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בס"ד

’ֱאֵקי ֲאבֹוֵתינּו‘ ֶו‘ֱאֵקי ַאְבָרָהם‘
”ִּכי ָבאִתי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה‘ ַלֲאבֵֹתינּו ָלֶתת ָלנּו“ (כו ג)
ֵאינֹו  ִּבּכּוִרים  ֶׁשֵּמִביא  ֶׁשֵּגר  ְמבָֹאר,  ד)  א  (ִּבּכּוִרים  ַּבִּמְׁשָנה 
קֹוֵרא ֶאת ’ָּפָרַׁשת ַהִּבּכּוִרים‘, ֶׁשֵּכן ֵאינֹו ָיכֹול לֹוַמר: ”ֲאֶׁשר 
ִנְׁשַּבע ה‘ ַלֲאבֵֹתינּו“. ְואּוָלם ֵמִאיָד ָּפְסקּו ַּבֲעֵלי ַהּתֹוְספֹות 
ֶׁשִּבְתִפַּלת ’ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה‘ ָיכֹול ַהֵּגר לֹוַמר: ”ֱאֵקינּו ֶוֱאֵקי 
ֲאבֹוֵתינּו“ [ְּכַדַעת ַהָּבָרְיָתא ֶׁשהּוְבָאה ִּבירּוַׁשְלִמי ָׁשם]. ְוֵיׁש 

ְלָהִבין ֶאת ֵּפֶׁשר ַהִחּלּוק.
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִיְצָחק ַּכ“ץ ֲחַתן ַהַּמֲהָר“ל ִמְּפָראג:

ַעל  ֲאבֹוֵתינּו“,  ”ֶוֱאֵקי  ַּבֵּתבֹות:  ְלַכּוֵן  ַהֵּגר  ָיכֹול  ִּבְתִפָּלה 
ּוַבֵּתבֹות  ָהעֹוָלם,  ֻאּמֹות  ָּכל  ֶׁשל  ֲאבֹוֵתיֶהם   – ְונַֹח  ָאָדם 
ְיַכּוֵן  ַיֲעקֹב“  ֶוֱאֵקי  ִיְצָחק  ֱאֵקי  ַאְבָרָהם,  ”ֱאֵקי  ַהָּבאֹות: 
ַהִּבּכּוִרים,  ְּבָפָרַׁשת  אּוָלם  ִיְׂשָרֵאל.  ְּכַלל  ֶׁשל  ֲאבֹוֵתיֶהם  ַעל 
ַהֵּתבֹות: ”ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה‘ ַלֲאבֹוֵתינּו“, ֵאיָנן ְיכֹולֹות ְלִהְתָּפֵרׁש 
ה‘  ִנְׁשַּבע  ָלֶהם  ַרק  ֶׁשֵּכן  ַהְּקדֹוִׁשים,  ָהָאבֹות  ַעל  ֶאָּלא 
ֶׁשֵאינֹו  ְלִפי  ְלאֹוְמָרן,  ָיכֹול  ַהֵּגר  ֵאין   ְלָכ ָהָאֶרץ.  ֶאת  ָלֵתת 

ִמֶּצֱאָצֵאיֶהם.
’ַּבֲעֵלי ַהּתֹוְספֹות‘ ַעל ַהּתֹוָרה; ַהָּגהֹות ר“י ַּכ“ץ ַעל ’ַּפֲעַנח ָרָזא‘

’ְוא ָׁשַכְחִּתי‘ – ִמּתֹו ַּגֲאָוה
”ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה‘ ֱאֶקי ִּבַעְרִּתי ַהּקֶֹדׁש ִמן ַהַּבִית... ְּכָכל ִמ־
ְצָוְת ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני א ָעַבְרִּתי ִמִּמְצֹוֶתי ְוא ָׁשָכְחִּתי“ (כו יג)
ַמַעְׂשרֹות“.  ”ִוּדּוי  ב):  לב  (סֹוָטה  ַּבִּמְׁשָנה  ְמֻכָּנה  זֹו  ֲאִמיָרה 
ְוִלְכאֹוָרה ֵיׁש ְלָהִבין ֵהיָכן ָמִצינּו ְּבָפָרָׁשה זֹו ִוּדּוי ַעל ֵחְטא, 

ַאְדַרָּבה, ָהאֹוְמָרּה ַמְצִהיר ֶׁשָּנַהג ְּבַמַעְׁשרֹוָתיו ַּכִּדין?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ָּדִוד [ֶּבן ַרִּבי ֵמִאיר] ֶאִריק:

ַבח: ”ִּכי זֹוֵכר  ָנה ִמְסַּתֶּיֶמת ִּבְרַּכת ַהִּזְכרֹונֹות ַּבּׁשֶ ְּברֹאׁש ַהּׁשָ
ָּכל ַהִּנְׁשָּכחֹות ַאָּתה... ְוֵאין ִׁשְכָחה ִלְפֵני ִּכֵּסא ְּכבֹוֶד“. ְוִהֵּנה 
ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ּוֵפֵרׁש  ָלׁשֹון?  ְּכֶכֶפל  ַהְּדָבִרים  ִנְרִאים  ִלְכאֹוָרה 
ֶאת  ַרק  ָלָאָדם  זֹוֵכר  ֶׁשה‘  ְלַלְּמֵדנּו  ָּבא  ֶׁשַהָּדָבר  ֵמרּוִז‘ין, 
ַכח‘  ַהִּמְצוֹות ְוָהֲעוֹונֹות ֶׁשִהְׁשִּכיַח ִמִּלּבֹו; ֶאת ַהִּמְצוֹות ֶׁש‘ּׁשָ
ָׁשב  ְוא  ַכח‘  ֶׁש‘ּׁשָ ָהֲעוֹונֹות  ֶאת   ּוֵמִאיָד ָּבֶהן,  ִהְתָּגָאה  ְוא 
ּוִמְתָחֵרט  זֹוֵכר  ֶׁשָהָאָדם  ָהֲעוֹונֹות   ַא ִּבְתׁשּוָבה.  ֲעֵליֶהן 
ֵאיָנם  ָּבֶהן,  ּוִמְתָּגֶאה  זֹוֵכר  ֶׁשהּוא  ַהִּמְצוֹות  ְוֵכן  ֲעֵליֶהם, 

ִנְזָּכִרים ִלְפֵני ה‘.
ִלְדָבָריו ֶאְפָׁשר ְלָפֵרׁש, ֶׁשַה‘ּוִּדּוי‘ ָטמּון ַּבֵּתבֹות: ”א ָעַבְרִּתי 
 א ָׁשָכְחִּתי“ – ֶׁשֹּלא ִקַּיְמִּתי ֶאת ַהִּמְצוֹות ִמּתֹוְו ִמִּמְצֹוֶתי

ֲעָנָוה, ֶאָּלא ָהִייִתי ִמְתָּפֵאר ּוִמְתָּגֶאה ָּבֶהן.
’ַטל ּתֹוָרה ֶהָחָדׁש‘

ְּבָרָכה ִּבְלִּתי ִנְׁשַּכַחת
”א ָעַבְרִּתי ִמִּמְצֹוֶתי ְוא ָׁשָכְחִּתי“ (כו יג)

ּוְבַרִׁש“י: ”‘ְוא ָׁשָכְחִּתי‘ – ִמְּלָבֵר ַעל ַהְפָרַׁשת ַמַעְׂשרֹות“.   
ֵּבֵאר ַה‘ַּבִית ִיְׂשָרֵאל‘ ִמּגּור:

 ,ֶׁשֹּלא ָׁשַכח ְלָבֵר ְלִהְתָּפֵאר ְּבָכ ְּבַוַּדאי ֵאין ַּכּוַָנת ַהְּמָבֵר
א  ֶׁשֵּמעֹוָלם  ְלִהְׁשַּתֵּבַח  ַּכּוָָנתֹו  ֶאָּלא  ֶׁשִּיְׁשַּכח?!  ַמּדּוַע  ְוִכי 
’ָׁשַכח‘ ְוִהְסַּתֵּפק ִאם ֵּבֵר אֹו ָלאו, ֶׁשֵּכן ִּדְקֵּדק ְלָבֵר ְּבכֶֹבד 

רֹאׁש ּוְבַכּוָָנה ְיֵתָרה.

ּבֶֹקר  ִמֵּדי  הּוא  ָהָיה  ָרִגיל  סֹוֵפר‘:  ַּב‘ֲחַתם  ה  ַמֲעֹשֶ ָהָיה   ְוָכ
ֶׁשֻהְּגׁשּו  ָקֶפה  ּכֹוס  ְלַצד  עּוָגה  ִּבְפרּוַסת  ִלּבֹו  ֶאת  ִלְסעֹד 
ַּפַעם,  ָהָיה.  ָמרּוד  ָעִני  ֶזה  ְמַׁשֵּמׁש  ְמַׁשְּמׁשֹו.  ְיֵדי  ַעל  לֹו 
ְּכֶׁשָּגַבר ָעָליו ָהָרָעב, א ִהְתַאֵּפק ְוָאַכל ֶאת ָהעּוָגה ִּבְמקֹום 
ַיְרִּגיׁש  א  ְּבַוַּדאי  ִּכי  ְּבִלּבֹו  אֹוֵמר  ְּכֶׁשהּוא  ְלַרּבֹו,  ְלַהִּגיָׁשּה 

ָהַרב ְּבֶחְסרֹוָנּה, ְלרֹב ְׁשִקיעּותֹו ַּבּתֹוָרה.
אֹותֹו  ָׁשַאל  ַהּיֹום  ְּבָצֳהֵרי  ַּכֲאֶׁשר  ַּתְדֵהָמתֹו  ָהְיָתה  ַרָּבה  ָמה 
ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘ ִמְּפֵני ָמה א ִהִּגיׁש לֹו ֶאת ָהעּוָגה ְּכִמְנָהגֹו?

ָּמׁש ְלִהְתַּכֵחׁש ְוִלְטעֹן ִּכי ְּבַוַּדאי ָׁשַכח ָהַרב  ַּכֲאֶׁשר ִנָּסה ַהּׁשַ
ִמָּיד  ְּדָבָריו  ֶאת  סֹוֵפר‘  ַה‘ֲחַתם  ָּדָחה  ָהעּוָגה,  ֶאת  ָאַכל  ִּכי 
ִאם   ַא זֹוֵכר,  ֵאיֶנִּני   – ָאַכְלִּתי  א  אֹו  ָאַכְלִּתי  ”ִאם  ְוָאַמר: 

ֵּבַרְכִּתי אֹו א ֵּבַרְכִּתי, זֹוֵכר ֲאִני ֵהיֵטב...“
’ִלּקּוֵטי ְיהּוָדה‘; ’ּוָמתֹוק ָהאֹור‘ הגש“פ עמ‘ 813

’ֶׁשֶהֱחָינּו‘ ַעל ִמְצָוה ֲחָדָׁשה
”ַהּיֹום ַהֶּזה ה‘ ֱאֶקי ְמַצְּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ְוֶאת 
 “ּוְבָכל ַנְפֶׁש ַהִּמְׁשָּפִטים ְוָׁשַמְרָּת ְוָעִׂשיָת אֹוָתם ְּבָכל ְלָבְב

(כו טז)

ִנְצַטּוֵיָת  ְּביֹום  ּבֹו  ְּכִאּלּו  ֲחָדִׁשים,   ְּבֵעיֶני ִיְהיּו  יֹום  ”ְּבָכל 
ֲעֵליֶהם“ (ַרִׁש“י, ע“פ ַּתְנחּוָמא א). 

ַהּפֹוְסִקים  ִׁשיַטת  ֶאת  ֵלב‘  ַה‘ִּייַטב  ב  ִיּׁשֵ ַרִׁש“י  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל 
ָלִראׁשֹוָנה  ְמַקֵּים  ֶׁשָאָדם  ִמְצָוה  ַעל  ’ֶׁשֶהֱחָינּו‘   ְלָבֵר ֶׁשֵאין 
ְּבַחָּייו (ְרֵאה ָׁש“ יֹו“ד כח ה). ְוִלְכאֹוָרה ֵיׁש ִלְתמַֹּה: ִאם ְמָבְרִכים 
’ֶׁשֶהֱחָינּו‘ ַעל ְּפִרי אֹו ַעל ֶּבֶגד ָחָדׁש, ַמּדּוַע א ְנָבֵר ָּכ ַעל 
ְמַחת  ִמּׂשִ ָהעֹוָלם  ַהְבֵלי  ִׂשְמַחת  ְּגדֹוָלה  ְוִכי  ֲחָדָׁשה,  ִמְצָוה 

ִקּיּום ַהִּמְצוֹות?
ַּבַּפַעם  ַרק  ’ֶׁשֶהֱחָינּו‘   ְנָבֵר ֶׁשִאם  ְמבָֹאר,  ַהִּמְדָרׁש  ְלִדְבֵרי 
ַלִּצּוּוי:  ְסִתיָרה   ְּבָכ ִּתְהֶיה  ַהִּמְצָוה,  ֶאת  ֶׁשְּנַקֵּים  ָהִראׁשֹוָנה 
ֶׁשָאנּו  ַּפַעם  ֶׁשְּבָכל   – ַּכֲחָדִׁשים“   ְּבֵעיֶני ִיְהיּו  יֹום  ”ְּבָכל 
ַהַּפַעם  זֹו  ָהְיָתה  ְּכִאּלּו  ָלחּוׁש  ָעֵלינּו  ִמְצָוה,  ְמַקְּיִמים 

’ִייַטב ָּפִנים‘ ֵעֶקבָהִראׁשֹוָנה.

’ִצּיּור‘ ַּבַּמְחָׁשָבה ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה
”ַהְסֵּכת ּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל“ (כז ט)

”’ַהְסֵּכת‘ – ַצֵּיר ְּבַמְחַׁשְבְּת“ (ְספֹוְרנֹו).
ָּכַתב ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ִמּסֹוְכצ‘ֹוב:

ָעֵלינּו ִלְלמֹד ִמִּצּוּוי ֶזה, ֶׁשְּבָכל ֵעת ֶׁשָאנּו ָּבִאים ַלֲעבֹד ֶאת 
ְּתִחָּלה  ְלַצֵּיר  ָעֵלינּו  ׂשּוָמה  ַהּתֹוָרה,  ּוְבִלּמּוד  ִּבְתִפָּלה  ה‘ 
עֹוְמִדים  ֶׁשָאנּו  ַהָּגדֹול  ַהָּדָבר  ַמהּות  ֶאת  ְּבַמְחַׁשְבֵּתנּו 
ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי   ,ִמָּכ ָלנּו  ֶׁשִּתְצַמח  ַהּתֹוֶעֶלת  ְוֶאת  ַלֲעׂשֹות 
ָׁשָעה  ׁשֹוִהין  ָהיּו  ָהִראׁשֹוִנים  ”ֲחִסיִדים  ב):  ל  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים 

ַמִים“. ַאַחת ּוִמְתַּפְּלִלין, ְּכֵדי ֶׁשְּיַכּוְנּו ִלָּבם ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבּׁשָ
מּוֵאל‘ ’ֵׁשם ִמּׁשְ

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
רהם‘

(כ “

ני ּפְ ם

זֹוֶכה ַלֲענֹות ָאֵמן ָּבעֹוָלם ַהָּבא
”ְוָענּו ָכל ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמן“ (כז טו) 

ַּבִּמְדָרׁש (דב“ר ז א): ”ָאַמר ַרִּבי יּוָדן ָּכל ִמי ֶׁשעֹוֶנה ָאֵמן 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, זֹוֶכה ַלֲענֹות ָאֵמן ֶלָעִתיד ָלבֹא“.  

ֵּפֵרׁש  מּוָסר‘,  ’ֵׁשֶבט  ַּבַעל  ָהִאיָתָמִרי  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי 
ִמְדָרׁש ֶזה ִּבְׁשלֹוָׁשה ֳאָפִנים:

”ֵיׁש ְלָפֵרׁש ֶּדֶר ְּדָרׁש, ִעם ָמה ֶׁשָּכַתב ָהַרב ַהְּמֻקָּבל 
(’ֵעץ  ָזָצ“ל  ַאְׁשְּכַנִּזי  לּוְרָיא  ִיְצָחק  כמהר“ר  ָהֱאִקי 
ֵאיֶזה  ְלַקֵּים  ָלעֹוָלם  ָּבא  ֶׁשָאָדם  ֵתֵצא)  ִּכי  טֹוב‘  ַהַּדַעת 
ַהִּמְצָוה.  אֹוָתּה  ְלַהְׁשִלים  ּוָבא  ֶׁשִחֵּסר,  ִמְצָוה 
ְּבָידּוַע  ַאַחת  ְּבִמְצָוה  ָּתִדיר  ֶׁשִּמְתַעֵּסק  ָאָדם  ְואֹותֹו 
ְּבִדְבֵרי  ָרמּוז  ֶׁשֶּזהּו  ְוִנְרֶאה  ָּבא.  ִמְצָוה  אֹוָתּה  ֶׁשַעל 
ַהֶּזה‘,  ָּבעֹוָלם  ָאֵמן  ֶׁשעֹוֶנה  ִמי  ’ָּכל  ַהִּמְדָרׁש...: 
’זֹוֶכה  ָאֵמן,  ַלֲענֹות  הּוא  ִהְתַעְּסקּותֹו  ֶׁשָּכל  ְּכלֹוַמר: 
ַלֲענֹות ָאֵמן ֶלָעִתיד ָלבֹא‘, ֶׁשָּידּוַע ֶׁשֶּזה מֹוֶרה ֶׁשָּבא 
ְלעֹוָלם ֶזה, ַעל ֶזה ְּדִמְצָוה ְלַקְּיָמּה, ּוָבֶזה הֹוֵל ָׁשֵלם 

ָלעֹוָלם ַהָּבא...
תכט)  ְיַׁשְעָיה  (ילקו“ש  ָז“ל  ְּבַמֲאָמָרם  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש  עֹוד 
ַעל  ִמֵּגיִהּנֹם  ָאֵמן  עֹוִנים  ָהְרָׁשִעים  ָלבֹא  ְּדֶלָעִתיד 
ֵעֶדן,  ְּבַגן  ְׁשַאְלִּתיֵאל  ֶּבן  ְזֻרָּבֶבל  ֶׁשאֹוֵמר  ַקִּדיׁש 
ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ׁשֹוֵמַע קֹוָלן ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְמַסְּלִקין 
ָלֶהם ִמֵּגיִהּנֹם... ִנְרֶאה ָּבֶזה, ֶׁשָּמה ֶׁשִחֵּדׁש ַרִּבי יּוָדן 
הּוא ֶזה ֶׁש‘ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה‘, ְּכלֹוַמר: ’ָּכל 
ָהאֹוֵמר‘ – ֲאִפּלּו ָרָׁשע ָּגמּור ְּבַמְׁשַמע, ’זֹוֶכה ַלֲענֹות 
ם  ֶלָעִתיד ָלבֹא‘, ִמּשּׁום ֶׁשַאף ֶׁשִּיְהֶיה ַּבֵגּיִהּנֹם – ִמּׁשָ

ִיְזֶּכה ַלֲענֹות.
’ַׁשי  ַּבַעל  ָהַרב  ֶׁשֵהִביא  ַּבְּתׁשּוָבה  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש  עֹוד 
 – ה  ּוְקֻדּׁשָ ַקִּדיׁש  ֶׁשִּיְׁשַמע  ֶׁשִּמי  ט),  (סי‘  ַלּמֹוָרא‘ 
ֵאיֶזה ֵמֶהם קֹוֵדם? ְוֵהִׁשיב ֶׁשָהָאֵמן קֹוֵדם, ַעֵּין ָׁשם 
יּוָדן  ַרִּבי  ָּכאן  ָּפַסק  ֵּכן  ַּגם  ְּדֶזה  ְוִנְרֶאה  ִּבְרָאיֹוָתיו. 
ַלֲענֹות  זֹוֶכה  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ’ָּכל  ְוָאַמר: 
ֶׁשָּפַסק  ֲאִפּלּו   – ָהעֹוֶנה‘  ’ָּכל  ְּכלֹוַמר:  ָלבֹא‘,  ֶלָעִתיד 
ַיֲחׁשֹב  ַאל  ה‘,  ַה‘ְּקֻדּׁשָ ֶׁשהּוא  ִמַּלֲענֹות,  ַאֵחר  ִעְנָין 

ה‘ ְּגדֹוָלה ֵמֲעִנַּית ָאֵמן...“ ֶׁשַה‘ְּקֻדּׁשָ
’חּוט ֶׁשל ֶחֶסד‘ ֵעֶקב
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ִמּבא
אמן ָּבעֹוָלם

ממְמקקוֹוררֹו
תת עעֲעִניּיַַ וִנים

 ְׁשַנת ַּתְׁשָס“א. ְּבֵליל ָׁשבּועֹות, ַחג ַמַּתן ּתֹוָרֵתנּו, ִנְפַטר ִּבְבֵני ְּבַרק ַאְבֵר
ְּפִטיָרתֹו  ְלַאַחר  ָזָצ“ל.  הֹורֹוִביץ  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ָעצּום,  ּוַמְתִמיד  ַׁשְקָדן  ָחׁשּוב, 
ַהַחְברּוָתא:  ְׁשָאלֹו  ִאיׁש‘,  ’ֲחזֹון  ִמּכֹוֵלל  ֶׁשּלֹו  ַלַחְברּוָתא  ַּבֲחלֹום  ִהְתַּגָּלה 
ַמִים ֶׁשְּנַתֵּקן...?“, ָאַמר לֹו ַרִּבי מֶֹׁשה:  ”ֲהתּוַכל ְלַגּלֹות ִלי ָמה רֹוִצים ִמן ַהּׁשָ
ַמִים ַמְקִּפיִדים ְמאֹד ַעל ִמי  ”ְלַהְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ְּכִהְלָכָתּה! ַּבּׁשָ
’נֹוְטֵרי ָאֵמן‘ ח“ב עמ‘ שכ  .“ֶׁשֵאינֹו ִנְזָהר ְּבָכ
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ַּבַעל  ִמִּפי  ָלנּו  ֻסַּפר  ֶׁשִּלְפֵניֶכם  ַהְּמֻיָחד  ַהִּסּפּור 
ְׁשִליָט“א  ַוְקְסֶּפְרס  ְיהֹוֻׁשַע  ר‘  הרה“ג  ַהַּמֲעֶׂשה, 
ְּכֵדי  ּבֹו  ְוֵיׁש  ְּבַרק,  ִּבְבֵני  ֶּבעְלְזא  ֲחִסיֵדי  ֵמֲחׁשּוֵבי 
ֶׁשל  ֲחִׁשיבּוָתּה  ַעל  ַהְּלָבבֹות  ֶאת  ּוְלעֹוֵרר  ְלַחֵּזק 
ּוְבִיּשּׁוב  ִּבְמִתינּות  ִּכְדָבֵעי,  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ְּתִפָּלה 

ַהַּדַעת, ֲאֶׁשר ּכָֹחּה ַרב ַּבְּמרֹוִמים.
ְוָכ ְמַסֵּפר ָהַרב ַוְקְסֶּפְרס:

מֹוִרי  ֲאִבי  ָעַלי  ִנְפַטר  תש“ס  ֲאָדר  ְּבחֶֹדׁש 
ְלַאַחר  ָמה  ְזַמן  ָזָצ“ל.  ַוְקְסֶּפְרס  ַחִּיים  ר‘  הרה“ח 
ְלֶאֶרץ  ַׁשְבִּתי  ַהֶּפַסח,  ַחג  ְלַאַחר  ִמָּיד  ְּפִטיָרתֹו, 
ַהּקֶֹדׁש ְלַאַחר ַּכֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים ֶׁשָּבֶהן ַּדְרִּתי 
ִאִּמי  ֶאת  ִלְסעֹד  ֶׁשאּוַכל  ְּכֵדי  ַהְּבִרית,  ְּבַאְרצֹות 

ֶׁשּנֹוְתָרה ְלַבָּדּה ְּבַאְלְמנּוָתּה.
ֵּכיָון  אּוָלם  ְּבַרק,  ִּבְבֵני  ִּדיָרה  ִּבְרׁשּוִתי  ָהְיָתה 
ָׂשַכְרִּתי  ֻמְׂשֶּכֶרת,  ִהיא  ָהְיָתה  ֵעת  ֶׁשְּבאֹוָתּה 
ֻהְצַרְכִּתי   ְוָכ ַאֶחֶרת,  ִּבְׁשכּוָנה  ִּדיָרה  ְלֵביְנַתִים 
ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ָהַעּמּוד  ִלְפֵני  ּבֶֹקר  ִמֵּדי  ְלִהְתַּפֵּלל 
ַהֶּמְרָּכִזי ְּבאֹוָתּה ְׁשכּוָנה – ָמקֹום ֶׁשּבֹו ִמְתַקְּיִמים 

ִמְנָיִנים ַרִּבים ִמֵּדי יֹום.
ָׂשַמְחִּתי ְלַגּלֹות ִּכי ְּבֶאָחד ֵמַהִּמְנָיִנים ַהֻּמְקָדִמים 
ֶאת  ִלְקּבַֹע  ְוֶהְחַלְטִּתי  ָקבּוַע,  ִצּבּור  ְׁשִליַח  ֵאין 
ֲאִני  ֶׁשִּמִּטְבִעי  ֵּכיָון  יֹום.  ִמֵּדי  ֶזה  ְּבִמְנָין  ְּתִפָּלִתי 
ָרִגיל ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְמִתינּות, ָּכ ָנַהְגִּתי ַּגם ְּבִמְנָין ֶזה. 
ְּכָכל ֶׁשָחְלפּו ַהָּיִמים ָׂשַמְחִּתי ְלַגּלֹות ֶׁשֹּלא ְמַעט 
ְּתִפָּלָתם  ֶאת  ּבֹו  ִלְקּבַֹע  ָּבֲחרּו  ְיָקִרים  ַאְבֵרִכים 
ֶאת  ְּבָפַני  ַמִּביִעים  ֶׁשֵהם   ּתֹו  ,ָּכ ִמּשּׁום  ַּדְוָקא 

ֲהָנָאָתם ָהַרָּבה ֵמַהֶּקֶצב ֶׁשּבֹו ִהְתַנֲהָלה ַהְּתִפָּלה.
ִחּזּוק נֹוָסף ְלַהְנָהָגִתי ִקַּבְלִּתי ְזַמן ָמה ְלַאַחר ִמֵּכן, 
ָרה ֵאַלי ִאּמֹו ֶׁשל ֶיֶלד ְּכֵבן ְׁשֵּתים  ַּכֲאֶׁשר ִהְתַקּׁשְ

ֶעְׂשֵרה ֶׁשִהְתַּפֵּלל ְּבאֹותֹו ּבֶֹקר ַּבִּמְנָין ’ֶׁשִּלי‘.
ָהֵאם ִסְּפָרה ְּבַצַער ֶׁשְּבָנּה ַהִּנְמָצא ַעָּתה ְּבִעּצּוָמּה 
ַעד  ה  ִהְתַקּׁשָ ָז“ל,  ַּבֲעָלּה  ִלְפִטיַרת  ָנה‘  ַה‘ּׁשָ ֶׁשל 
ַעָּתה ִלְמצֹא ִמְנָין ֶׁשּבֹו ַיְצִליַח לֹוַמר ֶאת ַה‘ַּקִּדיׁש‘ 
ִמְתלֹוֵנן  הּוא  ָהָיה  יֹום  ְּבָכל  ִּכְמַעט  ִּכְדָבֵעי; 
הּוא  ַהַחָּזִנים,  ֶׁשל  ְמִהירּוָתם  ֶׁשְּבֶׁשל  ְּבָפֶניָה 
ַעָּתה,  ְוַרק  ָּכָראּוי.  ַהַּקִּדיׁש  ֶאת  לֹוַמר  ה  ִמְתַקּׁשֶ
ִמִּמְנָין  ’ִהְתַּגְלֵּגל‘  ֶׁשָּבּה  ֶכת  ְמֻמּׁשֶ ְּתקּוָפה  ְלַאַחר 
ִּכְׁשִליַח  ִׁשַּמְׁשִּתי  ֶׁשּבֹו  ַהִּמְנָין  ֶאת  ָמָצא  ְלִמְנָין, 
ִצּבּור, ְוסֹוף סֹוף ָעָלה ְּבָידֹו ְלִהְתַּפֵּלל ְולֹוַמר ֶאת 

ַהַּקִּדיׁש ִּכְדָבֵעי.
ַאְסִּכים  ַהִאם  ִלְׁשאֹל  ְּכֵדי  ָרה  ִהְתַקּׁשְ ָהִאָׁשּה 
ֶׁשְּבָנּה ַיְמִׁשי ְלִהְתַּפֵּלל ְולֹוַמר ִעִּמי ֶאת ַהַּקִּדיׁש 
ִמֵּדי יֹום ְּבאֶֹפן ָקבּוַע, ְוַכּמּוָבן ַנֲעֵניִתי ְלַבָּקָׁשָתּה 
ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה ּוְבֵחֶפץ ֵלב. הֹוַדְעִּתי ָלּה ִּכי ִמּיֹום 
ְוֶאְדַאג  ֲחסּוִתי  ַּתַחת  ְּבָנּה  ֶאת  ֶאַּקח   ָוֵאיָל ֶזה 
ַּבֶּקֶצב  ַהַּקִּדיִׁשים  ֶאת  יֹאַמר  הּוא  יֹום  ֶׁשְּבָכל 
ַהַּמְתִאים לֹו, ְוִהיא הֹוְדָתה ִלי ְּבִהְתַרְּגׁשּות ַרָּבה.

ַהֶּיֶלד  ִהְתַיֵּצב  ּבֶֹקר  ִמֵּדי   ,ָוֵאיָל ֶזה  ִמּיֹום   ,ָּכ
ַהְּתִפָּלה  ִלְפֵני  ְספּורֹות  ַּדּקֹות  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית 
ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר ִעִּמי ֶאת ַהַּקִּדיׁש ֶׁשִּלְפֵני ַהְּתִפָּלה, 
ְלִצִּדי  ָעַמד  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשְּלַאַחר  ַּבַּקִּדיִׁשים  ְוַאף 
ְּבֶקֶצב  ַהַּקִּדיׁש  ֶאת  לֹוַמר  ַמְקִּפיד  ֲאִני  ַּכֲאֶׁשר 

ָמתּון ְלִׂשְמָחתֹו ָהַרָּבה.
ֶזה  ִנְקַׁשְרנּו  יֹום  ִמֵּדי  ְּבַצְוָּתא  ֶׁשִהְתַּפַּלְלנּו  ֵּכיָון 
ִמּשּׁום  ֵהן   – ַּדְרֵּכנּו  ֶׁשִּנְפְרדּו  ְלַאַחר  ְוַאף  ָלֶזה. 
ָנה‘, ְוֵהן ִמּשּׁום ֶׁשּבֹו ַּבְּזַמן  ֶׁשְּשֵׁנינּו ִסַּיְמנּו ֶאת ַה‘ּׁשָ
ִהְמַׁשְכנּו   – ָּבּה  ָלגּור  ְוָעַבְרִּתי  ִּדיָרִתי  ִהְתַּפְּנָתה 
ְלֶמֶׁש ְּתקּוַפת ָמה ִלְׁשמֹר ַעל ֶקֶׁשר; ָׁשָנה ְלַאַחר 
ִמֵּכן ִהְׁשַּתַּתְפִּתי ְּבִׂשְמַחת ַּבר ַהִּמְצָוה ֶׁשּלֹו, ְוַכָּמה 
ָׁשִנים ְלַאַחר ִמֵּכן ָזִכיִתי ִלְהיֹות ֻׁשָּתף ַּבֲחתּוָנתֹו, 

אּוָלם ֵמָאז ָוֵאיָל א ָׁשַמְעִּתי ַעל אֹודֹוָתיו.

ֻהְצַרְכִּתי  ַהָּיִמים  ִמן  ְּביֹום  ְספּורֹות.  ָׁשִנים  ָחְלפּו 
ַהֶחֶסד  ֵמִאְרּגּוֵני  ֶאָחד  ֶׁשל  ַלִּמְׂשָרד  ָלֶגֶׁשת 
ְרפּוִאי.  ֲאִביָזר  ִלְׁשאֹל  ִּבַּקְׁשִּתי  ם  ִמּׁשָ ַהֻּמָּכִרים, 
ַהַהְמָחָאה  ֶאת  ָלֵתת  ְּכֵדי  ַלַּמְזִּכיָרה  ִנַּגְׁשִּתי 
ִּבְׁשִמי  ִהִּביָטה  ִהיא  ְוַכֲאֶׁשר  ַּכְּמֻקָּבל,  ְלִפָּקדֹון 
ָהָרׁשּום ַעל ַּגֵּבי ַהַהְמָחָאה, ִהיא ִהְזַּדֲהָתה ְּכִאּמֹו 
ֶׁשל יֹוִסי, ַהֶּיֶלד ֶׁשִהְתַּפֵּלל ִעִּמי ַיַחד ִלְפֵני ְלַמְעָלה 
ֶׁשִּלְדָבֶריָה  ִסּפּור  ִלי  ְלַסֵּפר  ּוִבְּקָׁשה  ֵמָעׂשֹור, 

ֵמעֹוָלם א ִסְּפָרה.
יֹום  ְלאֹותֹו  ֶׁשּקֶֹדם  בּוַע  ַּבּׁשָ ִּכי  ִסְּפָרה,  ָהִאָׁשּה 
ֶׁשּבֹו ָּפְנָתה ֵאַלי ְּבנֹוֵגַע ִלְבָנּה ֶׁשַעד ָאז א ִהְצִליַח 
לֹוַמר ֶאת ַהַּקִּדיׁש ָּכָראּוי, ִהְתַּגָּלה ֵאֶליָה ַּבֲחלֹום 
ָׁשֵכן  ָהָיה  ָאִביו  ַאַּגב   ֶׁשְּבֶדֶר  – ַה ָּמנֹוַח  ַּבֲעָלּה 
ָקרֹוב ֶׁשל ֲאִבי ַּבּמֹוָׁשב ֶׁשּבֹו ָּדרּו ְּבֶמְרַּכז ָהָאֶרץ – 
ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר ָלּה ְּבָפִנים ְזעּופֹות: ”ְוִכי ְלֵׁשם ָמה 
ֶׁשֹּלא  מּוָטב  ֲהא  יֹוִסי?  ֶׁשל  ַלַּקִּדיׁש  ָזקּוק  ֲאִני 
ּכֹה  ְּבצּוָרה  זֹאת  ּיֹאַמר  ִמּׁשֶ ְּכָלל,  ַקִּדיׁש  יֹאַמר 

ְמֻׁשֶּבֶׁשת ּוְקטּוָעה!“
ִּבְתִחָּלה ִהיא א ִהְתַיֲחָסה ַלֲחלֹום, אּוָלם ְלַאַחר 
ֶׁשהּוא ָׁשב ְוִנְׁשָנה ְּבֶמֶׁש ַאְרָּבָעה ֵלילֹות ְרצּוִפים, 
ְּכֵדי  ַהַּמֲאַמִּצים  ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ֶהֱחִליָטה  ִהיא 
ִלְמצֹא ַּבֲעבּור ְּבָנּה ִמְנָין ָראּוי יֹוֵתר. ְוִהֵּנה, ַהְפֵלא 
ְלִהְתַּפֵּלל  הּוא  ֵהֵחל  ֶׁשּבֹו  יֹום  ֵמאֹותֹו  ָוֶפֶלא, 
ַּבִּמְנָין ’ֶׁשִּלי‘, יֹוֵתר א הֹוִסיף ַּבֲעָלּה ָלבֹוא ֵאֶליָה 

ַּבֲחלֹום ְּכָלל.
ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֶאת ִסּפּוָרּה ֶׁשל ָהִאָׁשּה ִהְתַרַּגְׁשִּתי 
ַעד ְּדָמעֹות, ְוא ַרק ֵמֶעֶצם ָהֻעְבָּדה, ֶאָּלא ְּבִעָּקר 
ִמּשּׁום ֶׁשַהֲחלֹום ֶׁשָחְלָמה ִהְזִּכיר ִלי ֲחלֹום ַאֵחר 

ֶׁשאֹותֹו ָחַלְמִּתי ְּבַעְצִמי ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה:
ְלִהְתַּפֵּלל  ַהֶּיֶלד  ֶׁשֵהֵחל  ְלַאַחר  ְּכחֶֹדׁש  ֶזה  ָהָיה 
ִעִּמי. ְוִהֵּנה, ְּבַאַחד ַהֵּלילֹות ָחַלְמִּתי, ֶׁשֲאִני רֹוֶאה 
ְלִהְתַּפֵּלל  ָרִגיל  ָהָיה  ְּבַחָּייו  ֲאֶׁשר  ָזָצ“ל,  ֲאִבי  ֶאת 
ִהְתַּפַּלְלִּתי  ֶׁשּבֹו  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְלַפַעם  ִמַּפַעם 
ַרְגָליו  ַעל  ָזקּוף  עֹוֵמד  ְּכֶׁשהּוא  ְּתקּוָפה,  ְּבאֹוָתּה 
ְוהּוא  ְוַרֲעָנן,  ָּבִריא  ַמְרֵאהּו  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ְּבֶפַתח 
ָלבּוׁש ִּבְבָגִדים ְנִקִּיים ּוְמֻכָּבִדים, ְּכִפי ֶׁשָהָיה ָרִגיל 

ְלִהְתַהֵּל ְּבעֹודֹו ְּבֵמיַטב ְׁשנֹוָתיו.
ְלֵבית  ִנְכַנס  ְּכֶׁשהּוא  ּבֹו,  ְלִהְתּבֹוֵנן  ִהְמַׁשְכִּתי 
ִנַּגׁש  ְוַכֲאֶׁשר  ְוָאָנה.  ָאָנה  ּבֹו   ּוִמְתַהֵּל ַהְּכֶנֶסת 
ִּבְפִליָאה:  אֹותֹו  ְוָׁשַאל  ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים  ֶאָחד  ֵאָליו 
ַאָּתה  ָמה  ָהֱאֶמת,  ְּבעֹוַלם   ִהְּנ ֲהא  ַחִּיים,  ”ר‘ 
קֹוְרנֹות  ְּכֶׁשֵעיָניו  ֲאִבי  ֵהִׁשיב  ָּכאן?!“,  עֹוֶׂשה 
’ְׁשִטיֶּבל‘  ְּבֵאיֶזה  ִלְראֹות  ְּכֵדי  ”ָּבאִתי  ְמָחה:  ִמּׂשִ

ְּבִני ִמְתַּפֵּלל...“, ּוִמָּיד ֶנֱעַלם ֵמֵעיַני.
ְּבאֹוָתּה ֵעת א ִיַחְסִּתי ֲחִׁשיבּות ְמֻיֶחֶדת ַלֲחלֹום 
ֶׁשֵאָליו  ֲאִבי  ֶאת  ִלְראֹות  ָאְמָנם  ָׂשַמְחִּתי  ֶזה. 
ּכֹה  ְּכֶׁשַּמְרֵאהּו  ַאֲהָבה,  ַּבֲעבֹותֹות  ָקׁשּור  ָהִייִתי 
ַנַחת  לֹו  ִלְגרֹם  ָזִכיִתי  ִּכי  ֵהַבְנִּתי  ְוַרֲעָנן.  ָהדּור 
ֶׁשִּכְמַעט  ְלַאַחר  ַעָּתה,  ַרק  אּוָלם  ִּבְתִפָּלִתי,  רּוַח 
ִּכי  ְלַגּלֹות  ִהְתַּפֵּלאִתי  ַהֲחלֹום,  ִמְּדַבר  ְוָׁשַכְחִּתי 
ַהֶּיֶלד  ֶׁשל  ָאִביו  ַאף  הֹוִפיַע  ֵעת  ְּבאֹוָתּה  ַמָּמׁש 
ַאֲחָריו  ִיְתַּפֵּלל  ְּבנֹו  ֶׁשַאף  ִלְדאֹג  ְּכֵדי  ַּבֲחלֹום, 

ִּבְנִעימּות ּוִבְמִתינּות ָּכָראּוי.
ָּברּור ִלי ֵמַעל ְלָכל ָסֵפק ִּכי ְּתִפָּלה ֶׁשָּכזֹו ָעְׂשָתה 
ָלֶהם ַנַחת רּוַח ַּבְּמרֹוִמים, ּוְבַוַּדאי ָהְיָתה ַּבֲעבּוָרם 

.ְלִעּלּוי ְנָׁשָמה. ַאְׁשַרי ֶׁשָּזִכיִתי ְלָכ

’ּוְמַׁשֲחַרי ִיְמָצֻאְנִני...‘
ַהַּמֲאָמר  ֶאת  ָּפַתְחנּו  ֶׁשָּבּה  ַּבְּגָמָרא 
ֶׁשל  ִּבְׂשָכָרם  ִהְפִליגּו  ב)  מז  (ְּבָרכֹות 

ֶׁשֲאִפּלּו  ְוָאְמרּו  ָהִראׁשֹוִנים,  ֲעָׂשָרה 
נֹוְטִלים  ֵהם  ַאֲחֵריֶהם,  ָּבִאים  ֵמָאה 
ָׂשָכר ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם. ְּבִסַּבת ַהָּדָבר ֶׁשּכֹה 
ִהְפִליגּו ְּבַמֲעַלת ַהַּמְׁשִּכיִמים ְלֵבית 

ַהְּכֶנֶסת ָמִצינּו ַּכָּמה ֶהְסֵּבִרים:
א)  קלא  (ְׁשמֹות  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ְּבִדְבֵרי 
ְלֵבית  ָלבוֹ א  ֶׁשַהַּמְקִּדיִמים  ְמבָֹאר 
ַהִּמְתַּפְּלִלים,  ְׁשַאר  ִלְפֵני  ַהְּכֶנֶסת 
ֶאת  עֹוִׂשים  ֵאיָנם  ִּכי  ַמְרִאים 
חֹוָבה‘,  ְיֵדי  ’ָלֵצאת  ַרק  ַהִּמְצוֹות 
 .ִיְתָּבַר ַלה‘  ַאֲהָבָתם   ִמּתֹו ֶאָּלא 
ֶׁשָּיָצא   ְלֶמֶל ָמָׁשל   ָּכ ַעל  ּוָמְׁשלּו 
ִלְמִדיָנתֹו,  ִמחּוץ    ְמֻמּׁשָ ְלַמָּסע 
ְוַכֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ְּבֵני ַהְּמִדיָנה ִּכי הּוא 
עֹוֵמד ָלׁשּוב, ִמָּיד ָעְזבּו ִמְּקָצת ֵמֶהם 
ָלֵצאת  ּוִמֲהרּו  ִעּסּוֵקיֶהם  ָּכל  ֶאת 
ְּכֵדי  ַלְּמִדיָנה  ֶׁשִּמחּוץ  ֶהָהִרים  ֶאל 
ְלֻעָּמָתם,  ּבֹואֹו.  ֶטֶרם  לֹו  ְלַהְמִּתין 
ַרִּבים ֲאֵחִרים ִהְתַאֲחרּו ִמָּלבֹוא ַעד 
ִהִּגיעּו   ְוָכ ִעְנְיֵניֶהם,  ֶאת  ֶׁשִּסְּימּו 
ֶׁשְּכָבר  ְלַאַחר  ַהִּמְפָּגׁש  ִלְמקֹום 
ַאף  ְוִהֵּנה,  ַלָּמקֹום.   ַהֶּמֶל ִהִּגיַע 
ְּפֵני  ֶאת  ְלַקֵּדם  ָּבאּו  ֵאּלּו  ַּגם  ֶׁשֵאּלּו 
ֶׁשִהְקִּדימּו  ָהִראׁשֹוִנים  ֶאת   ,ַהֶּמֶל
 ְּכ‘אֹוֲהָביו‘, ּוִמּתֹו ָלבֹוא ִּכָּנה ַהֶּמֶל
ָּכ ִהְרִעיף ֲעֵליֶהם רֹב טֹוָבה ּוְגֻדָּלה, 
ְּכֶאְזָרִחים  ֵהיִטיב  ָלַאֲחרֹוִנים  ְוִאּלּו 

ִמן ַהּשּׁוָרה.
ְלֵבית  ָלבֹוא  ַהַּמְקִּדיִמים  ְלִעְנָיֵננּו, 
ַאֲהָבָתם  ֶאת   ְּבָכ ַמְרִאים  ַהְּכֶנֶסת, 
ַהָּכתּוב  ַוֲעֵליֶהם   ,ַלֶּמֶל ַהְּיֵתָרה 
אֹוֵמר (ִמְׁשֵלי ח יז-יח): ”ֲאִני אֲֹהַבי ֵאָהב 
ְוָכבֹוד  עֶֹׁשר  ִיְמָצֻאְנִני;  ּוְמַׁשֲחַרי 
ְלֻעַּמת  ּוְצָדָקה“,  ָעֵתק  הֹון  ִאִּתי 
ְלַמֲעָלה  זֹוִכים  ֶׁשֵאיָנם  ַהְּמַאֲחִרים 

זֹו.
ְּכָכל  ִּכי  ַהּזַֹהר,  ָּכַתב  ָׁשם  ִּבְדָבָריו 
ְלֵבית  ְלַהְׁשִּכים  ָהָאָדם  ֶׁשַּמְקִּדים 
ְלִהְתַחֵּבר  זֹוֶכה  הּוא   ָּכ ַהְּכֶנֶסת, 
 ָּכ ִכיָנה, ּוִמּתֹו ּוְלִהָּדֵבק יֹוֵתר ַּבּׁשְ
ַהִּנְמָצא  ’ַצִּדיק‘  ְלַדְרַּגת  ְלִהְתַעּלֹות 
 ָּכ ַעל  ְוָכַתב  ִכיָנה.  ַהּׁשְ ִּבְמִחַּצת 
 ֶּדֶר  – ָידֹות‘  (’ְׁשֵּתי  לּוְנַזאנֹו  ִּדי  ַמֲהָר“ם 
ָהעֹוָלם  ָהיּו  ִאּלּו  ִּכי  צז),  עמ‘  ַחִּיים 

ַּדְרַּגת  ֶׁשל  ַמְׁשָמעּוָתּה  ָמה  ְמִביִנים 
ַהּזַֹהר,  ְמַדֵּבר  ֶׁשאֹודֹוֶתיָה  ’ַצִּדיק‘ 
”ָהיּו ִמְתַּפְּלִאים ּוְתֵמִהים ַעל ְּגֻדַּלת 
ְּבָכל  ְוָהיּו  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ַהַּמְקִּדים 
יֹום ’ָהִעְבִרים ִנִּצים‘ ְּכֵדי ְלִהָּכֵנס ָּכל 

ֶאָחד קֶֹדם ֲחֵברֹו“.

’ִּכי מְֹצִאי ָמָצא ַחִּיים‘
ַּבְּגָמָרא (ְּבָרכֹות ח א) הֹוִסיפּו ְוִהְסִמיכּו 
לד- (ח  ְּבִמְׁשֵלי  ַהָּפסּוק  ֶאת   ְלָכ
ִלְׁשקֹד  ִלי  ׁשֵֹמַע  ָאָדם  ”ַאְׁשֵרי  לה): 
ְמזּוזֹת  ִלְׁשמֹר  יֹום  יֹום  ַּדְלתַֹתי  ַעל 
ַוָּיֶפק  ַחִּיים  ָמָצא  מְֹצִאי  ִּכי  ְּפָתָחי; 
ָרצֹון ֵמה‘“. ֵּבֵאר ַמֲהָר“ם ִּדי לּוְנַזאנֹו 
(ָׁשם): ”ַאְׁשֵרי ָאָדם ׁשֵֹמַע ִלי“ – ְוא 

ִלְזּכֹות  ֶׁשְּכֵדי   – ”ִלְׁשקֹד“  ְלִיְצרֹו, 
 ָצִרי ִראׁשֹוִנים  ֵמֲעָׂשָרה  ִלְהיֹות 
ְמזּוזֹת  ”ִלְׁשמֹר  ְיֵתָרה:  ְׁשִקיָדה 
עֹוד  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ָלרּוץ   – ְּפָתָחי“ 
ְּתַנאי  אּוָלם  ְׁשָעָריו.  ִיָּפְתחּו  ְּבֶטֶרם 
”יֹום  ֵּכן  ָהָאָדם  ֶׁשִּיְנַהג   ָצִרי ַלָּדָבר 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֵּכן,  א  ֶׁשִאם  יֹום“, 
הּוא ׁשֹוֵאל (ְיַׁשְעָיה נ ב): ”ַמּדּוַע ָּבאִתי 
ְוֵאין ִאיׁש?!“ – ’ִאי“ׁש‘ ָראֵׁשי ֵּתבֹות 
ֶׁשְּכֶׁשֵאין  ַרָּבא‘,  ְׁשֵמּה  ְיֵהא  ’ָאֵמן 

.ֲעָׂשָרה ֵאין ְמַׁשְּבִחים אֹותֹו ְּבָכ
 ?ָּכ ַעל  ַהַּמְקִּפיד  ֶׁשל  ְׂשָכרֹו  ָמה 
ָרצֹון  ַוָּיֶפק  ַחִּיים  ָמָצא  מְֹצִאי  ”ִּכי 
ֵמה‘“, ַהַּמְקִּדים ָלבֹא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, 
 ,ִיְתָּבַר ה‘  ֶאת  ּבֹו  ִלְמצֹא  זֹוֶכה 
ְלַחִּיים  זֹוֶכה  הּוא  ִמֵּמיָלא   ּוְלִפיָכ

טֹוִבים ּוְתִפּלֹוָתיו ִמְתַקְּבלֹות.
 ֶהְמֵׁש ֶאת  ּוֵבֵאר  הֹוִסיף   ָהַאְלִׁשי
”ִּכי  לה):  פס‘  (ָׁשם  ְּבִמְׁשֵלי  ַהְּפסּוִקים 
מְֹצִאי ָמָצא ַחִּיים ַוָּיֶפק ָרצֹון מֵה‘“, 
ַּדְלתֹות  ַעל  ֶׁשּשֹׁוֵקד  ְּכִמי  ֶׁשֹּלא  ִּכי 
ָמזֹור  ִלְמצֹא  ָוָדם  ָּבָׂשר  רֹוֵפא 
ְלַמֲחָלתֹו, ֶׁשַאף ִאם ְּבָכ הּוא ’מֹוֵצא 
ַחִּיים‘, א ִיְגרֹם לֹו ַהָּדָבר ָלֵׂשאת ֵחן 
ַהָּלה  ַאְדַרָּבה  ֶאָּלא  ָהרֹוֵפא,  ְּבֵעיֵני 
ּוְמֻׁשָּלׁש,  ָּכפּול  ָׂשָכר  ִמֶּמּנּו  ִיְדרֹׁש 
ִמְּלַבד  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְוִאּלּו 
ָלבֹוא  ַלַּמְׁשִּכים  ַחִּיים  נֹוֵתן  ֶׁשהּוא 
אֹותֹו  הּוא  ְמַזֶּכה  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית 
ְּבֶׁשל ָּכ ַאף ִּבְנִׂשיאּות ֵחן ְמֻיֶחֶדת – 
”ַוָּיֶפק ָרצֹון מֵה‘“ (’ַרב ְּפִניִנים‘ ִמְׁשֵלי ָׁשם).

’ָמקֹום ֶׁשִּלִּבי אֹוֵהב‘
ְלׁשֹון  ַעל  ָּדְרׁשּו  יא)  (ִיְתרֹו  ַּבְּמִכיְלָּתא 
ַהָּמקֹום  ”ְּבָכל  כ):  כ  (ְׁשמֹות  ַהָּפסּוק 
 ֵאֶלי ָאבֹוא  ְׁשִמי  ֶאת  ַאְזִּכיר  ֲאֶׁשר 
ַיֲעקֹב  ֶּבן  ֱאִליֶעֶזר  ”ַרִּבי   :“ּוֵבַרְכִּתי
ָאבֹא  ְלֵביִתי,  ָּתבֹוא  ִאם  אֹוֵמר: 
א  ְלֵביִתי,  ָּתבֹא  א  ְוִאם   ,ְלֵביְת
אֹוֵהב,  ֶׁשִּלִּבי  ָמקֹום   ;ְלֵביְת ָאבֹא 
ִמָּכאן  אֹוִתי.  מֹוִליכֹות  ַרְגַלי  ָׁשם 
ָאְמרּו, ָּכל ֲעָׂשָרה ְּבֵני ָאָדם ֶׁשִּנְכָנִסין 
ִעָּמֶהם,  ְׁשִכיָנה  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית 
ִנָּצב  ’ֱאִקים  א):  פב  (ְּתִהִּלים  ֶׁשֶּנֱאָמר 

ַּבֲעַדת ֵא-ל‘“.
ֶׁשֵּכיָון  (ָׁשם),  ַהָּנִצי“ב‘  ְּב‘ִבְרַּכת  ֵּבֵאר 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵהב ֶאת ֵּבית 
מֹוִליכֹות  ַרְגָליו  ִּכְבָיכֹול  ַהְּכֶנֶסת, 
ָלבֹא  ֶׁשַּמְׁשִּכים  ּוִמי  ְלָׁשם,  אֹותֹו 
ְלָׁשם, ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה ַאף ַהָּקדֹוׁש 
ְּבֵביתֹו.  ִּבְרָכתֹו  ַמְׁשֶרה  הּוא   ָּברּו
ָׁשם,  (ְׁשמֹות  ַהּטּוִרים‘  ’ַּבַעל  ְוָכַתב 
עה)  ְּתִפָּלה  ִמּלּוִניל  ַחִּיים‘  ְּב‘ָאְרחֹות  וכעי“ז 

ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהיא  ”ָאבֹא“  ֵּתַבת  ִּכי 
ְנתּוָנה  ֶׁשַהְּבָרָכה  ּוִמָּכאן  ֲעָׂשָרה, 
ֵהם  ֶׁשִאם  ָהִראׁשֹוִנים,  ֲעָׂשָרה  ְלָכל 
ִנְמָצִאים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֲאַזי: ”ָאבֹוא 

.“ּוֵבַרְכִּתי ֵאֶלי

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

ֲחלֹומֹות ֶׁשִּנְפְּגׁשּו ְלַאַחר ָעׂשֹור

ע ט עּתַ ממַמּבָ
ְשכ ה’הַהַַ

ָ ַָ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
לֹומֹות ֶׁש

ּו סִספפּפּ ם
ָרה ִראׁשֹוִנים (ב) ֲעׂשָ

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


