכְלֶׁשהּו, ַא ִאם ְנַחֵּיב ֶאת ַהַּגְזָלן ְלָבֵר: ’ְלָהִׁשיב ֶאת 
ּוֵפרּוט  ְּבִבְרָכתֹו,  ַהֵחְטא  ֶאת  ְמָפֵרט  הּוא  ִנְמָצא  ַהְּגֵזָלה‘, 

ַהֵחְטא ִּבְבָרָכה ָּכמֹוהּו ְּכֵנאּוץ.
’ַאִּביר ַיֲעקֹב‘ ְּכִריתּות כה א; ’ְׂשֵדי ֶחֶמד‘ ַמֲעֶרֶכת יֹום ַהִּכּפּוִרים ב יח

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ַהִּוּדּוי? ׁשעת

ד)

ני ּפְ ם

ֲעִנַּית ָאֵמן ְּכַהְקָרַבת ָקְרָּבן
”ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה‘“ (א ב)

ְּבָפָרַׁשת ַהָּקְרָּבנֹות ְמפָֹרִטים ְׁשלֹוָׁשה סּוֵגי ָקְרָּבנֹות: 
ה, ִמְנָחה,  ה‘, ’ִמְנָחה‘ ְו‘ֵנֶסְך‘. ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות: ’ִאּׁשָ ’ִאּׁשֶ
ֶנֶס‘ הּוא: ’ָאֵמן‘, ְלַלֶּמְד ִּכי ַהִּיחּוד ְוַהִּתּקּון ֶׁשַּנֲעֶׂשה 
ֵמֵעין  הּוא  ֵאּלּו,  ָקְרָּבנֹות  ְּבַהְקָרַבת  ַהִּמְקָּדׁש  ְּבֵבית 
ִׁשּלּוב   – ֶׁשַּמהּותֹו  ָאֵמן,  ַּבֲעִנַּית  ֶׁשַּנֲעֶׂשה  ַהִּיחּוד 

ְׁשמֹות ֲהָוָי“ה ְוַאְדנּות ֶׁשֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ָאֵמן‘.
’ִׁשְבֵטי ָי-ּה‘ [ָלָרָמ“ד ָואִלי] ַּבִּמְדָּבר כח יא

ְקָרא ת ַוּיִ ָרׁשַ 270ּפָ תשע"ט

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ָרָשׁה ּפָ ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים

,
זֹו

 ְסָמ
ַעל  ה
ל

ֶא

ָרז
מן ְּכַהְקָרַבת ָקְר

(א ב “‘

ממ ררמִִ מֵמֵ
רר ָ פּפָּ בּּבַַ ים

בעש“ק ח‘ ַּבֲאָדר ב‘ ָיחּול יֹום ַהָּיאְרַצייט ֶׁשל ַרֵּבנּו ֵאִלָּיהּו ַהֹּכֵהן ֵמִאיְזִמיר [תפ“ט] ַּבַעל ’ֵׁשֶבט מּוָסר‘ ּוְסָפִרים נֹוָסִפים.
 ִּבְסָפָריו ַהְּגדֹוִלים ִהְרָּבה ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ַהֹּכֵהן ְלַהְזִּכיר ֶאת ִׁשְבָחּה ּוַמֲעָלָתּה ֶׁשל ֲעִנַּית ’ָאֵמן‘. ְלַהָּלן ָנִביא ִמְּקָצת ִמְּדָבָריו:

ַעל ַהָּפסּוק (ֶאְסֵּתר ב ז): ”ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת ֲהַדָּסה“ ָּכַתב ַרִּבי 
ֵאִלָּיהּו: ’אֵֹמן‘ ְּכִתיב (ָחֵסר) ְלַלֶּמְד ִּכי ֵּכיָון ֶׁשֶאְסֵּתר ָהְיָתה 
ְיתֹוָמה ֵמָאב ָוֵאם, ָמְרְּדַכי ַהַּצִּדיק ָהָיה ְמַלְּמָדּה ִמַּקְטנּוָתּה 
”ִויַלֵּמד  ז):  קכד  (או“ח  ָהַרָמּ“א  ֶׁשָּפַסק  ְּכִפי  ָאֵמן,  ַלֲענֹות 
ָאֵמן  עֹוֶנה  ֶׁשַהִּתינֹוק  ִמָּיד  ִּכי  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ַהְּקַטִּנים  ָּבָניו 

זֹוֶכה ָלעֹוָלם ַהָּבא“ (’ִמְנַחת ֵאִלָּיהּו‘ ֶּפֶרק לב).

ָאְמרּו ֲחָז“ל (ְּדָבִרים ַרָּבה ז א): ”ָּכל ָהעֹוֶנה 
ֶלָעִתיד  ְועֹוֶנה  זֹוֶכה  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָאֵמן 
ָלבֹא“. ַטַעם ַהָּדָבר ִּכי ֲעִנַּית ָאֵמן ְמַזָּכה 
ַהֵּמִתים,  ִלְתִחַּית  ֶׁשָּיקּום  ָהָאָדם  ֶאת 
ֶלָעִתיד  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ִיְזֶּכה  ּוִמֵּמיָלא 

ָלבֹא (’ֵעיֵני ָהֵעָדה‘ ִּכי ָתבֹא).

ּגֹוֵרם  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ַהַּמְרֶּבה 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשַּיְׁשִּפיַע 
ִנְזָקף  ֶזה  ֶׁשַפע  ָלעֹוָלם.  ֶׁשַפע 
’ָאֵמן‘  ָהעֹוֶנה  ֶׁשל  ִלְזכּותֹו 

(’ְמִעיל ְצָדָקה‘ א‘ תפז).
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ִאיׁש ֻמְפָלא ָהָיה ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשָרָגא ַפייֶוול 
ַהּתֹוָרה  ְּבֵני  ָּכל  ”ֲאִבי  ָזָצ“ל,  ֶמְנְּדלֹוִביץ 
ַהָּבִאים“  ּוַבּדֹורֹות  ֶזה  ְּבדֹור  ְּבָאֶמִריָקה, 
מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהָּגדֹול  ַהָּגאֹון  ֶׁשִּכָּנהּו  ְּכִפי   –
ַפְייְנְׁשֵטיין ָזָצ“ל, ִמי ”ֶׁשַהַּיֲהדּות ְּבָאֶמִריָקה 
לֹו  ְלַהִּכיר  ַחֶּיֶבת  ִּתְהֶיה  ַהּדֹורֹות  סֹוף  ַעד 
ַּבַעל  ְּכִדְבֵרי   – ַהּתֹוָרִני“  ּפֹוֲעלֹו  ַעל  טֹוָבה 

ַה‘ִּדְבֵרי ַיִּציב‘ ִמַּצאְנז ָזָצ“ל.

ְׁשָרָגא  ַרִּבי  ָעַזב  ָׁשִנים  ְוֶׁשַבע  ֶעְׂשִרים  ְּכֵבן 
ּוָפָנה  מֹוַלְדּתֹו,  הּוְנָגְרָיה  ֶאת  ְּבַגּפֹו  ַפייֶוול 
ָאֶמִריָקה  ֶאל  ְזרּוָעה,  א  ְלֶאֶרץ  ָלֶלֶכת 
ַאת  ַמּׂשְ ָהְיָתה  ָיִמים  ֶׁשְּבאֹוָתם  ַהָחְמָרִנית 
ַנְפָׁשם ֶׁשל ַרִּבים ִמיהּוֵדי ֵאירֹוָּפה ִּבְרצֹוָנם 
א   ַא ר.  ְלִהְתַעּׁשֵ ְׁשִאיָפָתם  ֶאת  ְלַמֵּלא 
ַרִּבי  ֶׁשל  ַמְחְׁשבֹוָתיו  ָהְיָתה  ְּכַמְחַׁשְבָּתם 
ָּכַאב  ַפייֶוול  ְׁשָרָגא  ַרִּבי  ַפייֶוול.  ְׁשָרָגא 
ֶׁשל  ַהִּמַּדְרֵּדר  ַמָּצָבּה  ֶאת  ִלּבֹו  ְּבַמֲעַמֵּקי 
אֹו  ּכַֹח  ּוְבא  ַהְּבִרית,  ַאְרצֹות  ַיֲהדּות 
ֶאְמָצִעים ֶהֱחִליט ִלְבם ֶאת ַהַּסַחף ַהּנֹוָרא 
ֶאל  ַהְּבִרית  ַאְרצֹות  ְיהּוֵדי  ֶאת   ֶׁשָּמַׁש

ִמחּוץ ְלעֹוַלם ַהַּיֲהדּות.

ַעד  ַהָּבאֹות,  ִנים  ַהּׁשָ ְוָחֵמׁש  ְׁשלֹוִׁשים  ֶאת 
ַפייֶוול  ְׁשָרָגא  ַרִּבי  ִהְקִּדיׁש  ִלְפִטיָרתֹו, 
ִּבְמלֹוָאן ְלַמַען ה‘ ּוְלַמַען ּתֹוָרתֹו. ְּבַמֲהָלָכן 
הּוא ֵהִקים ְיִׁשיבֹות ּומֹוְסדֹות ּתֹוָרה, ֲאֶׁשר 
ֲעָׂשרֹות  עֹוד  ֶׁשל  ַלֲהָקָמָתן  ִּפָּנה  ֶאֶבן  ָהיּו 
ַהַּקָּיִמים  ּתֹוָרה  ְוַתְלמּוֵדי  ְיִׁשיבֹות  ּוֵמאֹות 
ַהַּגֶחֶלת  ִנְׁשְמָרה   ָּכ ַהֶּזה.  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ַעד 
ַהָּקפּוא  ַהֶּמְרָחב   ְּבתֹו ַּגם  ַהְּיהּוִדית 
ְוָהְפָכה  ַהְּבִרית,  ַאְרצֹות  ֶׁשל  ְוַהָחְמָרִני 
ַהּמֹוִסיָפה  ּבֹוֶעֶרת  ְלַׁשְלֶהֶבת  ְלַבּסֹוף 

ְוהֹוֶלֶכת ַעד ָיֵמינּו.

ָידּוַע ָהָיה ַרִּבי ְׁשָרָגא ַפייֶוול ְּבִלּבֹו ָהָרִגיׁש 
ה, ּוִבְפָרט ְלגֹוָרָלם  ְוַהַחם ְלָכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
ֶׁשל ְּכַלל ַהְּיהּוִדים ְּבַאְרצֹות ַהּגֹוָלה ּוְבֶאֶרץ 
ְוִהְתעֹוְרָרה  ִהְתַעְּצָמה  זֹו  ְרִגיׁשּות  ַהּקֶֹדׁש. 
ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ִּבְׁשַנת תש“ח, ֶׁשָּבּה ִהְתחֹוְללּו 
ֶׁשֻּלּוּו  ֻמְפָלאֹות  ַּתְהּפּוכֹות  ַהּקֶֹדׁש  ְּבֶאֶרץ 
ֶהְחִסירּו  ֲאֶׁשר  ָקִׁשים  ָּדִמים  ִּבְמאָֹרעֹות 
ְיהּוִדים  ִמיְליֹוֵני  ֶׁשל  ִמְּלָבבֹוֵתיֶהם  ְּפִעיָמה 
ֶחֶרב  ְׂשִריֵדי  ֵמֶהם  ַהּגֹוָלה,  ְּבַאְרצֹות 
ֵמֶחֶרב  ִׁשֵּניֶהם  ְּבעֹור  ִנְמְלטּו  ַעָּתה  ֶׁשֶּזה 
ִליׁש  ִמּׁשְ ְלַמְעָלה  ֶׁשִהְכִחיָדה  ַהַּמְׁשִחית 

ֵמָהָעם ַהְּיהּוִדי ִּבְׁשנֹות ַהּשֹׁוָאה ָהֲאֻּיָמה.

ַּכָּמה  ֵהיֵטב  ֶׁשָּיְדעּו  ַהּוִָתיִקים  ַּתְלִמיָדיו 
ַנֲחֵלי ְּדָמעֹות ׁשֹוֵפ ַרָּבם ָּכל ָיָמיו ַעל ָצרֹות 
ִּבְדָאָגה  ְמהּוָלה  ְּבִהְׁשָּתאּות  ָצפּו  ִיְׂשָרֵאל, 
ְוִהְתַרְּגׁשּותֹו  ְוָסַער,   ָהַל ֶׁשִּלּבֹו  ְּבַרָּבם 
ָהְלָכה ְוָגֲאָתה ְלאֹור ַהְּמאָֹרעֹות ֶׁשִהְתַרֲחׁשּו 
ָהִאּיֹוב  ְּבׂשֹורֹות  ּוְלִמְׁשַמע  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ 
ֲהרּוִגים  ַעל  זֹו  ַאַחר  ָּבזֹו  ִמֶּמָּנה  ֶׁשִהִּגיעּו 
ְּבֶמְרַחק  ְיהּוֶדיָה.  ִמֶּקֶרב  ְּפצּוִעים  ְוַעל 
ַאְלֵפי ִמיִלין ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָחָוה ַרִּבי ְׁשָרָגא 
ַפייֶוול ֶאת ַהְּמאָֹרעֹות ְּכִאּלּו עֹוֵמד הּוא ַעל 

ַאְדָמָתּה. 

”ִאם  ְלֵסֶדר  קֶֹדׁש  ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב  ֶזה  ָהָיה 
תש“ח.  ִאָּיר  ְלחֶֹדׁש  י“ט  ֵּתֵלכּו“,  ְּבֻחּקַֹתי 
ַהּקֶֹדׁש  ֵמֶאֶרץ  ֶׁשִהִּגיעּו  ָקׁשֹות  ְׁשמּועֹות 
ֶׁשל  ָהְרִגיׁשֹות  ֵמָאְזָניו  ַאף  ֶנֶעְלמּו  ְוא 
ֶׁשָהִעיר   ָּכ ַעל  ִּדְּברּו  ַפייֶוול,  ְׁשָרָגא  ַרִּבי 
ַהּכֶֹתל  זֹאת  ּוִבְכַלל  ִּבירּוָׁשַלִים,  ָהַעִּתיָקה 
ְּכֵחֶלק  ַהִּיְׁשְמֵעאִלים,  ִּביֵדי  ָנְפלּו  ַהַּמֲעָרִבי 

אֹוְיֵבי  ֶׁשִּנֲהלּו  ָהַאְכָזִרית  ֵמַהִּמְלָחָמה 
ִיְׂשָרֵאל ְּכֶנֶגד ְיהּוֵדי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֻּכָּלם.

אֹוָתּה  ַעד  ֶׁשָּדרּו  ַהְּיהּוִדים  ַאְלֵפי  ִמֵּבין 
ָהִעיר  חֹומֹות  ֵּבין  ִנים,  ַּבּׁשָ ֵמאֹות  ֶזה  ֵעת, 
ְלַכּדּוֵרי  ָחָלל  ַרִּבים  ָנְפלּו  ָהַעִּתיָקה, 
ְלֶאֶרץ  ֻהְגלּו  ְוַהֶּיֶתר  ָהַאְכָזִרים,  ַהְּמַרְּצִחים 
ִמֵּביָתם  ֶנֶעְקרּו  אֹו  ַהַּיְרֵּדן,  ְלֵעֶבר  ְּגֵזָרה, 

ְלָמקֹום ַאֵחר.

ַהּנֹוָרא  ָהָאסֹון  אֹודֹות  ַעל  ַהְּיִדיָעה 
ַהֶּטֶלְגָרף  ַּגֵּלי  ְּבֶאְמָצעּות  ְּכָבָזק  ָטה  ִהְתַּפּׁשְ
ְּבַרֲחֵבי ָהעֹוָלם ַהְּיהּוִדי, ּוָפְגָעה ְּכֵחץ ְּבִלּבֹו 
ֶזה  ָהָיה  ַפייֶוול.  ְׁשָרָגא  ַרִּבי  ֶׁשל  ָהָרִגיׁש 
ַרִּבי  ְּבֻחּקֹוַתי.  ָּפָרַׁשת  קֶֹדׁש  ַׁשָּבת  ְּבֵליל 
ָּבת  ְׁשָרָגא ַפייֶוול ִסֵּים ֶאת ְסעּוַדת ֵליל ַהּׁשַ
ִּבְדִחילּו  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ֶאת   ְלָבֵר ּוָפָנה 

ּוְרִחימּו ְּכַדְרּכֹו.

”ַעל  ַלִּמִּלים:  ָנא‘  ’ַרחֶם  ְּבִבְרַּכת  ְּכֶׁשִהִּגיַע 
ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמ ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶר...“, ָּפַרץ 
ְלֶפַתע ִּבְבִכי נֹוָרא ְוא ִהְצִליַח ְלֵהָרַגע. ִלּבֹו 
א ָיכֹול ָהָיה ַלֲעמֹד ַּבַּצַער ּוַבְּכֵאב ַהּנֹוָרא 
ֶׁשָחׁש ְּבִעְקבֹות ָהָאסֹון ֶׁשֵאַרע ִּבירּוָׁשַלִים, 
ְוהּוא ָקַרס ַעל ָהִרְצָּפה ְוִאֵּבד ֶאת ַהָּכָרתֹו. 

ָהרֹוְפִאים ֶׁשֻהְזֲעקּו ְלֵביתֹו ָקְבעּו ַעד ְמֵהָרה 
ִּכי ְמֻדָּבר ְּבֶהְתֵקף ֵלב ָקֶׁשה. ְלַאַחר ַמֲאַמֵּצי 
ֶאת  ֵאָליו  ְלָהִׁשיב  ִהְצִליחּו  ֲאֻרִּכים  ַהְחָיָאה 
ֵסֵרב  ִלּבֹו   ַא ֵמֶעְלפֹונֹו,  ּוְלעֹוְררֹו  רּוחֹו 
ְׁשלֹוָׁשה   ְּבֶמֶׁש ֵמָהָאסֹון.  ְלִהְתאֹוֵׁשׁש 
ְמֻרָּתק  נֹוַתר  הּוא  ַהָּבִאים  ֶהֳחָדִׁשים  ָוֵחִצי 
ַעד  ּוַמְחִמיר,   הֹוֵל ְּכֶׁשַּמָּצבֹו  ְלִמָּטתֹו 
ְוִנְׁשְלָמה  ַּתָּמה  תש“ט  ֶּבֱאלּול  ג‘  ֶׁשְּביֹום 

ַמֶּסֶכת ַחָּייו ַהֻּמְפָלָאה.

ֵהיִטיב ְלָתֵאר זֹאת ֶאָחד ִמּסֹוְפֵרי ַהְּתקּוָפה 
ַּבְּדָבִרים ֶׁשִּפְרֵסם ִמָּיד ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו:

ִיְׂשָרֵאל  ָּגלּות  ַעל  ִמְּכֵאב  ִהְתַּפֵּלץ  ”ְלָבבֹו 
ִּבְכָלל ְוַעל ַהָּגלּות ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּבְפָרט... 
ַרִּבי  ַהְּבִרית  ְּבַאְרצֹות  מֹוָׁשבֹו  ִּבְמקֹום 
ּוְכִאּלּו  ִּבירּוָׁשַלִים,  ַחי  ְּכִאּלּו  ַפייֶוול  ְׁשָרָגא 
ֲאֶׁשר  ְוַהּגֹוָלה  ְירּוָׁשַלִים,  ְּבֵני  ִעם  ַיַחד  ַחי 
ִעיר  ִמירּוָׁשַלִים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאָחיו  ֻהְגלּו 

ַהּקֶֹדׁש ִהְכִריָעה ֶאת ִלּבֹו.

ַבר  ֶׁשּׁשָ ְירּוָׁשַלִים‘  ’ְּבֵנה  סֹוֵער:  קֹול  אֹותֹו 
יֹוִסיף  ְוַאף  ְלעֹוָלם,  ִיָּפֵסק  א  ְלָבבֹו,  ֶאת 
ְלַהְרִעיׁש עֹוָלמֹות – ’ַהַּמְזִּכיִרים ֶאת ה‘ ַאל 
ָיִׂשים  ְוַעד  לֹו...  ֳדִמי  ִּתְּתנּו  ְוַאל  ָלֶכם  ֳּדִמי 

ם ְּתִהָּלה ָּבָאֶרץ‘...“.   ֶאת ְירּוָׁשלִַ

ֵעת  ְּבאֹוָתּה  ַרר  ֶׁשּׂשָ ַהָּקֶׁשה  ַהַּמָּצב  ְלֶרֶגל 
ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, הּוא ִנְקַּבר ִּבְלָוָיה ְרוּוַית ָיגֹון 
ִּבְקבּוָרה ְזַמִּנית ְּבֵבית ַהְּקָברֹות ֶׁשְּבמֹוְנִסי. 
ַּכֲעבֹר ִּכְׁשָנַתִים ָהֳעַבר ִקְברֹו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ַאת ַנְפׁשֹו, ְוהּוא ִנְקַּבר ְּבֵבית ָהָעְלִמין  – ַמּׂשְ
’ׁשֹוְמֵרי ַׁשָּבת‘ ֶׁשְּבִזְכרֹון ֵמִאיר – ְּבֵני ְּבַרק, 
ְּכֶׁשָּקָהל ָעצּום ְמַלּוֵהּו ִלְמנּוָחתֹו ָהַאֲחרֹוָנה, 

ְּבָראׁשּות ָמָרן ֶה‘ָחזֹון ִאיׁש‘ ִזי“ַע.
’ְׁשלּוָחא ְּדַרֲחָמָנא‘ עמ‘ 435

ְּפִתיָחה ִּבְלׁשֹון ’ַרֲחִמים‘
ְּבַבָּקַׁשת  ִנְפַּתַחת  ְירּוָׁשַלִים‘  ’ּבֹוֵנה  ִּבְרַּכת 
ַאף  ִהיא:  ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתּה  ָנא“,  ”ַרֵחם   – ַרֲחִמים 
ּוַמֵּלא  ֶחֶסד  ִעָּמנּו  ֲעֵׂשה   ,ְלָכ ְראּוִיים  ֶׁשֵאיֶנּנּו 
ִנְפַּתַחת  זֹו  ֶׁשְּבָרָכה  ַהִּסָּבה  ַּבָּקָׁשֵתנּו.  ֶאת 
טּובֹו  ֶׁשִּמִּמַּדת  ִמּשּׁום  ִהיא  ַרֲחִמים,  ְּבַבָּקַׁשת 
ָׁשרּוי  ֶׁשהּוא  ְּבֵעת  ָהָאָדם  ַעל  ְלַרֵחם   ִיְתָּבַר
ֶׁשֵאין  אֹו  אֹותֹו  ֶׁשעֹוְׁשִקים  ֵמֲחַמת  ִּבְכֵאב 
ֵאינֹו  ִאם  ַאף  ִלְלּבֹשׁ,  ּוֶבֶגד  ֶלֱאכֹל  ָמזֹון  לֹו 
זֹו  ָלׁשֹון  נֹוְקִטים  ָאנּו  ַאף  ֵּכן  ַעל   .ְלָכ ָראּוי 
ְּבבֹוֵאנּו ְלַבֵּקׁש ַעל ַהְּיִציָאה ֵמעֹל ַהָּגלּות ּוִבְנַין 
ְירּוָׁשַלִים, ְוֵכן ַעל ַּפְרָנָסֵתנּו (’יֹוִסיף ַּדַעת‘ ַעל ִּבְרַּכת 
’ִׂשיַח  ְּבֵפרּוׁש  תש“ז]  [ְירּוָׁשַלִים  ַהְגָּר“א  ִסּדּור  ִּפי  ַעל  ַהָּמזֹון, 

ִיְצָחק‘ ַעל ִּבְרַּכת מֹוִדים, ּובְ‘ַאְבֵני ֵאִלָּיהּו‘ ַעל ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו).

ָאַמר ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָנַתן ֶנַטע ִמֶּלעלֹוב 
ָזָצ“ל: ַּבָּקַׁשת ָהַרֲחִמים ִּבְבָרָכה זֹו ִהָּנּה ַאף ַעל 
ִּבְרַּכת  ְּבֻנַּסח  ַהִּמְתַּבֵּטא  ַּבָּגלּות  ַמָּצֵבנּו  ֶעֶצם 
ְּבֶחְׁשַכת  ָאנּו  ְׁשרּוִיים  ָעמֹק  ּכֹה  ָנא‘;  ’ַרחֶם 
ָּכָראּוי  ְלַבֵּקׁש  ִמְתעֹוְרִרים  ֶׁשֵאיֶנּנּו  ַעד  ַהָּגלּות 
ַעל ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד, ֶאָּלא 
ֶעֶצם  ְוַעל  ַּפְרָנָסֵתנּו,  ִּבְקָׁשֵיי  ָאנּו  ְּכֶׁשּנֹוְכִחים 
ָאְמרּו  ּוְכָבר  ַרֲחִמים.  ֶׁשְּנַבֵּקׁש  ָראּוי  זֹו  ֻעְבָּדה 
ַמֲחַׁשֵּכי   ֶׁשְּבתֹו א)  כב  ַּדף  ו‘  זַֹהר  (ִּתּקּוֵני  ֲחָכִמים 
ִּכְכָלִבים  ִּבְתִפָּלֵתנּו  ָאנּו  ִנְׁשָמִעים  ַהָּגלּות 
ָלנּו  ’ַהב  ָמזֹון‘,  ָלנּו  ’ַהב   – ַהב‘  ’ַהב  ַהּצֹוְוִחים 
ַחִּיים‘, ְוֵאיֶנּנּו ָׂשִמים ֵלב ְלַבֵּקׁש ָּכָראּוי ֶׁשָּתׁשּוב 
ָוֵאָרא  [ֶלעלֹוב]  קֶֹדׁש‘  (’ִּדְּברֹות  ִלְמקֹוָמּה  ִכיָנה  ַהּׁשְ

תשס“ד עמ‘ ג).

ַּבָּקָׁשה ַעל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל
ָאַמר ַהַּמִּגיד ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ִּפיְנקּוס ָזָצ“ל:

א ִּבְכִדי ִּתְּקנּו ִּכי ִראׁשֹוַנת ַהַּבָּקׁשֹות ִּבְבָרָכה 
”ַרֶחם  ֻּכּלֹו:  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ַעל  ַּבָּקָׁשה  ִּתְהֶיה  זֹו 
ִמַּדת  ֶׁשֵּכן   .“ַעֶּמ ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ֱאֵקינּו  ה‘  ָנא 
ָהַרֲחִמים ִהיא ִמָּדה ָׁשְרִׁשית ַהֻּמְטַּבַעת ְּבֶטַבע 
ָּכל ָאָדם; ִאם ִנְרֶאה ֶאת ֲחֵבֵרנּו ָׁשרּוי ִּבְמצּוָקה 
לֹו,  ַלֲעזֹר  ָהֶאְפָׁשרּות  ְּבָיֵדינּו  ְוֵיׁש  ַּכְלָּכִלית 
ִאם  ְוַאף  ְיָכְלֵתּנוּ.  ְּכָכל  לֹו  ּוְנַסֵּיַע  ַנֲעמֹד  ַוַּדאי 
ַמִּכיִרים  ָאנּו  ִאם  ְלַסֵּיַע,  ֶאְפָׁשרּות  ְּבָיֵדינּו  ֵאין 
 ָקרֹוב אֹו ָחֵבר ָעִׁשיר ֻמְפָלג ַהְּמַחֵּלק ְלָכל ִנְצָר
ְּברַֹחב ֵלב, ִמְסַּתֵּבר ְמאֹד ֶׁשֹּלא ָהִיינּו ִמְׁשַּתִהים 
ֲחֵבֵרנּו  ַּבֲעבּור  ִמֶּמּנּו  ּוְלַבֵּקׁש  ֵאָליו  ִמָּלֶגֶׁשת 

ַהִּנְמָצא ִּבְמצּוָקה.
ְוִהֵּנה ֶּבֱאֶמת, ְלָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ֵיׁש אֹוֵהב ָוֵרַע, 
ְיִדיד ֶנֶפׁש ָאב ָהַרֲחָמן, ֲאֶׁשר ָּכל אֹוְצרֹות ֵּתֵבל 
ְלַסֵּיַע,  ֻמְגֶּבֶלת  ִּבְלִּתי  ֶאְפָׁשרּות  ְּבָידֹו  ְּבָיָדיו. 
ֵאָליו  ַהּקֹוְרִאים  ְלָכל  ְלֵהיִטיב  ָחֵפץ  ְוהּוא 
ּוְנַבֵּקׁש  ֲחֵבֵרנּו  ַעל  ָנחּוס  א  ַהִאם  ֶּבֱאֶמת, 
ֵמה‘ ִיְתָּבַר ַּבֲעבּורֹו? א ְלִחָּנם ָאְמרּו ֲחָכִמים 
ַרֲחִמים  ְלַבֵּקׁש  לֹו  ֶׁשֶאְפָׁשר  ”ָּכל  ב):  יב  (ְּבָרכֹות 

ֶׁשֵּכן  חֹוֵטא“,  ִנְקָרא   – ְמַבֵּקׁש  ְוֵאינֹו  ֲחֵברֹו  ַעל 
ִהָּמְנעּותוֹ ִמְּלַבֵּקׁש ַּבֲעבּור ֲחֵברֹו ְיכֹוָלה ִלְנּבֹעַ 
ָּכָראּוי  ַמֲאִמין  ֶׁשֵאינֹו  ִמְּפֵני  אֹו  ָּפִנים:  ֵני  ִמּׁשְ
ְּבַגְדלּות ה‘ ּוִבְהיֹותֹו ָּכל ָיכֹול, אֹו ֵמֲחַמת ִמַּדת 
 ְּבָכ ּוִמְתַּבֵּטאת  ְּבַנְפׁשֹו,  ַהְּטבּוָעה  ָהַאְכָזִרּיּות 

ֶׁשֵאינֹו ְמַרֵחם ַעל ֲחֵברֹו (הגש“פ ’ִּתְפֶאֶרת ִׁשְמׁשֹון‘).
ֶׁשָאַמר  ֶאת  ָּכאן  ְלָהִביא  ַטַעם  ְּבנֹוֵתן  ֵיׁש 
ְּבֵׁשם  ָזָצ“ל  ְלִויְנְׁשֵטיין  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח 
ְלַהִּגיַע  ֶאְפָׁשר  ָזָצ“ל:  ִמֶּקֶלם  ַהַּסָּבא  ַרּבֹו 
ַלֲחֵברֹו‘  ָאָדם  ֶׁש‘ֵּבין  ְּבִמּדֹות  טֹובֹות  ְלַמְדְרגֹות 

ְּדבֹוָרה‘,  ’ּתֶֹמר  ְּבֵסֶפר  ַמֲעִמיק  ִלּמּוד   ִמּתֹו
ִנָּתן  ַהְּבִרּיֹות‘  ’ַאֲהַבת  ִמַּדת  ֶאת  יג  ְלַהּׂשִ  ַא
ַאף ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלה. ַּכֲאֶׁשר ַמְפֶנה ָהָאָדם ֵחֶלק 
ִיְׂשָרֵאל,  ְּכַלל  ְּבַעד  ְלַבָּקׁשֹות  ִמְּתִפּלֹוָתיו 
ַהֵּלב  ָּכל  ִעם  ֶאָּלא  ְוַלחּוץ,  ָפה  ַהּׂשָ ִמן  ְוא 
ְוַהֶהְרֵּגִׁשים, ֲהֵרי ֶׁשּשֹׁוֵבר הּוא ֶאת ִמַּדת ַהַּגֲאָוה 
ֶׁשְּבִלּבֹו, זֹו ַהּגֹוֶרֶמת לֹו ִלְתחּוַׁשת ”ֲאִני ְוַאְפִסי 
ַּפַעם  ֵּכן  ַלֲעׂשֹות  ַעְצמֹו  ֶׁשַּמְרִּגיל  ּוִמי  עֹוד“. 
ַאַחר ַּפַעם, סֹופֹו ֶׁשַּיִּגיַע ִליֵדי ’ַאֲהַבת ַהְּבִרּיֹות‘ 

ֲאִמִּתית (’ְּפֵני ְיֶחְזֵקאל‘ עמ‘ כד).

ַּבָּקַׁשת ַרֲחִמים ַעל ’ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש‘
 ַהַּקָּים ַּבְּזַמן ַהֶּזה

’ּבֹוֵנה  ִּבְרַּכת  ְּפִתיַחת  ֶעֶצם  ַעל  ָּתַמּה  ַהַּיֲעֵב“ץ 
 ֶּדֶר ֵאין  ֲהא  ַרֲחִמים;  ְּבַבָּקַׁשת  ְירּוָׁשַלִים‘ 
ְוֵאינֹו  ְוֶנְחַרב  ֶׁשָהָיה  ָּדָבר  ַעל  ַרֲחִמים  ְלַבֵּקׁש 
ְמֻכּוֶֶנת  זֹו  ֶׁשְּתִפָּלה  לֹוַמר  ְוֵאין  ַּבהֹוֶוה?  ַקָּים 
ַרק ַעל ֶהָעִתיד, ֶׁשִאם ֵּכן ַמּדּוַע ָאנּו ְמַבְּקִׁשים 
ְוֵאיֶנּנּו  ְירּוָׁשַלִים“  ְוַעל  ִיְׂשָרֵאל...  ַעל  ”ַרחֶם... 
”ּוְבֵנה  ַהְּמפָֹרׁש:  ָּבֻנָּסח  ִמָּיד  ְמַבְּקִׁשים 

ְירּוָׁשַלִים“?!
ב  ֵּתֵרץ ַהַּיֲעֵב“ץ: ”ֲאָבל ְּבֶדֶר ָהֱאֶמת ַהּכֹל ְמֻיּׁשָ
ּומּוָבן ַּבּטֹוב. ִּכי ֶּבֱאֶמת א ָּבְטלּו ְּדָבִרים ַהָּללּו 
ַהַּגְׁשִמי,  ָלַעִין  ָעְבָרה צּוָרָתן  ִאם  ַאף  ִעָּקר,  ָּכל 
ֵהן  ָהֲאִמִּתי  ָהַעְצִמי  ִּבְמִציאּוָתן  ָמקֹום  ִמָּכל 
ַאף   – ָתן  ְקֻדּׁשָ  ְלִפיָכ עֹוָלם.  ְּברּום  עֹוְמִדים 
ָאנּו  ֻמְבָטִחים  ְוָלֵכן  ְלֵעיֵנינּו,  ׁשֹוֵמִמים  ְּכֶׁשֵהן 
ָאנּו  ֵאין  ֵּכן  ַעל  ַהָּיִמים,  ְּבַאֲחִרית  ָלנּו  ֶׁשַּיְחְזרּו 
ֶׁשִּיְתַּגּלּו  ֶאָּלא  ָהַרֲחִמים  ְלַבָּקַׁשת  ָּכאן  ְצִריִכין 
(ִסּדּור  ָהַעִּמים“  ָּכל  ְלֵעיֵני  אֹורֹוֵתיֶהם  ְויֹוִפיעּו 

’ֵּבית ַיֲעקֹב‘).

ֲחִביִבים ִיְׂשָרֵאל 
ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא

ְלִפי ֻנְסָחאֹות ַרִּבים ֵאין ּגֹוְרִסים ֶאת ֵּתַבת ’ָנא‘, 
ֶאָּלא: ”ַרחֶם ה‘ ֱאֵקינּו“. ֵּבאּור ָנֶאה ְלתֹוֶסֶפת 
ֶאְּפְׁשֵטין  ַהֵּלִוי   ָּברּו ַרִּבי  ָאַמר  ’ָנא‘  ֵּתַבת 

ִמִּפיְנְסק ַּבַעל ’ּתֹוָרה ְּתִמיָמה‘: 
ַהְּיֵתָרה  ֶׁשֲחִביבּוָתם  ְמבָֹאר  ב)  צא  (ֻחִּלין  ַּבְּגָמָרא 
ָּבֻעְבָּדה  ִמְתַּבֵּטאת  ַהָּמקֹום  ִלְפֵני  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל 
ֵרת ַהַּמְזִּכיִרים ֶאת ֵׁשם  ֶׁשְּבׁשֹוֶנה ִמַּמְלֲאֵכי ַהּׁשָ
ָקדֹוׁש,  [”ָקדֹוׁש,  ֵּתבֹות  ָׁשלֹוׁש  ַאַחר  ַרק  ה‘ 
ָקדֹוׁש ה‘“], ִיְׂשָרֵאל ַמְזִּכיִרים ֶאת ה‘ ַאַחר ְׁשֵּתי 
ֵּתבֹות ִּבְלַבד [”ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה‘“]. ְלִפיָכ ְּבָכל 
ּוִבְכָלָלן   – ַהָּמזֹון  ִּבְתִפַּלת  ֵמַהַּבָּקׁשֹות  ַאַחת 
’ַרחֶם ָנא‘ – ֻמְזָּכר ֵׁשם ה‘ ַאַחר ֲאִמיַרת  ִּבְרַּכת 
ה‘...   ְל נֹוֶדה  ה‘...  ַאָּתה   ָּברּו”] ֵּתבֹות  ְׁשֵּתי 
ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנוּ ה‘... ַרחֶם ָנא ה‘... ָּברּו ַאָּתה 
ה‘...“] (’ָּברּו ֶׁשָאַמר‘ [ְלַבַעל ’ּתֹוָרה ְּתִמיָמה‘] ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון).

ִמְּסקּוֶלען  הרה“ק  ֶׁשָאַמר  ָנֶאה  ְּבֵבאּור  ְנַסֵּים 
ָזָצ“ל:

ַעל  ִהיא  זֹו  ִּבְבָרָכה  ַּבָּקָׁשֵתנּו  ֶׁשִעַּקר  ֵּכיָון 
ִכיָנה – ֶׁשָּתׁשּוב ִלְׁשרֹות ְּבתֹוֵכנּו, ֵיׁש לֹוַמר  ַהּׁשְ
ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ֱאֵקינוּ  ה‘  ָנא  ”ַרֶחם  ַהֵּתבֹות  ִּכי 
ה‘  ָנא  ”ַרחֶם  ּוְלָכאן:  ְלָכאן  ִמְתָּפְרׁשֹות   “ַעֶּמ
ַעל  ֱאֵקינוּ  ”ה‘  ָהַרֲחִמים?  ֵהם  ּוָמה  ֱאֵקינוּ“, 
ָקְדְׁשָך  ְׁשִכיַנת  ֶאת  ַהְׁשֵרה   –  “ֶַעּמ ִיְׂשָרֵאל 
 ָמַס’ ׁשּום  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּבא   ,ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל  ַעל 
ַהְּגָמָרא  ּוְכִדְבֵרי   ,ְלֵביְנ ֵּביֵנינּו  ַהַּמְבִּדיל‘ 
ִמְתָּפֶרֶׁשת ִּכְסִמיכּות  ’ַעל‘  ֶׁשֵּתַבת  (ְּפָסִחים סג א) 

ֻמְחֶלֶטת (’ִּבְרַּכת ָּדִוד‘).

זֹון‘ ת ַהּמָ ְרּכַ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ַעל ’ּבִ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ
ַהֵּלב ַהָּגדֹול ֶׁשָּנַדם ְּב‘ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים‘

ע פּפְּפִנינּתַ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ׁשּנדם ל

ססִספּפוּור ם
ַלִים‘ (א‘) ת ’ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ ְרּכַ זֹון – ּבִ ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


