
קּוֵדי ְקֵהל ּפְ ת ַוּיַ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

'ְוא ְנַתּתוֹ ה' ֱאֵקינוּ ְלגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות'
ִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם קֶֹדׁש" (לה ב) "ּוַבּיֹום ַהּׁשְ

ָּדַרׁש ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ: 
ֶׁשְּמַקְּיִמים  ָהעֹוָלם  ֵמֻאּמֹות  ֶׁשֵּיׁש  ַרּבֹות  ִמִּמְצוֹות  ְּבׁשֹוֶנה 
ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶׁשַרק   ְּבָכ ָּבת  ַהּׁשַ ִמְצַות  ִהְתַיֲחָדה  אֹוָתן, 
ְמַקְּיִמים אֹוָתּה. ְּבאַֹרח ֶּפֶלא ָּבֲחרּו ָּכל ָהֻאּמֹות ְּכיֹום ְמנּוָחה 
ִהְתַיֵחד  ָּבת  ַהּׁשַ ְויֹום  ְלַׁשָּבת,  ַהְּסמּוִכים  ַהָּיִמים  ֶאת  ַּדְוָקא 

ִלְמנּוַחת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּבְלַבד.
ְּבַוַּדאי ָּפַעל זֹאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַמֲעֵננּו. ֶׁשֲהא ָאְמרּו 
ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ְמִגָּנה  ָּבת  ַהּׁשַ ִמיַרת  ֶׁשּׁשְ ב)  קיח  (ַׁשָּבת  ֲחָכִמים 
ֶאת  ׁשֹוֶמֶרת  נֹוֶסֶפת  ֻאָּמה  ָהְיָתה  ְוִאּלּו  ָהֻאּמֹות,  ְעּבּוד  ִמּׁשִ
ָּבת, ָהָיה ְּבָכ ִּפְתחֹון ֶּפה ַלְּמַקְטְרִגים, ֶׁשֹּלא ַרק ִיְׂשָרֵאל  ַהּׁשַ

ָּבת. ׁשֹוְמִרים ֶאת ַהּׁשַ
ָּבת:  ַהּׁשַ יֹום  ִּבְתִפַּלת  ַּבֲאִריכּות  מֹוִדים  ָאנּו  זֹו  טֹוָבה  ַעל 
ִהְנַחְלּתֹו  ְוא  ָהֲאָרצֹות,  ְלגֹוֵיי  ֱאֵקינוּ  ה'  ְנַתּתוֹ  "ְוא 
ֲעֵרִלים,  ִיְׁשְּכנּו  א  ִּבְמנּוָחתֹו  ְוַגם  פְִסיִלים,  ְלעֹוְבֵדי  ַמְלֵּכנּו 
ָּבם  ֲאֶׁשר  ַיֲעקֹב  ְלֶזַרע   – ְּבַאֲהָבה  ְנַתּתוֹ   ַעְּמ ְלִיְׂשָרֵאל  ִּכי 

'ַיֲערֹות ְּדַבׁש' ח"ב ְּדרּוׁש גָּבחְָרָּת".

ַהְקָּדָמה ֲעִדיָפה ֵמִהּדּור
ַהִּמֻּלִאים  ַאְבֵני  ְוֵאת  ַהּשַֹׁהם  ַאְבֵני  ֵאת  ֵהִביאּו  "ְוַהְּנִׂשִאם 

ָלֵאפֹוד ְוַלחֶֹׁשן" (לה כז)
ִּבְתִחָּלה,  ַהִּמְזֵּבַח  ַּבֲחֻנַּכת  ְלִהְתַנֵּדב  ְנִׂשיִאים  ָראּו  "ָמה 
ָאְמרּו   ָּכ ֶאָּלא  ִּבְתִחָּלה?  ִהְתַנְּדבּו  א  ַהִּמְׁשָּכן  ּוִבְמֶלאֶכת 
ְנִׂשיִאים: 'ִיְתַנְּדבּו ִצּבּור ָמה ֶׁשְּמַנְּדִבין, ּוָמה ֶׁשְּמַחְּסִרין ָאנּו 
אֹות  ֶנְחְסָרה  ִמְּתִחָּלה  ֶׁשִּנְתַעְּצלוּ  ּוְלִפי  אֹותֹו...'  ַמְׁשִליִמין 

ָמם; 'ְוַהְּנִׂשִאם' ְּכִתיב" (ַרִׁש"י). ִמּׁשְ
ָעְלָתה  ִמְצַרִים,  ְיהּוֵדי  ֶׁשל  ַרָּבם  ָהַרְדבָּ"ז,  ֶׁשל  ֻׁשְלָחנֹו  ַעל 
ָהֲאסּוִרים,  ְּבֵבית  ָחבּוׁש  ֶׁשָהָיה  ָאָדם  אֹודֹות  ַעל  ְׁשֵאָלה 
ּוְלַאַחר ַמֶּסֶכת ְׁשַתְדָלנּות ֻהַּתר לֹו ָלֵצאת יֹום ֶאָחד ְּבָׁשָנה 
ֵאָלה ְּבֵאיֶזה יֹום ִיְבַחר,  ִלְתִפָּלה ְּבִמְנָין. ָהִאיׁש ִהְתַחֵּבט ַּבּׁשְ
ְוָהַרְדבָּ"ז ָּפַסק לֹו ֶׁשֵּכיָון ֶׁשְּכָלל ָנקּוט ְּבָיֵדינּו: "ֵאין ַמֲעִביִרין 
ְּבִמְנָין  ְלִהְתַּפֵּלל  ָלֵצאת  ָעָליו  ב),  סד  (ְּפָסִחים  ַהִּמְצֹות"  ַעל 
ַּבִהְזַּדְּמנּות ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִּתְתַאְפֵׁשר לֹו, ְוַאף ִאם א ִיְהֶיה ֶזה 

ָנה.  יֹום ָחׁשּוב ִּבְמֻיָחד ְּבַמְעַּגל ַהּׁשָ
ְרָאָיה ְלִדְבֵרי ָהַרְדבָּ"ז ֵהִביא ַרִּבי ֲעִקיָבא יֹוֵסף ְׁשֶלִזיְנֶגר ַּבַעל 
ֶׁשַהְּנִׂשיִאים  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַרִׁש"י  ְּבִדְבֵרי  ֵמַהְּמבָֹאר  ָהִעְבִרי'  'ֵלב 
ִנְתְּבעּו ַעל ָּכ ֶׁשִהְמִּתינּו ִמְּלָהִרים ֶאת ִנְדָבָתם ַעד ֶׁשִּיְתַנְּדבּו 
ֶיֶתר ָהָעם. ֲהֵרי ָמִצינּו ֶׁשַאף ֶׁשַּכָּוָנָתם ְּבִאחּור ַהִּמְצָוה ָהְיָתה 
ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ֶׁשֲהא ַהִּמְצָוה ִנְקֵראת ַעל ֵׁשם ּגֹוְמָרּה (סֹוָטה יג 

א), ִנְתְּבעּו ַהְּנִׂשיִאים ַעל ָּכ ֶׁשֹּלא ִהְזָּדְרזּו ְלַקְּיָמּה.
ׁשּו"ת ָהַרְדבָּ"ז ח"ד סי' אֶֶלף פ"ז; 'ּתֹוַרת ְיִחיֵאל' אֹות תתרלט 

ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ָהָרצֹון ָהִראׁשֹון ַלה'
"ְוֵהם ֵהִביאּו ֵאָליו עֹוד ְנָדָבה ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר" (לו ג)

ַפת ֱאֶמת' ִּכי ָּפסּוק ֶזה מֹוֶרה ֶׁשְּבֶׁשל ַהִּסָּבה  ָּדַרׁש ַה'ּׂשְ

ַּבר  ָּכל  ַעל  ָהָאָדם,  ֶׁשל  ְרצֹונֹוָתיו  ִמְתַחְּדִׁשים  ּבֶֹקר  ֶׁשְּבָכל 
ִיְׂשָרֵאל ְלַהְקִּפיד ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ְרצֹונֹו ָהִראׁשֹון ַלֲעבֹוַדת ה'.

ֵמֲאחֹוֵרי  עֹוֵמד  ֶזה  ַרְעיֹון  ִּכי  ַמאְלַצאן  ִיְצָחק  ַרִּבי  ָאַמר 
ַהִּסָּבה ֶׁשָאנּו ַמְסִמיִכים ֶאת ַּבָּקַׁשת: "ְיִהי ָרצֹון... ֶׁשַּתְרִגיֵלנּו 
ָנה  ְּבתֹוָרתֶ" ְלִבְרַּכת "ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה". ִמָּיד ִעם ַהֲעָבַרת ַהּׁשֵ
ְרצֹוֵננּו  ִּכי  ַמְצִהיִרים  ָאנּו  ְרצֹונֹוֵתינּו,  ְוִהְתַחְּדׁשּות  ֵמֵעיֵנינּו 
ַא ְוַרק ַלֲעסֹק ְּבתֹוַרת ה' ּוִמְצוֹוָתיו, ּוְלַאַחר ֶׁשִהְתַחְלנּו ֶאת 
ַהּיֹום ָּכָראּוי, ְּבַוַּדאי ַיְמִׁשי ָהָרצֹון ַהָּטהֹור ְלאֶֹר ַהּיֹום ֻּכּלֹו. 
'ְׂשַפת ֱאֶמת' תר"מ; 'ִׂשיַח ִיְצָחק' ַעל ִסּדּור ַהְּתִפָּלה – ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה

ְּגִליָמתֹו ֶׁשל ַנּפֹוֵלאֹון ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת
ַהּצְֹבאֹת  ְּבַמְראֹת  ְנחֶׁשת  ַּכּנֹו  ְוֵאת  ְנחֶׁשת  ַהִּכּיֹור  ֵאת  "ַוַּיַעׂש 

ֲאֶׁשר ָצְבאּו ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד" (לח ח) 
ְּכֶׁשֵהן  ָּבֶהן  ֶׁשרֹואֹות  ַמְראֹות  ְּבָיָדן  ָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  "ְּבנֹות 
טֹות, ְוַאף אֹוָתן א ִעְּכבּו ִמְּלָהִביא ְלִנְדַבת ַהִּמְׁשָּכן"  ִמְתַקּׁשְ

(ַרִׁש"י).

ַהַּמֲהִרי"ל ֵהִביא ְּבֵׁשם ַּבַעל ֵסֶפר ָהֲאֻגָּדה ֶׁשֵאין ִלְתּפֹר ְמִעיל 
ֵּמׁש ְלָצְרֵכי ֶהְדיֹוט, ּוְכִפי ֶׁשָאְמרּו  ְלֵסֶפר ּתֹוָרה ֵמָאִריג ֶׁשּׁשִ
ֲחָכִמים (ְמָנחֹות כב א), ֶׁשֵאין ְלַהֲעלֹות ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח ֵעִצים 

ֶׁשִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם ֶהְדיֹוט.
ָהַרמָּ"א (או"ח קמז א) ָּפַסק ֵּכן ַלֲהָלָכה, ַא ָּכַתב ַה'ָּמֵגן ַאְבָרָהם' 
(ָׁשם ה) ֶׁשִאּסּור ֶזה ֵאינֹו ָאמּור ֶאָּלא ִאם ִמְׁשַּתְּמִׁשים ַּבֵחֶפץ 
ַוֲעָׂשאּוהוּ  ִׁשּנּוהּו  ִאם  אּוָלם  ְלַׁשּנֹותֹו.  ִמְּבִלי  ֶׁשהּוא,  ְּכמֹות 
ֶאת  ֶׁשָעׂשּו  ֶׁשָּמִצינוּ  ּוְכִפי  ּבֹו,  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ֻמָּתר  ַאֵחר  ִלְכִלי 

ַהִּכּיֹור ִמַּמְראֹות ַהּצֹוְבאֹות. 
ֲחִסיִדים ְמַסְּפִרים ִּכי ַּבֲעלֹות ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי מֶֹׁשה ִמֶּלעלֹוב 
ִּבירּוָׁשַלִים  ֶׁשִּיֵּסד  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  ָקַבע  ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ 
ָּפרֶֹכת ֶׁשִּנְתְּפָרה ִמְּגִליַמת ַהֵּקיָסר ַהָּצְרָפִתי ַנּפֹוֵלאֹון ְלַאַחר 
ֶׁשִהְטִּביל אֹוָתּה ַּבִּמְקֶוה. ֶאת ַהְּגִליָמה ִקֵּבל ִּבירּוָׁשה ֵמָאִביו, 
ַנּפֹוֵלאֹון  ִמיֵדי  ִקְּבָלּה  ֲאֶׁשר  ִמֶּלעלֹוב,  ָהִראׁשֹון  ָהַאְדמֹו"ר 
תוֹ, ַּכֲאֶׁשר ָחָזה ֵמרֹאׁש ֶאת ְנִפיַלת  ְּבֵעת ֶׁשּנֹוַכח ְּבגֶֹדל ְקֻדּׁשָ

ְצָבאֹו ַּבִּמְלָחָמה ִעם רּוְסָיה. 
ׁשּו"ת ַמֲהִרי"ל סי' קיד; קֶֹבץ 'מַעַיַן ַהֲחִסידּות' ג עמ' 61

ֵמָאה ְּבָרכֹות ְלִחּזּוק ָהֱאמּוָנה
"ְוֵאת ַאְדֵני ַהָּפֹרֶכת ְמַאת ֲאָדִנים" (לח כז)

ֶׁשִהְצַטּוֵינוּ  ָהֲאָדִנים  ְמַאת  ְּכֶנֶגד  ִּכי  ַהּטּוִרים'  'ַּבַעל  ָּכַתב 
ִלְקּבַֹע ַּבִּמְׁשָּכן, ִּתְּקנּו ֲחָכִמים ְלָבֵר ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום. 
ְוֶרֶמז ַלָּדָבר ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב (שה"ש ה טו): "ְמֻיָּסִדים ַעל ַאְדֵני 
ָפז", "ַעל" ְּבִגיַמְטִרָּיה ֵמָאה, ְּכלֹוַמר: ֵמָאה ַהְּבָרכֹות ִהְתַיְּסדּו 

ְלֵזֶכר "ַאְדֵני ָפז". 
הֹוִסיף ּוֵבֵאר ַה'ִחּדּוֵׁשי ָהִרי"ם' ִּכי ְּכִפי ֶׁשָהֲאָדִנים ָהיּו ַהְּיסֹוד 
ֶׁשל ַהִּמְׁשָּכן, ָּכ ַּתָּקַנת ֵמָאה ַהְּבָרכֹות ִהיא ֶאֶבן ְיסֹוד ְלַחֵּיי 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש   ְּבָכ ְלַהְפִנים  זֹוֶכה  ְלַקְּיָמּה  ֶׁשַהַּמְקִּפיד  ַהְּיהּוִדי, 

'ִאְמֵרי ָהִרי"ם'ָּברּו הּוא ֲאדֹון ַהּכֹל. 

ִכיָנה ִּבְזכּות ֵמָאה ְּבָרכֹות ׁשֹוָרה ַהּׁשְ
ֶהָעָנן  ָעָליו  ָׁשַכן  ִּכי  מֹוֵעד  אֶֹהל  ֶאל  ָלבֹוא  מֶֹׁשה  ָיכֹל  "ְוא 

ּוְכבֹוד ה' ָמֵלא ֶאת ַהִּמְׁשָּכן" (מ לה) 
ָּכַתב ַרֵּבנּו ֶאְפַרִים:

 ,ָמלֵא ֶאת ַהמְִּׁשָּכן" – ָראֵׁשי ֵּתבֹות: 'ֵמָאה'. ָרַמז ַהָּכתּוב ְּבָכ"
ִכיָנה  ַהּׁשְ ׁשֹוָרה   ָּכ ַהִּמְׁשָּכן",  ֶאת  ָמֵלא  ה'  ֶׁש"ְּכבֹוד  ֶׁשְּכִפי 

ְּבָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ֶׁשַּמְקִּפיִדים ָּבֶהם ַעל ֲאִמיַרת ֵמָאה ְּבָרכֹות. 
ֵלם עמ' רסא  'ַרֵּבנּו ֶאְפַרִים' ַעל ַהּתֹוָרה; ּתֹוְספֹות ַהּׁשָ

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

ני ּפְ ם
ִאיׁש ֱאמּונֹות ַרב ְּבָרכֹות

ִּפי  ַעל  ֻּפַּקד  ֲאֶׁשר  ָהֵעֻדת  ִמְׁשַּכן  ַהִּמְׁשָּכן  ְפקּוֵדי  "ֵאֶּלה 
מֶֹׁשה" (לח כא)

"'ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן', ָּכ ָּפַתח ַרִּבי ַּתְנחּוָמא ַּבר ַאָּבא 
(ִמְׁשֵלי כח כ): 'ִאיׁש ֱאמּונֹות ַרב ְּבָרכֹות', ַאָּתה מֹוֵצא ָּכל ִמי 
ֶׁשהּוא ֶנֱאָמן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמִביא ְּבָרכֹות ַעל ָיָדיו... 
 ִאיׁש ֱאמּונֹות' ֶזהּו מֶֹׁשה ֶׁשהּוא ֶנֱאָמנֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו'
הּוא, ֶׁשֶּנֱאָמר (ַּבִּמְדָּבר יב ז): 'א ֵכן ַעְבִּדי מֶֹׁשה ְּבָכל ֵּביִתי 
ֶנֱאָמן הּוא', ֱהֵוי ִאיׁש ֱאמּונֹות. 'ַרב ְּבָרכֹות' ֶׁשָּכל ַהְּדָבִרים 
ֶנֱאָמן"  ֶׁשהּוא  ְלִפי  ִמְתָּבְרִכים,  ָהיּו  ֲעֵליֶהם  ִּגְזָּבר  ֶׁשָהָיה 

(שמו"ר נא א). 

'ִאיׁש  ִנְקָרא  ַרֵּבנּו  ֶׁשּמֶֹׁשה  ַהִּסָּבה  ַעל  נֹוָסף  ֶהְסֵּבר 
ֱאמּונֹות' ֵּפֵרׁש ַּבֵּסֶפר 'ֶנְחָמד ִמָּזָהב': 

ָאְמרּו   ֶׁשְּלִפיָכ ֵּפֵרׁש  ִמּקֹוְזִמיר  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר 
 ."ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות נג ב): "ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר
 ִמּשּׁום ֶׁשֲעִנַּית ָאֵמן ְמַסֶּמֶלת ֲעָנָוה, ֶׁשֵּכן ְלֻעַּמת ַהְּמָבֵר
ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ָהִאיִׁשית,  ּתֹוַעְלּתֹו  ֵמֲחַמת  זֹאת  ֶׁשעֹוֶׂשה 
ִּבְרַּכת  ֶׁשִּתְתַקֵּים  ְמַבֵּקׁש  ֶאָּלא  ַעְצמֹו  ֶאת  ַמְחִׁשיב  ֵאינֹו 
ִנָּתן  ְּדָבָריו  ִּפי  ַעל   .ַהְּמָבֵר ִמן  הּוא  ָּגדֹול  ְוָלֵכן  ֲחֵברֹו, 
"ִאיׁש  ֻּכָּנה  ָאָדם  ִמָּכל  ָעָנו  ֶׁשָהָיה  ַרֵּבנּו  ֶׁשּמֶֹׁשה  ְלָבֵאר 
ֱאמּונֹות", ִמְּפֵני "ֶׁשָרָצה ֶׁשָּכל ִיְׂשָרֵאל ְיָבְרכּו ְוהּוא ַיֲעֶנה 

ָאֵמן". 
ֶׁשַאף  ְוָאַמר  הֹוִסיף  ֵמַרדֹוְמְסק  ְלַאְבָרָהם'  'ֶחֶסד  ַּבַעל 
ַהֵּתבֹות  סֹוֵפי  ֶׁשֵּכן  'ָאֵמן',  ְלֵתַבת  רֹוֵמז  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ְׁשמֹו 
ם 'מֶֹׁשה' – ֵמ"ם ִׁשי"ן  ֶׁשל ָהאֹוִתּיֹות ַהַּמְרִּכיבֹות ֶאת ַהּׁשֵ

ֵה"א ֵהם 'ָאֵמן'.
ַהָּפסּוק:  ִּכי  ְמָפֵרׁש  ֲעֻמקֹות'  'ְמַגֶּלה  ַּבַעל  ַאַּגב,   ּוְבֶדֶר
ָּבא  ָּכאן,  ַּבִּמְדָרׁש  ַהֻּמְזָּכר  ְּבָרכֹות"  ַרב  ֱאמּונֹות  "ִאיׁש 
ְלַלֵּמד ִּכי "ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר" ְוֵכיַצד? 
"ַרב" ֵּפרּוׁשֹו ָּגדֹול, ַּכָּכתּוב: "ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעיר" (ְּבֵראִׁשית כה 
כג). ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב: "ִאיׁש ֱאמּונֹות" – ָהעֹוֶנה ָאֵמן 

 .ַרב ְּבָרכֹות" – ַמֲעָלתֹו ַרָּבה ִמַּמֲעַלת ַהְּמָבֵר"
'ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות' ַוֵּיֶׁשב; 'ֶנְחָמד ִמָּזָהב' ְּפקּוֵדי; 'ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם' ְּתַצּוֶה

קּוֵדי ְקֵהל ּפְ ת ַוּיַ ָרׁשַ 322ּפָ תש"פ

ְּדָבִרים ִנְפָלִאים ַעל ַמֲעַלת ֲעִנַּית ָאֵמן ּכֹוֵתב 
ַרֵּבנּו ְיֶחְזֵקאל ַקֶצְנֶלְנּבֹוֶגן ַּבַעל 'ְּכֶנֶסת ְיֶחְזֵקאל' 

ְּבַצּוָָאתֹו ַהְּידּוָעה (עמ' ג):  ַהחֶֹדׁש 
ֲאֶׁשר 

ְיׁשּועֹות ּבֹו 
ַמִּקיפֹות 

ַחר  ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ְּבַחְברּוָתא –
       ֻמָּקִפים 
"ִהְנִני ּפֹוֵקד ַעל ָאֵמ"ן. ָמְנעּו ָּכל ַמְחָׁשבֹות ָזרֹות, ְוַלֲענֹות ָאֵמן ְּבקֹול ָרם...              ִּביׁשּועֹות.

ּוִבְזכּות ָאֵמן ִיְהיּו ָּבֵּתיֶכם ְמֵלִאים ְּכִרּמֹון, ְוַתֲעלּו ַּכּטֹוב-ֶׁשֶמן, ְוַהָּקִמים ֲעֵליֶכם 
ם ָּגַדל ִקָּנמֹון  ִעיר ְוֵתיָמן, ְוִתְזּכּו ַלֲעלֹות ַלָּמקֹום ֶׁשּׁשָ ִיְהיּו ָּכדֶֹמן, ְוַיִּציְלֶכם ה' ִמּׂשָ

[ֲעֵצי ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ִקָּנמֹון ָהיּו (ַׁשָּבת סב א)]..."
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אֹודֹות  ַעל  ְלאֶֹזן  ִמֶּפה  עֹוְבִרים  ַרִּבים  ִסּפּוִרים 
ַהּנֹוָדע,  ֶהָחִסיד  ֶׁשל  ַהְּמֻיָחִדים  ּוְשִׁנינּותֹו  ִּפְקחּותֹו 
ַּבּקֶֹדׁש  ְמַׁשְּמׁשֹו  ָזָצ"ל,  ִּגיְנְזּבּוְרג  ַׁשַּמאי  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ֶׁשל ַּבַעל ָה'ִאְמֵרי ֱאֶמת' ּוְמַחֵּבר ִסְפֵרי 'ִאְמֵרי ַׁשַּמאי'.

ִּבְפִעילּות  ַׁשַּמאי  ַרִּבי  ָעַסק  ָהֲעִמיָדה  ְּבִגיל  ִּבְהיֹותֹו 
ַהּתֹוָרה  ְלַמַען  ְלטֹון  ַהּׁשִ מֹוְסדֹות  ְּבֶקֶרב  ֲעֵנָפה 
ַרּבֹות  ִסֵּיַע  ַהְּמֻגּוִָנים  ַּתְפִקיָדיו  ֵּבין  ְוַהַּיֲהדּות. 
ְלֶאֶרץ  ֵאירֹוָּפה  ֵמַאְרצֹות  ַהּשֹׁוָאה  ְׂשִריֵדי  ְלַהֲעָלַאת 
ִּביֵדי  ְנעּוִלים  ְׁשָעֶריָה  ָהיּו  ֶׁשָּבּה  ַּבְּתקּוָפה  ַהּקֶֹדׁש, 

ָהַאְנְּגִלים.
ְּפִעילּות זֹו ָּדְרָׁשה ְמִסירּות ֶנֶפׁש ּוְדֵבקּות ַּבַּמָּטָרה, 
ְוֵכן ָחְכָמה ּוְתבּוָנה ְיֵתָרה. ֵאּלּו ָהיּו ְּתכּונֹות ֶׁשִאְפְינּו 
ְלטֹוַבת  ִהְקִּדיָׁשן  ְוהּוא  ִּבְמֻיָחד,  ַׁשַּמאי  ַרִּבי  ֶאת 

ְּפִעילּות ַהּקֶֹדׁש ֶׁשָּבּה ָעַסק.
ֶׁשנֲֹהלּו  ַהַהָּצָלה  ִמִּמְבְצֵעי  ְּבַאַחד  עֹוֵסק  ִסּפּוֵרנוּ 
ְלַמַען  ַוֲחֵבָריו  ַׁשַּמאי  ַרִּבי  ִּביֵדי  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות 

ַהֲעָלַאת ְּפִליֵטי ַהּשֹׁוָאה ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש.
ַּבֲעִליל,  ֻחִּקית  ִּבְלִּתי  ִּבְפִעילּות  ָהָיה  ֶׁשְּמֻדָּבר  ֵּכיָון 
ְּדרּוָׁשה ָהְיָתה ִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ַרָּבה ְּכֵדי ֶׁשָהִעְנָיִנים 
ִיְתַנֲהלּו ָּכָראּוי, ְלא ַּתָּקלֹות, ַלְמרֹות ַהַּסָּכנֹות ֶׁשָהיּו 
ָּכל  ֻלּוּו  ַהֻּמְפָלִאים  ַהִּמְבָצִעים   ,ָּכ  .ְּבָכ ְּכרּוכֹות 
ִמַּצד  ְוֵהן  ַהִּנּצֹוִלים  ִמַּצד  ֵהן  ַרּבֹות  ִּבְתִפּלֹות  ָהֵעת 

ַהַּמִּציִלים. 
ַאֲהרֹן,  ֶׁשִּקֵּים  ִּבְפִגיָׁשה  ֵהֵחל  ַהְּמֻדָּבר  ַהִּמְבָצע 
ִמְׁשֶמֶרת  ְמַפֵּקד  ִעם  ַהַהָּצָלה,  ִמְּפִעיֵלי  ֶאָחד 
ֶׁשאֹוָתּה  ִלְסִפיָנה  ְלַסֵּיַע  ְּבַמָּטָרה  ַהּפֹוָלִני  ַהחֹוִפים 
ַּתַחת  ָנתּון  ֶׁשָהָיה  ַהּפֹוָלִני  ֵמַהָּנֵמל  ְלהֹוִציא  ִּבְּקׁשּו 
ֶׁשִּבְּקׁשּו  ְיהּוִדים  ָׁשְכנּו  זֹו  ְסִפיָנה  ְּבֶקֶרב  ַאֲחָריּותֹו. 

ִלְמצֹא ִמְקָלט ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש.
יָחה  ַהּׂשִ ִּבְתִחַּלת  ְּכָבר  ִהְתַרֵחׁש  ָהִראׁשֹון  ַהֵּנס 
ֶּבן  ִּבְפֵני  'ְּפָצָצה'  ֵהִטיל  ַהְּמַפֵּקד  ַּכֲאֶׁשר  ֵּביֵניֶהם, 
אֹוָתּה  ֵמִבין  ֲאִני  ְּב'ַמאֶמע-ָלׁשֹון',  ִאִּתי  ִׂשיחֹו: "ַּדֵּבר 

ֵהיֵטב...!"
ָהעֹוָלם  ְלבֹוֵרא  ְּבהֹוָדָאה  ִהְתַמֵּלא  ַאֲהרֹן  ֶׁשל  ִלּבֹו 
ַעל רֹב ֲחָסָדיו. ִמְּלַכְּתִחָּלה ָׁשַמע ִּכי ְמֻדָּבר ִּבְמַפֵּקד 
לֹו  הּוַקל  ְוַעָּתה  ִסּכּוִנים,  ִלּטֹל  מּוָכן  ֶׁשֵאינֹו  ָקׁשּוַח 
 ָּכ ּוִמּשּׁום  ְיהּוִדי,  ִמּמֹוָצא  ַהָּלה  ִּכי  ִהְתָּבֵרר  ַּכֲאֶׁשר 

ְּבַוַּדאי ְיַגֶּלה ְנכֹונּות ְלַסֵּיַע.
ַרִּבים,  ְיהּוִדים  "ִּכי  ַאֲהרֹן,  ָּפַתח  יֹוֵדַע",  ַאָּתה  "ֲהא 
ַהֲחֵרבֹות  ַלֲעָירֹוֵתיֶהם  ָׁשבּו  ֵמֵאׁש,  ֻמָּצִלים  אּוִדים 
ַרְגֵליֶהם,  ַּתַחת  ָּבֲעָרה  ָהֲאָדָמה  ַהִּמְלָחָמה.  ְלַאַחר 
ְוֵהם ִּבְּקׁשּו ְּבָכל ִלָּבם ְלִהְצָטֵרף ַלֲאֵחיֶהם ַהּיֹוְׁשִבים 

ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.
ְּכָאח ְלָאח ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמ: ָאנּו ִמְתַעְּתִדים ְּבעֹוד 
ַאֵחינּו  ֶאת  ֶׁשּתֹוִביל  ְסִפיָנה  ִלְׂשּכֹר  ָיִמים  ַּכָּמה 
ַהְּדוּוִיים ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוַהַּיַעד ַהֻּמְצָהר ֶׁשל ַהְּסִפיָנה 
 ְּבָכ ַלְּמִׂשיָמה,  ֵּתָרֵתם  ִּכי   ֲאַבֶּקְׁש ִאיַטְלָיה.  הּוא 
ְּבָעיֹות  ְלא  ִלְסִפיָנה  ָיֳעלּו  ַהְּיהּוִדים  ִּכי  ֶׁשִּתְדַאג 

ְוִעּכּוִבים".
ִלְפֵני  ָקט  ְלֶרַגע  ִהְרֵהר  ַהחֹוִפים  ִמְׁשַמר  ְמַפֵּקד 
ֶׁשֵהִׁשיב ְּבִבָּטחֹון: "ְּבֵסֶדר ָּגמּור, ֲאִני לֹוֵקַח ַאְחָריּות 

ִאיִׁשית ֶׁשָהִעְנָין ְיֻסַּדר ַעל ַהַּצד ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר".
ֶאת  ִלְכא  ִהְצִליַח  א  ַאֲהרֹן  ַרָּבה!"  "ּתֹוָדה 
ִהְתַרְּגׁשּותֹו, "ֲאִני יֹוֵצא ַעָּתה ְלִחּפּוִׂשים ַאַחר ֳאִנָּיה 

ַמְתִאיָמה, ָאׁשּוב ְלָכאן ַּכֲאֶׁשר ַהּכֹל ִיְהֶיה ְמֻסָּדר".
ְּבתֹו ַּכָּמה ָיִמים ִנְׂשְּכָרה ָהֳאִנָּיה, ְוַאֲהרֹן, ְּבִלּוּוי ַרִּבי 
ִלְפּתַֹח  ְּכֵדי  ַהּפֹוָלִני  ַלָּנֵמל  ִהִּגיעּו  ִּגיְנְזּבּוְרג  ַׁשַּמאי 

ַּבִּמְבָצע.
ַהִּמְבָצע ָהָיה ֲחָׁשִאי. ַעל ֵּכן ַרָּבה ָהְיָתה ֶּבָהָלָתם ֶׁשל 
ַּבָּנֵמל  צֹוֲעִדים  ְּבעֹוָדם  ַּכֲאֶׁשר  ּוְמַלּוֵהוּ  ַׁשַּמאי  ַרִּבי 
ִנַּגׁש ֲאֵליֶהם ִאיׁש ַּבַעל ָחזּות ּפֹוָלִנית, ָלבּוׁש ִּבְבָגִדים 
ִאְּתֶכם?!"  ְּבֵסֶדר  "ַהּכֹל  אֹוָתם:  ְוָׁשַאל  ֶאְזָרִחִּיים, 
אּוָלם ִחיׁש ַמֵהר ִהְרִּגיַע ַאֲהרֹן ֶאת ַרִּבי ַׁשַּמאי ַּכֲאֶׁשר 
ִלְנהֹג  ֶׁשִהְתַחֵּיב  ַהְּיהּוִדי  ַהָּקִצין  ֶׁשֶּזהּו  ִלְראֹות  נֹוַכח 

ְּבַאֲחָריּות ִאיִׁשית ַעל ַהִּמְבָצע.
ֶאָּלא ֶׁשַרִּבי ַׁשַּמאי ְּבָחְכָמתוֹ א ָהָיה ָרגּוַע. "ָעֵלינּו 
ָאַמר  ַּכּשּׁוָרה",  ִיְתַנֲהלּו  ֶׁשָהִעְנָיִנים  ְּתִפָּלה  ְלַהְרּבֹות 
ַהְּיהּוִדי  ֶׁשַהְּמַפֵּקד  ִלי  ִנְרֶאה  ָמה  "ִמּשּׁום  ְלַאֲהרֹן, 

חֹוֵׁשׁש ְלִהְסַּתֵּכן".
ִּבְׁשַעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת ֵהֵחל ַהִּמְבָצע.

ִמַּמְחָסן  ָיְצאּו  ְוַטף,  ָנִׁשים  ֲאָנִׁשים  ְיהּוִדים,  ֵמאֹות 
ִלְצעֹד  ְוֵהֵחּלּו  ַהָּנֵמל  ֵמַהְנָהַלת  ֵמרֹאׁש  ֶׁשִּנְׂשַּכר 
ְלהֹוִביָלם  ָהְיָתה  ֶׁשֲאמּוָרה  ָהֳאִנָּיה  ְלֵעֶבר  ִּבְזִהירּות 

ְלחֹוף ִמְבָטִחים.
ְוחֹוִלים  ְקִׁשיִׁשים  ַהְּסִפיָנה.  ַעל  ָעלּו  ֵהם  ַאט  ַאט 
אּו ִּביֵדי הֹוֵריֶהם.  ִנְתְמכּו ִּביֵדי ְצִעיִרים, ּוָפעֹוטֹות ִנּׂשְ
ַעל ָהֳאִנָּיה ָעְמדּו ַסְדָרִנים ֶׁשִכּּוְנּו ֶאת ַהּנֹוְסִעים ִאיׁש 
ִהְפִליָגה  ִהיא  ָהֳאִנָּיה,  ִהְתַמְּלָאה  ִמּׁשֶ ְלַחְדרֹו.  ִאיׁש 
ְוֻׁשָּתפֹו  ַׁשַּמאי  ַרִּבי  ֶׁשל  ְוִׂשְפתֹוֵתיֶהם  ְלַדְרָּכּה,  ִמָּיד 
א ָחְדלּו ִמְּלַמְלֵמל ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים – ֵהן ִמי ְּכמֹוֶהם 

ָיַדע ַעד ַּכָּמה ְמֻסָּכן הּוא ַהִּמְבָצע.
ַחָּדה  ְצָעָקה  ָּבא;  ֲאֵליֶהם  ָיגוֹרּו  ֲאֶׁשר  ּוְלֶפַתע, 
ָעְצָמִתית  אֹור  ַוֲאלּוַמת  ַהַּלְיָלה,  ִּדְמַמת  ֶאת  ִּפְּלָחה 
ָקְרָעה ֶאת ָמַס ַהֲחֵׁשָכה. ֵמֵאי ָׁשם הֹוִפיָעה ִסיַרת 
ֲעטּוֵרי  ְקִציִנים  ֵמֶהם  ְּבׁשֹוְטִרים,  ֲעמּוָסה  ִמְׁשָטָרה 

ְּדָרגֹות, ֲאֶׁשר הֹוְרָתה ָלֳאִנָּיה ַלֲעצֹר.
ַהִּסיָרה ִנְצְמָדה ָלֳאִנָּיה, ֻסַּלם ֲחָבִלים ֻהְׁשַל ִמֶּמָּנה 
ֶאל ַעל ְוִנְתַּפס ַעל ַמֲעֵקה ַהִּסּפּון. ָהִראׁשֹון ֶׁשָעָלה 
ַעל ַּגָּביו ָהָיה א ַאֵחר ֵמַהְּמַפֵּקד ַהְּיהּוִדי, ְּכֶׁשַאֲחָריו 

עֹוִלים ֶיֶתר ַהּשֹׁוְטִרים.
ָקרֹות  ַרְגַלִים  ְלֶפַתע  ָהִאיׁש  ִקֵּבל  ַהִּנְרֶאה  ְּכִפי  ָאֵכן, 
ּוִמּתֹו ֲחָׁשׁש ֶּפן ְיֻבַּלע לֹו ֶהֱחִליט ְלַחֵּבל ְּבַהְצָלַחת 

ַהִּמְבָצע.
ֲהִיָּתֵכן  ֲחָרָדה.  ֵמרֹב  ְּבִקְרּבֹו  ָנַפל  ַאֲהרֹן  ֶׁשל  ִלּבֹו 
ַאֲהרֹן  לֹון?!  ְלִכּׁשָ ַהִּמְבָצע  ִיּדֹון  ֶזה  ְּבָׁשָלב  ְּכָבר  ִּכי 
ָפָתיו א ָּפְסקּו ְלֶרַגע  ִהִּביט ְלֵעֶבר ַרִּבי ַׁשַּמאי ֶׁשּׂשְ
ִמְּלַמְלֵמל ְּפסּוֵקי ְּתִהִּלים. ִנְרֶאה ָהָיה ִּכי ַאף הּוא ִעם 

ִפְּקחּותֹו א  ָיַדע ֵּכיַצד ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ַהַהְפָּתָעה.
ֶזה  ַלְּמַפֵּקד,  ְּב'ַמאֶמע-ָלׁשֹון'  ְלִהְתַחֵּנן  ִנָּסה  ַאֲהרֹן 
ֶאָּלא  ָּפִנים,  לֹו  ֵהִאיר  ּכֹה  ָיִמים  ַּכָּמה  ִלְפֵני   ֶׁשַא
ָׁשַרק  הּוא  ֲאִויר.  ָהָיה  ְּכִאּלּו  ִמֶּמּנּו  ִהְתַעֵּלם  ֶׁשַהָּלה 
ְקצּובֹות ַּבַּמְׁשרֹוִקית ֶׁשְּבִפיו ְוִהְכִריז ִלְפֵני ַהּנֹוְסִעים 
ְּבָידֹו  ִיְהיּו  ֶׁשֹּלא  ִמי  "ָּכל  ַהִּסּפּון;  ַעל  ְלִהְתַאֵּסף 
ְּתעּודֹות ַהְפָלָגה ִרְׁשִמּיֹות יּוַרד ִמָּיד ֵמָהֳאִנָּיה, ַהְיֵׁשר 
ֵאינֹו  ִּכְבָיכֹול  רֹוֵעם,  ְּבקֹול  ִהְכִריז  ַהַּמֲעָצר!"  ְלֵבית 

יֹוֵדַע ִּכי ְלִאיׁש ִמֵּבין ַהּנֹוְסִעים ֵאין ְּתעּוָדה ֶׁשָּכזֹו.
ֶרַגע,  ְּבאֹותֹו  ּוְבִדּיּוק  ַהּנֹוְסִעים,  ֶאת  ָאֲחָזה  ֶּבָהָלה 
ַמִים ֵהִאירּו ֶאת ֵעיָניו ֶׁשל ַרִּבי ַׁשַּמאי. הּוא ָּפָנה  ִמּׁשָ
ִמִּלים.  ַּכָּמה  ְּבָאְזנֹו  ְוָלַחׁש  ָהֵעצֹות  אֹוֵבד  ְלַאֲהרֹן 
ַאֲהרֹן ֵהִבין. הּוא ָעָטה ַעל ָּפָניו ֲאֶרֶׁשת ָּפִנים ֲחמּוַרת 
ֶׁשִאיׁש  ְּבָׂשָפה  ַהְּמַפֵּקד  ֶׁשל  ְּבָאְזָניו  ְוָלַחׁש  ֵסֶבר 

ִמְּפקּוָדיו א ֵהִבין, ְּב'ַמאֶמע-ָלׁשֹון':
ַאָּתה  ַּגם  ַהַּמֲעָצר,  ְלֵבית  ַעָּתה  מּוָבִלים  ָאנּו  "ִאם 
ּתּוַבל ַיַחד ִאָּתנּו... ַהְחֵזר ָלנּו ִמָּיד ֶאת ֶעְׂשִרים ֶאֶלף 

ַהּדֹוָלִרים ֶׁשִּקַּבְלָּת ְּתמּוַרת ִאּשּׁור ַהִּמְבָצע!"
ֶאֶלף  "ֶעְׂשִרים  ְמֻבְלָּבל:  ְּבַמָּבט  ְּבַאֲהרֹן  ִהִּביט  ַהָּלה 

ּדֹוָלר? ַעל ָמה ַאָּתה ְמַדֵּבר?"
ְלֵבית  "ִנֵּתן  ַאֲהרֹן,  ָלַחׁש  יֹוֵדַע",  ֵאיִני  ֲאִני  "ַּגם 

ַהִּמְׁשָּפט ְלָבֵרר זֹאת..."
ִנְכַנס  ִּכי  ֵהִבין  ַּכֲאֶׁשר  ֶהְחִוירוּ  ַהְּמַפֵּקד  ֶׁשל  ָּפָניו 
ֶזה ַעָּתה ְלִמְלּכּוד. הּוא ָיַדע ִּכי ְּבֵבית ַהִּמְׁשָּפט א 
ַעל  ְוֻׁשָּתָפיו  ַאֲהרֹן  ֶׁשל  ַטֲעָנָתם  ֶאת  ִלְדחֹות  ְיַמֲהרּו 
ִנּיֹות  ִמּׁשְ יֹוֵתר  א  לֹו  ָאְרכּו  ִמִּצּדֹו.  ׁשַֹחד  ַקָּבַלת 

ְספּורֹות ְּכֵדי ְלָהִבין ֶאת ֲאֶׁשר ָעָליו ַלֲעׂשֹות.
ְּכַלֵּפי  ִהְפִּגין  ָלֵכן  ֶׁשּקֶֹדם  ָקׁשּוַח  טֹון  ְּבאֹותֹו   ,ָּכ
ֶׁשִּכְמַעט  ַלּשֹׁוְטִרים  ַעָּתה  ָּפָנה  הּוא  ַהּנֹוְסִעים, 
ְוֵהֵחּלּו ְּבִבּצּוַע ַהְּמִׂשיָמה ְוהֹוָרה ָלֶהם ַלֲעצֹר: "ַהּכֹל 

ְּבֵסֶדר, ַהְּסִפיָנה ְמֻׁשְחֶרֶרת ְלַדְרָּכּה!" ָּפַסק.
ֲחָזָקה  אּוָלם  ֲהָבָנה,  ְּבחֶֹסר  ָּבֶזה  ֶזה  ִהִּביטּו  ַהָּללּו 
ֵמָהֳאִנָּיה,  ָיְרדּו  ֵהם  ֶזה  ַאַחר  ָּבֶזה  ְּפֻקָּדתוֹ.  ֲעֵליֶהם 

ְוָהֳאִנָּיה ָיְצָאה ְלַדְרָּכּה.
ְּתִפּלֹוָתיו ֶׁשל ַרִּבי ַׁשַּמאי ְוֶׁשל ֶיֶתר ַהּנֹוְסִעים ָנְׂשאּו 
ַמִים, ֵהִביא  ְּפִרי. ְּבִפְּקחּותֹו ַהְּנִדיָרה ֶׁשחֹוַנן ָּבּה ִמּׁשָ
ֶׁשִּתְקָוָתם  ָהֻאְמָלִלים  ִלְפִליִטים  ַהָּצָלה  ַׁשַּמאי  ַרִּבי 

'ַהָּגאֹון ֶהָחִסיד' עמ' 914ִּכְמַעט ְוִנְכְזָבה.

 'ַהָּכַרת ַהּטֹוב' ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון
ְּבֵסֶדר ַּבָּקׁשֹות 'ָהַרֲחָמן' ִסְּדרּו ֲחָכִמים 
ְּבָרָכה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשאֹוָתּה ְמָבֵר ָהאֹוֵרַח 
ָהאֹוֵכל ַעל ֻׁשְלַחן ֲאֵחִרים. ְמקֹוָרּה ֶׁשל 
ַהְּגָמָרא  ְּבִדְבֵרי  הּוא  ָהאֹוֵרַח'  'ִּבְרַּכת 
ִּבְבָרכֹות (מו א): "ִּכי ָהא ְּדָאַמר ר' יֹוָחָנן 
ִמּשּׁום ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחי: ַּבַעל ַהַּבִית 
 ֶׁשְּיָבֵר ְּכֵדי   ,ְמָבֵר ּבֹוֵצַע... ְואֹוֵרַח 
ְיִהי   :ְמָבֵר ַמאי  ַהַּבִית.  ַּבַעל  [ֶאת] 
ָּבעֹוָלם  ַהַּבִית  ַּבַעל  ֵיבֹוׁש  ֶׁשֹּלא  ָרצֹון 
ְוַרִּבי  ַהָּבא.  ָלעֹוָלם  ִיָּכֵלם  ְוא  ַהֶּזה 
ְּבָכל  ְמאֹד  ְוִיְצַלח  ְּדָבִרים:  ָּבּה  מֹוִסיף 
ֻמְצָלִחים  ּוְנָכֵסינּו  ְנָכָסיו  ְוִיְהיּו  ְנָכָסיו, 
א  ָׂשָטן  ִיְׁשט  ְוַאל  ָלִעיר,  ּוְקרֹוִבים 
ְוַאל  ָיֵדינּו,  ְּבַמֲעֵׂשי  ְוא  ָיָדיו  ְּבַמֲעֵׂשי 
ִיְזַּדֵּקר [ִיְזַּדֵּמן] א ְלָפָניו ְוא ְלָפֵנינּו 
ְוָעֹון  ַוֲעֵבָרה  ֵחְטא  ִהְרהּור  ְּדַבר  ׁשּום 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם".
ִהיא  ַרָּבה  זֹו  ְּבָרָכה  ֶׁשל  ֲחִׁשיבּוָתּה 
ַאף  כז)  (ֲעִׂשין  ַהְּסַמ"ג  ַּבַעל  ְמאֹד.  ַעד 
ִמן  ָמקֹור  ַהְּירּוַׁשְלִמי  ְּבֵׁשם  ָלּה  ֵהִביא 
ְוָׂשָבְעָּת  "ְוָאַכְלָּת  י):  ח  (ְּדָבִרים  ַהּתֹוָרה 
ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה' ֱאֶקיךָ" – "'ֶאת' ְלַרּבֹות 
 ַּבַעל ַהַּבִית". ְוַהַּיֲעֵב"ץ ְּבִסּדּורוֹ ֶהֱאִרי
ָעֵלינּו...  "ַהְּתִמיָהה  ְוָכַתב:  ְּבַמֲעָלָתּה 
ֵּגֵוינּו,  ַאֲחֵרי  ְוִהְׁשַלְכנּוהּו  ּבֹו  ֶׁשֵהַקְלנּו 

ְוֵכן א ַיֲעֶׂשה".
ָהָיה  ִּכי  ֵהִעידּו  ִמְּבִריְסק  ַהְּגִרי"ז  ַעל 
ַעד  ּוַמְחִׁשיָבּה  זֹו  ִּבְבָרָכה  ְמַדְקֵּדק 
ַרִּבי  ְמקָֹרבֹו  ֵאֶצל  ּוְכֶׁשִהְתָאֵרַח  ְמאֹד, 
לֹו:  ִהְמִליץ  ִּבְׁשַוִיץ  רֹוֶזְנַּגְרֶטן  וֹוְלף 
"ְּבָכל ִהְזַּדְּמנּות ֶׁשִּיְזַּדְּמנּו אֹוְרִחים ַעל 
ְּבִבְרַּכת   ְלָבֶרְכ ֵמֶהם  ְּתַבע   ,ֻׁשְלָחְנ

ָהאֹוֵרַח" ('ָהַרב ִמְּבִריְסק' ח"ד עמ' 467).
ְּבָרָכה  ֲחָכִמים  ֶׁשִּתְּקנּו  ָהֻעְבָּדה  ֶעֶצם 
ֻׁשְלַחן  ַעל  ָהאֹוֵכל  ְלאֹוֵרַח  ְמֻיֶחֶדת 
ֲחִׁשיבּוָתּה  ֶאת  ְמַבֵּטאת  ַהַּבִית  ַּבַעל 
ַהִּנְדֶרֶׁשת  ַהּטֹוב  ַהָּכַרת  ֶׁשל  ְוחֹוָבָתּה 
לֹו,  ֶׁשֵהיִטיב  ִמי  ְּכַלֵּפי  ֵמָהָאָדם 
ֶׁשֵּמֲחָמָתּה ִחְּיבּוהוּ ְלָבְרכֹו ַעל ָּכל ָמה 

ֶׁשָּטַרח ְלַמֲענֹו.
ְלָבֵאר  ִהְפִליא  ַהְּמֻיָחדֹות  ְּבִמּלֹוָתיו 

זֹאת ַה'ֶּפֶלא יֹוֵעץ' (ֵעֶר ִהּלּול):
"ְוַהְּמַקֵּבל טֹוָבה ֵמֲחֵברֹו ָראּוי ְלַהְּללֹו 
ִלְהיֹות  ֶׁשֹּלא  ּוְבָגלּוי  ְּבֵסֶתר  ּוְלָבְרכֹו 
ְּפרּוַסת  ַעל  ַוֲאִפּלוּ  טֹוָבה.  ְּכפּוי 
ִּתְּקנּו  ַהַּבִית  ַּבַעל  ֵאֶצל  ֶׁשאֹוֵכל  ֶלֶחם 
ַהַּבִית...  ְלַבַעל   ֶׁשְּיָבֵר ָז''ל  ַרּבֹוֵתינּו 
ָּכל ֶׁשֵּכן ַהְּמַקֵּבל ֵמֲחֵברֹו טֹוָבה ְיֵתָרה 
ְוָכל ִמין ֲהָנָאה ֵּבין ֶּכֶסף ֵּבין ְׁשֵוה ֶּכֶסף 
ְּבָרכֹות  ָיחּולּו  ּוָבֶזה  ְלָבְרכֹו,  ֶׁשְּמֻחָּיב 

ַעל רֹאׁשֹו..."

ַקל ָוחֶֹמר ְלֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים
'ְּכִלי  ַּבֻּקְנְטֵרס  ָנַג'אָרה  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי 
ֶׁשִּבְרַּכת  ְמָפֵרׁש  (פ"ד)  ְּבָרָכה'  ַמֲחִזיק 
ְּכֵדי  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת  ֻׁשְּלָבה  ָהאֹוֵרַח 
ַעל  ְנכֹוָנה  ַהְׁשָקָפה  ִמֶּמָּנה  ֶׁשְּנַקֵּבל 
ֲחָכִמים  ִחְּיבוּ  ֶׁשִאם  ַהָּמזֹון.  ִּבְרַּכת 
ַהַּבִית,  ְלַבַעל  ְלהֹודֹות  ָהאֹוֵרַח  ֶאת 
ְלָׁשָעה,  ֶאָּלא  ַחִּיים  לֹו  ָנַתן  ֶׁשֹּלא  ַאף 
ְלהֹודֹות  ָעֵלינּו  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל 
ַחִּיים  ָלנּו  ֶׁשָּנַתן  הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש 
ְוַעד  ֵליָדֵתנּו  ִמּיֹום  ְצָרֵכינּו  ָּכל  ְוִסֵּפק 

ַעָּתה.
ְוָאֵכן, ִּבְדָבָריו ָׁשם קֹוֵבל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל 

ֶאת  ֶׁשְּמָבְרִכים  אֹוְרִחים  ַעל  ָנַג'אָרה 
ִלְמצֹא  ְּכֵדי  ְּבַהְטָעָמה  ָהאֹוֵרַח  ִּבְרַּכת 
ֵחן ְּבֵעיֵני ַּבַעל ַהַּבִית, ְוִאּלּו ֶאת ִּבְרַּכת 
ְלִמי  ַההֹוָדָאה  ִעַּקר  ֶׁשִהיא  ַהָּמזֹון 
ֶׁשֵהיִטיב ּוֵמיִטיב ִעָּמנּו ְּבָכל יֹום ָויֹום, 

ֵהם ְמָבְרִכים ִּבְמרּוָצה.

ֶׁשָהֲעִׁשירּות א ְּתִביֵאהּו ִליֵדי ֵחְטא
ָּכָאמּור, ִעָּקָרּה ֶׁשל ִּבְרַּכת ָהאֹוֵרַח ִהיא: 
ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַהַּבִית  ַּבַעל  ֵיבֹוׁש  "ֶׁשֹּלא 
ָהַאּבּוִדְרַהם  ַהָּבא".  ָלעֹוָלם  ִיָּכֵלם  ְוא 
ֵּפֵרׁש זֹאת ָּכ" :א ֵיבֹוׁש ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
– ֵמֲחַמת עִֹני. ְוא ִיָּכֵלם ָלעֹוָלם ַהָּבא 
ֵּבֵאר  ְּבָידֹו".  ֶׁשִּיְהיּו  ֲעֹונֹות  ֵמֲחַמת   –
ָאָב"ד  ַלְנּדֹא  יֹוָנה  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  זֹאת 
יב):  ה  (קֶֹהֶלת  ַהָּכתּוב  ִּפי  ַעל  ֶקעְמְפָּנא 
ְוַהְינּו  ְלָרָעתֹו",  ִלְבָעָליו  ָׁשמּור  "עֶֹׁשר 
ֶׁשָהעֶֹׁשר ָעׂשּוי ְלטֹוְרדֹו ֵמָהעֹוָלם ַהָּבא 
ָחִליָלה. ְוַעל ָּכ ְמַבֵּקׁש ָהאֹוֵרַח: "ֶׁשֹּלא 
ֵיבֹוׁש ַּבַעל ַהַּבִית ָּבעֹוָלם ַהֶּזה" – ֶׁשֹּלא 
"ְוא  זֹאת  ָּכל  ְוִעם  ֲעִנּיּות,  ִליֵדי  ָיבֹא 
א  ֶׁשָהֲעִׁשירּות  ַהָּבא"  ָלעֹוָלם  ִיָּכֵלם 
ֵחְטא  ִליֵדי  ָיבֹא  ֶׁשֹּלא  ְלָרָעתֹו,  ִּתְהֶיה 
ְּגֻדָּלה   ַא לֹו  ַּתְצִמיַח  ֶאָּלא  ֵמֲחָמָתּה 

ָּבעֹוָלם ַהָּבא ('ְמעֹון ַהְּבָרכֹות' ְּבָרכֹות מז א).
ַרִּבי ִיְצָחק ְזֵאב ַיְדֶלר ֵמַחְכֵמי ְירּוָׁשַלִים 
ַהַּבִית  ֵּבֵאר ִּכי ְּבָרָכה זֹו ְנתּוָנה ְלַבַעל 
ַהַּבִית  ֶׁשַּבַעל  ֵּכיָון  ִמָּדה;  ְּכֶנֶגד  ְּבִמָּדה 
ָהֲעִנּיּות  ִמּבּוַׁשת  אֹוְרחֹו  ֶאת  ִהִּציל 
ָיפֹות,  ָּפִנים  ְּבֵסֶבר  ֶׁשִּקְּבלֹו   ְּבָכ
ִליֵדי  ָיבֹא  ֶׁשֹּלא  ְלָבְרכֹו  ָלאֹוֵרַח  ָראּוי 
ֶׁשְּמבָֹאר  ּוְכִפי  ְלעֹוָלם.  ּוְכִלָּמה  ּבּוָׁשה 
ִמְצַות  ַכר  ֶׁשּׂשְ ב)  לט  (ִקּדּוִׁשין  ַּבְּבַרְיָתא 
ָּבעֹוָלם  ָלָאָדם  ִנָּתן  אֹוְרִחים  ַהְכָנַסת 
('ִּתְפֶאֶרת  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם   – ּוֵפרֹוָתיו  ַהָּבא, 

ַהְּגִרי"ז' עמ' עה).

'ּבּוָׁשה' ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
ּו'ְכִלָּמה' ָּבעֹוָלם ַהָּבא

ַעל  'ּבּוָׁשה'  ְלׁשֹון  ֶׁשָּנְקטּו  ַהִּסָּבה  ֶאת 
ָהעֹוָלם  ַעל  ּו'ְכִלָּמה'  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם 
ֶׁשֵּבֵאר  ָמה  ִּפי  ַעל  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש  ַהָּבא, 
ֶׁש'ּבּוָׁשה'  לב)  לו  (ְיֶחְזֵקאל  ַהַּמְלִּבי"ם 
ְוִאּלּו  ֵמַעְצמֹו,  ִמְתַּבֵּיׁש  ְּכֶׁשָאָדם  ִהיא 
ַמְכִלימֹו.  ְּכֶׁשַהּזּוַלת  ִהיא  'ְּכִלָּמה' 
ַּבַעל  ִיָּכֵׁשל  ֶׁשֹּלא  ָהאֹוֵרַח,   ּוְמָבֵר
ֵיבֹוׁש...  "א  ּוִמֵּמיָלא  ְּבֵחְטא  ַהַּבִית 
ִיָּכֵלם  "ְוא  ֵמַעְצמֹו,   – ַהֶּזה"  ָּבעֹוָלם 
ַעל  ְּבָפָניו  ְּכֶׁשָּיִעידּו   – ַהָּבא"  ָלעֹוָלם 

ֲעוֹונֹוָתיו ('ֵּבית ַוַעד ַלֲחָכִמים' ח"ד עמ' יז). 
ַה'ְּכִליָמה' ְּגדֹוָלה ִמן ַה'ּבּוָׁשה', ַּכָּכתּוב 
ִנְכְלמּו"  ְוַגם  "ּבֹוׁשּו  טז):  מה  (ְיַׁשְעָיה 
ג  (ָאבֹות  יֹוָנה  ַרֵּבנּו  כב).  א  ְּתׁשּוָבה  (ַׁשֲעֵרי 
ְלַאַחר  ַהֶּנֶפׁש  ּבֶֹׁשת  ָאֵכן  ִּכי  ְמָבֵאר  א) 
ִהָּפְרָדּה ֵמַהּגּוף ְּגדֹוָלה ִמָּמה ֶׁשָהְיָתה 
ִמַּדת  ִּכי  ְּבתֹוכֹו.  ְּבעֹוָדּה  ִמְתַּבֶּיֶׁשת 
ְכָחה ְמקֹוָרּה ַּבֶּטַבע ַהּגּוָפִני, ְוָלֵכן  ַהּׁשִ
ְמכָֹער  ה  ַמֲעֹשֶ ָאָדם  ַיֲעֶׂשה  ִאם  ַּגם 
ָׁשָנה   ְּבתֹו ָאָדם,  ִמְּבֵני  ּבֹו  ְוִיְתַּבֵּיׁש 
אֹו  ִמֶּמּנּו  ַהָּדָבר  ִיְׁשַּתַּכח  ְׁשָנַתִים  אֹו 
 ַא ִמִּלּבוֹ.  ִטְרָּדתֹו  ְוָתסּור  ן  ִיְתַיּׁשֵ
ַּכֲאֶׁשר ַהֶּנֶפׁש ִנְפֶרֶדת ֵמַהּגּוף ַהַּגְׁשִמי 
ָּבָרה  ֻּכָּלּה  ִּכי  ְלָפֶניָה,  ִׁשְכָחה  ֵאין 
ְוָזָכה, ּוְכֶׁשִּמְתַּבֶּיֶׁשת ִלְפֵני ֶמֶל ַמְלֵכי 
ְלעֹוָלם  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַהְּמָלִכים 
ּוְכמֹו  ְּבָבְׁשָּתּה,  ַּתֲעמֹד  ַעד  ּוְלעֹוְלֵמי 
ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה, ָּכ ַּתֲעמֹד ְמֻבֶּיֶׁשת 

ְלעֹוָלם. 

ַּפְרִׁשַּית ַהּשַֹׁחד ֶׁשֹּלא ִנְבְרָאה 

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

וּו סִספּפּ ם
ׁשֹות 'ָהַרֲחָמן' (ז) ּ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
'הר ׁשֹות

ִנייינ פּפְ ם 


