
ִטים ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַהִּמְׁשָּפט ִּכְתִפָּלה
"ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם" (כא א)

 :ְל לֹוַמר  ִמְזֵּבַח?  ְלָפָרַׁשת  ִּדיִנין  ָּפָרַׁשת  ִנְסְמָכה  "ָלָּמה   
מס'  ִיְתרֹו  ְמִכיְלָתא  ע"פ  (ַרִׁש"י  ַהִּמְזֵּבַח"  ֵאֶצל  ַסְנֶהְדִרין  ֶׁשָּתִׂשים 

ְּדַבחֶֹדש יא). 

ָאַמר ַרִּבי ְיִחיֵאל ַיֲעקֹב ַויְנֶּבְרג ַּבַעל 'ְׂשִריֵדי ֵאׁש': 
ַהִּמְׁשָּפט ְּבִיְׂשָרֵאל ֵאין ְמקֹורֹו ְּבִביַנת ֱאנֹוׁש ּוְבִׁשּקּול ַּדַעת 
ַהּשֹׁוֵפט ֶאָּלא הּוא ֵחֶלק ֵמַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְּתָנה ָלנּו ְּבִסיַני, ַּכָּכתּוב 
 ְּבֶדֶר ְּבִהּלּוכוֹ  הּוא".  ֵלאִקים  ַהִּמְׁשָּפט  "ִּכי  יז):  א  (ְּדָבִרים 
מֹוַׁשב  ְמקֹום   ּוְלִפיָכ ֵּבאָקיו,  ַהְּיהּוִדי  ִמַּדֵּבק  ַהִּמְׁשָּפט 
ַהַּסְנֶהְדִרין ָסמּו ִלְמקֹום ַהִּמְזֵּבַח, ֶׁשֵּכן ַהִּמְׁשָּפט ְּבִיְׂשָרֵאל 
ָּכמֹוהּו ַּכֲעבֹוַדת ַהָקְּרָּבנֹות ְוִכְתִפָּלה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשִּנְתְקָנה 

ְּכֶנְגָּדן.
ֶׁשֵהִטיַח  ְּבֶבְּרִלין  ָנְכִרי  ִלְמֻלָּמד  ַויְנֶּבְרג  ָהַרב  ֵהִׁשיב   ְּבָכ
ָלבֹא  ָהַאְנִטיֵׁשִמּיּות  ְלֶנַגע  ֶׁשָּגְרמּו  ֵהם  "ַהְּיהּוִדים  ְּכֶנְגּדֹו: 
ִּבְפֵני  ְלָהִעיד  ֶּגְרַמְנָיה  ֵקיַסר  ָיבֹא  ִאם   :ַעְצְמ ַהַּגע  ָלעֹוָלם. 
ֵּבית ִּדין ֶׁשָּלֶכם – ֵעדּותֹו א ִּתְתַקֵּבל, ְוִאּלּו ִאם ָיבֹא ַחָּיט אֹו 
ִּגְזָענּות  זֹו  ֲהא  ְּפתּוחֹות.  ִּבְזרֹועֹות  ִיְתַקֵּבל   – ְיהּוִדי  ֶעְגלֹון 

ִלְׁשָמּה!"
נֹוֶסֶפת  ְרָאָיה  ָאִביא  ֲאִני  "ַאף  ּוֵביּה:  ִמיֵּניּה  לֹו  ְוֵהִׁשיב 
ְלַטֲעָנְת: ְּתִפּלֹוֵתינוּ ֶנֱאָמרֹות ְּבִמְנָין, ְוַאף ְּבִמְקֶרה ֶזה, ִאם 
ֶׁשַּיְׁשִלים  ָלֲעִׂשיִרי  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְיהּוִדים  ִּתְׁשָעה  ַיְמִּתינּו 
א   – ּוְבַעְצמֹו  ִּבְכבֹודֹו  ֶּגְרַמְנָיה  ֵקיַסר  ְלָׁשם  ְוִיָּכֵנס  ְלִמְנָין, 
ַהָּפׁשּוט  ַהְּיהּוִדי  ֶׁשּיֹוִפיַע  ָּבֶרַגע   ַא ַלִּמְנָין.  ַהָּלה  ִיְצָטֵרף 
ְּביֹוֵתר, ּתֹאַחז ַּבָּקָהל ִהְתַרְּגׁשּות ְּגדֹוָלה ִּכי ֻהְׁשַלם ַהִּמְנָין". 

ָנבֹו ַהְּמֻלָּמד ְוֵהִׁשיב: "ַּדְוָקא ֶאת ִעְנַין ַהְּתִפָּלה ֵמִבין ָאֹנִכי. 
ֶזהּו ִעְנָין ָּדִתי, ְוַרק ִמי ֶׁשִּמְׁשַּתֵּיְך ְלאֹוָתּה ָּדת ָיכֹול ְלִהְצָטֵרף 

ֵאָליו..."
"ַאף ַהִּמְׁשָּפט ֶאְצֵלנּו ִעְנָין ָּדִתי הּוא, ִּכְתִפָּלה ַמָּמׁש..." ָקַטע 

ָהַרב ַויְנֶּבְרג ֶאת ְּדָבָריו, ּוְפֵני ַהְּמֻלָּמד ָחפּו.
'ִחּדּוֵׁשי ַּבַעל ְׂשִריֵדי ֵאׁש' עמ' תקכט 

'ְּבָעָליו ִעּמֹו' ְּבִבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים
"ִאם ְּבָעָליו ִעּמֹו א ְיַׁשֵּלם ִאם ָׂשִכיר הּוא ָּבא ִּבְׂשָכרֹו" (כב יד)
ֶׁשהּוא  ֵּבין  ְמָלאָכה  ְּבאֹוָתּה  ֶׁשהּוא  ֵּבין  ִעּמֹו' –  ְּבָעָליו  "'ִאם 

ִּבְמָלאָכה ַאֶחֶרת" (ַרִׁש"י). 
ּוִבֵּקׁש  ּכֲֹהִנים  ִּבְרַּכת  ֶטֶרם  ְנָעָליו  ֶׁשָחַלץ  ְּבכֵֹהן  ה  ַמֲעֹשֶ
נֹוֵכַח  ֵמַהּדּוָכן  ְּבִרְדּתֹו  ֲעֵליֶהן.  ֶׁשִּיְׁשמֹר  ִמְתַּפְּלִלים  ֵמַאַחד 
ֵמַאַחר  ִּכי  ֵאָלה  ַהּׁשְ ְוָעְלָתה  ִנְגְנבּו,  ַהַּנֲעַלִים  ִּכי  ִלְראֹות 
ָהָיה  ַהַּנֲעַלִים  ַעל  ִלְׁשמֹר  ַעְצמֹו  ַעל  ַהָּלה  ֶׁשִּקֵּבל  ֶׁשְּבָׁשָעה 
ַהּכֵֹהן ְּבַדְרּכֹו ַלֲעלֹות ְלָבֵר ֶאת ָהָעם, ֶנְחָׁשב ִלְכאֹוָרה ַהּכֵֹהן 
ְּכִמי ֶׁשְּמֻׁשְעָּבד ִלְמֶלאֶכת ַהִּצּבּור – ּוִבְכָלָלם ַהּשֹׁוֵמר, ְוִאם 

ֵּכן ֵיׁש ְלפֹוְטרֹו ִמִּדין ׁשֹוֵמר ֶׁש'ְּבָעָליו ִעּמֹו'.
ַּבֵּסֶפר 'ֶּכֶרם ֶחֶמד' ָאֵכן ִצֵּדד ִלְפטֹר ֶאת ַהּשֹׁוֵמר ִמִּדין 

 ְּבָעָליו ִעּמֹו' ֵּכיָון ֶׁשַהּכֵֹהן ָהָיה ָׁשאּול ִּבְׁשַעת ַהְּגֵנָבה ְלָבֵר'
ֶאת ָהָעם. ְואּוָלם ַּבֵּסֶפר 'ִּביַנת ַהִּמְׁשָּפט' ָּכַתב ֶׁשֵּכיָון ֶׁשַהּכֵֹהן 
ֶנְחָׁשב  ֵאינֹו  ַהּתֹוָרה,  ִמְצַות  ֵעֶקב  ָהָעם  ֶאת   ְלָבֵר ָעָלה 

ְּכָׁשאּול ִלְמֶלאֶכת ָהָעם.
'ֶּכֶרם ֶחֶמד'; 'ִּביַנת ַהִּמְׁשָּפט' סי' רעה

ָאסּור ְלַצֵער ַּגם 'ְלֵׁשם ָׁשַמִים'
ֶאְׁשַמע  ָׁשמַֹע  ֵאַלי  ִיְצַעק  ָצעֹק  ִאם  ִּכי  אֹתֹו  ְתַעֶּנה  ַעֵּנה  "ִאם 

ַצֲעָקתֹו; ְוָחָרה ַאִּפי ְוָהַרְגִּתי ֶאְתֶכם" (כב כב-כג)
ָצעֹק  אֹתֹו  ְתַעֶּנה  ַעֵּנה  "ִאם  ִלְכּתֹב:  ַהּתֹוָרה  ָהְיָתה  ְצִריָכה 

ִיְצַעק ֵאַלי...", ַמהּו "ִּכי ִאם"?
ְלֵׁשם  "ְּפִניָנה  ֲחָכִמים:  ָאְמרּו  א)  (טו  ַּבְתָרא  ָּבָבא  ְּבַמֶּסֶכת 
ָהְיָתה  ַחָּנה  ֶאת  ֶׁשִּצֲעָרה  ֶׁשַהִּסָּבה  ְוַהְינּו  ִנְתַּכּוְָנה",  ָׁשַמִים 
ְּכֵדי ֶׁשִּמּתֹו ַצֲעָרּה ַּתְרֶּבה ִּבְתִפָּלה ַלה', ְוָכ ִּתְזֶּכה ְלָבִנים. 
ְוִהֵּנה ִלְכאֹוָרה ָהָיה ָמקֹום ְלַהְקׁשֹות: ִאם ָאֵכן ִהְתַּכּוְָנה ְלֵׁשם 
ֲעֶׂשֶרת   ִמּתֹו ְׁשמֹוָנה  ְּבמֹות   ָּכ ָּכל  ֶנֶעְנָׁשה  ַמּדּוַע  ָׁשַמִים, 
ה):  ב  א'  (ְׁשמּוֵאל  ַהָּכתּוב  ֶׁשֵהִעיד  ְּכִפי  ה),  ְׁשמּוֵאל  (ִמְדַרׁש  ְיָלֶדיָה 

"ְוַרַּבת ָּבִנים ֻאְמָלָלה"?
ֶאת  ְלַצֵער  ֶהָחמּור  ָהִאּסּור  ִלְלמֹד:  ָעֵלינּו  ֶׁשִּמָּכאן  ֶאָּלא 
ָׁשַמִים',  'ְלֵׁשם  זֹאת  עֹוִׂשים  ִאם  ַאף  ְּבֵעינֹו  עֹוֵמד  ַהּזּוָלת 
ּוְבֶהְתֵאם ְלָכ ַאף ָהֹעֶנׁש. ְיסֹוד ֶזה ִנְרָמז ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: 
ָצעֹק  ִאם  "ִּכי  זֹאת:  ַּתֲעֶׂשה  ִאם  ַאף  ְתַעֶּנה...",  ַעֵּנה  "ִאם 
 :ְל ַּדע  ֵאַלי,  ֶׁשִּיְצַעק   ְלזּוָלְת ִלְגרֹם  ְּכֵדי   – ֵאַלי"  ִיְצַעק 

 .ָׁשמַֹע ֶאְׁשַמע ַצֲעָקתֹו" ְוָעִתיד ֲאִני ְלִהָּפַרע ִמְּמ"
ָהִעיר  ַׁשִּליֵטי  ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּקִהּלֹות  ְּבַאַחת  ה  ַמֲעֹשֶ ָהָיה   ְוָכ
ָלֶהם  ָּגְרָמה  ַהַּמס  ְוַהָּטַלת  ַהְּיהּוִדים,  ַעל  ָּכֵבד  ַמס  ֵהִטילּו 
ִלְמצּוָקה ָקָׁשה ְּביֹוֵתר. ֶאָחד ֵמַחְבֵרי ַהְּקִהָּלה ִיֵעץ ְלָראֵׁשי 
ַהָּקָהל ַלֲחדֹל ִמָּלֵתת ִליתֹוִמים ּוְלַאְלָמנֹות ֶאת ִקְצָּבָתם ְּכֵדי 
ֶׁשִּיְצֲעקּו ֶאל ה' ַּבַּצר ָלֶהם, ּוִבְתִפָּלָתם ִיְזּכּו ֻּכָּלם ִליׁשּוָעה. 
ֲעָצתֹו.  ֶאת  ַהָּקָהל  ָראֵׁשי  ִקְּבלּו  ַּדַעת  ִׁשּקּול  חֶֹסר   ִמּתֹו
ַמֵּגָפה  ָּבֶהם  ָּפְרָצה  ַאף  ֶאָּלא  נֹוְׁשעּו  ֶׁשֹּלא  ַּדי  א  אּוָלם 

ְּגדֹוָלה. 
'ֲארּוַחת ָּתִמיד' [לר"ש מֹוִדיְלַיאנוֹ] פר' ַצו; 'ְקִהַּלת ִיְצָחק' [ְלר"י ַרייְטּבֹוְרד]

ַהַּמְלֶוה ִּבְׁשַעת ָּדֳחקֹו – ְּתִפָּלתֹו ַנֲעֵנית
"ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה ֶאת ַעִּמי ֶאת ֶהָעִני ִעָּמ" (כב כד)

ֶסַלע  "ַהַּמְלֶוה  ֶאת:  ֲחָכִמים  ִׁשְּבחּו  א)  (סג  ְיָבמֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ְיַׁשְעָיה  ַהָּנִביא  ִּכּוֵן  ָעָליו  ִּכי  ְוָאְמרּו  ָּדֳחקֹו",  ִּבְׁשַעת  ֶלָעִני 
ִהֵּנִני".  ְויֹאַמר  ְּתַׁשּוַע  ַיֲעֶנה  ַוה'  ִּתְקָרא  "ָאז  ְּבאֹוְמרֹו:  ט)  (נח 
ְלָעִני  ֶסַלע  ָאָדם  ֶׁשַּיְלֶוה  ִיָּתֵכן  ֵּכיַצד  ְלָהִבין  ֵיׁש  ְוִלְכאֹוָרה 
ֶׁשֹּלא ִּבְׁשַעת ָּדֳחקֹו, ַוֲהא ִאם ָעִני הּוא – ְּבֶהְכֵרַח הּוא ָׁשרּוי 

ְּבדַֹחק?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַּפאּפוֹ: ַהִּמִּלים 'ִּבְׁשַעת ָּדֳחקֹו' ִמְתַיֲחסֹות 
ַאף  ַעל  ֶלָעִני  ַהַּמְלֶוה  ֶאת  ְלַׁשֵּבַח  ַהְּגָמָרא  ְוַכּוַָנת  ַלַּמְלֶוה, 
ָכר  ֶׁשהּוא ַעְצמֹו ִנְמָצא ְּבַמָּצב ָּדחּוק, ְוהּוא ֶזה ֶׁשָראּוי ַלּׂשָ

'ֶּפֶלא יֹוֵעץ' ֵעֶר ַהְלָוָאהֶׁשִּתְתַקֵּבל ְּתִפָּלתֹו. 

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם
'ָאֵמן' ַאַחת ַמִּציָלה ִמֵּגיִהּנֹם

"ִאם ְּבַגּפֹו ָיבֹא ְּבַגּפֹו ֵיֵצא" (כא ג)
ָּדַרׁש ַרִּבי ִיְצָחק ְׁשֵרים ֵמַחְכֵמי ֲאַרם צֹוָבה: 

 ּוִמְדָּבֵר ִני ִׂשְפתֹוַתִי ֶאת ַהָּפסּוק (שה"ש ד ג) :"ְּכחּוט ַהּׁשָ
"ַהִּמְדָּבר  עט):  ְּבֵראִׁשית  ַאָּגַדת  (ִמְדַרׁש  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו  ָנאֶוה", 
ֶׁשָּבֶכם ָנֶאה ְלָפַני... ְוֵאיֶזה הּוא ַהִּמְדָּבר? ֵאּלּו ַעם ָהָאֶרץ 
ִלְדרֹׁש,  ְוא  ִלְׁשנֹות  ְוא  ִלְקרֹות  א  יֹוְדִעין  ֶׁשֵאיָנן 
ְּכֵנִסּיֹות  ְלָבֵּתי  ִנְכָנִסין  ְוֵהן  ֵּפרֹות,  ְמַגֵּדל  ֶׁשֵאינֹו  ַּכִּמְדָּבר 
ַהְּמאֹורֹות'  יֹוֵצר   ָּברּו' ּוְמָבְרִכין  ִמְדָרׁשֹות,  ּוְלָבֵּתי 
עֹוִנים  ְוֵהן  ֵמִתים,  ּוְמַחֵּיה  ָּבָרא  ֶׁשהּוא  ֵמִתים',  ּו'ְמַחֵּיה 
ַאֲחָריו ָאֵמן. ְואֹוְמִרים ַמֲאִמיִנין ָאנּו ֶׁשהּוא ְמַחֵּיה ֵמִתים, 
ְוהּוא ֶׁשָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם, ֲאִפּלוּ ֵאין ְּבָיָדן ֶאָּלא ְׂשַכר ָאֵמן 

ֶזה, ַּדָּים". 
ָּדָבר ֶזה ִנְרָמז ַּבָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ְּבַגּפֹו" ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'. 
ְלִדין,  "ָיבֹא"  ְלַבָּדּה,  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ִּבְזכּות   – ְּבַגּפֹו"  "ִאם 
ַאף  ַהִּדין.  ִמן  ַזַּכאי  "ֵיֵצא"  ָאֵמן  אֹוָתּה  ִּבְזכּות   – "ְּבַגּפֹו" 
 ִאם ֵיׁש ָעָליו ַמְלָא" :ַהָּפסּוק ְּבִאּיֹוב (לג כג-כד) רֹוֵמז ְלָכ
ְּפָדֵעהוּ  ָיְׁשרֹו...;  ְלָאָדם  ְלַהִּגיד  ָאֶלף  ִמִּני  ֶאָחד  ֵמִליץ 
ִאם  ֲאִפּלוּ  'ָאֵמן'.  ְּבִגיַמְטִרָּיה   'ַמְלָא'  – ָׁשַחת"  ֵמֶרֶדת 
ְזכּות  ִהיא  ְּכָדִאית  ִּבְלַבד,  'ָאֵמן'  ֲעִנַּית  ְזכּות  ָלָאָדם  ֵיׁש 
ְוִלְפּדֹותֹו  ַמְעָלה  ֶׁשל  ִּדין  ִמֵּבית  ַזַּכאי  ְלהֹוִציאֹו  ְּכֵדי  זֹו 

ֵמֶרֶדת ַׁשַחת. 
'ִלּקּוִטים ִמַּפְרֵּדס' ח"א ֵעֶר ָאֵמן אֹות ב

א ִלְגרֹעַ ַאף 'ָאֵמן' ַאַחת
"ְׁשֵאָרּה ְּכסּוָתּה ְועָֹנָתּה א ִיְגָרע" (כא י)

"עָֹנָתּה  ַהָּכתּוב:  ִמְּלׁשֹון  ָּדַרׁש  ִמְּצַפת  ַהּכֵֹהן  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי 
ָּכל  ְלִהְתַּפֵּלל  ְלַהְקִּפיד  ָהָאָדם  ְלחֹוַבת  ֶרֶמז  ִיְגָרע",  א 
ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּדְקְּדָקה   ֶׁשְּבָכ ְוהֹוִסיף  ְּבעֹוָנָתּה.  ְּתִפָּלה 
ְוָכְתָבה: 'עָֹנָתּה' ִּבְכִתיב ָחֵסר, ָרְמָזה ָלנּו ִּכי ׂשּוָמה ָעֵלינּו 
ְלַהְקִׁשיב ֵהיֵטב ִלְבָרכֹות, ְּכֵדי ֶׁש'א ִיְגָרע' ִמִּפינּו ָחִליָלה 

ְולּו 'ֲעִנַּית' ָאֵמן ַאַחת.
יט):  ד  ָהרֹא"ׁש  (ׁשּו"ת  ָהרֹא"ׁש  ַעְצמֹו  ַעל  ֵהִעיד  ֶזה  ְּבִעְנָין 
ְׁשַמע]  ְקִריַאת  [ְּבִבְרכֹות  ַהְּבָרָכה  ְלסֹוף  ַמִּגיַע  "ְּכֶׁשֲאִני 
ִּבְרָכתֹו  ַהַחָּזן  ֶׁשְּיַסֵּים  קֶֹדם  ִּבְרָכִתי  ְלַסֵּים  ְמַמֵהר  ֲאִני 

ּוְמַכּוֵן ֲאִני ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר ִּבְרַּכת ַהַחָּזן"
ְּתׁשּוָבה   ָצִרי" ַּפאִּפיְרׁש:  ֵמִאיר  ַרִּבי  ַהְּמֻקָּבל  ְוָכַתב 
ַאַחת  ַּפַעם  ֶׁשַרק  ְוַאף  ָאֵמן.  עֹוֶנה  ֶׁשֵאינֹו  ְלִמי  ְּגדֹוָלה 
ְּפִרי  ַעל  ֲאִפּלוּ  ְּבָרָכה,  ֵאיֶזה  ַמע  ְּכֶׁשּׁשָ ְּדַהְינוּ  ָעָנה,  א 
ִּבְתִפַּלת  ֶׁשֵּכן  ּוִמָּכל  ִמְצָוה,  ֵאיֶזה  ַעל  ֲחֵברֹו   ֶׁשְּמָבֵר אֹו 

"ץ... ְוֵכן ְלֵהֶפ – ָׂשָכר טֹוב ַעל ָּכל ָאֵמן ֶׁשָעָנה". ַהּׁשָ
'ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן'; 'אֹור ַהָּיָׁשר' [ְלַמֲהָר"ם ַּפאִּפיְרׁש ִמּגּוֵרי ָהֲאִר"י] ַעּמּוד ָהֲעבֹוָדה ז יח

ִטים ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ 318ּפָ תש"פ

ָאֵמן ְּכִהְלָכָתּה – ַּבֲהִגָּיָתּה, ְּבִנּקּוָדּה ּוִבְזַמָּנּה! 

'ָאֵמן ְיתֹוָמה'
ֶׁשעֹוֶנה ִמְּבִלי 

ִלְׁשמַֹע ֶאת 
ַהְּבָרָכה אֹו 

ֶׁשִּמְׁשַּתֶהה ְוֵאינֹו 
עֹוֶנה ִמָּיד ִעם 
ִסּיּום ַהְּבָרָכה. ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (מז א) 

ִהְזִהירּו ֲחָכִמים ַעל ְׁשלֹוָׁשה 
סּוֵגי ֲאֵמִנים ֶׁשֵאיָנן ֶנֱאָמרֹות ְּכִהְלָכָתן:

'ָאֵמן ֲחטּוָפה'
ֶׁשֵאיָנּה ֶנֱהֵגית 

ְּכִנּקּוָדּה ַהְּמֻדָּיק 
אֹו ֶׁשחֹוֵטף 

ַלֲענֹוָתּה קֶֹדם 
 ֶׁשִּסֵּים ַהְּמָבֵר

ֶאת ַהְּבָרָכה.

'ָאֵמן 
ְקטּוָפה' 

ֶׁשּקֹוֵטף 
ּוַמְבִליַע 

ַאַחת 
ֵמאֹוִתּיֹוֶתיָה.

'
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ָידּוַע ּוְמֻפְרָסם ִּכי ַהָּגאֹון ַרִּבי ָמְרְּדַכי ָיֶפה 
ְסָפָריו  ֲעֶׂשֶרת  ֶאת  ִּכָּנה  ַהְּלבּוִׁשים'  'ַּבַעל 
ִמּשּׁום  ִּב'ְלבּושׁ'  ַהּפֹוְתִחים  ְּבֵׁשמֹות 
ֶה'ָחֵפץ  ָמָרן  ֶׁשֵהִביא  ּוְכִפי  ֶׁשָהָיה,  ה  ַמֲעֹשֶ

ַחִּיים' ְּבִסְפרֹו 'ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל' (פכ"ג):
ַהָּגאֹון  ַעל  ַהְּקדֹוִׁשים  ַּבְּסָפִרים  "ִנְמָצא 
'ַּבַעל ַהְּלבּוׁש' ַרִּבי ָמְרְּדַכי ָיֶפה, ֶׁשְּלָכ ָזָכה 
ַהֶּנֱחָמִדים  ַהִחּבּוִרים  ַלֲעׂשֹות  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן 
ֶׁשֵהם ִסְפֵרי ַהְּלבּוִׁשים. ֶׁשַּפַעם ַאַחת ִּביֵמי 
ֵאֶצל  ֶׁשָּבא  ָּגדֹול,  ִנָּסיֹון  לֹו  ָהָיה  ַּבֲחרּותֹו 
ֻּדָּכִסית ַאַחת ִלְסחֹר ְסחֹוָרה ּוִפְּתָתה אֹותֹו 
ָלֲעֵבָרה, ְוא ָהָיה לֹו ׁשּום ָמקֹום ְלִהָּמֵלט 
א  ִאם   – ָסגּור  ֲחֵצָרּה  ֶׁשָהָיה   – ִמֶּמָּנה 
ַעְצמֹו  ֶאת  ּוִבָּזה  ַהִּכֵּסא.  ֵּבית  ְמקֹום  ַּתַחת 
ַהָּבזּוי  ַהָּמקֹום  אֹותֹו   ֶּדֶר ְוִנְמַלט  ְוָנס 
ְּבָגִדים  ִמיֵני  ְּבַכָּמה  ָאז  ָלבּוׁש  ְוָהָיה  ַהָּנ"ל, 
ַאַחר  ָזָכה  ְוָלֵכן  ֻּכָּלם,  ֶאת   ִויַלְכֵל ַוְיָּמֵאס 

ַמִים ְלִחּבּור ַהְּלבּוִׁשים". ָּכ ִמן ַהּׁשָ
ַהִּסּפּור  ֶׁשל  ָידּוַע  ּוִבְלִּתי  נֹוָסף  ֵחֶלק 
ָׁשִנים  ַּכָּמה  ִלְפֵני  ַרק  ֶנֱחַׂשף  ַהֻּמְפָלא 
ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ָהַרב  ֶׁשל  ּתֹוְלדֹוָתיו  ְּבֵסֶפר 
ְּבֶרְסַלב,  ֲחִסיֵדי  ִמְּגדֹוֵלי  ֶּבְנֶּדר  ִיְצָחק  ֵלִוי 
ִמֵּמָאה  ְלַמְעָלה  ִלְפֵני  אֹותֹו  ַמע  ֶׁשּׁשָ
ְלַסְפַסל  ֲחֵברֹו  ַהַּמֲעֶׂשה,  ַּבַעל  ִמִּפי  ָׁשִנים 
ָוֶנֶכד  ִנין  ַמאקֹוב,  ִּביִׁשיַבת  ַהִּלּמּוִדים 

ְלַבַעל ַהְּלבּוִׁשים.
ְוכֹה ִסֵּפר ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק:

תרע"ד  ְׁשַנת  ֶׁשל  ַהַּקִיץ  ִּבְתִחַּלת 
ְלָיִמים,  ָצִעיר  ָּבחּור  ִליִׁשיָבֵתנּו  ִהְצָטֵרף 
ִהְזַּדָהה  ֲאֶׁשר  ָׁשִנים,  ֶעְׂשֵרה  ֵׁשׁש  ֶּבן 
לֹוְדז'.  ֵמָהִעיר  ְקַרקֹוְבְסִקי  ְּכִיְצָחק 
ֲחִסיֵדי  ְּבֶקֶרב  הּוא  ִהְתַּפְרֵסם  ְלָיִמים 
ִיְצָחְק'ל  'ַרִּבי  ַּכַּמְׁשִּפיַע  ְּבּפֹוִלין  ְּבֶרְסַלב 
 ְּבֶמֶׁש ְׁשהּותֹו  ְּבִעְקבֹות  אֹוְטוֹוְצֶקער', 
אֹוטוֹוְצק  ַהַּמְרֵּפא  ַּבֲעָיַרת  ַרּבֹות  ָׁשִנים 

ִּבְהיֹותֹו חֹוֵלה ֵראֹות ָקֶׁשה.
ְּבַהְׁשָוָאה  ְמאֹד  ָצִעיר  ָהָיה  ֶזה  ִיְצָחְק'ל 
ְלִגיָלם ֶׁשל ְׁשַאר ְּבֵני ַהְּיִׁשיָבה, אּוָלם ָעָלה 
ַעל ֻּכָּלם ְּבִכְׁשרֹונֹוָתיו ַהְּמֻיָחִדים. הּוא ָהָיה 
ּוִבְׁשנֹוָתיו  ָחִריף,  מַֹח  ּוַבַעל  ָעצּום  ִעּלּוי 
ְיִדיָעה  ִלְרּכֹׁש  ִהְסִּפיק  ְּכָבר  ַהּמּוָעטֹות 

"ס ְוַהּפֹוְסִקים. ַמִּקיָפה ְּבָכל ֶמְרֲחֵבי ַהּׁשַ
ָהָיה ֶזה ַמֲחֶזה ַמְפִעים ִלְראֹות ֶאת ִיְצָחְק'ל 
ֶׁשל  ָהֲעֻמִּקים  ְּבִׁשעּוָריו  יֹוֵׁשב  ַהָּצִעיר 
ְוַלְמָדן  ָחִריף  נֹוָדע,  ָּגאֹון  ַהְּיִׁשיָבה,  רֹאׁש 
ַהִׁשּעּור  ֵהֵחל   ַא ְוִהֵּנה,  ַעְצמֹו,  ִּבְפֵני 
ֵמרֹאׁש  ֵמִבין  ִיְצָחְק'ל  ִּכי  ָהָיה  ִנָּכר  ּוְכָבר 
ְלֵהיָכן ַהְּדָבִרים מֹוִביִלים. ִמָּיד הּוא הֹוִכיַח 
ְׁשִליָטה ְּבִנְבֵכי ַהִׁשּעּור, ַעל ָּכל ְסָברֹוָתיו, 
ַהְּיִׁשיָבה,  רֹאׁש  ֶׁשל  ּוְרָאיֹוָתיו  ֻקְׁשיֹוָתיו 
ֶׁשָּבּה  ָהִראׁשֹוָנה  ַהַּפַעם  זֹו  ֵאין  ִּכְבָיכֹול 
ָהרֹוֶאה  ְּכָחָכם  ַהְּדָבִרים.  ֶאת  ׁשֹוֵמַע  הּוא 
ֶאת ַהּנֹוָלד ִּכּוֵן ָּתִמיד ִלְסָברֹוָתיו ֶׁשל רֹאׁש 
ַהְּיִׁשיָבה, ַעד ֲאֶׁשר ִהְתַּבֵּטא רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה 
ִּכי ִנְדֶמה ֶׁשֵאין לֹו עֹוד ָמה ְלַחֵּדׁש ְלָבחּור 

ָצִעיר ֶזה.
ַוֲחִריפּותֹו,  ַהְּברּוִכים  ִּכְׁשרֹונֹוָתיו  ִמְּלַבד 
ָּבַלט ִיְצָחְק'ל ַּגם ְּבתַֹאר ִזיו ָּפִנים ַמְרִׁשים 
ִּבְמֻיָחד. ָּפָניו ָהיּו ָּתִמיד ְמִאירֹות ְוזֹוְרחֹות, 
ָּתִמיד  ָהָיה  ְוִהּלּוכוֹ  ּוַמְבִהיק,  ָּגבֹוַּה  ִמְצחֹו 

ַּבֲאִצילּות ְמֻיֶחֶדת.
 ֶׁשִהְתָּבֵר ַהִּנְפָלאֹות  ַהְּתכּונֹות  ָּכל  ִעם 
ֶּפֶלא  ָּכל  ָהָיה  א  ַמִים,  ַהּׁשָ ִמן  ִיְצָחְק'ל 
ַרִּבים  ֶׁשל  ִלָּבם  ֶאת  ָּכַבׁש  ֶׁשהּוא  ָּבֻעְבָּדה 
ְוטֹוִבים ִמְּבֵני ַהְּיִׁשיָבה, ֲאֶׁשר ִהְתַעְּנגּו ַעל 
ַעד  ְוֶנֱהנּו  ֵמָחְכָמתוֹ  ַנַחת  ָרוּו  ִאְמרֹוָתיו, 

ְמאֹד ִלְׁשהֹות ִּבְמִחָּצתוֹ.
ִמְלֶחֶמת  ִלְפרֹץ  ֶׁשָּקְדמּו  ַהָּיִמים  ֵאּלּו  ָהיּו 
ַרּבֹות  ִּביִׁשיבֹות  ְּכמֹו  ָהִראׁשֹוָנה.  ָהעֹוָלם 
נֹוָספֹות, ַּגם ְּבֶפַתח ְיִׁשיַבת ַמאקֹוב הֹוִפיעּו 
הֹוִרים ֻמְדָאִגים ֲאֶׁשר ִהִּגיעּו ַלְּיִׁשיָבה ְּכֵדי 
ִּכי  ִּבְרצֹוָתם  ַהַּבְיָתה,  ְּבֵניֶהם  ֶאת  ְלָהִׁשיב 
ִיְׁשהּו ִּבְמִחיָצָתם ִּביֵמי ַהִּמְלָחָמה ַהָּקִׁשים. 
ַּגם ָאִביו ֶׁשל ִיְצָחְק'ל ִנְכַנס ְּבַאַחד ַהָּיִמים 
ְלָהִׁשיב  ּוִבֵּקׁש  ַהְּיִׁשיָבה  ְלֵהיַכל  ְּבַמְפִּתיַע 

ֶאת ְּבנֹו ְלֵביתֹו.
ְּדמּותֹו ֶׁשל ָהָאב ָמְׁשָכה ִמָּיד ֶאת ְּתשֹּוַמת 
ֵלב ְּבֵני ַהְּיִׁשיָבה. ֵהם ֶהֱעִבירּו ֶאת ַמָּבָטם 
ְּבחֶֹסר  ֵעיֵניֶהם  ְוִׁשְפְׁשפּו  ִלְבנֹו  ֵמָהָאב 
ְּבעֹוד  ֵּביֵניֶהם:  ָהַרב  ּנּוי  ַהּׁשִ ְלַמְרֵאה  ֵאמּון 
ָּפִנים  ָּתֵוי  ַּבַעל  קֹוָמה,  ְּגַבּה  ָהָיה  ִיְצָחְק'ל 
ּגּוץ  ִאיׁש  ָהָיה  ָאִביו  ּוְמִאירֹות,  ֲעִדינֹות 
ּוְרַחב ִמּדֹות ְוגֹון ָּפָניו ָׁשחֹר ְּכֶפָחם. ָקָׁשה 
הּוא  ָהאֹוֵרַח  ִּכי  ַהַּדַעת  ַעל  ְלַהֲעלֹות  ָהָיה 

ָאִביו ֶׁשל ִיְצָחְק'ל. 
ַרִּבי  ָהָיה  ָיכֹול  א  ָהַרָּבה  ְּבִהְׁשּתֹוְממּותֹו 
ֵלִוי ִיְצָחק ְלִהְתַאֵּפק ִמְּלַהִּביַע ֶאת ְּתִמיָהתֹו 
ְּבָאְזֵני ֲחֵברֹו, ְוַהָּלה ֱהִׁשיבֹו ְּבִחּיּו ִּכי ָאֵכן, 
ַהּשִֹׁני  ֵמֲאחֹוֵרי  עֹוֵמד  ּוֻמְפָלא  נֹוָרא  ִסּפּור 

ֵּבינֹו ְלֵבין ָאִביו.
ֲעָׂשָרה  ָהָיה  ָנעּוץ  ֶזה  ִסּפּור  ֶׁשל  ְּתִחָּלתוֹ 
ֶׁשל  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ָּכָאמּור,  ְלָאחֹור.  ּדֹורֹות 
ְּכֶצֱאָצֵאי  ְּבִיחּוָסּה  ִהְתַהְּדָרה  ִיְצָחְק'ל 
ַה'ְּלבּוִׁשים'.  ַּבַעל  ָיֶפה  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
'ְלבּוׁש'  ִלְסָפָריו  ַהָּגאֹון  ֶׁשָּקָרא  ַהִּסָּבה 
ַחִּיים',  ֶה'ָחֵפץ  ִמִּדְבֵרי  ְלֵעיל  הּוְבָאה  ְּכָבר 
ַעל ַהִּנָּסיֹון ַהָּקֶׁשה ֶׁשּבֹו ָעַמד ַרִּבי ָמְרְּדַכי 
ֵחֶלק  ַלִּסּפּור  ֵיׁש  אּוָלם  ִעָּלִאית.  ִּבְגבּוָרה 

נֹוָסף.
ַמְרֶאה,  ִויֵפה  ּתַֹאר  ְיֵפה  ָהָיה  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי 
ִיָּתֵכן ֶׁשִּמּשּׁום ָּכ ַאף ֻּכָּנה ְּבֵׁשם ִמְׁשָּפָחה 
ֶזה – ָיֶפה. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ֶׁשָּבּה ִנְקָרה ְלָפָניו 
ְלִביב  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות  ָקַפץ  ָקֶׁשה,  ִנָּסיֹון 
ַהַּמְלּבּוִׁשים  ֲעֶׂשֶרת  ֶאת  ְוִטֵּנף  ַהּשֹׁוְפִכין 
ִנְׁשָמתֹו  ְּבעֹוד  ְמֻעָּטף.  ָהָיה  ֶׁשָּבֶהם 
ְטהֹורֹות  ְקדֹוׁשֹות,  נֹוְתרּו  ּוְפִניִמּיּותֹו 
ּוְנִקּיֹות ִמָּכל ְרָבב, ָנָׂשא ַרִּבי ָמְרְּדַכי ֵעיָניו 

ַמִים ִּבְתִפָּלה: ַלּׁשָ
ַהָּבִאים  ַהּדֹורֹות  ֶׁשֲעֶׂשֶרת  ָרצֹון  "ְיִהי 
ְלַמְרֶאה,  ְמכָֹעִרים  ִיְהיּו  ִמֶּמִּני,  ֶׁשֵּיְצאּו 
חּוץ,  ְּכַלֵּפי  ִיְבט  ֶׁשֹּלא  ְּפִניִמי  יִֹפי  ַּבֲעֵלי 

ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָיבֹואּו ְלעֹוָלם ִליֵדי ִנָּסיֹון".
ֵאֶצל  ִהְסַּתְּימוּ  ַהָּללּו  ַהּדֹורֹות  "ֲעֶׂשֶרת 
ֲאִבי", ִסֵּים ַרִּבי ִיְצָחְק'ל ֶאת ִסּפּורוֹ ַהּנֹוָרא, 
ָׁשב  ָעָׂשר,  ָהֶאָחד  ַהּדֹור  ֶּבן   – ִּבי  "ְוִאּלּו 
ַהָּקדֹוׁש  ָסִבי  ֶׁשל  ַהֻּמְפָלא  ָּפָניו  ּתַֹאר 
אֹוָתּה  ִהְתַמְּלָאה  ְּכָבר  ֶׁשֵּכן  ְוִהְתַלֵּבׁש, 
ַאֲחָריו  ּדֹורֹות  ֶׁשֲעָׂשָרה  ָסִבי,  ֶׁשל  ַּבָּקָׁשה 

ִיְהיּו ְמכָֹעִרים".
'ִאיׁש ֲחִסיֶדי' [ּתֹוְלדֹות רל"י ֶּבְנֶּדר] עמ' יג

 ַּפְרָנָסה ְּבָכבֹוד – ְוא ְּבִבָּזיֹון
הּוא...  "ָהַרֲחָמן  ֶׁשִּבַּקְׁשנּו:  ְלַאַחר 
ָראּוי  ָמה  ָּבנּו",  ְוִיְתָּפַאר  ָּבנּו...  ִיְתַהַּדר 
ַהַּפְרָנָסה:  ַעל  ַּבָּקָׁשה   ְלָכ  ֶׁשַּנְסִמי
זֹאת  ְּבָכבֹוד".  ְיַפְרְנֵסנּו  הּוא  "ָהַרֲחָמן 
ִמּשּׁום ֶׁשְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִמְתַּפְרְנִסים ְּבָכבֹוד 
ַהַּדַעת,  ְּבַהְרָחַבת  ַּבּתֹוָרה  ְועֹוְסִקים 
 ִהּדּור ְוִתְפֶאֶרת ַלָּקדֹוׁש ָּברּו ִנְגָרם ִמָּכ

הּוא ('ִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה' ליוה"כ).

ִלְדאֹג  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ְמֻצּוֶה  ָהָאָדם 
ְלַפְרָנָסתֹו, ּוְכָבר הֹורּו ֲחָכִמים (ְּפָסִחים קיג 
 א): "ְּפׁשֹט ְנֵבְלָתּא ְּבׁשּוָקא ְוַאל ִּתְצָטֵר
ֶׁשִּנְגָזר  ֲאָנִׁשים  ֶׁשֵּיׁש  ְוֵכיָון  ַלְּבִרּיֹות"; 
 ֲעֵליֶהם ֶׁשַּפְרָנָסָתם ַּתִּגיַע ֲאֵליֶהם ְּבֶדֶר
ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ֵּכן  ַעל  ְמֻכֶּבֶדת,  ָּפחֹות 
ְּדַהְינוּ  ְּבָכבֹוד",  ְיַפְרְנֵסנּו  הּוא  "ָהַרֲחָמן 
ְוא  ְמֻכָּבד  ְּבאֶֹפן  ַּפְרָנָסֵתנּו  ֶׁשִּנְמָצא 
פב  (ִקּדּוִׁשין  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכִפי  ְּבִבּזּוי, 
ב): "ִאי ֶאְפָׁשר ְלעֹוָלם ְּבא ַּבָסּם [מֹוֵכר 
ְּבָׂשִמים] ּוְבא ֻּבְרְסִקי [ְמַעֵּבד עֹורֹות], 
ִמי  לֹו  ְואֹוי  ַּבָסּם,  ֶׁשֻאָּמנּותוֹ  ִמי  ַאְׁשֵרי 
ֶׁשֻאָּמנּותוֹ ֻּבְרְסִקי" ('ַהָּגָדה ִּכְפׁשּוָטּה' עמ' 141). 

עמ'  ושה"ש  הגש"פ  (ֵּפרּוׁש  'ָהרֹוֵקַח'  ַּבַעל 
ַּבָּקָׁשה  ְּבַמְׁשָמעּות  ּוֵפֵרט  הֹוִסיף  קלג) 

ָוָדם,  ָּבָׂשר  ְלַמְּתַנת   ִנְצָטֵר "ֶׁשֹּלא  זֹו: 
ִּכי  ָיֵדינּו,  ַמֲעֵׂשי  ְּבָכל  ְּבָרָכה  ְוִיְׁשַלח 
עֶֹׁשר,  ַלְּנבֹוִנים  ְוא  ֶלֶחם  ַלֲחָכִמים  א 
ִמן  ְוַיִּציֵלנּו  ִאָּתנּו  ַמְלָאכֹו  ְוִיְׁשַלח 
ָהֲעִנּיּות, ִּכי ָקָׁשה ֲעִנּיּות ֶׁשַּמֲעִביָרה ֶאת 

ָהָאָדם ַעל ַּדַעת ָׁשַמִים".

ָהְרַה"ק  ָאַמר  ֶרֶמז   ְּבֶדֶר ִנְפָלא  ֵּבאּור 
ַרִּבי ֶּבן ִצּיֹון ִמָּבאּבֹוב:

ֵהן  כ'ב'ו'ד'  אֹוִתּיֹות  ֶׁשַאֲחֵרי  ָהאֹוִתּיֹות 
'ְּגֵזָלה'.  אֹוִתּיֹות:   ּוְבִהּפּו  – ל'ג'ז'ה' 
ֲאָנִׁשים  ֵיׁש  ִּכי  הּוא,  ָּבֶזה  ַהֵּבאּור 
ְּכֵדי  מֹוְצִאים  ֵאיָנם  ִליְצָּלן  ֶׁשַרֲחָמָנא 
ֶׁשִּמְתַּבְּיִׁשים  ְוֵכיָון  ְּבָכבֹוד,  ַּפְרָנָסָתם 
ְלִהְתַּפְרֵנס ְּבִבָּזיֹון, ׁשֹוְלִחים ָיָדם ִּבְגֵזָלה. 
 ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ֵּכן  ַעל 
ְּבאֹוִתּיֹות  ַּפְרָנָסֵתנּו  ֶאת  ֶׁשַּיְׁשִאיר  הּוא 
ְוַנִּגיַע  ָחִליָלה  ִנָּכֵׁשל  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  'ָּכבֹוד', 

ִליֵדי 'ְּגֵזָלה' ('ִּבְרַּכת ָּדִוד'). 

ְּבֶהֵּתר ְוא ְּבִאּסּור 
ְּב'ַמְחזֹור ִויְטִרי' (סי' פג) ֵהִביא ֻנָּסח ֻמְרָחב 
ְיַפְרְנֵסנּו  הּוא  "ָהַרֲחָמן  זֹו:  ְלַבָּקָׁשה 
ְּבָמנֹוד,  ְוא  ְּבַנַחת  ְּבִבּזּוי,  ְוא  ְּבָכבֹוד 
ְּבֶהֵּתר ְוא ְּבִאּסּור". ַה'ֶּבן ִאיׁש ַחי' (ָׁשָנה 
ִראׁשֹוָנה ָּפָרַׁשת ֻחַּקת) ָּתַמּה ַעל ָּכ, ְוִכי ַיֲעֶלה 

ַעל ַהַּדַעת ֶׁשְּיַפְרְנֵסנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
הּוא  "ָהַרֲחָמן  ְלַבֵּקׁש:   ֶׁשָּצִרי ְּבִאּסּור, 
 ּוְלָכ ְּבִאּסּור"?  ְוא  ְּבֶהֵּתר  ְיַפְרְנֵסנּו... 

ִהִּסיק ֶׁשֵאין לֹוַמר ַּבָּקָׁשה זֹו.

נט)  או"ח  (ׁשּו"ת,  סֹוֵפר'  ַה'ֲחַתם  ָאְמָנם 

ִנְתַּפְרֵנס  ֶׁשֹּלא  ַהַּכָּוָנה  ֶׁשֵאין  ְמָבֵאר 
ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשָאנּו  ֶאָּלא  ַמָּמׁש,  ְּבִאּסּור 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְיַפְרְנֵסנּו  ֶׁשֹּלא 
ְּבִדיֲעַבד  ַרק  ֻמָּתר  ּבֹו  ֶׁשָהִעּסּוק  ְּבָדָבר 

ּוְבֶהֵּתִרים ְּדחּוִקים. 

ְׁשִביַרת מוֹ טוֹ ת ַהָּגלּות

ֵמַעל  ָּגלּות  עֹל  ִיְׁשּבֹר  "הּוא  ַּבָּקַׁשת: 
ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ִּפי  ַעל  ְמֻיֶּסֶדת  ַצּוָאֵרנוּ" 
 ָואֹוֵל ֻעְּלֶכם  מֹטֹת  יג) "ָוֶאְׁשּבֹר  כו  (ויקרא 

ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ּוָבּה  קֹוְמִמּיּות".  ֶאְתֶכם 
ֵמַעל  ַהָּגלּות  עֹל  ֶאת  ֶׁשִּיְׁשּבֹר  ה'  ֵמֵאת 
ְונּוַכל  ִנְצִחית  ְּגֻאָּלה  ִנָּגֵאל   ְוָכ ַצּוָאֵרנוּ 

ָלֶלֶכת ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ְלׁשֹון 'ְׁשִביַרת ָהעֹל' ְמַסֵּמל ִנּתּוק ֻמְחָלט 
ַהָּנִצי"ב  ֶׁשֵּפֵרׁש  ְּכִפי  ְעּבּוד,  ַהּׁשִ ִמן 
ִמּוֹולֹוזִ'ין ('ַהֲעֵמק ָּדָבר' ָׁשם), ֶׁשֵּכיָון ֶׁשַהּשֹׁור 
ָרִגיל ָּתִמיד ָלֵׂשאת ֶאת ָהעֹל ַעל ַצּוָארוֹ, 
ֵמִבין הּוא ִּכי ְלָכ נֹוָצר – ַלֲעבֹד ְוָלֵׂשאת 
ָּכפּוף  ָּתִמיד  רֹאׁשֹו  ֵּכן  ַעל  ְּבָעָליו.  ְּבעֹל 
ְּכַלֵּפי ַמָּטה, ְוַאף ִאם ְמִסיִרים ִמֶּמּנּו ֶאת 
ָהעֹל ִלְזַמן ָמה, ֵּכיָון ֶׁשּיֹוֵדַע ֶׁשֵּתֶכף יּוַׁשב 
אּוָלם  ָּכפּוף.  רֹאׁשֹו  נֹוָתר  ָהעֹל  ֵאָליו 
ַהּשֹׁור  רֹוֶאה  ָהָיה  ִאּלּו  ְּבַעְצֵמנּו  ְנַדֶּמה 
ִמָּיד  ֲהא  ֵעיָניו,  ְלמּול  ִנְׁשַּבר  ָהעֹל  ֶאת 
ָהָיה זֹוֵקף ֶאת קֹוָמתֹו ָלֶלֶכת 'קֹוְמִמּיּות' 
– ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה, ִמּתֹו ֶׁשֵּמִבין הּוא ִּכי 

יֹוֵתר א ַיַעְבדּו ּבֹו.

(ילק"ש  ַּבִּמְדָרׁש  ָמִצינּו   ְלָכ ְּבדֹוֶמה 
ֶׁשָהְיָתה  ְלָאָדם  ָמָׁשל  תרעב):  ֶרֶמז  ְּבֻחּקַֹתי 

לֹו ָּפָרה ְוִהְׁשִאיָלּה ַלֲחֵברֹו ְּכֵדי ֶׁשַּיֲחרֹשׁ 
ְוָכל  ָּבִנים,  ֲעָׂשָרה  ָהיּו  ַלּשֹׁוֵאל  ָּבּה. 
ּכֹחוֹ  ֶׁשָּתׁש  ַעד  ַּבָּפָרה  ָחַרׁש  ֵמֶהם  ֶאָחד 
ַהָּפָרה  ָחְרָׁשה   ָּכ ְלֶאָחיו.  ְוֶהֱעִביָרּה 
ָקְרָסה  ֶׁשְּלַבּסֹוף  ַעד  ַהּיֹום  ָּכל   ְלאֶֹר
ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  אֹוִנים.  ְּבֵאין  ַּתְחֶּתיָה 
ְוִהֵּנה  ֶדה,  ַלּׂשָ  ָסמּו ַהָּפָרה  ַּבַעל  ָעַבר 
ַּתְחֶּתיָה  רֹוֶבֶצת  ָּפָרתֹו  ֶאת  רֹוֶאה  הּוא 
ַהַּבִית  ַּבַעל  ָּכַעס  ַצּוָאָרּה.  ַעל  ְּכֶׁשָהעֹל 
ַעל ַהּשֹׁוֵאל ָהַרְׁשָלן, אּוָלם ִלְפֵני ֶׁשִהִּביַע 
ְלָפָניו ֶאת ַטֲענֹוָתיו, ִמֵהר ְּתִחָּלה ִלְׁשּבֹר 

ֶאת ָהעֹל ֵמַעל ַצּוַאר ָּפָרתֹו.

ָּכ ִיְׂשָרֵאל; ִּבְהיֹוָתם ַּבָּגלּות ִמְׁשַּתְעְּבִדים 
ֶאת  ֲעֵליֶהם  ּוַמְכִּביִדים  ַהּגֹוִיים  ָּבֶהם 
ֻעָּלם ָּבֶזה ַאַחר ֶזה, ּוְבַהִּגיַע ֵעת ַהְּגֻאָּלה, 
ְּתִחָּלה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִיַּגׁש  א 
ְּתִחָּלה  ֶאָּלא  ַהּגֹוִיים,  ִעם  ִּדין  ַלֲעׂשֹות 
ִיְׁשּבֹר ְוַיֲעקֹר ִלְצִמיתּות ֶאת עֹל ַהָּגלּות 
ֵמַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַרק ַאַחר ָּכ ִיַּגׁש ַלֲעׂשֹות 
מֹטֹת  ַּכָּכתּוב: "ָוֶאְׁשּבֹר  ַהּגֹוִיים,  ִעם  ִּדין 

ֻעְּלֶכם ָואֹוֵל ֶאְתֶכם קֹוְמִמּיּות".

ְּתִפָּלה ֻמְפָלָאה ַלֲעָׂשָרה ּדֹורֹות

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
מפָלָאה ה

פפּפּו סִסִ ם
ׁשֹות 'ָהַרֲחָמן' (ג) ּקָ ּבַ

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

זֹון ת ַהּמָ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ְלִבְרּכַ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
בקׁשֹות

ִניננ ְ פּפְּ ם 


