
ָבִרים ת ּדְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

 ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ַּבִּמְדָּבר – ִמְּדַרָּבָנן
”ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל“ (א א)

ֶׁשְּבִסיַני  ַאף  ַעל  ָהַרְמָּב“ן:  ֵּבֵאר  ְּדָבִרים  ְלֵסֶפר  ִּבְפִתיָחתֹו 
ִהְצַטּוֵינוּ ַעל ַהִּמְצוֹות ֻּכָּלן, ִהְמִּתין מֶֹׁשה ִמְּלָפֵרט ֶאת ֶחְלָקן 
ַרק  ַהִּמְצוֹות  ְּבאֹוָתן  ָנֲהגּו  א  אּוַלי  ”ִּכי  ְּדָבִרים:  ֵסֶפר  ַעד 
ַּבָּבִנים  ַרק  ִהְזִּכיָרם  א  ְּתִדירֹות,  ֶׁשֵאיָנן  ִמְּפֵני  אֹו  ָּבָאֶרץ... 

נֹוֲחֵלי ָהָאֶרץ“.
ָּתַמּה ָהַרְדבָּ“ז: ֵהיַא ִנָּתן ְלַהְגִּדיר ֶאת ָּכל ַהִּמְצוֹות ֶׁשְּבֵסֶפר 
ְּדָבִרים ְּבַהְגָּדַרת ’ֶׁשֵאיָנן ְּתִדירֹות‘, ְוִכי ִמְצַות ’ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון‘ 
ֶׁשָעֶליָה ִהְצַטּוֵינוּ ְלַהָּלן ְּבָפָרַׁשת ֵעֶקב (ח י): ”ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת 

ּוֵבַרְכָּת...“ ִהיא ִמְצָוה ְנִדיָרה?
ֵּתֵרץ ַרִּבי ֵמִאיר ָּדן ְּפלֹוְצִקי ַרָּבּה ֶׁשל אֹוְסְטרֹוב-ַמזֹוְבֵייְצק:

ִיְׂשָרֵאל  ִהְצַטּוּו  ֶׁשֹּלא   ְלָכ ַהִּנּמּוק  ָהרְַדבָּ“ז;  ַּכֲהָבַנת  ֶׁשֹּלא 
ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ַעד ְלֻחָּמׁש ְּדָבִרים, ֵאינֹו ִמּשּׁום ִאי ְׁשִכיחּוָתּה, 
ֶאָּלא ִמּשּׁום ֶׁשֹּלא ִהְתַחְּיבוּ ָּבּה ֶאָּלא ִּבְכִניָסָתם ָלָאֶרץ. ֶׁשֲהֵרי 
ָּכ מּוָכח ִמְּלׁשֹון ַהְּגָמָרא: ”מֶֹׁשה ִּתֵּקן ְלִיְׂשָרֵאל ִּבְרַּכת ַהָּזן 
ְּבָׁשָעה ֶׁשָּיַרד ָלֶהם ָמן“ (ְּבָרכֹות מח ב), ֲהֵרי ֶׁשִּבְהיֹוָתם ַּבִּמְדָּבר 
ִּבְכִניָסָתם  ְוַרק  מֶֹׁשה,  ַּתָּקַנת  ִמּכֹחַ  ֶאָּלא  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבְרכּו  א 

ָלָאֶרץ ִהְתַחְּיבוּ ָּבּה ִמן ַהּתֹוָרה.
ׁשּו“ת ָהרְַדבָּ“ז ח“ו ב“א קמג; ’ְּכִלי ֶחְמָּדה‘

ּתֹוֵכָחה ְוִלּמּוד ְזכּות ְּכֶאָחד
ְּבֵעֶבר  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶאל  מֶֹׁשה  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ”ֵאֶּלה 

ַהַּיְרֵּדן“ (א א)
ַהְּמקֹומֹות  ָּכל  ָּכאן  ּוָמָנה  ּתֹוֵכחֹות  ִּדְבֵרי  ֶׁשֵהן  ”ְלִפי 
ַהְּדָבִרים  ֶאת  ָסַתם   ְלִפיָכ ָּבֶהן,  ַהָּמקֹום  ִלְפֵני  ֶׁשִהְכִעיסּו 

ְוִהְזִּכיָרם ְּבֶרֶמז, ִמְּפֵני ְּכבֹוָדן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל“ (ַרִׁש“י).
ְּכָלל ָידּוַע הּוא (ְרֵאה ב“ר יב ג) ִּכי ֵּתַבת ’ֵאֶּלה‘ ָּבָאה ְלַמֵעט. ָמה 

ְמַמֶעֶטת ִהיא ָּכאן?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר ַרָּבּה ֶׁשל ְּבָראִדי:   

ִמְּלַלֵּמד  ָחַדל  א  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאת  מֶֹׁשה  ֶׁשהֹוִכיַח  ְּבָׁשָעה  ַאף 
ֲעֵליֶהם ְזכּות ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים 
ְּבנֹוֵגַע ְלֵחְטא ָהֵעֶגל (דב“ר א ב): ”ְלִיְׂשָרֵאל ָאַמר (ְׁשמֹות לב ל): 
’ַאֶּתם ֲחָטאֶתם ֲחָטָאה ְגדָֹלה‘, ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָאַמר (ָׁשם 
לב יא): ’ָלָמה ה‘ ֶיֱחֶרה ַאְּפ ְּבַעֶּמ‘“. ְלָכ ָרַמז ַהָּכתּוב: ”ֵאֶּלה 
ָּכל  ֶאל  מֶֹׁשה  ִּדֶּבר  ”ֲאֶׁשר  ְוַהּתֹוֵכחֹות,  ַהּמּוָסר   – ַהְּדָבִרים“ 

’ִאְמֵרי ֶׁשֶפר‘ִיְׂשָרֵאל“ – אּוָלם ִלְפֵני ה‘ ִלֵּמד ֲעֵליֶהם ְזכּות.

’ֶׁשִּנְרֶאה ָּכל ֶאָחד ַמֲעַלת ֲחֵבֵרנּו ְוא ֶחְסרֹונֹו‘
”ָהבוּ ָלֶכם ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים ּוְנֹבִנים ִויֻדִעים ְלִׁשְבֵטיֶכם“ (א יג)

ְלָפַני  ָּבא  ֶׁשִאם  ָלֶכם.  ִנָּכִרים  ֶׁשֵהם   – ְלִׁשְבֵטיֶכם‘  ”‘ִויֻדִעים 
ְמֻעָּטף ְּבַטִּליתֹו, ֵאיִני יֹוֵדַע ִמי הּוא ּוֵמֵאיֶזה ֵׁשֶבט הּוא ְוִאם 
אֹותֹו“  ִּגַּדְלֶּתם  ֶׁשַאֶּתם  ּבֹו,  ַמִּכיִרין  ַאֶּתם  ֲאָבל  הּוא,  ָהגּון 

(ַרִׁש“י).

ָּבָאָדם  ִהִּכיר  א  ַהְּנִביִאים,  ֲאדֹון  ַרֵּבנּו,  ֶׁשּמֶֹׁשה  ֲהִיָּתֵכן 
ָהעֹוֵמד ְלָפָניו?

ֵּתֵרץ ַרִּבי ְיִחיֵאל ִמיְכל ַהְּיְּבֶנר ִמִּניָזנֹוב, ַעל ִּפי ַהְּמֻסָּפר ַעל 
ֶׁשָּשְׁכָנה  ִיְׂשָרֵאל  ַאֲהַבת  ֶׁשְּלרֹב  ֵמַאְּפָטא,  ִיְׂשָרֵאל‘  ָה‘אֹוֵהב 
ַרע  ָּדָבר  ׁשּום  ִיְרֶאה  ֶׁשֹּלא  ּוְמַבֵּקׁש  ִמְתַּפֵּלל  ָהָיה  ְּבִלּבֹו, 
ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ֶׁשַאף  לֹוַמר,  ִיָּתֵכן  ֶזה  ְלִפי  ְיהּוִדי.  ׁשּום  ַעל 
ִחָּסרֹון  ׁשּום  ִיְרֶאה  ֶׁשֹּלא  ִּבֵּקׁש  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  אֹוֲהָבם  ֶׁשָהָיה 
ְּבָפָניו  ֶׁשָּיִעידּו  ֵמֲאֵחִרים  ִּבֵּקׁש   ּוְלִפיָכ ְלָפָניו,  ָּבעֹוְמִדים 
ָהגּון  ָאֵכן  ְּכׁשֹוֵפט,  ְלַמּנֹות  עֹוֵמד  ֶׁשהּוא  ָאָדם  אֹותֹו  ַהִאם 

ְוָראּוי ְלַתְפִקידֹו.
’ְלבּוֵׁשי ִמְכלֹול‘ ַהְׁשָמטֹות אֹות ט

ָהֲעִנִּיים ִנְדָרִׁשים ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ָהֲעִׁשיִרים
”א ַתִּכירּו ָפִנים ַּבִּמְׁשָּפט ַּכָּקטֹן ַּכָּגֹדל ִּתְׁשָמעּון“ (א יז)

ְּכַרָּבּה  ֶּפֶרְלָמן  ֵליּב  ְיהּוָדה  ְירָֹחם  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּכֻהָּנתוֹ  ִּבְתקּוַפת 
ֶׁשל ִמיְנְסק ָּפַרץ ִסְכסּו ָּגדֹול ֵּבין ַּכָּמה סֹוֲחִרים ֲעִׁשיִרים. 
ִמֶּטַבע ַהְּדָבִרים ָעסּוק ָהָיה ָהַרב ַעד ְלַמְעָלה רֹאׁש ְּבִיּשּׁוב 
ְקִהָּלתוֹ  ִמְּבֵני  ַּכָּמה  ְּבֶקֶרב  ְלַתְרעֶֹמת  ֶׁשָּגַרם  ָמה   ,ַהִּסְכסּו
ְלַצד  ַּדְוָקא  ַלֲעמֹד  הּוא  ָהַרב  ֶׁשל  ַּתְפִקידֹו  ִּכי  ָטֲענּו  ֲאֶׁשר 

ָהֲעִנִּיים, ִלְׁשמֹר ַעל ְזֻכּיֹוֵתיֶהם ּוְלַהִּציָלם ִמָּיד עֹוְׁשֵקיֶהם!
ֶׁשחֹוַבת  ַלֲחׁשֹב  ִהיא  ָטעּות  ִמִּמיְנְסק‘:  ’ַהָּגדֹול  ָלֶהם  ֵהִׁשיב 
ָהַרב ָלדּון ִּדין ֱאֶמת נֹוֲעָדה ְּכֵדי ִלְׁשמֹר ַעל ְזֻכּיֹוֵתיֶהם ֶׁשל 
ַּכָּגדֹל  ”ַּכָּקטֹן  ַלָּפסּוק:  ַרִׁש“י  ִמֵּפרּוׁש  ַאְדַרָּבה,  ָהֲעִנִּיים. 
ִּתְׁשָמעּון“ – ”ֶׁשֹּלא ּתֹאַמר ֶזה ָעִני הּוא ַוֲחֵברֹו ָעִׁשיר ּוִמְצָוה 
ְלַפְרְנסֹו, ֲאַזֶּכה ֶאת ֶהָעִני ְוִנְמָצא ִמְתַּפְרֵנס ִּבְנִקּיּות“, ַמְׁשָמע 
ַרק  א  ֵּכן,  ַעל  ֶיֶתר  ֶהָעִׁשיר.  ִלְזֻכּיֹות  ַאף  ַהּתֹוָרה  ֶׁשָּדֲאָגה 
ְּבִיּשּׁוב  ִמְתַעֵּסק  ָהִעיר  ֶׁשַרב   ָּכ ַעל  ְלָהֵצר  ָלֲעִנִּיים  ֶׁשֵאין 
ַהֲהדּוִרים ֵּבין ָהֲעִׁשיִרים, ֶאָּלא ַאְדַרָּבה ֲעֵליֶהם ַאף ְלִהְתַּפֵּלל 
ֵהם  ַּבִּמְסָחר  ַהְצָלָחָתם  ִמּכֹחַ  ֶׁשֵּכן  ָהֲעִׁשיִרים.  ְלַהְצָלַחת 
ָלֶהם  ַהִּנְגָרם  ֶנֶזק  ְוָכל  ָאָדם,  ְּבֵני  ְוַאְלֵפי  ֵמאֹות  ְמַפְרְנִסים 

ּפֹוֵגַע ַּגם ְּבֵאּלּו ַהְּתלּוִיים ָּבֶהם.
יָחה ָהְרִביִעית ’ַהָּגדֹול ִמִּמיְנְסק‘ ַהּׂשִ

ַהְּתִפָּלה ְמַסַּיַעת ַלַּדָּין ִלְפסֹק ַּכֲהָלָכה
”ְוַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִיְקֶׁשה ִמֶּכם ַּתְקִרבּון ֵאַלי ּוְׁשַמְעִּתיו“ (א יז)

ִסֵּפר ַרִּבי ְיִחיֵאל ְׁשֶלִזיְנֶגר, ַּתְלִמיד ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘:
הּוְבָאה  ַּכֲאֶׁשר  סֹוֵפר‘  ַה‘ֲחַתם  ְוַרִּבי  מֹוִרי  ְלַצד  ָעַמְדִּתי 
ְלָפָניו ְׁשֵאָלה ִהְלָכִתית ָקָׁשה ּוְמֻסֶּבֶכת. ִהְבַחְנִּתי ִּכי ְּבֶטֶרם 
ֵהִׁשיב, ָעַצם מֹוִרי ְוַרִּבי ֶאת ֵעיָניו ִּבְדֵבקּות, ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן 
ֵאָלה. ַּכֲאֶׁשר ִהְבִחין ִּכי ֲאִני ָּתֵמַּה ַעל ַהַּמְרֶאה  ָעָנה ַעל ַהּׁשְ
ְמַלֶּמֶדת  ַהּתֹוָרה  ְלׁשֹונֹו:  ְּבַצחּות  ִלי  ִהְסִּביר  ְלָפַני,  ֶׁשִּנְגָלה 
ִנְקַלַעת  ַּכֲאֶׁשר  ִמֶּכם“ –  ִיְקֶׁשה  ֲאֶׁשר  ַהַּדָּיִנים: ”ְוַהָּדָבר  ֶאת 
ֵאַלי  ִהְתָקְרבּו   – ֵאַלי“  ”ַּתְקִרבּון  ְלִפְתֲחֶכם,  ָקָׁשה  ְׁשֵאָלה 
ְוִהָּדְבקּו ִּבי, ּוִבְזכּות ֶזה: ”ּוְׁשַמְעִּתיו“ – ָאִעיר ֵעיֵניֶכם ִלְפסֹק 

’ֵּבית יֹוֵסף ֶהָחָדׁש‘ עמ‘ קיאַּכֲהָלָכה.

ְּתִפָּלה ַעל ָהָעם ַהָּנכֹון
”ִנְׁשְלָחה ֲאָנִׁשים ְלָפֵנינּו ְוַיְחְּפרּו ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוָיִׁשבּו אָֹתנּו 

ָּדָבר“ (א כב)
”‘ְוָיִׁשבּו אָֹתנּו ָּדָבר‘ – ְּבֵאיֶזה ָלׁשֹון ֵהם ְמַדְּבִרים“ (ַרִׁש“י).

יֹוְׁשֵבי  ְמַדְּבִרים  ָלׁשֹון  ְּבֵאיזֹו  ְלִיְׂשָרֵאל  ָהָיה  ִאְכַּפת  ָמה  ְוִכי 
ָהָאֶרץ? 

ֵּפֵרׁש ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘:
ַעל ַהָּפסּוק (ַּבִּמְדָּבר כא א): ”ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶל ֲעָרד“, ֵּפֵרׁש 
ְלַדֵּבר  ְלׁשֹוָנם  ֶאת  ּנּו  ֶׁשּׁשִ ֲעָמֵלִקים  ָהיּו  ֶׁש‘ַהְּכַנֲעִני‘  ַרִׁש“י 
ַלה‘  ֶׁשִּיְתַּפְּללּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ְלַהְטעֹות  ְּכֵדי  ְּכַנֲעִנית,  ְּבָלׁשֹון 
ֶׁשִּיֵּתן ְּבָיָדם ֶאת ַהְּכַנֲעִנים, ְוָכ א ּתֹוִעיל ְּתִפָּלָתם ְלִהָּנֵצל 

ֵמָהֲעָמֵלִקים.
ִלְׁשַח  ְרצֹוָנם  ִסַּבת  ִּכי  ְלמֶֹׁשה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָאְמרּו  ָּכאן  ַאף 
ַאַחת  ְּבָכל  ְמֻדֶּבֶרת  ָׂשָפה  ֵאיזֹו  ֶׁשֵּיְדעּו  ְּכֵדי  ִהיא  ְמַרְּגִלים 
ֵמָעֵרי ָהָאֶרץ, ְּכֵדי ָלַדַעת ֵאיזֹו ֻאָּמה ִמְתּגֹוֶרֶרת ָּבּה, ְוַעל ְיֵדי 
ָּכ ִּבְׁשַעת ַהִּמְלָחָמה יּוְכלּו ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ָהָעם ַהָּנכֹון ֶׁשִּיָּנֵתן 

ְּבָיָדם.
ַטֲעָנה זֹו ָאֵכן ָמְצָאה ֵחן ְּבֵעיֵני מֶֹׁשה, ַּכָּכתּוב ַּבָּפסּוק ַהָּבא: 

’ֲחַתם סֹוֵפר‘”ַוִּייַטב ְּבֵעיֵני ַהָּדָבר“.

ּכָֹחם ֶׁשל ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה
(א  ְוִנְלַחְמנּו“  ַנֲעֶלה  ֲאַנְחנּו  ַלה‘  ָחָטאנּו  ֵאַלי  ַוּתֹאְמרּו  ”ַוַּתֲענּו 

מא)

ָלֶהם  ָיבֹא  ְוִכי  ָּכאן,  ֶזה  ִוּדּוי  ֶׁשל  ְמקֹומֹו  ָמה  ְלָהִבין,  ֵיׁש 
ַהִּנָּצחֹון ְּכָׂשָכר ַעל ֲחָטֵאיֶהם?

ֵּפֵרׁש ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘:
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  בּו  ֶׁשּׁשָ ִמּשּׁום  ַּדְוָקא  ַהּנֹוֶתֶנת,  ִהיא  ָאֵכן, 
ִּבְתׁשּוָבה ַעל ֲחָטֵאיֶהם, ִמן ַהִּדין ָהָיה ֶׁשִּיְזּכּו ְלִסּיּוַע ְמֻיָחד 
ַמִים. ֶׁשֲהא ָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות לד ב): ”ָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי  ִמּׁשָ

ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדין ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים ֵאיָנם עֹוְמִדין“.
’ֲחַתם סֹוֵפר‘

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
רּבנן

ני ּפְ ם

ָאֵמן ַמִּציָלה ֵמֶחְרַדת ַהִּדין
”ָואַֹמר ֲאֵלֶכם א ַתַעְרצּון ְוא ִתיְראּון ֵמֶהם“ (א כט)

”ְוא ִתיְראּון ֵמֶהם“ – ָראֵׁשי ֵּתבֹות ’ָמֶות‘ ְוסֹוֵפי ֵּתבֹות 
לֹו  ַאל  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ַעל  ַהַּמְקִּפיד  ִּכי   ְלַלֶּמְד ’ָאֵמן‘. 
ְלַפֵחד ִמּיֹום ַהָּמֶות. ֶׁשֲהֵרי ֻמְבָטח הּוא ֶׁשֵּתֶכף ּוִמָּיד 
ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ֵעֶדן,  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  ְּבָפָניו  ִיָּפְתחּו 
(ַׁשָּבת קיט ב): ”ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחוֹ – ּפֹוְתִחין לֹו 

ָׁשם)  ְיהֹוָיָדע‘  (’ֶּבן  ַחי‘  ִאיׁש  ַה‘ֶּבן  ּוֵפֵרׁש  ֵעֶדן“,  ַּגן  ַׁשֲעֵרי 
ֶׁשָהעֹוֶנה ָאֵמן, ִמָּיד ַּבֲעלֹות ִנְׁשָמתֹו ָלעֹוָלם ָהֶעְליֹון 
ְלַבל  ִלְקָראתֹו,  ְּפתּוִחים  ֵעֶדן  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  ֶאת  ִיְרֶאה 

ַיֲעֶלה ְּבִלּבֹו ׁשּום ַּפַחד ִמִּדין ֶׁשל ַמְעָלה. 
’יֹוִׁשיַע ִצּיֹון‘ אֹות כד

ָבִרים ת ּדְ ָרׁשַ 291ּפָ תשע"ט

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ָרָשׁה ּפָ ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים

ר
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ירא

מְמז רררִרִ מֵמֵ
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ְ ים

ְלֶרֶגל י“ג ְּבָאב יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ַה‘ְּמַגֶּלה ֲעֻמקֹות‘.
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ַעל ָמה ִהְתַּפֵּלל ַרִּבי ַאֲהרֹן ִּבְׁשַעת ַהַהְפָּגָזה?
ְׁשַנת תשי“ד. ָקָהל ָּגדֹול ֶׁשל ְּבֵני ְיִׁשיבֹות 
ְוַאְנֵׁשי  ֲחִסיִדים  ְלַצד  ַעְבְּדָקִנים,  ְוַאְבֵרִכים 
ִהְתַאֵּסף  ַהָּיָׁשן,  ַהִּיּשּׁוב  ִמְּבֵני  ה  ַמֲעֹשֶ
ָׁשַכן  ֲאֶׁשר  ְירּוָׁשַלִים‘  ’ְּבנֹות  ְּבאּוָלם 
אּוְנָגִרין‘,  ’ָּבֵּתי  ְׁשכּוַנת  ֶׁשל  ְלַמְרְּגלֹוֶתיָה 
ְּכֵדי ִלְׂשמַֹח ּוְלַׂשֵּמַח ְּבִׂשְמַחת ַהֲחֻתָּנה ֶׁשל 
ֶהָחָתן ַהֻּמְפָלג, ִמְּפֵאֵרי ְּבֵני ַהְּיִׁשיבֹות, ִעם 
ַהִּמְׁשָּפחֹות  ְלַאַחת  ַּבת  ַהְּמֻהָּלָלה,  ַהַּכָּלה 

ַהֲחׁשּובֹות ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשל ַמְעָלה.
ִּבְפֵני  ֵהִעידּו  ַהַּמְזְלגֹות  ִׁשְקׁשּוק  קֹולֹות 
ְּבִעּצּוָמּה.  ַעָּתה  ַהְּסֻעָּדה  ִּכי  ַהִּנְכָנִסים  ָּכל 
ֶׁשָהיּו  ְלָחנֹות  ַהּׁשֻ ֵּבין  סֹוְבבּו  ָהאֹוְרִחים 
ָהֵהם.  ַהָּיִמים  ְּכִמְנַהג  ִּבְצִניעּות,  ֲערּוִכים 
קּוֶגַלאךְ,  ָחְסָרה,  א  ּומּוֶגֶזת  ָקָרה  ְׁשִתָּיה 
ֶהִריְנג ּוַמִּציֹות ֻהְּגׁשוּ ְלָכל ִּדְכִפין, ְוַגם ַהַּיִין 
ֶׁשל  ְלִהְתָּפֵאר  ָיָדיו  ַמֲעֵׂשי  ְּבֶׁשַפע,  ִנְמַזג 

ֲאִבי ֶהָחָתן.
ְּדָרָׁשתֹו  ֶאת  ַהְּירּוַׁשְלִמי  ַהַּדְרָׁשן  ִסֵּים  ִהֵּנה 
ְלָבבֹות  ְוִׂשְמָּחה  עֹוְרָרה  ֲאֶׁשר  ַהֻּמְפָלָאה 
ֶאת  ְלַהִּגיׁש  ֵהֵחּלּו  ְוַהֶּמְלָצִרים  ְּכֶאָחד, 
ַהָּמָנה ָהִעָּקִרית – ֶּגעִפיְלֶטע ִפיׁש ְמֻפְלָּפל, 
ְּגַזר  ְלַצד  ֶׁשֻהַּגׁש  ַהָּמסֶֹרת,  ְּכֵמיַטב  ָעׂשּוי 
ֵאֵדי  ֵמִדיף  ’ְחֵריין‘  ְּבַסָּלט  ְמֻלּוֶה  ְּכַתְמַּתם, 

ֲחִריפּות... 
ְּבֻׁשְלַחן ַהִּמְזָרח ָיְׁשבּו ֶזה ְלַצד ֶזה ֲחׁשּוֵבי 
ּוְברֹאָׁשם  ְוַתְלִמיֵדיהֹון,  ַרָּבָנן  ָהאֹוְרִחים, 
ִׁשֵּמׁש  ַאף  ֲאֶׁשר  ֶהָחָתן  ֶׁשל  ַהֻּמְבָהק  ַרּבֹו 
ֶׁשַּבֲחבּוָרה,  ָהֲאִרי  ִקּדּוִׁשין‘;  ִּכ‘ְמַסֵּדר 
ָזָצ“ל,  קֹוְטֶלר  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ַהּנֹוָדע  ַהָּגאֹון 
רֹאׁש ְיִׁשיַבת ֶלייְקוּוד ַוֲחֵבר מֹוֶעֶצת ְּגדֹוֵלי 
ַהּתֹוָרה, ֲחָתנֹו ַהָּגדֹול ֶׁשל ָמָרן ַהָּגאֹון ַרִּבי 
ִאיֶסר ַזְלָמן ֶמְלֶצר ָזָצ“ל, רֹאׁש ְיִׁשיַבת ’ֵעץ 

ַחִּיים‘ ֲאֶׁשר ִנְפַטר ַא ָלַאֲחרֹוָנה.
ְּבֻׁשְלָחן ֶזה נֹוְתרּו ַהָּמנֹות ַהֲחִגיִגּיֹות ִּכְמַעט 
ֶאת  ֵהיִטיבּו  ּבֹו  ַהּיֹוְׁשִבים  ֶׁשֵּכן  ְמֻיָּתמֹות, 
ִלָּבם ִמֵּייָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה. ִמִּכּוּונֹו ֶׁשל ֻׁשְלָחן 
ֶזה ָעלּו קֹולֹות ָרִמים ֶׁשל ִוּכּוִחים. ָהָיה ֶזה 
ְלַאַחר ֶׁשַרִּבי ַאֲהרֹן ֶהֱעָלה ֻקְׁשָיה ֲחִריָפה, 
ִנָּסה  אֹותֹו  ֶׁשָּסַבב  ַהַּתְלִמיִדים  ּוְגדּוד 
 ְּכֶׁשַּבָּתֶו ֳאָפִנים,  ְוַכָּמה  ְּבַכָּמה  ָבּה  ְלַיּׁשְ
ְלָהִביא  ּוְמַנִּסים  ַהּתֹוָרה  ְּגדֹוֵלי  יֹוְׁשִבים 

ְרָאיֹות ְלָכאן ּוְלָכאן...
ְיִציַאת  ַעל  ר  ַהְּמַבּׂשֵ ַהָּכרֹוז  ִנְׁשַמע  ִהֵּנה 
ֵהֵחל  ַה‘ּפֹויֶקער‘  ַהִּיחּוד‘.  ֵמ‘ֶחֶדר  ֶהָחָתן 
ָּפְתָחה  ַהְּמַזְּמִרים  ּוַמְקֵהַלת  ַּבּתֹף,  ְלַהּכֹות 
אֹוהֹו  אֹוהֹו  אֹוהֹו  ”אֹוהֹו  ַהָּמָסְרִּתי:  ַּבִּנּגּון 

ַאיי ַאיי ַאיי ַאיי...“
ִמְצָוה.  ֶׁשל  ְּבִׂשְמָחה  ִהְתרֹוְממּו  ָהַרְגַלִים 
ְּבִהְתַרְּגׁשּות,  ִקְּפצּו  ַמְעָּגִלים  ַמְעָּגִלים 
ַעל  א  ִנּׂשָ ֲאֶׁשר  ֶהָחָתן  ְּפֵני  ֶאת  ְמַקְּבִלים 

ִּכְתֵפי ֶאָחד ֵמֲחֵבָריו. 
ְׁשָחִקים,  ִהְרִקיָעה  ַהֻּמְפָלָאה  ְמָחה  ַהּׂשִ

ּוִפְתאֹום ֶנֶעְצָרה...
ְלֶפַתע  ֵהֵפר  ֵאיָמה  ַעד  ֻמָּכר  צֹוְרָמִני,  קֹול 
ְמַצְמֶרֶרת  ְוַאְזָעָקה  ַהֲחִגיִגית,  ָהֲאִויָרה  ֶאת 

ִּפְּלָחה ֶאת ָהֲאִויר.
ֵאּלּו  ְּבָיִמים  ֻמְחֶלֶטת.  ָהְיָתה  ַהַהְפָּתָעה 
ָמתּוַח  ֶׁשֶקט  ָׂשַרר  ְלתשכ“ז  תש“ח  ֶׁשֵּבין 
ַּבְּגבּול ַהָּסמּו ָלאּוָלם, ַהְּגבּול ֶׁשָחָצה ֶאת 
ַלְּגבּול  ֵמֵעֶבר  ַיְחָּדו.  ָלּה  ֶׁשֻחְּבָרה  ָהִעיר 
ָׁשְלטּו ּכֹחֹות ַיְרֵּדִנים עֹוְיִנים, ַא ַעד ַעָּתה 
ַהַּיֲחִסי,  ֶקט  ַהּׁשֶ ִנְׁשַמר  ָׁשַמִים  ְּבַחְסֵדי 
ֵני ִצֵּדי ָהִעיר ִהְתַנֲהלּו ַהַחִּיים ְּכִסְדָרם. ּוִמּׁשְ

ַּתְקִרּיֹות  ִהְתַרֲחׁשּו  ְנִדירֹות  ְלִעִּתים  ַרק 
ֵמאֹוָתן  ַאַחת  זֹו  ָהְיָתה  ַהְּצָדִדים.  ֵּבין  ֵאׁש 

ְּפָעִמים.
ְסִמיָכה  ֲאֵפָלה  ִהְׂשָּתְרָרה  ַאַחת  ְּבַבת 
ֻמָּכִרים  ֶנֶפץ  קֹולֹות  ַהּגֹוֵעׁש.  ָּבאּוָלם 

ְוָהֲאִויָרה  ַמע,  ְלִהּׁשָ ֵהֵחּלּו  ְלַהֲחִריד  ַעד 
ְלֶבָהָלה  ְמקֹוָמּה  ֶאת  ִּפְּנָתה  ַהֲחִגיִגית 

נֹוָרִאית.
ָהאּוָלם.  ֶאת  ִמְּלאּו  ּוְצָרחֹות  ֶּבִכי  קֹולֹות 
ַהחּוָצה,  ְלִהָּמֵלט  ִנּסּו  ֵמַהּיֹוְׁשִבים  ֵחֶלק 
ְּבתֹוֲאָנה  ַּבֲעָדם  ַלֲעצֹר  ִנָּסה  ַאַחר  ְוֵחֶלק 
ִלְׁשַּכב  ַוֲעֵליֶהם  יֹוֵתר,  ְמֻסָּכן  ַּבחּוץ  ִּכי 
ְּכהֹוָראֹות  רֹאָׁשם  ַעל  ּוְלגֹוֵנן  ָהִרְצָּפה  ַעל 
ִהְתַהְּפכּו   ָּכ ּוֵבין   ָּכ ֵּבין  ַהִּבָּטחֹון. 
ִהְתַנְּפצּו  ֶׁשֲעֵליֶהם  ְוַהֵּכִלים  ֻׁשְלָחנֹות, 
ַעל  ִנְׁשְּפכּו  ַמְׁשֶקה  ַּבְקּבּוֵקי  ִלְרִסיִסים. 
ִאיׁש  ָּכְׁשלּו  ִויָלִדים  ִויִׁשיִׁשים  ָהִרְצָּפה, 

ְּבָאִחיו.
ַּפַחד ֱאִקים.

הּוא  ַאף  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ְׁשַבְדרֹון,  ָׁשלֹום  ַרִּבי 
ֵּבין ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ַּבֲחֻתָּנה, ֵהִעיד ְלָיִמים ַעל 

ֶׁשָראּו ֵעיָניו:
”ַהַּיְרֵּדִנים ִהְרִעיׁשּו ֶאת ָּכל ַהְּסִביָבה, ְוֵאזֹור 
ָסַפג  ִלְגבּול,  ְוִנְרֶאה   ָסמּו ַכן  ֶׁשּׁשָ ָהאּוָלם 
ָהאּוָלם   ִמּתֹו ֲאָנִׁשים  ָהֵאׁש.  ַמְרִּבית  ֶאת 
ִנּסּו ִלְברֹחַ ַהחּוָצה, ַוֲאָנִׁשים ֵמָהְרחֹוב ִנּסּו 
ָׂשְרָרה  ָהאּוָלם   ּוְבתֹו ְּפִניָמה,  ְלִהָּכֵנס 
ֶאת  ֶהֱעִציָמה  ֲאֶׁשר  ֻמְחֶלֶטת  ֲאֵפָלה 

ַהֶּבָהָלה ִׁשְבָעַתִים.
ְּכָלל,  לֹו  נֹוֵגַע  ֵאינֹו  ָהִעְנָין  ִּכְבָיכֹול   ,ּוַבָּתֶו
ָהִרְצָּפה,  ַעל  ָזָצ“ל  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָׁשַכב 
ֲעצּומֹות  ֵעיָניו  רֹאׁשֹו,  ַעל  ְמגֹוְננֹות  ָיָדיו 
ִהְתּכֹוַפְפִּתי  ְּתִפָּלה.  נֹוֵׂשא  ְוהּוא  ִּבְדֵבקּות, 
ְּכֵדי ְלַהְקִׁשיב ַעל ָמה ִמְתַּפֵּלל ְּגאֹון ַהּדֹור 
ִמְתחֹוֶלֶלת  ְּכֶׁשְּסִביבוֹ  זֹו,  ָקָׁשה  ְּבָׁשָעה 

ְמהּוַמת ָמֶות? ִהְקַׁשְבִּתי ְוָׁשַמְעִּתי:
ַעל  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ִהְתַחֵּנן  עֹוָלם‘,  ֶׁשל  ’ִרּבֹונוֹ 
ַּדיין  ֶלעְרֶנען  ַווייֶטער  ִוויל   ִאי’ ַחָּייו, 
 ְלַהְמִׁשי רֹוֶצה  ֲאִני   – ּתֹוָרה!‘  ֵהייִליֶגע 
ְוַלֲהגֹות ְּבתֹוָרְת ַהְּקדֹוָׁשה! ָאָּנא, הֹוִתיֵרִני 

ַּבַחִּיים.
א  ַהַהְפָצצֹות,  ֵהֵדי  ְככּו  ֶׁשּׁשָ ְלַאַחר  ַאף 
ִהְסַּתְּיָמה ַהְּמהּוָמה. ַהֲחֵׁשָכה ֲעַדִין נֹוְתָרה 
ְּבֵעיָנּה, ְותֹוְצאֹות ַהַהְפָּגָזה ֶטֶרם ִהְתָּבְררּו. 
ָהֶאָחד  ַהֻּמְזָמִנים;  ְּבֶקֶרב  ָׂשְרָרה  ֶּבָהָלה 
ְיָלָדיו,  ַאַחר  ָּתר  ּוִמְׁשֵנהּו  ָאִביו  ֶאת  ִחֵּפׂש 
ֶאת  ְמַלּוֹות  ִהיְסֶטִרּיֹות  ּוְבִכּיֹות  ְּכֶׁשְּצָוחֹות 

קֹולֹוֵתיֶהם ָהָרִמים.
ַּבִּמְתַרֵחׁש  ָחׁש  ֵאינֹו  ְּכמֹו  ַאֲהרֹן,  ְוַרִּבי 
ֶאָחד  ִּבְתִפָּלתֹו.  ָׁשקּוַע  ָהָיה  ֲעַדִין  ְסִביבֹו, 
ִּכי  ִלי  ִסֵּפר  נֹוִביק,  ֶעְזָרא  ַרִּבי  ִמַּתְלִמיָדיו, 
ָלקּום,  ְּבָיָדיו  ְלַסֵּיַע  ְּכֵדי  ְלִכּוּונֹו  ִהְתּכֹוֵפף 
ְּבַמר  קֹוֵרא  ְלׁשֹוְמעֹו  ִהְסִּפיק  ּוֵביְנַתִים 
ִלּבֹו; ’ַטאֶטע, אִי ִוויל ִּדיר ָנאךְ ַּבאִדיֶנען!‘ 
ַלֲעבֹד  עֹוד   ְלַהְמִׁשי רֹוֶצה  ֲאִני  ַאָּבא,    –
אֹוְת, ְועֹוד ָּכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה ִמְׁשְּפֵטי ַּבָּקָׁשה 
ִהְזִּכיר  א  ֵמֶהם  ֶאָחד  ְּבַאף  ֲאֶׁשר  ּוְתִחָּנה 
עֹוֵמד  ה‘  ִּכְבָיכֹול  ָהִאיִׁשית;  טֹוָבתֹו  ֶאת 
ְוַרק   ַא ְלָפָניו  ְמַיֵחל  ְוהּוא  ֵעיָניו,  ְלֶנֶגד 

ֶׁשּיּוַכל ְלהֹוִסיף ּוְלָעְבדֹו“.
ִסּפּורוֹ  ֶאת  ָׁשלֹום  ר‘  ִסֵּים  ִנְתּבֹוֵנן“,  ”ָהָבה 
עֹוְמִדים  ָאנּו  ָהִיינּו  ”ִאּלּו  ְמַהְדֵהד:  ְּבֶלַקח 
ָׁשם ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, ַעל ָמה ָהִיינּו חֹוְׁשִבים? 
ְוִאּלּו  ֵּביֵתנּו.  ְּבֵני  ְוַעל  ַעְצֵמנּו  ַעל  ְּבַוַּדאי 
אֹותֹו  ֶׁשֶהֱעִסיק  ַהָּיִחיד  ַהָּדָבר   – ַאֲהרֹן  ר‘ 
ַהַחִּיים  ְוַרק   ַא ָהָיה  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה 
ְלהֹוִסיף  ָועֹוד  עֹוד  ֶׁשּיּוַכל  ַהִּנְצִחִּיים, 
ְוִלְקנֹות ּתֹוָרה ְוָחְכָמה, ַלֲעׂשֹות עֹוד ְמַעט 

ְלַמַען ְּכבֹוד ָׁשַמִים.
ַאֲהרֹן  ר‘  ֶׁשל  ּוְתִפָּלתֹו  ִּתְקָותוֹ  ָהְיָתה  זֹו 
ָּכל ַהָּיִמים, ּוִמּכָֹחן ֶׁשל ְּתִפּלֹות ֵאּלּו ִהִּגיַע 

ְּבַוַּדאי ְלֵהיָכן ֶׁשִהִּגיַע“.      
’קֹול חֹוֵצב‘ עמ‘ 761

ְּבִמְסֶּגֶרת ִסְדַרת ַהַּמֲאָמִרים ַהַּמִּקיָפה ֶאת ָּכל נֹוְׂשֵאי 
ַהְּתִפָּלה  צּוַרת  אֹודֹות  ַעל  ּכֹה  ַעד  ִּדַּבְרנּו  ַהְּתִפָּלה, 
– ֲאִמיָרָתּה ַּבֲעָׂשָרה, ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוְבָמקֹום ָקבּוַע. 
ֲחִׁשיבּות  ֶאת  ּוְנָבֵאר   ַנְמִׁשי ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבַּמֲאָמִרים 
ְּכָכל  ֻמְקָּדם  ָקבּוַע,  ִּבְזַמן  ַלְּתִפָּלה  ַהַהְׁשָּכָמה 

ָהֶאְפָׁשר.

ַהַהְׁשָּכָמה ַּבּבֶֹקר – סֹוד ַהְצָלַחת ַהּיֹום
ֶאת  מֹוִנים  ָאנּו  ְּדָבִרים‘,  ְּדֵאּלוּ  ַּב‘ְּבַרְיָתא  ּבֶֹקר  ְּבָכל 
ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ֵּפרֹוֵתיֶהם  אֹוֵכל  ”ֶׁשָאָדם  ַהְּדָבִרים 
ְוַהֶּקֶרן ַקֶּיֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא“, ּוֵביֵניֶהם: ”ַהְׁשָּכַמת 
ֵּבית  ’ַהְׁשָּכַמת  ְוַעְרִבית“.  ַׁשֲחִרית  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית 
ַהִּמְדָרׁש‘ ֻהְזְּכָרה ֵּבינֹות ְלִמְצוֹות ּכֹה ְּגדֹולֹות, ְּכ‘ִכּבּוד 
ִמָּכ נּוַכל ִלְלמֹד  ֲחָסִדים‘ ָועֹוד,  ’ְּגִמילּות  ָאב ָוֵאם‘, 
ֶאת  ְלָהִאיר  ֵאפֹוא  ְנַנֶּסה  ָהַרָּבה.  ֲחִׁשיבּוָתּה  ַעל 

ַהְּדָבִרים ִמּתֹו ִּדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו.
גּוָרה ְּבִפי ָהעֹוָלם, ִּכי א  ְמֻפְרֶסֶמת ִהיא ָהִאְמָרה ַהּׁשְ
ְלָחן ָערּו‘ ִלְפּתַֹח ֶאת ִסְפרֹו ַהָּגדֹול  ְלִחָּנם ָּבַחר ַה‘ּׁשֻ
ַּבִּמִּלים:  ַהְּיהּוִדי,  ַחֵּיי  ַהְנָהַגת  ֶאת  ְמַלֵּמד  הּוא  ֶׁשּבֹו 
”ִיְתַּגֵּבר ָּכֲאִרי ַלֲעמֹד ַּבּבֶֹקר ַלֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו, ֶׁשְּיֵהא 
ַחר“, ִּכי ְיסֹוד ָּכל ַהִּמְצוֹות ַוֲעבֹוַדת  הּוא ְמעֹוֵרר ַהּׁשַ
ה‘ ָטמּון ַּבֲהָלָכה זֹו; ַּכֲאֶׁשר ִנְפַּתח ַהּיֹום ְּבִהְתַּגְּברּות 

ְלַהְׁשָּכָמה ִּבְזִריזּות ָּכָראּוי, ֲאַזי הּוא ַיְמִׁשי ָּכָראּוי.
”ַהָּבא  א):  נח  (ְּבָרכֹות  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ֶאת  ָּדְרׁשּו   ְּבָכ
ַעל  ַהִהְתַּגְּברּות  ֶׁשּסֹוד  ְלָהְרגוֹ“,  ַהְׁשֵּכם   – ַלֲהָרְגָך 
ְּכֶׁשּפֹוֵתַח  ִּכי  ַהּבֶֹקר.  ְּבַהְׁשָּכַמת  ָטמּון  ָהַרע  ַהֵּיֶצר 
ַהֵּיֶצר  ַעל  ְּגדֹוָלה  ּכֹה  ְּבִהְתַּגְּברּות  ַהּיֹום  ֶאת  ָהָאָדם 
 ִנְמָׁש ֶחֶסד  ֶׁשל  חּוט  ִלְׁשַּכב,   ְלַהְמִׁשי ַהְּמַפֵּתהּו 
ָעָליו ְלֶמֶׁש ַהּיֹום ֻּכּלֹו, ּוְבכֹחוֹ ְלַהִּצילֹו ִמִּפּתּוֵיי ַהֵּיֶצר 

ַהָּקם ָעָליו (’ֶּפֶלא יֹוֵעץ‘ ֵעֶר ַהְׁשָּכָמה).

ַאל ְיִהי ְּכבֹוד ָׁשַמִים ָּפחּות ִמְּכבֹוְד
ַעל ֲחִׁשיבּות ַהַהְׁשָּכָמה ִלְתִפָּלה ָּכַתב ְּבֵסֶפר ’ְמנֹוַרת 

ַהָּמאֹור‘ (א צא):
”ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָזִריז ּוָמִהיר ָלקּום ַּבּבֶֹקר ִמִּמָּטתוֹ 
ְּבִלי ַעְצלּות, ְלהֹודֹות ָלֵאל ִיְתָּבַר ַעל ֲחָסָדיו ֲאֶׁשר 
ְּבִלּבֹו  ָיִׂשים  ָנה  ַּבּׁשֵ ְמַנְמֵנם  ְיֵהא  ְוִאם  ִעּמֹו...  ָעָׂשה 
ֶאָחד,  ָזהּוב  ֲאִפּלוּ  ְלַהְרִויחַ  ָאָדם  ִיְקְרֵאנּו  ֶׁשִאם 
ִמי  ַלֲעבֹוַדת  ַלֲעׂשֹות  ֵיׁש  ָמה  ִּבְמֵהָרה...  ַיְׁשִּכים 
ָׁשֵלם  ְּבֵלב  ַיְקִּדים  ְוָאז  ָהעֹוָלם?!...  ְוָהָיה  ֶׁשָאַמר 

ְלַהְׁשִּכים ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ֵליֵל ְלִהְתַּפֵּלל...“
ַה‘ֲחֵיי ָאָדם‘ ְּבַצּוָָאתֹו ַהּנֹוַדַעת (’ֵּבית ַאְבָרָהם‘ אֹות ח) ֵּבֵאר 

ֶאת ַהְּדָבִרים ְּבֶדֶר ָמָׁשל, ְּברּוַח אֹוָתם ַהָּיִמים:
ְּבַלייְפִציג  ַהִּמְתַקֵּים  ַלָּיִריד  ַהּסֹוֵחר  ְּכֶׁשּנֹוֵסַע  ִהֵּנה, 
ַלֲעמֹד  ַהָּיִריד  ִּביֵמי  ָזִהיר  הּוא  ַּכָּמה  ְּתקּוָפה,  ִמֵּדי 
ִמִּמָּטתוֹ ַּבּבֶֹקר ַהְׁשֵּכם, ְּכֵדי א ְלַהֲחִמיץ ִהְזַּדְּמנּות 
ֶׁשאּוַלי ִּתָּקֶרה ְלָפָניו ִלְרּכֹׁש ְסחֹוָרה ִּבְמִחיר זֹול, ְּכֵדי 

ְלמֹוְכָרּה ְלַאַחר ִמֵּכן ְּבָדִמים ְמֻרִּבים.
ַוֲהא ְּדָבִרים ַקל ָוחֶֹמר: ּוָמה ְּבִעְנְיֵני ְסחֹוָרה ֶׁשָהֶרַוח 
ָּבּה ֵאינֹו ָּבטּוַח ְּכָלל; ֶׁשָּמא א ִיְמָצא ְסחֹוָרה ְּבזֹול, 
 ,ְוַאף ִאם ִיְמָצא, ֶׁשָּמא ִּתָּנֵזק אֹו ִּתָּגֵנב ֵמִאּתֹו ַּבֶּדֶר
זֹאת  ּוְבָכל  ְלמֹוְכָרּה.  ְלַבּסֹוף  ַיְצִליַח  א  ְוֶׁשָּמא 
ֶׁשָּמא  ַהָּיִריד,  ִּביֵמי  ֻמְקָּדם  ָלקּום  ַמְקִּפיד  ַהּסֹוֵחר 
ְואּוַלי ְיַסֵּיַע לֹו ַהָּדָבר ְלַהְרִויחַ עֹוד ִקְמָעא. ַעל ַאַחת 
ַּכָּמה ְוַכָּמה ִמְצַות ַהְּתִפָּלה ֶׁשָּכל ַחֵּיי ָהָאָדם ְּתלּוִיים 
ַהִּמְצָוה  ְּתִפָּלתֹו,  ֵּתָעֶנה  א  ָחִליָלה  ִאם  ְוַאף  ָּבּה, 
ֵאר ְּבָידֹו ָלֶנַצח ּוְלעֹוָלם א ּתֹאַבד ִמֶּמּנּו, ְּבַוַּדאי  ִּתּׁשָ
ָעָליו ְלַהְקִּפיד ְלַהְׁשִּכים ַּבּבֶֹקר ְּכֵדי ְלַקְּיָמּה ָּכָראּוי, 
ַעְצלּות  ִּבְׁשִביל  ַרב  ּכֹה  ָׂשָכר  ַיְפִסיד  א  ֶׁשָחִליָלה 

מּוֶעֶטת.
סֹוֵפר‘  ַה‘ְּכַתב  ָּכַתב  ִעְנָין,  ְּבאֹותֹו  ְלִעְנָין  ֵמִעְנָין 
ִהְסִמיכּו  ְלִחָּנם  א  ִּכי  עקב),  (פר‘  ַלּתֹוָרה  ְּבֵפרּוׁשֹו 
ְלַבְבֶכם“,  ְּבָכל  ”ּוְלָעְבדֹו  ְׁשַמע:  ְקִריַאת  ְּבָפָרַׁשת 
ֶׁשְּלִעִּתים  ִמּשּׁום  ֶאָּלא  ַאְרְצֶכם“,  ְמַטר  ְל“ְוָנַתִּתי 
ַהַהְׁשָּכָמה ַלְּתִפָּלה ַּבִּצּבּור ֲעלּוָלה ְלַבֵּטל ֶאת ָהָאָדם 
ֵמֲעָסָקיו, ֶׁשֲהֵרי ְּפָעִמים ֶׁשָּצִרי ָהָאָדם ְלַטֵּפל ָּבֶהם 
ַהֵּיֶצר  ְמַפֵּתהּו  ְוָאז  ִלְתִפָּלה,  ַהָּקבּוַע  ַּבְּזַמן  ַּדְוָקא 
ְלִהְתַּפֵּלל ַּבֶּדֶר אֹו ִּביִחידּות, ְלִפיָכ ָאְמָרה ַהּתֹוָרה, 
ְּכֶׁשִּמְתַּפֵּלל   – ְלַבְבֶכם“  ְּבָכל  ”ּוְלָעְבדֹו  ֶׁשַהְּמַקֵּים: 
”ְוָנַתִּתי  ְל:  ֶׁשִּיְזֶּכה  לֹו  ֻמְבָטח  ּוַבִּצּבּור,  ָקבּוַע  ִּבְזַמן 

ִמְסָחרֹו  ִיָּנֵזק  א  ּוְבַוַּדאי  ְּבִעּתֹו“,  ַאְרְצֶכם  ְמַטר 
ֵמֲחַמת ֶׁשַּיְקִּפיד ַעל ַהְנָהָגתֹו ְלִהְתַּפֵּלל ַּבְּזַמן.

ַה‘ֵּסֶדר‘ ַּבֲעבֹוַדת ה‘ ְּכ‘ֶקֶׁשר ֶׁשל ַמְרָּגִלּיֹות‘
ָרִגיל ָהָיה ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְירָֹחם ִמִּמיר, ְלַהְמִחיׁש ְּבֵׁשם 
ַּבֲעבֹוַדת  ַה‘ֵּסֶדר‘  ֲחִׁשיבּות  ֶאת  ִמֶּקֶלם  ַהַּסָּבא  ַרּבֹו 
ַאף  ַמְרָּגִלּיֹות;  ֶׁשל  ְּבַׁשְרֶׁשֶרת  ַהַּנֲעֶׂשה  ַלֶּקֶׁשר  ה‘, 
ָלֶהן,  ָטֵפל  ְוַהֶּקֶׁשר  ַהַּמְרָּגִלּיֹות,  ֵהן  ָהִעָּקר  ֶׁשְּבַוַּדאי 
ֶאת  ַיִּתירּו  ִאם  ֶׁשֲהא  ַרָּבה,  ּכֹה  ַהֶּקֶׁשר  ֲחִׁשיבּות 

ַהֶּקֶׁשר ִיְּפלּו ָּכל ַהַּמְרָּגִלּיֹות ַאְרָצה.
ָּכזֹו ִהיא ֲחִׁשיבּותֹו ֶׁשל ַה‘ֵּסֶדר‘ ַּבֲעבֹוַדת ַהּיֹום; הּוא 
ַּבֲעבֹוַדת  ָהָאָדם  ֶׁשרֹוֵכׁש  ַהִּקְנָיִנים  ָּכל  ֶאת  ַהּשֹׁוֵמר 
ִּבְזַמן  ָנתֹו  ִמּׁשְ ָלקּום  ַמְקִּפיד  הּוא  ִאם  ֵּכן  ַעל  יֹומֹו. 
ָּכל  ַאף  ָקבּוַע,  ִּבְזַמן  ְלִהְתַּפֵּלל   ָּכ ְיֵדי  ְוַעל  ָקבּוַע, 
ֶׁשל   ְּבֶדֶר ַנֲעׂשֹות  ּוִמְצוֹוָתיו  ְּתִפָּלתֹו  ּתֹוָרתֹו, 
ָּבטּוַח  ִלְהיֹות  הּוא  ָיכֹול   ָּכ ְוַרק  ּוְקִביעּות,  ֵסֶדר 
ְמרּו  ֶׁשַהִּקְנָיִנים ָהרּוָחִנִּיים ֶׁשִּיְרּכֹשׁ ַּבֲעבֹוַדת יֹומֹו ִיּׁשָ

ְּבַנְפׁשֹו ָלֶנַצח (’ַּדַעת ּתֹוָרה‘ ַּבִּמְדָּבר עמ‘ יז).
ַּתְלִמיֵדי  ִמְּגדֹוֵלי  ְלִויְנְׁשֵטיין,  ַהְגִּר“י  ַהַּמְׁשִּגיַח  ַאף 
ְּכֵדי  ָקבּוַע  ִּבְזַמן  ְלַהְׁשִּכים  ְמאֹד  ִהְקִּפיד  ֶקֶלם, 
ְּבִׂשיחֹוָתיו,  לֹוַמר  ָהָיה  ָרִגיל  ַלְּתִפָּלה.  ְלִהְתּכֹוֵנן 
ָּבִאים  א  ְוִאם  ְּתִפָּלה,  ֵאיָנּה  ֲהָכָנה  ְּבא  ֶׁשְּתִפָּלה 
ַאף   ָּכ  ִמּתֹו ָּכָראּוי.  ְלַכּוֵן  ְיכֹוִלים  א  ַּבְּזַמן  ֵאֶליָה 
הּוא ַעְצמֹו ִנְזַהר ָלבֹוא ָּתִמיד ְזַמן ַרב קֶֹדם ַהְּתִפָּלה, 
ְּכִסְדָרּה  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ְוִלְפּתַֹח  ָּכָראּוי  ְלִהְתּכֹוֵנן 
ַּתְלִמיָדיו  ּוְבַכּוָָנה.  ְּבקֹול  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ַּבֲאִמיַרת 
ַּפַעם  זּוָלת  ַלְּתִפָּלה,  ִאֵחר  א  ֵמעֹוָלם  ִּכי  ְמִעיִדים 
ַאַחת, ַּבְּתקּוָפה ֶׁשְּיִׁשיַבת ִמיר ָׁשֲהָתה ְּבַקְייָדאן. ָהָיה 
ְכרּו לֹו ָּבַאְכַסְנָיה,  ֶזה ַּכֲאֶׁשר ָלן ַהַּמְׁשִּגיַח ַּבֶחֶדר ֶׁשּׂשָ
ֶׁשִהְתַּכָּסה  ִמיָכה  ֵמַהּׂשְ ֶׁשָּיְצאּו  נֹוצֹות  ָמָצא  ּוַבּבֶֹקר 
ָּבּה. ֵּכיָון ֶׁשָחַׁשׁש ֶׁשָּמא ֵאַרע ַהָּדָבר ֵמֲחָמתֹו ְוִיָּכֵׁשל 
ְּבִאּסּור ֶּגֶזל, ָטַרח ְלַלֵּקט ֶאת ַהּנֹוצֹות ַאַחת ְלַאַחת, 

ּוִמּתֹו ָּכ ִאֵחר ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ַלְּתִפָּלה.
ִמַּכְסּפֹו  ִמֵּמן  ֲאֻרָּכה  ְּתקּוָפה   ֶׁשְּבֶמֶׁש ֻסַּפר  עֹוד 
עֹוֶזֶרת ַּבִית ְלִמְׁשַּפַחת ַאְבֵר ַּבַעל ַמֲעָלה ִמְּמקָֹרָביו, 
יּוַכל   ְוָכ ַהּבֶֹקר  ִּבְׁשַעת  ְיָלָדיו  ִעם  ֶׁשִּתְׁשֶהה  ְּכֵדי 

ַהָּלה ָלבֹוא ַלְּתִפָּלה ַּבְּזַמן (’מֹוֵפת ְיֶחְזֵקאל‘ עמ‘ מד-מה).
ַהְּגַה“ח ַרִּבי ַאֲהרֹן ְצִבי ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ְׁשִליָט“א, רֹאׁש 
ָמָרן  ֶׁשל   ְוַתְלִמידֹו  ְּבַרק  ִּבְבֵני  ִויזְ‘ִניץ  ֶסעְרט  ּכֹוֵלל 
ַרּבֹו  ִמִּפי  ִלְׁשמַֹע  ָזָכה  ִּכי  ֵמִעיד  ַהֵּלִוי‘,  ’ֵׁשֶבט  ַּבַעל 
ְלַאַחר  ַאְרָצה,  ֲעלֹותֹו  ֵמֵעת  ִּכי  ָיָמיו,  ַּבֲערֹב  ְּכֶׁשָהָיה 
ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ְּבֵעת  ַהּבֹוֶעֶרת  ֵמֵאירֹוָּפה  ְמנּוָסתֹו 
ֶׁשַבע  ָעה  ַהּׁשָ ְלַאַחר  ַׁשֲחִרית  ִהְתַּפֵּלל  א  ִנָּיה,  ַהּׁשְ
זֹו  ֵמַהְנָהָגתֹו  ָחַרג  ֶׁשֹּלא  ַמְדִּגיׁש  ֶׁשהּוא   ּתֹו ַּבּבֶֹקר, 

ְולּו ְליֹום ֶאָחד.

ְסֻגָּלה ַלֲאִריכּות ָיִמים
ַׁשֲחִרית“  ֶׁשל  ”ֵׁשָנה  ֶאת  ָמנּו  י)  (ג  ָאבֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ָהעֹוָלם“.  ִמן  ָהָאָדם  ֶאת  ֶׁש“ּמֹוִציִאין  ַהְּדָבִרים  ֵּבין 
ָּבּה  ְוׁשֹוֶהה  ַלְּתִפָּלה  ַּבּבֶֹקר  ַהַּמְׁשִּכים   ,ֵמִאיָד
ִמְּתִחָּלָתּה ְוַעד סֹוָפּה, ְסֻגָּלה ִהיא ַּבֲעבּורֹו ַלֲאִריכּות 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר  א)  ח  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשהּוָבא  ְּכִפי  ָיִמים. 
ִסְּפרּו ְלַרִּבי יֹוָחָנן ֶׁשַּקָּיִמים ְזֵקִנים ְּבָבֶבל, ָּתַמּה ַעל 
”ְלַמַען  כא):  יא  (ְּדָבִרים  ַהּתֹוָרה  ַהְבָטַחת  ֶׁשֲהא   ,ָּכ
ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם“ ֶנֶאְמָרה ַרק ”ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע 
לֹו  ְּכֶׁשִּסְּפרּו   ַא ִיְׂשָרֵאל?  ְּבֶאֶרץ   – ַלֲאבֵֹתיֶכם“  ה‘ 
ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  ִלְהיֹות  ַמְקִּפיִדים  ֵאּלּו  ֶׁשְּזֵקִנים 
ָנָחה  ַהְּתִפָּלה,  ְלַאַחר  ַעד  ָׁשם  ֵאר  ּוְלִהּׁשָ ַּבַהְׁשָּכָמה 

ַּדְעּתֹו, ֶׁשָּזכּו ַלֲאִריכּות ָיִמים ִמּכֹחַ ַהְנָהָגָתם זֹו.
 ַאְבֵר ְלָפָניו  ְּכֶׁשָּבא  ִּכי  ֻסַּפר  ַהְּסַטְיְּפֵלר  ָמָרן  ַעל 
ִנְפַטר  ֶׁשּבֹו  ַלִּגיל  ֶׁשִהִּגיַע  ֵּכיָון  ִּכי  לֹו  ְוִסֵּפר  ָצִעיר 
(ב“ר  ַהִּמְדָרׁש  [ְּכִדְבֵרי  ְלַחָּייו  הּוא  חֹוֵׁשׁש  ָאִביו, 
ּתֹוְלדֹות סה יב): ”ִהִּגיַע ָאָדם ְלֶפֶרק ֲאבֹוָתיו... ִיְדַאג ִמן 
ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ַהְּסַטְיְּפֵלר  לֹו  ָיַעץ  ַהִּמיָתה“], 
ָּבּה  ְוִלְׁשהֹות  ַלְּתִפָּלה  ְלַהְׁשִּכים  ֶׁשַּיְקִּפיד  ָהֲאמּוִרים 

ִמְּתִחָּלָתּה ַעד סֹוָפּה (ֻקְנְטֵרס ’ִמְסֵּפד ָּגדֹול‘ עמ‘ נג).

ל  ט ַעל ַמֲעָלָתּה ׁשֶ ַמּבָ
ְדָרׁש ית ַהּמִ ַמת ּבֵ ּכָ ’ַהׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ

ִמְׁשָּפט ֶׁשֻהְכַרע ִּבְבָרָכה ַאַחת

ע ט עּתַ מַמבּבָ
ְשכ ’ההַהַ

ָ ַָ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ּב ׁשהכרע

וּו פּפּ סִסִ ם
ְדָרׁש‘ (א) ית ַהּמִ ַמת ּבֵ ּכָ ’ַהׁשְ

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


