
ת ֱאמֹר ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

'א ָּכֵבד' ֶׁשל 'ִּבְרַּכת מֹוֲעֶדי 'ַמּׂשָ
יאּו אֹוָתם ֲעֹון ַאְׁשָמה ְּבָאְכָלם ֶאת ָקְדֵׁשיֶהם" (כב טז) "ְוִהּׂשִ

ֶאת  ְּבָאְכָלם  ָעוֹון  ִיְטֲענּו  ַעְצָמם  ֶאת   – אֹוָתם'  יאּו  "'ְוִהּׂשִ
ָקְדֵׁשיֶהם" (ַרִׁש"י).

יאּו" ַמְׁשָמעּוָתּה ַהְטָעָנה  ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַרִׁש"י ֶׁשָּלׁשֹון: "ְוִהּׂשִ
ּוְנִׂשיָאה, ֵּבֵאר ַרִּבי ְיִחיֵאל ִמיְכל ַפְייְנְׁשֵטיין ֶאת ֻנַּסח ַּבָּקָׁשֵתנּו 
יֵאנּו ה' ֱאֵקינוּ  ִּבְתִפַּלת מּוָסף ֶׁשל ְׁשֶׁשת ָהְרָגִלים: "ְוַהּׂשִ
ֶאת ִּבְרַּכת מֹוֲעֶדי ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום..." – ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם: 
ַזֵּכנּו ֶׁשֻּיְׁשַּפע ָעֵלינּו ֶׁשַפע ַרב ִמִּבְרַּכת ַהּמֹוֲעִדים, ַעד ֶׁשִּנְהֶיה 

 .'א ֶׁשל 'ִּבְרַּכת מֹוֲעֶדי ְטעּוִנים ַוֲעמּוִסים ַּבַּמּׂשָ
'ַׂשר ַהּתֹוָרה' עמ' שנו

'ְּתׁשּוָבה' קֹוֶדֶמת ִל'ְתִפָּלה'
"ְוִאיׁש ִּכי ַיְקִריב ֶזַבח ְׁשָלִמים ַלה'... ָּתִמים ִיְהֶיה ְלָרצֹון ָּכל 

מּום א ִיְהֶיה ּבֹו" (כב כא)
ָּדַרׁש ַרִּבי ִהֵּלל ִמּקֹולֹוָמָיא: ָהרֹוֶצה ֶׁשָּקְרָּבנֹו "ִיְהֶיה ְלָרצֹון", 
מּום  "ָּכל  ֶׁש:  ַעד  ַהַהְקָרָבה  ִלְפֵני  ִּבְתׁשּוָבה  ָלׁשּוב  ָעָליו 
א ִיְהֶיה ּבֹו" – ַּבַּמְקִריב. ְוֵיׁש ִלְלמֹד ִמָּכאן ַאף ְלָיֵמינּו, ִּכי 
חֹוָבה ַעל ַהִּמְתַּפֵּלל ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה קֶֹדם ְּתִפָּלתֹו, ֶׁשֲהא: 

"ְּתִפּלֹות ְּכֶנֶגד ְּתִמיִדין ִּתְּקנּום" (ְּבָרכֹות כו ב). 
'ַמְקֵרי ַּדְרְּדֵקי' פר' ַאֲחֵרי 

ָּבת ְסֻגָּלָתן ֶׁשל ְּתִפּלֹות ַהּׁשַ
ִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרַּבן  "ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו ֵעז... ּוִמּיֹום ַהּׁשְ

ה ַלה'" (כב כז) ִאּׁשֶ
ַעד  ָקְרָּבן  ְלָפַני  ָּתִביאּו  א  הּוא:   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  "ָאַמר 

ֶׁשַּתֲעבֹר ָעָליו ַׁשָּבת" (ויק"ר כז י).
ּבֹוֵלי ַהֶּלֶקט' ְּתִמיָהה ַעל ֻנַּסח  ב ַה'ּׁשִ ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ִיּׁשֵ
ָקְרְּבנֹוֶתיהָ";  ָרִציָת  ַׁשָּבת  "ִּתַּכְנָּת  ַׁשָּבת:  ֶׁשל  מּוָסף  ְּתִפַּלת 
ֶאָּלא  הּוא?   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָחֵפץ  ָּבת  ַהּׁשַ ְּבָקְרְּבנֹות  ַרק  ְוִכי 
עֹוֶלה  ַהָּקְרָּבן  ֶׁשֵאין  ִמְּפֵני  ַהָקְּרָּבנֹות,  ִלְכַלל  ִהיא  ֶׁשַהַּכָּוָנה 
"ָרִציָת  אֹוְמִרים   ְלִפיָכ ַׁשָּבת.  ָעָליו  ֶׁשַּתֲעבֹר  ַעד  ְלָרצֹון 
ָּבת:  ַהּׁשַ ֶׁשְּלַאַחר  ֶׁשְּלָפֵנינּו,  ַּבָּפסּוק  ַּכְּמבָֹאר  ָקְרְּבנֹוֶתיהָ", 

"ֵיָרֶצה ְלָקְרַּבן".
הֹוִסיף ְוָאַמר ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי מֶֹׁשה ְיִחיֵאל ֵמאֹוְז'רֹוב: 

ָקְרְּבנֹוֶתיהָ"  "ָרִציָת  ֵּפרּוׁש  ִּכי  ְלָפֵרׁש  ַאף  ִנָּתן  זֹאת  ְלאֹור 
ָּבת ְמַסַּיַעת ְלָקְרָּבן  ָּבת. ֶׁשֵּכן ִאם ַהּׁשַ הּוא ַעל ָקְרְּבנֹות ַהּׁשַ
ֶׁשֵאינֹו ָקֵרב ָּבּה ַעְצָמּה ְלִהְתַקֵּבל ְלָרצֹון, ַעל ַאַחת ַּכָּמה 

יֹוָמא  "ִּכי  ַעְצָמּה.  ָּבּה  ַהָּקֵרב  ְלָקְרָּבן  ְמַסַּיַעת  ֶׁשִהיא  ְוַכָּמה 
ָּבת".  ַהּׁשַ ת  ִמְּקֻדּׁשַ ְמֻיֶחֶדת  ה  ְקֻדּׁשָ ָּבּה  ְלהֹוִסיף  ָּגרִים  ָקא 
ָּבת' ֶׁשִּנְתְקנּו ִּבְמקֹום  'ְּתִפּלֹות ַהּׁשַ ְוֵיׁש ִלְלמֹד ִמָּכ ַאף ַעל 
ַהָקְּרָּבנֹות, ֶׁשֵּיׁש ָלֶהן ְסֻגָּלה ְלִהְתַקֵּבל ְלָרצֹון יֹוֵתר ִמְּתִפּלֹות 

ְיֵמי ַהחֹל. 
'ִׁשּבֹוֵלי ַהֶּלֶקט' סי פב; 'ֵאׁש ָּדת' ח"ח עמ' של

ָהָרצֹון ְוַהְּתׁשּוָקה ֵהם ֶׁשּגֹוְרִמים ְלַנַחת רּוַח
"ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ּתֹוָדה ַלה' ִלְרֹצְנֶכם ִּתְזָּבֻחהוּ" (כב כט)

זֹוְבִחים,  ַאֶּתם  ִלְרצֹוְנֶכם  ֶאָּלא  זֹוְבִחים  ַאֶּתם  ִלְרצֹוִני  "א 
ֶׁשֶּנֱאָמר: 'ִלְרצְֹנֶכם ִּתְזָּבֻחהּו'" (ְמָנחֹות קי א).

ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ֵּפֵרׁש ַרִּבי ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ִמֻּלְּבִלין:
ַהָּקְרָּבן  ֵמֶעֶצם  ֵאיָנּה  הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ֶׁשֵּיׁש  ָהרּוַח  ַנַחת 
[ּוְכִפי ֶׁשָּכַתב ָהַרְמָּב"ם ('מֹוֵרה ְנבֹוִכים' ג לו) ִּכי ַהָקְּרָּבנֹות נֹוֲעדּו 
ָרַוח  ָיִמים  ֶׁשְּבאֹוָתם  ְלִפי  ָזָרה,  ֵמֲעבֹוָדה  ְלַהְרִחיֵקנּו  ְּכֵדי 
ְוַהֵחֶׁשק  ֵמָהָרצֹון  ִאם  ִּכי  ָזָרה],  ַלֲעבֹוָדה  ְלַהְקִריב  ַהִּמְנָהג 
ֶׁשָּבֶהם ַמְקִריב ָהָאָדם ֶאת ָקְרָּבנֹו, ּוְכִפי ֶׁשַּמְדִּגיָׁשה ַהּתֹוָרה: 

"ִלְרצְֹנֶכם ִּתְזָּבֻחהּו".
 ַּגם ַּבְּתִפָּלה ַהָּבָאה ִּבְמקֹום ַהָקְּרָּבנֹות; ֵיׁש ַלָּקדֹוׁש ָּברּו ָּכ
הּוא ַנַחת רּוַח ֵמְרצֹוֵננּו ּוְתׁשּוָקֵתנּו ְלִהְתַּפֵּלל ְוא ֵמַהְּתִפָּלה 
ַעְצָמּה. ַעל ָּכ ַאף ָרְמזּו ֲחָכִמים ְּבאֹוְמָרם (ָאבֹות ב יח): "ַאל 
ַּתַעׂש ְּתִפָּלְת ְקַבע, ֶאָּלא ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים ִלְפֵני ַהָּמקֹום".

'ִצְדַקת ַהַּצִּדיק' אֹות מב 

ַהּפֹוֵרׁש ִמן ַהִּצּבּור – ְמַחֵּלל ֵׁשם ָׁשַמִים
"ְוא ְתַחְּללּו ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאִני 

ה' ְמַקִּדְׁשֶכם" (כב לב)
ָּדַרׁש ַה'ֲחַתם סֹוֵפר':

ּוִמְצַות:  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ִמְתַּפְּלִלים  ֲעָׂשָרה  ֵיׁש  ַּכֲאֶׁשר  ַּגם 
 ְל ַאל   ,ִּבְלָעֶדי ִמְתַקֶּיֶמת  ִיְׂשָרֵאל"  ְּבֵני   ְּבתֹו "ְוִנְקַּדְׁשִּתי 
ִלְפטֹר ַעְצְמ ִמְּלִהְתַּפֵּלל ְּבִמְנָין ְּבתֹוֲאָנה ִּכי ֵׁשם ה' ִיְתַקֵּדׁש 
ֵאיָנּה  'ְוִנְקַּדְׁשִּתי'  ֶׁשִּמְצַות  ְלִפי  ִּביִחידּות.  ִּתְתַּפֵּלל  ִאם  ַאף 
צֶֹר ָׁשַמִים, ֶאָּלא נֹוֲעָדה ְלַמֲעֵננּו ְּכֵדי ֶׁשְּיֻקַּים ָּבנּו: "ֲאִני ה' 
 ְּבָכ ַמְרֶאה  ִּכְבָיכֹול  ַּבִּצּבּור  ִמְּתִפָּלה  ַהִּנְמָנע  ְמַקִּדְׁשֶכם". 
"ְוא  ַעל:  עֹוֵבר  ֶׁשהּוא  ְוִנְמָצא  זֹו,  ה  ִּבְקֻדּׁשָ ֵחֶפץ  לֹו  ֶׁשֵאין 

ְתַחְּללּו ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי". 
'ְּדָרׁשֹות ֲחַתם סֹוֵפר' ח"ב רסח ב

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

טז)

ני ּפְ ם
ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ְּכֶנֶגד ִּתְׁשִעים מּוִמים

ִיַּגׁש  א  ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  ִמֶּזַרע  מּום  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  "ָּכל 
י ה' מּום ּבֹו ֵאת ֶלֶחם ֱאקיו א ִיַּגׁש  ְלַהְקִריב ֶאת ִאּׁשֵ

ְלַהְקִריב" (כא כא)
מּוִמים  ִּתְׁשִעים  מֹוֶנה  א)  ח  ִמְקָּדׁש  (ִּביַאת  ָהַרְמָּב"ם 
ְּבֵבית  ִמְּלָׁשֵרת  ָּבֶהם  ַהּלֹוֶקה  ַהּכֵֹהן  ֶאת  ַהּפֹוְסִלים 

ַהִּמְקָּדׁש. 
ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין  ִיְצָחק  ַרִּבי  ֶאְלָחָנן  ָרַמת  ֶׁשל  ַרָּבּה 
ְּבָרכֹות  (ִהְלכֹות  ָה'רֹוֵקחַ'  ַּבַעל  ְואֹוֵמר:  מֹוִסיף  ְׁשִליָט"א 
ְלַהִּציל  ְּכֵדי  נֹוְסָדה  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ֶׁשַּתָּקַנת  ָּכַתב  שכ) 
ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמְּמַאת ַהְּקָללֹות ַהֻּמְזָּכרֹות ַּבּתֹוָרה. ַעל ִּפי 
ִּתְׁשִעים  ַלֲענֹות  ַהַּתָּקָנה  ֶׁשַּטַעם  לֹוַמר  ֶאְפָׁשר  ְּדָבָריו 
ֲאֵמִנים ְּביֹום, נֹוֲעָדה ְּכֵדי ְלַהִּציֵלנּו ִמִּתְׁשִעים ַהּמּוִמים 

ַהּפֹוְסִלים ַּבּכֲֹהִנים. 
ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות הֹוִסיפּו ֶרֶמז ְלָכ: 'ַהּמּום' ְּבִגיַמְטִרָּיה 

'ָאֵמן' – ִּתְׁשִעים ְוַאַחת.
קֶֹבץ ׁשּו"ת ַהֻּמְדָּפס ְּבסֹוף ֵסֶפר 'ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח' ח"ג, 
ְּתׁשּוָבה עח; 'ְמאֹורֹות ַהַּדף ַהּיֹוִמי' ְּבכֹורֹות מג א

הק'  ַּבּזַֹהר  הּוְבָאה  ְּביֹום  ֲאֵמִנים  ִּתְׁשִעים  ֲעִנַּית  ַּתָּקַנת 
ִקּיּום  ַהִאם  ִנְׁשַאל:  ִמָּפאנוֹ  ָהְרָמ"ע  א).  קלג  (תיקוז"ח 
ַהַּתָּקָנה ִמְתַקֵּים ַּדְוָקא ַּבֲאֵמִנים ֶׁשעֹוִנים ַעל ְּבָרכֹות אֹו 
ַעל  ֶׁשעֹוִנים  ֲאֵמִנים  ַּגם  ַהִּתְׁשִעים  ְלִמְנַין  ְלָצֵרף  ֶׁשִּנָּתן 
ֶׁשַהִּמְכָסה  מּוָבא  ָׁשם)  (ְרֵאה  הק'  ַּבּזַֹהר  ְוֵהִׁשיב:  ַקִּדיׁש? 
 – 'ַצִּדיק'  ַּבִּמָּלה  ְמֻרֶּמֶזת  ה  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ ִלְדָבִרים  ַהּיֹוִמית 
 ִמָּכ ְּבָרכֹות.  ק'  ַקִּדיִׁשים,  י'  ְקֻדּשֹׁות,  ד'  ֲאֵמִנים,  צ' 
ֶׁשַה'ַּקִּדיִׁשים' ִנְמנּו ִּבְפֵני ַעְצָמם, ַמְׁשָמע ֶׁשֵּיׁש ִלְמנֹות 

ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ַּדְוָקא ַעל ְּבָרכֹות.
ֲאֵמִנים  ִּתְׁשִעים  ִלְצּבֹר  ִנָּתן  ֵּכיַצד  ה  ֶׁשִהְתַקּׁשָ ַלּשֹׁוֵאל 
 ְיָבֵר ָאָדם  ֶׁשָּכל  ָהְרָמ"ע  ִהִּציַע  יֹום,  ִמיֵדי  ְּבָרכֹות  ַעל 
ָאָדם  ִיְׁשַמע  ְוַכֲאֶׁשר  זּוָלתֹו,  ְּבָאְזֵני  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות 
ְלִמְכַסת   ְּבָכ ַיִּגיַע  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֲאָנִׁשים  ִמַּכָּמה 

ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ֶׁשָּקְבעּו ֲחָכִמים. 
ְּבַחְברּוָתא  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֲאִמיַרת  ֶׁשִּמְנַהג  ְלַצֵּין  ֵיׁש 
ַה'ָּמֵגן  ָׁשם  ּוֵבֵאר  ד).  ו  (או"ח   'ָערּו ְלָחן  ַּב'ּׁשֻ מּוָבא 
ַאְבָרָהם' (ט) ֶׁשִּמְנָהג ֶזה ֻּתַּקן ְּכֵדי ִלְצּבֹר ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים 

ַעל ְּבָרכֹות ַּדְוָקא, ְּכִפי ֶׁשָּפַסק ָהְרָמ"ע ִמָּפאנוֹ. 
ׁשּו"ת ָהְרָמ"ע ִמָּפאנוֹ ִסיָמן קט; 
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הּוא ַיְמִליץ טֹוב ַּבֲעֵדינּו, ֲאדֹוֵנינּו ַּבר יֹוַחאי
ֵעיֵני ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְנׂשּואֹות ְּבָיִמים ֵאּלּו ֶאל ַאְתָרא ַקִּדיָׁשא ִמירֹון, ָהעֹוֵמד ָסגּור ְוׁשֹוֵמם ְּבֶׁשל ַהַּמָּצב. 

ֵלב ָּכל ְיהּוִדי ְמַיֵחל ְּבִתְקָוה; ֲהִיְזֶּכה ִלְפקֹד ֶאת ֵהיָכָלא ְּדַרְׁשִּב"י ְּביֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ַקִּדיָׁשא, ל"ג ָּבעֶֹמר?!
ְלִפי ַהְּנתּוִנים ָהַעְכָׁשִוִּיים, ָהֲעִלָּיה ְלִמירֹון ֵאיָנּה ְּבֶהֵּׂשג ָיֵדינּו... ּוִמי ַיְמִליץ טֹוב ַּבֲעֵדנּו?!

ְנַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ְלַהְקִּפיד ָּכָראּוי ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן – ִמְצָוה ֶׁשַעל ִיְקָרָתּה עֹוֵרר ַרְׁשִּב"י ַּבַעל 
טֹוב  ַיְמִליץ  ֶׁשהּוא  ִנְזֶּכה  ְוָלֶבַטח  ְּפָעִמים,  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ְּבַהְרָחָבה  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ַהִהּלּוָלא 
ַהַּמֵּגָפה  ֶׁשל  ֵמָעְנָׁשּה  ִיְפְטֵרנּו  ַהַּׁשֲעָרה  ָּדת  ֵאׁש  ּוְבִמְלֶחֶמת  ִיְׂשָרֵאל.  ְּכַלל  ּוְבַעד  ַּבֲעֵדנּו 

ֲָאֶׁשר ֻּכָּלנּו ְמַיֲחִלים ֶׁשְּיִסיֶרָּנה ה' ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ְ ָ ָ ָ ֶ ְ ֶ ֲ ְ ָ ֻ ֶ ֲ

 ַׁשֲעֵרי ִנְפָּתִחים  ְּבַכָּוָנה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ִּבְזכּות 
ָהעֹוָלמֹות  ְּבָכל  טֹוב  ַרב  ּוֻמְׁשָּפע  ְּבָרָכה 

(ַוֵּיֶל רפה ב).

 ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבַכָּוָנה זֹוֶכה ֶׁשִּתְתַקֵּבל ְּתִפָּלתֹו
ְוִיָּוַׁשע ִמָּצרֹוָתיו (ָׁשם).

 ,ְּבָרָכה ַהַּנֲעֵנית ְּבָאֵמן ִהיא ְּבָרָכה ֻמְׁשֶלֶמת 
ֶׁשָּׁשַלח  ַמְכִריִזים  ָּכזֹו  ְּבָרָכה   ַהְּמָבֵר ְוַעל 
ּדֹורֹון ֻמְׁשָלם ְלֶמֶל ָהעֹוָלם (ֵעֶקב רעא א). 

 אֹוֵמר ַהָּכתּוב  ָעָליו  ְּבַכָּוָנה  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה 
 (ְׁשמּוֵאל א' ב ל): "ִּכי ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד" (ַוֵּיֶל

רפה א).

 ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחֹו קֹוְרִעים לֹו ְּגַזר
ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ָשָׁנה (תקו"ז מ א).

 ,ְמֻיֶחֶדת ִלְׁשִמיָרה  זֹוֶכה  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה 
נֵֹצר  כד): "ֱאמּוִנים  לא  ַּכָּכתּוב (ְּתִהִּלים 

ה'" (ַוֵּיֶל רפו א).

ְלַהָּלן ֶלֶקט ִמִּדְבֵרי ַרְׁשִּב"י ַּבֹּזַהר ַעל ֹּכָחּה ָהַרב ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן: 

'ְּבֵני ֱאמּוִנים' – עֹוִנים ָאֵמן ַּכֲהָלָכה, ְּבקֹול ּוְבַכָּוָנה.
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ַהּשֹׁוָאה  ִּביֵמי  ַהֻחְרָּבן  ְּתקּוַפת 
ְמֻיָחד  ֱאמּוָנה  ִמְבַחן  ָהְיָתה  ָהֲאֻּיָמה 
ְיֵמי  ְּבקֹורֹות  ַעֵּמנּו.  ַּבֲעבּור  ְּבִמינֹו 
ַעל  ִסּפּוִרים  ִלְמצֹא  ִנָּתן  ַהּשֹׁוָאה 
ְּבִחיָריו.  ַעל  ּוִבְפָרט  ַעם  ְּפׁשּוֵטי 
ָצֲעדּו  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ַאּלּוֵפי  ָראֵׁשי 
ּוְדֵבקּוָתם  ְּכֶׁשֱאמּוָנָתם  מֹוָתם  ֶאל 
נֹוֶתֶרת  ּוְבִמְצוֹוָתיו   ִיְתָּבַר ַּבּבֹוֵרא 
ָלזּוז  ִמְּבִלי  ּוִבְתִמימּוָתּה,  ְּבָטֳהָרָתּה 
ָלֶרַגע  ַעד  ִניָמה  ִּכְמלֹוא  ֵהיֶמָּנה 

ַהַּמר, ָהֶרַגע ָהַאֲחרֹון ְלַחֵּייֶהם.
ַרִּבי  ַהְּגַה"ק  ֶׁשל  ִסּפּורוֹ  הּוא  ָּכֶזה 
ָהַרב  הי"ד,  ַאְלֶטר  ֶמְנֶּדל  ְמַנֵחם 
ָמָרן  ֶׁשל  ַהָּצִעיר  ְּבנֹו  ִמַּקאִלישׁ, 
ַפת ֱאֶמת' ִמּגּור. ָהַרב ִמַּקאִלישׁ  ַה'ּׂשְ
ְּבֵני  ְּבֶקֶרב  ּוְמֻפְרָסם  ָידּוַע  ָהָיה 
ָּגאֹון  ְּתבּונֹות,  ְּכִאיׁש  ּפֹוִלין,  ַיֲהדּות 
ַּבּתֹוָרה ּוַמְנִהיג ֶנֱאָמן ְלצֹאן ַמְרִעיתֹו. 
ֵהִקים  ָצִעיר  ְּבִגיל  ִּבְהיֹותֹו  ְּכָבר 
ְּבגּור,  ַהְּגדֹוָלה  ַהְּיִׁשיָבה  ֶאת  ְוִנֵהל 
ַּתַחת  ַּתְלִמיִדים  ְמאֹות  ָחסּו  ֶׁשָּבּה 
ָמָרן  ָאִביו  ֶׁשל  ִדְמֵהיְמנּוָתא  ִצָּלא 
ַפת ֱאֶמת' ִזי"ַע. ַּבֶהְמֵׁש ֵהִקים  ַה'ּׂשְ
ַיֲהדּות  ְלטֹוַבת  ׁשֹוִנים  ֵמיָזִמים 
ָצִעיר  ְּבִגיל  ּוְכָבר  ַהּתֹוָרִתית,  ּפֹוִלין 
ָעָלה ַעל ֵּכס ָהַרָּבנּות ָּבִעיר ַהְּגדֹוָלה 

ַפִּּביַאִניץ.
ִליֵדי  ֵהִביא  ָהִעיר  ְּכַרב  ִּבְכֻהָּנתוֹ 
ְוִכְׁשרֹונֹוָתיו  ַהִּנְמָרץ  ִמְזּגֹו  ֶאת  ִּבּטּוי 
ַהְּברּוִכים, ַּכֲאֶׁשר ִּתֵּקן ַּתָּקנֹות ְוָגַדר 
ְוַהְּפָרט.  ַהְּכָלל  ְלטֹוַבת  ְּפָרצֹות 
ִּבְפֻעּלֹוָתיו א ָחַׁשׁש ְלַתֵּקן ַּתָּקנֹות 
ְּבֶקֶרב  ְלִהְתקֹוְממּות  ֶׁשָּגְרמּו 
ְלבֹואֹו  ֶׁשַעד  ַעם,  ְוִנְכְּבֵדי  ֲעִׁשיִרים 
ָהעֹוֶלה  ְּכָכל  ִלְנהֹג  ְלַעְצָמם  ִהִּתירּו 
ַעל  ֶׁשָּבאּו  ִּבְדָבִרים  ַאף  רּוָחם,  ַעל 
ֶמְנֶּדל,  ַרִּבי  אּוָלם  ַהִּצּבּור.  ֶחְׁשּבֹון 
ַאף ֶׁשֶּזה ַעָּתה ָעָלה ַעל ֵּכס ָהַרָּבנּות, 

א ָנָׂשא ָלֶהם ָּפִנים.
ַרִּבי ֶמְנֶּדל א ִהְגִּביל ֶאת ַהְׁשָּפָעתֹו 
 ְּבֶהְמֵׁש ְלַבָּדּה.  ַפִּּביַאִניץ  ָלִעיר 
ֲאֻגַּדת  רֹאׁש  ְּכיֹוֵׁשב  ִּכֵהן  הּוא  ַּדְרּכֹו 
ְּבַתְפִקידֹו  ַאף  ְּבּפֹוִלין.  ָהַרָּבִנים 
ֶׁשל  קֹוָלּה  ֶאת  ָּבָרָמה  ִהְׁשִמיַע  ֶזה 
ְלַמַען  ּוָפַעל  ַהֶּנֱאָמָנה  ַהַּיֲהדּות 
ְוַאף  ּוַפַחד  מֹוָרא  ְּבא  ּפֹוִלין  ְיהּוֵדי 
ְּבָקֶנה  ָעלּו  א  ַהְּדָבִרים  ַּכֲאֶׁשר 
ַהֶּמְמָׁשָלה  ֶׁשל  ֶעְמָּדָתּה  ִעם  ֶאָחד 
ְזַמן,  ְּבאֹותֹו  ְלָטה  ֶׁשּׁשָ ָהַאְנִטיֶׁשִמית 
ִחיָטה  ַהּׁשְ ִאּסּור  ְּבֻחֵּקי  ּוִבְפָרט 
ְוַהַּמס ֶׁשֻהַּטל ַעל ַהָּדִגים ַהְּכֵׁשִרים. 
ְיִׁשירֹות  ִלְפגַֹע  נֹוֲעדּו  ֵאּלּו  ֻחִּקים 
ִּבְׁשלֹוָׁשה ִמיְליֹוִנים ָוֵחִצי ֶׁשל ְיהּוֵדי 
ֶׁשל  ַהְּגדֹוִלים  ְצָרָכָניו  ֶׁשָהיּו  ּפֹוִלין 

ַהָּמזֹון ַהָּכֵׁשר.
ְלַיֲהדּות  ִּבְקִריָאה  ָיָצא  ֶמְנֶּדל  ַרִּבי 
ּפֹוִלין ֶׁשֹּלא ִלְצרֹךְ ְּכָלל ָּבָׂשר ְוָדִגים 
ַּתַחת  ֲחָדָׁשה.  ְלהֹוָדָעה  ַעד  ְלַׁשָּבת, 
ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ֵמֶהם  ִּבֵּקׁש  הּוא  זֹאת 
 ַהֶּנְחָס ַהֶּכֶסף  ְוֶאת  ְּבַתֲחִליִפים, 
ְקִריָאה  ְיכֶֹלת.  ִלְמעּוֵטי  ִלְתרֹם 
ְּכֶנֶגד  ִּתָּגר  ִּכְקִריַאת  ִׁשְמָּׁשה  זֹו 
ִקּוְָתה  ֲאֶׁשר  ּפֹוִלין  ֶמְמֶׁשֶלת 
ֵאּלּו,  ִמִּמִּסים  ֻקָּפָתּה  ֶאת  ְלַהֲעִׁשיר 

אּוָלם ַרִּבי ֶמְנֶּדל א ָיָרא ְוא ַחת.
ֶמְנֶּדל  ַרִּבי  ִהְתַמָּנה  תרצ"ד  ִּבְׁשַנת 
ְלַכֵהן ְּפֵאר ְּכַרָּבּה ֶׁשל ָהִעיר ַקאִלישׁ, 
ְּבִמְׂשָרתֹו  ַאף  ּוְמֻיֶחֶסת.  ְּגדֹוָלה  ִעיר 

זֹו ִהְמִׁשי ְּבֶדֶר ַהְנָהָגתֹו ַהְּמֻיֶחֶדת, 
ְּכֶׁשהּוא ְמַׁשֵּלב ְּדָאָגה ַלְּכָלל ְוַלְּפָרט 

ְּכֶאָחד.
ִקְּבלּו  ַנְפׁשֹו  ּוְגבּוַרת  רּוחֹו  ֲאִצילּות 
ִּבּטּוי ְמֻיָחד ַּכָּמה ָׁשִנים ְלַאַחר ִמֵּכן, 
ִּביֵמי  ּוַבַּמֲחנֹות  ַּבֶּגָטאֹות  ִּבְׁשהּותֹו 
ַהּשֹׁוָאה ָהֲאֻּיָמה ַעד ֶׁשהּוַבל ְּברֹאׁש 
ה',  ִמְזֵּבַח  ַעל  ְלֵהָעֵקד  ְקִהָּלתוֹ  ְּבֵני 

ְּבַמֲחֵנה ַהַהְׁשָמָדה ְטַרְּבִליְנָקה.
ַהְנָהָגתֹו  ַעל  ִנְׁשְמעּו  ַרּבֹות  ֵעֻדּיֹות 
קֹוְדִרים,  ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ַהְּמֻיֶחֶדת 
קֹורֹות  רֹוְׁשֵמי  ְמתָֹאִרים   ְוָכ
ְרוּוֵיי  ָהַאֲחרֹוִנים  ְרָגָעיו  ֶאת  ָהִעִּתים 
ַההֹוד ְוַהְּגבּוָרה, ֶׁשל ָהַרב ִמַּקאִלישׁ:

ָּפָנה  ַהָּמֶות,   ְלֶדֶר הּוְבלּו  ַּכֲאֶׁשר 
ַהְּיהּוִדים  ְמאֹות  ֶאל  ֶמְנֶּדל  ַרִּבי 
"ְיהּוִדים  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ֶׁשְּסָבבּוהּו 
ַעָּתה  זֹוִכים  ָאנּו  ַוֲאהּוִבים!  ְיָקִרים 
ָצֲעדּו  ֶׁשָּבּה  ַהְּקדּוָמה   ַּבֶּדֶר ִלְצעֹד 
ֶקֶדם  ִמיֵמי  ּוְטהֹוִרים  ְקדֹוִׁשים 
 ֵמֲעֵקַדת ִיְצָחק ְוַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ֶּדֶר
ִקּדּוׁש ה' ּוְמִסירּות ַהֶּנֶפׁש. ַהְיַדְעֶּתם 
ָלֲעֵקָדה?  מּוָבִלים  ָאנּו  ָמה  ִמּשּׁום 
ַהִּנְקָרִאים  ְיהּוִדים  ֶׁשָאנּו  ִמְּפֵני 
ִּבְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא – ֶזהּו 

'ֶחְטֵאנּו' ַהָּיִחיד!
ֶאת  ְלַהֲחִמיץ  ְלַעְצֵמנּו  ַנְרֶׁשה  ַּבל 
ָנא  ִחְׁשבּו  ּוְבֶבָהָלה.  ְּבִחָּפזֹון  ָהֶרַגע 
ַעל ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם. ִחְׁשבּו ָנא 
ְלַקֵּים  ַאֶּתם  ֶׁשעֹוְמִדים  ַהִּמְצָוה  ַעל 
אֹוָתּה  ְוַקְּימוּ  ַהְּקרֹוִבים  ָּבְרָגִעים 
ָּכָראּוי  ַהַּדַעת  ּוְבִיּשּׁוב  ִּבְרִצינּות 
ְוַנְכִריז  ָהָבה  זֹו;  ַּכִּביָרה  ְלִמְצָוה 
ּוְמֻזָּמן  מּוָכן  'ִהְנִני  ַיְחָּדו:  ֵאפֹוא 
ְוָדִמי  ֶחְלִּבי  ּוְבָׂשִרי,  ַעְצִמי  ִלְמסֹר 
ָהִעּנּוִיים  ּוְלָכל  ִמיתֹות  ְלַאְרַּבע 

"'!ְלַמַען ְׁשמֹו ִיְתָּבַר
ְּדָמָמה ְסִמיָכה ִהְׂשָּתְרָרה ְסִביב ַרִּבי 
ִנְנֲעצּו  ֵעיַנִים  זּוגֹות  ְמאֹות  ֶמְנֶּדל. 
ִּבְדמּותֹו ַהְּזקּוָפה ּוְבָפָניו ַהּלֹוֲהִטים. 
ּוִפְתאֹום ִנְׁשַמע קֹולֹו, ָרגּוַע ּובֹוֵטַח: 
לֹו  ַאֲעִניק  ַמִים,  ִלי  ֶׁשָּיִביא  "ִמי 

ַמֲחִצית ֵמֶחְלִקי ָלעֹוָלם ַהָּבא!"
ֶׁשָהָיה  ַהְּיהּוִדים,  ֵמַה'ַּקאּפוֹ'  ֶאָחד 
ָרחֹוק ִמּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ֵהִבין ִמִּדְבֵרי 
ְלצֶֹרְך  ַלַּמִים  ָזקּוק  הּוא  ִּכי  ָהַרב 
ִמֵהר  הּוא  ְּבִקְרּבֹו.  ָזע  ְוהּוא  ְׁשִתָּיה, 
ָהַרב,  אּוָלם  ַמִים,  ּכֹוס  ָלַרב  ְלָהִביא 
ִלְׁשּתֹות  ִּבְמקֹום  ַהְפָּתָעתֹו,  ְלַמְרֵּבה 
ֶאת ַהּכֹוס, ָנַטל ֶאת ָיָדיו ּוִמֵהר לֹוַמר 
ֶאת ְּתִפַּלת ַהּוִּדּוי ִּבְדָמעֹות ּוִבְבִכּיֹות, 
ֵאָליו  ִמְצָטֵרף  ֻּכּלֹו  ַהָּקָהל  ַּכֲאֶׁשר 
ַעד  ְוגֹוֶבֶרת,  הֹוֶלֶכת  ְּבִהְתַרְּגׁשּות 
ִּכיָלָלה  ִנְׁשַמע  קֹוָלם  ָהָיה  ֲאֶׁשר 

ַאִּדיָרה ּוַמְחִריַדת ֵלב.
ַהְּמַפֵּקד  ִהְתעֹוֵרר  ְּכמֹו  ָּבֶרַגע  ּבֹו 
ְּבַׁשֲאגֹות  ְלֶעְבָרם  ּוָפַרץ  ַהָּנאִצי 
ְּכֶנֶסת?"  ֵּבית  ָּכאן?  ֶזה  "ָמה  ֶּפֶרא; 
ָּפַקד  הּוא  ָּדם  ַמְקִּפיאֹות  ִּבְצָרחֹות 
ְׁשִנּיֹות  ְּבֵאׁש.  ִלְפּתַֹח  ַחָּיָליו  ַעל 
ִמֵּבין  ִאיׁש  נֹוַתר  א  ִמֵּכן  ְלַאַחר 

ַהְּיהּוִדים ַּבַחִּיים.
ֲאֶׁשר  ֶׁשָּכזֹו,  ֻמְפָלָאה   ְּבֶדֶר
ֶאָחד  ִמִּפי  ְלָיִמים  ִהְתַּפְרְסָמה 
ַהִּנּצֹוִלים, ִהְסַּתְּיָמה ִׁשיַרת ַחָּייו ֶׁשל 

ָהַרב ִמַּקאִלישׁ, ה' ִיּקֹם ָּדמֹו.
'ִּבְקרַֹבי ֶאָּקֵדׁש' עמ' 70

ִסּיּום ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִּבְפסּוֵקי ִּבָּטחֹון
לֹום  ַהּׁשָ ְּבִבְרַּכת  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ֶאת  ֶׁשִּסַיְּמנּו  ְלַאַחר 
ָעֵלינּו  ָׁשלֹום  ַיֲעֶׂשה  הּוא  ִּבְמרֹוָמיו  ָׁשלֹום  "עֶֹׂשה   –
 ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן", ְּכִדְבֵרי ֲחָכִמים (מס' ֶּדֶר
לֹום  ֶאֶרץ ֶּפֶרק ָׁשלֹום ה"ד, ּוְרֵאה ַאּבּוִדְרַהם עמ' שכו): "ָּגדֹול ַהּׁשָ
ָנֲהגּו  ְּבָׁשלֹום",  חֹוְתִמין  ְוַהְּתִפּלֹות  ַהְּבָרכֹות  ֶׁשָּכל 
ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות ְלהֹוִסיף ְולֹוַמר ִסְדָרה ַּבת ִׁשְבָעה  ִמּׁשָ
ַהַּמְתִאיִמים  מּוָסר  ִּדְבֵרי  ְּבתֹוָכם  ַהּכֹוְלִלים  ְּפסּוִקים 
אֹות  ָהאֹוִתּיֹות  ַׁשַער  ְׁשָל"ה  פג;  סי'  ִויְטִרי  ַמְחזֹור  (ְרֵאה  זֹו  ְלָׁשָעה 

ת ָהֲאִכיָלה). ק' – ְקֻדּׁשַ

ִהְלָכִתית  ִסָּבה  ַאף  ַקֶּיֶמת  ֵאּלּו  ְּפסּוִקים  ַלֲאִמיַרת 
ֶׁשאֹוָתּה ֵהִביא ַּבֵּסֶפר 'ִּבְרַּכת ֵאִלָּיהּו' ַלְּמֻקָּבל ַהָּקדּום 
נו).  ַּדף  תפ"ה  וֹוֶזְנַּבאךְ  (מהד'  אֹוְלַיינֹוב  ָאַב"ד  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי 
ִסַּבת ַהַּתָּקָנה ִהיא ְּכֵדי ָלֵצאת ְיֵדי ִׁשיַטת ַהּפֹוְסִקים 
(ְרֵאה ִׁשיַטת הבה"ג ֶׁשֵהִביא ַהּטּור סי' קצ) ֶׁשֵאין ְלָבֵר ְּבָרָכה 
ַאֲחרֹוָנה ַעל ּכֹוס ַהְּבָרָכה ַהָּבָאה ַאַחר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, 
 ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ֶנֱחֶׁשֶבת ְּכָבָאה ֵמֲחַמת ַהְּסֻעָּדה. ְלִפיָכ
ֲאִמיָרָתם  ְוֶטֶרם  ֵאּלּו  ְּפסּוִקים  ַּבֲאִמיַרת  ַמְפִסיִקים 
 ְלָבֵר ִנָּתן  ֶזה  ְּפָסק  ּוְבֶאְמָצעּות  ַהּכֹוס,  ֶאת  ַמִּניִחים 
ְּבָרָכה ַאֲחרֹוָנה ַעל ּכֹוס ַהְּבָרָכה ְלכּוֵּלי ָעְלָמא (ַא ְרֵאה 
ְּכָבר  ַהּכֹוס  ֶאת  ֶׁשַּמִּניִחים  ֶׁשָּכַתב  יג  ְּבָרכֹות  יֹוֵסף'  ַּכּצֹאן  'נֵֹהג  ַּבֵּסֶפר 

ַאַחר 'ַאל ְיַחְּסֵרנּו').

ְׁשֵני ַהְּפסּוִקים ָהִראׁשֹוִנים: "ְיראּו ֶאת ה' ְקדָֹׁשיו ִּכי 
ה'  ְודְֹרֵׁשי  ְוָרֵעבּו  ָרׁשּו  ְּכִפיִרים  ִליֵרָאיו;  ַמְחסֹור  ֵאין 
י-יא)  (לד  ַהְּתִהִּלים  ִמֵּסֶפר  ֵהם  טֹוב"  ָכל  ַיְחְסרּו  א 
ַעד   – ַהִּבָּטחֹון  ִמַּדת  ֶׁשל  ִׁשְבָחּה  ֶאת  ְמָתֵאר  ְוָתְכָנם 
ַּכָּמה טֹוב ֶחְלקֹו ֶׁשל ַּבַעל ַהִּבָּטחֹון, ּוְלֵהֶפ, ָמה ַמר 

ּגֹוָרלֹו ֶׁשל ַהּבֹוֵטַח ְּבכֹחוֹ ְועֶֹצם ָידֹו. 
ַוֲחׁשּוִבים  ַרִּבים  ְיסֹודֹות  ִלְלמֹד  ִנָּתן  ֵאּלּו  ִמְּפסּוִקים 
ְּבִסּיּום  ָּבּה  ָאַחְזנּו  ְּכָבר  ֲאֶׁשר  ַהִּבָּטחֹון,  ִמַּדת  ְּבִקְנַין 
ִּבְרַּכת 'ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב', ְּבַהְצִהיֵרנּו: "הּוא ֵהִטיב הּוא 
ְוָאֵכן  ָלַעד".  ִיְגְמֵלנּו  הּוא  ָלנּו...  ֵייִטיב  הּוא  ֵמִטיב 
ֵּפרּוִׁשים ַרִּבים ִנְּתנּו ָלֶהם ְּבֶאְמָצעּות ַרּבֹוֵתינּו, ּוְלַהָּלן 

ָנִביא ִמְקָצָתם.

ְקִריָאה ְמֻיֶחֶדת ַל'ְּקדֹוִׁשים'
ְיֵרִאים  ֱהיּו  ִהיא:  ַהָּכתּוב  ֶׁשל  ַהְּפׁשּוָטה  ַמְׁשָמעּותֹו 
ֶאת ה', ְקדֹוָׁשיו [ָהעֹוְזִבים ֶאת ַּתֲאוֹות ָהעֹוָלם], ְוַאל 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִּכי  ִמַּלְחְמֶכם,  ֶיְחַסר  ֶׁשָּמא  ַּתְחְׁששּו 
ִסּפּוְקֶכם.  ְּכֵדי  ָמזֹון  ָלֶכם  ַיְמִציא  הּוא  ְּבַעְצמֹו  הּוא 
ֲאָריֹות   – ַהְּכִפיִרים  ֶׁשֲאִפּלוּ   ִמָּכ מּוָסר  ּוְקחּו  ּוְראּו 
ּוְבטּוִחים  ְּגדֹוִלים  ֶׁשֵהם  ָלֶהם,  ַהּדֹוִמים  ָאָדם  ּוְבֵני 
ְּבָעְׁשָרם ('ְמצּוַדת ָּדִוד')] ַהְּבטּוִחים ֶׁשִּיְמְצאּו ֶאת ְמזֹוָנם 
ּוְרֵעִבים  ָרִׁשים  ֵהם  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  ּוְגבּוָרָתם,  ְּבכָֹחם 
ְוֵאיָנם מֹוְצִאים אֶֹכל, ּוְלֻעַּמת זֹאת ֵאּלּו ַהּדֹוְרִׁשים ֶאת 
ִמּטֹוָבה  ֲחֵסִרים  ֵאיָנם  ְלעֹוָלם  ּבֹו,  ַרק  ּובֹוְטִחים  ה' 

(ע"פ ָרָד"ק ְּתִהִּלים לד י-יא).

ַהַּצִּדיִקים  ֵּבין  ֶׁשֵּיׁש  ָּגדֹול  ֶהְבֵּדל  ְמָתֵאר  ַהָּפסּוק 
ָּתִמיד,  ה'  ֶאת  ְיֵרִאים  ַהַּצִּדיִקים  ָהְרָׁשִעים.  ְלֵבין 
ֶׁשֹּלא  ְּבֵעת  ְוֵהן  ָחִליָלה  ִמַּלְחָמם  ֶׁשָחֵסר  ְּבֵעת  ֵהן 
ה'  ִזְכרֹון  עֹוֶלה  ָּתִמיד   – טּוב  ָּכל  ְלָחָנם  ִמּׁשֻ ָחֵסר 
ִנְזָּכִרים  ָהְרָׁשִעים  זֹאת  ְלֻעַּמת  ִלָּבם.  ַעל  ְוטֹובֹוָתיו 

ַּבה' ַרק ַּכֲאֶׁשר ֵהם ַמִּגיִעים ְלַמָּצב ֶׁשל עִֹני ּוְרָעבֹון, 
ְיֻׁשרּון  "ַוִּיְׁשַמן  ֲעֵליֶהם:  ֶנֱאָמר  ְׂשֵבִעים  ְּבעֹוָדם  ְוֵאּלּו 

ַוִּיְבָעט" (ְּדָבִרים לב טו).
[ַאף  ִּכי  ְקדָֹׁשיו,  ה'  ֶאת  "ְיראּו  ַהָּכתּוב:  ֶׁשִׁשֵּבַח  ֶזהּו 
 – ַּכ'ְּכִפיִרים'  ֶׁשֹּלא  ִליֵרָאיו",  ַמְחסֹור  ֵאין  ַּכֲאֶׁשר] 
ָהְרָׁשִעים, ֶׁשַרק ַּכֲאֶׁשר "ָרׁשּו ְוָרֵעבּו" ֲאַזי ֵהם ְיֵרִאים 

ֶאת ה' (הגש"פ 'ַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני').

ַאְזָהָרה ְמֻיֶחֶדת ִל'ְקדֹוָׁשיו'
ִל'ְקדֹוָׁשיו',  ְמַדֵּבר  ַהָּפסּוק  ִאם  ְלָהִבין:  ֵיׁש  ִלְכאֹוָרה 
ִיָּתֵכן  ְוִכי  ה'",  ֶאת  "ְיראּו  ְלַהְזִהיָרם:  ֵיׁש  ָמה  ִמְּפֵני 

ֶׁש'ְּקדֹוִׁשים' א ִייְראּו ֶאת ה'?
ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֶעֶהְרְנֶפְלד, ַרָּבּה ֶׁשל ַמֶטְרְסּדֹוְרף ְוֶנֶכד 
ַהְּמַקְּדִׁשים  ָאָדם  ְּבֵני  ַקָּיִמים  ֵּבֵאר:  סֹוֵפר',  ַה'ֲחַתם 
ּוַמִים  ַצר  ְּבֶלֶחם  ּוִמְסַּתְּפִקים  ַהּמֹוָתרֹות  ִמן  ַעְצָמם 
ַלַחץ ְּכֵדי ְלַסֵּגף ֶאת ּגּוָפם, ְוֵהם ַהִּנְקָרִאים 'ְקדֹוָׁשיו'. 
ַרב,  ְזַמן   ְּבָכ ַמְתִמיִדים  ֶׁשֵהם  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף  ֶאָּלא 
ְוִהְתַקְּדׁשּוָתם  ְּבַמְחסֹור,  ָהֵעת  ָּכל  ָחִׁשים  ֵהם  ֲעַדִין 
עֹוָלה ָלֶהם ְּבקִֹׁשי. ַעל ֵּכן ַהָּכתּוב ַמְזִהיר: "ְיראּו ֶאת 
ה' ְקדָֹׁשיו" – ַאל ְּתַקְּדׁשּו ַעְצְמֶכם ִמְּבִלי ֶׁשַּתְקִּדימּו 
ֶאת  ִלְקנֹות  ַּתְקִּדימּו  ִאם  ֶׁשַרק  ָׁשַמִים,  ִיְרַאת   ְלָכ
ֶׁשְּמִביָאה  ָהרֹוְממּות  ִיְרַאת   – ָׁשַמִים  ִיְרַאת  ִמַּדת 
ַמְחסֹור  ֵאין  ָּתחּוׁשּו "ִּכי  ֶּבֱאֶמת  ֲאַזי  ה',  ַאֲהַבת  ִליֵדי 

ִליֵרָאיו" ('ֲחַתן סֹוֵפר' ִמְקֶנה ְוִקְנָיִנים, ְּפִתיָחה עמ' מה).
ֻּכּלֹו  ִיְׂשָרֵאל  ִלְכַלל  ּפֹוֶנה  ֶזה  ֶׁשָּפסּוק  ֵּבֲארּו  עֹוד 
ֶׁשַבח  ֶׁשְּבֶאְמָצעּות  ְּכֵדי  'ְקדֹוָׁשיו',  ַּבּתַֹאר  ּוְמַכֵּנהּו 
 ּוְלִפיָכ ַהּתֹוֵכָחה.  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְלַקֵּבל  ִלָּבם   ִיְתַרֵּכ ֶזה 
הּוא ַאף מֹוִסיף ּוְמָתֵאר ָלֶהם ֶאת ַהּתֹוֶעֶלת ֶׁשִּתְצַמח 
ְוַהָּדָבר  ִליֵרָאיו".  ַמְחסֹור  ֵאין  "ִּכי  ַהִּיְרָאה:  ִמן  ָלֶהם 
ְּבאֶֹפן  ְלהֹוִכיַח  ַהְּנכֹוָנה   ַהֶּדֶר ַמִהי  ְלַלְּמֵדנּו  ָּבא 
 ּתֹו ּוְנִעיָמה,  ַרָּכה  ְּבָלׁשֹון  ַהְּדָבִרים:  ֶׁשִּיְתַקְּבלּו 
ִהְתַמְּקּדּות ַּבֵחֶלק ַהּטֹוב, ּוְלִפיָכ ֻמְבָטח ֶׁשַהְּדָבִרים 
[ָלָר"מ  ַהָּגדֹול'  ַהְּבִרית  ('ָמסֶֹרת  ַקּשּׁובֹות  ָאְזַנִים  ַעל  ִיְּפלּו 

ַאְנִג'יל, ָמְנטֹוָבה שפ"ב] אֹות תתקכח).

ְׂשַכר ַהִּיְרָאה ִנָּתן ִּבְׁשֵלמּות
ִּפי  ַעל  ַהָּפסּוק  ֶאת  ֵּפֵרׁש  ַאְרֵיה'  'קֹול  ַּבַעל  ַהָּגאֹון 
ג):  (מא  ְּבִאּיֹוב  ַהָּכתּוב  ִמן  ב)  כז  (ויק"ר  ֲחָכִמים  ְּדָרַׁשת 
"ִמי ִהְקִּדיַמִני ַוֲאַׁשֵּלם", ֶׁשֶּבֱאֶמת ִמַּצד ַהִּדין א ָהָיה 
ָּתִמיד  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשֵּכן  ְלָׂשָכר,  ָראּוי  ָהָאָדם 
ַּבִית,  לֹו  ְּכֶׁשָּבָנה  ֶחֶסד  ִעּמֹו  ָעָׂשה  ְּתִחָּלה  'ַמְקִּדימֹו'; 
לֹו  ָּדַאג  ְּתִחָּלה  ַהְּמזּוָזה.  ַעל  ִצּוָהוּ  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְוַרק 
ְלָהִטיל  ִמֶּמּנּו  ָּדַרׁש  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְוַרק  ִלְלּבֹשׁ,  ְלֶבֶגד 
ָכר ֲעֵליֶהם ִנָּתן ִּבְמלֹואֹו.  ּבֹו ִציִצית, ּוְלִפיָכ ֵאין ַהּׂשָ
ְּכִפי  ָהָאָדם,  ְּבַיד  ִנְּתָנה  ֻּכָּלּה  ַהִּיְרָאה  ִמְצַות  אּוָלם 
ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות לג ב): "ַהּכֹל ִּביֵדי ָׁשַמִים – חּוץ 
ָכר ַהִּנָּתן  ִמִּיְרַאת ָׁשַמִים", ּוְלִפיָכ ֵאין ָּכל ַמְחסֹור ַּבּׂשָ

ָעֶליָה (הגש"פ 'קֹול ַאְרֵיה').

ִקּדּוׁש ה' ִמּתֹו ְּתִפָּלה

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
מּתֹו ְּתִפּל

ּור סִספפּפּ ם
ׁשֹות 'ָהַרֲחָמן' (יב) ּ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

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ

ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ

ֵבי ֱאמּוִנים   ִמְכּתְ

ע ּתַ

ְ

 ִמכ

ברּכת ה

ִנינני פּפְ ם 

ִמככ ם 
ְלַמֲעֶרֶכת 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים' - ָׁשלֹום ַרב! 

ֶאְׂשַמח ְלַׁשֶּתְפֶכם ְּבַרְעיֹון ֶׁשָחַׁשְבִּתי ַעל ֲעִנַּית ָהָאֵמן ְוַׁשָּיְך ִּבְמֻיָחד ְלָיִמים ֵאּלּו:
ֲאִמיַרת ַהְּקטֶֹרת ְידּוָעה ִּכְסֻגָּלה ַלֲעִציַרת ַמֵּגָפה [ְמקֹור ַהְּדָבִרים הּוא ַּבּזַֹהר הק' ָוֵאָרא ק ב]. 
ַׂשְמִּתי ֵלב ְלָדָבר ִנְפָלא: ְּבִסּיּום ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ָאנּו אֹוְמִרים ֶאת ָּפָרַׁשת ַהְּקטֶֹרת, ּוַמְקִּדיִמים 
ַּכָּידּוַע  ֵהן  ֶׁשִּמּלֹוֶתיָה  ֵלאֵקינוּ...",  נֹוֶדה  כֵאֵקינוּ...  ִמי  ֵּכאֵקינוּ...  "ֵאין  ֲאִמיַרת:  ֶאת  ָלּה 
ָעֵלינּו  ַהַּמֵּגָפה,  ֶאת  ַלֲעצֹר  ִּבְרצֹוֵננּו  ֶׁשִאם  ְלַרֵּמז,  ַהָּדָבר  ֶׁשָּבא  ֶאְפָׁשר  ָאֵמן.  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי 

ְלַהִּכיר ְּבָכ ֶׁש'ֵאין ֵּכאֵקינוּ' – ְיסֹוד ַהָּבא ִליֵדי ִּבּטּוי ַּבֲאִמיַרת ְּבָרכֹות ַוֲעִנַּית ָאֵמן ְּבַכּוָָנה. 
ְּבָכבֹוד ַרב, 

צ.י. ר. - ְירּוָׁשַלִים. 

ָמדֹור 
ָחָדׁש ֶזה 
ֻיְקַּדׁש ֵהֵחל 
בּוַע ֶזה  ִמּׁשָ
ְלִמְכָּתִבים 
ְוִלְמָסִרים 
ֶׁשָאנּו 
ְמַקְּבִלים 
ִמּקֹוְרֵאינּו 
ַהֶּנֱאָמִנים.


