
ת ַוְיִחי ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְלהֹודֹות ַלה' ַעל טֹוַבת ַהֶּמֶל
”ַוִּיְׁשַּתחוּ ִיְׂשָרֵאל ַעל רֹאׁש ַהִמָּטּה" (מז לא)

”'ַוִּיְׁשַּתחוּ ִיְׂשָרֵאל' – ַּתֲעָלא ְּבִעָּדֵניּה ְסִגיד ֵליּה" [ַּגם ַלּשּׁוָעל 
 ֵיׁש ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ִּבְׁשַעת ַמְלכּותֹו]; ’ַעל רֹאׁש ַהִּמָּטה' – ָהַפ

ִכיָנה" (ַרִׁש"י). ַעְצמֹו ְלַצד ַהּׁשְ
ֵמֵראִׁשית ִּדְבֵרי ַרִׁש"י ִנְרֶאה ֶׁשִהְׁשַּתֲחָוה ַיֲעקֹב ְליֹוֵסף, ְוִאּלּו 
ִכיָנה. ְלִמי ֵאפֹוא  ֵמֶהְמֵׁשָכם ִנְרֶאה ֶׁשִהְתַּכּוֵן ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ַלּׁשְ

ִהְׁשַּתֲחָוה ַיֲעקֹב? 
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר:

ַהְּמַקֵּבל טֹוָבה ֵמָאָדם ִמן ַהּשּׁוָרה – ָעָליו ְלַהִּכיר לֹו טֹוָבה 
ַעל ָּכ, ֶׁשֵּכן ַהְּבִחיָרה ָהְיָתה ְנתּוָנה ְּבָידֹו ִאם ְלֵהיִטיב ִעּמֹו 
ִאם ָלאו. אּוָלם ַהְּמַקֵּבל טֹוָבה ִמֶּמֶל ֵאינֹו ַחָּיב ְלַהִּכיר לֹו 
טֹוָבה ַעל ָּכ, ֶׁשֵּכן טֹוָבה זֹו ִנְּתָנה לֹו ִמיֵדי ה', ַּכָּכתּוב (ִמְׁשֵלי 

כא א): ”ֶלב ֶמֶל ְּבַיד ה' ַעל ָּכל ֲאֶׁשר ַיְחּפֹץ ַיֶּטּנּו".

ֶאת  יֹוֵסף  ִקֵּבל  ַּכֲאֶׁשר  ַרִׁש"י:  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְלָפֵרׁש  ִנָּתן   ְּבָכ
ַּבָּקַׁשת ַיֲעקֹב ְלקֹוְברֹו ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען, ִּבֵּקׁש ַיֲעקֹב ְלהֹודֹות ַעל 
ּוַמּדּוַע  ְוהֹוָדה.  ִכיָנה  ַהּׁשְ ְּכַלֵּפי  ָּפָניו   ָהַפ  ּוְלִפיָכ ַלה',   ָּכ
ֶׁשֵּכן: ”ַּתֲעָלא   ,ְּכֶמֶל ֶׁשֶהְחִׁשיבֹו  ִמּשּׁום  ְליֹוֵסף?  הֹוָדה  א 
ְלָבבֹו  ֶאת  ִהָּטה  ה'   – הּוא   ֶמֶל ְוִאם  ֵליּה",  ְסִגיד  ְּבִעָּדֵניּה 

’ִאְמֵרי ֶׁשֶפר' ְלֵהיִטיב לֹו. 

ִּבְרַּכת ַהָּבִנים – ֵּכיַצד?
ְוהּוא  ֶאְפַרִים  רֹאׁש  ַעל  ַוָּיֶׁשת  ְיִמינֹו  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ”ַוִּיְׁשַלח 

ה" (מח יד) ַהָּצִעיר ְוֶאת ְׂשמֹאלֹו ַעל רֹאׁש ְמַנּׁשֶ
ֶאת   ְלָבֵר ַהְּמֻפְרָסם  ַהִּמְנָהג  ֶאת  ֵהִביא  ֶעְמִדין  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
ָהָאב  ָיִניַח  ַהְּבָרָכה  ְּבֵעת  ִּכי  ְוהֹוִסיף  ַׁשָּבת  ְּבֵליל  ַהָּבִנים 
ֶׁשּנֹוְׂשִאים  ְּכִפי   ,ַהִּמְתָּבֵר ְּבנֹו  רֹאׁש  ַעל  ָיָדיו  ְׁשֵּתי  ֶאת 
ַעל  ִלְתמַֹּה  ְוֵאין  ּכֲֹהִנים.  ְּבִבְרַּכת  ְיֵדיֶהם  ְׁשֵּתי  ֶאת  ַהּכֲֹהִנים 
רֹאׁש  ַעל  ָהַאַחת  ָידֹו  ֶאת  ַרק  ִהִּניַח  ֶׁשַּיֲעקֹב  ֵמָהֻעְבָּדה   ָּכ
 ְלָבֵר ֶׁשִּבֵּקׁש  ִמּשּׁום  ְּבֵרָרה,  ְּבֵלית   ָּכ ָעָׂשה  ֶׁשֵּכן  ְנָכָדיו, 
ֶאת ְׁשֵניֶהם ְּכֶאָחד. זֹאת ְּכֵדי ֶׁשַהֲעָדָפתֹו ֶאת ֶאְפַרִים ַעל ְּפֵני 
ה ַהְּבכֹור א ִּתְבט, ְּכִפי ֶׁשָהָיה קֹוֶרה לּו ָהָיה ַמְקִּדים  ְמַנּׁשֶ

ה.  ְּבפַֹעל ְלָבֵר ֶאת ֶאְפַרִים ּוְלַאַחר ִמֵּכן ֶאת ְמַנּׁשֶ
ַאַחת  ְּבָיד   ְלָבֵר ֶׁשָּנַהג  ַהְגָּר"א  ְּבֵׁשם  הּוָבא  זֹאת  ְלֻעַּמת 
ֶאת  ַהּנֹוֵׂשא  ֶׁשָּזר  ב)  כד  (ְּכֻתּבֹות  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשְּמבָֹאר  ְלִפי  ִּבְלַבד, 
ַמע  ֶׁשּׁשָ ֶאְּפְׁשֵטין   ָּברּו ַרִּבי  ֵהִעיד  ְוֵכן  ַּבֲעֵׂשה.  עֹוֵבר  ַּכָּפיו 
ַלְנּדֹא,  ַהְּגִרי"ח  ֶאת  ַהְגָּר"א   ֶׁשְּכֶׁשֵּבֵר ֶנֱאָמן  ִאיׁש  ִמִּפי 
מֹו"ץ ְּדִויְלָנא, ִּבְׁשַעת ֻחָּפתֹו, ִהִּניַח ַרק ָיד ַאַחת ַעל רֹאׁשֹו 
ָיַדִים  ִּבְׁשֵּתי  ְּבָרָכה  ָמִצינּו  ֶׁשֹּלא   ְּבָכ ִמְנָהגֹו  ֶאת  ְוִהְטִעים 

ֶאָּלא ַלּכֲֹהִנים ַּבִּמְקָּדׁש.
’ֵּבית ַיֲעקֹב' ַהְנָהַגת ִסּדּור ֵליל ַׁשָּבת אֹות ז; ִסּדּור ַהְגָּר"א ֵסֶדר ֵליל ַׁשָּבת; ’ּתֹוָרה 
ְּתִמיָמה' ָנׂשֹא אֹות קלא 

ְּבעֹוְסֵקנּו ְּבִעְנַין ַהְנָהַגת ָהָאב ְּבִבְרָכתֹו ְלָבָניו, ָמָצאנּו ְלָנכֹון 
ְלָהִביא ֶאת ְּדָבָריו ֶׁשל ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַּפאּפוֹ ְּבנֹוֵגַע ְלִבְרַּכת 

ַההֹוִרים: 

ִּבְרַּכת  ֶאת  ְלַקֵּבל  ְמאֹד  ּוְלִהְׁשַּתֵּדל  ְלִהְתַאֵּמץ  ָהָאָדם  ”ַעל 
ָאִביו ְוִאּמוֹ, ֶׁשִּמְּלַבד ֶׁשִּבְרָכָתם ְקרֹוָבה ְלִהְתַקֵּים ְלִפי ֶׁשֵהם 
ְמָבְרִכים אֹותֹו ְּבַאֲהָבה ּוְבֵלב ָׁשֵלם, ְמַקֵּים הּוא ְּבָכ ִמְצַות 
ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם. ּוְכָבר ָאְמרּו ֲחָכִמים (ְרֵאה זַֹהר ּתֹוְלדֹת קמו ב) ֶׁשָּכל 
ַהּטֹוָבה ְוַהַּמְלכּות ֶׁשֵּיׁש ְלֶזַרע ֵעָׂשו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ִהָּנם ִמּשּׁום 
ֶׁשְּלַאַחר  ֶׁשָּמִצינוּ  ְּכִפי  ָאִביו.  ִּבְרַּכת  ֶאת  ֶהֱחִׁשיב  ֶׁשֵעָׂשו 
ֶׁשָּנַטל ַיֲעקֹב ֶאת ִּבְרָכתֹו, ִמָּיד (ְּבֵראִׁשית כז לד): ”ַוִּיְצַעק ְצָעָקה 

ְּגדָֹלה ּוָמָרה ַעד ְמאֹד ַוּיֹאֶמר ְלָאִביו ָּבֲרֵכִני ַגם ָאִני ָאִבי". 
’ֶּפֶלא יֹוֵעץ' ֵעֶר ְּבָרכֹות

ֵסֶדר ַהְּבָרכֹות ְּכֵסֶדר ַהִּמְתָּבְרִכים
ה" (מח כ) "ַוָּיֶׂשם ֶאת ֶאְפַרִים ִלְפֵני ְמַנּׁשֶ

ָלֵעץ,  קֹוֵדם  ֶׁשָּמזֹון  ”ִמַּנִין  ְּפִליָאה:  ִמְדַרׁש  הּוָבא  ַּבְּסָפִרים 
ה‘“. ֶׁשֶּנֱאָמר: ’ַוָּיֶׂשם ֶאת ֶאְפַרִים ִלְפֵני ְמַנּׁשֶ

ֵּבֵאר ַרִּבי ְׁשַמְעָיה ֶלעוו ַרָּבּה ֶׁשל ֶסעֶקעל-ֶקעֶרסטּור:
ָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות מא א) ֶׁשָּכל ְּפָרט ַהֻּמְזָּכר קֶֹדם ַּבָּפסּוק 
ַהּמֹוֶנה ֶאת ִׁשְבַעת ַהִּמיִנים (ְּדָבִרים ח ח): ”ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה 
ְלִעְנַין  קֶֹדם   – ּוְדָבׁש“  ֶׁשֶמן  ֵזית  ֶאֶרץ  ְוִרּמֹון  ּוְתֵאָנה  ְוֶגֶפן 
 ְלָבֵר ַיְקִּדים  ַוֲעָנִבים  ִחָּטה  ֶלֱאכֹל  ָהרֹוֶצה   ,ְלִפיָכ ְּבָרָכה. 

ַעל ַהִחָּטה ַהֻּמְזֶּכֶרת ַּבָּפסּוק ִלְפֵני ַהֶּגֶפן (ּוְרֵאה משנ“ב ריא יח).
ַיֲעקֹב  ֶׁשִהְקִּדים  ֵמָהֻעְבָּדה  ַהִּמְדָרׁש:  ַחְכֵמי  ִכּּוְנּו   ְלָכ
ְלַהְזִּכיר ֶאת ֶאְפַרִים ַּבְּבָרָכה, ִמְּפֵני ֶׁשֶהְחִׁשיבֹו יֹוֵתר, רֹוִאים 
ָאנּו ֶׁשֶּדֶר ַהָּפסּוק ִלְמנֹות ֶאת ַהְּדָבִרים ְּכֵסֶדר ֲחִׁשיבּוָתם. 
ּוִמָּכאן ֶׁשַאף ִׁשְבַעת ַהִּמיִנים ִנְמנּו ְלִפי ֵסֶדר ֲחִׁשיבּוָתם, ְוִאם 

ֵּכן ”ָמזֹון [ִחָּטה] קֶֹדם [ִלְפִרי] ָהֵעץ“ ִלְבָרָכה.
’ְּפִניֵני ְיֶחְזֵקאל‘

ַהְזָּכַרת ֵׁשם ָהָאָדם ְּבֵעת ַהִּמְצָוה
”ְּבסָֹדם ַאל ָּתבֹא ַנְפִׁשי ִּבְקָהָלם ַאל ֵּתַחד ְּכבִֹדי“ (מט ו)

ַרִׁש“י ֵהִביא ֶאת ִּדְבֵרי ֲחָכִמים (ב“ר צח ה) ֶׁשִּבֵּקׁש ַיֲעקֹב ֶׁשֹּלא 
מֶֹׁשה  ַעל  ֶׁשַּיְחק  ְּבָׁשָעה  ִנינוֹ  קַֹרח  ַעל  ְׁשמֹו  ֶאת  ְיַיֲחסּו 
ְוַאֲהרֹן. ְואּוָלם ַּכֲאֶׁשר ַהָּכתּוב ְמַיֵחס ֶאת ְּבֵני קַֹרח ֶׁשּשֹׁוְררּו 

ַעל ַהּדּוָכן (דה“י א‘ ו כב-כג), ֻהְזַּכר ֲעֵליֶהם ֵׁשם ַיֲעקֹב. 
ָּבִראׁשֹוִנים  ַהּמּוָבא  ַהִּמְנָהג  ֶאת  ֵהִביא  ב)  קלט  (או“ח  ָהַרמָּ“א 
ַהִחידָ“א  אּוָלם  ָאִביו.  ּוְבֵׁשם  ִּבְׁשמֹו  ַלּתֹוָרה  ָלעֹוֶלה  ִלְקרֹא 
ַלּתֹוָרה  ָלעֹוֶלה  ִלְקרֹא  ֶׁשֹּלא  ְירּוָׁשַלִים  ְּבֵני  ֶׁשִּמְנַהג  ָּכַתב 
א  ֶׁשָּמא  ֵמֲחָׁשׁש  ִאיִׁשי,  ְּבאֶֹפן  מֹוִדיעֹו  ָּמׁש  ַהּׁשַ ֶאָּלא 
ִיְתַרֶּצה ַלֲעלֹות. ְוָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות נה א) ֶׁשִּמי ֶׁשּקֹוְרִאים 

לֹו ַלֲעלֹות ְלתֹוָרה ְוֵאינֹו עֹוֶלה ִמְתַקְּצִרים ָיָמיו.
 ֶׁשִּמָּכ ָּכַתב  ְטֶׁשְנְסְטחֹוב  ֶׁשל  ַרָּבּה  ַוְיְנגּוט  שָכר  ִיּׂשָ ַרִּבי 
ֶׁשִּדְקְּדקּו ַהְּכתּוִבים ְלַהְזִּכיר ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ְּכֶׁשִהְתַיֲחסוּ 
ֶׁשָהיּו  יֹוְדִעים  ֶׁשַהּכֹל  ַאף  ַהּדּוָכן,  ַעל  ֶׁשּשֹׁוְררּו  קַֹרח  ְּבֵני 
ֶאת  ְלַהְזִּכיר  ַוֲחִׁשיבּות  ִעְנָין  ֶׁשֵּיׁש  ִלְלמֹד  ִנָּתן  ַיֲעקֹב,  ִמֶּזַרע 
ֵׁשם ָהָאָדם ְּבנֹוֵגַע ִלְדַבר ִמְצָוה, ְוֶזהּו ַהָּמקֹור ְלַהְקָּפַדת ְּבֵני 

ַאְׁשְּכַנז ִלְקרֹא ָלעֹוֶלה ַלּתֹוָרה ִּבְׁשמֹו ּוְבֵׁשם ָאִביו.
ׁשּו“ת ’ַחִּיים ָׁשַאל‘ סי‘ יג; ’ִּפְתחּו ְׁשָעִרים‘ ׁשּו“ת סי‘ יח

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

ני ּפְ ם

’ָאֵמן' – ַהְצָהַרת ֱאמּוָנה ִמּדֹוֵרי ּדֹורֹות
ְּבַאֲחִרית  ֶאְתֶכם  ִיְקָרא  ֲאֶׁשר  ֵאת  ָלֶכם  ְוַאִּגיָדה  ”ֵהָאְספּו 

ַהָּיִמים" (מט א)
”ִּבֵּקׁש ַיֲעקֹב ְלַגּלֹות ְלָבָניו ֵקץ ַהָּיִמין, ְוִנְסַּתְּלָקה ִמֶּמּנּו 
ְּפסּול,  ְּבִמָּטִתי  ֵיׁש  ְוָׁשלֹום  ַחס  ’ֶׁשָּמא  ָאַמר:  ְׁשִכיָנה. 
ֶׁשָּיָצא  ִיְצָחק,  ַוֲאִבי,  ִיְׁשָמֵעאל,  ִמֶּמּנּו  ֶׁשָּיָצא  ְּכַאְבָרָהם 
ֱאֵהינוּ  ה'  ִיְׂשָרֵאל  ’ְׁשַמע  ָּבָניו:  לֹו  ָאְמרּו  ֵעָׂשו?'  ִמֶּמּנּו 
 ה' ֶאָחד'... ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָּפַתח ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְוָאַמר: ’ָּברּו

ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד'" (ְּפָסִחים נו א). 
ִּגּלּוי  ָיָקר  ְּבַרִּבי  ְיהּוָדה  ַרֵּבנּו  הֹוִסיף  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ַעל 

ִנְפָלא:
ְיַגֶּלה  א  ֶׁשֲאִביֶהם  ָלַדַעת  ַיֲעקֹב  ְּבֵני  נֹוְכחּו  ַּכֲאֶׁשר 
ָלֶהם ֶאת ַהֵּקץ, ִלְפֵני ֶׁשָּקְראּו: ”ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל", הֹוִסיפּו 
ְוָאְמרּו: ”ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן!" ְּכלֹוַמר: ַאף ֶׁשֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים 
ֶאת ַהֵּקץ, ּבֹוְטִחים ּוַמֲאִמיִנים ָאנּו ְּבָכל ִלֵּבנּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ֶנֱאָמן ְלַהְבָטָחתֹו ְוִיְגָאֵלנּו ְּבֵעת ֶׁשַּיֲעֶלה ָרצֹון 

ְלָפָניו. 
ְקִריַאת  קֶֹדם  ֶנֱאָמן"   ֶמֶל ֲאִמיַרת ”ֵא-ל  ֶׁשִּמְנַהג  ִנְמָצא 
ְּפֵרַדת  ְּבַמֲעַמד  ְיסֹודֹו  ג),  סא  או"ח  ושו"ע  טּור  (ְרֵאה  ְׁשַמע 
ַיֲעקֹב ִמָּבָניו, ֶׁשהּוא ַהָּמקֹור ַאף ַלֲאִמיַרת ”ָּברּו ֵׁשם..." 
סא)  (או"ח  ַּבּטּור  ְרֵאה  (אּוָלם  ְׁשַמע.  ְקִריַאת  ְלַאַחר 
’ֵא-ל  ֲאִמיַרת  ִמְנַהג  ַעל  ֶׁשָּכַתב  ָהָרָמ"ה  ְּבֵׁשם  ֶׁשֵהִביא 
ֶמֶל ֶנֱאָמן' ִלְפֵני ְקִריַאת ְׁשַמע: ”א ַיֲעקֹב ֲאָמָרּה, ְוא 

ָּבָניו, ְוא מֶֹׁשה ֲאָמָרּה...") 
ַהְצָהַרת ָהֱאמּוָנה ָהָעְצָמִתית ֶׁשל ְּבֵני ַיֲעקֹב ִהיא ְּבֶעֶצם 
סֹוָדּה ֶׁשל ַהִּמָּלה ָאֵמן. ֶׁשָּכ הּוָבא ַּבְּגָמָרא (ַׁשָּבת קיט ב): 
”ַמאי ָאֵמן? ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא: ’ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן'". ְׁשלֹוׁש 
ַהֵּתבֹות:  ִלְׁשלֹוׁש  ְמֻכּוָנֹות  ’ָאֵמן'  ַהִּמָּלה  ֶׁשל  אֹוִתּיֹוֶתיָה 
ֶׁשָהעֹוֶנה  (ָׁשם)  ַרִׁש"י  ֶׁשֵּפֵרׁש  ּוְכִפי  ֶנֱאָמן",   ֶמֶל ”ֵא-ל 
ָאֵמן ”ֵמִעיד ַעל ּבֹוְראֹו ֶׁשהּוא ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן", ְוהֹוִסיפֹו 
ַהּתֹוְספֹות (ָׁשם ד"ה א"ר) ֶׁשֵּיׁש ְלַהְרֵהר ְּבֵתבֹות ֵאּלּו ִּבְׁשַעת 

ֲעִנַּית ָאֵמן. 
ַמֲאַמר  ֶאת  ֵמַאְּבִריְטׁש  ּדֹב  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש   ְּבָכ
 :"ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות נג ב): ”ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר
ִּבְלׁשֹון ַהְּבָרָכה ’ֱאֵקינוּ ֶמֶל ָהעֹוָלם', ְמַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו 
’ֵא-ל'  הּוא  ֶׁשה'  ּוַמְכִריז  ָׁשַמִים,  ַמְלכּות  עֹל   ַהְּמָבֵר
ּו'ֶמֶלְך', ְואּוָלם ָהעֹוֶנה ָאֵמן מֹוִסיף ּוַמְצִהיר ֶׁשה' הּוא ַאף 

 .ָּגדֹול הּוא ִמן ַהְּמָבֵר ֶנֱאָמן', ּוְלָכ’
’ֵּפרּוׁש ַהְּתִפּלֹות ְוַהְּבָרכֹות' עמ' ט; ַמַהְרָׁש"א ח"א ַׁשָּבת קיט ב, 
ַסְנֶהְדִרין קי ב; ’ַּבת ַעִין' פר' ַוַּיְקֵהל; ’ַאְבֵני ְׁשמֹה' ח"ב עמ' יט

ת ַוְיִחי ָרׁשַ 312ּפָ תש"פ

ת ָאֵמן  ָדה ַעל ֲעִנּיַ ה 'ָאֵמן'. ַהַהְקּפָ ִגיַמְטִרּיָ 'ַמְלָאְך' ּבְ
ים  ִהּלִ תּוב (ּתְ ּכָ ל ַרע, ּכַ ִמיָרה ַוֲהָגָנה ִמּכָ ַמְבִטיָחה ׁשְ

ֵצם".  לד ח): ”ֹחֶנה ַמְלַאְך ה' ָסִביב ִליֵרָאיו ַוְיַחּלְ

ים לד ח) ִהּלִ יָנה' [ְלר"י ַאּבּוֲחִציָרה] ּתְ ף ּבִ ('ַאּלֵ

ִנְלַּב"ע כ' ְּבֵטֵבת תר"ם.
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ַהִּסּפּור ֶׁשְּלָפֵנינּו ֻסַּפר ִמִּפי ָהַרב ָאֵׁשר ַאְנִׁשיל כ"ץ 
ָׁשִנים  ִמֶּזה  ָהעֹוֵסק  ’ֲחֵרִדים',  ַגֲּאָב"ד  ְׁשִליָט"א, 
ַּכְׁשרּות  ְלַמַען  עֹוָלם  חֹוֶבֶקת  קֶֹדׁש  ִּבְׁשִליחּות 

ַהָּמזֹון ְּבָבֵּתי ִיְׂשָרֵאל:
ַמְׁשִּגיֵחי  ֶצֶות  ְּפֵני  ֶאת  ִקְּדָמה  ַהְּגדֹוָלה  קֹוְנג  הֹוְנג 
ַהְּתנּוָעה  ִּבְפָקֵקי  כ"ץ,  ָהַרב  ּוְברֹאָׁשם  ַהַּכְׁשרּות 
ֶׁשל  ּוְצפּוִפים  ֲאֻרִּכים  טּוִרים  ֶׁשָּלּה.  ָהֲאֻרִּכים 
ָּפָנֵסיֶהן  ָהֲעמּוִסים,  ַּבְּכִביִׁשים  ָּתְרכּו  ִהֹשְ ְמכֹוִנּיֹות 
ְמַהְדֵהד  ְצִפירֹוֵתיֶהן  ְוקֹול  ְלֵסרּוִגין,  ְמַהְבֲהִבים 
ִאים  ַהִּמְתַנּׂשְ ְׁשָחִקים  ְלגֹוְרֵדי  ֵּבינֹות  ָעְצָמה  ְּברֹב 

ִמָּכל ֵעֶבר.
ַמְׁשִּגיֵחי  ְלֶצֶות  ֻמָּכר  ָהָיה  קֹוְנג  הֹוְנג  ֶׁשל  נֹוָפּה 
ַּפס  ְלַהְכִׁשיר  ְּכֵדי  ֵאֶליָה  ִהִּגיעּו  ֲאֶׁשר  ַהַּכְׁשרּות, 
ְנחּוִצים  ּוְרִכיִבים  ְלַתְמִצּיֹות  ִיחּוִדי  ְּבִמְפָעל  ִיּצּור 
ִמְּכָבר  ֶזה  ַהָּקרֹוב.  ַהֶּפַסח  ְלַחג  ַהָּמזֹון  ְּבַתֲעִׂשַּית 
ִמּתֹוָׁשֵבי  ַהִּנְדֶרֶׁשת  ַּבַּסְבָלנּות  ְלמּוִדים  ֵהם  ָהיּו 
ָהֲעָנק  ְּפָקֵקי  ְּבֶׁשל  ָּבּה,  ּוֵמַהְּמַבְּקִרים  קֹוְנג  הֹוְנג 
ְׁשעֹות  ְּברֹב  ְּכִביֶׁשיָה   ְלאֶֹר ָּתִדיר  ַהִּמְׂשָתְרִכים 
ַהְּיָמָמה. ֶאָּלא ֶׁשַהַּפַעם א ָהְיָתה ָלֶהם ַהַּסְבָלנּות, 
עֹון  ְוֵהם ִהִּביטּו ׁשּוב ָוׁשּוב ְּבקֶֹצר רּוַח ִּבְמחֹוֵגי ַהּׁשָ
 ָֹהָאר ֶׁשַהְּפָקק  ְמַיֲחִלים  ְלִאָּטם,  ֶׁשִהְסּתֹוְבבּו 

ִיְׁשַּתְחֵרר ִּבְמִהירּות.
 ָֹאר  ְּבַתֲהִלי  ָּכרּו ַהְּמֻבָּקׁשֹות  ַהַּתְמִצּיֹות  ִיּצּור 
 ַּתֲהִלי ִּבְרִציפּות,  ָיִמים  ַּכָּמה  ְּפֵני  ַעל    ַהִּמְתַמּׁשֵ
ְּבַקּוֵי  ְמַיֵּצר  ֶׁשַהִּמְפָעל  ֵּכיָון  ַלֲעִציָרה.  ִנָּתן  ֶׁשֵאינֹו 
ִיּצּור ַמְקִּביִלים ְרִכיֵבי ָחֵמץ, ַהִּפּקּוַח ַעל ַקו ַהִיּצּור 
ְוַאְרַּבע  ֶעְׂשִרים   ְלאֶֹר ָהדּוק  ִּפּקּוַח  ָּדַרׁש  ַהָּכֵׁשר 
ֶׁשל  ַּגְרֵּגר  ֶׁשּשּׁום  ְלַהְבִטיַח  ְּכֵדי  ִּביָמָמה,  ָׁשעֹות 
ָחֵמץ אֹו ָמזֹון ֶׁשֵאינֹו ָּכֵׁשר א ָחַדר ְלתֹוכֹו ְּבָטעּות.

 ַהַּתֲהִלי ָהָיה  ָאמּור  ַּכּשּׁוָרה,   הֹוֵל ַהּכֹל  ָהָיה  לּו 
ְּכֵדי  ַמְסִּפיק  ְזַמן  י,  ּׁשִ ַהּׁשִ יֹום  ְּבבֶֹקר  ְלִהְסַּתֵּים 
ֶׁשּיּוְכלּו ַהַּמְׁשִּגיִחים ְלַהְסִּפיק ִלְנסֹעַ ְלֵאזֹור ְיהּוִדי 
ֶׁשֻהְזְמָנה  ְּבַאְכַסְנָיה  ִלְׁשּבֹת  ִּתְכְננּו  ָׁשם  ְמֻבָּסס, 
ֵהם  ֵיָאְלצּו   – ָלאו  ִאם  מֹוֵעד.  ִמְּבעֹוד  ַּבֲעבּוָרם 
ְלגֹוִיים  ֵּבינֹות  ָהֲעָנק,  ַהִּמְפָעל   ְּבתֹו ִלְׁשּבֹת 
ְמֻלְכְסֵני ֵעיַנִים, ֶלֱאכֹל ָּדִגים ִמֻּקְפְסאֹות ִׁשּמּוִרים 
ְנִעיָמה  ִּבְלִּתי  ֲחָוָיה  ַמּצֹות.  ַעל  ’ַהּמֹוִציא'   ּוְלָבֵר

ְּבֶהְחֵלט.
 ְּבַס’ ִמְּבִחיַנת ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ֵאין ְּבָכ ָּכל ְּבָעָיה. 
’ִנְׁשַמת'  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ַהַּיִין  ַעל  ְלַקֵּדׁש  ֵיָאְלצּו  ַהּכֹל' 
ָהֲעָנִקּיֹות  ַהִּקיטֹור  ּוַמַעְרכֹות  ַהִיּצּור  ָחִבּיֹות  ֵּבין 
ּוְלַהְמִׁשי ְלַהְראֹות נֹוְכחּות ְּבאּוְלמֹות ַהִיּצּור ַּגם 
ַלּתֹוָצר  ִיָּכֵנס  א  ֶׁשָחִליָלה  ְּכֵדי  ָּבת,  ַהּׁשַ  ְּבַמֲהַל

ַהָּכֵׁשר ְּדַבר ָחֵמץ. 
 ,ָֹהָאר ַהְּפָקק  ְּבֶאְמַצע  ’ְּתקּוִעים'  ֵהם  ַעָּתה 
ְמַהְרֲהִרים ְּבַתֲהִלי ַהִיּצּור ֶׁשַהְתָחָלתֹו ִמְתַעֶּכֶבת, 
ֵהם  ֶׁשּבֹו  ָהֹאֶפן  ַעל  זֹו  ְלֻעְבָּדה  ֶׁשֵּיׁש  ּוַבַהְׁשָלכֹות 
ֵהיֵטב  ִנָּכר  ַהַּלַחץ  ַהְּקרֹוָבה...  ָּבת  ַּבּׁשַ ִיְׁשְּבתּו 
ִּבְפֵניֶהם, אּוָלם א ָהָיה ָלֶהם ָּדָבר ַלֲעׂשֹות, ִמְּלַבד 
ֶׁשַהְּפָקק  ִּבְתִפָּלה  ַמְיָמה  ַהּׁשָ ֵעיֵניֶהם  ִלְתלֹות 
ִיְׁשַּתְחֵרר ִּבְמִהירּות, ְוֵהם יּוְכלּו ְלַסֵּים ֶאת ַהִיּצּור 

ָּבת.  ַעד ְלבֹא ַהּׁשַ
ִהְׁשַּתְחֵרר  ָׁשעֹות  ַּכָּמה  ְלַאַחר  ָׁשַמִים,  ְּבַחְסֵדי 
ַהִּמְפָעל.  ֶאל  ִּבְמִהירּות  ָּדַהר  ְוָהֶרֶכב  ַהְּפָקק, 
ַהְּמֻקָּבִלים  ַּבְּנָהִלים  ִמָּיד  ֵהֵחּלּו  ִהִּגיעּו,  ִמּׁשֶ
ִלְפִתיַחת ַהִיּצּור: ַהְּמכֹונֹות ֻנּקּו, ַהּפֹוֲעִלים ֻּתְדְרכּו 

ְוַעד ְמֵהָרה ֵהֵחּלּו ַּגְלַּגֵּלי ַהְּמכֹונֹות ִלְׁשעֹט.
ַהַּמְׁשִּגיִחים  ֶאת  ִלּוְָתה  ַהִיּצּור  ְיֵמי  ָּכל   ְלֶמֶׁש
ָּבת ַהְּקרֹוָבה. ַעל ַאף  ֲעָנָנה ֶׁשל ְּדָאָגה ְלגֹוַרל ַהּׁשַ
ְלַהֲעלֹות  ְיכֹוִלים  ָהיּו  א  ֵמרֹאׁש,   ְלָכ ֶׁשֶּנֶעְרכּו 
ֵּבין  ִלְׁשּבֹת  ֵיָאְלצּו  ִּכי  ָהֶאְפָׁשרּות  ֶאת  ְּבַדְעָּתם 

ָּכְתֵלי ַהִּמְפָעל.
ַהִיּצּור  ִּכי  ִהְתַּפְּללּו  ַהַּמְׁשִּגיִחים  ְוֶצֶות  כ"ץ  ָהַרב 
ֶנֶעְנָתה.  ּוְתִפָּלָתם  ָּבת,  ַהּׁשַ ְּכִניַסת  ֶטֶרם  ִיְסַּתֵּים 
ִהְסַּתֵּים  ָּבת  ַהּׁשַ ְּכִניַסת  ֶטֶרם  ְספּורֹות  ָׁשעֹות 
ּוְבתֹוָכן  ֶהָחִבּיֹות  ַּכֲאֶׁשר  ַרק  אּוָלם  ַהִיּצּור. 

ְוַכִּדין,  ַּכָּדת  ִּבְפּלֹוְמָּבה  ֻהְחְתמּו  ַהְּיָקָרה  ַהּתֹוֶצֶרת 
ִּבְתחּוַׁשת  ְּבַאַחת  ְוִהְתַחֵּלף  ַהֶּמַתח  ִהְתּפֹוֵגג 
ִׁשְחרּור ַוֲהָקָלה. סֹוף סֹוף ָיְכלּו ַמְׁשִּגיֵחי ַהַּכְׁשרּות 

ְלַחֵּי ְּבִסּפּוק.
ְּבֵרָרה  כ"ץ  ָלַרב  נֹוְתָרה  א  ְמֻאֶחֶרת  ּכֹה  ְּבָׁשָעה 
ר ְלַרב ַהְּקִהָּלה ַהְּמקֹוִמית ַהְּסמּוָכה  ֶאָּלא ְלִהְתַקּׁשֵ
ְלַהְזִמיָנם  ֵיאֹות  ִּכי  ִמֶּמּנּו  ּוְלַבֵּקׁש  ַלִּמְפָעל  ְּביֹוֵתר 

ָּבת. ְלִהְתָאֵרַח ֶאְצלֹו ַּבּׁשַ
ָוִמי  ִמי  ַמע  ּׁשָ ּוִמּׁשֶ ַּבֲאִדיבּות,  ַלֶּטֶלפֹון  ָעָנה  ָהַרב 
ִהְתַרְּגׁשּות;  ֵמרֹב  ִנְׁשָמתֹו  ּוָפְרָחה  ִּכְמַעט  ַהָּבִאים, 
ָהַרב  ָקָרא  ַמֲאִמין!"  א  ֲאִני  ַמֲאִמין!  א  ”ֲאִני 
ְּבִׂשְמָחה  ָאַמר  ֶׁשָּתבֹואּו!"  ”ַוַּדאי  ְּבִהְתַּפֲעלּות. 
ָמה  ַעל  ֵהִבין  ֶׁשֹּלא  כ"ץ  ְוָהַרב  ֻמְסֶּתֶרת,  ִּבְלִּתי 

ְוָלָּמה, ִּבֵּקׁש ְלָהִבין ַמּדּוַע.
ָּבת ִנְכֶנֶסת ְּבעֹוד ְזַמן  ”ֵאין ַעָּתה ְזַמן ְלִדּבּוִרים. ַהּׁשַ
א ַרב, ְוָאנּו ַמְמִּתיִנים ָלֶכם. ּבֹואּו ְלָכאן ִּבְמִהירּות 
יָחה,  ַהּׂשִ ֶאת  ַהְּמקֹוִמי  ָהַרב  ִסֵּכם  ּוְנׂשֹוֵחַח!" 

.ְוַהֶּצֶות ָיָצא ַלֶּדֶר
ִעם ּבֹוָאם ַלָּמקֹום ִהְתַקְּבלּו ָהַרב כ"ץ ְוַהַּמְׁשִּגיִחים 
ְּבִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה, ְוָהַרב ַהְּמקֹוִמי ֵנאֹות ְלַסֵּפר ֶאת 
ִמְּבִלי  לֹו  ֻׁשָּתִפים  ָהיּו  ֶׁשֵהם  ַהַּמְדִהים  ִסּפּורוֹ 

ְיִדיָעָתם:
ְלַאַחת  ְּבכֹור  ֵּבן  נֹוַלד  ָיִמים  ְּכחֶֹדׁש  ”ִלְפֵני 
ִהְתַחְּזָקה  ַהִּמְׁשָּפָחה  ַהְּקִהָּלה.  ִמִּמְׁשְּפחֹות 
ִּפְדיֹון  ִלְבנֹו   ַֹלֲער ִּבֵּקׁש  ְוָהָאב  ָלַאֲחרֹוָנה,  ְמאֹד 
ַהֻּמְרֶּכֶבת  ַהְּקַטָּנה,  ִּבְקִהָלֵּתנוּ  ְוַכִּדין.  ַּכָּדת  ַהֵּבן 
ִמיהּוִדים ֶׁשַא ֶזה ִמְּכָבר ָׁשבּו ְלֵחיק ַהַּיֲהדּות, ֵאין 
מִֹחי  ֶאת  ִיַּגְעִּתי  ַהָּמקֹום,  ְּכַרב  ֲאִני,  ּכֵֹהן.  ַּבִּנְמָצא 

יג ּכֵֹהן. ְּכֵדי ְלַהּׂשִ
ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ַהְּקרֹוָבה ִיְמְלאּו ַלִּתינֹוק ְׁשלֹוִׁשים 
ֶאת  ָעִׂשיִתי  ָהַאֲחרֹון  בּוַע  ַהּׁשָ  ְּבֶמֶׁש  ,ְוָכ יֹום. 
ְלַעְׂשרֹות  ְרִּתי  ִהְתַקּׁשַ ֶׁשָּיכְֹלִּתי;  ַהַּמֲאַמִּצים  ָּכל 
ָהאֹוְרִחים  ִמֵּבין  ּכֵֹהן  יג  ְלַהּׂשִ ִנִּסיִתי  ֲאָנִׁשים, 
ִמְּמקֹומֹות  יג  ְלַהּׂשִ ִנִּסיִתי  ַּבָּמקֹום,  ַהּשֹׁוִהים 
ַאף  הֹוִעיל.  ְלא  אּוָלם  ֵמְרחֹוִקים,  ְוַגם  ְקרֹוִבים 
ִהְסִּכים  א  ׂשֹוַחְחִּתי  ֶׁשִעָּמם  ֵמַהּכֲֹהִנים  ֶאָחד 

ִלְׁשּבֹת ַּבָּמקֹום. 
ַלֲעׂשֹות;  ָמה  ָיַדְעִּתי  ְוא  אֹוִנים,  ֲחַסר  ָעַמְדִּתי 
ְצָעֶדיָה  ֶאת  ָהעֹוָׂשה  ִמְתַחֶּזֶקת  ִמְׁשָּפָחה 
ֶאת  ְלַקֵּים  ְמַבֶּקֶׁשת  ַהַּיֲהדּות  ְּבעֹוַלם  ָהִראׁשֹוִנים 
ִמְצַות ִּפְדיֹון ַהֵּבן, ַהַּתֲאִרי ָקרֹוב ְמאֹד, אּוָלם ּכֵֹהן 

ֵאין ַּבִּנְמָצא.
ַּכֲאֶׁשר ַּתּמּו ָּכל ַהִהְׁשַּתְּדֻלּיֹות ִהִּגיָעה ְמקֹוָמּה ֶׁשל 
ּוִבַּקְׁשִּתי  ָהעֹוָלם  ְלבֹוֵרא  ָיַדי  ֵהַרְמִּתי  ַהְּתִפָּלה. 
ֲאִני  עֹוָלם,  ֶׁשל  ’ִרּבֹונוֹ  ְּביֹוֵתר:  ַהְּפׁשּוטֹות  ַּבִּמִּלים 
אּוָלם  ֶׁשִּביָכְלִּתי,  ָּכל  ָעִׂשיִתי  ּכֵֹהן.  יג  ְלַהּׂשִ ֻמְכָרח 
עֹוָלם,  ֶׁשל  ִרּבֹונוֹ   ,ִמְּמ ֲאַבֵּקׁש  הֹוִעיל.  ְלא 
ג ֵּכיַצד, אּוָלם ֲהא  ֶׁשִּתְׁשַלח ִלי ּכֵֹהן. ֵאין ִלי ֻמּׂשָ

ַאָּתה ָּכל ָיכֹול...'
ְוִהֵּנה  ְּתִפָּלִתי,  ֶאת  ִסַּיְמִּתי   ַא ָקָרה!  ֵיָאֵמן  ַהֹּלא 
ַלַּקו...  ּוֵמֵעֶבר  ֵהַרְמִּתי,  ַהֶּטֶלפֹון;  ִצְלצּול  ִנְׁשַמע 
 אֹוְת ָׁשַלח  ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא  ִּכי  ָסֵפק  ִלי  ֵאין  ּכֵֹהן! 

ֵאַלי, הּוא ָׁשַמע ֶאת ְּתִפָּלִתי ְוֵהִביא ִלי ּכֵֹהן.
ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ְּכֶׁשְּתַׁשֵּמׁש ְּככֵֹהן ְּבִׂשְמַחת ַהִּפְדיֹון, 
ֶׁשִּנְׁשַלח   ַמְלָא ִאם  ִּכי  ּכֵֹהן,  ַרק   ֶׁשֵאיְנ ֵּתַדע 

ַמִים", ִסֵּים ָהַרב ֶאת ְּדָבָריו ַהִּנְרָּגִׁשים. ִמּׁשָ
ַהֵּבן',  ’ִּפְדיֹון  ִׂשְמַחת  ֶנֶעְרָכה  ַׁשָּבת  ְּבמֹוָצֵאי 
ַהֵּנס  ְלֶׁשַמע  ִנְפָעִמים  ַּבָּמקֹום  ַהּנֹוְכִחים  ְּכֶׁשָּכל 
ָהְיָתה  ְּככֵֹהן,  כ"ץ  ָהַרב  ֵּמׁש  ֶׁשּׁשִ ִמְּלַבד  ַהֻּמְפָלא. 
נֹוְכחּותֹו ַּבָּמקֹום ְלִחּזּוק ַחי ּוַמָּמִׁשי ַּבֲהָבַנת ּכָֹחּה 
ְּכֶנֶגד  ’ְלַהְצִמיַח'  ִּביָכְלָּתּה  ֵיׁש  ֵּכיַצד  ְּתִפָּלה,  ֶׁשל 
ִּבְקִהָּלה  ַהְּמֻדָּיק  ַּבְּזַמן  ְמֻהָּדר  ּכֵֹהן  ַהִּסּכּוִיים,  ָּכל 

ְיהּוִדית ִנַּדַחת ּוְמֻנֶּתֶקת.
בּוַע' נַֹח תש"פ ’ְּפִניֵני ָּפָרַׁשת ַהּׁשָ

’ֵמַהְּמָבֵר ּוֵמָהעֹוֶנה ִיְתַקֵּלס ִעָּלָאה'
ַּתְפִקידֹו  ַמהּות  ֶאת  ְלַהְגִּדיר  ְּבבֹוֵאנּו 
ֶׁשל ’ַּגַּבאי ָאֵמן' ִנְדֶמה ִּכי נּוַכל ְלַסְּכמֹו 
ַעל  ָהַרִּבים'.  ’ְמַזֵּכה  ָקָצר:  ְּבתַֹאר 
ַהְּמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים ָאְמרּו ֲחָכִמים (ב"ב 
ה יֹוֵתר ֵמָהעֹוֶׂשה",  ט א): ”ָּגדֹול ַהְּמַעּׂשֶ
ְוַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ֶנֱאָמר (ְּבָרכֹות נג ב): ”ָּגדֹול 
ֵּכן  ִאם   ,"ֵמַהְּמָבֵר יֹוֵתר  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה 
ַּבֲעִנַּית  ה'  ’ַהְּמַעּׂשֶ הּוא  ָּגדֹול  ַּכָּמה 

ָאֵמן...
ִזּכּוי  ַעל  יֹוֵעץ'  ַה'ֶּפֶלא  ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי 

ָהַרִּבים ְּבִמְצַות ֲעִנַּית ’ָאֵמן':
טֹוב  ִּתְמַנע  ’ַאל  ִּדְכִתיב:  ”ּוְמַאֵחר 
ַלֲעׂשֹות',   ָיְד ְלֵאל  ִּבְהיֹות  ִמְּבָעָליו 
ַהְּבָרכֹות  לֹוַמר  ִלָּזֵהר   ָצִרי ְמאֹד  ָמה 
ְּבקֹול ָרם, ִאם ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשּיֹוֵדַע ָּבֶהם 
ֶׁשֲחֵפִצים ַלֲענֹות, ַאל ִיְמַנע טֹוב ֵמֶהם, 
ְולֹו ִּתְהֶיה ְצָדָקה יֹוֵתר ִמֶּמָּנה ָיָפה, ִּכי 
ה ֶאת ֲחֵברֹו  ’ָּגדֹול ַהְּמַזֶּכה'. ְוָכל ַהְּמַעּׂשֶ
ִלְדַבר ִמְצָוה, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו 
ִיְתַקֵּלס  ְוָהעֹוֶנה   ּוֵמַהְּמָבֵר ֲעָׂשָאּה... 

ִעָּלָאה ַוֲעֵליֶהם ָּתבֹא ִּבְרַּכת טֹוב..."

ַהְּמַזֶּכה ֶאת ֲחֵברֹו – ְּכִאּלּו ְמַחֵּיהּו
ְמַזֵּכי  ְּבַמֲעַלת   ְלַהֲאִרי נּוַכל  ַרּבֹות 
ְּגדֹוָלה  ֵאין  ִּכי  ִנְדֶמה  אּוָלם  ָהַרִּבים, 
”ָּכל  יח):  ה  (ָאבֹות  ֲחָכִמים  ֵמַהְבָטַחת 
ַעל  ָּבא  ֵחְטא  ֵאין  ָהַרִּבים  ֶאת  ַהְּמַזֶּכה 

ָידֹו".
ָאְמרּו  א)  קכט  ַּדף  (ְׁשמֹות  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר 
ְּגדֹולֹות  ַּכָּמה  ָהָאָדם  יֹוֵדַע  ָהָיה  ֶׁשִאּלּו 
ֲחֵברֹו  ֶאת  ַלְּמַזֶּכה  ְוַהּתֹוֶעֶלת  ַהְּזכּות 
ְּבִמְצָוה, ָהָיה רֹוֵדף ַאַחר ָּכל ִהְזַּדְּמנּות 

ְלַזּכֹות ֶאת ֲחֵברֹו ְּכרֹוֵדף ַאַחר ַהַחִּיים.
ַהָּצָלה):   ֵעֶר) יֹוֵעץ'  ַּב'ֶּפֶלא  ָּכַתב   ְוָכ
ַהָּצַלת  ִמְצַות  ְּגדֹוָלה   ָּכ ָּכל  ”ְוִאם 
ְמַזֶּכה  ְוַכָּמה...  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ֶנֶפׁש, 
ֶאת ֲחֵברֹו ִלְדַבר ִמְצָוה. ֵמַאַחר ֶׁשָאְמרּו 
ֵּכן  ֵמַההֹוְרגוֹ,  יֹוֵתר  הּוא  ֶׁשַהַּמְחִטיאוֹ 

ַהְּמַזֵּכהּו הּוא יֹוֵתר ֵמַהְּמַחֵּיהוּ".

ְלַהְקִּדיׁש ִמְּזַמּנֹו ְלטֹוַבת ֲאֵחִרים
ַהָּקדֹוׁש  ַהַחִּיים'  ָה'אֹור  ִּדְבֵרי  ְידּוִעים 

(ְּדָבִרים כב א):

 ְּבֶדֶר  הֹוֵל ֲאִני  ָהָאָדם  יֹאַמר  ”ְוַאל 
ִהַּצְלִּתי,  ַנְפִׁשי  ְוֶאת  ְוַהִּמְצוֹות  ַהּתֹוָרה 
ֶאָּלא ָּכל ָאָדם ְמֻחָּיב ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים 
ְּבָכל ִעְנְיֵני ַהּתֹוָרה ּוְלָהִׁשיב ָּבִנים ְלֵחיק 
ַמִים. ְוֶזה ִנְלָמד ֵמֲהָׁשַבת  ֲאִביֶהם ֶׁשַּבּׁשָ
ָממֹונֹו  ְלָהִׁשיב  ִחּיּוב  ֵיׁש  ֶׁשִאם  ֲאֵבָדה; 
ְלָהִׁשיב  ִחּיּוב  ֵיׁש  ֶׁשֵּכן  ָּכל  ְיהּוִדי,  ֶׁשל 

ַמִים". ּגּופֹו ֶׁשל ְיהּוִדי ְלָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ
יֶֹׁשר'  ’ַׁשֲעֵרי  ַהּנֹוָדע  ְלִסְפרֹו  ַּבַהְקָּדָמה 
ְיהּוָדה  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַהָּגאֹון   ֶהֱאִרי
ַהֻּמֶּטֶלת  ַהחֹוָבה  ִּבְדַבר   ְׁשקֹאפְּ  ַהּכֵֹהן 
ַעל ָּכל ְיהּוִדי ִלְׁשקֹד ַעל טֹוַבת ֲחֵברֹו, 
ָהָאָדם  ַעל  ”חֹוָבה  ָּכַתב:  ְּדָבָריו   ּוְבתֹו
ְוֶזה  ֲאֵחִרים,  ְלטֹוַבת  ִמְּזַמּנֹו  ְלַהְקִּדיׁש 
ַחֵּיינּו,  ַּתְכִלית  ְמַגַּמת  ְוׁשֶֹרׁש  ְיסֹוד  ָּכל 
ָּתִמיד  ַוֲעָמֵלנּו  ֲעבֹוָדֵתנּו  ָּכל  ֶׁשִּיְהיּו 

ֻמְקָּדִׁשים ְלטֹוַבת ַהְּכָלל.
ּוָבֶזה ִנְדֶמה ְּבִמְקָצת ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ְוֶרַגע  ֶרַגע  ָּכל  ַּבְּבִריָאה,  ַמֲעָׂשיו  ֶׁשָּכל 

ַמֲעָׂשיו  ָּכל  ָהעֹוָלם,  ֶאת  ְמַקֵּים  ֶׁשהּוא 
ְרצֹון  ְוֵכן  ַהְּברּוִאים.  ְלטֹוַבת  ֻמְקָּדִׁשים 
ַמֲעֵׂשינּו  ֶׁשִּיְהיּו  ְׁשמֹו   ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא 

ֻמְקָּדִׁשים ָּתִמיד ְלטֹוַבת ַהְּכָלל".

ַהּכֹל ִנְזָקף ִלְזכּות ַהְּמַזֶּכה
ְּכִפי ֶׁשהּוָבא ְּבַמֲאַמר ַהְּפִתיָחה, ְּגדֹוָלה 
ָהַרִּבים  ִזּכּוי  ַמֲעַלת  ִּבְמֻיָחד  ִהיא 
ְּבִמְצָוה. ֶׁשִאְלָמֵלא ַהְּמַזֶּכה – א ָהְיָתה 
’ַּגַּבאי  ִמּזֹאת:  ִויֵתָרה  ַנֲעֵׂשית.  ַהִּמְצָוה 
ַהְּבָרכֹות  אֹוְמֵרי  ֶאת  ְמַזֶּכה  ֵאינֹו  ָאֵמן' 
ֶׁשֵּכן  ֵאּלּו,  ִּבְרכֹוֵתיֶהם  ְּבַהְׁשָלַמת  ַרק 
ִּבְזכּות  ֶׁשַרק  ְמִעיִדים  ְוטֹוִבים  ַרִּבים 
’ַּגַּבאי ָאֵמן' ָזכּו ְלִהְתַחֵּזק ְּבִמְצַות ֲעִנַּית 
ֶׁשִּנְמָׁשכֹות  ַהְּזֻכּיֹות  ְוָכל  ִּבְכָלל,  ָאֵמן 
ֶׁשֵהֵחל  ִמי  ֶׁשל  ִלְזכּותֹו  ִנְזָקפֹות   ,ִמָּכ

ַּבִּמְצָוה.
ָּכַתב  ֶזה  ְּבִעְנָין  ֶלָהבֹות  חֹוְצֵבי  ְּדָבִרים 
’ַאֲהַבת  (ַׁשַער  ַהְּלָבבֹות'  ’חֹובֹות  ְּבֵסֶפר 

ם' ֶּפֶרק ו): ַהּׁשֵ

ַעד  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ְלַתֵּקן  ֶׁשָּזָכה  ָאָדם  ַאף 
ְלַמֲעַלת  ְקרֹוָבה  ְלַמְדֵרָגה  ֶׁשִהִּגיַע 
ְלִמי  ַמִּגיעֹות  ְזֻכּיֹוָתיו  ֵאין  ַהְּנִביִאים, 
ם.  ֶׁשְּמַזֶּכה ּוְמַחֵּזק ֲאֵחִרים ַּבֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ
ְזֻכּיֹוָתיו  ַעְצמֹו,  ֶאת  ַרק  ֶׁשְּמַתֵּקן  ֶׁשִּמי 
ַרק  ִלְזכּותֹו  ֶׁשּזֹוְקִפים  ִמְּפֵני  מּוָעטֹות 
הּוא  ֶׁשָעָׂשה  ַהּטֹוִבים  ַהַּמֲעִׂשים  ֶאת 
ָאָדם  ְּבֵני  ֶׁשְּמַתֵּקן  ִמי  ֲאָבל  ַעְצמֹו. 
ֲאֵחִרים – ְזֻכּיֹוָתיו ַרּבֹות ְלֵאין ְּגבּול ְוֵאין 
ָּכל  ֶאת  ִלְזכּותֹו  ֶׁשּזֹוְקִפים  ֵּכיָון  ִׁשעּור, 
ַמֲעֵׂשיֶהם ֶׁשל ֵאּלּו ֶׁשִּנְתַחְּזקוּ ֵמֲחָמתֹו.

ַהּכֹל ָׁשֶוה ִּבְׁשִביל 
ְלַחֵּזק ְיהּוִדי ֶאָחד ֶּבֱאמּוָנה

ֶאת  ְׁשַבְדרֹון  ָׁשלֹום  ַרִּבי  ַהָּגאֹון   ִסֵּפר 
ֲאֶׁשר ָׁשַמע ֵמֵעד ְרִאָּיה, ִּכי ַּבֲערֹב ָיָמיו 
ִּכְמַעט  ְּכָבר  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ָמָרן  ֶׁשל 
ַּכֲאֶׁשר  ָמקֹום,  ּוִמָּכל  ִמֵּביתֹו.  ָיָצא  ְוא 
ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ִמִּפי  ַּפַעם  ִהְתַּבֵּקׁש 
ֵמַראִדין  ָלבֹוא  ָזָצ"ל  ְּגרֹוְדִזיְנְסִקי  עֹוֵזר 
ְּבִעְנַין  ּוְלַחֵּזק  ְלַדֵּבר  ְּכֵדי  ִויְלָנא  ָלִעיר 
ֶה'ָחֵפץ   ְלָכ ַנֲעָנה  ַהִּמְׁשָּפָחה,  ָטֳהַרת 

ַחִּיים'.
ַעְצמֹו  ִהְטִריַח  ְּגדֹוִלים  ְּבַמֲאַמִּצים 
ְלִויְלָנא, ּוְבכֹחֹות א לֹו ָּדַרׁש ָׁשם ְּבֵליל 
ַׁשָּבת ּוְבַׁשָּבת ַּבּבֶֹקר, ּוִמְּלַבד זֹאת ִקֵּבל 

ָּבת. ָקָהל ִעם ֵצאת ַהּׁשַ
ְּבִבְרָכתֹו,  ִלְזּכֹות  ְּכֵדי  ִנְדֲחקּו  ֲאָלִפים 
ּוֵביֵניֶהם ָהָיה ָאָדם ֶׁשֶּנְחַלׁש ֶּבֱאמּוָנתֹו. 
ְוִהְקִּדיׁש   ְּבָכ ִהְרִּגיׁש  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ 
ַּבֲעבּורֹו ַּכָּמה ַּדּקֹות ֶׁשָּבֶהן ׂשֹוֵחַח ִעּמֹו 
ְוִחְּזקֹו ֶּבֱאמּוָנה, ַעד ֲאֶׁשר ָחׁש ִּכי ְּדָבָריו 

ִהְטִּביעּו ָעָליו ֶאת ִרּשּׁוָמם.
ָׁשְמעּו  ֵמַהֶחֶדר  ָהִאיׁש  ָּיָצא  ִמּׁשֶ
לֹוֵחׁש  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ֶאת  ַהּנֹוְכִחים 
ְּכַדאי  ָהָיה  ֵמִאיר,  ”ִיְׂשָרֵאל  ְלַעְצמֹו: 
ְלַחֵּזק  ְּכֵדי  ְלִויְלָנא  ֵמַראִדין  ִלְנסֹעַ 
ְוַהְּדָבִרים  ֶּבֱאמּוָנתֹו..."  ֶאָחד  ְיהּוִדי 
ִנְפָלִאים: ִמּתֹו ַאְלֵפי ָהֲאָנִׁשים ֶׁשִחֵּזק 
הּוא  ִהְתַּפֵעל  ְּבִויְלָנא,  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ 
ַּדְוָקא ִמיהּוִדי ֶאָחד ֶׁשָּזָכה ְלַחֵּזק אֹותֹו 

ֶּבֱאמּוָנה (’ְלַהִּגיד' ח"ג עמ' 209).

ָמה ְלכֵֹהן ְּב'הֹוְנג קֹוְנג'?!

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
מה ְלֹכה

ו סִספּפּ ם
ת ָאֵמן ֲעִנּיַ ים ּבַ ִזּכּוי ָהַרּבִ

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

ַחְברּוָתא ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
הרּבים

ְרככ ִּ בּבִ ם 


