
ים ת  ַאֲחֵרי מֹות ְקדֹׁשִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִמיַתת ַהַּצִּדיִקים ַמְׁשִּפיָעה ַעל ַהּדֹורֹות ַהָּבִאים
"ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ַאֲחֵרי מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן" (טז א)

ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְּבָפָרָׁשֵתנּו (נז ב) הּוָבא ֶׁשִּתְּקנּו ִלְקרֹא ָּפָרָׁשה 
ְּפִטיַרת  ַעל  ַהּשֹׁוְמִעים  ֶׁשִּיְצַטֲערּו  ְּכֵדי  ַהִּכּפּוִרים  ְּביֹום  זֹו 
הּוא  ְּכָלל  ֶׁשֵּכן  ֲעוֹונֹוֵתיֶהם.  ִיְתַּכְּפרּו   ּוְבָכ ַוֲאִביהּוא,  ָנָדב 
ֶׁשל  ִמיָתָתם  ַעל  ְּדָמעֹות  ּומֹוִריד  ַהִּמְצַטֵער  ֶׁשָּכל  ְּבָיֵדינּו 
"ְוָסר  ז):  ו  (ְיַׁשְעָיה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָעָליו  ַמְכִריז  ַצִּדיִקים, 
ֶׁשֹּלא  לֹו  ֶׁשֻּמְבָטח  ֶאָּלא  עֹוד  ְוא  ְּתֻכָּפר",   ְוַחָּטאְת  ֲעֹוֶנ

ָימּותּו ָּבָניו ְּבַחָּייו. 
ָנָדב  ְּפִטיַרת  ֵמָאז  ָחְלפּו  ַרּבֹות  ָׁשִנים  ֲהא  ְלָהִבין:  ֵיׁש 
ֵאין  ְוָצרֹות  ְמאָֹרעֹות  ַעֵּמנּו  ַעל  ָעְברּו  ּוְבַמֲהָלָכן  ַוֲאִביהּוא, 
ַעל  ְּדָמעֹות  ְונֹוִריד  ֶׁשִּנְצַטֵער  ִעְנָין  ֵיׁש  ֲעַדִין  ַמּדּוַע  ְספֹר, 

ִהְסַּתְּלקּוָתם?
ֵּבֵאר ָהַרב ִמּפֹוִניֶבז' ַרִּבי יֹוֵסף ְׁשמֹה ַּכְהְנָמן:

ַהּדֹורֹות  ָּכל  ַעל  ִהְׁשִּפיָעה  ַוֲאִביהּוא  ָנָדב  ֶׁשל  ְּפִטיָרָתם 
ֶׁשֵהִעיד  ַעד  ְּגדֹוָלה,  ּכֹה  ָהְיָתה  ַמֲעָלָתם  ֶׁשֵּכן  ֶׁשַאֲחֵריֶהם. 
ֲעֵליֶהם מֶֹׁשה (ויק"ר יב ב) ֶׁשָהיּו ְּגדֹוִלים ִמֶּמּנּו ּוֵמַאֲהרֹן ֲאִביֶהם, 
ַעל  ֵמהֹוָדם  ַמֲאִציִלים  ָהיּו  ְּבַוַּדאי  ַּבַחִּיים  נֹוָתִרים  ָהיּו  ְולּו 
ְּבֵני ּדֹור ַהִּמְדָּבר ּוְמרֹוְמִמים אֹוָתם ַעד ִלְמאֹד. ְוִאּלּו ְיִריַדת 
ַהּדֹורֹות ֶׁשֵהֵחָּלה ֵמָאז ּוַמְמִׁשיָכה ַעד ָיֵמינּו ָהְיָתה ַמְתִחיָלה 
ְּבַמְדֵרָגה  ַּכּיֹום  ָהִיינּו  ָאנּו  ַאף  ְּבַוַּדאי  יֹוֵתר,  ְמרֹוָמם  ִמּדֹור 

ְּגבֹוָהה ַהְרֵּבה יֹוֵתר, ְוֵכיַצד א ִנְבֶּכה ַעל ְּפִטיָרָתם?! 
'ִּדְבֵרי ְיׁשּוָעה ְוֶנָחָמה' עמ' רי

ִּבְרַּכת 'ַהּגֹוֵמל' ַלּכֵֹהן ַהָּגדֹול
ְוא  ַהּקֶֹדׁש...  ֶאל  ֵעת  ְבָכל  ָיבֹא  ְוַאל   ָאִחי ַאֲהרֹן  ֶאל  "ַּדֵּבר 

ָימּות" (טז ב)
ְּבָׁשלֹום  ָׁשם  ִנְכָנס   – ָזָכה  ְוִלְפִנים...  ִלְפַני  ַהּכֵֹהן  "ְּכֶׁשִּנְכַנס 
ַלַהב  יֹוֵצא  ַהְּכרּוִבים  ְׁשֵני  ִמֵּבין   – ָזָכה  א  ְּבָׁשלֹום,  ְויֹוֵצא 

ֵרף ְוָימּות ִּבְפִנים" (זַֹהר ָחָדׁש ְּבֵראִׁשית כד ב). ְוִיּׂשָ
ַעל  ַנחּום'  'ֲחזֹון  ַּבַעל  ַנחּום,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ְלִצּיֹון  ָהִראׁשֹון 
ְלַאַחר  ַהִאם  ֵאָלה  ַּבּׁשְ ָּדן  ַהִחידָ"א,  ֶׁשל  ְוַרּבֹו  ַהִּמְׁשָניֹות 
ֶׁשָּזָכה ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ָלֵצאת ְּבָׁשלֹום ִמּקֶֹדׁש ַהָקָּדִׁשים ְּביֹום 

ַהִּכּפּוִרים ָהָיה ָעָליו ְלָבֵר ַעל ָּכ 'ַהּגֹוֵמל'?
ִּבְרַּכת  ַהִחידָ"א:  ֲאִבי  ֲאזּוַלאי  ְזַרְחָיה  ִיְצָחק  ַרִּבי  ֱהִׁשיבֹו 
'ַהּגֹוֵמל' ִנְתְקָנה ְלִמי ֶׁשָהָיה ָמצּוי ִּבְמקֹום ַסָּכָנה ְוִנַּצל. ֶאת 
ִּכ'ְמקֹום  ְלַכּנֹות  ִנָּתן  א  ְּבַוַּדאי  ִכיָנה  ַהּׁשְ ַהְׁשָרַאת  ְמקֹום 
ַסָּכָנה', ִויִציַאת ַהּכֵֹהן ִמֶּמּנּו ְּבָׁשלֹום ֵאיָנּה ְּתלּוָיה ֶאָּלא ּבֹו, 
ִאם ָּכֵׁשר הּוא ִאם ָלאו. ַעל ֵּכן ֵאין לֹו ְלָבֵר ַעל ָּכ ַהּגֹוֵמל.
 'ַמֲחִזיק ְּבָרָכה' [ַלִחידָ"א] או"ח ריט א-ב

ָאסּור 'ְלִהְתַרֵּגל' ַּבֲעבֹוַדת ה'
"ְוַאל ָיבֹא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש" (טז ב)

ָּדַרׁש ַרִּבי ַחִּיים ְׁשמּוֵאֶלִביץ רֹאׁש ְיִׁשיַבת ִמיר: 

ַאַחת ִמן ַהְּדָרִכים ַהּמֹוִבילֹות ֶאת ָהָאָדם ִלְׁשֵלמּות ַּבֲעבֹוַדת 
ְצִריָכה  ה'  ֲעבֹוַדת  ַהֶהְרֵּגל.  ִמן  ְמרּות  ַהִהּׁשָ ִהיא  ַהּבֹוֵרא 
ְוִאּלּו  ַמְתֶמֶדת,  ְוִהְתּבֹוְננּות  ַחּיּות   ִמּתֹו ָּתִמיד  ְלֵהָעׂשֹות 
ה ְוִהְתרֹוְממּות.  ְגָרה ְוַהֶהְרֵּגל ְמַכִּבים ָּכל ֶרֶגׁש ֶׁשל ְקֻדּׁשָ ַהּׁשִ
ּוְכִפי ֶׁשְּכָבר ִהְזִהיר ַעל ָּכ ַהָּנִביא (ְיַׁשְעָיה כט יג): "ַיַען ִּכי ִנַּגׁש 
ַוְּתִהי  ִמֶּמִּני  ִרַחק  ְוִלּבֹו  ִּכְּבדּוִני  ּוִבְׂשָפָתיו  ְּבִפיו  ַהֶּזה  ָהָעם 

ִיְרָאָתם אִֹתי ִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה".
ֶאל  ֵעת  ְבָכל  ָיבֹא  "ְוַאל  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּכתּוב  ָרַמז  ֶזה  ִליסֹוד 
ָׁשם  ְׁשִכיָנִתי  ֶׁשִּגּלּוי  "ּוְלִפי  ַרִׁש"י:  ֶׁשֵּפֵרׁש  ּוְכִפי  ַהּקֶֹדׁש", 
ֶׁשִאם  ַהּתֹוָרה  ָחְׁשָׁשה  ְּכלֹוַמר,  ָלבֹא".  ַיְרִּגיל  ֶׁשֹּלא  ִיָּזֵהר 
ַהָּדָבר  ַיְקֶהה  ַלִּמְקָּדׁש  ִּבְתִמידּות  ְלִהָּכֵנס  ַהּכֵֹהן  ִיְתַרֵּגל 

ה ֶׁשָעָליו ָלחּוׁש ִּבְׁשהּותֹו ַּבָּמקֹום  ְּבִלּבוֹ ֶאת ִרְגׁשֹות ַהְּקֻדּׁשָ
ַהָּקדֹוׁש, ַעל ֵּכן ִצּוְָתה ָעָליו: "ְוַאל ָיבֹא ְבָכל ֵעת..."

ְּבַאַחת  ְמֻסָּפר:  ִמַּסאְטֶמר  יֹוֵאל'  'ִּדְבֵרי  ַּבַעל  ָהַרִּבי  ַעל 
ֶאת  ַה'ַּבְדָחן'  ִּבֵּקׁש  ִהְׁשַּתֵּתף  ֶׁשָּבֶהן  ַהִּנּשּׂוִאין  ְמחֹות  ִמּׁשִ
ָחָתן  ְּבִׂשְמַחת  ְלַהְרּבֹות  ְּכֵדי  ַהִּצּבּור  ִּבְפֵני  ְלַחּקֹותֹו  ְרׁשּותֹו 
ְוַכָּלה. ָהַרִּבי ְּבַעְנְוָתנּותוֹ ֵהִׁשיב ְּבִחּיּוב, ְוַה'ַּבְדָחן' ֵהֵחל ִמָּיד 
ָעָליו.  ַהּטֹוָבה  ִּכְׁשרֹונֹו  ְּכַיד  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְּתִפָּלתֹו  ֶאת  ְלַחּקֹות 
ְלֻתּמוֹ  ְּבֶבִכי.  ְלָמֵרר  ֵהֵחל  ָהַרִּבי  ִּכי  ְלֶחְרָדתֹו  ִהְבִחין  ְלֶפַתע 
ָסַבר ִּכי ִהְרִחיק ֶלֶכת ּוָפַגע ַּבּקֶֹדׁש, ַעל ֵּכן ָיַרד ִמָּיד ֵמַהָּבָמה 
 ּתֹו ְסִליָחתֹו,  ֶאת  ּוְלַבֵּקׁש  ָהַרִּבי  ְּפֵני  ֶאת  ְלַחּלֹות  ּוָפָנה 

ֶׁשהּוא ְמַמְלֵמל: "ַוֲהא ִקַּבְלִּתי ְרׁשּות..."
אּוָלם ָהַרִּבי ִהְרִּגיעֹו ִּכי ַאל לֹו ַלֲחׁשֹׁש; "ֵאיִני ּבֹוֶכה ִמּשּׁום 
ֶאת  ַאָּתה  ְמַחֶּקה  ֵּכיַצד  ֶׁשִּבְראֹוִתי  ִמְּפֵני  ֶאָּלא  ִּבי,  ֶׁשָּפַגְעָּת 
ְּתנּועֹוַתי ִּבְתִפָּלה ּוַבֲעבֹוַדת ה' ְּבאֶֹפן ּכֹה ְמֻדָּיק, ָעָלה ְּבִלִּבי 
 ַהֲחָׁשׁש – ֶׁשָּמא ַאף ֲאִני ְמַחֶּקה ֶאת ַעְצִמי...?! אּוַלי ִמּתֹו
ְּכָבר ַהָּיִמים ִּבְתִפָּלה, ׁשּוב ֵאיֶנִּני עֹוֵבד ֶאת ה'  ֶׁשֻהְרַּגְלִּתי ִמּׁשֶ
ִמּתֹו ִהְתַחְּדׁשּות יֹוְמיֹוִמית, ֶאָּלא ְּכַחְקָין ָהעֹוֶׂשה זֹאת ִמן 

ָפה ְוַלחּוץ – ַעל ָּכ ָראּוי ֶׁשֶאְבֶּכה". ַהּׂשָ
'ִׂשיחֹות מּוָסר' תשל"א ַמֲאָמר סו; 'ֶלַקח טֹוב' ַחִּיים ֶׁשל ּתֹוָרה ח"ב ַמֲאָמר נד

ַהְזָּכַרת ּתַֹאר ָּכבֹוד ִּבְתִפָּלה ַעל חֹוֶלה
"ִאיׁש ִאּמוֹ ְוָאִביו ִּתיָראּו" (יט ג)

ֶאָּלא  ִּבְׁשָמם,  הֹוָריו  ֶאת  ַיְזִּכיר  ֶׁשֹּלא  הּוא  ַהּמֹוָרא  "ִמִּדיֵני 
ְואּוָלם  יג).  ו  ַמְמִרים  (ַרְמָּב"ם  ֲאדֹוִני]"  [ֲאִבי  ָמִרי'  'ַאָּבא  אֹוֵמר: 
ָּכַתב ַּבַעל 'ֵסֶפר ֲחִסיִדים' (סי' תת) ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִמְתַּפֵּלל ַהֵּבן ַעל 
הֹוָריו ַהחֹוִלים א יֹאַמר "ַאָּבא ָמִרי", ְלִפי ֶׁשֵאין ָראּוי ָלָאָדם 
 ְלִהְתַּבֵּטא ְּבִיְרָאה ְּכַלֵּפי ָּבָׂשר ָוָדם, ְּבעֹודֹו עֹוֵמד ִלְפֵני ֶמֶל
ָהעֹוָלם ִּבְתִפָּלה. ְלִפיָכ ָּתְמהּו ַרִּבים: ֵּכיַצד ָאנּו ְמַבְּקִׁשים 
מֹוִרי...  ֲאִבי  ֶאת   ְיָבֵר הּוא  "ָהַרֲחָמן  ַהָּמזֹון:  ִּבְרַּכת  ְּבִסּיּום 

ְוֶאת ִאִּמי מֹוָרִתי..."?
ַּכָּמה ְּתׁשּובֹות ָמָצאנּו ִלְׁשֵאָלה זֹו: 

ֵּפֵרׁש:  ַראחֹוב  ֶׁשל  ַרָּבּה  ְפִריְדָמן  ַחִּיים  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  א. 
ֶׁשַּמְזִּכיִרים  ִּבְתִפָּלה  ַרק  הּוא  ְלָאִביו  ּתַֹאר  ְלַהְזִּכיר  ָהִאּסּור 
ֶׁשָּבּה  'ָהַרֲחָמן',  ַּבָּקַׁשת  ְּכמֹו  ִּבְתִפָּלה  ְוא  ה',  ֵׁשם  ֶאת  ָּבּה 

ֵאין ַמְזִּכיִרים ֶאת ֵׁשם ה'. 
ּפֹוִנים  ֶׁשָּבּה  ִּבְתִפָּלה  הּוִמיֶנר:  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  עֹוד  ב. 
ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְלׁשֹון נֹוֵכַח ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ֶׁשֹּלא ְלַהְכִּתיר 
ֶאת ָאִביו ִּבְתָאִרים, אּוָלם ִּבְתִפַּלת 'ָהַרֲחָמן' ַהֶּנֱאֶמֶרת ִּבְלׁשֹון 

 .ִנְסָּתר ֵאין ְלַהְקִּפיד ַעל ָּכ
ַעל  ַּדְוָקא  ֶנֱאָמר  ֶזה  ִאּסּור  ֵּבֵאר:  ַמְרָּגִלּיֹות  ְראּוֵבן  ַרִּבי  ג. 
ְּתִפָּלה ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבֵעת ֶׁשהּוַרע ַמָּזלֹו ֶׁשל ָאִביו, ְּכגֹון ֶׁשָחָלה. 
 ֶהְמֵׁש ַעל  ָּבּה  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים  ְּכ'ָהַרֲחָמן'  ִּבְתִפָּלה  אּוָלם 

ַהְצָלָחתֹו ֵאין ְלַהְקִּפיד. 
 ;'ִלּקּוֵטי ַמֲהִרי"ח' ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון; 'ֶעֶבד ַהֶּמֶל'

הגש"פ 'ְּבֵאר ִמְרָים' [לר"ר ַמְרָּגִלּיֹות] ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון 

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
הָּבִאים רֹות

ני ּפְ ם
'ֲחֵבִרים ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְונֹאַמר ָאֵמן'

"ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו ֲאִני ה'" (יט יח)
ַעל ֶּדֶר ְמֻיֶחֶדת ְלִקּיּום ִמְצַות 'ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו' ִלֵּמד 

ַהַּמֲהָר"ם ִׁשיק:
ִּבְבָרכֹות ַרּבֹות ָאנּו מֹוִדים ַעל טֹוָבה ִאיִׁשית ֶׁשָעָׂשה ִעָּמנּו 
ֶׁשֶחְלָקן  ֶׁשָּמִצינוּ  ּוְכִפי  ְּבַגְׁשִמּיּות,  אֹו  ְּברּוָחִנּיּות  ַהּבֹוֵרא 
ָּכל  ִלי  'ֶׁשָעָׂשה  ּגֹוי';  ָעַׂשִני  'ֶׁשֹּלא  ָיִחיד:  ִּבְלׁשֹון  ִנְתְקנּו 
ָצְרִּכי'. ִנְמָצא ֵאפֹוא ֶׁשָהעֹוֶנה ָאֵמן ַאַחר ִּבְרַּכת ֲחֵברֹו, ֲהֵרי 
הּוא ִמְׁשַּתֵּתף ְּבִׂשְמָחתֹו ַעל ַהּטֹוָבה ֶׁשָּגַמל ִעּמֹו ַהּבֹוֵרא. 
ִהְׁשַּתְּתפּות זֹו ַמְרָּבה ֶאת ָהַאֲהָבה ֵּבינֹו ְלֵבין ֲחֵברֹו, ְוִנְמָצא 

.'ָּכמֹו ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע' ֶׁשהּוא ְמַקֵּים ְּבָכ
ְלָכ ָרְמזּו ֲחָכִמים ְּבאֹוְמָרם (ַׁשָּבת קיט ב): "ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן 
ְּבָכל  ָאֵמן  "ָהעֹוֶנה  ֵעֶדן";  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  לֹו  ּפֹוְתִחין  ּכֹחוֹ  ְּבָכל 
ָּכל  ֶאת  ְמַמֵּלאת  ֲחֵברֹו  ְּבטֹוַבת  ְמָחתֹו  ֶׁשּׂשִ ְּבאֶֹפן  ּכֹחוֹ" – 
ֵיׁשּותֹו, ּגֹוֵרם לֹו ַהָּדָבר ְלהֹוִסיף ּוְלַהְקִּפיד עֹוד יֹוֵתר ַעל 
ִמְתַרּבֹות   ָּכ  ִמּתֹו ַלֲחֵברֹו.  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ַהִּמְצוֹות  ִקּיּום 

ְזֻכּיֹוָתיו, ְוִנְפָּתִחים ְּבָפָניו "ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן".
ֲחָכִמים  ַמֲאַמר  ֶאת  ְׁשמֹה'  ַה'ִּתְפֶאֶרת  ֵּפֵרׁש  ֶזה  ִּביסֹוד 
 ַהְּמָבֵר ."(ְּבָרכֹות נג ב): "ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר
מֹוֶדה  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ְוִאּלּו  ָהִאיִׁשית,  ֲהָנָאתֹו  ַעל  מֹוֶדה 
ְּכִפי  ְּביֹוֵתר.  ַהְּמֻׁשַּבַחת  ַההֹוָדָאה  ְוזֹוִהי  ֲחֵברֹו,  טֹוַבת  ַעל 
ֶׁשָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל ִּבְתִהִּלים (קז א): "הֹדּו ַלה' ִּכי טֹוב ִּכי 
 ָּכ ַעל  ִהיא  ַלה'  ַההֹוָדָאה  ִעַּקר  ְּכלֹוַמר  ַחְסּדֹו",  ְלעֹוָלם 

ֶׁשֵּמיִטיב ָלעֹוָלם ֻּכּלֹו. 
'ְּדָרׁשֹות ַמֲהָר"ם ִׁשיק' ְּדרּוׁש קמ"ד – ִנָּצִבים; 'ִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה' ַׁשַער ַהְּתִפָּלה 

ִלְפֵני  ַהַּמְקִּפיד  ּוְלַהְסִּביר:  ְלהֹוִסיף  ִנָּתן  ָהָאמּור  ִּפי  ַעל 
טֹובֹוָתיו  ַעל  ַהּמֹוֶדה  ֲחֵברֹו  ַאַחר  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ַהְּתִפָּלה 
ָהֲאִר"י  ִּדְבֵרי  ֶאת   ְּבָכ ְמַקֵּים  הּוא  ֲהֵרי  ַחר,  ַהּׁשַ ְּבִבְרכֹות 
ַעל  ְלַקֵּבל  ָהָאָדם  ֶׁשַעל  מו)  סי'  ֵריׁש  ְּבמג"א  (הּוְבאּו  ַהָּקדֹוׁש 

."ָּכמֹו ַעְצמֹו קֶֹדם ַהְּתִפָּלה ֶאת ִמְצַות: "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע

ים ת  ַאֲחֵרי מֹות ְקדֹׁשִ ָרׁשַ 328ּפָ תש"פ

'ְּבֵני ֱאמּוִנים' – ָאֵמן ְּבַכּוָָנה ְלָכל ְּבָרָכה. 

ַּגם ְּבתֹו ַהַּצַער ְוַהְּכֵאב, זֹוִכים ָאנּו ִלְראֹות ָּכל ָהֵעת ִנִּסים ְּגדֹוִלים. ֻּכָּלנּו ְמַצִּפים ָלֵצאת ִמן ַהֵּמַצר ְוִלְראֹות 
ַרק ִנִּסים ִויׁשּועֹות. ַמֲאִמיִנים ָאנּו ְּבָכל ֵלב ִּכי 'ְיׁשּוַעת ה' ְּכֶהֶרף ַעִין', ּוְמַחִּכים ָלּה ְּבִכְליֹון ֵעיַנִים. 

ַאִחים ְיָקִרים! ַהַהְקָּפָדה ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ִהיא ְסֻגָּלה ְּבדּוָקה ֵמֵאין ְּכמֹוָתּה ִלְזּכֹות ְלִנִּסים, 
ֶׁשָּכ ָּכַתב ַהַּמִּגיד ִמּקֹוזְ'ִניץ ('ֵנר ִיְׂשָרֵאל' ַּכּוַָנת ֲחֻנָּכה ד"ה ְועֹוִׂשים): 

'ְּבֵסֶדר ָהָאֶל"ף ֵּבי"ת, ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשַאַחר א.מ.ן  ֵהן  ב.נ.ס – 
ְלַלֶּמְד ֶׁשַאֲחֵרי ָאֵמן ִנְמָׁש ַהֵּנס'.

ַנְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן, ְּבָכל ַּבִית ֶנֱאָמן ְּבִיְׂשָרֵאל, ְוִנְזֶּכה ֻּכָּלנּו ָלֵצאת ִמָּצָרה ִלְרָוָחה, 
ן.ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה, ָהַׁשָּתא ַּבֲעָגָלא  ּוִבְזַמן ָקִריב ְונֹאַמר ָאֵמן.
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מּוָעה ַהָּקָׁשה ָעְׂשָתה ָלּה ְּכָנַפִים ְוֶהֱחִריָדה ֶאת ַהְּלָבבֹות.  ַקִיץ תשל"ט. ַהּׁשְ
 ַאְבֵר ק.,  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ַהְּמפֶֹאֶרת.  ַצאְנז  קֶֹדׁש  ְקִהַּלת  ֶאת  ָּפַקד  נֹוָרא  ָאסֹון 
ּוֵמַהחֹוִסים  ִמְּמקָֹרָביו  ָחָכם,  ְוַתְלִמיד  ָׁשַמִים  ְיֵרא  ֶנֶפׁש,  ַוֲאִציל  ָיָקר  ָחׁשּוב 

ַפע ַחִּיים' ְזצּוָק"ל ִנְפַטר ְּבאֶֹפן ְטָרִגי. ְּבִצּלוֹ ֶׁשל ָהַרִּבי ִמַּצאְנז ַּבַעל ַה'ּׁשֶ
ַּבֲעָיַרת  ֶׁשִהְתַרֲחָׁשה  ַמְחִריָדה  ְּדָרִכים  ִּבְתאּוַנת  ַחָּייו  ֶאת  ִקֵּפַח  ַאֲהרֹן  ַרִּבי 
ְמגּוָריו ֶׁשל ָהַרִּבי, יּוְניֹון ִסיִטי ֶׁשִּבְניּו ֶג'ְרִזי, ְוהּוא ִּבְדֵמי ָיָמיו. מֹוִתיר ַאֲחָריו 
ַאְלָמָנה ִויתֹוִמים ַרִּכים. ְּדַבר ְּפִטיָרתֹו ִהָּכה ְּבֶהֶלם ֶאת ְמאֹות ֲחֵבָריו ִויִדיָדיו, 
ְּבָכל  ַצאְנז  ֲחִסיֵדי  ְקַהל  ְוֶאת  ַאֲהָבה,  ֶׁשל  ַּבֲעבֹותֹות  ָקׁשּור  ָהָיה  ֶׁשִעָּמם 

ָהעֹוָלם, ְועֹוֵרר ֶאת ַהּכֹל ְלַפְׁשֵּפׁש ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ְוָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה.
ְּבַמַּסע ַהַהְלָוָיה קֹוֵרַע ַהֵּלב ִהְׁשַּתְּתפּו ְמאֹות ֲחִסיִדים, ְוֵהם ֵמְררּו ְּבֶבִכי ַעל 
ָהָאסֹון ַהּנֹוָרא ֶׁשִהְתַרֵחׁש ְּבֶפַתע ִּפְתאֹום. ַהַּמְסִּפיִדים עֹוְררּו ֶאת ַהְּלָבבֹות, 
ְוַהּכֹל ָחׁשּו ִּכי ֲעֵליֶהם ְלַפְׁשֵּפׁש ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ְוִלְבּדֹק ְּבַדְרֵכיֶהם ַעל ָמה זֹאת 

.ִקים ָּכָעָׂשה ָלֶהם ֱא
ַהַּצִּדיק,   ָהַאְבֵר ֶׁשל  ְּפִטיָרתֹו  ַעל  ָהֵאֶבל  מֹוְדעֹות  ַעל  ַהְּדיֹו  ָיַבׁש  ְּבקִֹׁשי 
ּוְכָבר  ֲעֵליֶהם,  ֶׁשִּנְּתָכה  ַהָּקָׁשה  ֵמַהַּמֲהלּוָמה  ַצאְנז  ֲחִסיֵדי  ִהְתאֹוְׁשׁשּו  ֶטֶרם 
ָנֲחָתה ֲעֵליֶהם ְּבׂשֹוָרה ַמְחִריָדה נֹוֶסֶפת; ַרִּבי מֶֹׁשה ְנֶחְמָיה ש. ִנְפַטר ְּבאֶֹפן 

ִּפְתאֹוִמי.
ְּכַרִּבי ַאֲהרֹן, ַּגם ַרִּבי מֶֹׁשה ְנֶחְמָיה ָהָיה ַאְבֵר ַצִּדיק ְוַתְלִמיד ָחָכם, ַּגם הּוא 
הֹוִתיר  הּוא  ַּגם  ִויִדיָדיו.  ֲחֵבָריו  ָּכל  ַעל  ְוַנֲעָרץ  ָאהּוב  ָהַרִּבי,  ֶׁשל  ִמְּמקָֹרָביו 

ַאֲחָריו ַאְלָמָנה ִויתֹוִמים ְקַטִּנים, ְוַהְּלָבבֹות ֵמֲאנּו ְלַהֲאִמין.
ְּבֵעת ָקָׁשה ֶׁשָּכזֹו ִהְתַכֵּּנס ָּכל ֶאָחד ֵמַהֲחִסיִדים ֶאל ּתֹו ַעְצמֹו. ִאיׁש א ָיכֹול 
ָהָיה ְלִהּוֵָתר ְׁשֵוה ֶנֶפׁש מּול ֲאסֹונֹות ּכֹה ְטָרִגִּיים ֶׁשִהְתַרְּגׁשּו ָּבֶזה ַאַחר ֶזה. 
ַמִים ְמַבְּקִׁשים ְלעֹוְרָרם. ָּכל  ָהָיה ָּברּור ְלֻכָּלם ִּכי א ִמְקֶרה הּוא, ְוִכי ִמן ַהּׁשָ

ֶאָחד ָעַר ֶאת ֶחְׁשּבֹון ַנְפׁשֹו ּוָבַדק ְּבַחְדֵרי ִלּבֹו ַאַחר ַהָּטעּון ִּתּקּון.
ּוֵמִאיָד, ַהּכֹל ָנְׂשאּו ֵעיֵניֶהם ֶאל ָהַרִּבי ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשאֹותֹות ַהַּצַער ְוַהָּיגֹון ִנְּכרּו 
ַעל ָּפָניו ְלמּודֹות ַהֵּסֶבל. אּוָלם ַלְמרֹות ִּכי ַהּכֹל ִצּפּו ְלמֹוָצא ִּפיו, ָּבַחר ָהַרִּבי 

ְלִהְתַעֵּטף ְּבַמֲעֶטה ֶׁשל ְׁשִתיָקה ּוְלַהְצִּדיק ָעָליו ֶאת ַהִּדין.
ִמָּלה  ְולּו  ִמִּפיו  ְלַהִּציל  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְמקָֹרָביו  ִנּסּו  ְבָעה  ַהּׁשִ  ַמֲהַל ָּכל   ְלאֶֹר
ַאַחת ַעל אֹודֹות ִסַּבת ָהֲאסֹונֹות ַהָּקִׁשים ֶׁשִּנְּתכּו ֲעֵליֶהם. ֵהם ָחׁשּו ִּכי ִמַּדת 
ֲאסֹונֹות  ֲעֵליֶהם  ִנְּתכּו  ֶׁשְּבִגיָנּה  ַהִּפְרָצה  ֶאת  ִלְסּתֹם  ֵיׁש  ְוִכי  ְמתּוָחה  ַהִּדין 
ּכֹה ְּכֵבִדים, אּוָלם, ָּכָאמּור, ְלאֶֹר ָּכל ִׁשְבַעת ְיֵמי ָהֵאֶבל נֹוַתר ָהַרִּבי ָעטּוף 

ִּבְׁשִתיָקתֹו ּוֵמֵאן ְלַדֵּבר ָּדָבר.
 ָׁשבּוַע ָיִמים ִהְמִּתינּו ַהֲחִסיִדים ְּבִכְליֹון ֵעיַנִים ְלמֹוָצא ִּפיו ֶׁשל ָהַרִּבי. ְּבַמֲהַל
בּוַע ֵהִכינּו ַהּכֹל ֶאת ִלָּבם ְוִהּטּו ִׁשְכָמם ִלְסּבֹל ָּכל עֹל ֲאֶׁשר ָיִׁשית ֲעֵליֶהם  ַהּׁשָ

ָהַרִּבי ַהָּקדֹוׁש ְּכֵדי ְלַכֵּפר ַּבֲעָדם ּוְלָהִסיר ֵמֲעֵליֶהם ֶאת ִמַּדת ַהִּדין. 
י, ִהְצטֹוְפפּו ַהֲחִסיִדים ְסִביב ֻׁשְלָחנֹו ֶׁשל  ְבָעה, ְּכִמֵּדי יֹום ֲחִמּׁשִ ִעם ְּכלֹות ַהּׁשִ
ֶזה,  ְּביֹום  ָׁשבּוַע  ִמֵּדי  ְּכִמְנָהגֹו  ֻחָּמׁש-ַרִׁש"י  ְּבִׁשעּור  ְלַהְתִחיל  ֶׁשָעַמד  ָהַרִּבי, 
ְוִהְמִּתינּו ְלִדְבֵרי ָקְדׁשֹו. ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ָהָיה ָמֵלא ִמֶּפה ֶאל ֶּפה. ַהָּקָהל ָהַרב 
 ַהֶּדֶר ֶאת  ְוָלַדַעת  ַחִּיים  ֱאִקים  ִּדְבֵרי  ִלְׁשמַֹע  ְוִהְמִּתין  ּוָמתּוַח   ָּדרּו ָיַׁשב 
ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ָּבּה. ְּבֵאּלּו ִמן ַהַּמֲעִׂשים ֲעֵליֶהם ְלַפְׁשֵּפׁש ְוֵאיזֹו ַהְנָהָגה ֲעֵליֶהם 

ְלַתֵּקן ְּכֵדי ֶׁשָּיסּור ֲחרֹון ָהַאף ֵמֲעֵליֶהם.
"ַוַּיְרא ה' ַוִּיְנָאץ ִמַּכַעס ָּבָניו ּוְבנָֹתיו", ָּפַתח ָהַרִּבי ֲחִריִׁשית ְּבִצּטּוט ַהָּפסּוק 
יַרת ַהֲאִזינּו, ְוִהְמִׁשי: "ַוּיֹאֶמר ַאְסִּתיָרה ָפַני ֵמֶהם ֶאְרֶאה ָמה ַאֲחִריָתם;  ִמּׁשִ
ִּכי דֹור ַּתְהֻּפכֹת ֵהָּמה ָּבִנים א ֵאֻמן ָּבם". ְוהֹוִסיף ְוֵהִביא ֶאת ְּדָרַׁשת ֲחָכִמים 
ַעל ָּפסּוק ֶזה: "ַרִּבי ּדֹוְסַתאי ֶּבן ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַאל ִּתְקִרי 'א ֵאֻמן ָּבם', ֶאָּלא: 

'א ָאֵמן ָּבם' – ֶׁשֹּלא ָהיּו רֹוִצים ַלֲענֹות ָאֵמן".
ִמּלֹוָתיו ֶׁשל ָהַרִּבי ָהיּו ְמדּודֹות, ּוְדָבָריו ָחְדרּו ֶאל ַמֲעַמֵּקי ַהֵּלב: "ָאֵמן", ָאַמר 
ָהַרִּבי, "ִהיא ָראֵׁשי ֵּתבֹות: 'ַאֲהרֹן, ֹמֶׁשה ְנֶחְמָיה'; א ְלִחָּנם ָּבא ַהָּדָבר, ֶאָּלא 
ְּכֵדי ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ִמּשּׁום ֶׁשֹּלא ִנְזַהְרנּו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ֶנֱעַנְׁשנּו ִּבְפִטיָרָתם ֶׁשל ְׁשֵני 
ַאְבֵרִכים ַצִּדיִקים ֵאּלּו ְּבִקּצּור ָיִמים ְוָׁשִנים. ָהָבה ִנְתַחֵּזק ֻּכָּלנּו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן 
ְּבקֹול ָרם ּוַבַּכּוָָנה ָהְראּוָיה, ְוָכ ִנְזֶּכה ֶׁשָּיִסיר ה' ֶאת ֲחרֹון ַאּפֹו ֵמָעֵלינּו ְויֹוֵתר 

ַמע ׁשֹד ָוֶׁשֶבר ִּבְגבּוֵלנּו". א ִיּׁשָ
ִּדְבֵרי ָהַאְדמֹו"ר עֹוְררּו רֶֹׁשם ַרב ְּבָאְזֵני ַהּשֹׁוְמִעים ֲאֶׁשר ִהְתַחְּיבוּ ְּכִאיׁש ֶאָחד 
ְּבֵלב ֶאָחד ְלַתֵּקן ּוְלִהְתַחֵּזק ְּבנֹוֵׂשא ֶזה. ְזַמן ַרב ְלַאַחר ִמֵּכן ֲעַדִין ִנַּכר ַהִחּזּוק 

ְּבֶקֶרב ָּכל ְּבֵני ַהְּקִהָּלה.
'ִׁשירּו ְלֶמֶל' עמ' 712; 'ֶּכֶתר ְמלּוָכה' עמ' שעב

ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ִוימֹות ַהָּמִׁשיַח
ַהָּמִׁשיַח  ִלימֹות  ְיַזֵּכנּו  הּוא  ְלַבָּקַׁשת "ָהַרֲחָמן 
ָּפסּוק  ַמְסִמיִכים  ָאנּו  ַהָּבא",  ָהעֹוָלם  ּוְלַחֵּיי 
לֹום (ְׁשמּוֵאל  ִמְּדָבָריו ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהּׁשָ
ַמְלּכֹו  ְיׁשּועֹות  "ִמְגּדֹול  נא):  יח  ְּתִהִּלים  נא;  כב  ב' 

ַעד  ּוְלַזְרעֹו  ְלָדִוד  ִלְמִׁשיחֹו  ֶחֶסד  ְועֶֹׂשה 
עֹוָלם". ְּבָפסּוק ֶזה ְמַבֵּקׁש ָּדִוד ַהֶּמֶל ֶׁשְּכֵׁשם 
ֶׁשה' ִהְגִּדיל ַחְסּדֹו ִויׁשּוָעתֹו ָעָליו ['ִלְמִׁשיחֹו' 
 ָּכ ֶמן],  ַהּׁשֶ ְּבֶקֶרן  ֶׁשִּנְמַׁשח  ַעְצמֹו  ָּדִוד  ֶזהּו 
ַיֲעֶׂשה ֶחֶסד לֹו ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם (ָרָד"ק). ְוֵכיָון 
ִלְגֻדָּלָתּה  ָלׁשּוב  ָּדִוד  ֵּבית  ַמְלכּות  ֶׁשֲעִתיָדה 
ִּבימֹות ַהָּמִׁשיַח, ִהְסִמיכּו ָּפסּוק ֶזה ְל'ָהַרֲחָמן 

הּוא ְיַזֵּכנּו ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח' (ר"י ב"ר ָיָקר).

'ַמְגִּדיל' ּו'ִמְגּדֹול' ְּבחֹל ּוְבַׁשָּבת
'ִמְגּדֹול'  ֵּתַבת  ֶׁשֻהְזְּכָרה  ֵמָהֹאֶפן  ְּבׁשֹוֶנה 
ִהיא  ְּבחֹוָלם,   – ְׁשמּוֵאל  ְּבֵסֶפר  ֶזה  ְּבָפסּוק 
 – ָמֵלא  ְּבִחיִריק  ְּתִהִּלים  ְּבֵסֶפר  ֻהְזְּכָרה 
'ַמְגִּדיל'. ְּבֵסֶדר ִּבְרכֹות ַהָּמזֹון ֶׁשְּבָיֵדינּו ֻׁשְּלבּו 
אֹוְמִרים  ָאנּו  ַהחֹל  ִּבימֹות  ַהִּגְרָסאֹות;  ְׁשֵּתי 
ֶׁשֵּיׁש  ְּבָיִמים  ְוִאּלּו  ְּתִהִּלים,  ִּכְבֵסֶפר  'ַמְגִּדיל' 
ָּבֶהם מּוָסף אֹוְמִרים 'ִמְגּדֹול' ִּכְבֵסֶפר ְׁשמּוֵאל. 
ֵיׁש ֶׁשָּנְתנּו ִסיָמן ַלָּדָבר ִמְּלׁשֹון ַהָּפסּוק (ְיַׁשְעָיהּו 
 ְלָכ ֶרֶמז  ִמְקָרא",  ְקרֹא  ְוַׁשָּבת  "חֶֹדׁש  יג):  א 

'ִמְגּדֹול'  ִלְקרֹא  ֵיׁש  ֳחָדִׁשים  ְוָראֵׁשי  ֶׁשְּבַׁשָּבת 
ֶאָחד  ֶׁשהּוא  ְׁשמּוֵאל  ְּבֵסֶפר  ַהָּכתּוב  ִּכְלׁשֹון 
ַּכֶּנֱאָמר  'ַמְגִּדיל'  ְוא  ַהִּמְקָרא,  ִמִּסְפֵרי 
ִּבְתִהִּלים ֶׁשהּוא ֵסֶפר ִמן ַהְּכתּוִבים ('ַמֵּטה מֶֹׁשה' 

ַעּמּוד ָהֲעבֹוָדה סי' שמא).

ֵּבֲארּו  ְל'ִמְגּדֹול'  'ַמְגִּדיל'  ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל  ֶאת 
ֲחָכִמים ַּבִּמְדָרׁש (ׁשֹוֵחר טֹוב יח):

ֶאָחד  ְוָכתּוב  'ִמְגּדֹול'  אֹוֵמר:  ֶאָחד  "ָּכתּוב 
ֶׁשֵאין  ְלִפי  אֹוֵמר:  יּוָדן  ַרִּבי  'ַמְגִּדיל';  אֹוֵמר: 
ֶאָּלא  ַאַחת,  ְּבַבת  זֹו  ֻאָּמה  ַעל  ָּבָאה  ַהְּגֻאָּלה 
ֶׁשִהיא  ְלִפי  'ַמְגִּדיל'?  ּוַמהּו  ִקְמָעא.  ִקְמָעא 
ֵהן  ַעְכָׁשו   – ִיְׂשָרֵאל  ִלְפֵני  ְוהֹוֶלֶכת  ִמְתַּגֶּדֶלת 
ַהְּגֻאָּלה  ּוְכֶׁשָּתבֹוא  ְּגדֹולֹות,  ְּבָצרֹות  ְׁשרּוִיין 
ְּבַבת ַאַחת ֵאיָנן ְיכֹוִלין ִלְסּבֹל ְיׁשּוָעה ְּגדֹוָלה, 
ְלִפי ֶׁשִהיא ָּבָאה ְּבָצרֹות ְּגדֹולֹות. ְלִפיָכ ִהיא 
ָּבָאה ִקְמָעא ִקְמָעא ּוִמְתַּגֶּדֶלת ְוהֹוֶלֶכת ְלָפָניו.
ֶׁשֶּנֱאָמר:  ְּכַׁשַחר,  ַהְּגֻאָּלה  ְמׁשּוָלה   ְלִפיָכ
ְוָלָּמה  ח),  נח  (ְיַׁשְעָיה   'אֹוֶר ַחר  ַּכּׁשַ ִיָּבַקע  'ָאז 
ִנְמְׁשָלה ְּכַׁשַחר? ֶׁשֵאין ְל ֲאֵפָלה ְּגדֹוָלה יֹוֵתר 
ַיֲעֶלה  ְוִאם  ַחר,  ַלּׁשַ ַהְּסמּוָכה  ָׁשָעה  ֵמאֹוָתּה 
ְיֵׁשִנין,  ֶׁשַהְּבִרּיֹות  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ַחָּמה  ַּגְלַּגל 
ַחר  ַהּׁשַ ַעּמּוד  ֶאָּלא  ִנְלָּכִדין.  ַהְּבִרּיֹות  ָּכל  ָהיּו 
ַּגְלַּגל   ָּכ ְוַאַחר  ְּתִחָּלה,  ָלעֹוָלם  ּוֵמִאיר  עֹוֶלה 
ִנְלָּכִדין...  ַהְּבִרּיֹות  ְוֵאין  ּוֵמִאיר,  עֹוֶלה  ַחָּמה 
ַהָּמִׁשיַח   ֶמֶל ָלֶהם  ֶׁשַּנֲעֶׂשה  'ִמְגּדֹול'?  ּוַמהּו 
עֹז  'ִמְגַּדל  י):  יח  ִּלי  (ִמּׁשֶ אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ְּכִמְגָּדל, 

ֵׁשם ה' ּבֹו ָירּוץ ַצִּדיק ְוִנְׂשָּגב'".
(ִעּיּון  ַהְּתִפּלֹות'  'אֹוַצר  ַּבִּסּדּור  ֵּבֵאר  ֶזה  ִּפי  ַעל 
ְּבַׁשָּבת  ְלחֹל:  ַׁשָּבת  ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל  ֶאת  ְּתִפָּלה) 

ֶׁשִהיא ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא, אֹוְמִרים 'ִמְגּדֹול' ַעל 
ֵׁשם ְימֹות ַהָּמִׁשיַח, ְוִאּלּו ִּבימֹות ַהחֹל ֶׁשָּבֶהם 
ָאנּו ְטרּוִדים ִּבְמַלאְכֵּתנּו ְוֵהם ִּבְבִחיַנת ַהָּגלּות, 
 ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ִּכְתִפָּלה  'ַמְגִּדיל',  אֹוְמִרים  ָאנּו 
הּוא ֶׁשַּיְגִּדיל ָעֵלינּו ֶאת ְיׁשּוַעת ֶמֶל ַהָּמִׁשיַח.

'ַמְגִּדיל' ֶנֶאְמָרה  עֹוד ֵּבֵאר ָהַאּבּוִדְרַהם: ֵּתַבת 

ַעל   ְלֶמֶל ָּדִוד  ָהָיה  ֶטֶרם  ְּתִהִּלים,  ְּבֵסֶפר 
ְּבֵסֶפר  ֶנֶאְמָרה  'ִמְגּדֹול'  ֵּתַבת  ְוִאּלּו  ִיְׂשָרֵאל, 
ַעל   ְלֶמֶל ִנְמַׁשח  ֶׁשְּכָבר  ְלַאַחר  ְׁשמּוֵאל, 
ִיְׂשָרֵאל. ַעל ֵּכן ְּבַׁשָּבת ָאנּו ַמְזִּכיִרים 'ִמְגּדֹול', 
ְימֹות  ָּכל  ַעל  ְּכ'ֶמֶלְך'  הּוא  ָּבת  ַהּׁשַ יֹום  ַּגם  ִּכי 

בּוַע.  ַהּׁשָ

ְּבַׁשָּבת ִמְתַּפְּלִלים ְּכֻנַּסח ַהְּנִביִאים
נֹוָסף  ֶהְסֵּבר   ְלָכ ֵהִביא  ֶּבְרִלין  ְיַׁשְעָיה  ַרִּבי 
קטו  (ַׁשָּבת  ַהִּמְׁשָנה  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ָאִביו,  ְּבֵׁשם 
ָהיּו  א  ֶׁשְּבַׁשָּבת  ַהֵּלִוי)  ַרֵּבנּו  ְּבֵׁשם  ָׁשם  ַרִׁש"י  ע"פ  א, 

ֶאת  מֹוְׁשִכין  ֶׁשֵהם  ִמְּפֵני  ַּבְּכתּוִבים  קֹוְרִאים 
א  ָּבֶהם  ִיְקְראּו  ֶׁשִאם  ֲחָכִמים  ָחְׁשׁשּו  ַהֵּלב. 
ָיבֹואּו ַלְּדָרָׁשה ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש, ְואּוָלם ְּבִסְפֵרי 
ְנִביִאים ֻמָּתר ִלְקרֹא. ַעל ִּפי ֶזה ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר 
ֶהֱעִדיפּו  ַּבְּכתּוִבים  קֹוְרִאים  ֶׁשֵאין  ֶׁשְּבַׁשָּבת 
'ִמְגּדֹול' ֶׁשהּוָבא  ִלְקּבַֹע ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבֻנַּסח 
ַּבְּנִביִאים (ִנּמּוֵקי הגרי"ב, מּוָבא ְּבסֹוף ִסּדּור 'אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות' 

ח"ב).

ַּדף  תרצ"ה,  (ִמיְשקֹוְלץ  ַהְּתִפּלֹות'  'ְמקֹור  ְּבֵסֶפר 
אֹוְמִרים  ֶׁשְּבַׁשָּבת   ְלָכ נֹוָסף  ַטַעם  ָּכַתב  מג) 
ַהִּבָּטחֹון  ּגֶֹדל  ֶאת  ְלַהְזִּכיר  ְּכֵדי   – 'ִמְגּדֹול' 
ֶׁשָהָיה ְלִיְׂשָרֵאל ְּבֵעת ְקִריַעת ַים סּוף, ַּכֲאֶׁשר 
ִמְגּדֹל  "ֵּבין  ַלֲחנֹות:  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִצּוָם 
ַהָּים  ֶׁשְּקִריַעת  ֵּכיָון  כ).  יד  (ְׁשמֹות  ַהָּים"  ּוֵבין 
ֵסֶדר  ְּבֵׁשם  ֵּכן  ֶׁשֵהִביא  ָׁשם  (ְרֵאה  ָּבת  ַהּׁשַ ְּביֹום  ֵאְרָעה 

ָּבת. עֹוָלם), ָאנּו ַמְזִּכיִרים 'ִמְגּדֹול' ְּביֹום ַהּׁשַ

ַמֲעַלת ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים
ְּבֵׁשם  ָאַמר  ִמְּזִועִהיל  ְׁשלֹוְמֶק'ה  ַרִּבי  הרה"ק 
ָהְרַה"ק ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמרּוִז'ין, ֶׁשָּכ ֵיׁש ִלְדרֹׁש 
ְיֵדי  ַעל   – ַמְלּכֹו"  ְיׁשּועֹות  "ַמְגִּדיל  ֶזה:  ָּפסּוק 
ַהַּצִּדיִקים ַהְּמֻכִּנים 'ְמָלִכים' (ִּגִּטין סב א), 'ַמְגִּדיל' 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְיׁשּועֹות ַעל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל. 
ִלְמִׁשיחֹו",  ֶחֶסד  "ְועֹוֶׂשה  ִמּזֹאת:  ִויֵתָרה 
ִׂשיָחה.  ִמְּלׁשֹון  ְׂשָמאִלית,  ְּבִׂשי"ן  'ְמִשֹיחֹו' 
ְולֹוֵמד  ַהַּצִּדיִקים  ְּבַמֲעֵׂשי  ֶׁשֵּמִׂשיַח  ֶׁשִּמי 
ֵמֶהם, זֹוֶכה ֶׁשַּיְגִּדיל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַחְסּדֹו 

ָעָליו ('אֹוְצרֹות ְּגאֹוֵני ְוַצִּדיֵקי ַהּדֹורֹות' ברהמ"ז).

לֹום ִסּיּום ַהַּבָּקׁשֹות ְּבַבָּקָׁשה ַעל ַהּׁשָ
ַּבָּקָׁשה  מֹוִסיִפים  ָאנּו  ַהַּבָּקׁשֹות  ָּכל  ְּבִסּיּום 
לֹום: "עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו  ְמֻיֶחֶדת ַעל ַהּׁשָ
ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְוַעל  ָעֵלינּו  ָׁשלֹום  ַיֲעֶׂשה  הּוא 
ַּבְּבָרכֹות  ָהַאּבּוִדְרַהם:  ֵּבֵאר  ָאֵמן".  ְוִאְמרּו 
ִגְׁשֵמיֶכם  "ְוָנַתִּתי  ֶנֱאָמר:  ְּבֻחּקַֹתי  ֶׁשְּבָפָרַׁשת 
ָּבָאֶרץ".  ָׁשלֹום  "ְוָנַתִּתי   :ָּכ ְוַאַחר  ְּבִעָּתם" 
ְוָאְמרּו ַעל ָּכ ֲחָז"ל (ַסְפָרא ְּבֻחּקַֹתי א א) ֶׁשֵאין ָּכל 
לֹום  ֶׁשַהּׁשָ לֹום,  ַהּׁשָ ְּבא  מֹוִעילֹות  ַהְּבָרכֹות 
ֶאת  חֹוְתִמים  ָאנּו   ְלִפיָכ ַהּכֹל,  ְּכֶנֶגד  ָׁשקּול 

ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבָׁשלֹום.
ְּבדֹוֶמה ְלָכ ֵּבֵאר ְּב'ַמֵּטה מֶֹׁשה' (ח"ב ֶשּׁמב) ע"פ 
"ְוָנַתִּתי  ו):  כו  (ַוִּיְקָרא  ַהָּפסּוק  ַעל  ַרִׁש"י  ִּדְבֵרי 
ַמֲאָכל  ֲהֵרי  ּתֹאְמרּו:  "ֶׁשָּמא   – ָּבָאֶרץ"  ָׁשלֹום 
ְּכלּום...",  ֵאין  ָׁשלֹום  ֵאין  ִאם  ִמְׁשֶּתה,  ֲהֵרי 
ַּבָּקָׁשה  ַהָּמזֹון  ַעל  ַלְּבָרָכה  ִהְסִמיכּו   ּוְלִפיָכ

לֹום.  ַעל ַהּׁשָ

ַעל ָמה זֹאת ָעָׂשה ה' ָלנּו

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ֹזאת ָעָׂש

ּו סִספּפּ ם
ׁשֹות 'ָהַרֲחָמן' (יא) ּקָ זֹון – ּבַ ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ

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
הּמז כת

נִנינִני פּפְ ם 


