
א י ִתּשָׂ ת ּכִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֲעָׂשָרה 'ְּכֵׁשִרים' ִמְּלַבד ַה'ֶחְלְּבָנה' 
"ַקח ְל ַסִּמים ָנָטף ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה" (ל לד)

"'ְוֶחְלְּבָנה' – ּבֹשֶם ֶׁשֵריחֹו ַרע... ּוְמָנָאּה ַהָּכתּוב ֵּבין ַסְמְמֵני 
ַהְּקטֶֹרת, ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשֹּלא ֵיַקל ְּבֵעיֵנינּו ְלָצֵרף ִעָּמנּו ַּבֲאגּוַדת 
ִנְמִנין  ֶׁשִּיְהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ּפֹוְׁשֵעי  ֶאת  ּוְתִפּלֹוֵתינוּ  ַּתֲעִנּיֹוֵתינּו 

ִעָּמנּו" (ַרִׁש"י, ע"פ ְּכִריתּות ו ב).
ָעֵלינּו  ַהַּמַהְרשָׁ"א:  ָּכַתב  ַרִׁש"י  ְלִדְבֵרי  ֲחׁשּוָבה  ּתֹוֶסֶפת 
ִלְזּכֹר ִּכי ִמְּלַבד ַהֶחְלְּבָנה ֶׁשֵריָחּה ַרע, ָהיּו ַּבְּקטֶֹרת ֲעָׂשָרה 
ַסְמָמִנים ַּבֲעֵלי ֵריַח ָעֵרב. ָלֵכן ַּגם ַּבְּתִפָּלה, ַּבל ְנָצֵרף ֵאֵלינּו 

עֹוֵבר ֲעֵבָרה ְּבֶטֶרם ִיְהיּו ֵּביֵנינּו ֲעָׂשָרה ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים.
ֵמֶחְברֹון:  ֲאזּוַלאי  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ַהְּמֻקָּבל  ָּדַרׁש  ִמּזֹו  ְיֵתָרה 
ִמָּכ ֶׁשְּכֶנֶגד ַהֶחְלְּבָנה ָהיּו ֲעָׂשָרה ַסְמָמִנים ַּבֲעֵלי ֵריַח ָעֵרב, 
ָעֵלינּו ִלְלמֹד ִּכי ְּכֶנֶגד ָּכל ָרָׁשע ַהִּמְׁשַּתֵּתף ִּבְתִפָּלה ֻמְכָרִחים 
 ִלְהיֹות ֲעָׂשָרה ַצִּדיִקים. ְוִאם ֵיׁש ִּבְתִפָּלה ְׁשֵני ְרָׁשִעים, ָצִרי

ֶׁשִּיְהֶיה ְּכֶנְגָּדם ֶעְׂשִרים ַצִּדיִקים. 
 ַעל ִּפי זֹאת ָּתַמּה ְּב'ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה' (או"ח צ יא) ַעל ָמה ֶׁשָּכַתב 
ַה'ְּבֵאר ֵהיֵטב' (ָׁשם יא): "ַוֲאִפּלוּ ִאיָּכא ַּבִּצּבּור ַהְרֵּבה חֹוְטִאים, 
ַמְׁשָמעּות  ֶׁשֵאין  ֲהֵרי   – ַהִּצּבּור"  ִעם  ִמְּלִהְתַּפֵּלל  ִיָּמַנע  א 
ְלִמְסַּפר ַהחֹוְטִאים? ְוָכַתב ֶׁשְּלָכ ִּדְקֵּדק ָהַרְמָּב"ם (ְּתִפָּלה ח 
א) ִּבְלׁשֹונֹו ְוָכַתב: "ְּתִפַּלת ַהִּצּבּור ִנְׁשַמַעת ָּתִמיד, ַוֲאִפּלוּ ָהיּו 
ֶׁשל  ִּבְתִפָּלָתן  מֹוֵאס  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֵאין  חֹוְטִאים  ָּבֶהן 
ַרִּבים" – א ָּכַתב 'ַהְרֵּבה חֹוְטִאים', ֶאָּלא 'חֹוְטִאים' – ְּבִמָּדה 

ְלִפי רֹב ַהַּצִּדיִקים. 
ֵּבין  ִּכי  ַה'ַהְפָלָאה'  ַּבַעל  הֹורֹוִויץ  ִּפיְנָחס  ַרִּבי  ִהְבִחין  ַּפַעם 
ְוַקל  ֻמְפָקר  ִאיׁש  ִנְמָנה  ְּבֵביתֹו,  ִלְתִפָּלה  ַהֶּנֱאָסִפים  ֲעֶׂשֶרת 
ַהָּגאֹון  ָרַמז  ֵהיֶמּנּו.  נֹוָחה  ָהְיָתה  א  ֲחָכִמים  ֶׁשרּוַח  ַּדַעת 
ַּבְּתִפָּלה  ֶׁשִּיְהיּו  ְּכֵדי  נֹוָסף  ָאָדם  ִמַּבחּוץ  ֶׁשָּיִביא  ִלְמקָֹרבוֹ 

ֲעָׂשָרה ְיהּוִדים ִמְּלַבד אֹותֹו ּפֹוֵקר.
ַהֶחְלְּבָנה  ַאף  "ֲהא  ְוָאַמר:  ִהְתַרֵעם   ְּבָכ ָהִאיׁש  ּנֹוַכח  ִמּׁשֶ

ִנְמְנָתה ֵּבין ַסְמְמֵני ַהְּקטֶֹרת, ּוַמּדּוַע ִנְגָרע ֶחְלִקי?"
ֱהִׁשיבֹו   – ַסְמָמִנים..."  ֲעָׂשָרה  עֹוד  ָלּה  הֹוִסיפּו   ָּכ "ִמּשּׁום 

ַּבַעל ַה'ַהְפָלָאה' ַעל ֲאָתר.
ִני ָנָהר מו; ַמַהְרָׁש"א ְּכִריתּות ו א; 'ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם' ַמֲעַין ַהּׁשֵ
  'ִׂשיַחת ֻחִּלין ֶׁשל ת"ח' [לר"צ ְׁשֶלז] פ"ד

ְּתִפַּלת ַהּפֹוְׁשִעים ַמְׁשִּביָחה ֶאת ְּתִפַּלת ַהַּצִּדיִקים
ְוֶחְלְּבָנה"  ּוְׁשֵחֶלת  ָנָטף  ַסִּמים   ְל ַקח  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  "ַוּיֹאֶמר 

(ל לד)

ַסָּמֵני  ֵּבין  ַהָּכתּוב  ּוְמָנָאּה  ַרע...  ֶׁשֵריחֹו  ּבֶֹׂשם   – "'ְוֶחְלְּבָנה' 
ַהְּקטֶֹרת. ְלַלְּמֵדנּו, ֶׁשֹּלא ֵיַקל ְּבֵעיֵנינּו ְלָצֵרף ִעָּמנּו ַּבֲאגּוַדת 
ִנְמִנין  ֶׁשִּיְהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ּפֹוְׁשֵעי  ֶאת  ּוְתִפּלֹוֵתינוּ  ַּתֲעִנּיֹוֵתינּו 

ִעָּמנּו" (ַרִׁש"י ע"פ ְּכִריתּות ו ב).
ַאף  ְמַסַּיַעת  ָהָרָׁשע  ֶׁשְּתִפַּלת  ַמְׁשָמע  ַרִׁש"י  ִמְּלׁשֹון 

ַלְּכֵׁשִרים ֶׁשַּבִּצּבּור. ְוֵכיַצד?

ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ֵמֶחְברֹון,  ֲאזּוַלאי  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ַהְּמֻקָּבל  ֵּפֵרׁש 
ְּתִפּלֹות  ִעם  ַלָּמרֹום  ְועֹוָלה  ִמְצָטֶרֶפת  ָהָרָׁשע  ְּתִפַּלת 
ַהַּצִּדיִקים ַמְבִליט ַהָּדָבר ֶאת ִצְדקּוָתם, ּוִמּתֹו ָּכ ִמְתַקֶּבֶלת 

ְּתִפָּלָתם ְּבָרצֹון. 
ִּפי  ַעל  זֹאת  ּוֵבֵאר  הֹוִסיף  ִמֶּבֶּעלְז  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר 

ה ֶׁשִהְתַרֵחׁש ַּבֲחֵצרֹו ֶׁשל ַה'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב': ַמֲעֹשֶ

ֶאת  ְמאֹד  טֹוב'  ֵׁשם  ַה'ַּבַעל  ִאֵחר  ַהִּכּפּוִרים  ִמיֵמי  ְּבַאַחד 
ְּתִפָּלתֹו  ֶאת  ָנָׂשא  ְלִהְתַּפֵּלל  ֵהֵחל  ּוִמּׁשֶ ַהְּנִעיָלה,  ְּתִפַּלת 
ַהָּקדֹוׁש  ַהּיֹום  ֶׁשל  ְּבִסּיּומֹו  ֵמָהָרִגיל.  ְּגדֹוָלה  ְּבִהְתַלֲהבּות 
ִסֵּפר ְלַתְלִמיָדיו: "ְּבַאַחת ִמְּתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל ִמְתּגֹוֵרר ְיהּוִדי 
ֶׁשִהְרִׁשיַע ְּבַמֲעָׂשיו ַעד ִלְמאֹד. ִלְקַראת ִסּיּום יֹום ַהִּכּפּוִרים, 
ְּבַהִּגיַע ְזַמן ְּתִפַּלת ַהְּנִעיָלה, ִהְתעֹוְררּו ְּבִלּבוֹ ְלֶפַתע ִהְרהּוֵרי 
ְּתׁשּוָבה ֶׁשָּגְרמּו לֹו ְלִהְתָחֵרט ַעל ַמֲעָׂשיו ְוָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה 
ּכֹה  ִלְדֵבקּות  ִהִּגיַע  ַהְּנִעיָלה  ִּבְתִפַּלת  ֵהֵחל  ּוִמּׁשֶ ְׁשֵלָמה. 
ִנְׂשָּגָבה, ַעד ֶׁשְּתִפּלֹות ַרּבֹות ֶׁשִּנְדחּו ִמְּלִהְתַּקֵּבל ִמֶּזה ָׁשִנים 
ִמְּלִהְתַּפֵּלל  ִהְמַּתְנִּתי   ְלִפיָכ ְּתִפָּלתֹו.  ִעם  ַיַחד  ְלָרצֹון  ָעלּו 
ֶחְפִצי  ָהָיה  ַעז  ִּכי  ִּבְתִפָּלתֹו,  ַהְּתׁשּוָבה  ַּבַעל  ֶׁשַּיְתִחיל  ַעד 
ְלִהְתַּפֵּלל ַיַחד ִעּמֹו, ְּכֵדי ֶׁשְּבָכ ַאף ְּתִפָּלִתי ַּתֲעֶלה ְלָרצֹון".

מֹוִעיל  ֵאינֹו  ִלְתִפּלֹוֵתינוּ  ִיְׂשָרֵאל  ּפֹוְׁשֵעי  ֵצרּוף  ִּכי  ָלנּו  ֲהֵרי 
ַרק ִלְתִפָּלָתם, ִּכי ִאם ַּגם ְּתִפּלֹוֵתינוּ ִמְׁשַּתְּבחֹות ֵמֲחָמָתם.

ִני ָנָהר מו; 'ִּדְבֵרי יֹוֵאל' ַתְזִריַע עמ' שעג 'ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם' ַמֲעָין ַהּׁשֵ

ַהֲחָרָטה יֹוֶצֶרת ְּבִריָאה ֲחָדָׁשה
"ַוָּיַצר אֹתֹו ַּבֶחֶרט" (לב ד)

ְלִדְבֵרי  ֶרֶמז  ֶזה  ִמָּפסּוק  ָּדַרׁש  ִמְּפִריִמיְשָלן  ֵמִאיר  ַרִּבי 
ב צֹוֵעק  ָהַרְמָּב"ם (ְּתׁשּוָבה ב ד): "ִמַּדְרֵכי ַהְּתׁשּוָבה ִלְהיֹות ַהּׁשָ
ם ִּבְבִכי... ּוְמַׁשֶּנה ְׁשמֹו, ְּכלֹוַמר: ֲאִני ַאֵחר  ָּתִמיד ִלְפֵני ַהּׁשֵ
ְוֵאיִני אֹותֹו ָהִאיׁש ֶׁשָעָׂשה אֹוָתן ַהַּמֲעִׂשים"; "ַוָּיַצר אֹתֹו" – 
ָהָאָדם ַנֲעֶׂשה ִּכְבִרָּיה ִויִציָרה ֲחָדָׁשה "ַּבֶחֶרט" – ְּבֶאְמָצעּות 

ַהֲחָרָטה ְוַהְּתׁשּוָבה.
'ִּדְבֵרי ֵמִאיר' 

'ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת' – ִּבְׁשֵני ַהּלּוחֹות
"ַוַּיְׁשֵל ִמָּיָדו ֶאת ַהֻּלחֹת ַוְיַׁשֵּבר אָֹתם ַּתַחת ָהָהר" (לב יט)

ַבר מֶֹׁשה ֶאת ַהּלּוחֹות ְלַאַחר  ַּבִּמְדָרׁש (שמו"ר מו א) מּוָבא ֶׁשּׁשָ
ֶׁשִהְבִחין ְּבאֹוִתּיֹות ַהּפֹוְרחֹות  ֵמֶהם.

ַפת ֱאֶמת' ֶׁשַאף ְּכֶׁשָּפְרחּו  ִחּדּושׁ ֻמְפָלא ְּבִעְנָין ֶזה ִחֵּדׁש ַה'ּׂשְ
ָּבת  ַהּׁשַ ַעל  ַהִּצּוּוי  אֹוִתּיֹות  נֹוְתרּו  ֵמַהּלּוחֹות,  ָהאֹוִתּיֹות 
ְּכַלל  ֱאֶמת':  ָה'ִאְמֵרי  ֵּבֵאר  ַהָּדָבר  ַּטַעם  ֶאת  ִּבְמקֹוָמן. 
ָהאֹוִתּיֹות ָּפְרחּו ֵמֲחַמת ֵחְטא ֲעבֹוָדה ָזָרה [ָהֵעֶגל], ַא ְלַגֵּבי 
ִמְצַות ַׁשָּבת ֲהא ָאְמרּו ֲחָכִמים (ַׁשָּבת קיח ב): "ָּכל ַהִּמְׁשָמר 
 – ֱאנֹוׁש  ְּכדֹור  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוֵבד  ֲאִפּלוּ  ְּכִהְלָכתֹו  ַׁשָּבת 

מֹוֲחִלין לֹו", ּוְלִפיָכ א ָּפְרחּו אֹוִתּיֹוֶתיָה. 
ַׁשָּבת:  ֶׁשל  ַׁשֲחִרית  ִּבְתִפַּלת  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ֶאת  ֵּבֵאר   ְּבָכ
הֹוִריד  ֲאָבִנים  לּוחֹות  ּוְׁשֵני  ֶחְלקֹו...  ְּבַמְּתַנת  מֶֹׁשה  "ִיְׂשַמח 
ְּבָידֹו ְוָכתּוב ָּבֶהם ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת", ְוִהֵּנה ִלְכאֹוָרה ָהָיה ָמקֹום 
ְּבלּוחֹות?  ְּכתּוָבה  ָהְיָתה  ַׁשָּבת'  'ְׁשִמיַרת  ַרק  ְוִכי  ִלְתמַֹּה: 
ְּכתּוָבה  נֹוְתָרה  ַׁשָּבת'  'ְׁשִמיַרת  ֶׁשַרק  ֻיְסַּבר,  ָהָאמּור  ּוְלִפי 

ִנִּיים ְּכֶאָחד.  'ָּבֶהם' – ַּבּלּוחֹות ָהִראׁשֹוִנים ְוַהּׁשְ
'ִאְמֵרי ֱאֶמת' תרצ"ב; 'ַאְבֵני ִזָּכרֹון' – ָרָזא ְּדִשּׁדּוָכא עמ' קמח

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
לּבנה' 

ני ּפְ ם
ָאֵמן קֹוַרַעת ְּגַזר ִּדין

 ִמִּסְפְר ָנא  ְמֵחִני  ַאִין  ְוִאם  ַחָּטאָתם  א  ִּתּׂשָ ִאם  "ְוַעָּתה 
ֲאֶׁשר ָּכָתְבָּת" (לב לב)

ָּדַרׁש ַרִּבי ַאְבָרָהם ַאִּביׁש ַרייְנהֹוְלד רֹאׁש ְיִׁשיַבת טֹאְרָנא: 
ֶׁשִּבְזכּות   ְלַלֶּמְד 'ָאֵמן'.  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   – ָנא"  ְמֵחִני  "ַאִין 
ֶׁשל  ִּדינֹו  ְּגַזר  ִנְקָרע  ּכֹחוֹ  ְּבָכל  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ַהַהְקָּפָדה 
ַּכּמּוָבא  ְרָׁשִעים.  ֶׁשל  ִמִּסְפָרם  ִנְמֶחה  ּוְׁשמֹו  ָהָאָדם 
ּכֹחוֹ  ְּבָכל  ָאֵמן  "ָהעֹוֶנה  א):  מ  ַּדף  יט  (ִּתּקּון  זַֹהר  ְּבִתּקּוֵני 

קֹוְרִעין לֹו ְּגַזר ִּדינֹו ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה".
ְירָֹחם  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח  ַרּבֹו  ִּכי  ִריְקִליס  ַּגְבִריֵאל  ַרִּבי  ִסֵּפר 

 :ִמִּמיר ָהָיה ְמָתֵאר ֶאת ּכָֹחּה ֶׁשל ָאֵמן ָּכ
ְלחֹוֶלה ֵלב – נֹוְתִנים ְּגלּוָלה, אּוָלם ְלִמי ֶׁשָחִליָלה ִקֵּבל 

ּדֹם ֵלב א ַמְסִּפיָקה ְּגלּוָלה – הּוא ָצִרי ַמַּכת ַחְׁשַמל!
'ְּגַזר ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה' ָּכמֹוהּו ְּכדֹם ֵלב. ְּכֵדי ְלקֹוְרעוֹ 
ִנְצֶרֶכת 'ַמַּכת ַחְׁשַמל', ְוָכֶזה הּוא ּכָֹחּה ֶׁשל 'ָאֵמן', ְּכ'ַמַּכת 
ְּגַזר  ַאף  ּוְמַבֶּטֶלת  ְוקֹוַרַעת  ַמְהֵּפָכה  ַהְּמחֹוֶלֶלת  ַחְׁשַמל' 

ִּדין ָקֶׁשה ֶׁשָּכֶזה.
ַהַּמְׁשִּגיַח  קֹוֵרא  תשי"ב  ֲאָדר  ְּבחֶֹדׁש  ֶׁשָּכַתב  ַּבִּמְכָּתב 
ַרִּבי ֵאִלָּיהּו לֹוְּפָיאן ְלַהְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן, ְלאֹור ִּדְבֵרי 
ָאָדם.  ֶׁשל  ִּדינֹו  ְּגַזר  ִלְקרַֹע  ָאֵמן  ֶׁשל  ֶׁשְּבכָֹחּה  ֲחָכִמים 

ְוֵאּלּו ְּדָבָריו:
'ָהעֹוֶנה  לֹו:  נֹוֵתן  ֶּפה  ְּבַעל  ֶׁשַהּתֹוָרה  ֵעָצה  לֹו  "...ֵיׁש 
ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחוֹ קֹוְרִעין לֹו ְּגַזר ִּדינֹו ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה' – 
ְוִאם הּוא ַמֲאִמין ַּבּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ַמּדּוַע א ַיֲעֶׂשה?! 
ַעל  ְמתּוָחה  ֶׁשַהִּדין  ַחִּיים,  ָאנּו  ֲאֶׁשר  ָּכזֹו  ְּבֵעת  ּוִבְפָרט 
ָּכל ָהעֹוָלם, ֲעָנִנים ְׁשחִֹרים ְּתלּוִיים ַחס ְוָׁשלֹום ֶּבָעִתיד, 
ִּבּטּול  ְּבא  ָּכזֹו  ַקָּלה  ֵעָצה  ַיֲעֶׂשה  א  ִאם  ָהָאָדם  ְיַפֵחד 
ְלַהּטֹות  ֶאָּלא  ָקָׁשה,  ִטְרָחה  ְוא  ֶּכֶסף  ֶחְסרֹון  ְוא  ְזַמן 
ִיָּכֵנס  ח״ו  א,  ִאם  ָּכָראּוי.  ְוַלֲענֹות  ֵהיֵטב  ִלְׁשמַֹע  ָאְזנֹו 
ְּבַכת ֶׁשֵאיָנם ַמֲאִמיִנים, ְּכַמֲאַמר ֲחָז״ל ַּבִּסְפִרי (ִּפְסָקא שכ) 
ַעל ָּפסּוק ְּבָפָרַׁשת ַהֲאִזינּו (ְּדָבִרים לב כ): 'ַוּיֹאֶמר ַאְסִּתיָרה 
'א ֵאֻמן  ָפַני ֵמֶהם וכו׳ ָּבִנים א ֵאֻמן ָּבם' – ַאל ִּתְקִרי 

ָּבם' ֶאָּלא 'א ָאֵמן ָּבם' ֶׁשֹּלא ָהיּו רֹוִצים ַלֲענֹות ָאֵמן..."
'ִחּדּוֵׁשי אבר"ח'; ֻקְנְטֵרס 'ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים' [ְּברּוְקִלין תשי"ג]
 עמ' 24; ֵסֶפר 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' עמ' 892 
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ְּבַׁשָּבת ָיחּול ַהָּיאְרַצייט ֶׁשל ַהְּגַה"ק ַרִּבי ַאֶלְּכַסְנֶדר ִזיְסִקיְנד ֵמהֹורֹוְדָנא ָזָצ"ל ַּבַעל 'ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה'. 
ַּבְּפִתיָחה ְלִסְפרֹו (מהד' ִויְלָנא ַּתְרָּפ"ט) הּוָבא ֶׁשְּכֶׁשֶהֱעלּו ֶאת ֵּגר ַהֶּצֶדק, ַהְּגָרף ּפֹוטֹוְצִקי ַעל ַהּמֹוֵקד ָמַסר 

ַנְפׁשֹו ְלִהְתַחּזֹות ְּכגֹוי ְּכֵדי ְלַהְקִׁשיב ְלִבְרַּכת 'ְלַקֵּדׁש ֵׁשם ָׁשַמִים', ְוַלֲענֹות ַאֲחָריו ָאֵמן. ְּבַצָּוָאתֹו ַהֻּמְפָלָאה ָּכַתב 
ְלָבָניו (סי' טו): "ָהִייִתי ִנְזָהר ְמאֹד ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ָּכל ְמָבֵר ְּבַכָּוָנה ֶׁשָּכַתְבִּתי ְּבִחּבּוִרי, ַהְינּו ֶׁשִּכַּוְנִּתי ְּב'ָאֵמן' 

ַהֶּׁשַבח ֵמֵעין ַהְּבָרָכה, ְוא ָזַרְקִּתי ִמִּפי ֵּתַבת 'ָאֵמן' ְּבא ַּכָּוָנה, ְוִתָּזֲהרּו ָּבֶזה ְמאֹד ּוְמאֹד".
ְּבִסְפרֹו ִהְפִליג ְּבִׁשְבָחּה ֶׁשל ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר 'ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר' ְוָכ ָּכַתב (ַׁשַער ב ֶּפֶרק י): 

ַאַחר  ָאֵמן  ֲאֵחִרים  ֶׁשַּיֲענּו  ְּכֵדי  ַהְּתִפָּלה,  ְׁשַאר  ִעם  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְלַסְּדָרם  טֹוב  ַהַּׁשַחר...  "ִּבְרכֹות 
ִּבְרכֹוָתיו. ִּכי ָמה ְמאֹד ְּגדֹוָלה ַמֲעַלת ַהְּבָרָכה ְּכֶׁשעֹוִנים ֲאֵחִרים... ַעל ֵּכן ִמן ַהָּנכֹון ֶׁשִּיָּזֵהר ָהָאָדם 

ְלַהְׁשִמיַע ִּבְרכֹוָתיו ָּכל ָמה ְּדֶאְפָׁשר ִּבְפֵני ֲאֵחִרים, ְּכֵדי ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן ַאַחר ַהְּבָרָכה". 

ַצִּדיק
ֶּבֱאמּוָנתֹו
ִיְחֶיה 
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ֶאת ַהִּסּפּור ַהֻּמְפָלא ֶׁשְּלָפֵנינּו ִסֵּפר ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק 
ִמִּפי  ֶׁשְּשָׁמעֹו  ְׁשִליָט"א,  ִּביֶדְרָמן   ֱאִליֶמֶל ַרִּבי 

ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה:
ַהֶּזה  ַהֶּיֶלד  ֶאת  ַקֵּים  ֲאבֹוֵתינּו,  ֶוֱאֵקי  "ֱאֵקינוּ 
 ְלָאִביו ּוְלִאּמוֹ, ְוִיָּקֵרא ְׁשמֹו ְּבִיְׂשָרֵאל... ָואַֹמר ְל
ְּבָדַמִי ֲחִיי, ָואַֹמר ָל ְּבָדַמִי ֲחִיי..."; ַא ִהְסַּתְּימוּ 
ִּבְרכֹות ַהִּמיָלה, ּוְכָבר ִנְׁשְמעּו ִּבְרכֹות ַה'ַּמָּזל טֹוב!' 

ִמָּכל ֵעֶבר.
ּוְלֻחָּפה  ְלתֹוָרה,  ִיָּכֵנס  ֵּכן  ַלְּבִרית  ֶׁשִּנְכַנס  "ְּכֵׁשם 
ַהִּנְרָּגׁש  ָהָאב  ֶׁשל  ָידֹו   – טֹוִבים"  ּוְלַמֲעִׂשים 
ִנְלֲחָצה ׁשּוב ָוׁשּוב ִּביֵדי ַהֻּמְזָמִנים ֶׁשָּבאּו ִלְׂשמַֹח 
ַהִּמיָלה  ְּבִרית  ִׂשְמַחת  ִלְכבֹוד  ּוְלָבְרכֹו  ְּבִׂשְמָחתֹו 
ֶׁשָּזָכה ַלֲערֹ ִלְבנֹו ֶׁשּנֹוַלד לֹו ְלַאַחר ְׁשנֹות ִצִּפָּיה.

ִהְסִּגיָרה  א  ָּבאּוָלם  ְרָרה  ֶׁשּׂשָ ַהֲחִגיִגית  ָהֲאִויָרה 
ְלִהְתחֹוֵלל  ָהְיָתה  ֶׁשֲעִתיָדה  ַהְּדָרָמה  ֶאת  ִּבְמאּום 

ּתֹו ְזַמן ָקָצר.
ִלְסֻעַּדת  ְיֵדיֶהם  ֶאת  ָהאֹוְרִחים  ָנְטלּו  ַּכֲאֶׁשר 
ִלְהיֹות  ָהֲאִויָרה  ֵהֵחָּלה  ַלְּמִחָּצה  ֵמֵעֶבר  ַהִּמְצָוה, 
ְּדאּוָגה ְּבִמְקָצת; "ַהֶּיֶלד ֵאינֹו ִנְרֶאה טֹוב" – ָּפְסָקה 
רּו  ַהָּסְבָתא, ְוָהֵעיַנִים ַהְּלחּוצֹות ֶׁשְּסִביָבּה ְּכמֹו ִאּׁשְ

ֶאת ְּדָבֶריָה.
ַּכֲאֶׁשר ֶצַבע ָּפָניו ֶׁשל ָהַר ַהִּנּמֹול ְּכָבר ָנָטה ְלָכחֹל 
ה ִלְנׁשֹם, ְּכָבר א ָהָיה ְזַמן ַלֲחׁשֹב...  ְוהּוא ִהְתַקּׁשָ
ַהִּתינֹוק  ֶאת  ּוִפָּנה  ַלָּמקֹום  הּוַחׁש  ְרפּוִאי  ֶצֶות 
ְּבַבת  הֹוָריו.  ִמְצָטְרִפים  ְּכֶׁשֵאָליו  ַהחֹוִלים  ְלֵבית 
ַאַחת ִהְתַחְּלָפה ָהֲאִויָרה ַהֲחִגיִגית ִּבְדָאָגה ֲעֻמָּקה. 
ִלְקרֹא  ֵהֵחּלּו  ַאף  ְמָחה  ַּבּׂשִ ֵמַהִּמְׁשַּתְּתִפים  ַּכָּמה 
ִמְצָטְרִפים  ַהֶּיֶתר  ַּכֲאֶׁשר  ְּבקֹול,  ְּתִהִּלים  ִּפְרֵקי 

ֲאֵליֶהם.
ִמֵּבית  ֶטֶלפֹון  ִהְתַקֵּבל  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָמה  ְזַמן 
ַהִּנְרֶאה  ְּכִפי  ִּכי  ְלַעְדֵּכן  ִּבְּקׁשּו  ַההֹוִרים  ַהחֹוִלים. 
ּוְנִדיָרה  ֲחמּוָרה  ְרפּוִאית  ִמְּבָעָיה  סֹוֵבל  ַהִּתינֹוק 
ִהְצִליחּו  ָהרֹוְפִאים  ַהְּבִרית.  ְּבִעְקבֹות  ֶׁשִהְתַּגְּלָתה 
ְלַיֵּצב ֶאת ַמָּצבֹו, אּוָלם ָעָליו ַלֲעבֹר ְּבָקרֹוב ִנּתּוחַ 
ֲעִתידֹו.  ַעל  ְלַהְׁשִּפיַע  ֶׁשָעׂשּוי   ּוְמֻסָּב ֻמְרָּכב 
 ְלַהְמִׁשי ֵמַהּנֹוְכִחים  ִּבְּקׁשּו  ַהְּכאּוִבים  ַההֹוִרים 

ּוְלִהְתַּפֵּלל.
ַהִּמְׁשַּתְּתִפים  ְּבִחָּפזֹון.  ִהְסַּתְּיָמה  ַהִּמְצָוה  ְסֻעַּדת 
ִהְתַּפְּזרּו ְלָבֵּתיֶהם, אּוָלם ַּבֲעבּור ַההֹוִרים – ַהַּמָּסע 

ְלַהָּצַלת ַחֵּיי ְּבָנם ַרק ֵהֵחל.
ְּכַצַעד ִראׁשֹון ָּפָנה ָהָאב ְלַאַחד ִמְּגדֹוֵלי ָהַעְסָקִנים 
ָהְרפּוִאִּיים  ַהִּמְסָמִכים  ְּכֶׁשְּבָיָדיו  ָהְרפּוִאִּיים 
ָּבַחן  ָהַעְסָקן  ַהִּתינֹוק.  ֶׁשל  ַמָּצבֹו  ֶאת  ַהְּמָתֲאִרים 
ֲאֻרּכֹות ֶאת ַהְּנתּוִנים ּוְלַאַחר ֶׁשִהְרֵהר ְמַעט ָּפַסק 

ְוָאַמר ְלָאב:
ֶׁשּיֹוְדִעים  רֹוְפִאים  ָּבָאֶרץ  ֵיׁש  ָאְמָנם  ָנא,  "ְׁשַמע 
ִּתְׁשַמע  ִאם   ַא ַהִּנְדָרׁש,  ַהִּטּפּול  ֶאת  ְלַבֵּצַע 
ְלִהְסַּתֵּכן;   ְל ַאל  ֶׁשָּכֶזה  ָרִגיׁש  ְּבנֹוֵׂשא  ַלֲעָצִתי, 
ִּבְמֻיָחד  ַהִּמְתַמֶחה  רֹוֵפא  ֵיׁש  ַהְּבִרית  ְּבַאְרצֹות 
הּוא  ִּכי  ִמְסַּתֵּבר   .ִּבְנ ְּכֶׁשל  ְנִדיָרה  ִּבְבָעָיה 
ִאם  זֹו.  ִלְבָעָיה  ָּבעֹוָלם  ְּביֹוֵתר  ַהָּגדֹול  ַהֻּמְמֶחה 
ֲעִתידֹו ֶׁשל ִּבְנ ָיָקר ְל, ְּכַדאי ְל ִלְנסֹעַ ֵאָליו ְּכֵדי 

ֶׁשהּוא ְיַבֵּצַע ֶאת ַהִּנּתּוחַ".
"ַּכָּמה ַיֲעֶלה ִלי ִנּתּוחַ ֶׁשָּכֶזה?" ָּתָהה ָהָאב ַּבֲחָׁשׁש. 
ּכֹוֵלל  ּדֹוָלר,  ֶאֶלף  ֶׁשְּכָמאַתִים  ְלַׁשֵער  ָיכֹול  "ֲאִני 
ָהַעְסָקן  ֵהִׁשיב  ְוָהִאְׁשּפּוז",  ַהְּנִסיָעה  הֹוָצאֹות 
ָּבֵעיַנִים ֻמְׁשָּפלֹות ְוהֹוִסיף ִּביבֶֹׁשת: "ְמֻדָּבר ִּבְסכּום 
ָעצּום, ְוֵכיָון ֶׁשַּקֶּיֶמת ֶאְפָׁשרּות ַלֲערֹ ֶאת ַהִּנּתּוחַ 
ָּבָאֶרץ, ֻקַּפת ַהחֹוִלים ֵאיָנּה ִמְׁשַּתֶּתֶפת ַּבהֹוָצאֹות 
ְּכֶׁשהּוא ֶנֱעָר ְּבחּו"ל. אּוָלם ַלֲעִנּיּות ַּדְעִּתי ְמֻדָּבר 
ֶאת  ֵהיֵטב  ִלְׁשקֹל   ְוָעֶלי ֶנֶפׁש,  ִּפּקּוַח  ֶׁשל  ְּבִעְנַין 

ַהָּדָבר..."
ֶׁשִּיְהֶיה  ֶהָעצּום  ַהְּסכּום  ֶאת  ָהָאב  ָׁשַמע  ַּכֲאֶׁשר 
יג  ְלַהּׂשִ ְּכֵדי  ֵמַהִּכֵּסא;  ְוָנַפל  ִּכְמַעט  ְלַגֵּיס,  ָעָליו 
הּוא  ֶׁשָּבּה  ַהִּדיָרה  ֶאת  ִלְמּכֹר  ָעָליו  ֶׁשָּכֶזה  ְסכּום 
ִמְתּגֹוֵרר, אּוָלם ָמה א ַיֲעֶׂשה ָאב ְלַמַען ְרפּוַאת 

ְּבנֹו.
ְּבִבְרַּכִים  ַהּכֹוֵלל  ֶאל  ְמֻיָּדֵענוּ  ָצַעד  ָהַעְסָקן  ִמֵּבית 
ְיִדידֹו  ְּפֵני  ִּכי  ִמָּיד  ִהְבִחין  ַה'ַחְברּוָתא'  ּכֹוְׁשלֹות. 
ְּבִהְׁשַּתְּתפּות:  ְוִהְתַעְנֵין  ִׁשְלׁשֹום  ִּכְתמֹול  ֵאיָנם 
ְּבָמה  אֹוִתי  ְלַׁשֵּתף  ֲהִתְרֶצה  טֹוב,  ִנְרֶאה   ֵאיְנ"

"?ֶׁשעֹוֵבר ָעֶלי
 ַאְבֵר ְיִדידֹו;  ֶאת  ְלַׁשֵּתף  ָהָאב  ֵסֵרב  ִּבְתִחָּלה 
אּוָלם  לֹו?!  ְלהֹוִעיל  יּוַכל  ּוַבֶּמה  ָּכמֹוהּו,  הּוא 
ְלַאַחר ֶׁשִהְפִציר ּבֹו, הּוא ּגֹוֵלל ְּבָפָניו ֶאת ִׂשיָחתֹו 
יג ֶאת  ַהּגֹוָרִלית ִעם ָהַעְסָקן ָהְרפּוִאי. "ֵמֵהיָכן ַאּׂשִ
ַהְּסכּום ֶהָעצּום?" ָּתָהה ָהָאב ִּבְדָאָגה, ְוַל'ַחְברּוָתא' 

א נֹוָתר ֶאָּלא ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבַצֲערֹו.
ָּפָנה  ּוְלֶפַתע  ֵּביֵניֶהם,  ָחְלפּו  ְׁשִתיָקה  ַּדּקֹות  ַּכָּמה 
ַהַחְברּוָתא ִליִדידֹו ִּבְׁשֵאָלה: "ֱאמֹר ִלי, ַהִאם ְּכָבר 
ֵּפֶׁשר  ֶאת  ָהָאב  ֵהִבין  א  ִּבְתִחָּלה  ִהְתַּפַּלְלָּת?" 
ּוִמְנָחה  ִהְתַּפַּלְלִּתי,  ְּכָבר  "ַׁשֲחִרית  ֵאָלה;  ַהּׁשְ
ִחְלֲחָלה  ֶרַגע  ִּבן   ַא ָאַמר,  ְמַעט..."  עֹוד  ֶאְתַּפֵּלל 

ֵאָלה ֶאל ִלּבֹו ְוהּוא ִהְׁשִּפיל ֶאת ֵעיָניו ְוָאַמר: ַהּׁשְ
אּוָלם  ּוְלַעְסָקִנים,  ְלרֹוְפִאים  צֹוֵדק. ָּפִניִתי  "ַאָּתה 
ַּבָּיִמים  ָּפִניִתי...  ֶטֶרם  ְּביֹוֵתר  ַהָּגדֹול  ָל'ַעְסָקן' 
ַהְּטרּוִפים ֶׁשָחְלפּו ָעַלי ָאֵכן א ִהְתַּפֵניִתי ִלְפנֹות 
ֵמעֶֹמק  ה'  ִלְפֵני  ְלִהְתַּפֵּלל   – ָהֲאִמִּתית  ַלְּכתֶֹבת 

ַהֵּלב ְולּו ַּפַעם ַאַחת ִויִחיָדה..."
"ְרֵאה ָנא", ָאַמר ַהַחְברּוָתא ְּברֹ, "ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 
ִלְתִפַּלת  ִמְנָין  ָקָצר  ְזַמן  ְּבעֹוד  ִמְתַקֵּים   ַהָּסמּו
ִלְפֵני  ַיְחָּדו  ְוִנְתַּפֵּלל  ְלָׁשם  ֵנֵרד  ָהָבה  ִמְנָחה. 
ָּכל  ֲאֶׁשר  ָּבָׂשר,  ָּכל  רֹוֵפא  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 

."ָהֶאְמָצִעים ְּבָיָדיו ְלָהִביא ִלְרפּוָאתֹו ֶׁשל ִּבְנ
ִסֵּפר ֲאִבי ַהִּתינֹוק ַהחֹוֶלה:

ֶׁשֹּלא  ְּכִפי  ִמְנָחה,  ִהְתַּפַּלְלִּתי  יֹום  "ְּבאֹותֹו 
ָׁשָעה  ִּכְׁשֶׁשת-ִרְבֵעי   ְּבֶמֶׁש ֵמעֹוִדי.  ִהְתַּפַּלְלִּתי 
ָׁשַפְכִּתי ֶאת ִלִּבי ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה. ָׁשַפְכִּתי 
ַעל  ֶׁשָרַבץ  ְוַהְּדָאָגה  ַהְּכֵאב  ִמְטַען  ֶאת  ה'  ִלְפֵני 
ִלִּבי, ְוַכֲאֶׁשר ִסַּיְמִּתי ֶאת ַהְּתִפָּלה, ִהְבַחְנִּתי ִּביִדיִדי 

ַהּטֹוב ֶׁשעֹוֶדּנּו עֹוֵמד ִּבְתִפָּלתֹו.
ָעַלי  ֶׁשָרַבץ  ַהָּכֵבד  א  ַהַּמּׂשָ ִלי.  ֶׁשהּוַקל  ַחְׁשִּתי 

ֻהְׁשַל ֶאל ַהָּמקֹום ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר...
ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָמה  ְזַמן  ֵיָאֵמן:  ִּבְלִּתי  ָהָיה   ַהֶהְמֵׁש
ִּכי  ְוָרִאיִתי  ַהֶּסלּוָלִרי  ַהֶּטֶלפֹון  ְּבַצג  ִהַּבְטִּתי 
ָהַעְסָקן ֶׁשִעּמֹו ִּדַּבְרִּתי ַהּבֶֹקר ִחֵּפׂש אֹוִתי. ָחַזְרִּתי 
ֵאָליו ְוהּוא ִמָּיד ָׁשַאל: 'ַהִאם ְּכָבר ִהְתַחְלָּת ִלְפעֹל 
הּוא  ִּבְׁשִליָלה  ֵהַׁשְבִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ַהְּנִסיָעה?'  ְלִאְרּגּון 
ְמאֹד  ִיָּתֵכן  ָּדָבר.  ַּתֲעֶׂשה  ַאל  'ֵּביְנַתִים  ִלי:  ָאַמר 
טֹובֹות  ְּבׂשֹורֹות  ְּבִפי  ִּתְהֶייָנה  ָמָחר  אֹו  ֶׁשַהַּלְיָלה 

.'ַּבֲעבּוְר
ְלָמֳחָרת  ְּבֶמַתח.  ָׁשרּוי  ָהִייִתי  ְּבבֶֹקר  ְלָמֳחָרת  ַעד 

ר ֵאַלי ָהַעְסָקן ְוָאַמר ִלי: ְּבבֶֹקר ִהְתַקּׁשֵ
ְּבִמיָנּה.  ְמֻיֶחֶדת  ְּפָרִטית  ַהְׁשָּגָחה   ְל 'ָהְיָתה 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵהב אֹוְת. ָהרֹוֵפא ַהְּמֻפְרָסם 
ַּבָּיִמים  ְלַהִּגיַע  ִמְתַּכּוֵן   ,ִּבְנ ֶאת  ְלַנֵּתַח  ֶׁשָאמּור 
ְּבָפָניו  ִהְתַחְּננּו  ַרב  ְזַמן   ְּבֶמֶׁש ָלָאֶרץ.  ַהְּקרֹוִבים 
ֶׁשָּיבֹא  ָּבָאֶרץ  ַּבְּתחּום  ִהִּמְתַמִחים  ָהרֹוְפִאים 
ָרֵזי  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ִלְלמֹד  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי  ָּכאן,  ְלַנֵּתַח 
ַהִּמְקצֹוַע. ַעָּתה נֹוְצָרה ִהְזַּדְּמנּות ְנִדיָרה. הּוא ָיבֹא 
 ֶנֱעָר ַהִּנּתּוחַ  ַּכֲאֶׁשר  ָּכאן.   ִּבְנ ֶאת  ִויַנֵּתַח  ָלָאֶרץ 
ָּבָאֶרץ ֻקַּפת ַהחֹוִלים נֹוֵׂשאת ַּבהֹוָצאֹות, ְוָלֵכן א 

ִּתְצָטֵר ְלַׁשֵּלם ְולּו ֲאגֹוָרה ַאַחת!'
ַּכָּמה ַּדּקֹות ִנְדְרׁשּו ִלי ְּכֵדי ְלִהְתאֹוֵׁשׁש ֵמַהֶהֶלם. 

ִליׁשּוָעה ֶׁשָּכזֹו א ִצִּפיִתי...
ֶאת  ְלַלּוֹות  ָהָיה  ֶׁשָאמּור  ָלרֹוֵפא  ִמָּיד  ְרִּתי  ִהְתַקּׁשַ
ַהִּנּתּוחַ ָּבָאֶרץ ְוַהְפָּתָעִתי ָּגְדָלה ַּכֲאֶׁשר הּוא ָׁשַאל 
נֹוְכִחים  ִיְהיּו  רֹוְפִאים  ֶׁשַּכָּמה  ַאְסִּכים  ַהִאם  אֹוִתי 
ְּתמּוַרת  ִלּמּוד  ְלָצְרֵכי  ַהִּנּתּוחַ  ִּבְׁשַעת  ַּבֶחֶדר 

ַּתְׁשלּום. מּוָבן ֶׁשִהְסַּכְמִּתי ְּבִׂשְמָחה.
ְּבַהְצָלָחה  ַהִּנּתּוחַ   ֶנֱעַר ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָיִמים  ַּכָּמה 
ִּכְּסָתה  ַהחֹוִלים  ֶׁשֻּקַּפת   ְּבָכ ַּדי  א  ְוִאם  ְיֵתָרה. 
ָהגּון  ְסכּום  ִעם  נֹוַתְרִּתי  ַאף  ַההֹוָצאֹות,  ָּכל  ֶאת 
ַהִּמְתַמִחים  ָהרֹוְפִאים  ִהְׁשַּתְּתפּות  ְמִחיר  ְּבִכיִסי, 

ַּבִּנּתּוחַ".
"ָקרֹוב ה' ְלָכל קְֹרָאיו ְלכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת" 

(ְּתִהִּלים קמה יח).
'ָוֵוי ָהַעֻּמִדים ַוֲחֻׁשֵקיֶהם' – יא, עמ' צא

לֹום ְּתלּוִיים ֶזה ָּבֶזה  ַהְּבָרָכה ְוַהּׁשָ
ֶׁשָּבֶהן  'ָהַרֲחָמן'  ְלַבָּקׁשֹות   ְּכֶהְמֵׁש
ְּבֵני  ְוטֹוַבת  טֹוָבֵתנּו  ַעל  ִּבַּקְׁשנּו 
ֲאבֹוֵתינּו...  ֶׁשִּנְתָּבְרכוּ  "ְּכמֹו  ִמְׁשַּפְחֵּתנּו, 
ַּבּכֹל ִמּכֹל ּכֹל", ָאנּו מֹוִסיִפים ּוְמַבְּקִׁשים: 
ְזכּות  ְוָעֵלינּו  ֲעֵליֶהם  ְיַלְּמדּו  "ַּבָּמרֹום 
בְָרָכה  א  ְוִנּׂשָ ָׁשלֹום,  ְלִמְׁשֶמֶרת  ֶׁשְּתֵהא 
ֵמֵאת ה' (ע"פ ְּתִהִּלים כד ה), ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵׂשֶכל 
טֹוב ְּבֵעיֵני ֱאִקים ְוָאָדם (ַעל ִּפי ִמְׁשֵלי ג ד)".
ֻׁשְּלָבה  ְלִחָּנם  א  ִּכי  ַהְּמָפְרִׁשים  ָּכְתבּו 
ִלְזּכֹות  ַּבָּקׁשֹוֵתינּו   ְּבתֹו לֹום  ַהּׁשָ ִּבְרַּכת 
לֹום ְּתלּוִיים  ְּבִבְרַּכת ה' ֶׁשֵּכן ַהְּבָרָכה ְוַהּׁשָ

ֶזה ָּבֶזה:
ּוְכִפי  ַלְּבָרָכה,  ִקּיּום  ֵאין  ָׁשלֹום  ֵאין  ִאם 
נּו ֲחָכִמים ִּבְלׁשֹון ַהִּמְׁשָנה (ֳעָקִצין ג יב):  ֶׁשּׁשָ
"א ָמָצא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּכִלי ַמֲחִזיק 
ֵּכן  ַעל  לֹום".  ַהּׁשָ ֶאָּלא  ְלִיְׂשָרֵאל  ְּבָרָכה 
ה',  ְּבִבְרַּכת  ַהְּזִכָּיה  ַעל  ֶׁשִּבַּקְׁשנּו  ְלַאַחר 
ֵּביֵנינּו,  לֹום  ַהּׁשָ ֶׁשִּיְׁשֶרה  ֶׁשְּנַבֵּקׁש  ָראּוי 
ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו  'ְּכִלי'  ְּבָיֵדינּו  ִיְהֶיה   ֶׁשָּכ
ִנְזַּדֵּקק  א  ּוְלעֹוָלם  ה'  ִּבְרַּכת  ֵמר  ִּתּׁשָ

ְלַמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם (הגש"פ 'ַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני').
ָׁשלֹום,  ֵאין   – ַּפְרָנָסה  ֵאין  ִאם  ֵכן,  ְּכמֹו 
ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ַּבְּגָמָרא (ב"מ נט א) ֶׁשִּבְכלֹות 
ַהַּמֲחֶקת  נֹוֶקֶשׁת   – ַהַּבִית  ִמן  ַהַּפְרָנָסה 
ַעל  ֶׁשִּבַּקְׁשנּו  ְלַאַחר   ְלִפיָכ ַּדְלּתֹו.  ַעל 
ַהְרָוַחת ְמזֹוֵננּו, ָאנּו מֹוִסיִפים ּוְמַבְּקִׁשים 
ְלִמְׁשֶמֶרת  ַּבֲעבּוֵרנּו  ִיְהיּו  ֵאּלּו  ֶׁשְּבָרכֹות 
ֵמר  ֶׁשִּיּׁשָ ִנְזֶּכה  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתן  ָׁשלֹום, 
עמ'  ַפְרֶּבר]  [ָלָרָצ"ה  ְצִבי'  ('ִׂשיַח  ֵּביֵנינּו  לֹום  ַהּׁשָ

פב).

מּוָרה ָלֶנַצח ְנָצִחים ְזכּות ַהּׁשְ
ַּכּוָָנֵתנוּ  ִּכי  ֶׁשֵּפְרׁשּו,  ֵיׁש  נֹוָסף  ְּבאֶֹפן 
ֶׁשִּבַּקְׁשנּו  ַהְּבָרכֹות  ֶׁשָּכל   ְּבָכ ְלַבֵּקׁש 
ַּבֲעבּוֵרנּו  ְׁשמּורֹות  ִּתְהֶייָנה  ּכֹה  ַעד 
'ְלִמְׁשֶמֶרת ָׁשלֹום' – ֶלָעִתיד. ֶׁשֵּכן ָאְמרּו 
 ֲחָכִמים (ְמִגָּלה יג ב) ֶׁשִּלְפֵני ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ָלֶהם  ּבֹוֵרא  הּוא  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ַמֶּכה  הּוא 
ְרפּוָאה. ְוזֹאת ְלִפי ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשָּבָאה ַמָּכה 
ַעל ָהָאָדם ְוהּוא ִמְתַּפֵּלל ְלֵהָחֵלץ ֵהיֶמָּנה, 
ֶאת  ְלַעֵּכב  ְּכֵדי  עֹוְמִדים  ַהְּמַקְטְרִגים 
ְּתִפָּלתֹו. ַא ִאם ְּכָבר ִהְקִּדים לֹו ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ְרפּוָאה, ֵאין ָלֶהם ִּפְתחֹון ֶּפה.

ֶׁשָחִליָלה  ַלָּצרֹות  מּוָדע  ֵאינֹו  ָהָאָדם 
ַעל  יֹום.  ְּבָכל  ָעָליו  ְלִהְתַרֵּגׁש  ֲעלּולֹות 
א):  מד  (ַסְנֶהְדִרין  ֲחָכִמים  ְּכַמֲאַמר  ֵּכן, 
"ְלעֹוָלם ַיְקִּדים ָאָדם ְּתִפָּלה ְלָצָרה", ָאנּו 
ְמַבְּקִׁשים ֶׁשַהְּבָרכֹות ֶׁשֲעֵליֶהן ִהְתַּפַּלְלנּו 
ָׁשלֹום'  'ְלִמְׁשֶמֶרת  ַאף  ַּבֲעבּוֵרנּו  ִּתְהֶייָנה 
ִליֵדי  ְוָנבֹוא  ָחָטאנּו  ָחִליָלה  ִאם  ֶׁשַּגם   –
מּוָכנֹות  ַהְּבָרכֹות  ִּתְהֶייָנה  ְּכָבר  עֶֹנׁש, 
 ְוָכ ַלַּמָּכה.  ֶׁשָּקְדָמה  ִּכְרפּוָאה  ַּבֲעבּוֵרנּו 
ַהִּדין,  ִמַּדת   – ֱאִקים"  ְּבֵעיֵני  ֵחן  "ִנְמָצא 
ְלַהִּזיֵקנּו  יּוַכל  א  ָאָדם  ֶׁשַאף   – "ְוָאָדם" 
ילֹוַח'  ַהּׁשִ 'ֵמי  ְקַלְין];  [ְלַמֲהִר"י  יֹוֵסף'  'ִּדְבֵרי  (הגש"פ 

ח"ב ְּבִעְנְיֵני ברהמ"ז).

ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  זֹאת  ִהְסִּביר   ְלָכ ְּבדֹוֶמה 
סֹוֵפר ֵמֶעְרלֹוי, ֶנֶכד ַה'ֲחַתם סֹוֵפר':

ַּכֲאֶׁשר עֹוֵמד ָהָאָדם ַלִּמְׁשָּפט ַעל ַמֲעָׂשיו 
ְלַקְטֵרג  ַהִּדין  ִמַּדת  ְּכֶנְגּדֹו  ִנֶּצֶבת  ֵמַחד   –
ָהַרֲחִמים  ִמַּדת  ּפֹוֶעֶלת   ּוֵמִאיָד ָעָליו, 
ְלַאַחר  ֶׁשַאף  ֶאָּלא  ְזכּותֹו.  ֶאת  ְלַהְזִּכיר 
לֹו  ּופֹוְסִקים  ּגֹוֶבֶרת  ָהַרֲחִמים  ֶׁשִּמַּדת 
ִמְּמרֹוִמים טֹוָבה ּוְבָרָכה, ֲעַדִין ֵיׁש ָמקֹום 
ַהִּדין  ִמַּדת  ִּתְתעֹוֵרר  ֶׁשָּמא  ַלֲחׁשֹׁש 

ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו   ְלִפיָכ ִנית.  ַּבּׁשֵ ְלַקְטֵרג 
ֶׁשְּתֵהא  ְזכּות  ָעֵלינּו  ְיַלְּמדּו  ֶׁשַּבָּמרֹום 
ִמַּדת  ֶׁשַאף  ְּכלֹוַמר,  ָׁשלֹום,  ְלִמְׁשֶמֶרת 
ַהִּזּכּוי  ִיְהֶיה   ְוָכ ִעָּמּה,  ַּתְׁשִלים  ַהִּדין 
[נד'  ָמעֹון'  ('ִׁשיר  ָלֶנַצח  ּוְלִקּיּום  'ְלִמְׁשֶמֶרת' 

ֵלם' ְּדָבִרים] ְּבסֹוף ַהֵּסֶפר). ְּבתֹו 'ּתֹוַרת מֶֹׁשה ַהּׁשָ

לֹום' 'ְזכּות' ַהּשֹׁוֶמֶרת ַעל ִּבְרַּכת ַה'ּׁשָ
ֵּבאּור נֹוָסף:

כו):  ו  (ַּבִּמְדָּבר  ּכֲֹהִנים  ְּבִבְרַּכת  ַהָּכתּוב  ַעל 
ָׁשלֹום",   ְל ְוָיֵׂשם   ֵאֶלי ָּפָניו  ה'  א  "ִיּׂשָ
ֶׁשַּמְלֲאֵכי  ב),  כ  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ָאְמרּו 
ֵרת ָטֲענּו ִלְפֵני ה': ֵהיַא ַאָּתה נֹוֵׂשא  ַהּׁשָ
 ְּבתֹוָרְת ָּכַתְבָּת  ַוֲהא  ְלִיְׂשָרֵאל,  ָּפִנים 
ָפִנים"?  א  ִיּׂשָ א  "ֲאֶׁשר  יז):  י  (ְּדָבִרים 

א   ֵאי ֱהִׁשיָבם:  הּוא   ָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש 
ַרק   ְלָבֵר ֶׁשִּצּוִיִתים  ָּפִנים,  ָלֶהם  א  ֶאּׂשָ
ֵהם  ְוִאּלּו  ְׂשִביָעה,  ְּכֵדי  ָאְכלּו  ַּכֲאֶׁשר 
ַאַחר  ַאף   ְלָבֵר ַעְצָמם  ַעל  ַמְחִמיִרים 

ֲאִכיַלת ִׁשעּור ָקָטן – ַּכַּזִית ְוַכֵּביָצה.
ִּבְרַּכת  ְלַאַחר  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו   ְלִפיָכ
ְּבִבְרַּכת  ִּדְקּדּוֵקנּו  ֶׁשִּבְׂשַכר  ַהָּמזֹון 
ֶׁשְּתֵהא  ְזכּות  ְיַלְּמדּו...  "ַּבָּמרֹום  ַהָּמזֹון: 
ָלנּו  ֵמר  ִּתּׁשָ ֶׁשִּמּכָֹחּה  ָׁשלֹום",  ְלִמְׁשֶמֶרת 
 ְל ְוָיֵׂשם   ֵאֶלי ָּפָניו  ה'  א  "ִיּׂשָ ִּבְרַּכת: 

ָׁשלֹום" ('ַהֵּמִאיר ָלָאֶרץ' ח"ז עמ' רפח).

'ְזכּות ָאבֹות' ָלעֹוָלם ַהָּבא
 ּו'ְצָדָקה' ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

ּוְצָדָקה",  "בְָרָכה...  ַהַּבָּקׁשֹות:  ֶּכֶפל  ֶאת 
'ְּבָרָכה'  ָׁשם):  (ְּתִהִּלים  ַהַּמְלִּבי"ם  ֵּפֵרׁש 
ַמְׁשָמעּוָתּה ַהְרָחַבת ִקְנְיֵני ַהּטֹוָבה ֶׁשְּכָבר 
ַמְׁשָמעּוָתּה  ּו'ְצָדָקה'  ְּבָיֵדינּו,  ַקָּיִמים 
ה  ֶׁשַּיֲעֶרה ה' ָעֵלינּו ִמָּמרֹום רּוַח ֶׁשל ְקֻדּׁשָ

ִּכ'ְצָדָקה' ֶׁשֹּלא ְלִפי ַמָּצֵבנּו ַהּנֹוְכִחי.
ִּפי  ַעל  זֹאת  ֶׁשֵּבֵאר  ֵיׁש  נֹוָסף  ְּבאֶֹפן 
ָמה  "ָּכל  ד):  ג  (דב"ר  ַּבִּמְדָרׁש  ַהּמּוָבא 
ִמּכֹחַ   – ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  אֹוְכִלים  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל 
ֲאָבל  ָהָרָׁשע,  ִּבְלָעם  ֶׁשֵּבְרָכם  ַהְּבָרכֹות 
ְמֻׁשָּמִרין  ָהָאבֹות  אֹוָתן  ֶׁשֵּבְרכּו  ְּבָרכֹות 
ַּבְּגָמָרא  ָאְמרּו   ֵמִאיָד ָלבֹא".  ֶלָעִתיד  ֵהן 
ִנּזֹוִנין  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  "ָּכל  ב):  יז  (ְּבָרכֹות 

ֶׁשִּבַּקְׁשנּו  ְלַאַחר   ,ְלִפיָכ ִּבְצָדָקה". 
ֶׁשִּנְתָּבְרכוּ  "ְּכמֹו   –  ֶׁשִּנְתָּבֵר ִּבְתִחָּלה 
ֲאבֹוֵתינּו...", ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ִּכי ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 
ְזכּות  ְּתֵהא  ַהָּבא  ָּבעֹוָלם  ֵמֶחְלֵקנּו  ִיָּגַרע 
 – ָׁשלֹום'  'ְלִמְׁשֶמֶרת  ַּבֲעבּוֵרנּו  ָהָאבֹות 
ָלעֹוָלם ַהָּבא, ְוִאּלּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִנְתַּפְרֵנס 
ִיְׁשֵענּו"  ֵמֱאֵקי  "ּוְצָדָקה   – 'ִּבְצָדָקה' 

(הגש"פ ְּבֵאר ִיְצָחק [ְלר"י ַּדאְנִציג]). 

ְנִׂשיאּות ֵחן ְּבֵעיֵני ֱאִקים ְוָאָדם
ְּבִמּדֹוָתיו,  ָהָאָדם  ִנָּכר  ַהְּסֻעָּדה  ִּבְׁשַעת 
"ָאָדם  ב):  סה  (ֵערּוִבין  ֲחָז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי 
"ָאָדם  ַרִׁש"י:  ָׁשם  ּוֵפֵרׁש  ְּבכֹוסֹו..."  ִנָּכר 
ִנָּכר ִאם ָהגּון הּוא ְּבכֹוסֹו, ִנָּכר ִאם ַּדְעּתֹו 
ֶבת ָעָליו ְּבֵיינֹו..." ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה ָמָצאנּו  ְמֻיּׁשֶ
ַרּבֹות ְּבִדְבֵרי ֲחָכִמים ִּבְגנּותֹו ֶׁשל ַהִּנְתָּפס 
 ְלִפיָכ ִתָּיה.  ְוַהּׁשְ ָהֲאִכיָלה  ַּתֲאוֹות  ַאַחר 
ֶׁשֹּלא  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ַאַחר  ֶׁשִּנְתַּפֵּלל  ָראּוי 
ִנְתַּבֶּזה ֵמֲחַמת ָהֲאִכיָלה ְּבֵעיֵני ְּבֵני ָאָדם, 
 ַא ָעֵלינּו  ְיַלְּמדּו  ּוָבָאֶרץ  ַמִים  ַּבּׁשָ ֶאָּלא 

ְזכּות (מהר"נ ַׁשִּפיָרא).

ְּתִפָּלה ֶׁשָהְפָכה 'ִמינּוס' ִל'ְפלּוס'

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ׁשָהְפכ ּלה

סִספפּפּו ם
ׁשֹות 'ָהַרֲחָמן' (ו) ּ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
' ׁשֹות

נִִניינ ְ פּפּ ם 


