
ְקָרא ת ַוּיִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

'ָטָעה ְּבִבְרַּכת ַהִּמיִנים... ָחְייִׁשיַנן ֶׁשָּמא ִמין הּוא'
"ַוִּיְקָרא ֶאל מֶֹׁשה" (א א)

"ָאֶל"ף ְּד'ַוִּיְקָרא' – ְזִעיָרא. ֶׁשּמֶֹׁשה ָהָיה ָּגדֹול ְוָעָנו א ָרָצה 
ַהָּקדֹוׁש  ִּדֵּבר  א  ְּכִאּלּו  ִמְקֶרה,  ְלׁשֹון  'ַוִּיָּקר' –  ֶאָּלא  ִלְכּתֹב 
ְּבִבְלָעם...  ֶׁשֶּנֱאָמר   ְּכֶדֶר ַּבֲחלֹום,  ֶאָּלא  ִעּמֹו  הּוא   ָּברּו
ּוְכָתָבּה  ָהָאֶל"ף...  ַּגם  ִלְכּתֹב  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ְוָאַמר 

ְקַטָּנה" ('ַּבַעל ַהּטּוִרים'). 
ְוֵכיַצד  ַהְּגבּוָרה,  ִמִּפי  ִנְּתָנה  ֻּכָּלּה  ַהּתֹוָרה  ֲהא  ְלָהִבין:  ֵיׁש 
ָעְלָתה ַעל ַּדְעּתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ְלַׁשּנֹות ִמָּמה ֶׁשִּנְצַטּוָה ַוֲאִפּלוּ 
"ִלְכּתֹב  ְּבֵפרּוׁש  ֶׁשִּנְצַטּוָה  ְלַאַחר  ִמּזֹו:  ִויֵתָרה  ֶאָחת?  ְּבאֹות 
ַּגם ָהָאֶל"ף" ֵהיַא ָעַמד ַעל ַּדְעּתֹו ְוָכַתב ֶאת ָהָאֶל"ף ְקַטָּנה 

– ִּכְבָיכֹול ָעָׂשה ְּפָׁשָרה ֵּבינֹו ְלֵבין קֹונֹו? 
ֵּבֵאר ַרִּבי ַאְבָרָהם ַוייְנֶפְלד ַרב ְקִהַּלת 'ֶּדֶר ֱאֶמת' ְּבמֹוְנִסי:

ִמָּמה  ְלַׁשּנֹות  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ַּדְעּתֹו  ַעל  ָעְלָתה  א  ְּבַוַּדאי 
ֶׁשִהְצַטּוָה, ֶאָּלא ֶׁשְּבעֶֹמק ְלָבבֹו ֶהֱחִזיק ַעְצמֹו ִלְכלּום ְוָחַׁשב 
ֶׁשָראּוי ְלִהָּכֵתב ָעָליו "ַוִּיָּקר" – ְלׁשֹון ִמְקֶרה. ְלִפיָכ ַּכֲאֶׁשר 
ִהְצַטּוָה ִלְכּתֹב "ַוִּיְקָרא", ִמּתֹו עֶֹמק ַעְנְוָתנּותוֹ, ִנְכְּתָבה ַעל 

ָידֹו ָהאֹות א' ְזִעיָרה ִמְּבִלי ֵמִׂשים. 
(ַּתְנחּוָמא  ֶׁשַּבִּמְדָרׁש  ַהִּסָּבה  ֶאת  ְלָהִבין  נּוַכל  ָהָאמּור  ִּפי  ַעל 
ב) ִהְסִמיכּו ְלָפסּוק ֶזה ֲהָלָכה ֵמִהְלכֹות ְׁשִליַח ִצּבּור: "ָטָעה 
ָּכְרחוֹ.  ְּבַעל  ְואֹוְמָרּה  אֹותֹו  ַמֲחִזיִרין  ַהִּמיִנים,  ְּבִבְרַּכת 
ָחְייִׁשיַנן ֶׁשָּמא ִמין הּוא"; ִמּמֶֹׁשה ָלַמְדנּו ַעד ַּכָּמה ַמְׁשִּפיָעה 
ַהִחיצֹוִנּיֹות.  ְּפֻעּלֹוָתיו  ַעל  ָהָאָדם  ֶׁשל  ַהְּפִניִמית  ַהָּכָרתֹו 
ַלֲחׁשֹׁש  ֵיׁש  ַהִּמיִנים,  ְּבִבְרַּכת  ֶׁשָּטָעה  ֶזה  ִצּבּור  ְׁשִליַח  ַאף 
לֹו  ָּגְרמּו  ֲאֶׁשר  ְּכִפיָרה  ִהְרהּוֵרי  ָהיּו  ְטמּוִנים  ִלּבֹו  ֶׁשְּבֵסֶתר 
ִלְטעֹות ַּדְוָקא ִּבְבָרָכה זֹו, ְוַעל ֵּכן מּוֶטֶלת ָעָליו ַהחֹוָבה ַלֲחזֹר 

'ֵלב ַאְבָרָהם'ּוְלאֹוְמָרּה ְּכִהְלָכָתּה.

ַמִים  ַהְקָרָבה ַעל ִמְזֵּבַח ַהָּבנּוי ַּבּׁשָ
"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה'" (א ב)

ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ֶׁשִּבְתִפַּלת  'ְרֵצה'  ְּבִבְרַּכת 
ְּבָרצֹון".  תְַקֵּבל  ְּבַאֲהָבה  (ְמֵהָרה)  ּוְתִפָּלָתם  ִיְׂשָרֵאל  י  "ְוִאּׁשֵ
ְוִלְכאֹוָרה ֲהא ַּבְּזַמן ַהֶּזה ֵאיֶנּנּו ַמְקִריִבים ָקְרָּבנֹות ְוַעל ָמה 

י ִיְׂשָרֵאל... תְַקֵּבל ְּבָרצֹון"? ִאם ֵּכן ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: "ְוִאּׁשֵ
ֶׁשַאף  ְמבָֹאר  א)  קי  (ְמָנחֹות  ַּבְּגָמָרא  ַהּתֹוָספֹות:  ַּבֲעֵלי  ֵּפְרׁשּו 
ְלַאַחר ֻחְרַּבן ַהַּבִית, ְּבָכל יֹום עֹוֵמד ַהַּמְלָא ִמיָכֵאל ּוַמְקִריב 
ָאנּו  ֵאּלּו  ָקְרָּבנֹות  ַעל  ַמִים.  ַּבּׁשָ ַהָּבנּוי  ִמְזֵּבַח  ַעל  ָקְרָּבנֹות 

ְמַבְּקִׁשים ֶׁשִּיְתַקְּבלּו ְלָרצֹון. 
ַּבֲעֵלי  ֵהִביאּו  ִמיָכֵאל  ֶׁשַּמְקִריב  ַהָקְּרָּבנֹות  ַמהּות  ַעל 
ֶׁשאֹוֵמר  ִמי  "ֵיׁש  ַהִּמְדָרׁש:  ְּבֵׁשם  ֵּפרּוִׁשים  ְׁשֵני  ַהּתֹוָספֹות 
ֶׁשל  ְּכָבִׂשים   – ֶׁשאֹוֵמר  ִמי  ְוֵיׁש  ַצִּדיִקים,  ֶׁשל  ִנְׁשמֹוֵתיֶהן   –
ֵאׁש". ּוֵבֵאר ַה'ֵּבית יֹוֵסף', ִּכי ְלַדַעת ָהאֹוֵמר ֶׁשַהָקְּרָּבנֹות ֵהם 
י ִיְׂשָרֵאל" ִמְּלׁשֹון 'ִאיׁש',  ִנְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים, ִנָּתן ְלָפֵרׁש "ִאּׁשֵ

ְּכלֹוַמר ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל.
ִּדְבֵרי  ִּכי  ְוָכַתב  הֹוִסיף  ֵמאּוְׁשִּפיִצין  ֶּבעִרישׁ  ּדֹב  ַרִּבי 

ַהְּגָמָרא ַאף ִנְרְמזּו ִּבְלׁשֹון ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ָאָדם ִּכי ַיְקִריב 
'ִמיָכֵאל', ְוַכֲאֶׁשר נֹוִסיף  ִמֶּכם [ָקְרָּבן] ַלה'" – ָראֵׁשי ֵּתבֹות 
ֶאת ֵּתַבת "ָקְרָּבן" ֶׁשֻהְׁשְמָטה ִמֵּצרּוף ָראֵׁשי ֵּתבֹות ֶזה, ִנְמָצא 

ְּבָכ ֶרֶמז ַעל ַהָקְּרָּבנֹות ֶׁשַּמְקִריב ִמיָכֵאל. 
ּתֹוְספֹות ְמָנחֹות קי א ד"ה ּוִמיָכֵאל; 'ֵּבית יֹוֵסף' או"ח קכ; 'ִּדְבֵרי ַצִּדיִקים' 

'ָאֵמן' ַמְבִעיָרה ַאֲהַבת ה' ְּבֵלב ָהעֹוֶנה
"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה'" (א ב)
"ְּבָקְרְּבנֹות ְנָדָבה ִּדֵּבר ָהִעְנָין" (ַרִׁש"י).

ָנחּוץ  ַהְּנָדָבה  ָקְרַּבן  ִאם   ,ַנְפָׁש ִמָּמה  ָּתמּוַּה:  ִלְכאֹוָרה 
ם, ַמּדּוַע ֵאין חֹוָבה ְלַהְקִריבֹו, ְוִאם ֵאינֹו ָנחּוץ,  ַלֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ

ִמְּפֵני ָמה ִהְזִּכיָרה אֹותֹו ַהּתֹוָרה?
ֵּבֵאר ַּבַעל ַה'ְּקִהּלֹות ַיֲעקֹב':

ִמי ֶׁשַאֲהַבת ה' ּבֹוֶעֶרת ְּבִלּבוֹ, ֵאינֹו ִמְסַּתֵּפק ְּבִקּיּום ַהִּמְצוֹות 
ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ַאף  ְלַקֵּים  ִמְתַמֵּסר  ֶאָּלא  ָּבֶהן,  ְמֻחָּיב  ֶׁשהּוא 
ֶׁשֵאינֹו ְמֻחָּיב ָּבֶהן, ּוְכפַֹעל יֹוֵצא ִמָּכ, ִּבְבִחיַנת 'ָרצֹוא ָוׁשֹוב' 
ַמְבִעיר ַהָּדָבר ְּבִלּבוֹ ֶאת ַאֲהַבת ה' יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ָרָצה ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ְלַזּכֹוֵתנּו ֶׁשּנּוַכל ְלַקֵּים ָּכָראּוי ֶאת ִמְצַות ַאֲהַבת 
ה', ְוָלֵכן ֶהֱעִניק ָלנּו ִמְצוֹות ַוֲהָלכֹות ֶׁשֵאיָנן חֹוָבה ֶאָּלא ְּפִרי 
 ִמָּכ יֹוֵצא  ֶׁשְּכפַֹעל  ְנָדָבה,  ָקְרְּבנֹות  ְּכֻדְגַמת  ַהֵּלב,  ְנִדיבּות 

ֶׁשְּנַקְּיָמן ְּבִהְתַנְּדבּות, ַיְגִּביר ַהָּדָבר ֶאת ַאֲהַבת ה' ְּבִלֵּבנּו. 
ֵיׁש ֶׁשֵּבֲארּו ִּביסֹוד ֶזה ֶאת ַמֲאַמר ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות נג ב): "ָּגדֹול 
ִּבְבָרָכה,  ֶׁשְּמֻחָּיב   ,ַהְּמָבֵר  ;"ַהְּמָבֵר ִמן  יֹוֵתר  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה 
"ְּכֵדי  ִנְתְקנּו  ֶׁשַהְּבָרכֹות  ּוִבְפָרט  ִיְרָאה,   ִמּתֹו זֹאת  עֹוֶׂשה 
ד).  א  ְּבָרכֹות  (ַרְמָּב"ם  ִמֶּמּנּו"  ּוְלִיְרָאה  ָּתִמיד  ַהּבֹוֵרא  ֶאת  ִלְזּכֹר 
ֶׁשֵאינֹו  ְּבָרכֹות  ּוִבְכָלָלן  ַהְּבָרכֹות,  ַאַחר  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ְוִאּלּו 
ָאֵמן,  ַאֲחֵריֶהן  ַלֲענֹות  ְּכֵדי  ָלֶהן  ְלַהְקִׁשיב  ַהִּדין  ִמַּצד  ְמֻחָּיב 
ֲהֵרי זֹו ְּבִחיָנה ֶׁשל 'ְנִדיבּות ֵלב' ֶׁשִהיא אֹות ְלַאֲהַבת ה', ַוֲהא 
ְּכָבר ָאְמרּו ֲחָכִמים (סֹוָטה לא א): "ָּגדֹול ָהעֹוֶׂשה ֵמַאֲהָבה יֹוֵתר 

'ִּבְרַּכת ֶּפֶרץ'; 'ֶּכֶתר ְמלּוָכה' עמ' קִמן ָהעֹוֶׂשה ִמִּיְרָאה". 

'ַהְקָרַבת ַהָּקְרָּבן ְּבַכָּוָנה – 'ְּכִמְצַות ְרצֹוֶנ
ִניחֹוַח  ֵריַח  ה  ִאּׁשֵ עָֹלה  ַהִּמְזֵּבָחה  ַהּכֹל  ֶאת  ַהּכֵֹהן  "ְוִהְקִטיר 

ַלה'" (א ט)
ִמָּפסּוק ֶזה ָלְמדּו ֲחָכִמים (ְזָבִחים מו ב) ֶׁשֵּיׁש ְלַכּוֵן ְּבַהְקָרַבת 
ְוַנֲעָׂשה  ְלַהְקִריב,  ֶׁשִצּּוָה  ַלה'  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשֹות  ַהָּקְרָּבן 
ְרצֹונֹו. ּוְכִפי ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש"י ָּכאן: "ַנַחת רּוַח ְלָפַני ֶׁשָאַמְרִּתי 

ְוַנֲעָׂשה ְרצֹוִני".
ָאנּו  ֲאֶׁשר  ֶאת  ַפְייְנְׁשֵטיין  ִמיְכל  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ֵּבֵאר   ְּבָכ
ְוַנְקִריב  ַנֲעֶׂשה  מּוַסף...  "ְוֶאת  מּוָסף:  ִּבְתִפַּלת  ְמַבְּקִׁשים 
ְלָפֶני ְּכִמְצַות ְרצֹוֶנ". ְוִלְכאֹוָרה, ֲהא ֶאת ָּכל ַהִּמְצוֹות ָאנּו 
עֹוִׂשים ֵמֲחַמת ְרצֹון ה', ּוַמּדּוַע ַּדְוָקא ְלַגֵּבי ַהָקְּרָּבנֹות ָאנּו 
ַמְדִּגיִׁשים זֹאת? ֶאָּלא, ְלִפי ֶׁשָּכָאמּור, ַאַחת ִמַּכּוָנֹות ַהָּקְרָּבן 
ָאנּו  ָלֵכן  ְרצֹוִני",  ְוַנֲעָׂשה  ֶׁשָאַמְרִּתי  ִלְפֵני  רּוַח  "ַנַחת  ִהיא: 
 – ָהְרצּוָיה  ַּבַּכּוָָנה  ַהָּקְרָּבן  ֶאת  ְלַהְקִריב  ֶׁשִּנְזֶּכה  ְמַבְּקִׁשים 

 ."ַׁשי ַלּתֹוָרה' ר"ה ויוה"כ עמ' שנו"ְּכִמְצַות ְרצֹוֶנ'

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
הּוא' ּמא מין

ני ּפְ ם
'ָאֵמ"ן' ְּפָרִקים ְּבֵסֶדר ָקָדִׁשים

"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה' ִמן ַהְּבֵהָמה ִמן ַהָּבָקר ּוִמן 
ַהּצֹאן ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבְנֶכם" (א ב)

ָּכַתב ַרִּבי ֶאְלָעָזר רֹוֵקַח ָאָב"ד ַאְמְׂשֶטְרַּדם: 
ַוֲעבֹוַדת  ַהָקְּרָּבנֹות  ִּדיֵני  ֶאת  ַהּכֹוֵלל  ָקָדִׁשים  ְּבֵסֶדר 
ֶׁשַהִּיחּוד   ְלָכ רֹוֵמז  ֶזה  ִמְנָין  ְּפָרִקים.  צ"א  ֵיׁש  ַהִּמְקָּדׁש 
ַהַּנֲעֶׂשה ְּבֶאְמָצעּות ַהָקְּרָּבנֹות הּוא ֻּדְגַמת ַהִּיחּוד ַהַּנֲעֶׂשה 
ְּבֶאְמָצעּות ֲעִנַּית ָאֵמן ֶׁשִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיה צ"א, ַּכִּגיַמְטִרָּיה 
ם "ָקְרָּבן" מֹוֶרה  ֶׁשל ְׁשמֹות ֲהָוָי"ה ְוַאְדנּות ַיַחד. ַאף ַהּׁשֵ
ַּגם  מֹות  ַהּׁשֵ ְׁשֵני  ֶאת  ּוְמַאֵחד  ְמָקֵרב  ֶׁשהּוא   ָּכ ַעל 
ֵהִביא  ַאף  ָהַרְמַח"ל  ַּתְלִמיד  ָואִלי  ָּדִוד  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַיַחד. 
סּוֵגי  ְׁשֶׁשת  ֶׁשל  ַהֵּתבֹות  ֶׁשָראֵׁשי   ִמָּכ ַלְּדָבִרים  ֶרֶמז 

ה, ִמְנָחה, ֶנֶס הּוא 'ָאֵמן'.  ַהָקְּרָּבנֹות: ִאּׁשֶ
ֶרֶמז נֹוָסף ְלָכ ֵהִביא ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ַחִּיים ַיֲעקֹב ַסאְפִרין 
 –  "ִמִּמְקָּדֶׁשי ֱאִקים  "נֹוָרא  לו):  סח  (ְּתִהִּלים  ֵמַהָּפסּוק 
ָאֵמן  ֶׁשֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ַעל   ְלַלֶּמְד 'ָאֵמן'.  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי 

ַלֲעבֹוַדת ַהִּמְקָּדׁש. 
'ַמֲעֵׂשה רֹוֵקַח' ְּפִתיָחא ְלִׁשָּתא ִסְדֵרי ִמְׁשָנה אֹות ז; 'ִׁשְבֵטי ָי-ּה' [ָלָרָמ"ד 
ָואִלי] ַּבִּמְדָּבר כח יא; 'ְּפִרי ַחִּיים' ְׁשמֹות

ָהעֹוֶנה 'ָאֵמן' ְּכ'ֵעד ֵׁשִני'
"ְוהּוא ֵעד אֹו ָרָאה אֹו ָיָדע ִאם לֹוא ַיִּגיד ְוָנָׂשא ֲעֹונֹו" (ה א)

ֵמִעיד   ַהְּמָבֵר" לא):  יד  (ְׁשמֹות  ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו  ִּדְבֵרי  ְידּוִעים 
ַהְּבָרָכה,  ְמקֹור  ֶׁשהּוא  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְּבִבְרָכתֹו 
ֶׁשֵאין  ָהִעָּקר.  ְוהּוא  ָטר,  ַהּׁשְ ְמַקֵּים  הּוא  ָאֵמן  ְוָהעֹוֶנה 
ֶׁשָהֵעדּות  ֵׁשִני,  ְּבֵעד  ֶאָּלא  ִראׁשֹון  ְּבֵעד  ָהֵעדּות  ִקּיּום 
ִני, ְוָצִרי הּוא  ִנְגָמר ַעל ָידֹו, ְוָהעֹוָנה ָאֵמן הּוא ָהֵעד ַהּׁשֵ
ִעּמֹו  ִּכי   ,ַהְּמָבֵר ֶׁשהּוא  ָהִראׁשֹון  ָהֵעד  ִעם  ֶׁשִּיְצָטֵרף 

ָהֵעדּות ַקָּים". 
ִמִּגיִּביְטׁש  ַּכֲהָנא  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהּמֹוִכיַח  ָּכַתב  זֹאת  ִּפי  ַעל 
ֶאת  ֵמֲחֵברֹו  ֶׁשּמֹוֵנַע  ָמה  ִמְּלַבד  ְּבַלַחׁש,   ֶׁשְּמָבֵר ֶׁשִּמי 
ַמְּטַרת  ְּבִעַּקר  ּפֹוֵגַע  ַאף  הּוא  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ִמְצַות  ִקּיּום 
ַהְּבָרָכה – ֵעדּות ַעל ַמְלכּות ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. ְמִציאּות 
ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ֵׁשִני'  'ֵעד  ְּבִהְצָטְרפּות  ַרק  ַהִּמְתַקֶּיֶמת 

ַאֲחֶריָה.
'ֶּדֶר מֶֹׁשה' ְליֹום יא

ְּברּוָרה'  ַה'ִּמְׁשָנה  ְּפַסק  ֶאת  ְלָהִבין  נּוַכל  ָהָאמּור  ִּפי  ַעל 
(קסז כ): "ֲעִנַּית ָאֵמן ַּגם ֵּכן ִמְּכַלל ַהְּבָרָכה ִהיא. ְוַאף ַעל ַּגב 
ְּדהּוא ֵּבֵר ְּכָבר ְּבַעְצמֹו, ִמָּכל ָמקֹום ַעל ְיֵדי ֶׁשעֹוִנים ָאֵמן 
ַהְּבָרָכה  ֶׁשַּמְּטַרת  ֵּכיָון  יֹוֵתר...";  ֲחׁשּוָבה  ַהְּבָרָכה  ָעֶליָה, 
ִהיא ְלָהִעיד ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 'ְמקֹור ַהְּבָרָכה', ְוֵעדּות 
ַנֲעֵׂשית ִּבְׁשַנִים. ִאם ֵּכן ֲעִנַּית ָה'ָאֵמן' ִהיא ֵחֶלק ֵמַהְּבָרָכה, 
ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה ִנְׁשֶלֶמת ַמְּטַרת ַהְּבָרָכה ְוִנְמֶסֶרת ָהֵעדּות 

ַּכֲהָלָכה. 

ְקָרא ת ַוּיִ ָרׁשַ 323ּפָ תש"פ

ְּבֵני ֱאמּוִנים – ָאֵמן ְלָכל ְּבָרָכה. 

ָּכ ָּכַתב ַהּמֹוִכיַח ַהָּקדּום ַרִּבי מֶֹׁשה ַּכֲהָנא ִמִּגיִּביְטׁש ְּבִסְפרֹו 'ֶּדֶר מֶֹׁשה' (ְליֹום י"א): 
ַהַּבִית  ְּבֵני  ֶׁשִּיְׁשְמעּו  ְּכֵדי  ָרם,  ְּבקֹול  ַהְּבָרכֹות  לֹוַמר  ְמֻחָּיב  ִמִּיְׂשָרֵאל  ִאיׁש  "ְוָכל 
ַעל  הּוא  ֵעדּות  ָאֵמן  ֶׁשִּמַּלת  ָאֵמן.  ַלֲענֹות  ִויכֹוִלים  ֶאְצלֹו,  ָהעֹוְמִדים  ְׁשַאר  אֹו 
ַהְּבָרָכה ֶׁשִהיא ֱאֶמת, ְוִאם יֹאַמר ְּבַלַחׁש הּוא ְּכמֹו ֶׁשַּמֲעִלים ְלָהִעיד ַעל ַהָּדָבר". 

ְיהּוִדי ָיָקר!
ַמְּטַרת ַהְּבָרָכה ִהיא ְלָהִעיד ַעל ַמְלכּות ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

(ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ְׁשמֹות יד לא). ּוְכֶׁשַאָּתה ְמָבֵר ְּבקֹול, ְּכֵדי ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן 
ַעל ִּבְרכֹוֶתי, ַאָּתה ַמְׁשִלים ְּבָכ ֵעדּות זֹו. 

"ְוהּוא ֵעד 
אֹו ָרָאה אֹו ָיָדע 

    ִאם לֹוא ַיִּגיד
        ְוָנָׂשא ֲעֹונֹו" 

                    (ה א) 
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ֶׁשל  ְּבַחְדרֹו  ַהֶּטֶלפֹון  תשע"ג.  ִּכְסֵלו 
'ְּתִהַּלת  ְיִׁשיַבת  ֵמָראֵׁשי  ֵאִלָּיהּו  ָהַרב 
ִנְרָאה  ַהָּצג  ַּגֵּבי  ַעל  ִצְלֵצל.  ַהַּתְלמּוד' 
ִמְסָּפר ָארֹ ּוִבְלִּתי ֻמָּכר, ּוֵמֵעֶבר ְלַקו 

ִהְזַּדָהה ַהּדֹוֵבר ִּכיַרְחִמיֵאל ֶּדְלקֹוִביץ.
ְוַרִּבי  ָׁשַאל,  הּוא  אֹוִתי?"  זֹוֵכר  "ָהַרב 
ִמַּכָּמה  ְליֹוֵתר  ָזקּוק  ָהָיה  א  ֵאִלָּיהּו 
ֵהִׁשיב,  "ְּבַוַּדאי",  ְלִהָּזֵכר.   ְּכֵדי  ְׁשִנּיֹות 
"א ָׁשַכְחִּתי אֹוְת ְּכִפי ֶׁשֵאיִני ׁשֹוֵכַח 
ַאף ֶאָחד ִמַּתְלִמיַדי... ִאם ֵאיֶנִּני טֹוֶעה 
ֶׁשָעַזְבָּת  ֵמָאז  ֵמָעׂשֹור  ְלַמְעָלה  ָחְלפּו 
ָמה  ַהּיֹום?  ַאָּתה  ֵהיָכן  ַהְּיִׁשיָבה.  ֶאת 
ר  ְלִהְתַקּׁשֵ  אֹוְת ֵמִביא  ּוָמה   ְׁשלֹוְמ

ְּביֹום ָּבִהיר?"
ַּכֲאֶׁשר  יֹוֵתר  עֹוד  ֻהְפַּתע  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי 
ְׁשֵאלֹוָתיו  ִלְצרֹור  ְּתׁשּוָבה  ִּבְמקֹום 
ֲחִריִׁשי.  ֶּבִכי  קֹול  ַלַּקו  ֵמֵעֶבר  ִנְׁשַמע 
ֶׁשִּנְפַסק  ַעד  ַקָּלה  ַּדָּקה  ִהְמִּתין  הּוא 
"ְׁשלֹוִמי   :ִהְמִׁשי ִויַרְחִמיֵאל  ַהֶּבִכי, 
ָזקּוק  ֲאִני  אּוָלם  ה',   ָּברּו טֹוב 
ׁש  ִמּׁשֵ ְלַמְעָלה  ְּגדֹוָלה;  ִליׁשּוָעה 
ָׁשִנים ָחְלפּו ִמּיֹום ִנּשּׂוַאי ְוֶטֶרם ָזִכינּו 
ִליָלִדים. ַהְּיׁשּוָעה ֵאיָנּה ִנְרֵאית ָּבאֶֹפק, 
ְוַגם ָהרֹוְפִאים ָהַרִּבים, ֶׁשֶאת ַחְדֵריֶהם 
ִּתְקוֹות  ָלנּו  נֹוְתִנים  ֵאיָנם  ָּפַקְדנּו, 

ַרּבֹות.
ְזַמן  ֶׁשִּמֶּזה  ִמּשּׁום  ָלַרב  ְרִּתי  ִהְתַקּׁשַ
ַרב ִלִּבי ֵאינֹו נֹוֵתן ִלי ָמנֹוַח. ְּבַמֲעַמֵּקי 
ַּבת  ְמֻטְׁשֶטֶׁשת  ְּתמּוָנה  ַקֶּיֶמת  ִזְכרֹוִני 
ַהִּנְרֶאה,  ְּכִפי  ָׁשִנים.  ֵמָעׂשֹור  ְלַמְעָלה 
ָאז  ָּפַגְעִּתי  ְנעּוִרים,  ְמׁשּוַבת   ִמּתֹו
ֵמַרָּבֵני  ְּבַאַחד  ַמְׁשָמעּוִתית  ְּפִגיָעה 
ְּכִפי  ִמיהּו,  זֹוֵכר  ְוֵאיֶנִּני  ַהְּיִׁשיָבה, 
ֶׁשֵאיֶנִּני זֹוֵכר ֶאת ְּפָרֵטי ַהִּמְקֶרה, אּוָלם 
ִמְתַעֶּכֶבת   ָּכ ְּבֶׁשל  ִּכי  ִלי  אֹוֵמר  ִלִּבי 
ִּכי  ֵמָהַרב  ְמאֹד  ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  ְיׁשּוָעִתי. 
ָיחּוס ִויַרֵחם ָעַלי ְוַעל ִמְׁשַּפְחִּתי ִויַנֶּסה 
ְלָבֵרר ַעל ִמי ֵמַאְנֵׁשי ַהֶּצֶות ְמֻדָּבר. ֲאִני 
ִמְׁשּתֹוֵקק ְּבָכל ְמאֹוִדי ְלִהְתַנֵּצל ְּבָפָניו 
ֶאְזֶּכה  אּוַלי   ָּכ ְסִליָחתֹו.  ֶאת  ּוְלַבֵּקׁש 
ְיׁשּוָעה  ִּבְפֻקַּדת  ְלִהָּפֵקד  סֹוף  סֹוף 

ְוַרֲחִמים".
ְּפָרֵטי  ֶאת  ָזַכר  א  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ַּגם 
ְלַנּסֹות  ִהְבִטיַח  הּוא  אּוָלם  ַהִּמְקֶרה, 
ִמַּתְלִמידֹו  ִנְפַרד  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ּוְלָבֵרר, 
ּתֹו ִאחּוִלים ְלָבִבִּיים ִּכי ְּבָקרֹוב ִיְזֶּכה 

רֹו ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות. ְלַבּׂשְ
ִסּפּורוֹ ֶׁשל ַּתְלִמידֹו ְלֶׁשָעַבר ָנַגע ְלִלּבוֹ 
ְּכָבר  ֶׁשִהְבִטיַח,  ּוְכִפי  ֵאִלָּיהּו,  ַרִּבי  ֶׁשל 
ַהְּיִׁשיָבה  ַרָּבֵני  ְלָכל  ִנַּגׁש  ַהּיֹום  ְּבאֹותֹו 
זֹוְכִרים  ֵהם  ִאם  ּוֵבֵרר  ֶזה  ַאַחר  ָּבֶזה 
ֶאָּלא  ְיַרְחִמיֵאל.  ֶׁשֵּתֵאר  ַהִּמְקֶרה  ֶאת 
ֶׁשִאיׁש ֵמֶהם א ָזַכר. ְיַרְחִמיֵאל ָזכּור 
ֶמֶרץ  ַּבַעל  ְּכָבחּור  ֵהיֵטב  ָלֶהם  ָהָיה 
ַאף  אּוָלם  ּוְׁשנּוָנה,  ַחָּדה  ָלׁשֹון  ּוַבַעל 
א ֶאָחד ֵמֶהם ָנָׂשא ִזָּכרֹון ֶׁשל ְּפִגיָעה 

ּבֹו.
ר  ְלַאַחר ֶׁשֵּברּוָריו ֶהֱעלּו ֶחֶרס, ִהְתַקּׁשֵ
ִּכי  לֹו  ְוִסֵּפר  ִליַרְחִמיֵאל  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי 
ֵאּלּו ֵהן ַהּתֹוָצאֹות... ֶאָּלא ֶׁשְּיַרְחִמיֵאל 
ְּבֵמָאה  ִּכְמַעט  ָּבטּוַח  "ֲאִני  ִוֵּתר:  א 
ַהֶּצֶות.  ֵמַאְנֵׁשי  ְּבַאַחד  ֶׁשָּפַגְעִּתי  ָאחּוז 

ִנית". ָאָּנא, ְיַנֶּסה ָהַרב ְלָבֵרר זֹאת ַּבּׁשֵ

ַרִּבי  ְלֶפַתע  ִנְנַער  ַרְעיֹון",  ִלי  "ֵיׁש 
ִמְתַקֶּיֶמת  ָיִמים  ַּכָּמה  "ְּבעֹוד  ֵאִלָּיהּו, 
ּבֹוא  ַמֶּסֶכת.  ִסּיּום  ְמִסַּבת  ַּבְּיִׁשיָבה 
ַלְּמִסָּבה, ְואּוַלי ַּכֲאֶׁשר אֹותֹו ִאיׁש ֶצֶות 
ַּבִּמְקֶרה  ִיָּזֵכר  הּוא   ָּפֶני ֶאת  ִיְרֶאה 
ֶׁשּבֹו ָּפַגְעָּת ּבֹו, ְוָכ ּתּוַכל ְלַבֵּקׁש ֶאת 
ִהְפִּתיַע  ְיַרְחִמיֵאל  אּוָלם  ְמִחיָלתֹו". 
ִמְתּגֹוֵרר  "ֲאִני  ֵהִׁשיב:  ַּכֲאֶׁשר  אֹותֹו 
אּוַכל  א  ְלַצֲעִרי  ָלָאֶרץ.  ְּבחּוץ  ַּכּיֹום 

ְלַהִּגיַע ַלְּיִׁשיָבה".
ִלּבֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ָיָצא ֵמַרֲחִמים ַעל 
ֵּכיַצד  ָיַדע  א  הּוא  אּוָלם  ִׂשיחֹו,  ֶּבן 
ְוָאז  ִקְמָעא  ִהְרֵהר  הּוא  לֹו.  ַלֲעזֹר 
ְלַהִּגיַע  ָיכֹול   ֵאיְנ "ִאם  ַרְעיֹון:  ֶהֱעָלה 
ֵאַלי  ר  ֶׁשִּתְתַקּׁשֵ ַמִּציַע  ֲאִני  ְלָכאן, 
ַהֶּטֶלפֹון  ֶאת  ָאִניַח  ַהְּמִסָּבה.  ִּבְׁשַעת 
ֶאת  ְּתַסֵּפר  ַאָּתה  ַהִּמיְקרֹופֹון,  מּול 
ַהְּיִׁשיָבה  ְּבֵני  ָּכל  ְּבַמֲעַמד  ִסּפּוְרָך 
ְוַרָּבֶניָה ּוְתַבֵּקׁש ְמִחיָלה ְּבֻפְמֵּבי, ְואּוַלי 

ָּכ ִּתְזֶּכה ִלְמִחיָלה".
ָהַרְעיֹון ָמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו ֶׁשל ְיַרְחִמיֵאל. 
ְוָכ, ַּכָּמה ָיִמים ְלַאַחר ִמֵּכן, ְּבִעּצּוָמּה 
ַרִּבי  ר  ִהְתַקּׁשֵ ַהִּסּיּום,  ְמִסַּבת  ֶׁשל 
ֵאִלָּיהּו ִליַרְחִמיֵאל ְוֵקֵרב ֶאת ַהֶּטֶלפֹון 
ִּבְקָצָרה  ִסֵּפר  ְיַרְחִמיֵאל  ַלִּמיְקרֹופֹון. 
ֶׁשל  ַהְּכרּויֹות  ְלָאְזֵניֶהם  ִסּפּורוֹ  ֶאת 
ִּסֵּים ָענּו ֻּכָּלם ַאֲחָריו:  ַהֶּנֱאָסִפים, ּוִמּׁשֶ

."ָמחּול ְל ,ָמחּול ְל"
ִמְּצִעיֵרי  ַּכָּמה  ֶׁשל  ְלִלָּבם  ָנַגע  ַהִּסּפּור 
ַהַּתְלִמיִדים, ְוֶאָחד ֵמֶהם ָקם ְוִהִּציַע ִּכי 
ְּבָכל יֹום, ֵמַעָּתה ְוַעד ַלְּיׁשּוָעה, יֹאְמרּו 
ּוְלַאַחר  ְּתִהִּלים  ֶּפֶרק  ַוֲחֵבָריו  הּוא 
ְיַרְחִמיֵאל  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ֶאת  ַיְזִּכירּו  ִמֵּכן 
ָהַרְעיֹון  ְוִליׁשּוָעה.  ִלְבָרָכה  ּוִמְׁשַּפְחּתֹו 
ָזָכה ְלִאּשּׁורֹו ֶׁשל רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה, ּוְכָבר 
ְּתִהִּלים  ֶּפֶרק  ֶנֱאַמר  ַמֲעָמד  ְּבאֹותֹו 
ֲאֶׁשר  ִלְזכּוָתם,   'ֶׁשֵּבַר 'ִמי  ּוְלַאֲחָריו 

ְּבִסּיּומֹו ָענּו ַהּכֹל 'ָאֵמן' ְּבַכּוָָנה.
יָחה  ַהּׂשִ ֶאת  ִסֵּים  ְיַרְחִמיֵאל 
ַהַּתְלִמיִדים  ּוְבִצִּפָּיה.  ְּבִהְתַרְּגׁשּות 
ָּכל   ְלֶמֶׁש ּוֵמָאז  ֶחְלָקם,  ֶאת  ִמְּלאּו 
ָנה ַהָּבָאה ֶנֱאַמר ַּבְּיִׁשיָבה ְּבָכל יֹום  ַהּׁשָ
ְיַרְחִמיֵאל  ֶׁשל  ִלְזכּותֹו  ְּתִהִּלים  ֶּפֶרק 

ֶׁשִּיָּפֵקד ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים.
ָנה ָחְלָפה ֵמָאז. ְּבַמֲהָלָכּה  ְלַמְעָלה ִמּׁשָ
ֶאת  ְוַתְלִמיָדיו  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ָׁשְכחּו  א 
ָהְיָתה  א  ִליׁשּוָעה  ַּדְרּכֹו  ְיַרְחִמיֵאל. 
ְּתִפּלֹוֵתיֶהם  אּוָלם  ַּבּשֹׁוַׁשִּנים,  סּוָגה 
 ,ַהֶּדֶר  ְלאֶֹר ִלּוּוהּו  ַהַּתְלִמיִדים  ֶׁשל 
ר  ַעד ֶׁשְּלַאַחר ְּכָׁשָנה ָזכּו ֵהם ְלִהְתַּבּׂשֵ
ַׁשְרֶׁשֶרת   ּתֹו ִדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא  ִּכי 
ִליַרְחִמיֵאל  נֹוַלד  ְּגלּוִיים  ִנִּסים  ֶׁשל 

ּוְלזּוָגתֹו ֵּבן ָזָכר, ָּבִריא ְוָׁשֵלם.
ַהְּתִפּלֹות  ִעם  ַיַחד  ַהְּמִחיָלה,  ַּבָּקַׁשת 
ְּבִעְקבֹוֶתיָה,  ָּבַרִּבים  אּו  ֶׁשִּנּׂשְ ָהַרּבֹות 
ַהֶּטַבע,  ְּכֶנֶגד  ְּפֻעָּלָתן  ֶאת  ָּפֲעלּו 

ְוַהְּיׁשּוָעה א ִאֲחָרה ָלבֹוא.
'ָוֵוי ָהַעֻּמִדים ַוֲחֻׁשֵקיֶהם' י"א עמ' צג

 ַּבָּקָׁשה ְּבַׁשָּבת ַעל 'יֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת'
ַהָּבא'  עֹוָלם  'ֵמֵעין  ְּבִפינּו:  ְמֻכָּנה  קֶֹדׁש  ַׁשָּבת 
ׁשֹוְבִתים  ָאנּו  ֶׁשָּבּה  ְלִפי  א),  נז  ְּבָרכֹות  (ע"פ 
ּבֹו  ֶׁשֵאין  ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ְּכֻדְגַמת  ִמְּמָלאָכה 
ְמָלאָכה, ְוַרק: "ַצִּדיִקים יֹוְׁשִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם 
ִכיָנה" (ְּבָרכֹות יז א),  ְּבָראֵׁשיֶהם ְוֶנֱהִנים ִמִּזיו ַהּׁשְ
ִמָּמה ֶׁשֵהִכינּו ִּב'יֵמי ַהַּמֲעֶׂשה' – ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. 
ָּבת: "ִמי ֶׁשָּטַרח  ּוְכִפי ֶׁשָאְמרּו (ע"ז ג א) ַעל ַהּׁשַ
ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת – יֹאַכל ְּבַׁשָּבת" ('ּתֹוַלַעת ַיֲעקֹב' [ָלָר"מ 

ִאְּבן ַּגַּבאי] מהד"ח עמ' פט).

ְּביֹום ֶׁשהּוא 'ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא' ָראּוי ֶׁשִּנְתַּפֵּלל 
ְלהֹוִסיף  ָנֲהגּו  ֵּכן,  ְוַעל  ַהָּבא,  ָהעֹוָלם  ַחֵּיי  ַעל 
ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ַּבָּקָׁשה ַעל ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא: 
ַׁשָּבת  ֶׁשֻּכּלֹו  יֹום  ַיְנִחיֵלנּו  הּוא  "ָהַרֲחָמן 
'ֵעץ   – ַהְּתִפּלֹות'  ('אֹוַצר  ָהעֹוָלִמים"  ְלַחֵּיי  ּוְמנּוָחה 

יֹוֵסף').

ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ְלַהְטִעים  ִנָּתן 
א ד"ה א"י ְּדִהֵּנה, ְוִעַּקר ָהִעְנָין הּוָבא  ת ֵלִוי' (ִּכי ִתּׂשָ ַה'ְקֻּדּׁשַ
ְּבִמְדַרׁש 'אֹוִתּיֹות ְּדַרִּבי ֲעִקיָבא' אֹות א') ֶׁשָרָצה ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ְלַהְטִעים ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵמֵעין עֹוָלם 
ְוַיְרּבּו  ִלְׂשָכרֹו  ִיְתַאּוּו  ֶׁשְּכֶׁשִּיְטֲעמּו  ְּכֵדי  ַהָּבא, 
ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ְּכֵדי ִלְזּכֹות לֹו. ֶאָּלא ֶׁשָהעֹוָלם 
ַהֶּזה הּוא ַּגְׁשִמי, ְוֵכיַצד נּוַכל ִלְטעֹם ּבֹו ַטַעם 
ֶאת  ָלנּו  ָנַתן  ָלֵכן  ֵגינּו?  ְּבֻמּׂשָ ֶׁשֵאינֹו  רּוָחִני 
ֵמָהעֹוָלם  ים  ּׁשִ ִמּׁשִ ֶאָחד  ֶׁשהּוא  ָּבת  ַהּׁשַ יֹום 
ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ְלַהְרּבֹות  ִנְתַאּוֶה   ֶׁשָּכ ַהָּבא, 
ְּכֵדי ִלְזּכֹות ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. ְלִפיָכ ִּתְּקנּו 
ָלנּו ְלַבֵּקׁש ְּבַׁשָּבת ַעל ָהעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשְּלַאַחר 
ִלְזּכֹות  ָאנּו  ְמַיֲחִלים  ַטֲעמֹו,  ֵמֵעין  ֶׁשָּטַעְמנּו 
ְּגִריְנַווְלד]  [ְלַמֲהִר"י  ִמיהּוָדה'  ('ֵׁשֶבט  ָהֲאִמִּתי  ַלָּדָבר 

ָוֶאְתַחַּנן).

'ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה – ְלַחי ָהעֹוָלִמים'
ֻנַּסח 'ָהַרֲחָמן' ֶזה ְמֻיָּסד ַעל ִּפי ְלׁשֹון ַהִּמְׁשָנה 
ָּבת  "ַּבּׁשַ יֹום':  ֶׁשל  'ִׁשיר  ְּבִעְנַין  מ"ד)  פ"ז  (ָּתִמיד 
ִׁשיר  'ִמְזמֹור  א):  צב  (ְּתִהִּלים  אֹוְמִרים  ָהיו 
ָלבֹא  ֶלָעִתיד  ִׁשיר  ִמְזמֹור   – ָּבת'  ַהּׁשַ ְליֹום 
עֹוָלִמים".  ְלַחֵּיי  ְמנּוָחה  ַׁשָּבת  ֶׁשֻּכּלֹו  ְליֹום 
 ַא עֹוָלִמים",  "ְלַחי  ָּגַרס:  ָׁשם  ַּבַּבְרְטנּוָרא 
ָּכַתב ַה'ּתֹוְספֹות יֹום טֹוב' ֶׁשֵאין ִחּלּוק ַּבָּדָבר, 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַעל  ְמַכּוְִנים  ַהֻּנְסָחאֹות  ּוְׁשֵני 
ַחי  ֶׁשהּוא  לה),  סי'  ַׁשָּבת  ִויְטִרי  ְּבַמְחזֹור  (ַּכְּמבָֹאר  הּוא 
ַּכָּכתּוב  ָהעֹוָלם,  ַחֵּיי  ְמקֹור  ְוהּוא  ְלעֹוָלם, 

(ְנֶחְמָיה ט ו): "ְוַאָּתה ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם".

ֵיׁש  ַהָּמזֹון  ֶׁשְּבִבְרַּכת  ְּב'ָהַרֲחָמן'  ַאף  ֶזה  ְּכֵעין 
ָּגְרסּו 'ְלַחי ָהעֹוָלִמים', ְוֵיׁש ָּגְרסּו 'ְלַחֵּיי'. ְוָכַתב 
ַרִּבי ָנָתן ַׁשִּפיָרא (ְּבֵבאּור ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון) ֶׁשֵאין ִחּלּוק 
ִּתְבַחר  ֲאֶׁשר  ֶאת  "ְוַאָּתה,  ֵאּלּו,  ֻנְסָחאֹות  ֵּבין 

ּבֹו – הּוא ַהָּקדֹוׁש".

ִביִעי 'יֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת' – ָּבֶאֶלף ַהּׁשְ
הּוא  ָּבת  ַהּׁשַ ֶׁשּיֹום  ֵּבֵאר,  (ָׁשם)  ַהַּבְרְטנּוָרא 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  [יֹומֹו  ִביִעי  ַהּׁשְ ָהֶאֶלף  ְּכֶנֶגד 
ב  (ְיַׁשְעָיה  ְיֻקַּים  ֶׁשָאז  ָׁשָנה]  ֶאֶלף   – הּוא   ָּברּו
יא): "ְוִנְׂשַּגב ה' ְלַבּדֹו ַּבּיֹום ַההּוא". ַעל ֵּכן ָאנּו 
ִמְתַּפְּלִלים ַלה' ֶׁשְּיַזֵּכנּו: "ְליֹום" [ֶאֶלף ָׁשִנים] 
 ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ַרק  ּוְמנּוָחה",  ַׁשָּבת  "ֶׁשֻּכּלֹו 

הּוא – "ְלַחי ָהעֹוָלִמים". 
סי'  (ַׁשָּבת  ִויְטִרי  ְּבַמְחזֹור  ְּכָבר  ֵּבֵאר  ֶזה  ְּכֵעין 
לה), ְוָׁשם הֹוִסיף עֹוד ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ָעסּוק ִּב'ְמָלאָכה', ַמַּתן ְׂשָכָרם ֶׁשל 
ְּב'יֹום   ַא ְרָׁשִעים,  ֶׁשל  ּוֻפְרָענּוָתן  ַצִּדיִקים 
ֻמְׁשֶלֶמת,  'ְמנּוָחה'  לֹו  ִּתְהֶיה  ַׁשָּבת',  ֶׁשֻּכּלֹו 

ָּבת. ְּכמֹו ְּביֹום ַהּׁשַ

ַהַּמִּגיד  ְּבֵׁשם  ֵהִביא  ִמֶּבעְלְזא  ָׁשלֹום'  ר  ַה'ּׂשַ
ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ִּבְזַמן  ֶׁשֵּפֵרׁש:  ִמֶּמעְזִריְטׁש 
 ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ֵאין  ִּכְבָיכֹול  ַּבָּגלּות  ְׁשרּוִיים 
ֶׁשל  ְּבָצָרָתם  ֵמֵצר  ֶׁשהּוא  ְלִפי  ְמנּוָחה,  הּוא 
ָצָרָתם  "ְּבָכל  ט):  סג  (ְיַׁשְעָיהּו  ַּכָּכתּוב  ִיְׂשָרֵאל, 
לֹו ָצר". ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֶׁשָּתבֹוא ַהְּגֻאָּלה ְוָיבֹא 
 ַהֵּקץ ַהִּנְצִחי ְלָצרֹוֵתינּו, ֶׁשָאז ַּגם הּוא ִיְתָּבַר
ְלַחי  "ְמנּוָחה  ְוִתְהֶיה  ִמַּצֲערֹו,  ָינּוַח  ִּכְבָיכֹול 

ָהעֹוָלִמים" ('ִמְדַּבר ָקֵדׁש' פר' ִּפיְנָחס).
ִמֶּבעְלְזא:  ָׁשלֹום'  ר  ַה'ּׂשַ ַעל  ְמֻסָּפר  עֹוד 
ֻׁשְלָחנֹו  ַעל  ִהְתָאְרחּו  ָּבתֹות  ַהּׁשַ ְּבַאַחת 
ָקִׁשים,  ְּבִיּסּוִרים  ְמֻסָּבִלים  ֲעִנִּיים  ְקבּוַצת 
ִלְפֵני  ְּכֵאֵביֶהם.  ַעל  ִלָּבם  ִמַּמר  ָצֲעקּו  ֲאֶׁשר 
ֶׁשְּבִבְרַּכת  ְוָאַמר  ָהַרִּבי  ָּפַתח  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת 
ַיְנִחיֵלנּו  הּוא  'ָהַרֲחָמן  ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ַהָּמזֹון 
ָהעֹוָלִמים',  ְלַחֵּיי  ּוְמנּוָחה  ַׁשָּבת  ֶׁשֻּכּלֹו  ְליֹום 
ִּכי ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִּכְבָיכֹול ֵאין לֹו ִיְתָּבַר ְמנּוָחה, 
ֶׁשֵאיֶנּנּו ְמִביִנים ְּדָרָכיו ְוָכל ֶאָחד ִמְתאֹוֵנן ַעל 
ַמר ּגֹוָרלֹו. ַא ֶלָעִתיד ָלבֹא ְּכֶׁשִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ 
ְּדָעִביד  ַמאן  ֶׁש"ָּכל  ַהּכֹל  ַיִּכירּו  ה',  ֶאת  ֵּדָעה 
ְלַחי  ְוָאז ִיְהֶיה "ְמנּוָחה  ָעִביד",  ְלָטב  ַרֲחָמָנא 

ָהעֹוָלִמים". (ֵסֶפר 'ֶּבְלז' עמ' 19).

ְמנּוָחה ֶׁשִהיא קֶֹדׁש 'ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמים'
ָּפַתְחנּו  ֶׁשָּבּה  ַהִּמְׁשָנה  ִּבְלׁשֹון  נֹוֶסֶפת  ִּגְרָסה 
ַׁשָּבת  ֶׁשֻּכּלֹו  "ְליֹום  קלג):  (או"ח  ַּבּטּור  הּוְבָאה 

ּוְמנּוָחה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא".
ִעְנָיִנים  ֵני  ֶׁשּׁשְ ֵּבֵאר  ָׁשם  ִיְׂשָרֵאל'  ּובְ'ִתְפֶאֶרת 

ְּכלּוִלים ְּבַבָּקָׁשה זֹו: 
ֵהם   – ַׁשָּבת"  ֶׁשֻּכּלֹו  "ְליֹום  ֶׁשִּנְזֶּכה   – ָהֶאָחד 
ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא, ַאַחר ֵצאת ַהְּנָׁשָמה ֵמַהּגּוף, 
ִני –"ְמנּוָחה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמים" – ַעל ָהֶאֶלף  ְוַהּׁשֵ
ִביִעי ֶׁשּבֹו ִּתְהֶיה ְמנּוָחה 'ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמים',  ַהּׁשְ
ֶׁשַחֵּיי ָהעֹוָלם ִיְׁשְּבתּו ָאז ְלֶמֶׁש ֶאֶלף ָׁשִנים, 

ַּכְּמבָֹאר ַּבְּגָמָרא (ַסְנֶהְדִרין צז א). 
ְּבאֶֹפן נֹוָסף ִנָּתן ְלַהְסִּביר זֹאת ַעל ִּפי ְמָׁשלֹו 
ֶׁשל ַהַּמִּגיד ִמּדּוְבָּנא ('אֶֹהל ַיֲעקֹב' ַוַּיְקֵהל): ַעל ֶּדֶלת 
ְנָדָבה.  ּוִבֵּקׁש  ָעִני  ִהַּדֵּפק  ֶהָעִׁשיר  ֶׁשל  ֵּביתֹו 
ֻהְפַּתע ֶהָעִׁשיר ְלַגּלֹות ֶׁשָעִני ֶזה הּוא ֶּבן ִעירֹו 
ִהְתַנֵּתק  ֵמָאז  ָחְלפּו  ִנים  ֶׁשּׁשָ ְוֵכיָון  ְלֶׁשָעַבר, 
ְלִהְתַעְדֵּכן  ַהִהְזַּדְּמנּות  ַעל  ָׂשַמח  ִמּמֹוַלְדּתֹו, 
ֶאָּלא  ֵמֶהָעָבר.  ַוֲחֵבָריו  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ִּבְׁשלֹום 
ֶׁשֶהָעִני ִמֵהר ְלַהְמִׁשי ַּב'ֲעבֹוָדתוֹ', ְוא ָאָבה 
לֹו  ְלַׁשֵּלם  ֶהָעִׁשיר  ֶׁשִהְבִטיַח  ַעד  ְלִהְתַעֵּכב 
ְּבִחּזּורוֹ  ְלַהְרִויחַ  ָהָיה  ֶׁשָעִתיד  ִמָּמה  ִּכְפַלִים 

ַעל ַהְּפָתִחים.
ַהֻּמֶּסֶקת  ָהָאח  ְלַיד  ֻּכְרָסה  ַעל  ֶהָעִני  ב  ִהְתַיּׁשֵ
ֶאת  ִלְגל  ְוֵהֵחל  ֶהָעִׁשיר  ֶׁשל  ִּבְטַרְקִלינֹו 
ֶאָּלא  ֶהָעִׁשיר.  ֶׁשל  ַהְּכרּויֹות  ְלָאְזָניו  ִסּפּוָריו 
ַּדּקֹות   ֶׁשּתֹו  ְלָכ ָּגְרמּו  ַהּנֹוִחים  ֶׁשַהְּתָנִאים 
ְוָאַמר  ֶהָעִׁשיר  ָּכַעס  ִנְרַּדם.  הּוא  ְספּורֹות 
ֶׁשִּתיַׁשן?  ִּבְׁשִביל   ְל ִׁשַּלְמִּתי  "ְוִכי  לֹו: 
ֶאת  ַסֵּים  ֶׁשְּתַסֵּפר...  ְּכֵדי   ְל ִׁשַּלְמִּתי  ֲהא 
ֻמַּצַעת  ִמֵּכן ִּתְזֶּכה ְלִמָּטה  ְמִׂשיָמְת, ּוְלַאַחר 

ְוַאף ְלָמָנה ַמְׂשִּביָעה".
ֶׁשֻּכּלֹו  "ְליֹום  ִיחּוֵלנּו:  ֶאת  ְלָהִבין  ִנָּתן   ְּבָכ
ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמים" – א ְמנּוָחה 
ֶאָּלא  ְוֵׁשָנה,  ְׁשִתָּיה  ַלֲאִכיָלה,  ַהֻּמְקֶּדֶׁשת 
ְׁשעֹוֵתינּו  ְלַהְקִּדיׁש  ֶׁשּנּוַכל  ְּכֵדי  ְמנּוָחה 
ְלהֹוִסיף ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ֶׁשַּיַעְמדּו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם 

ַהָּבא ('ִּבְרַּכת ָּדִוד').

ַהְּמִחיָלה ְוַהְּתִפָּלה ָּפֲעלּו ֶאת ְּפֻעָּלָתן

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
הּתפּלה ָּפ

פפּפּו סִסִ ם
ׁשֹות 'ָהַרֲחָמן' (ח) ּ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
ּבּקׁש

נִנינ ּפְ ם 


