
י ֵתֵצא ת ּכִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

 ְּתִפָּלה ִלְפֵני ַהִּמְלָחָמה ְוהֹוָדָאה ְלַאֲחֶריָה
”ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל אְֹיֶבי ּוְנָתנֹו ה‘ ֱאקֶי ְּבָיֶד ְוָׁשִביָת 

ִׁשְביֹו“ (כא י)
ָּכַתב ַרֵּבנּו ֶאְפַרִים:

ַהָּפָרָׁשה ַהּקֹוֶדֶמת, ָּפָרַׁשת ׁשֹוְפִטים, ִמְסַּתֶּיֶמת ַּבִּמִּלים: ”ִּכי 
ַתֲעֶׂשה ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ה‘“ – ’ַהָּיָׁשר‘ אֹוִתּיֹות: ’ִׁשיָרה‘, ּוְסִמיכּות 
 :ְּב ְּכֶׁשְּיֻקַּים  ַהִּנָּצחֹון,  ְּבֵעת  ִּכי  אֹוָתנּו  ְמַלֶּמֶדת  ַהְּפסּוִקים 
”ּוְנָתנֹו ה‘ ֱאֶקיךָ ְּבָיֶד“, ָעֶלי לֹוַמר ִׁשיָרה ִלְפֵני ה‘. ִׁשיָרה 
ַהָּכתּוב  ְּכֵעדּות  ַהִּנָּצחֹון,  ֶאת  ּוְלַהְרִחיב  ְלָזֵרז  ַאף  ְּבכָֹחּה  זֹו 
ַעל ַהֶּמֶל ְיהֹוָׁשָפט (דה“י ב‘ כ כב): ”ּוְבֵעת ֵהֵחּלּו ְבִרָּנה ּוְתִהָּלה 
ַהָּבִאים  ֵׂשִעיר  ְוַהר  מֹוָאב  ַעּמֹון  ְּבֵני  ַעל  ְמָאְרִבים  ה‘  ָנַתן 

ִליהּוָדה ַוִּיָּנֵגפוּ“.
ַרִּבי ְצִבי ִיְצָחק ַאְבָרמֹוִביץ, ַרָּבּה ֶׁשל ָחצֹור ַהְּגִליִלית, הֹוִסיף 

:ְוָדַרׁש ְסִמיכּות זֹו ָּכ
ַהְּיִציָאה  ֶׁשִּלְפֵני   ְלָכ ֶרֶמז  ’ְּתִפָּלה‘,  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ’ַהָּיָׁשר‘ 
ֶׁשְּיַנְּצחּו  ה‘  ִלְפֵני  ִמְתַּפְּלִלים  ִיְׂשָרֵאל  ָהיּו  ַלִּמְלָחָמה 
ַהְּיִציָאה  ֶׁשֶּטֶרם  ב)  ג  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ַּכְּמבָֹאר  ַּבִּמְלָחָמה. 
”נֹוְטִלין  ַרִׁש“י:  ּוֵפֵרׁש  ַּבַּסְנֶהְדִרין“  ”ִנְמָלִכין  ָהיּו  ַלִּמְלָחָמה 

ֵמֶהם ְרׁשּות, ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ֲעֵליֶהם“.
’ֵּפרּוׁש ַהּתֹוָרה ְלַרֵּבנּו ֶאְפַרִים‘; ’ַטַעם ַהְּצִבי‘

’ַּבִית ָחָדׁש‘ – ְלֵׁשם ָׁשַמִים
”ִּכי ִתְבֶנה ַּבִית ָחָדׁש ְוָעִׂשיָת ַמֲעֶקה ְלַגֶּג“ (כב ח)

”ְיַלְּמֵדנּו ַרֵּבנּו: ַהּבֹוֶנה ַּבִית ָחָדׁש ֵּכיַצד ָצִרי ְלָבֵר? ָּכ ָׁשנּו 
ַרּבֹוֵתינּו ָז“ל ַהּבֹוֶנה ַּבִית ָחָדׁש ְמָבֵר ֶׁשֶהֱחָינוּ ְּכֵדי ֶׁשַּיֲעֶׂשה 

ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרֹו“ (ַּתְנחּוָמא ְּבֵראִׁשית ד).
ֲהא   ,“ְלָבֵר  ָצִרי ”ֵּכיַצד  ַהָּלׁשֹון:  ֵּפֶׁשר  ֶאת  ְלָהִבין  ֵיׁש 
ֵיׁש  עֹוד   “?ְמָבֵר הּוא  ”ָמה  ִלְׁשאֹל:  יֹוֵתר  ָהָיה  ַמְתִאים 
(ְּבָרכֹות  ִהיא  ֲערּוָכה  ִמְׁשָנה  ֲהא  ֵאָלה:  ַהּׁשְ ֶעֶצם  ֶאת  ְלָהִבין 
 ָּברּו’ אֹוֵמר:  ֲחָדִׁשים  ֵּכִלים  ְוָקָנה  ָחָדׁש  ַּבִית  ”ָּבָנה  א):  נד 

ֶׁשֶהֱחָינוּ‘“?
ֵּתֵרץ ַה‘ְּכַתב סֹוֵפר‘:

ֵּכיַצד   –  “ְלָבֵר  ָצִרי ”ֵּכיַצד  ָהְיָתה:  ֲחָכִמים  ְּתִמיַהת  ָאֵכן, 
ַּבִית  ִּכְקִנַּית  ַּגְׁשִמית  ּכֹה  ֲהָנָאה  ַעל  ’ֶׁשֶהֱחָינוּ‘   ְלָבֵר ִיָּתֵכן 
ְליֹוְצרֹו“,  רּוַח  ַנַחת  ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ”ְּכֵדי  ִּתְרצּו:   ָּכ ְוַעל  ָחָדׁש? 
ְּכלֹוַמר: ַעל ַּבִית ָּכֶזה ֶׁשִּנְבָנה ְלֵׁשם ָׁשַמִים – ְּכֵדי ְלַקֵּים ּבֹו 
ִמְצוֹות, ְּכגֹון: ַמֲעֶקה, ְמזּוָזה ּוְׁשַאר ִמְצוֹות ַהְּתלּויֹות ַּבַּבִית – 
ָאֵכן ָראּוי ְלָבֵר ְּבֶפה ָמֵלא: ”ֶׁשֶהֱחָינוּ“ ַעל ֶׁשִזָּּכנּו ה‘ ַלֲעׂשֹות 

’ְּכַתב סֹוֵפר‘ְּבָכ ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו.

מּוָטב ָלָאָדם ֶׁשַּיְקִּדים ְּתִפָּלה ַלָּצָרה
”ְוא ָתִׂשים ָּדִמים ְּבֵביֶת ִּכי ִיּפֹל ַהֹּנֵפל ִמֶּמּנּו“ (כב ח)

ְּכֶׁשְּכָבר   – ִיּפֹל“  ”ִּכי  ֲחָכִמים:  ָּדְרׁשּו  א)  (לב  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת 
”ִמֶּמּנּו“  ְלִהְסַּתֵּיַע  ”ַהֹּנֵפל“   ָצִרי ֲאַזי  ְּבָצָרה,  ָהָאָדם  ִנְמָצא 
– ְּבַמֲעָׂשיו ּוִבְזֻכּיֹוָתיו ְּכֵדי ְלִהָּנֵצל. ְלִפיָכ: ”ְלעֹוָלם ְיַבֵּקׁש 
ָאָדם ַרֲחִמים ֶׁשֹּלא ֶיֱחֶלה, ֶׁשִאם ֶיֱחֶלה אֹוְמִרים לֹו: ָהֵבא 

ְזכּות ְוִהָּפֵטר“.
ֶׁשָּצָרה  ָהָאָדם  ֵיַדע  ִמַּנִין  ְוִכי  ְלָהִבין:  ַהָּמקֹום  ֶׁשָּכאן  ֶאָּלא 

 ?עֹוֶמֶדת ְלפֹוְקדֹו, ְּכֵדי ֶׁשַּיְקִּדים ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ָּכ
ֶׁשל  ַרָּבּה  ְׁשִליָט“א  ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין  ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ִהְסִּביר 

ָרַמת ֶאְלָחָנן: 
ָצָרה  ַעל  ָהָאָדם  ׁשֹוֵמַע  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו,  ֲחָכִמים  ִּבְּקׁשּו 
ִמָּיד  ְלִהְתעֹוֵרר  ֵמחֹוָבתֹו  זּוָלתֹו,  ֶאת  ֶׁשָּפְקָדה  ִּפְתאֹוִמית 
ּוְלַבֵּקׁש ֶׁשֹּלא ִּתְפקֹד ַהָּצָרה ַאף אֹותֹו. ּוְכִפי ֶׁשָאְמרּו ַּבְּגָמָרא 
(ַׁשָּבת קו א): ”ֶאָחד ִמְּבֵני ַהֲחבּוָרה ֶׁשֵּמת ִיְדֲאגּו ָּכל ַהֲחבּוָרה 
ֻּכָּלּה“. ְוָכ ָנַהג ַאף ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֶאְלָחָנן ַוֶסְרָמן הי“ד; ִמַּפַעם 
ְלַפַעם ָהָיה ְמַבֵּקׁש ְלִהְתַעְדֵּכן ְּבקֹורֹות ָהעֹוָלם, ּתֹו ֶׁשהּוא 
ְלַהְקִּדים  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי   ְּבָכ ְלִהְסַּתֵּיַע  הּוא  רֹוֶצה  ִּכי  ַמְסִּביר 

’טּוְב ַיִּביעּו‘ ח“ב עמ‘ קכטְּתִפָּלה ַלָּצָרה.

’ְלעֹוָלם ְיַבֵּקׁש ָאָדם ַרֲחִמים ֶׁשֹּלא ֶיֱחֶלה‘
 ”ְוא ָתִׂשים ָּדִמים ְּבֵביֶת ִּכי ִיּפֹל ַהֹּנֵפל ִמֶּמּנּו“ (כב ח)

לב  (ַׁשָּבת  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו  ִמֶּמּנּו“  ַהֹּנֵפל  ִיּפֹל  ”ִּכי  ֵמַהָּפסּוק:   
ֶיֱחֶלה  ֶׁשִאם  ֶיֱחֶלה,  ֶׁשֹּלא  ַרֲחִמים  ָאָדם  ְיַבֵּקׁש  א): ”ְלעֹוָלם 

אֹוְמִרים לֹו: ָהֵבא ְזכּות ְוִהָּפֵטר“.
ְזכּות  ”ָהֵבא  ָלָאָדם  לֹוַמר  ִנָּתן  ֵּכיַצד  ַחי‘:  ִאיׁש  ַה‘ֶּבן  ָּתַמּה 
ְוָידּוַע,  ָּגלּוי  ַהּכֹל  ַמְעָלה  ֶׁשל  ִּדין  ֵּבית  ִלְפֵני  ֲהא  ְוִהָּפֵטר“, 
 א ָהָיה ֶנֱחֶלה. ּוְלִפיָכ ְוִאם ָהְיָתה לֹו ְזכּות – ִמְּלַכְּתִחָּלה
ֵּבֵאר: ”ָהֵבא ְזכּות“ – ַהְינּו, ֶׁשָּיִביא ְזכּות ֲחָדָׁשה, ְּבָכ ֶׁשְּיַקֵּבל 
ַעל ַעְצמֹו ְלַקֵּים ִמְצָוה אֹו ַהְנָהָגה טֹוָבה ֶׁשֹּלא ָנַהג ָּבּה קֶֹדם, 
”ִּכי  ַהָּפסּוק:  ָרַמז   ּוְלָכ ַהִּדין.  ִמַּצד  ָּבּה  ִלְנהֹג  ְמֻחָּיב  ְוֵאינֹו 
ִיּפֹל ַהֹּנֵפל“ – ַלָּצָרה, ֲאַזי ָעָליו ְלִהְתַנֵּדב ְלַקֵּים ַהְנָהָגה טֹוָבה 
ֲחָדָׁשה ֶׁשָּבָאה ”ִמֶּמּנּו“ – ֵמְרצֹונֹו ּוִמִּנְדַבת ִלּבֹו, ֶׁשֵאינֹו ְמֻחָּיב 

’ֶּבן ְיהֹוָיָדע‘ ַׁשָּבת לב אִלְנהֹג ָּבּה ִמַּצד ַהִּדין. 

ַהִּנְפָלָאה  ַהַהְנָהָגה  ֶאת  ּוְלַצֵּין  ְלעֹוֵרר  ֵיׁש  ָלָאמּור  ְּבֶהְקֵׁשר 
עֹוְררּו  ַּכָּידּוַע  ֲאֶׁשר  ְּבַחְברּוָתא,  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  לֹוַמר 
ַמֲעָלָתּה, ְוַרִּבים ְוטֹוִבים ָזכּו ְוָראּו ְיׁשּוָעה  ַעל  ְּגדֹוֵלי עֹוָלם 

ְּכֶׁשִּקְּבלּו ֲעֵליֶהם ַהְנָהָגה זֹו.
’הּוא ְיָבֵר ִויַרֵּפא ֶאת... ְּפלֹוִני‘

”ְוא ָתִׂשים ָּדִמים ְּבֵביֶת ִּכי ִיּפֹל ַהֹּנֵפל ִמֶּמּנּו“ (כב ח)
לב  (ַׁשָּבת  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו  ִמֶּמּנּו“  ַהֹּנֵפל  ִיּפֹל  ”ִּכי  ֵמַהָּפסּוק: 
ֶיֱחֶלה  ֶׁשִאם  ֶיֱחֶלה,  ֶׁשֹּלא  ַרֲחִמים  ָאָדם  ְיַבֵּקׁש  א): ”ְלעֹוָלם 

אֹוְמִרים לֹו: ָהֵבא ְזכּות ְוִהָּפֵטר“.
ִמּמּוְנַקְטׁש  ֶאְלָעָזר‘  ַה‘ִּמְנַחת  עֹוֵרר  ַהְּגָמָרא,  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל   
יֹאְמרּו:  א  ַלחֹוֶלה,   ‘ֶׁשֵּבַר ’ִמי  ֶׁשַּבֲאִמיַרת  ֲאבֹוָתיו,  ְּבֵׁשם 
”הּוא ְיָבֵר ִויַרֵּפא ֶאת ַהחֹוֶלה...“ – ָלׁשֹון ַהִּנְׁשַמַעת ְּכהֹוָדָאה 
ְּבֻעְבַּדת ֱהיֹותֹו חֹוֶלה. ֶׁשֲהֵרי ַעל ַהחֹוֶלה אֹוְמרֹו: ”אֹוְמִרים 
לֹו: ָהֵבא ְזכּות ְוִהָּפֵטר“, ְוִנְמֵצאנּו ְמעֹוְרִרים ָעָליו ֶאת ִמַּדת 
ֶאת  ִויַרֵּפא   ְיָבֵר ”הּוא  ִּבְפִׁשיטּות:  לֹוַמר  ֵיׁש  ֶאָּלא  ַהִּדין. 

ה ַמֲאָמרֹות‘ ַמֲאָמר ֻנַּסח ַהְּתִפָּלה אֹות יטְּפלֹוִני“. ’ֲחִמּׁשָ

ָמה ֵמִבין ּגֹוי ְּבַמֲעַלת ַהְּתִפָּלה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת...?!
 ְּל קֶיִלְׁשמַֹע ֶאל ִּבְלָעם ַוַּיֲהפֹךְ ה‘ ֱא קֶיא ָאָבה ה‘ ֱאְו”

ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה ִּכי ֲאֵהְב ה‘ ֱאקֶי“ (כג ו)
ָלְמדּו  ָיִחיד,  ִּבְלׁשֹון  ִלְבָרָכה“  ”ַהְּקָלָלה  ֶׁשֶּנֱאָמר:   ִמָּכ
ָחְזרּו  ִּבְלָעם  ֶׁשל  ִּבְרכֹוָתיו  ֶׁשָּכל  ב)  קה  (ַסְנֶהְדִרין  ֲחָכִמים 
ִלְקָלָלה ִּכְׁשִאיָפתֹו, חּוץ ִמִּבְרַּכת: ”ַמה ּטֹבּו אָֹהֶליךָ ַיֲעקֹב“ 
(ַּבִּמְדָּבר כד ה) ָהעֹוֶסֶקת ְּבָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות, ֶׁשְּכִפי 

ֶׁשִהְתָּבְרכּו ָּבּה, ֵהם ַקָּיִמים ְועֹוְמִדים ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה.
ַמּדּוַע ַּדְוָקא ְּבָרָכה זֹו א ָהְפָכה ִלְקָלָלה?

ֵּפֵרׁש ַה‘ֶּבן ִאיׁש ַחי‘:
ַּכֲאֶׁשר נֹוְכחּו ָּבָלק ְוָׂשָריו ִלְראֹות ִּכי ִּבְלָעם ֶׁשִּנְׂשַּכר ַעל ָיָדם 
ָּכְרחוֹ,  ְּבַעל  ְּבָרכֹות  ִמִּפיו  מֹוִציא  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאת  ְלַקֵּלל  ְּכֵדי 
ָהיּו ֵהם נֹוְתִנים ַעִין ָהַרע ִּבְבָרכֹות, ְוָדָבר ֶזה ָּגַרם ָלֶהן ָלׁשּוב 
ִּבְרבֹות ַהָּיִמים ִלְקָלָלה. ַא ֵּכיָון ֶׁשַהָּללּו א ָעְמדּו ַעל סֹוָדּה 
ֶׁשל ִּבְרַּכת ’ַמה ּטֹבּו אָֹהֶליךָ ַיֲעקֹב‘, ֶׁשֵּכן ְלִדיָדם ֵאין ִחּלּוק 
ֵּבין ְּתִפָּלה ַהֶּנֱאֶמֶרת ַּבַּבִית ִלְתִפָּלה ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, 
ְלִפיָכ א ָנְתנּו ָּבּה ַעִין ָרָעה, ְוַעל ֵּכן נֹוְתָרה ִהיא ְּבֵעיָנּה 

’ֶּבן ְיהֹוָיָדע‘ ַסְנֶהְדִרין קה בִּכְבָרָכה.

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

וׁשב

ני ּפְ ם

’ְּבֵאין ֵמִליץ יֶֹׁשר‘ – ּתֹאַמר ’ָאֵמן‘
 ְּבָיֶד קֶיּוְנָתנֹו ה‘ ֱא ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל אְֹיֶבי”

ְוָׁשִביָת ִׁשְביֹו“ (כא י)
ִמן  יֹוֵתר  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ’ָּגדֹול  אֹוֵמר:  יֹוִסי  ”ַרִּבי 
[ְלׁשֹון  ַמִים  ’ַהּׁשָ ְנהֹוַראי:  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר   .‘ַהְּמָבֵר
[ַחָּיִלים  ּגֹוְלָיִרים  ֶׁשֲהֵרי  ֵּתַדע,  הּוא.   ָּכ ְׁשבּוָעה]! 
ְוִגּבֹוִרים  ַּבִּמְלָחָמה,  [ְּתִחָּלה]  ִמְתָּגִרין  ְּפׁשּוִטים] 

[ַהּיֹוְרִדים ַאֲחֵריֶהם] נֹוְצִחין‘“ (ָנִזיר סו ב).
ֵּבֵאר ַהַּמַהְרשָׁ“א (ח“א ָׁשם):

”ְלִפי ֶׁשְּמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ָקִׁשים ִּכְקִריַעת ַים סּוף 
(ְּפָסִחים קיח א), ַעל ֵּכן ִצּוָה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָלאֹוֵכל 
ְוָׂשֵבַע ְלָבֵר ָעָליו... ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ֵיׁש  ִּכי  ְמזֹונֹות.  ְּבֶרַוח  לֹו  ִלְהיֹות  ִּבְרכֹוָתיו  ַמְׁשִּפיַע 
ַהָּקִׁשים  ְמזֹונֹוָתיו  לֹו  ָלֵתת  ַּבָּדָבר  ְמַקְטְרִגים  ָלָאָדם 
ֵהם  ָאֵמן  ַוֲעִנַּית  ַה‘ּגֹוְלָיִרין‘  ֵהם  ֶׁשַהְּבָרכֹות  ְּבֶרַוח... 

ַה‘ִּגּבֹוִרים‘ ְלַנֵּצַח ַהִּמְלָחָמה ֶנֶגד ַהְּמַקְטְרִגים...“
ַהָּפסּוק  ִמן  ַלְּדָבִרים  ֶרֶמז  ָנְתנּו  ְרׁשּומֹות  ּדֹוְרֵׁשי 
ֶׁשְּלָפֵנינּו: ”ִּכי ֵתֵצא“ – ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ”ָּכל יֹום ַּתֲעֶנה 
צ‘ ֲאֵמִנים“ [ַּכִּמְכָסה ֶׁשָּקְבעּו ֲחָכִמים (ִּתּקּוֵני זוה“ח ח“ב 
ַּדף פג א)] ּוִבְזכּות ֶזה ְּתַנְּצחּו ֶאת ַהְּמַקְטְרִגים: ”ּוְנָתנֹו 

.“ֶקיךָ ְּבָיֶדה‘ ֱא

י ֵתֵצא ת ּכִ ָרׁשַ 296ּפָ תשע"ט

ְמקֹורֹות ַעל ַמֲעַלת 
ת ָאֵמן  ֲעִנּיַ ֵאר ֱאמּוִנים ִמּבְ

ף

ָאה 
ַנְּצחּו 
ציָאה 

ָ ְּתִפ

ִמּבא
ץ ֹיֶׁשר‘ – ּתֹאַמר

ּונתנֹו

מְמקקוֹורררֹו
תת עעֲעִניּיַַ וִנים

"ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים" (ְיַׁשְעָיהּו כו ב)
ָנה ַהט“ז ִלְפִטיָרתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ֶּבן ִצּיֹון ב“ר ַאֲהרֹן  ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת קֶֹדׁש י“ג ֶּבֱאלּול, ָיחּול יֹום ַהּׁשָ
ְצִבי ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ָזָצ“ל, ֲאֶׁשר ָּכל ַחָּייו ָהָיה ’ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים‘ ִּכְפׁשּוטֹו: ָׁשַמר ְוִצָּפה ַלֲעִנַּית ָאֵמן, 

ַחר. ּוִבְפָרט ַאַחר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ֱאמּוִנים‘  ’ְּבֵני  ַמְהֵּפַכת  ֶאת  ְׁשִליָט“א  ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין  ּדֹב  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ְּבנֹו  חֹוֵלל  ּוְלִזְכרֹו  ִלְׁשמֹו 
ַחר ְּבַחְברּוָתא.  ֶׁשִּמּכָֹחה ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ּפֹוְתִחים ֶאת יֹוָמם ִמֵּדי ּבֶֹקר ַּבֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

י י“ג ֶּבֱאלּול  ָנא ַהְקִּדיׁשּו ְּביֹום ִׁשּׁשִ
ַחר ְּבַחְברּוָתא ְלִעּלּוי ִנְׁשָמתֹו.  ֶאת ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
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ַהחֹומֹות  ֶׁשֵּבין  ְירּוָׁשַלִים  ָּתָׁש“ח.  ִאָּיר 
ַּכֲאֶׁשר  אֹוְיֶביָה.  ִּביֵדי  ַעָּתה  ֶזה  ָנְפָלה 
ֶׁשָהיּו  ַהִּמְדָרׁשֹות  ּוָבֵּתי  ַהְּכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי 
ַמֲעִלים  ֳחָרבֹות  ְלִעֵּיי  הֹוְפִכים  ְּבתֹוָכּה 

ָעָׁשן, ְותֹוָׁשֶביָה ּגֹוִלים ְלֶאֶרץ ְּגֵזָרה.
ַהִּמְדָרׁשֹות  ֶׁשְּבָבֵּתי  ֵמַהְּמֻיָחִדים  ֶאָחד 
ֶׁשָהיּו ָּבִעיר ָהַעִּתיָקה, ָהָיה ְיִׁשיַבת ’ּפָֹרת 
 ֶׁשְּבֶמֶׁש ַהּתֹוָרה  ִמְבַצר  ִהיא  יֹוֵסף‘, 
ַהּכֶֹתל  ְּפֵני  מּול  ֶאל  ֵאיָתן  ָעַמד  ָׁשִנים 
ַּתְלִמיֵדי  ֶׁשל   ּדֹורֹות  ְוֶהֱעִמיד  ַהַּמֲעָרִבי 
ַיֲהדּות  ֶאת  ּוְמָפֲאִרים  ֶׁשֵּפֲארּו  ֲחָכִמים 

ְסָפַרד ָּבָאֶרץ ּוַבְּתפּוצֹות.
יֹוֵסף‘  ’ּפָֹרת  ֶׁשל  ֻחְרָּבָנּה  ַעל  ָהֵאֶבל 
ַהְּיִׁשיָבה  ַרָּבֵני  אּוָלם  ָעצּום.  ָהָיה 
ְולּו  ִמַּתְלמּוָדם  ִלְפסֹק  ָאבּו  ֶׁשֹּלא 
ֶאָּלא  ְּבֶאְבָלם,  ָׁשְקעּו  א  ֶאָחד,  ְלֶרַגע 
ְלקֹוֵמם  ְּכֵדי  ַהַּמֲאַמִּצים  ָּכל  ֶאת  ִרְּכזּו 
ִראׁשֹון  ְּבָׁשָלב  ֵמָחָדׁש.  ַהְּיִׁשיָבה  ֶאת 
ְקבּוצֹות  ְקבּוצֹות  ַהּלֹוְמִדים  ִהְתַּפְּזרּו 
ְּבַכָּמה ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשִּמחּוץ 
ַעם  ְנִדיֵבי  ְּבִסּיּוַע  ְּבַבד,  ּוַבד  ְלחֹומֹות, 
ַהְּמסּוִרים,  ַהַּגָּבִאים  ּוְבִהְׁשַּתְּדלּות 
ַהְּיִׁשיָבה  ֵהיַכל  ַאט  ַאט  ְוִנְבָנה   ָהַל

ַהִּמְתַחֵּדׁש ִּבְׁשכּוַנת ’ְּגֻאָּלה‘.
ַהָּגדֹול  ַהִּבְנָין  ִנַּצב  ְּכָבר  תשט“ז  ִּבְׁשַנת 
נֹוְתרּו  ִּכי  ַאף  ָעְמּדֹו.  ַעל  ְוַהְּמפָֹאר 
ֻמְׁשָלמֹות,  א  ִּפּנֹות  ֵאּלּו  ֵאי  עֹוד  ּבֹו 
ַהּלֹוְמִדים  ֶׁשל  ַהָּקָׁשה  ְמצּוָקָתם  ְלנַֹכח 
ֶׁשַעד ְלאֹוָתּה ֵעת ֶנֶאְלצּו ִלְנּדֹד ּוְלַכֵּתת 
ׁשֹוִנים  ְּכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי  ֵּבין  ַרְגֵליֶהם 
ָראֵׁשי  ֶהְחִליטּו  ִמֶּזה,  ֶזה  ּוְמֻרָחִקים 
ְלַהְׁשָלַמת  ַעד  ְלַהְמִּתין  ֶׁשֹּלא  ַהְּיִׁשיָבה 
ְּכַלל  ַעל  ַהְּיִׁשיָבה  ֶאת  ּוְלַאֵחד  ַהִּבְנָין 

ְׁשלּוחֹוֶתיָה ְּבתֹוְכֵכי ַהִּבְנָין ַהְּמֻרּוָח.
ַהַּבָּנִאים,  ַּפִּטיֵׁשי  ַהְלמּות  ְלַצד   ,ָּכ
ַמע ֵּבין  ֵהֵחל קֹול ִרָּנה ֶׁשל ּתֹוָרה ְלִהּׁשָ
ָּכְתֵלי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ְּכֶׁשהּוא ֵמִפיַח רּוַח 
אֹוָתם  ּוְמַׁשֶּנה  ּוָבֲאָבִנים  ָּבֵעִצים  ַחִּיים 
ִמָּגְלֵמי ֵעץ ָוֶאֶבן ְלֵחֶלק ִמִּמְׁשָּכן ַלּתֹוָרה 

ּוְללֹוְמֶדיָה.
ַּגם  ָמקֹום  ָהָיה  ַהְּמֻרּוָח,  ַהִּבְנָין   ְּבתֹו
ַלֻחְרָּבן  ֶׁשַעד  ַהְּמֻקָּבִלים  ַלֲחבּוַרת 
ִנְפָרד  ִּבְלִּתי  ֵחֶלק  ָהְיָתה  ְּבָתָׁש“ח 
ָׁשבּו  ֵהם  ְוַאף  יֹוֵסף‘,  ’ּפָֹרת  ִמיִׁשיַבת 
ַהְּיִׁשיָבה,  ְלַחְכֵמי  ְוִנְרֶאה   ָסמּו ִלְלמֹד 
ֶאְפַרִים  ַרִּבי  ַהְּמֻקָּבל  ַרָּבם  ְּבָראׁשּות 
ִהִּגיַע  ְּכָבר  ֵעת  ֶׁשְּבאֹוָתּה  ָזָצ“ל  ַהּכֵֹהן 

ְלִגיל ִזְקָנה.
ָעִרים  ַּבּׁשְ נֹוַדע  ַהּכֵֹהן  ֶאְפַרִים  ַרִּבי 
ְּכַעְמָקן ֻמְפָלג, ִּבְפָרט ְּבתֹוַרת ַהַּקָּבָלה. 
ֵהָּנה   ְמַהֵּל ִלְראֹותֹו  ִנָּתן  ָהָיה  ָּתִדיר 
קֶֹדׁש,  ְּבַׂשְרַעֵּפי  ָּתפּוס  ְּכֶׁשּמֹחֹו  ָוֵהָּנה 
ְמַהְרֵהר ַּבּסּוְגיֹות ַהָּקׁשֹות ֶׁשָּבֶהן ָעְסקּו 

ַחְכֵמי ַהְּיִׁשיָבה ְּבאֹוָתּה ֵעת.
ֲחבּוָרה  אֹוָתּה  ִמֵּבין  ַהְּמֻיָחד  ֶאָחד 
ְקדֹוָׁשה, ָהָיה ַהְּמֻקָּבל ַהּנֹוָדע ַרִּבי ִיְצָחק 
ֵמַהָּיִמים  ְּבֶאָחד  ֶזה  ָהָיה  ָזָצ“ל.  ַּכּדּוִרי 
ֶהָחָדׁש.  ַלִּבְנָין  ְלִהָּכְנָסם  ָהִראׁשֹוִנים 
ַרִּבי ִיְצָחק ִהְבִחין ְּברֹאׁש ַהֲחבּוָרה, ַרִּבי 
ְּכַדְרּכֹו,   ְמַהֵּל ְּכֶׁשהּוא  ַהּכֵֹהן,  ֶאְפַרִים 

ָאחּוז ַׂשְרַעִּפים ְּבִמְׁשעֹוֵלי ַהִּבְנָין ֶהָחָדׁש 
ִּבְצרֹור  ַמָּבט  ֵמִעיף  הּוא  ַּפַעם  ְּכֶׁשִּמֵּדי 

ַּדִּפים ֶׁשָאַחז ְּבָיָדיו ּוִמָּיד ָׁשב ְלִעּיּונֹו.
ַהְּמֻקָּבל  ַאַחר  ֵמָרחֹוק  ָעַקב  ִיְצָחק  ַרִּבי 
ַהָּזֵקן, ֲאֶׁשר ַרְגָליו ָּפְסעּו ָהלֹו ָוׁשֹוב ַעל 
ְּפֵני ַהִּמְסְּדרֹון ָהָארֹ ּומֹחֹו ִנְמָצא ְּבָגְבֵהי 
הּוא  ְנִׁשיָמתֹו;  ֶנֶעְתָקה  ּוְלֶפַתע  ָׁשַמִים, 
ִמִּסיבּוָביו  ְּבֶאָחד  ִּכי  ִלְראֹות,  ֶנֱחַרד 
ִהְמִׁשי ַרִּבי ֶאְפַרִים ָלֶלֶכת ְלֻתּמוֹ ְלֵעֶבר 
א  ֲעַדִין  ֶׁשּבֹו  ָמקֹום  ַהִּמְסְּדרֹון,  ְקֵצה 
ֶזה  ִמְסְּדרֹון  ַהְּבִנָּיה.  ְמֶלאֶכת  ֻהְׁשְלָמה 
א  ְוָלֵכן  ַהִּלּמּוד,  ֵמֵהיַכל  ְמֻרָחק  ָהָיה 
ָטְרחּו ַהּפֹוֲעִלים ְלַגְּדרֹו ְּבַמֲעֶקה ָּכָראּוי.

ַרִּבי ִיְצָחק ָצָפה ַּבַּמֲחֶזה ַּבֲחָרָדה, ִמְּבִלי 
ֶׁשִּיְהֶיה ְּבָיָדיו ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ְלַהָּצָלתֹו ֶׁשל 
ַרִּבי ֶאְפַרִים; ַהֶּמְרָחק ֵּביֵניֶהם ָהָיה ָּגדֹול 
ִמְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַהְסִּפיק ְלעֹוְצרֹו, ּוִמְּלַבד 
ַהְּקִריָאה  ַּגם  ִּכי  ֵהיֵטב  ָיַדע  הּוא  זֹאת 
ַמע  ָהָרָמה ְּביֹוֵתר ֶׁשָּיִפיק ִמִּפיו א ִּתּׁשָ
קּוַע ְּבַׂשְרַעָּפיו.  ְלָאְזָניו ֶׁשל ַהַּצִּדיק ַהּׁשָ

ְלַהִּציל  ְּבָידֹו  נֹוְתָרה  ִּבְלַבד  ַאַחת   ֶּדֶר
ִלְפֵני  ִּבְתִפָּלה  ִלְזעֹק   – ְוִהיא  ַרּבֹו,  ֶאת 
ִמן  ִהְתָיֵאׁש  א  ִיְצָחק  ַרִּבי  ְוָאֵכן,  ה‘. 
ְספּורֹות,  ְׁשִנּיֹות  לֹו  נֹוְתרּו  ָהַרֲחִמים; 
ּוְלִהְתַחֵּנן  ִלְזעֹק  ְּכֵדי  ִנֵּצל  הּוא  ֶׁשאֹוָתן 
ַרִּבי  ֶאת  ֶׁשַּיִּציל  ה‘  ִלְפֵני  ּכֹחוֹ  ְּבָכל 
ֶאְפַרִים ֶּבן ִׂשְמָחה ִמַּפח ַהּיֹוְקִׁשים, ְלַבל 

ִיְקָרֵאהּו ָאסֹון ָחִליָלה.
ְוַהְּתִפָּלה  ִהְתַּפֵּלל,  ִיְצָחק  ַרִּבי 
ִהְתַקְּבָלה; ַרִּבי ֶאְפַרִים ְּכָבר ָעַמד ְּכֶפַסע 
ָאסֹון  ַרב,  ִמֹּגַבּה  ַאְרָצה  ְנִפיָלתֹו  ִלְפֵני 
ְּכִאּלּו  ּוְלֶפַתע,  ְיׁשּוֵרם.  ִמי  ֶׁשּתֹוְצאֹוָתיו 
ּוָמְנָעה  ְּבַרְגלֹו  ֶהֱחִזיָקה  ֶנֱעֶלֶמת  ָיד 
ֶאְפַרִים  ַרִּבי  ִלְפסֹעַ.   ִמְּלַהְמִׁשי ַּבֲעָדּה 
ְוַרק  ַהּבֹור,  ְׂשַפת  ַעל  ַמָּמׁש  ֶנֱעַצר 
ְּכֶׁשִהִּביט ְלָפָניו ִּגָּלה ְלֶחְרָדתֹו ִּכי ְּבֶרַגע 

ֶזה ִנַּצל ִמָּמֶות.
ֵּבין ְלֵבין ִהְסִּפיק ַרִּבי ִיְצָחק ְלַצְמֵצם ֶאת 
ַּפַער ַהֶּמְרָחק ֶׁשָהָיה ֵּביֵניֶהם, ּתֹו ֶׁשִּפיו 
ה‘  ִלְפֵני  ְּתִפָּלה  ִמְּלַמְלֵמל  ּפֹוֵסק  ֵאינֹו 
ֶׁשַּיִּציל ֶאת ַהַּצִּדיק ֵמָאסֹון, ְוַעד ְמֵהָרה 
ָהָיה  ֲעַדִין  ֲאֶׁשר  ַרּבֹו,  ְּפֵני  מּול  ִנַּצב 

ָהמּום ֵמַהֵּנס ַהָּגדֹול ֶׁשִהְתַרֵחׁש ִעּמֹו.
ַהַּמָּבִטים ֶׁשֻהְחְלפוּ ֵּביֵניֶהם ָאְמרּו ַהּכֹל: 

ָהַרב ִנַּצל ָּבֶרַגע ָהַאֲחרֹון.
ַעל  ַלה‘  נֹוֶדה  ַיְחָּדו  ֶׁשֻּכָּלנּו  ”ָראּוי 
ַהַהָּצָלה ַהִּנִּסית“, ָּפָנה ַרִּבי ִיְצָחק ְלַגַּבאי 
 ּתֹו ַה‘ֵּסֶדר‘,  ִסּיּום  ִעם  ִמָּיד  ַהְּיִׁשיָבה, 
ָהגּון.  ְסכּום  ְלָיָדיו  ְמַׁשְלֵׁשל  ֶׁשהּוא 
ֵּפרֹות  ַּבּשּׁוק  ִּתְרּכֹשׁ  ַהֶּזה  ”ַּבֶּכֶסף 
יֹוְׁשֵבי  ְלָכל  ֶׁשַּתְסִּפיק  ְּבַכּמּות  ֲחָדִׁשים 
ֲעֵליֶהם  ֶׁשְּיָבְרכּו  ְּכֵדי  ַהִּמְדָרׁש,  ֵּבית 
ְיַכּוְנּו  ְּבַבד  ּוַבד  ַעם,  ְּברֹב  ’ֶׁשֶהֱחָינוּ‘ 
ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ַלה‘ ַעל ֵנס ַהָּצַלת ַחֵּיי 

ַהַּצִּדיק“.
’ָהַרב ַּכּדּוִרי‘ עמ‘ 98

ֻּגַּלת ַהּכֹוֶתֶרת ֶׁשל ִעְנַין ’ַהְׁשָּכַמת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש‘ 
ַּכְּמפָֹרׁש  ִראׁשֹוִנים‘,  ’ֲעָׂשָרה  ַמֲעַלת  ִהיא 
ָאָדם  ַיְׁשִּכים  ”ְלעֹוָלם  ב):  מז  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא 
ֲעָׂשָרה  ִעם  ְוִיָּמֶנה  ֶׁשִּיְזֶּכה  ְּכֵדי  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית 
ָהִראׁשֹוִנים, ֶׁשֲאִפּלוּ ֵמָאה ָּבִאים ַאֲחָריו – ִקֵּבל 

ָעָליו ָׂשָכר ֻּכָּלם“. 
ַּבַּמֲאָמר ֶׁשְּלָפֵנינּו ְנַנֶּסה ְמַעט ְלָהִבין ֶאת ִסַּבת 
ַהַּמְקִּדיִמים  ָהִראׁשֹוִנים  ֲעֶׂשֶרת  ֶׁשל  ַמֲעָלָתם 
ָלבֹ א ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ִמּתֹו ָהעֶֹׁשר ָהַרב ֶׁשהּוָבא 

ְּבִעְנָין ֶזה ְּבִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה.

’ֱאִקים ִנָּצב ַּבֲעַדת ֵא-ל‘
ִמּיֹום  ַהּקֹוְדִמים,  ַּבַּמֲאָמִרים  ֶׁשהּוָבא  ְּכִפי 
ִכיָנה  ַהּׁשְ ְוָגְלָתה  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשֶּנֱחַרב 
ִמְּמקֹוָמּה, ׁשֹוָרה ִהיא ְּבָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ַהִּנְקָרִאים 
’ִמְקָּדׁש ְמַעט‘ (ְמִגָּלה כט א, ּוְרֵאה דב“ר ז ב). ְואּוָלם, 
ִכיָנה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ִמְתַקֶּיֶמת ַעל  ַהְׁשָרַאת ַהּׁשְ
ְיֵדי ֲעָׂשָרה ִמִּיְׂשָרֵאל ַהִּמְתַאְּסִפים ּבֹו (ְּבָרכֹות ו א), 
ְוַיְחָּדו ַמְׁשִליִמים ִלְהיֹות ’ֵעָדה‘ [ַּכָּכתּוב (ְּתִהִּלים 
ב),  כג  (ְמִגָּלה  ֵא-ל“  ַּבֲעַדת  ִנָּצב  ”ֱאִקים  א):  פב 

ה,  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ ָּדָבר  ֶׁשָּכל  ֶׁשִּתְּקנּו  ָמִצינּו   ּוְלִפיָכ
ַּבֲעָׂשָרה  ֶאָּלא  ֶנֱאָמר  ֵאינֹו  ה,  ּוְקֻדּׁשָ ְּכַקִּדיׁש 

(ְּבָרכֹות כא ב)].

ֲעֶׂשֶרת  ֶאת  ִּבְמֻיָחד  ִׁשְּבחּו  ָהָאמּור  ַהַּטַעם  ִמן 
ֵהם  ֶׁשֵּכן  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ַהָּבִאים  ָהִראׁשֹוִנים 
ֶאת  ַיְחָּדו  ּוַמְׁשִליִמים  ַהַּמְרִּכיִבים  ְּכֵאיָבִרים 
ְיכֹוָלה  ֶׁשָעָליו  ’ֵעָדה‘  ַהִּנְקָרא  ֵלם  ַהּׁשָ ַהּגּוף 
ׁשֹוָרה  ָיָדם  ֶׁשַעל  ְוִנְמָצא  ִלְׁשרֹות,  ִכיָנה  ַהּׁשְ
ִכיָנה ַעל ָּכל ַהִּצּבּור ַהָּבִאים ַאֲחֵריֶהם ְלֵבית  ַהּׁשְ
יֹוָנה  ַרֵּבנּו  ַּתְלִמיֵדי  ּוְרֵאה  עי“ש,  ב  קכו  ְׁשמֹות  (זַֹהר  ַהְּכֶנֶסת 

ְּבָרכֹות ד א מדה“ר, ַמַהְרָׁש“א ח“א ָׁשם).

ַיְחָּדו  ַהִּמְתַאְּסִפים  ֲעָׂשָרה  ֶׁשל  ַמֲעָלָתם  ְוִהֵּנה, 
ְּגדֹוָלה ִהיא ַעד ְמאֹד ִמַּצד ַעְצָמּה. ּוְכָבר ְידּוִעים 
ְּבֵׁשם  (כג)  ַהּקֶֹדׁש‘  ְּב‘ִאֶּגֶרת  ַהַּתְנָיא  ַּבַעל  ִּדְבֵרי 
ַלָּמקֹום   ַמְלָא ִמְזַּדֵּמן  ָהָיה  ֶׁשִאּלּו  ַרּבֹוָתיו, 
ֶׁשּבֹו ִמְתַקְּבִצים ֲעָׂשָרה ִמִּיְׂשָרֵאל, ֲאִפּלוּ ֵאיָנם 
עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ּוַבְּתִפָּלה, ָהְיָתה נֹוֶפֶלת ָעָליו 
ִכיָנה ַהּשֹׁוָרה  ֵאיָמָתּה ּוַפַחד מּול רֹוְממּות ַהּׁשְ
ֲעֵליֶהם, ַעד ֶׁשָהָיה ִמְתַּבֵּטל ִמְּמִציאּותֹו ְלַגְמֵרי. 
ְוִאם ְּבִהְתַאְּספּות ְרִגיָלה ַהְּדָבִרים ֲאמּוִרים, ַעל 

ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּכֶׁשֵהם ִמְתַאְּסִפים ִלְתִפָּלה.

ִכיָנה ַמְקִּדיָמה ַלֲעָׂשָרה ַהּׁשְ
ִכיָנה  ָּכאן ַהָּמקֹום ְלַצֵּין, ִּכי ְלִעְנַין ַהְׁשָרַאת ַהּׁשְ
ַהּסֹוְבִרים  ֵיׁש  ִלְתִפָּלה,  ֲעָׂשָרה  ְּבִהְתַקְּבצּות 
ֲעָׂשָרה,  ְלִהְתַאֵּסף  ֶׁשְרִגיִלים  ֶׁשְּבָמקֹום 
ִכיָנה ַמְקִּדיָמה ִלְׁשרֹות ִלְפֵני ֶׁשִּמְתַאְּסִפים  ַהּׁשְ
ַמַהְרָׁש“א  ּוְרֵאה  ָקְדָמה  ד“ה  א  ו  ְּבָרכֹות  (ַרִׁש“י  ָהֲעָׂשָרה 
ֶׁשָּכְתבּו  ְוֵיׁש  ָׁשם),  ַהּזַֹהר  ִמִּדְבֵרי  ַמְׁשָמע  ְוֵכן  ָׂשם,  ח“א 

ִכיָנה ׁשֹוָרה ִעם ִהְתַאְּספּות ָהֲעָׂשָרה [ַאף  ֶׁשַהּׁשְ
ֶׁשֶּטֶרם ֵהֵחּלּו ִּבְתִפָּלָתם] (ׁשּו“ת ָהַרְׁשבָּ“א ח“א נ, ּוְרֵאה 
’ְׂשַפת ֱאֶמת‘ ְּבָרכֹות ָׂשם, ּוַבָּט“ז או“ח קנד יא ָּכַתב ֶׁשְּלָכ ָנֲהגּו 

ְלַהְדִליק ֵנרֹות ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבֶטֶרם ִיָּכֵנס ְלָׁשם ָאָדם).

ִכיָנה ַמְקִּדיָמה ִלְפֵני ָהֲעָׂשָרה,  ֶרֶמז ְלָכ ֶׁשַהּׁשְ
(ְּבֵראִׁשית  ַהָּפסּוק  ִמן  ֶהָחִסיד  ְיהּוָדה  ַרֵּבנּו  ָּדַרׁש 
סֹוִפי   – ַוּיֹאֶמר“  ָנתֹו  ִמּׁשְ ַיֲעֹקב  ”ַוִּייַקץ  טז):  כח 

 – ַהֶּזה“  ַּבָּמקֹום  ה‘  ֵיׁש  ”ָאֵכן  ’ִצּבּור‘;  ֵּתבֹות: 
ִּגיַמְטִרָּיאֹות‘  (’ֵסֶפר  ִכיָנה  ַהּׁשְ ָלֶהם  ָקְדָמה  ֶׁשְּכָבר 

ֵעֶקב לג).

ַמִּציִלים ִמן ַהֻּפְרָענּות
(ְּבָרכֹות ו ב) ְּבִעְנָין ֶזה: ”ָאַמר  עֹוד הּוָבא ַּבְּגָמָרא 
ָּבא  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ְּבָׁשָעה  יֹוָחָנן:  ַרִּבי 

ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוא ָמָצא ָּבּה ֲעָׂשָרה – ִמָּיד הּוא 
ְוֵאין  ָּבאִתי  ’ַמּדּוַע  ב):  נ  (ְיַׁשְעָיה  ֶׁשֶּנֱאָמר  ּכֹוֵעס, 
ִאיׁש ָקָראִתי ְוֵאין עֹוֶנה‘“. ּוֵפֵרׁש ַרִׁש“י: ”‘ְוֵאין 

ה“. עֹוֶנה‘ – ִׁשעּור ֶׁשּיּוְכלּו ַלֲענֹות ְּדַבר ְקֻדּׁשָ
ֵּפֵרׁש  ַּבָּדָבר,   ָּכ ָּכל  ֶׁשֶהְחִמירּו  ַהִּסָּבה  ֶאת 

ַהְּמִאיִרי:
”ֶׁשָּכל ֶׁשִהִּגיַע ְזַמן ַהְּתִפָּלה ְוֵאין ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 
ַעל  ּומֹוֶרה  ְּביֹוֵתר,  ְמֻגֶּנה  ַהָּדָבר  ָהָראּוי,  ִמְנָין 
ם  ְּבֵני אֹוָתּה ָהִעיר ֶׁשִּלָּבם ְמֻרָחק ֵמַאֲהַבת ַהּׁשֵ
ְוַהֶּקֶצף  ַהָּגדֹול  ַהַּכַעס  הּוא  ְוָהִרחּוק   ,ִיְתָּבַר
ִמָּיד  ָּכאן  ְּבאֹוְמָרם  ֶׁשָרצּו  ָמה  ְוֶזהּו  ַהֻּמְפָלג, 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּכֹוֵעס“.
ַרִּבי  ָלַמד  ֵמֵהיָכן  ְלָהִבין,  ֵיׁש  ִלְכאֹוָרה  אּוָלם 
ְּכֶׁשֵאינֹו  ּכֹוֵעס  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  יֹוָחָנן 
”ַמּדּוַע  ֶנֱאָמר  ַּבָּפסּוק  ֲהא  ֲעָׂשָרה,  מֹוֵצא 

ָּבאִתי ְוֵאין ִאיׁש“ ְלׁשֹון ָיִחיד?
ת ִצּיֹון‘ (ח“ב  ְמָבֵאר ָהַרִּבי ִמָּבאּבֹוב ַּבַעל ַה‘ְקֻּדּׁשַ
ִהיא  ”ִאיׁש“  ֶׁשַהִּמָּלה  ָּדַרׁש  יֹוָחָנן  ַרִּבי  קח):  עמ‘ 

ָראֵׁשי ֵּתבֹות ’י‘ ֶׁשעֹוִנים ָאֵמן‘, ּוְכֶׁשָּבא ַהָּקדֹוׁש 
ֲעָׂשָרה  ֶׁשֵאין  ְורֹוֶאה  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  הּוא   ָּברּו
”ַמּדּוַע  ְואֹוֵמר:  ּכֹוֵעס  הּוא  ִמָּיד  ָאֵמן,  ֶׁשַּיֲענּו 

ָּבאִתי ְוֵאין ִאי“שׁ“. 
ִמַּטַעם ֶזה ִּתְּקנּו (ַסְנֶהְדִרין יז ב, ע“פ ַרִׁש“י ָׁשם ד“ה ַוֲעָׂשָרה) 
ֶׁשֵאין ’ִעיר ֶאָּלא ָּכזֹו ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ’ֲעָׂשָרה ַּבְטָלִנים‘, 
ִמן  ַהִּמְתַּפְרְנִסים  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי   – ְּכלֹוַמר 
ֶׁשָּתִמיד  ְּכֵדי  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ְולֹוְמִדים  ַהִּצּבּור 
ַהְתָחַלת  ִּבְזַמן  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ֲעָׂשָרה  ִיְהיּו 

ַהְּתִפָּלה, ְוָכ ָיסּור ֲחרֹון ַאף ִמִּיְׂשָרֵאל. 
ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש הֹורֹוִביץ, ַרָּבּה ֶׁשל ְפַרְנְקפּוְרט, 
ֲעָׂשָרה  אֹוָתם  ֶׁשל  ַּתְפִקיָדם  ִּכי  ַמְטִעים 
ַהְּבָרכֹות  ַאַחר  ’ָאֵמן‘  ַלֲענֹות  ַאף  ָהָיה  ַּבְטָלִנים 
 :ְוַהַּקִּדיִׁשים ַהֶּנֱאָמִרים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוִסיָמָנ
’ַּבְטָלן‘ ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ָאֵמן‘ (’ַלְחמֵי ּתֹוָדה‘ ּתֹוָכָחה יֹום א‘ 

ִּדְסִליחֹות). 

’ָּפָדה ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי‘ 
ִּבְזכּות ’ֲעָׂשָרה ִראׁשֹוִנים‘ 

ּוֵמִאיָד, ְּבִמָּדה טֹוָבה ְמֻרָּבה הּוָבא ַּב‘ַּתָנּא ְּדֵבי 
ֵאִלָּיהּו‘ (ַרָּבא י): ”ְּבִמי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִנְפָרע 
ָאָדם  ִּבְבֵני  ָהעֹוָלם?  ֵמֻאּמֹות  ְלִיְׂשָרֵאל  ָלֶהן 
ֶׁשֵהן ַמְׁשִּכיִמין ּוַמֲעִריִבין ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוְלֵבית 
ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ּוְמָבְרִכין  ָאֵמן,  ְועֹוִנין  ַהִּמְדָרׁש 
 הּוא ְּבָאֵמן... ּוְמָבְרִכים ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ָּברּו
הּוא ְּבָכל יֹום ָּתִמיד, ֲעֵליֶהן הּוא אֹוֵמר (ְּתִהִּלים 
ָהיּו  ְבַרִּבים  ִּכי  ַנְפִׁשי...  ְבָׁשלֹום  ’ָּפָדה  יט):  נה 

ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ּוַמֲעִריב  ַמְׁשִּכים  ֶׁשהּוא  ִעָּמִדי‘; 
ְלַהְׁשִלים ֲעָׂשָרה ִלְהיֹות ֵעָדה...“

ֵיׁש ְּבנֹוֵתן ַטַעם ְלָהִביא ָּבֶזה ֶאת ֶׁשָּכַתב ְּבֵפרּוׁש 
ַהייָדא,  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ְּדנּוָרא‘ [ַלְּמֻקָּבל  ’ִזּקּוִקין 
ֵאִלָּיהּו‘:  ְּדֵבי  ַה‘ַּתָּנא  ִּדְבֵרי  ַעל  תל“ו]  ְּפָראג 
ֲעִנַּית ָאֵמן ְמַבֶּטֶלת ֶאת ַהֻּפְרָענּות (ַׁשָּבת קיט ב), 
ּוִמי ֶׁשְּמַבֵּקׁש ַלֲענֹות ָאֵמן ַּכִּדין ָצִרי ְלַהְׁשִּכים 
ֲעָׂשָרה  ְלַהְׁשִלים  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ּוְלַהֲעִריב 
ֶׁשִּיְׁשַמע  ְּכֵדי  ָהִראׁשֹוִנים,  ֵמֲעָׂשָרה  ְוִלְהיֹות 
ֵּכן  ַעל  ָאֵמן,  ֲעֵליֶהן  ֶׁשאֹוְמִרים  ַהְּבָרכֹות  ָּכל 
ה‘  ִנְפָרע  ִלְתִפָּלה  ַהַּמְקִּדיִמים  ֶׁשִּבְזכּות  ָאְמרּו 

ְלִיְׂשָרֵאל ִמּשֹׂוְנֵאיֶהם.

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

’ָּברּו... ֶׁשֶהֱחָינּו‘ ְוַהִּציֵלנּו ִמָּמֶות 

ע ט עּתַ ממַמּבָ
ְשכ ה’ההַהַַ

ָ ַָ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ו ׁשהחינּו‘

ּו סִספּפּ ם
ָרה ִראׁשֹוִנים‘ (א‘) ’ֲ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


