
ת ַתְזִריַע ְמצָֹרע ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִמְּפֵני ָמה ִהְסִמיכּו ִמיָלה ְלִבְנַין ְירּוָׁשַלִים
ִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתוֹ" (יב ג) "ּוַבּיֹום ַהּׁשְ

ִמְׁשָען  "יי  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי   – "ִיּמֹול"  ִויַטל:  ַחִּיים  ַרִּבי  ָּכַתב 
ִנְקָרא  ֶׁשִּנּמֹול  ְיהּוִדי  ֶׁשָּכל   ְלַלֶּמְד ַלַּצִּדיִקים",  ּוִמְבָטח 

'ַצִּדיק'. 
הֹוִסיף ּוֵבֵאר ַרִּבי יֹוָחָנן ֶסַג"ל וֹואְזֶנר ֵמַרָּבֵני מֹוְנְטִריאֹול:

'ִמְׁשָען  ְּבֶגֶדר   ַא ִהיא  ַהִּמיָלה  ִמְצַות  ִּכי  ְמַלְּמֵדנּו  ֶזה  ֶרֶמז 
לֹו  ַאל  ְואּוָלם  'ַצִּדיק'.  ְלַמְדֵרַגת  ְלַהִּגיַע  ַהְּמַסֵּיַע  ּוִמְבָטח' 
 ָאנּו ְמָבְרִכים ֶאת ָהַר א ַעל ָּכָלָאָדם ְלִהְסַּתֵּפק ָּבּה, ֶׁשֲה
ַהִּנּמֹול: "ְּכֵׁשם ֶׁשִּנְכַנס ַלְּבִרית ֵּכן ִיָּכֵנס ְלתֹוָרה... ּוְלַמֲעִׂשים 
ֶאת  ְיַנֵּצל  ֶאָּלא  ַלְּבִרית,  ִּבְכִניָסתֹו  ִיְסַּתֵּפק  ֶׁשֹּלא   – טֹוִבים" 
ַה'ִּמְׁשָען' ֶׁשִּקֵּבל ִמִּמְצָוה זֹו ְּכֵדי ַלֲעלֹות ּוְלִהְתַעּלֹות ַּבּתֹוָרה 

ּוַבַּמֲעִׂשים טֹוִבים.
ִּפי  ַעל  ּוֵבֵאר  הֹוִסיף  לֹוְנדֹון  ַרֲאַב"ד  ָּפאדֹוָוא  ּדֹב   ֲחנֹו ַרִּבי 
'ִמְׁשָען  ִּבְרַּכת  ֶׁשִּנְסְמָכה  ַהִּסָּבה  ֶאת  ִויַטל  ַחִּיים  ַרִּבי  ִּדְבֵרי 
'ּבֹוֵנה  ְלִבְרַּכת  ַהִּמיָלה  ִלְבִרית  ָהרֹוֶמֶזת  ַלַּצִּדיִקים'  ּוִמְבָטח 
ת ָהָאֶרץ  ְירּוָׁשַלִים'; ֶׁשֲהֵרי ִּבְזכּות ְּבִרית ִמיָלה זֹוִכים ִליֻרּׁשַ

ּוְלִבְנַין ְירּוָׁשַלִים (ַרִׁש"י ְּבֵראִׁשית יז ב). 
'ְּפִרי ֵעץ ַחִּיים' ַׁשַער ָהֲעִמיָדה כ; 'ַחֵּיי ַהֵּלִוי' ח"ב סה יד; 'ַנֲהַמת ּדֹב' עמ' רפ

ִּבְרַּכת ַהִּמיָלה – ַעל ָּכל ִחּיּוֵבי ָהָאב ִלְבנֹו
ִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתוֹ" (יב ג) "ּוַבּיֹום ַהּׁשְ

ַעל  ְוִצּוָנוּ  ְּבִמְצֹוָתיו  ִקְּדָׁשנּו  'ֲאֶׁשר  אֹוֵמר:  ַהָּמל  ַרָּבָנן  "ָּתנּו 
ְוִצּוָנוּ  ְּבִמְצֹוָתיו  ִקְּדָׁשנּו  'ֲאֶׁשר  אֹוֵמר:  ַהֵּבן  ֲאִבי  ַהִּמיָלה'. 
אֹוְמִרים:  ָהעֹוְמִדים  ָאִבינּו'.  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ִּבְבִריתֹו  ְלַהְכִניסֹו 
ּוְלַמֲעִׂשים  ּוְלֻחָּפה  ְלתֹוָרה  ִיָּכֵנס   ָּכ ַלְּבִרית  ֶׁשִּנְכַנס  'ְּכֵׁשם 

טֹוִבים'..." (ַׁשָּבת קלז ב).
ֶׁשְּבָכל  ְּבָיֵדינּו  הּוא  ְּכָלל  ֲהא  ַמיימֹוִנּיֹות':  ַה'ַהָּגהֹות  ָּתַמּה 
 ִליַח הּוא ֶׁשְּמָבֵר ִמְצָוה ַהִּמְתַקֶּיֶמת ְּבֶאְמָצעּות ָׁשִליַח, ַהּׁשָ
ַעל ַהִּמְצָוה. ּוַמּדּוַע ְּבִמְצַות ִמיָלה ִּתְּקנּו ְּבָרָכה ִּבְפֵני ַעְצָמּה 

ַּגם ַלְּמַׁשֵּלַח – ֲאִבי ַהֵּבן?
ֵּבֵאר ָה'ַאּבּוִדְרַהם': ִּבְרַּכת 'ְלַהְכִניסֹו' א ִנְתְקָנה ַרק ַּבֲעבּור 
ִמְצַות ַהִּמיָלה, ֶאָּלא ִהיא ְּבָרָכה ְּכָלִלית ַעל ָּכל ִחּיּוֵבי ָהָאב 
ְּכַלֵּפי ְּבנֹו ִמִּמְצַות ַהִּמיָלה ָוֵאיָל, ְּכגֹון: ִלְפּדֹותֹו – ִאם ְּבכֹור 

ה ְוַכּיֹוֵצא ְּבֵאּלּו.  יאֹו ְלִאּׁשָ הּוא, ְלַלְּמדֹו ּתֹוָרה, ְלַהּׂשִ
ַה'ְּלבּושׁ' ְמָבֵאר ִּכי ַעל ִּפי זֹאת מּוָבן ַמּדּוַע עֹוִנים ַהָּקָהל ַעל 
ֵּכן ִיָּכֵנס  ַלְּבִרית  ֶׁשִּנְכַנס  ָּלֶהם: "ְּכֵׁשם  ִמּׁשֶ ִּבְבָרָכה  זֹו  ְּבָרָכה 
ָהָאב  ֶׁשִּיְזֶּכה  ְּכלֹוַמר,  טֹוִבים",  ּוְלַמֲעִׂשים  ּוְלֻחָּפה  ְלתֹוָרה 

ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצוֹות ֶׁשַעָּתה ֵּבֵר ַעל ִקּיּוָמן. 
ַּבַעל  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ִהְטִעים  ֵאיֶגר  ֲעִקיָבא  ַרִּבי 
ֵמַהִּתינֹוק  ַהָּבָׂשר  ָעְרַלת  ֲהָסַרת  ִּכי  (שצב)  ֶאְפַרִים'  'עֹוְללֹות 
ֻמְכֶׁשֶרת   ָּכ ְיֵדי  ְוַעל  ַהֵּלב'.  'ָעְרַלת  ֶאת  ַּגם  ִמֶּמּנּו  ְמִסיָרה 
ַנְפׁשֹו, ְוִלּבֹו ִנְפָּתח ְלָהִבין ֶאת ַהּתֹוָרה ּוְלַהְׂשִּכיל ְּבִלּמּוָדּה 
ּוְבִקּיּום ִמְצוֹוֶתיָה. ַעל ֵּכן ָראּוי ְלָבֵר ִּבְׁשַעת ַהִּמיָלה ַעל 

ָּכל ָהִעְנָיִנים ָהרּוָחִנִּיים ֶׁשַהֵּבן ִיְזֶּכה ָלֶהם ֶּבָעִתיד ִמּכָֹחּה. 
'ַהָּגהֹות ַמיימֹוִנּיֹות' ִמיָלה ג ג; ַאּבּוִדְרַהם ִהְלכֹות ִמיָלה ּוִבְרכֹוֶתיָה; 'ְלבּוׁש' יו"ד 
רסה א; ׁשּו"ת רעק"א קמא מב

ְּתִפָּלה ְּבֵעת ְּבִכי ַהִּתינֹוק
ִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתוֹ" (יב ג) "ּוַבּיֹום ַהּׁשְ

ֶׁשַהִּתינֹוק  ְּבָׁשָעה  ִמְּגַרייִדיץ:  ּגּוְטַמֶכר  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ָּכַתב 
ַמְׂשִטין  ְוַאף  ַמִים,  ַלּׁשָ קֹולֹו  עֹוֶלה  ַהִּמיָלה  ִמַּצַער  ּבֹוֶכה 
ֵעת   ְלִפיָכ ִמַּלֲעלֹות.  ִמֶּמּנּו  ִלְמנַֹע  ָיכֹול  ֵאינֹו  ְמַקְטֵרג  אֹו 
ּוְלַבֵּקׁש  ְלִהְתַּפֵּלל  ָאָדם  ְלָכל  ִיחּוִדית  ִהְזַּדְּמנּות  ִהיא  זֹו 
ַהִּתינֹוק.  ְּבִכי  ִעם  ַיַחד  ַּתֲעֶלה  ַּבָּקָׁשתֹו  ֶׁשֵּכן  ַּבָּקׁשֹוָתיו,  ֶאת 
ַהְגָּר"א  ֵהִביא  ִנְפָלָאה"  ְּכ"ֵעָצה  ִהְגִּדיר  ֶׁשאֹוָתּה  זֹו  ַלֲעָצתֹו 
ַהִּמְתַיֵחס  ט-י)  (ו  ִּבְתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ִמְּלׁשֹון  ֶרֶמז  ּגּוְטַמֶכר 
ֶׁשּבֹו  ַהֶּפֶרק  ֶׁשל  ְּפִתיָחתֹו  ֶׁשְּמִעיָדה  [ְּכִפי  ַהִּמיָלה  ְלִמְצַות 
ִמְזמֹור  ִמיִנית  ַהּׁשְ ַעל  ִּבְנִגינֹות  "ַלְמַנֵּצַח   – ֶזה  ָּפסּוק  ָּכתּוב 
ְלָדִוד"]: "ָׁשַמע ה' קֹול ִּבְכִיי" – ֶרֶמז ִלְבִכי ַהִּתינֹוק ַּבְּבִרית, 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַהּשֹׁוֵמַע אֹותֹו ִמְצָטֵרף ֵאָליו ִּבְתִפָּלה, ֲאַזי: "ָׁשַמע 
ה' ְּתִחָּנִתי ה' ְּתִפָּלִתי ִיָּקח". ַעל ֵּכן ָּכַתב ֶׁשֵּיׁש לֹוַמר ִמְזמֹור 

ֶזה ְּבֵעת ַהְּבִרית. 
הֹוִסיף ְוָאַמר ַהַּסָּבא ַקִּדיָׁשא ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֱאִליֶעֶזר ֶאֶלַפְנְדִרי 
ִמָּכל  יֹוֵתר  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשְּיֻקַּבל  ָרצֹון  "ֵעת  הּוא  ַהִּמיָלה  ֶׁשְּזַמן 
ֶׁשל  ִּבְבִריתֹו  "ְלַהְכִניסֹו  ִּבְרַּכת:  ְלַאַחר   ּוְלִפיָכ ַהְּזַמִּנים...", 
"ְּכֵׁשם  ַהִּנּמֹול:  ֶאת  ַהּנֹוְכִחים  ְמָבְרִכים  ָאִבינּו",  ַאְבָרָהם 
ֶׁשִּנְכַנס ַלְּבִרית ֵּכן ִיָּכֵנס ְלתֹוָרה ּוְלֻחָּפה ּוְלַמֲעִׂשים טֹוִבים", 

ָמה ֶׁשֹּלא ָמִצינּו ְּבֶיֶתר ִּבְרכֹות ַהִּמְצוֹות. 
ְלַגֵּבי  אֹוֶיעְרָּבְך  ַהְּגָרָׁש"ז  ֶׁשָּפַסק  ֶאת  ְלַהְזִּכיר  ַהָּמקֹום  ָּכאן 
ְּבִרית ַהֶּנֱעֶרֶכת ְּבַׁשָּבת, ֶׁשֵּכיָון ֶׁשָאסּור ְלַבֵּקׁש ְצָרָכיו ְּבַׁשָּבת 

ֵיׁש ְלַהְרֵהר ֶאת ַהַּבָּקָׁשה ַּבֵּלב. 
"ס ַׁשָּבת קל א; ׁשּו"ת 'ַהַּסָּבא ַקִּדיָׁשא' ח"ב סי' י;  ַהָּגהֹות ַהְגָּר"א ּגּוְטַמֶכר ַלּׁשַ
'ִּבְמִחַּצת ַרֵּבנּו' עמ' קיט; 'ֲהִליכֹות ְׁשמֹה' ְּתִפָּלה פי"ז ֶהָעָרה 13

ִמיָלה ֲאִמִּתית – ִליהּוִדים ִּבְלַבד
ִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתוֹ" (יב ג) "ּוַבּיֹום ַהּׁשְ

ַּכָּידּוַע, א ְלָכל ִמְצָוה ָאנּו ַמְקִּדיִמים 'ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות'. ַּכָּמה 
'ִּבְנָיִמין  ְּבׁשוּ"ת  הּוָבא  ֵמֶהם  ְוֶאָחד  ַּבָּדָבר,  ֶנֶאְמרּו  ְּכָלִלים 
ִמְצוֹות  ִלְפֵני  ַרק  ֶנֱאֶמֶרת  ַהִּמְצוֹות  ִּבְרַּכת  קסט):  (סי'  ְזֵאב' 
ֶׁשֵהן ִיחּוִדּיֹות ְלֶזַרע ִיְׂשָרֵאל ְוא ִלְפֵני ִמְצוֹות ַהִּמְתַקְּימֹות 
ְלִעִּתים ַּגם ַעל ְיֵדי ּגֹוִיים. ְלִפי ֶׁשֻּנַּסח ַהְּבָרָכה: "ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו 
ַהּגֹוִיים  ֶׁשַאף  ְלִמְצוֹות  ַמְתִאים  ֵאינֹו  ְוִצּוָנוּ"  ְּבִמְצוֹוָתיו 

ְמַקְּיִמים אֹוָתן.
ִּבְרַּכת  ָאנּו  ְמָבְרִכים  ָמה  ִמְּפֵני  ָקֶׁשה:  ֶזה  ְּכָלל  ֶׁשְּלִפי  ֶאָּלא 
ְמַקְּיִמים  ַהִּיְׁשְמֵעאִלים  ַאף  ֲהא  ַהִּמיָלה,  ַעל  ַהִּמְצוֹות 

אֹוָתּה, ּוְבָמה ִהְתַקַּדְׁשנּו ָּבּה יֹוֵתר ֵמֶהם?
ֵּבֵאר ַרִּבי ִהֵּלל ִליְכֶטְנְשֵׁטיין ִמּקֹולֹוָמָיא: 

ֶׁשֹּלא   ְּבָכ ֲחָכִמים,  ָרְמזּו  ְּכָבר  זֹו  ְלֻקְׁשָיה  ַהֵּתרּוץ  ֶאת 
ֵּפְרטּו ֶאת ִּבְרכֹות ַהִּמיָלה ֶאָּלא ְלַאַחר ִּדְבֵרי ַהִּמְׁשָנה (ַׁשָּבת 
ַהִּיְׁשְמֵעאִלים  ָמל";  א  ְּכִאּלּו  ָּפַרע...  ְוא  "ָמל  ב):  קלז 
ֶנֱחָׁשִבים  ֵאיָנם   ָּכ ּוִמּשּׁום  ַהְּפִריָעה,  ַעל  ַמְקִּפיִדים  ֵאיָנם 
ְּכִנּמֹוִלים, ּוְבֶצֶדק ָאנּו ְמָבְרִכים ַעל ַהִּמיָלה: "ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו 

'ַמְקֵרי ַּדְרְּדֵקי'ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצּוָנוּ..."

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
רּוׁשַלִים

ני ּפְ ם
ֲעִנַּית ָאֵמן ֲעִדיָפה ֵמִהְׁשַּתְּתפּות ִּבְבִרית ִמיָלה

ִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתוֹ" (יב ג) "ּוַבּיֹום ַהּׁשְ
ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין  ִיְצָחק  ַרִּבי  ֶאְלָחָנן  ָרַמת  ֶׁשל  ַרָּבּה   ִנְׁשַאל 

ְׁשִליָט"א:
ַחר ִעם ֲחֵבָריו, ְּבאֶֹפן  ַהּנֹוֵהג לֹוַמר ִּבְקִביעּות ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
עֹוִנים  ְוַהֶּיֶתר  ְּבתֹורֹו  ַהְּבָרָכה  ֶאת  אֹוֵמר  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשָּכל 
ַאֲחָריו ָאֵמן, ּובֹו ִּבְזַמן ִמְתַקֶּיֶמת ְּבִרית ִמיָלה ְּבאֹותֹו ֵּבית 
ִמְדָרׁש; ַהִאם ָעִדיף ֶׁשַּיְמִׁשי ְוַיֲעֶנה ָאֵמן ִעם ֲחֵבָריו, אֹו 
ַהְּבִרית,  ְּבַמֲעַמד  ְלִהְׁשַּתֵּתף   ְוֵיֵל ֶׁשִּיְפרֹׁש  מּוָטב  ֶׁשָּמא 
ַהְּבִרית   ַמְלַא ֵאִלָּיהּו  ְוַאף  ָּגדֹול  ַמֲעָמד  ַּכָּידּוַע  ֶׁשהּוא 

ִמְׁשַּתֵּתף ּבֹו?
ֵאר ַּבֲחבּוַרת עֹוֵני ָהָאֵמן ַאַחר  ְוֵהִׁשיב: ֵיׁש ְלַהֲעִדיף ְלִהּׁשָ
ִסּבֹות  ּוְׁשֵּתי  ַּבְּבִרית,  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ֵמֲאֶׁשר  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות 
ְלָכ: א. ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְמַקֵּים ִמְצָוה ְּבפַֹעל. ְּבעֹוד ֶׁשַּבְּבִרית 
ַּבַעל ַהְּבִרית ְמַקֵּים ִמְצָוה ְּגדֹוָלה, אּוָלם ַהִּמְׁשַּתֵּתף ֵאינֹו 
ְמַקֵּים ִמְצָוה. ב. ַאף ִּכי ָאֵכן ַמִּגיַע ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ַלְּבִרית, 
ֲחָדִׁשים.  ַמְלָאִכים  ָהֵעת  ָּכל  ִנְבָרִאים  ָאֵמן  ֵמֲעִנַּית  אּוָלם 

 .ּוְכִפי ֶׁשֵּמִעיד ָהֶרֶמז ַהָּידּוַע: 'ָאֵמן' ְּבִגיַמְטִרָּיה ַמְלָא
'ָוֵוי ָהַעֻּמִדים ַוֲחֻׁשֵקיֶהם' קֶֹבץ מו עמ' צו

ֵמֵאיָמַתי זֹוֶכה ַהִּתינֹוק ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא
ִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתוֹ" (יב ג) "ּוַבּיֹום ַהּׁשְ

[ֶׁשִּנְפָטר]  "ָקָטן  ָּדָנה:  ב)  (קי  ַסְנֶהְדִרין  ְּבַמֶּסֶכת  ַהְּגָמָרא 
ָאַמר:  ִיְצָחק  ַּבר  ַנְחָמן  ַרב  ַהָּבא?  ְלעֹוָלם  ָּבא  ֵמֵאיָמַתי 
ָעה ֶׁשּיֹאַמר  ָעה ֶׁשִּנּמֹול... ַּתָּנא ִמּשּׁום ַרִּבי ֵמִאיר: ִמּׁשָ ִמּׁשָ
ְלַחֵּיי  ִלְזּכֹות  ֶׁשְּכֵדי  מֹוִדים  ַהּכֹל  ַהַּמֲהָר"ל:  ְמָבֵאר  ָאֵמן". 
 .ר ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר עֹוָלם ַהָּבא ָצִרי ַהִּתינֹוק ִלְהיֹות ְמֻקּׁשָ
ַא ֶנְחְלקּו ְּבַמהּות ַהִחּבּור: ְלַדַעת ַרב ַנְחָמן, ַּדי ַּבֲהָסַרת 
ְלַחֵּיי  ֶׁשִּיְזֶּכה  ְּכֵדי  ְלבֹוְראֹו  ַהְּיהּוִדי  ֵּבין  ַהחֹוֶצֶצת  ָהָעְרָלה 
ִלְזּכֹות  ְּכֵדי  ִּכי  סֹוֵבר  ֵמִאיר  ַרִּבי  אּוָלם  ַהָּבא,  ָהעֹוָלם 
ַּבה'.  ֱאמּוָנה  ֶׁשל  ִחּבּור  ִלְהיֹות   ָצִרי ַהָּבא,  ָהעֹוָלם  ְלַחֵּיי 
ֲעַדת  ִלְכַלל   ְּבָכ הּוא  ִמְצָטֵרף  ָאֵמן,  עֹוֶנה  ּוְכֶׁשַהִּתינֹוק 

ַהַּמֲאִמיִנים ְוַנֲעֶׂשה ֶּבן ָהעֹוָלם ַהָּבא.
ְלִעְנַין ֲהָלָכה: ַה'ְּמנֹוַרת ַהָּמאֹור' ָּפַסק ְּכַרב ַנְחָמן, ְואּוָלם 
ָהַרמָּ"א  ָּפַסק  ְוֵכן  ֵמִאיר.  ְּכַרִּבי  ָּפַסק  יב)  (סי'  ַה'ּכְֹלּבוֹ' 
ִמָּיד  ִּכי  ָאֵמן,  ֶׁשַּיֲענּו  ַהְּקַטִּנים  ָּבָניו  "ִויַלֵּמד  ז):  קכד  (או"ח 

ֶׁשַהִּתינֹוק עֹוֶנה ָאֵמן, ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא". 
'ָכְּלּבֹו' סי' יב; 'ְמנֹוַרת ַהָּמאֹור' [ְלר"י ֶאְלְנַקּוֶה] ח"ד ֶּפֶרק ִּגּדּול ָּבִנים; ַמֲהָר"ל 
ִחּדּוֵׁשי ֲאֻגּדֹות ַסְנֶהְדִרין קי ב

ת ַתְזִריַע ְמצָֹרע ָרׁשַ 327ּפָ תש"פ

ֵלָמה ְוִלְבִריאּות ֵאיָתָנה.  ָנה, ִלְרפּוָאה ׁשְ ַכּוָ ר ָיַצר' ּבְ ת 'ֲאׁשֶ ְרּכַ ל ֲאִמיַרת ּבִ ֻיֶחֶדת ׁשֶ ָתּה ַהּמְ ָרֵאל ַעל ְסֻגּלָ דֹוֵלי ִיׂשְ רּו ּגְ ּבְ ַרּבֹות ּדִ

ַנת  ּוָ (ּכַ ַהּיֹום'  'ֵסֶדר  ֶפר  ּסֵ ּבַ
ת  ֻגּלַ ּסְ ׁשֶ ַתב  ּכָ ָרכֹות)  ַהּבְ
ִריא  ָרָכה מֹוִעיָלה ַאף ַלּבָ ַהּבְ
ְבִריאּותֹו  "ְולֹא  ּבִ ֵאר  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ
ְולֹא  ָיָמיו  ל  ּכָ ֶיֱחֶלה 
ָלרֹוֵפא  ִיְצָטֵרְך 
ְולֹא ִלְרפּוָאתֹו". 

ׁש ֵאִלי  ִעְנָין ֶזה: "ִנּגַ יְנקּוס ּבְ ַר"ׁש ּפִ ַעם ַהּגְ ְוָכְך ָאַמר ּפַ
ֲאִמיַרת  תּוב ׁשֶ ים ּכָ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ּסְ ּבַ ְיהּוִדי ְוָאַמר ׁשֶ
אֹותֹו  ה ִלְרפּוָאה. ּבְ ָנה, זֹו ְסֻגּלָ ַכּוָ ר ָיַצר' ּבְ ת 'ֲאׁשֶ ְרּכַ ּבִ
א  ּבָ ה  ַאּתָ ׁשֶ ָמה  ֶזה  ה,  חּוׁשָ ּתְ ִמין  ִלי  ָהְיָתה  ֶרַגע 
ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ ר  ִויַסּפֵ ָאָדם  בֹא  ּיָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶזה  ֲהֵרי  ִלי?  ר  ְלַסּפֵ
ה לֹא ִלְהיֹות  ּתֹות ַמִים זֹו ְסֻגּלָ ה: ִלׁשְ ְגִלית ַמְרִעיׁשָ ּתַ

ית עמ' ס). ֵראׁשִ ְמׁשֹון ּבְ ְפֶאֶרת ׁשִ ָצֵמא..." (ּתִ

ים ְזקּוִקים ִלְרפּוָאה.  ֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב. ְיהּוִדים ַרּבִ
ִהְצָטְרפּו  ׁשֶ ֵאּלּו  ּכָ ַעל  ָאנּו  ׁשֹוְמִעים  ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ
יד  ל ַעל ַעְצֵמנּו ְלַהְקּפִ ָרֵאל. ָהָבה ְנַקּבֵ ל חֹוֵלי ִיׂשְ ְלַמְעּגַ
יד  ָנה, ְוַאף ְלַהְקּפִ קֹול ּוְבַכּוָ ר ָיַצר' ּבְ ת 'ֲאׁשֶ ְרּכַ ְלָבֵרְך ּבִ
ה  ִנְזּכֶ ָכְך  ּבְ ׁשֶ ָרצֹון  ִויִהי  ָאֵמן.  ת  ֲעִנּיַ ּבַ ַלם  ׁשְ ּתֻ ׁשֶ

ֵזרֹות ָקׁשֹות ֵמָעֵלינּו, ָאֵמן ְוָאֵמן.  ל ּגְ לּו ּכָ ּטְ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ
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ַּבחֶֹדׁש ָהַאֲחרֹון ִנְפַטר ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית ְּביֹום 
 ּתֹוֵמ ַהּנֹוָדע,  ַהּמֹוֵהל  ְלַחָּייו,  הַצּ"א  ַהֻהֶּלֶדת 
ָקאָהן  ַהּכֵֹהן  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ְולֹוְמֶדיָה  ַהּתֹוָרה 
ִמְּנִגיף  ְּכתֹוָצָאה  ִנְפַטר  ָקאָהן  ָהַרב  ָזָצ"ל. 

קֹורֹוָנה ַהִּמְׁשּתֹוֵלל ָּבעֹוָלם ְּבָיִמים ֵאּלּו.
ִּכְמַיֵּסד  ֵהן  נֹוַדע  ָזָצ"ל  ַהּכֵֹהן  ַאְבָרָהם  ַרִּבי 
ַהֶּקֶרן ַהּנֹוַדַעת ַעל ְׁשמֹו 'ֶקֶרן ַאְבָרָהם ַהּכֵֹהן' 
ִמְּגדֹוֵלי  ַרִּבים  ׁשּורֹוֶתיָה  ֵּבין  ֶׁשִהְצִמיָחה 
ַהּתֹוָרה ְוַהֲהָלָכה ְּבדֹוֵרנּו, ְוֵהן ְּכמֹוֵהל ֻמְמֶחה 
ַעְׂשרֹות   ְּבֶמֶׁש ִּתינֹוקֹות  ִרְבבֹות  ָמל  ֲאֶׁשר 
בּוַע  ַלּׁשָ ְוַעד  ָהעֹוָלם,  ַרֲחֵבי  ְּבָכל  ָׁשִנים 

ָהַאֲחרֹון ְלַחָּייו עֹוד ָעַסק ִּבְמֶלאֶכת קֶֹדׁש זֹו.
ַרִּבי ַאְבָרָהם, ְּכַאַחד ִמִּזְקֵני ַהּמֹוֲהִלים ְּבדֹוֵרנּו, 
ָרָאה ְׁשִליחּות קֶֹדׁש ְלַהְׁשִמיַע ֶאת קֹוָלּה ֶׁשל 
ּגֹוְרִמים  ִלְפֵני  זֹו  ְּבִמְצָוה  ַהְּצרּוָפה  ַהֲהָלָכה 
ֶאת  ְלַׁשּנֹות  ֶׁשִּבְּקׁשּו  ּוִמחּוץ  ִמַּבִית  ׁשֹוִנים 
ַהָּמסֶֹרת ְוִלְפּגַֹע ְּבִמְצַות ַהִּמיָלה ֲאֶׁשר ִנְׁשְמָרה 

ְּבָיֵדינּו ְּכצּוָרָתּה ִמּדֹוֵרי ּדֹורֹות.
ַּבֲערֹב ָיָמיו ִסֵּפר ַרִּבי ַאְבָרָהם ָזָצ"ל:

ִּבְגֵזַרת  ַהַּמֲאָבק  ְיֵמי  ָׁשל  ְּבִׂשיָאם  ֶזה  "ָהָיה 
ַהְּבִרית.  ַאְרצֹות  ַיֲהדּות  ַעל  ֶׁשִרֲחָפה  ַהִּמיָלה 
ְּבאֹוָתם ָיִמים ִּבַּקְׁשִּתי ְלַפְרֵסם ָּבִעּתֹון ַהּנֹוָדע 
ֶׁשַּתְבִהיר  ְּגדֹוָלה  מֹוָדָעה  ַטייְמס'  יֹוְרק  ַה'ְּניוּ 
ַּבְּטָענֹות  ֱאֶמת  ָּכל  ֵאין  ִּכי  ְועֹוָלם  ַעם  ֳקָבל 
ֶׁשֶהֱעלּו ְּכֶנֶגד ִקּיּום ִמְצַות ַהִּמיָלה ְוִכי ְמֻדָּבר 
ַעל  ִמְתַּבֶּסֶסת  ֶׁשֵאיָנּה  ִלְׁשָמּה  ְּבַאְנִטיֶׁשִמּיּות 

ַהְּמִציאּות ְּכָלל.
ַּכֲאֶׁשר ֵּבַרְרִּתי ַעל אֹודֹות ַהְּמִחיר ֶׁשִּיְהֶיה ָעַלי 
ְמֻדָּבר  ִנְרַּתְעִּתי.  ֶׁשָּכזֹו,  מֹוָדָעה  ַעל  ְלַׁשֵּלם 
ּדֹוָלִרים  ַאְלֵפי  ַעְׂשרֹות  ֶׁשל  ְמִחיר  ַעל  ָהָיה 

ְלַעּמּוד.
ִלְלמֹד  ָזִכיִתי  ְּכָבר  ִנים  ַהּׁשָ  ֶׁשְּבַמֲהַל ֱהיֹות 
ְלֵׁשם  ַלֲעׂשֹות  ְמַבְּקִׁשים  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ַאַחת  א 
ַעל  ֻמְבַטַחת,  ִדְׁשַמָּיא  ַהִּסַּיְעָּתא   – ָׁשַמִים 
ֵּכיַצד  ִלְראֹות  ְוִהְמַּתְנִּתי  ִהְתָיַאְׁשִּתי  א  ֵּכן 
ַהַהְפָּתָעה,  ְלַמְרֵּבה  ְוָאֵכן,  ַהָּדָבר.  ִיְתַּפֵּתַח 
ַּכָּמה ָיִמים ְלַאַחר ִמֵּכן ָּפנּו ֵאַלי עֹוְרֵכי ָהִעּתֹון 
ּוְלָהִביא  ְלִהְתַרֲאֵין  ִמֶּמִּני  ּוִבְּקׁשּו  ִמָּיְזָמָתם 
ַהָּטעּון  ַּבּנֹוֵׂשא  ַהֲחֵרִדית  ַהַּיֲהדּות  ְּדַבר  ֶאת 
ְוַהּסֹוֵער. ֵהם ַאף ִּבְּקׁשּו ֶאת ְרׁשּוִתי ְלִהְתַלּוֹות 
ְּכֵדי   עֹוֵר ֶׁשֲאִני  ֵמַהְּבִריתֹות  ְלַכָּמה  ֵאַלי 

ִלְראֹות ִמָּקרֹוב ֶאת ַמֲהַל ָהִעְנָיִנים.
ִלְכאֹוָרה  ַּבֲעבּוִרי.  ַמִים  ִמּׁשָ ַמָּתָנה  זֹו  ָהְיָתה 
ּוְלַקְּבָלּה  ַלַהָּצָעה  ְלֵהָענֹות  ָאמּור  ָהִייִתי 
ּכֹה  ְּבָבָמה  ַהִּפְרסּום  ְּפתּוחֹות.  ָיַדִים  ִּבְׁשֵּתי 
ַרּבֹות  ִלְתרֹם  ָהָיה  ָיכֹול  ּוְמֻפְרֶסֶמת  ְמֻכֶּבֶדת 
ַלַּמֲאָבק ּוְלַהְׁשִּפיַע ַרּבֹות ַעל ַהְצָלָחתֹו. ֶאָּלא 
ֶׁשְּלַמֲעֶׂשה ָהְיָתה ַהִּדיֶלָמה ְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר; ַאף 
ֶאָחד א ָהָיה מּוָכן ְלַהְבִטיַח ִלי ֶׁשְּדָבַרי יּוְבאּו 
ְּכצּוָרָתם ְלא ָּכל ִׁשּנּוי, ְוֶׁשָהֹאֶפן ֶׁשֵהם יּוְבאּו 
 ְוָכ ִמּתֹוֶעֶלת,  ֶנֶזק  יֹוֵתר  ִיְגרֹם  א  ַּבַּכָּתָבה 

ָּבאִתי ְלַתֵּקן ְוִנְמֵצאִתי ְמַקְלֵקל, ָחִליָלה".
ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ָעָלה  ְּבַחָּייו,  ַצַעד  ְּבָכל  ְּכמֹו 
ִעָּמם  ְלִהּוֵָעץ  ְּכֵדי  ַהּדֹור  ְּגדֹוֵלי  ֶׁשל  ִלְמעֹוָנם 
ִּבְׁשֵאָלה ֲהַרת ּגֹוָרל זֹו. ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשהּוא ִקֵּבל 
ָהְיָתה ֶׁשִּמְּפֵני ֶׁשַהְּגֵזָרה ְּכָבר ִנְגְזָרה ְוַהחֹק ֶנֶגד 
ַהִּמיָלה חֹוַקק, ִמְסַּתֵּבר ֶׁשֹּלא ִיָּגֵרם ֶנֶזק נֹוָסף 

ְּכתֹוָצָאה ֵמֵרָאיֹון ֶׁשָּכֶזה. ַהָּגרּוַע ְּכָבר ַנֲעָׂשה.
ָּבֹאֶפן  ַּבַּכָּתָבה  יּוְבאּו  ַהְּדָבִרים  ִאם   ,ֵמִאיָד
ַהָּנכֹון, ִיָּתֵכן ֶׁשַהָּדָבר ַיְׁשִּפיַע ְלטֹוָבה ַעל ַּדַעת 
ַהָּקָהל ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית ְּבנֹוֵגַע ְלִמְצַות ְּבִרית 
ֵּבית  ַהְחָלַטת  ַעל  ַיְׁשִּפיַע  ַאף  ְואּוַלי  ַהִּמיָלה, 
ַהִּמְׁשָּפט ַּבְּתִביָעה ֶׁשֻהְּגָׁשה ְּבאֹותֹו ְזַמן ְלֵׁשם 

ִּבּטּול ַהחֹק ַהּנֹוָרא.
ִּקַּבְלִּתי ֶאת ִאׁשּּוָרם ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל",  "ִמּׁשֶ
ְלַחֵּיג  "ִמַהְרִּתי  ַאְבָרָהם,  ַרִּבי  ְוִסֵּפר   ִהְמִׁשי
ְּתׁשּוָבה  ָלֶהם  ּוְלָהִׁשיב  ָהִעּתֹון  ְלעֹוְרֵכי 
ִמְׁשָּפָחה  ֶׁשל  ִאׁשּּוָרּה  ֶאת  ִקַּבְלִּתי  ִחּיּוִבית. 

ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ִמיָלה  ְּבִרית   ַֹלֲער ֶׁשָעְמָדה 
ִקּיּום  ִּבְׁשַעת  ָהִעּתֹון  ַּכָּתֵבי  ְלִהְׁשַּתְּתפּות 

ַהִּמְצָוה.
ָהִעּתֹוָנִאים  ַהְּבִרית.  ֶנֶעְרָכה  ַּבּבֶֹקר  ְלָמֳחָרת 
עֹוד  ַהְּמיֶֹעֶדת.  ָעה  ַהּׁשָ ִלְפֵני  ַרב  ְזַמן  הֹוִפיעּו 
ֶׁשָהִעּתֹוָנִאים  ִהְבַחְנִּתי  ַהְּבִרית  ֵהֵחָּלה  ֶטֶרם 
ֶׁשִּלי.  ְּתנּוָעה  ָּכל  ַאֲחֵרי  ִּבְדִריכּות  עֹוְקִבים 
ָהָיה  ִנָּכר  ְוַהְּמֻמָּקִדים  ַהחֹוְדִרים  ִמַּמְּבֵטיֶהם 
ּוְבִלִּבי  ּבֹוָאם,  ֶטֶרם  ֵמרֹאׁש  ִהְתּכֹוְננּו  ֵהם  ִּכי 
טֹוב  ָׁשִליַח  ִלְהיֹות  ֶאְזֶּכה  ִּכי  ְּתִפָּלה  ָנָׂשאִתי 

ַּבֲעבּור ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל.
ָּפַתְחִּתי  ְּכִמְנָהִגי  ְלַהְתִחיל.  ָעְמָדה  ַהְּבִרית 
ּוְלֶפַתע  ַלּמֹוֵהל,  ַהּנֹוַדַעת  ַהְּתִפָּלה  ַּבֲאִמיַרת 
ַחְׁשִּתי  ִנְׁשָלט,  ּוִבְלִּתי  סֹוֵער  ְּבֶבִכי  ָּפַרְצִּתי 
ִנְזַעק  ֵמָהִעּתֹוָנִאים  ֶאָחד  ָעֶול.  ִלי  ַנֲעֶׂשה  ִּכי 
הּו?!' הּוא ִהְתַעְנֵין  ְלֶעְבִרי ְּבֶבָהָלה; 'ָקָרה ַמּׁשֶ

ִּבְדָאָגה.
ֲאִני  ָנא,  'ְרֵאה  לֹו:  ְוִהְסַּבְרִּתי  אֹותֹו  ִהְרַגְעִּתי 
ֵׁשם  ְלַקֵּדׁש  ִהְׁשַּתַּדְלִּתי  ָיַמי  ָּכל  ְמֻבָּגר.  ָאָדם 
ִלי  ָעָלה  ֶׁשָּבֶהם  ַהּשֹׁוָאה  ִּביֵמי  ֲאִפּלוּ  ָׁשַמִים, 
ִזְקָנה  ְלֵעת  ַעָּתה,  ֶנֶפׁש.  ִּבְמִסירּות  ַהָּדָבר 
ִמְתַּפֵּלל  ַוֲאִני  ָקֶׁשה,  ִנָּסיֹון  ְלָפַני  ִהְזַּדֵּמן 
ִיְתַחֵּלל  ְלַבל  ְּבַהְצָלָחה  ּבֹו  ֶׁשֶאֱעמֹד  ה'  ִלְפֵני 
ִּבְׁשנֹוַתי  ַּדְוָקא  ָחִליָלה  ְיֵדי  ַעל  ָׁשַמִים  ֵׁשם 

ַהְּמֻאָחרֹות'.
ִּבְסּפֹוְנָטִנּיּות,  ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ְּדָבַרי  ָמה,  ִמּשּׁום 
ִהְסִעירּו  ֵמרֹאׁש,   ְלָכ ֶׁשִהְתּכֹוַנְנִּתי  ִמְּבִלי 
ַהָּנְכִרים.  ָהִעּתֹוָנִאים  ְקבּוַצת  ֶׁשל  ִלָּבם  ֶאת 
ִּכי  ִלי  ְוָאְמרּו  ְּכֵתִפי  ַעל  ָטְפחּו  ֵמֶהם  ַּכָּמה 
ָראּו  ֵהם  ַעָּתה  ְּכָבר  ֶׁשֵּכן  ְלֵהָרַגע.  ָיכֹול  ֲאִני 
ַהִּמְצָוה  ְּכֶנֶגד  ֶׁשֻהְׁשְמעוּ  ַהְּטָענֹות  ַמְרִּבית  ִּכי 
ַהְּסֶטִריִלּיּות  ֶאת  ִּבְראֹוָתם  ְנכֹונֹות,  ֵאיָנן 
ִקּיּום  ֶטֶרם  ַמְקִּפיד  ֲאִני  ַהְּמֻדְקֶּדֶקת  ֶׁשָעֶליָה 
ִסּכּוי  ְוֵאין  ִּכְמַעט  ְלַאֲחֶריָה  ֲאֶׁשר  ַהְּבִרית, 

ִלְפִגיָעה ִּבְבִריאּות ַהֶּיֶלד.
ַהּסֹוֶעֶרת.  רּוִחי  ֶאת  ְמַעט  ִהְרִּגיעּו  ִּדְבֵריֶהם 
ִהְתַחְלִּתי ַּבֲעִריַכת ַהְּבִרית ַּכֲאֶׁשר ָהִעּתֹוָנִאים 
ִמֶׁשִּּסַּיְמִּתי  ַמֲעַׂשי.  ַאַחר  ִּבְדִריכּות  עֹוְקִבים 
ֵמעֹוָלם  ִּכי  ִלי  ְוֶהְחִמיאּו  ַּכַּפִים  ִלי  ָמֲחאּו  ֵהם 
א ָראּו ָאָּמנּות ֶׁשָּכזֹו ֲאֶׁשר ֻּכָּלּה ַנֲעֵׂשית ַעל 
ְוִכי  ַהִּנְדֶרֶׁשת.  ַּבְּזִהירּות  ָהְרפּוָאה  ְּכָלֵלי  ִּפי 
ֵמַעָּתה ָּברּור ָלֶהם ִּכי ָאֵכן ֵאין ַמָּמׁש ַּבְּטָענֹות 
זֹו  ְוֵאין  ְּכִתְקָנּה,  ַהִּמְצָוה  ִקּיּום  ְּכֶנֶגד  ֶׁשָהֳעלּו 

ֶאָּלא ַאְנִטיֶׁשִמּיּות ְּבִהְתַּגְּלמּוָתּה.
ַּכָּתָבה  ִהְתַּפְרְסָמה  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָיִמים  ַּכָּמה 
ְּבאֶֹר ְׁשלֹוָׁשה ַעּמּוִדים ֵמַעל ַּגֵּבי ַה'ְּניוּ יֹוְרק 
ְּבֵפרּוט  ָהִעּתֹוָנִאים  ֵּפְרׁשּו  ֶׁשָּבּה  ַטייְמס', 
מּוָתם ַהִחּיּוִבית ֵמָהֹאֶפן  ּוַבֲאִריכּות ֶאת ִהְתַרּׁשְ
ֶׁשָּבּה ַמְקִּפיָדה ַהָּמסֶֹרת ַהְּיהּוִדית ַעל ֲעִריַכת 
ְּבִרית ַהִּמיָלה ַּבְּזִהירּות ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר, ְּבאֶֹפן 
ַהִּתינֹוק  ַצַער  ֶאת  ְלִמיִנימּום  ַעד  ֶׁשְּיַמֵעט 

ְוֶׁשֹּלא ִיָּגֵרם ִמֶּמּנּו ָּכל ֶנֶזק ִלְבִריאּותֹו.
ַהַּכָּתָבה ָהְיָתה ּכֹה ֻמְצַלַחת ַעד ֶׁשָהיּו ֶׁשָּטֲענּו 
ִּכי ִהיא ֻהְזְמָנה ּוֻמְּמָנה ַעל ָיִדי, ָּדָבר ֶׁשָּכָאמּור 
ְמֻדָּבר  ָהָיה  ִּבְתִחָּלה  ַׁשַחר.  ָּכל  לֹו  ָהָיה  א 
ֵארּועַ  אּוָלם  ַער,  ַהּׁשַ ְּבַעּמּוד  ְּתֻמַּקם  ִהיא  ִּכי 
ָלּה  ָּגַרם  ַהּיֹום  ְּבאֹותֹו  ֶׁשִהְתַרֵחׁש  ְּדָרָמִטי 
ַהֶּמֶסר  ֲאָבל  ַהְּפִניִמִּיים,  ָלַעּמּוִדים  ְלִהָּדֵחק 
ֶׁשָּתַרם  ְמאֹד  ְוִיָּתֵכן  ִחְלֵחל  ִמֶּמָּנה  ֶׁשֻהַּבע 

ְלַבּסֹוף ְלִבּטּול ַהחֹק".
ַּבחֶֹדׁש  ִנְפַטר  ָזָצ"ל  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ָּכָאמּור, 
ְלַאַחר  טֹוב  ּוְבֵׁשם  טֹוָבה  ְּבֵׂשיָבה  ָהַאֲחרֹון 
ָזָכה  ֶׁשֹּלא  ֱהיֹות  קֹורֹוָנה.  ִמְּנִגיף  ֶׁשִּנְדַּבק 
ַהִּצּבּור  ִמְתַּבֵּקׁש  ֶצֱאָצִאים,  ַאֲחָריו  ְלהֹוִתיר 
ַהְּטהֹוָרה  ִנְׁשָמתֹו  ְלִעּלּוי  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ִלְלמֹד 

ֶׁשל ַרִּבי ַאְבָרָהם ֶּבן ַרִּבי יֹום טֹוב ָזָצ"ל.
ִמִּפי ֶאָחד ִמיִדיָדיו

ִסּיּום ַּבָּקׁשֹות 'ָהַרֲחָמן' 
ְּבַבָּקָׁשה ַעל ַהְּגֻאָּלה

ִלְקַראת ִסּיּום ַּבָּקׁשֹות 'ָהַרֲחָמן', ִסְּדרּו ָלנּו 
ַּבָּקָׁשתֹו  ִהיא  ּוְמַרֶּגֶׁשת,  ְמֻיֶחֶדת  ַּבָּקָׁשה 
ַהִּנְצִחית ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי ְּבַמֲהַל ַהּדֹורֹות: 
"ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵּכנּו ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ּוְלַחֵּיי 

ָהעֹוָלם ַהָּבא".
ְּבִסּיּום  זֹאת  ְלַבֵּקׁש  ֶׁשִּתְּקנּו  ַהִּסָּבה  ֶאת 
שלז)  ְסֻעָּדה  (הל'  ָהרֹוֵקַח  ֵּבֵאר  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת 
טו- (קלב  ִּבְתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ְלׁשֹון  ִּפי  ַעל 

ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניהָ   ֲאָבֵר  ָּבֵר "ֵציָדּה  יז): 
ָלֶחם...; ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד ָעַרְכִּתי ֵנר 
ְמָבְרִכים  ֶׁשּבֹו  ֶׁשַהְּזַמן  ּוִמָּכאן  ִלְמִׁשיִחי", 
ּבֹו  ְלַבֵּקׁש  ְּביֹוֵתר  ָהָראּוי  הּוא  ַהֶּלֶחם  ַעל 
ַהְּגֻאָּלה  ְוֶהָחַׁשת  ָּדִוד  ֶקֶרן  ְצִמיַחת  ַעל 
ִּבְמֵהָרה  ִצְדֵקנּו  ְמִׁשיַח  ְּבִביַאת  ֵלָמה  ַהּׁשְ

ְּבָיֵמינּו.

ִצִּפָּיה ֲאִמִּתית – ְּתַנאי ִלְגֻאָּלה
ֶאת  ְמַבְּטִאים  ָאנּו  זֹו  ְּבַבָּקָׁשה  ָּכָאמּור, 
ְיהּוִדי  ָּכל  ֶׁשל  ַהִּנְצִחית  ִלּבֹו  ִמְׁשֶאֶלת 
ֵלָמה.  ַהּׁשְ ַלְּגֻאָּלה  ַהִצִּפָּיה   – הּוא  ַּבֲאֶׁשר 
ִּכי  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ִסֵּפר  ַלָּדָבר  ְּכַהְמָחָׁשה 
ַּכֲאֶׁשר ִהְתַּפָּנה ֵּכס ָהַרָּבנּות ָּבִעיר ְּבִריְסק, 
ָׁשְלחּו ְּבֵני ְקִהַּלת ְּבִריְסק ִמְׁשַלַחת ִנְכָּבָדה 
ְלַרִּבי יֹוֵסף ּדֹב ַּבַעל 'ֵּבית ַהֵּלִוי' ֶׁשִּכֵהן ָאז 
ְּבטּובֹו  ֶׁשּיֹוִאיל  ְּכֵדי  קֹוְבָנא  ֶׁשל  ְּכַרָּבּה 
ִלּטֹל ֶאת ֵנֶזר ִּתְפֶאֶרת ַרָּבנּות ְקִהָּלָתם ַעל 
ַה'ֵּבית  ֵסֵרב  ַהְּיֵתָרה  ְּבַעְנְוָתנּותוֹ  רֹאׁשֹו. 
ַהֵּלִוי' ֶנְחָרצֹות ִלּטֹל ֶאת ַהֶּכֶתר ְּבַטֲעָנה ִּכי 

.ֵאינֹו ָראּוי ְלָכ
ַהִּמְׁשַלַחת  ַחְבֵרי  ְונֹוֲאׁשּו  ִּכְמַעט  ַּכֲאֶׁשר 
ִמִּזְקֵני  ֶאָחד  ָקם  ְכנּוַע,  ַהּׁשִ ִמִּנְסיֹונֹות 
ְנִציג  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ָהָעם,  ִמְּפׁשּוֵטי  ְּבִריְסק, 
ְוָקָרא  ַּבִּמְׁשַלַחת,  ָהֶעְגלֹוִנים  ְקִהַּלת 
ְּבִהְתַרְּגׁשּות ֶׁשִּבְּטָאה ְּתִמימּות ֵּכָנה: "ַרִּבי, 
ַּבָּקָׁשֵתנּו?!  ֶאת  ִמְּלַקֵּבל  ִּתָּמְנעּו  ָהֵכיַצד 
ֲהא ַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְיהּוֵדי ָהִעיר עֹוְמִדים 
ַה'ֵּבית  זֹאת  ַמע  ּׁשָ ִמּׁשֶ ָלֶכם!"  ּוְמַצִּפים 
ַהֵּלִוי' ִהְתַרֵּגׁש ְוָאַמר: "ִאם ַאְרָּבִעים ֶאֶלף 
ֶאְפָׁשר  ִאי  ִלי,  ּוְמַצִּפים  עֹוְמִדים  ְיהּוִדים 

ֶׁשֹּלא ֵאֵל", ּוִמָּיד ָקם ְוָנַסע ִעָּמם.
ְיהּוִדים  ַאְלֵפי  "ִאם  ַחִּיים':  ֶה'ָחֵפץ  ָאַמר 
ָהיּו ְמַצִּפים ְּבָכזוֹ ֱאֶמת ּוְתִמימּות ַלָּמִׁשיַח, 
ֵאינֹו  ְוִאם  ַמִּגיַע.  ָהָיה  ֶׁשהּוא  ָסֵפק  ֵאין 
ְמַצִּפים  ֵאיֶנּנּו  ִּכי  הּוא  אֹות  ֲעַדִין,  ַמִּגיַע 

ַמְסִּפיק ְלִביָאתֹו" (הגש"פ 'ְּתבּואֹת ָׁשֶמׁש').
ֶׁשֲאָמָרם,  ְלִמי  ַהְּדָבִרים  ְראּוִיים  ְוָאֵכן, 
ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ָמָרן  ַעל  ֶׁשֵהִעידּו  ּוְכִפי 
 – ַׁשָּבת  ִּבְגֵדי  ֶׁשּבֹו  ִּתיק  ְלַעְצמֹו  ֵהִכין  ִּכי 
מּוָכִנים ּוְמֻזָּמִנים ַלְּזַמן ֶׁשּבֹוא ָיבֹא ְמִׁשיַח 
ַרִּבי  ('ַהַּצִּדיק  ִלירּוָׁשַלִים  ַיֲעלּו  ְוַהּכֹל  ִצְדֵקנּו 

ְׁשמֹה' עמ' לא).

'ִויָקְרֵבנּו ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח'
ִהיא:  ֶזה  ְל'ָהַרֲחָמן'  ָהַאּבּוִדְרַהם  ִּגְרַסת 
"ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵּכנּו ִויַחֵּינוּ ִויָקְרֵבנּו ִלימֹות 
ַרָּבה'  ('ֵאִלָּיה  ַהָּבא"  ָהעֹוָלם  ּוְלַחֵּיי  ַהָּמִׁשיַח 

קפז א). 

ִמּמּוְנַקְטׁש  ִהיְרׁש  ְצִבי  ַרִּבי  ָּכַתב  ְואּוָלם 
ֶזה  ֶׁשֻּנָּסח  ֵּכיָון  'ִויָקְרֵבנּו',  ִלְגרֹס  ֶׁשֵאין 
ִמְתַיֵחס ַּגם ְל'ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא' ַהֻּמְזָּכִרים 
ַּבֶהְמֵׁש, ִנְרֶאה ְּכִאּלּו ָהָאָדם ְמַיֵחל ָלבֹוא 
ָלעֹוָלם ַהָּבא ְּבָקרֹוב ָחִליָלה, ַוֲהֵרי ָאְמרּו: 
ִּתְפֶאֶרת'  'ְצִבי  (ׁשּו"ת  ְלָׂשָטן"  ֶּפה  ִּתְפַּתח  "ַאל 

סי' צב).

ְואּוָלם ְּכָבר ָּכַתב ָהַרְמָּב"ן ('ַׁשַער ַהְּגמּול' מהד' 
ֶׁשעוֶועל עמ' שג) ְּבנֹוֵגַע ְל'ָהַרֲחָמן' ֶזה: "ְוָׁשגּור 
ְּבִפי ַהּדֹורֹות לֹוַמר, ֵּבין ְּבַבָּקָׁשה, ֵּבין ְּבסֹוף 
ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ּוְבָכל ְּתִפּלֹות: 'ָהַרֲחָמן ְיַזֵּכנּו 
ָהעֹוָלם  ּוְלַחֵּיי  ַהָּמִׁשיַח  ִלימֹות  ִויָקְרֵבנּו 
ְוֵאין  ַהָּמִׁשיַח,  ְימֹות  ַמְקִּדיִמין  ַהָּבא'; 
ַהִּמיָתה  ָלֶהם  ֶׁשִּתְתָקֵרב  ְלַבֵּקׁש  ַּדְעָּתם 
 ְלָכ ְּכלֹוַמר:  ַהְּנָׁשמֹות".  ְּבעֹוַלם  ְוִיְהיּו 
ָאנּו ַמְקִּדיִמים ְלַבֵּקׁש ַעל 'ְימֹות ַהָּמִׁשיַח', 
ָהעֹוָלם  'ַחֵּיי  ֶׁשְּבַבָּקַׁשת  ִמְׁשַּתֵּמַע   ֶׁשִּמָּכ
ַהָּבא' ַּכּוָָנֵתנוּ ָלעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשִּיְהֶיה ְלַאַחר 

ְימֹות ַהָּמִׁשיַח. 
ֵהִביא  ָהַרְמָּב"ן  ְלִדְבֵרי  נֹוֶסֶפת  הֹוָכָחה 
מֶֹׁשה  ַרֵּבנּו  ַעל  ְּבֶהְסֵּפדֹו  ִמיְנץ  ַמֲהִר"י 
ִאיֶסְרֶלׁש – ָהַרמָּ"א: ֶעֶצם ָהֻעְבָּדה ֶׁשֻּנַּסח 
ֵמִעיד  ַרִּבים  ִּבְלׁשֹון  ִנְתָקן  ֶזה  'ָהַרֲחָמן' 
ָהעֹוָלם  'ַחֵּיי  ַעל  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ֵאין  ִּכי 
ַהָּבא' ַהְּפָרִטִּיים ַהִּנָּתִנים ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד 
ָיָמיו.  ֲאִריכּות  ְלַאַחר  ַהְּנָׁשמֹות  ְּבעֹוַלם 
ְוָכל  ֶזה,  ְּבָׂשָכר  ָׁשִוים  ַהּכֹל  ֵאין  ֶׁשֲהא 
ַטַעם  ּוָמה  ַמֲעָׂשיו.  ְלִפי  לֹו  זֹוֶכה  ֶאָחד 
ִלְכל ֶאת ָהַרִּבים ִעָּמנּו ְּבַבָּקָׁשה זֹו. ֶאָּלא 
ַעל  ָהַרְמָּב"ן  ְּכִדְבֵרי  ְלַבֵּקׁש  ַּכּוָָנֵתנוּ  ַוַּדאי 
ְימֹות  ְלַאַחר  ֶׁשִּיְהיּו  ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ַחֵּיי 
י מהד'  ּׁשִ ַהָּמִׁשיַח ('ְּדָרׁשֹות ַמֲהִר"י ִמיְנץ' ַהְּדרּוׁש ַהּׁשִ

תשנ"ז עמ' קיד).

'ְיַזֵּכנּו' ְוא 'ַיְנִחיֵלנּו' 
ַּבַעל  ֶאְלָיִׁשיב  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ַהְּמֻקָּבל 
ַה'ֶּלֶׁשם' ָעַמד ַעל ָּכ, ֶׁשִאם ִנְתּבֹוֵנן ִנְרֶאה 
ִּבְלׁשֹון  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ֶזה  ֶׁשְּב'ָהַרֲחָמן' 
טֹוב,  ְּביֹום  ַהֶּנֱאָמר  ְּכ'ָהַרֲחָמן'  ְוא  'ְיַזֵּכנּו', 
יֹום  ַיְנִחיֵלנּו  "הּוא  ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ֶׁשּבֹו 
ִמּשּׁום  הּוא,  ַהָּדָבר  ַטַעם  טֹוב".  ֶׁשֻּכּלֹו 
ֶׁשֵאיָנּה  ה  ִּכיֻרּׁשָ ַמְׁשָמעּותֹו  ֶׁש'ַּיְנִחיֵלנּו' 
ִנֶּתֶנת ִּבְזכּות ַהְּמַקֵּבל ֶאָּלא ִּבְזכּות ַהּנֹוֵתן, 
ַעְצֵמנּו.  ִּבְזכּות  ַמְׁשָמעּותֹו  'ְיַזֵּכנּו'  ְוֵאּלּו 
ּוְבָכ ֵיׁש ְלָפֵרׁש, ֶׁשִּבְתִחָּלה ָאנּו ְמַבְּקִׁשים 
ֶׁשֻהְבְטָחה  ַהַהְבָטָחה  ִמַּצד  ַלְּגֻאָּלה  ִלְזּכֹות 
ַלֲאבֹוֵתינּו, ְוַעָּתה ָאנּו מֹוִסיִפים ּוְמַבְּקִׁשים 
ַעְצֵמנּו  ִּבְזכּות  ַּגם   ְלָכ ְראּוִיים  ֶׁשִּנְהֶיה 

(הגש"פ 'ִנְגלֹות ַהֶּלֶׁשם').

ֵמֶחְבֵלי ָמִׁשיַח ֻיָּצלּו ִלְרָוָחה
ַרִּבי ַאֲהרֹן ְּתאֹוִמים ִמּוֹוְרַמְיָזא ֵּפֵרׁש ֶׁשָאנּו 
ַהָּמִׁשיַח",  ִלימֹות  ְיַזֵּכנּו  "הּוא  ְמַבְּקִׁשים: 
ְוא "ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח". ְלִפי ֶׁשִּלְפֵני ִּביַאת 
ָקִׁשים  ָיִמים  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ַיַעְברּו  ַהָּמִׁשיַח 
ָאנּו  ֶׁשאֹוָתם  ָמִׁשיַח",  "ֶחְבֵלי  ַהְּמֻכִּנים 
ּוְמַבְּקִׁשים  ַהָּמִׁשיַח"  "ְימֹות  ָּכאן  ְמַכִּנים 
ְּבָיִמים  ֶּבֱאמּוָנֵתנּו  ְלַהֲחִזיק  ֶׁשִּנְזֶּכה  ָאנּו 
ֵאּלּו, ּוְזכּות זֹאת ִהיא ֶׁשַּתֲעמֹד ָלנּו ְלַהִּגיַע 
ָמִׁשיַח  ִּביַאת  ְלֵעת  ַהָּבא"  ָהעֹוָלם  "ְלַחֵּיי 
ַאף   ָּכ ַעל  ְּדַרָּבָנן').  'ֲחלּוָקא  (הגש"פ  ִצְדֵקנּו 
ֶעְׂשֵרה:  ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו 
"ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְּבׁשּוְב ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים", 
ְלִביָאתֹו,  ַהּקֹוְדִמים  ַהָּמִׁשיַח'  ֶׁש'ְּימֹות 
ַיַעְברּו ָעֵלינּו ְּבַרֲחִמים ְוא ְּבַצַער ּוְבקִֹׁשי 

('ָּפִנים ָיפֹות' ְׁשמֹות).

ְוָאְמָנם, ֵיׁש ִמְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּנֲהגּו לֹוַמר: 
ַהָּמִׁשיַח",  ְלִביַאת  ְיַזֵּכנּו  הּוא  "ָהַרֲחָמן 
ַעָּתה  ֶׁשִהֵּננּו  ְּבאֹוְמָרם  ִמְנָהָגם  ְוִהְטִעימּו 
ִּבְתקּוַפת  ֶׁשֵהֵחּלּו  ַהָּמִׁשיַח'  ִּב'ימֹות  ְּכָבר 
ְמַצִּפים  ָאנּו  ֵאין  ּוֵמַעָּתה  ַהָּקדֹוׁש,  ָהֲאִר"י 
ְוֵכן  פט  עמ'  ַאְרֵיה'  קֹול  ('ּתֹוְלדֹות  ְלִביָאתֹו  ֶאָּלא 
ְוָׁשלֹום'  ַחִּיים  'ַּדְרֵכי  ִמּמּוְנַקְטׁש,  ֶאְלָעָזר'  ַה'ִּמְנַחת  ָנַהג 

אֹות שט).

ָּנה ֶאת ַהְּתמּוָנה ַהֶּבִכי ֶׁשּׁשִ

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ָּנה ֶׁשּׁשִ ּבכי

פפּפּו סִסִ ם
ׁשֹות 'ָהַרֲחָמן' (י) ּ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
– מזֹון

נִִנייִני פּפְ ם 


