
ח ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתִפָּלה – ַּגם ְּכֶׁשַהְיּׁשּוָעה ֻמְבַטַחת
ְוִהֵּנה  ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוִּיְׂשאוּ  ִהְקִריב  "ּוַפְרעֹה 
ִמְצַרִים נֵֹסַע ַאֲחֵריֶהם ַוִּייְראּו ְמאֹד ַוִּיְצֲעקּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ֶאל ה'" (יד י)
ְּבֵפרּוׁשֹו ַלָּפסּוק ֵהִביא ַרִׁש"י ֶאת ִּדְבֵרי ֲחָכִמים (ַּתְנחּוָמא 
ָאָּמנּות  "ֶׁשָּתְפׂשּו   ִמּתֹו ָצֲעקּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֵני  ט) 
ִסָּבה  ְלַחֵּפׂש  ֵיׁש  ְוִכי  עֹוָלה:  ְוַהְּתִמיָהה  ֲאבֹוֵתיֶהם". 
ְּבָצָרה  ֲהא  ָׁשָעה,  ְּבאֹוָתּה  ָצֲעקּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֵני   ְלָכ

ְּגדֹוָלה ָהיּו? 
אֹוָתם  ֶׁשָּפְקדּו  ַהָּצרֹות  ַלְמרֹות  ָאֵכן,  ִּכי,  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
ָהיּו  ֶׁשֵּכן  ָצרֹוֵתיֶהם,   ִמּתֹו ָצֲעקּו  א  ָׁשָעה,  ְּבאֹוָתּה 
ְסמּוִכים ּוְבטּוִחים ְּבַהְבָטַחת ה' ֶׁשַּיֲעֶׂשה ִעָּמֶהם ִנִּסים 
 ִמָּכ ָנְבָעה  ֶׁשַּצֲעָקָתם  ַרִׁש"י  ֵּפֵרׁש  ֵּכן  ַעל  ְוִנְפָלאֹות. 
"ֶׁשָּתְפׂשּו ָאָּמנּות ֲאבֹוֵתיֶהם" ְלִהְתעֹוֵרר ֵמֲחַמת ַהָּצָרה 
ַהּפֹוֶקֶדת  ָצָרה  ֶׁשְּבָכל  ְלַלְּמֵדנּו  ַהָּדָבר  ּוָבא  ִלְתִפָּלה. 
ֵמחֹוָבתֹו  ֻמְבַטַחת,  ְיׁשּוָעתֹו  ַּכֲאֶׁשר  ַּגם  ָהָאָדם,  ֶאת 

ִלְזעֹק ּוְלִהְתַּפֵּלל ַלה'. 
'ִנְפָלאֹות ֲחָדׁשֹות' [ְּפֶיעְטֶרקֹוב תרנ"ז]

ְׁשִתיָקה ָיָפה ִּבְׁשַעת ַהַּמֵּגָפה
"ה' ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון" (יד יד)

ֶאת  ַהּתֹוָרה  ְמַכָּנה   ְלָכ ִּכי  ָאַמר  ַהָּקדֹוׁש  ָהֲאִר"י 
ַהַּמֵּגָפה 'ֶּדֶבר' – ִמְּלׁשֹון 'ִּדּבּור' – ְלַלֶּמְד ֶׁשַהַּמִּזיִקים 
ַהִּדּבּור  ֵמֲעוֹון  ִנְבָרִאים  ַהַּמֵּגָפה  ִּבְׁשַעת  ַהְּמִמיִתים 

ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. 
ַּכֲהָנא  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהָּקדּום  ַהּמֹוִכיַח  ֵּבֵאר  זֹאת  ִּפי  ַעל 
ָּבִעיר,  "ֶּדֶבר  א):  סב  (ב"ק  ֲחָכִמים  ִּדְבֵרי  ֶאת  ִמִּגיִּביְטׁש 
ַהָּמֶות   ֶׁשַּמְלַא ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ָיִחיד  ָאָדם  ִיָּכֵנס  ַאל 
ַמְפִקיד ָׁשם ֵּכָליו". ַמּדּוַע ִמָּכל ַהְּמקֹומֹות ִנְבָחר ַּדְוָקא 
ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ִּכְמקֹום ִאְחסּון ְלֵכָליו ֶׁשל ַמְלַא ַהָּמֶות? 
ִּבְׁשַעת  ַהַּמִּזיִקים  ַמְׁשִחיִתים  אֹוָתם  ֶׁשָּכָאמּור,  ִמּשּׁום 
ִמִּדְבֵרי  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ִמְּלַכְּתִחָּלה  ִנְבְראּו  ַהַּמֵּגָפה 
 ַמְלַא ֶׁשל  'ֵּכָליו'  ֵהם  ְוֵהם  ַהִּמְתַּפְּלִלים,  ֶׁשל  ַּבָּטָלה 

ַהָּמֶות. 
ֶרֶמז ִנְפָלא ַלֲחִׁשיבּות ַהִהָּמְנעּות ִמִּדּבּור ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 
ֵאיָמַתי  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ֵמַהָּפסּוק  ִמִּגיִּביְטׁש  ַהּמֹוִכיַח  ָלַמד 
ְלַהִּזיְקֶכם?  ֲעֵליֶכם  ַהָּקִמים  ְּכֶנֶגד  ָלֶכם"  ִיָּלֵחם  "ה' 
ַהְּכֶנֶסת.  ְּבֵבית  ִמְּלַדֵּבר   – ַּתֲחִרׁשּון"  "ְוַאֶּתם  ַּכֲאֶׁשר 
ְּבֵבית  ְּבֵטִלים  ְּדָבִרים  ְּתַדְּברּו  ָחִליָלה  ִאם  ְואּוָלם 
ַהַּמְׁשִחיִתים  ֶאת  ִּתְבְראּו  ִּפיֶכם  ְּבמֹו  ֲהא  ַהְּכֶנֶסת, 

ֶׁשַּיִּזיקּו ָלֶכם. 
'ֶּדֶר מֶֹׁשה' ְליֹום ח

ֵאיזֹו ְּבָרָכה ֵּבְרכּו ַעל ַהָּמן?
הּוא  ַמה  ָיְדעּו  א  ִּכי  הּוא  ָמן  ָאִחיו  ֶאל  ִאיׁש  "ַוּיֹאְמרּו 
ָלֶכם  ה'  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ַהֶּלֶחם  הּוא  ֲאֵלֶהם  מֶׁשה  ַוּיֹאֶמר 

ְלָאְכָלה" (טז טו)
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַאֲהרֹן ֵלִוין, ַרָּבּה ֶׁשל ֵריָׁשא, ִּכי ְּבֵעת ֶׁשּנֹוְכחּו 
ׁשֹוִנים,  ְטָעִמים  ַּבָּמן  ִלְטעֹם  ִנָּתן  ִּכי  ָלַדַעת  ִיְׂשָרֵאל 
ַמֲאָכל  ַעל   ְלָבֵר ֵיׁש  ְּבָרָכה  ֵאיזֹו   – הּוא"  "ָמן  ָּתְמהּו: 
ֶזה? "ִּכי א ָיְדעּו ַמה הּוא" – ַהַּמֲאָכל ַהָּלֶזה. ְוהֹוִסיף 
ִּכי  ַּדֶּמֶׂשק,  ַרֲאַב"ד  ַטַראבּ  ְמַסְלּתֹון  ַהּכֵֹהן  ֶעְזָרא  ָחָכם 

.'ָמן' – ָראֵׁשי ֵּתבֹות: 'ָמה ְנָבֵר'
ֵאָלה  ְוָאֵכן, ַרִּבים ֵמַרּבֹוֵתינּו ַהְּמָפְרִׁשים ִהְתַחְּבטּו ַּבּׁשְ
ַּכָּמה  ְלַהָּלן  ַהָּמן?  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבְרכּו  ְּבָרָכה  ֵאיזֹו   –

יטֹות ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְּבסּוְגָיה זֹאת: ֵמַהּׁשִ
א. ַרִּבי ְיהּוָדה ֶהָחִסיד ָּכַתב ֶׁשֵּבְרכּו: "ַהּנֹוֵתן ֶלֶחם ִמן 

ַמִים". ַהּׁשָ
ִמן  ֶלֶחם  "ַהּמֹוִציא  ֶׁשֵּבְרכּו:  ָּכַתב  ִמָּפאנוֹ  ָהְרָמ"ע  ב. 

ַמִים".  ַהּׁשָ

ִמן  ֶלֶחם  "ַהַּמְמִטיר  ֵּבְרכּו:  ַחי'  ִאיׁש  ַה'ֶּבן  ְלַדַעת  ג. 
ַמִים". ַהּׁשָ

ד. ַרִּבי ָּדִוד מֶֹׁשה ַאְבָרָהם, ַרָּבּה ֶׁשל רֹוִטין, ִחֵּדׁש ֶׁשֹּלא 
ְלִפי  ָעָליו   ֵּבֵר ֶאָחד  ָּכל  ֶאָּלא  ַלָּמן,  ְּבָרָכה  ִנְקְּבָעה 

ַהַּטַעם ֶׁשָּטַעם ּבֹו. 
שָכר' ִחֵּלק, ִּכי ִּבימֹות ַהחֹל א ֵּבְרכּו ַעל  ה. ַה'ְּבֵני ִיּׂשָ
ַהָּמן ְּכָלל ְלִפי ֶׁשִּנְבַלע ָּבֵאיָבִרים, ּוְבַׁשָּבת ֵּבְרכּו: "ֲאֶׁשר 

ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצּוָנוּ ֶלֱאכֹל ְסֻעַּדת ַׁשָּבת".
ִּכְרָאָיה ְלָכ ֶׁשַהָּמן א ָהָיה ָטעּון ְּבָרָכה ִמַּצד ַעְצמֹו 
ֵהִביא ַרִּבי ַאֲהרֹן ֵלִוין ֵמֵריָׁשא ֶאת ְלׁשֹון ַהְּגָמָרא (ְּבָרכֹות 
לה א): "ָאסּור לֹו ָלָאָדם ֶׁשֵּיָהֶנה ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְּבא 
ָּדָבר  ַעל  ַרק  ִהיא  ַהְּבָרָכה  ֶׁשחֹוַבת  ּוַמְׁשָמע  ְּבָרָכה", 

ַמִים. ֶׁשָּגֵדל ָּבעֹוָלם ַהֶּזה – ֶׁשֹּלא ַּכָּמן ֶׁשָּיַרד ִמן ַהּׁשָ
ַאף  ֶׁשַעל  כז)  טז  (ְלַהָּלן  ַה'ְּספֹוְרנוֹ'  ִׁשיַטת  ִּפי  ַעל  ו-ז. 
ֶׁשַהָּמן א ָהָיה ְמֻחָּבר ַלַּקְרַקע, ִלּקּוטוֹ ְּבַׁשָּבת ֶנֱאָסר 
ִמּשּׁום 'עֹוֵקר ָּדָבר ִמִּגּדּולוֹ' [ֶׁשִהיא ּתֹוָלָדה ִּדְמֶלאֶכת 
קֹוֵצר, ּוְכִפי ֶׁשָאְסרּו ֲחָכִמים (ַׁשָּבת קח א) ִלְתשׁ ִּפְטִרָּיה 
ְפֵתי ַצִּדיק' ִמִּפיְלץ  ַהְּגֵדָלה ַעל ְׂשַפת ַהְּכִלי], ָאַמר ַה'ּׂשִ
ִמן  ֶלֶחם  "ַהּמֹוִציא  ַהָּמן:  ַעל  ֶׁשֵּבְרכּו  ִיָּתֵכן   ֶׁשְּלִפיָכ
ָהָאֶרץ", ְוִאּלּו ַה'ְּכִלי ֶחְמָּדה' ָלַמד ִמָּכ ֶׁשֵּבְרכּו ָעָליו: 

"ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה".
ֵסֶפר ֲחִסיִדים תתתתמ; ַמַאְמֵרי ָהְרָמ"ע – 'ַמֲאַמר ַׁשְּבתֹות ה'' ח"ו; ׁשּו"ת 'ּתֹוָרה 
שָכר' ַמַאְמֵרי  ִלְׁשָמּה' סג; 'ֶמְרֶּכֶבת ַהִּמְׁשָנה' ַעל ְמִכיְלָתא ְּבַׁשַּלח ַּדף סו; 'ְּבֵני ִיּׂשָ
ָּבתֹות ג ג; 'ִׂשְפֵתי ַצִּדיק' אֹות סז; 'ִּבְרַּכת ַאֲהרֹן' ְּבָרכֹות פ"א ַמֲאָמר פה;  ַהּׁשַ
'ַוּיֹאֶמר ֶעְזָרא'; 'ֶחְמַּדת ִיְׂשָרֵאל' ח"ב סי' יד

ְּתִפָּלה ְמַחֶּיֶבת ִנְקיֹון ַּכַּפִים
"ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָיִרים מֶֹׁשה ָידֹו ְוָגַבר ִיְׂשָרֵאל ְוַכֲאֶׁשר ָיִניַח 

ָידֹו ְוָגַבר ֲעָמֵלק" (יז יא)
(ַּתְרּגּום  [ִּבְתִפָּלה]"  ִּבְצלֹוי  ָידֹו  מֶֹׁשה  ָזִקיף  ַּכד  "ֶוֱהֵוה 

יֹוָנָתן).

ַּכֲאֶׁשר  'ְוָהָיה  ְּבַפְׁשטּות:  ַהּתֹוָרה  ָנְקָטה  א  ַמּדּוַע 
ִיְתַּפֵּלל מֶֹׁשה'?

ה יֹוֵסף ִגּיְנְצּבּוְרג ִמַּדָּיֵני ְסַמְרּגֹון: ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְמַנּׁשֶ
אֹו  ַהָּיד  ַּבֲהָרַמת  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ֶׁשָּתְלָתה   ְּבָכ
ַּבֲהָנָחָתּה, ָרְמָזה ִהיא ִּכי ַקָּבַלת ַהְּתִפָּלה ְּתלּוָיה ְּבִנְקיֹון 
ִמִּלְׁשַח  ָיָדיו  [מֹוֵנַע]  ֵמִרים  ָהָאָדם  ִאם  ַהַּכַּפִים; 
ִאם   ַא ְלָרצֹון.  עֹוָלה  ְּתִפָּלתֹו  ֲאַזי  זּוָלתֹו,  ְּבָממֹון  ָיד 
ְּכָבר  ֲהא  זּוָלתֹו,  ָממֹון  ַעל  ָיָדיו  ַמִּניַח  הּוא  ָחִליָלה 
ֶנֱאָמר ְּדַבר ה' ְּבִפי ַהָּנִביא (ְיַׁשְעָיהּו א טו): "ַּגם ִּכי ַתְרּבּו 

ְתִפָּלה ֵאיֶנִּני ׁשֵֹמַע ְיֵדיֶכם ָּדִמים ָמֵלאּו".
'ִּגְבעֹות עֹוָלם' ֵחֶלק ַהְּדרּוׁש ְּדרּוׁש א

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

וה

ני ּפְ ם
'ָאֵמן' ַמְׁשָרה ְׁשִכיָנה ּוְמִחיָׁשה ְרפּוָאה

 ָעֶלי ָאִׂשים  א  ְבִמְצַרִים  ַׂשְמִּתי  ֲאֶׁשר  ַהַּמֲחָלה  "ָּכל 
ִּכי ֲאִני ה' רְֹפֶאָך" (טו כו) 

'ׁשֹוֵמר  ַּבַעל  רֹאְטה  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר  ָּדַרׁש 
ֱאמּוִנים': 

ִכיָנה  ְּבָׁשָעה ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנים ָאֵמן, ִמָּיד ִמְזַּדֶּמֶנת ַהּׁשְ
ְרפּוָאה  ָּבָאה   ּוְבָכ ָמקֹום,  ְּבאֹותֹו  ְוׁשֹוָרה  ַהְּקדֹוָׁשה 
ְׁשֵלָמה ָלָאָדם, ֵהן ְרפּוַאת ַהֶּנֶפׁש ְוֵהן ְרפּוַאת ַהּגּוף. 
 – ֲאִני"  ְיֵדי "ִּכי  ַעל  ֶׁשְּלָפֵנינּו;  ַּבָּפסּוק  ִנְרָמז  ֶזה  ִעְנָין 
ׁשֹוָרה,  ה'  ְׁשִכיַנת   – רְֹפֶאָך"  "ה'  'ָאֵמן',  ְּבִגיַמְטִרָּיה 

ְוָהָאָדם זֹוֶכה ִליׁשּוָעה.
רֹאְטה  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּפיַע  אֹוֵמר  ָהָיה   ְוָכ

ְלַתְלִמיָדיו ׁשֹוְמֵעי ִלְקחֹו: 
"ְּדעּו ָלֶכם, ִּכי ַעל ְיֵדי ֲעִנַּית ָאֵמן ַּכהֶֹגן, ַמְׁשִּפיִעים ָאנּו 
ּוְברּוָחִנּיּות  ְּבַגְׁשִמּיּות  טֹובֹות  ַהְׁשָּפעֹות  ַעְצֵמנּו  ַעל 
ב  ּוְמָגְרִׁשים ַהַּמֲחלֹות ִמן ַהַּבִית. ָּכל ָאָדם ָצִרי ְלַחּׁשֵ
ַהִאם   – יֹוֵתר  ֶאְצלֹו  ָחׁשּוב  ָמה  עֹוָלם,  ֶׁשל  ֶחְׁשּבֹונֹו 
ָלֶלֶכת ִלְדרֹׁש ָּברֹוְפִאים אֹו ַלֲענֹות ָאֵמן ְּבקֹול? ֶׁשֲהֵרי 
ִהיא ְסֻגָּלה ִנְפָלָאה ְלִהָּנֵצל ִמָּכל ֵאּלּו ּוְלָהִביא ְיׁשּוָעה 

ְוַהְצָלָחה ְּבָכל ָהִעְנָיִנים".
'ִאְמֵרי ַאֲהרֹן'; 'ִאיׁש ָחִסיד ָהָיה' עמ' רלא

ח ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ 367ּפָ תשפ"א

ַחר ְּבַחְברּוָתא – הֹוָדָאה ֻמְׁשֶלֶמת ְלֶמֶל ָהעֹוָלם. ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ְּבָרָכה ְּבא ָאֵמן – ְּפַלג ּגּוָפא 
ָהַאְדמֹו"ר  ֶׁשל  ְּדִהּלּוָלא  יֹוָמא  ָיחּול  ִּבְׁשָבט,  כ"א  ַהַּבֲעָל"ט,  ְרִביִעי  ְּביֹום 
ַרִּבי ְיִחיֵאל ְיהֹוֻׁשַע ִמִּביַאֶלא ִזיָע"א, ֶׁשִהְקִּפיד ַעד ְמאֹד ַעל ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות 
"ְולֹוַמר  נ):  אֹות  ַהּיֹום'  ('ֵסֶדר  ַהְנָהגֹוָתיו  ְּבֵסֶדר  ֶׁשהּוָבא  ְּכִפי  ְּבַחְברּוָתא.  ַחר  ַהּׁשַ
ֶעְליֹון  ִמְּקדֹוֵׁשי  ַּכָּידּוַע  ָאֵמן,  ֶׁשַּיֲענּו  ֲאָנִׁשים  ֵאיֶזה  ִּבְפֵני  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות 

ֶׁשְּבָרָכה ְּבא ָאֵמן הּוא ַמָּמׁש ְּפַלג ּגּוָפא".
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ַעם  ַּבֲעבּור  ָהיּו  ָהֲאֻּיָמה  ַהּשֹׁוָאה  ְיֵמי 
ַהּיֹוֶקֶדת.  ֶלֱאמּוָנתֹו  ִמְבָחן  ּכּור  ִיְׂשָרֵאל 
ַּבַּמֲחנֹות,  ְררּו  ֶׁשּׂשָ ַהּנֹוָרִאים  ַהְּתָנִאים 
ֲעַנן  ְלַצד  ַהַּמְתִמיד  כֹול  ְוַהּׁשְ ַהֵּסֶבל 
ִהְצִליחּו  א   ַהִּמְתַאֵּב ַהִּכְבָׁשִנים 
 ֶׁשִהְמִׁשי ָהֱאמּוָנה  זַֹהר  ֶאת  ְלַהְכהֹות 
ַאְלֵפי  ִרְבבֹות  ֶׁשל  ִּבְלָבבֹוֵתיֶהם  ִלְבעֹר 
ְּבאֹוָתם  ַּגם  ַהָּבָכא,  ֵעֶמק  עֹוְבֵרי  ִיְׂשָרֵאל, 

ָיִמים ֲאֻיִּמים.
ּוְׁשַנִים  ֵמִעיר  ֶאָחד  ּוְדוּוִיים,  ְסחּוִפים 
ְרוּוַית  ַחְתַחִּתים   ְּכֶׁשֶּדֶר ִמִּמְׁשָּפָחה, 
ָעְזבּו  ִלְפֵניֶהם,  עֹוד  ּוִמְכׁשֹוִלים  ְקָׁשִיים 
ֶׁשָּבְגָדה  מֹוַלְדָּתם  ֶאת  ַהִּכְבָׁשִנים  ִנּצֹוֵלי 
ֵמָחָדׁש.  ַחֵּייֶהם  ֶאת  ִלְבנֹות  ְוָיְצאּו  ָּבֶהם, 
ְּבִלָּבם  נֹוְצִרים  ְּכֶׁשֵהם  ָיְצאּו  זֹאת   ְלֶדֶר
ְוא  ֶׁשָהיּו  ּתֶֹכן  ְמֵלֵאי  ֵמַחִּיים  ִזְכרֹונֹות 

ָיׁשּובּו.
ֶׁשְּלַאַחר  ָהִראׁשֹונֹות  ִנים  ַהּׁשָ ְּבַעְׂשרֹות 
ַחֵּייֶהם  ְּבִבְנַין  ֲעסּוִקים  ֵהם  ָהיּו  ַהּשֹׁוָאה 
ְיהּוִדית  ִמְׁשָּפָחה  ַּבֲהָקַמת  ַהֲחָדִׁשים, 
ֶׁש"ֵנַצח   ְלָכ ִנַּצַחת  ֵעדּות  ֶׁשְּתַׁשֵּמׁש 
אֹותֹו  ִיָּנֵחם".  ְוא  ְיַׁשֵּקר  א  ִיְׂשָרֵאל 
ּוָפִליט  ָׂשִריד  ָּכל  ְלַכּלֹות  ֶׁשָחַׁשב  ָרָׁשע 
ִמִּיְׂשָרֵאל, ְּכָבר א ָהָיה ַקָּים ְּכֵדי ִלְראֹות 

ֶאת ְּפִריָחתֹו ַהְּמֻחֶּדֶׁשת ֶׁשל ַעם ַהֶּנַצח.
ְוַהַּמְרּגֹוַע,  ַהִּזְקָנה  ְיֵמי  ֶאל  ְּבַהִּגיָעם  ַרק 
ֶאת  ַלֲחרֹט  ֵמַהִּנּצֹוִלים  ַרִּבים  ִהְתַּפּנּו 
עֹוָלם  ְלַמְזֶּכֶרת  ֵסֶפר  ֲעֵלי  ִזְכרֹונֹוֵתיֶהם 
ֶׁשִּכְמַעט  ַהּדֹור  ֶאת  ָיַדע  א  ֲאֶׁשר  ְלדֹור 

ְוִנְכַחד.
ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָהָיה  ִנּצֹוִלים  ֵמאֹוָתם  ֶאָחד 
ִיְׂשָרֵאל ְקִריֶגר ִמְּנַתְנָיה, ְיִליד לֹוְדז' ְוֵנֶצר 
ָיָמיו  ַּבֲערֹב  ּפֹוִלין.  ַאְדמֹוֵר"י  ִלְגדֹוֵלי 
הֹוִציא ֶאת ֵסֶפר ִזְכרֹונֹוָתיו ִמיֵמי ַהּשֹׁוָאה 
ַהּמֹונֹולֹוג  ֶאת  ֵהִביא  ֶׁשּבֹו  "ִחִּייַתִני",   –

ֶׁשִּלְפֵניֶכם.
ַהּיֹום",  ַעד  ֵּגֶאה  ֲאִני  ֶאָחד  ָּדָבר  "ַעל 
 ָּכ "ַעל  ְקִריֶגר,  ָהַרב  ְוכֹוֵתב  ַמְקִּדים 
ֶׁשְּבֶמֶׁש ָּכל ְׁשנֹוַתי ַּבּשֹׁוָאה ָהֲאֻּיָמה א 
ָׁשַכְחִּתי ְלֶרַגע ֶאת ֱאַקי ְוא ִהְתַרַעְמִּתי 

ַעל ַמֲעָׂשיו".
ָהַרב  ָׁשַאב  ָהַעָּזה  ְוִתְקָותוֹ  ֱאמּוָנתֹו  ֶאת 
ְּבָכל  ָלֵׂשאת  ֶׁשִהְקִּפיד  ֵמַהְּתִפָּלה  ְקִריֶגר 
יֹום ָויֹום. הּוא ִהְתַּפֵּלל ְּבָכל ּבֶֹקר, ִמְּבִלי 
ְלַהֲחִמיץ ְולּו יֹום ֶאָחד. ְּבָׁשָעה ֶׁשִהְצטֹוֵפף 
ַהּבֶֹקר,  ְּבִמְסַּדר  ָהֲאִסיִרים  ֶיֶתר  ִעם  ַיַחד 
 ִנְמַׁש ָאְפָיִנית  ָנאִצית  ֶׁשְּבַאְכָזִרּיּות 
ִמְּבִלי  ּוַמִּתיׁשֹות,  ֲאֻרּכֹות  ָׁשעֹות  ְלִעִּתים 
ְּבאֹוָתּה  ַרר  ֶׁשּׂשָ ָהֲאִויר  ְּבֶמֶזג  ב  ְלִהְתַחּׁשֵ
ִׂשְפתֹוָתיו  ָהיּו  ַהִּמְסָּדר  ִּבְׁשַעת  ֵעת. 
ְּתִפָּלה  ֲחִרית,  ַהּׁשַ ְּתִפַּלת  ֶאת  ְמַמְלְמלֹות 
ְׁשֵקָטה ֶׁשֻּלּוְָתה ָּתִמיד ִּבְדָמעֹות רֹוְתחֹות 

ֶׁשָּזְלגּו ֵמָהֵעיַנִים ֶׁשֵּסְרבוּ ְלַאֵּבד ִּתְקָוה.
ִיְׂשָרֵאל  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָהָיה  ִּתיָרא",  "ַאל 
ִעם  ְמַחְּזקֹות  ִמִּלים  ְלַעְצמֹו  לֹוֵחׁש 
מּול  ַמֲעָמד  "ַהֲחֵזק  ַהְּתִפָּלה,  ִסּיּום 
ֶׁשּבֹו  ַהּיֹום  ִיְרַחק  א  ַהְּקָׁשִיים.  ָּכל 
ָהְרָׁשִעים,  ֶׁשל  ְּבַמָּפָלָתם  ִלְראֹות  ִּתְזֶּכה 
ְלבֹוֵני  ּוְלִהְצָטֵרף  ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ  ַלֲעלֹות 

ְירּוָׁשַלִים".
ִּביְרֶקָנאּו.  ַּבַּמֲחֶנה  קֶֹדׁש  ַׁשָּבת  ֶעֶרב 
ָהֲאִסיִרים  ִקְּבלּו  ֶעֶרב  ִלְפנֹות  יֹום,  ְּכִמֵּדי 
ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ַהּיֹוִמית.  ַהֶּלֶחם  ְּפרּוַסת  ֶאת 
ִיְׂשָרֵאל, ַלְמרֹות ַרֲעבֹונֹו, א ִמֵהר ֶלֱאכֹל 
ְלַקֵּדׁש  ָנַהג  הּוא  ַׁשָּבת  ְּבֵליל  ְמָנתֹו.  ֶאת 
ַעל ֲחִצי ֵמַהְּפרּוָסה ְוֶלֱאכֹל אֹוָתּה ִּכְסֻעַּדת 
ָׁשַמר  ִני  ַהּׁשֵ ֶחְצָיּה  ֶאת  ְוִאּלּו  ַׁשָּבת,  ֵליל 

ָּבת. ְּכֵדי ְלַקֵּדׁש ָעֶליָה ְּבבֶֹקר יֹום ַהּׁשַ
ִלְׁשמֹר ְּפרּוַסת ֶלֶחם ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָהְיָתה 
ָלָרָעב ְׁשִליָטה ֻמְחֶלֶטת – ָהְיָתה ְמִׂשיָמה 
ְלַהְחִּביא  ָעָליו  ָהָיה  ַּבֲעִליל.  ְּפׁשּוָטה  א 
ִליׁשֹן  ְּבָגָדיו,   ְּבתֹו ֵהיֵטב  ַהְּפרּוָסה  ֶאת 
ַעד  ְלַהְחִּביָאּה  ּוַבּבֶֹקר  ַּבַּלְיָלה,  ִעָּמּה 
ָּכַלל  ֶׁשָּכָאמּור  ַהּבֶֹקר,  ִמְסַּדר  ְלַאַחר 
ְּבתֹוכֹו ֶאת ַהְּתִפָּלה, ֶׁשַרק ְלַאֲחֶריָה יּוַכל 

ְלַקֵּדׁש ְוֶלֱאכֹל.
ְמַסֵּפר ָהַרב ְקִריֶגר:

ִהְתַחְלִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ָּבתֹות,  ַהּׁשַ "ְּבַאַחת 
ַׁשָּבת,  ֶׁשל  ַׁשֲחִרית  ְּתִפַּלת  ְלִהְתַּפֵּלל 
ַּבַעל  ְמֻבָּגר  ְיהּוִדי  ֶׁשְּלִצִּדי  ִהְבַחְנִּתי 
ָחׁש  הּוא  ַהִּנְרֶאה  ְּכִפי  ָמִריר.  ָּפִנים  ֵסֶבר 
ְמַמְלֵמל  ֲאִני  ַהִּמְסָּדר  ָּכל   ֶׁשְּבַמֲהַל
ִאי  ֶאת  ְלַהִּביַע  ּוִבְרצֹונֹו  ּוְמַמְלֵמל, 
ְלַעְצמֹו  ָּפַלט  ֵמַהַּמֲחֶזה  ְרצֹונֹו  ְׂשִביעּות 
ָצִעיר  ָאָדם  'ִמְסֵּכן.  ְלָאְזִני:  ֶׁשַּיִּגיַע  ְּבקֹול 

ֶׁשָּכֶזה ְּכָבר ְמַדֵּבר ֶאל ַעְצמֹו...'
א  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה  ֶׁשָהִייִתי  ֵּכיָון 
ִסַּיְמִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ַרק  לֹו.  ַלֲענֹות  ָיכְֹלִּתי 
ֵחֶלק ֵמַהְּתִפָּלה ֵהַׁשְבִּתי לֹו: 'ַאָּתה טֹוֶעה, 
ֲאדֹוִני, א ִעם ַעְצִמי ִּדַּבְרִּתי; ִּדַּבְרִּתי ִעם 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. ִהְתַּפַּלְלִּתי ְלָפָניו. ֵהן 

ַׁשָּבת קֶֹדׁש ַהּיֹום!'
ַהּיֹום,  'ַׁשָּבת  ָהִאיׁש,  ִנְדַהם  'ָמה?', 
ָהִאיׁש  אֹוִתי  ָּתַפס  ְוָכאן  ְוִהְתַּפַּלְלָּת?!' 
ִמְתַחֵּנן:  ְּבקֹול  ְלֶעְבִרי  ְוָקָרא  ָיָדיו  ִּבְׁשֵּתי 
ִּבְצִעירּוִתי  ָהַרב  ְלַצֲעִרי  ָיָקר!  'ְיהּוִדי 
ִהְתַרַחְקִּתי ִמֶּדֶר ה'. ִמֶּזה ֶעְׂשִרים ָׁשָנה 
 ֶׁשֹּלא ִהְתַּפַּלְלִּתי. ָאָּנא, ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִמְּמ
ֱאמֹר  ַּבְּתִפָּלה,   ַמְמִׁשי ַאָּתה  ִאם  ִּכי 
אֹוָתּה ְּבקֹול ָרם יֹוֵתר, ָּכ ֶׁשֹאַכל ַּגם ֲאִני 
ִמִּלים  ֵמאֹוָתן  ִמִּלים  ַּכָּמה   ַאֲחֶרי לֹוַמר 

ְקדֹוׁשֹות ֶׁשְּכָבר ִהְסַּפְקִּתי ִלְׁשּכֹחַ!'
ֶׁשֲאִני   ּתֹו ְּבִאִּטּיּות  ִּבְתִפָּלִתי  ִהְמַׁשְכִּתי 
ֶׁשְּלִצִּדי  ָהִאיׁש  ִּבְמַעט.  קֹוִלי  ֶאת  ַמְגִּביַּה 
ִהְׁשַּתֵּדל ַלֲחזֹר ַאֲחֵרי ָּכל ִמָּלה ֶׁשהֹוֵצאִתי 

ִמִּפי.
ִסּיּום  ִעם  ְּבַבד  ַּבד  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ִסַּיְמִּתי 
ַׂשְמִּתי  ַלְּצִריף  ַׁשְבִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ַהִּמְסָּדר. 
ְּבַהִּגיִעי  ְּבִעְקבֹוַתי.  צֹוֵעד  ֶׁשָהִאיׁש  ֵלב 
ַהְּפרּוָסה  ֲחִצי  ֶאת  ָׁשַלְפִּתי  ְלַדְרָּגִׁשי 
ֵמַהַּמֲחבֹוא, ִקַּדְׁשִּתי ָעֶליָה ְּכִמְנָהִגי, אּוָלם 
ַהַּפַעם ָּפַרְסִּתי אֹוָתּה ִלְׁשֵני ֲחָלִקים. ֶאת 
ֶאת  ְוִאּלּו  ְּבַעְצִמי,  ָאַכְלִּתי  ָהֶאָחד  ֶחְלָקּה 

ִני ָמַסְרִּתי ִליִדיִדי ֶהָחָדׁש. ַהֵחֶלק ַהּׁשֵ
ֶאת  ְלַקֵּבל  ְּבתֶֹקף  ֵסֵרב  ַהָּלה  ְּבַרם, 
ֲאִכיַלת  ִּכי  ָטַען  הּוא  ַהֲחצּוָיה.  ַהְּפרּוָסה 
ְוָחִליָלה  ְּכֶרַצח,  ְּבֵעיָניו  ֲחׁשּוָבה  ְמָנִתי 
ְּבָפָניו  ִהְפַצְרִּתי   .ְלָכ ִמְּלַהְסִּכים  לֹו 
ֶׁשֲאִכיָלה זֹו ָּכמֹוָה ִּכְטִעיָמה ִמֵּיין ַהִּקּדּוׁש, 
ְכַנְעִּתי אֹותֹו ִּכי ֶזהּו ָה'עֶֹנג  ְוַרק ְלַאַחר ֶׁשּׁשִ
נֹוָרא  ֶׁשְּבָמקֹום  ֶׁשִּלי,  ַהְּפָרִטי  ַׁשָּבת' 
ַעל  ָיָקר  ְיהּוִדי  ְלָאֵרַח  זֹוֶכה  ֲאִני  ֶׁשָּכֶזה 

ֻׁשְלָחִני, הּוא ַנֲעָנה ִלי ְוָסַעד ִעִּמי ַיַחד.
ַהְּנִתיָנה  ִנְׁשַּכַחת.  ִּבְלִּתי  ְסֻעָּדה  זֹו  ָהְיָתה 
ְּברּוָחִנּיּות  ֲחָדִׁשים  ּכֹחֹות  ִּבי  ֵהִפיָחה 
ַהַּדָּלה  ַהָּמָנה  ַלְמרֹות  ּוְבַגְׁשִמּיּות. 
ְררּו  ֶׁשּׂשָ ַהָּקִׁשים  ַהְּתָנִאים  ְוַלְמרֹות 
ַעל  ֵמֵסב  ֶׁשֲאִני  ִּכְבָיכֹול,  ַחְׁשִּתי,  ִמָּסִביב, 
ַהּסֹוֵבב  ִמָּכל  ׁשֹוֵכַח  ְמָלִכים,  ֻׁשְלַחן  ַיד 
אֹוִתי ְוַנְפִׁשי ִמְתרֹוֶמֶמת ֶאל ַעל. ָהיּו ֵאּלּו 
ְרָגִעים ֶׁשל 'ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא' ֶׁשַאף ַּפַעם 

א ַיְחְזרּו.
'ֵנר ְלֻׁשְלַחן ַׁשָּבת' ִּגָּליֹון 926

ֵמ'ֲעֵׂשה טֹוב' ְל'סּור ֵמַרע'
ָאָדם  ֶׁשל  "ִיְצרֹו  ב):  ל  (ִקּדּוִׁשין  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 
[ַעל  ֲהִמיתֹו  ּוְמַבֵּקׁש  יֹום  ְּבָכל  ָעָליו  ִמְתַּגֵּבר 
ְיֵדי ֶׁשַמְּחִטיאֹו]... ְוִאְלָמֵלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
א  ַמִים  ִמּׁשָ ִסּיּוַע  ְלא  לֹו".  ָיכֹול  ֵאין  עֹוְזרֹו 
ַּבּתֹוָרה  ְלִהָּדֵבק   – ַּבּטֹוב  ִלְבחֹר  ְיכֹוִלים  ָהִיינּו 
ַלֲעמֹד  ְיכֹוִלים  ָהִיינּו  ֶׁשֹּלא  ּוְבַוַּדאי  ּוַבִּמְצוֹות, 
ְּכֶנֶגד ִּפּתּוֵיי ַהֵּיֶצר ָלסּור ֵמַרע ּוְלִהָּמַנע ֵמֵחְטא 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשְּיַסְּיֵענּו  ֶׁשִּבַּקְׁשנּו  ַאַחר  ָלֵכן,  ְוָעוֹון. 
 הּוא ַּב'ֲעֵׂשה טֹוב' – "ֶׁשַּתְרִגיֵלנּו ְּבתֹוָרֶת ָּברּו
ְוַדְּבֵקנּו ְּבִמְצֹוֶתי", ַמְמִׁשיִכים ָאנּו ּוְמַבְּקִׁשים: 
ֶׁשְּיַסְּיֵענּו  ֵחְטא",  ִליֵדי  א  ְּתִביֵאנּו  "ְוַאל 
ַמִים ַאף ָל'סּור ֵמַרע' ('ַאּבּוִדְרַהם' ֵסֶדר ִּבְרכֹות  ִמּׁשָ
עמ'  ְּתִפָּלה  ֵּבאּוֵרי  ַחִּיים'  'ִרַּנת   – ַחִּיים'  'ִׂשְפֵתי  ַחר;  ַהּׁשַ

סד).

ְׁשֵּתי  ֶׁשֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת  ְלָבֵאר  ֵיׁש  עֹוד 
ַהַּבָּקׁשֹות, ַעל ִּפי ָמה ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים (יֹוָמא עב 
ַהּתֹוָרה  'ְוזֹאת  מד):  ד  (ְּדָבִרים  ִּדְכִתיב  "ַמאי  ב): 
ֲאֶׁשר ָׂשם [ִמְּלׁשֹון 'ַסם'] מֶֹׁשה'? "ָזָכה [ְוָלַמד 
ָזָכה  א  ַחִּיים,  ַסם  לֹו  ַנֲעֵׂשית  ִלְׁשָמּה]  ּתֹוָרה 
לֹו  ַנֲעֵׂשית  ְוִקְנטּור]  ַּגֲאָוה  ְלֵׁשם  ָלַמד  [ֶאָּלא 
ַּתֲעִנית  ְותֹוְספֹות  ָׁשם  ַמַהְרָׁש"א  ִּפי  (ַעל  ִמיָתה"  ַסם 

ז א ד"ה ְוָכל). 

"ֶׁשַּתְרִגיֵלנּו  ֶׁשִּבַּקְׁשנּו  ְלַאַחר  ִמָּיד   ,ְלִפיָכ
ֶׁשִּנְזֶּכה  ּוְמַבְּקִׁשים,  מֹוִסיִפים  ָאנּו   ,"ְּבתֹוָרֶת
ִלְהיֹות ֵמֵאּלּו ֶׁשּתֹוָרָתם ַנֲעֵׂשית ָלֶהם ַסם ַחִּיים, 
ְוא ֵמֵאּלּו ֶׁשּתֹוָרָתם ַנֲעֵׂשית ָלֶהם ַסם ִמיָתה, 
'אֹור  (ִסּדּור  ְוָעוֹון  ֵחְטא  ִליֵדי  אֹוָתם  ּוְמִביָאה 

ַהַחָּמה' ַּדף יט). 

'ַאל ַּתט ִלִּבי ְלָדָבר ָרע'
ַרִּבים ָּתְמהּו ַעל ֻנַּסח ַּבָּקַׁשת "ְוַאל ְּתִביֵאנּו א 
ִליֵדי ֵחְטא"; ְוִכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמִביא ֶאת 
ְּבַיד  ְנתּוָנה  ַהְּבִחיָרה  ֲהא  ֵחְטא,  ִליֵדי  ָהָאָדם 

ָהָאָדם ִאם ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב?
ֵיׁש ֶׁשָּכַתב ִּכי, ָאֵכן, ֵאין ְלַבֵּקׁש ְּבֻנָּסח ֶזה, ֶאָּלא: 
ְזֵקִנים'  ('ֲעֶטֶרת  ֵחְטא"  ִליֵדי  ִמָּלבֹוא  "ְוִתְׁשְמֵרִני 
מּוָבא  ב)  ס  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  אּוָלם  ו).  מו  או"ח 
ְּתִהִּלים  ְּבֵסֶפר  ְוַאף  ְּבָיֵדינּו,  ֶׁשִּנְמָצא  ַהֻּנָּסח 
מֹוְצִאים ָאנּו ֵמֵעין ַּבָּקָׁשה זֹו, ַּכָּכתּוב (ָׁשם קמא 

ד): "ַאל ַּתט ִלִּבי ְלָדָבר ָרע".
ָאנּו  זֹו  ֶׁשְּבַבָּקָׁשה  ֵּפֵרׁש  טֹוב'  יֹום  ַה'ּתֹוְספֹות 
ִיְנַהג  ֶׁשֹּלא  הּוא   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ְמַבְּקִׁשים 
ִלָּבם  ֶאת  ְמַחֵּזק  ֶׁשהּוא  ְרָׁשִעים  ְּכאֹוָתם  ָּבנּו 
ַהְּתׁשּוָבה.  ַּדְרֵכי  ֶאת  ִּבְפֵניֶהם  ְונֹוֵעל  ְלַהְרִׁשיַע 
"ֶאְפָׁשר  ג):  ו  (ְּתׁשּוָבה  ָהַרְמָּב"ם  ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי 
ִמֶּמּנּו  ֶׁשּמֹוְנִעין  ָּגדֹול...  ֵחְטא  ָאָדם  ֶׁשֶּיְחָטא 
ַהְּתׁשּוָבה ְוֵאין ְמִניִחין לֹו ְרׁשּות ָלׁשּוב ֵמִרְׁשעֹו, 
 ְלִפיָכ ֶׁשַּיֲעֶׂשה...  ְּבֶחְטאֹו  ִויַאֵּבד  ֶׁשָּימּות  ְּכֵדי 
ֲאַחֵּזק  'ַוֲאִני  כא):  ד  ְׁשמֹות  (ְרֵאה  ַּבּתֹוָרה  ָּכתּוב 
ְוֵהַרע  ְּתִחָּלה  ֵמַעְצמֹו  ֶׁשָחָטא  ְלִפי  ִלּבֹו'.  ֶאת 
י):  א  (ְׁשמֹות  ֶׁשֶּנֱאָמר  ְּבַאְרצֹו  ַהָּגִרים  ְלִיְׂשָרֵאל 
'ָהָבה ִנְתַחְּכָמה לֹו', ָנַתן ַהִּדין ִלְמנַֹע ַהְּתׁשּוָבה 
ַהָּקדֹוׁש  ִחֵּזק   ְלִפיָכ ִמֶּמּנּו,  ֶׁשִּנְפַרע  ַעד  ִמֶּמּנּו 
('ַמֲעַדֵּני יֹום טֹוב' ְּבָרכֹות פ"ט  ָּברּו הּוא ֶאת ִלּבֹו" 

סי' כג אֹות ב).

ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ַהָּקדֹוׁש  ָל"ה  ַהּׁשְ ֵּפֵרׁש  עֹוד 
 ְלִפיָכ לֹו".  ּפֹוְתִחין  ִלָּטֵמא  "ָּבא  א):  קד  (ַׁשָּבת 
ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֶׁשַּגם ִאם ִנָּכֵׁשל ְּבֵחְטא, ָחִליָלה, 
ְלהֹוִסיף  ֶּפַתח  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ָלנּו  ִיְפְּתחּו  ֶׁשֹּלא 
ְוַלֲחטֹא, ֶאָּלא ְיַסְּיעּו ְּבָיֵדינּו ֵליֵל ְּבֶדֶר ַהּטֹוב 

ָל"ה).  ְוַהָּיָׁשר (ִסּדּור ַהּׁשְ

ַמְׁשָמעּות ְלׁשֹון 'ִליֵדי ֵחְטא'
ַהַּטַעם ֶׁשָּנְקטּו ְלׁשֹון 'ִליֵדי' הּוא ִמּשּׁום ֶׁשִעַּקר 
ֶׁשל  ַה'ָּיַדִים'   ְלתֹו ִלּפֹל  ֶׁשֹּלא  ִהיא  ָהֲעבֹוָדה 
ֶזה  ַהֶּנֱאָבִקים  ֲאָנִׁשים  ִלְׁשֵני  ָמָׁשל  ַהֵחְטא. 
ָּבֶזה; ְּבֶרַגע ֶׁשִהְצִליַח ָהֶאָחד ְלַהִּפיל ֶאת ְיִריבֹו 
 ַאְרָצה, ֲהֵרי הּוא ְּבָיָדיו ַלֲעׂשֹות ּבֹו ִּכְרצֹונֹו. ָּכ
ַל'ָּיַדִים'  ִלּפֹל  ֶׁשֹּלא  ִהיא  ָּכאן  ַהַּבָּקָׁשה  ִעַּקר 
ִמֶּמּנּו  ַהִהְתַנְּתקּות  ִמֵּכן  ֶׁשְּלַאַחר  ַהֵחְטא,  ֶׁשל 

הֹוֶפֶכת ְלָקָשׁה ('ְּתִפַּלת ַחָּנה' עמ' סט).
 עֹוד ֵּפְרׁשּו ָּבֶזה ֶׁש'ִלּיֵדי ֵחְטא' ַהְינּו ִליֵדי ַהַּמְלָא
ֶׁשִּנְבָרא ֵמֲחַמת ַהֵחְטא. ֶׁשֲהֵרי ֶזהּו ִעְנַין "ֲעֵבָרה 
ַהִּנְבָרא   ֶׁשַהַּמְלָא ב) –  ד  ֲעֵבָרה" (ָאבֹות  ּגֹוֶרֶרת 
ָהָאָדם  ֶאת  ִלְמנַֹע  ָּתִמיד  ְמַבֵּקׁש  ַהֵחְטא  ִמן 
ִמְּתׁשּוָבה, ִמּשּׁום ֶׁשַעל ְיֵדי ַהְּתׁשּוָבה ִּתְתַּבֵּטל 
ֵמֲעֵבָרה  ְּבִפּתּוִיים  מֹוְׁשכֹו  הּוא  ֵּכן  ַעל  ַמהּותֹו. 

ַלֲעֵבָרה ('ַנַחל ִיְצָחק' ְּתַצּוֶה).
ג  עֹוד ֵּפְרׁשּו ָּבֶזה ַעל ִּפי ָמה ֶׁשָּמִצינוּ ֶׁשֵּיׁש ֻמּׂשָ
ֶׁשל 'ְידֹות ְנָדִרים' ֶׁשֵאינֹו אֹוֵמר ֶאת ֻנַּסח ַהֶּנֶדר 
ֶאת  ַרק  ְואֹוֵמר  ִּבְלׁשֹונֹו  ְמַקֵּצר  ֶאָּלא  ִּבְמלֹואֹו, 
ֶחְלקֹו (ְרֵאה ָר"ן ְנָדִרים ב א ד"ה ָּכל). ְוָכ ַּגם ְּבִעְנַין 
ִּב'ידֹות  ַאף  ִנָּכֵׁשל  ֶׁשֹּלא  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ַהֵחְטא 
ְלַפּתֹות  ְׁשִליָטה  ַלֵּיֶצר  ְיֵהא  ֶׁשֹּלא  ֲעֵבָרה', 
אֹוָתנּו ְולּו ַרק ְלַהְתִחיל ְּבַמֲעֵׂשה ֲעֵבָרה ַהּגֹוֵרר 
קונ'  ִוויְגדֹור]  [ָלָר"מ  ֲחָכִמים'  ('רּוַח  ַעְצָמּה  ָלֲעֵבָרה 

'ִמְנַחת ְיהּוָדה' עמ' ב).

ֵחְטא, ֲעֵבָרה ְוָעוֹון
ְּבַבָּקָׁשה זֹו ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֶׁשֹּלא ָנבֹוא "א ִליֵדי 

ֵחְטא, ְוא ִליֵדי ֲעֵבָרה ְוָעֹון".
ֵמֲחַמת  ַהַּנֲעֶׂשה  ה  ַמֲעֹשֶ ַמְׁשָמעּוָתּה  'ֲעֵבָרה' 
ִהְתַּגְּברּות ַהֵּיֶצר ְוא ִּבְׁשַאט ֶנֶפׁש, ְוהּוא ַּדְרָּגה 
ְל'ָעֹון'  ׁשֹוֵגג,  ֶׁשַּמְׁשָמעּותֹו  'ֵחְטא'  ֵּבין  ְמֻמַּצַעת 
ְּתִפָּלה'  ('ִעּיּון  ֶנֶפׁש  ִּבְׁשַאט  ֵמִזיד  ֶׁשַּמְׁשָמעּותֹו 

ַּבִּסּדּור 'אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות'). 

ֶׁשֹּלא  ְּגדֹוָלה  ְּבַבָּקָׁשה  ָאנּו  ֶׁשּפֹוְתִחים  ִנְמָצא 
ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְּבׁשֹוֵגג,  'ֵחְטא'  ִליֵדי  ֲאִפּלוּ  ָנבֹוא 
ִּתְתַקֵּבל  א  ִאם  ֶׁשַאף  ּוְמַבְּקִׁשים  מֹוִסיִפים 
ּוְלַבּסֹוף  'ֲעֵבָרה',  ִליֵדי  ָנבֹוא  א  זֹו,  ַּבָּקָׁשֵתנּו 
ַהַּנֲעֶׂשה  ְּב'ָעֹון'  ִנָּכֵׁשל  א  ַהָּפחֹות  ֶׁשְּלָכל   –
נה)  כד  (ְּבֵראִׁשית  ַרִׁש"י  ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי  ְּבֵמִזיד. 
ָּדָבר  ַעל  ְּתִחָּלה  ְלַבֵּקׁש  ַהְּמַבְּקִׁשים   ֶׁשֶּדֶר
(ְרֵאה  יֹוֵתר  ְקַטָּנה  ְּבַבָּקָׁשה   ּוְלַהְמִׁשי ְמֻרֶּבה 

'ִּבְרַּכת ִאיׁש' ַחֵּיי ָׂשָרה). 

נֹוָסף:  ְּבאֶֹפן  ֵּפֵרׁש  ְּדַאְבָרָהם'  'ְצלֹוָתא  ַּבִּסּדּור 
'ֲעֵבָרה' ֵּפרּוָׁשּה ִּבּטּול ִמְצַות ֲעֵׂשה. ְּבַבָּקָׁשה זֹו 
ַּבֲעֵבַרת  ִנָּכֵׁשל  ֶׁשֹּלא  ַרק  ֶׁשֹּלא  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים 
'א ַּתֲעֶׂשה' ְּבׁשֹוֵגג אֹו ְּבֵמִזיד ['ֵחְטא' ְו'ָעוֹון'], 
 א ָנבֹוא ִליֵדי ִּבּטּול ִמְצַות ֲעֵׂשה, ְוָכ ֶאָּלא ַאף

ִנַּדֵּבק ְּבִמְצוֹות ַהּתֹוָרה. 
ֵהם  'ָעֹון'  ְוֵהן  'ֲעֵבָרה'  ֶׁשֵהן  ֶׁשֵּבֵאר  ִמי  ֵיׁש 
ֶׁשַהִחּלּוק  ֶאָּלא  ְּבֵמִזיד,  ַהַּנֲעִׂשים  ֲחָטִאים 
ֶׁשַּגם  ְמֻעּוָת  ה  ַמֲעֹשֶ הּוא  ֶׁש'ָעֹון'  הּוא  ֵּביֵניֶהם 
ֶכל ְמַחֵּיב  ִאּלּו א ִנְצַטּוֵינוּ ַעל ָּכ ַּבּתֹוָרה, ַהּׂשֵ
ה  ַמֲעֹשֶ ִהיא  'ֲעֵבָרה'  ְוִאּלּו  ַלֲעׂשֹותֹו,  ֶׁשֹּלא 
 ֶׁשֹּלא ָהִיינּו ִנְזָהִרים ּבֹו ִאְלָמֵלא ִנְצַטּוֵינוּ ַעל ָּכ
'ֲעֵבָרה'  ִּבְלׁשֹון  ָהְרמּוָזה  ּוַכַּמְׁשָמעּות  ַּבּתֹוָרה, 
('ֵּבאּור ֵׁשמֹות ַהִּנְרָּדִפים  – ַלֲעבֹר ַעל ֻחֵּקי ַהּתֹוָרה 

ֶׁשַּבָתָּנ"' עמ' רמז). 

'ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ַּדָּכא ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם'

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ּדּכא ַוּת ד

ּו סִספוּ
ל עלַ

ִ ם
ָנה' (ב) ֲעִביר ׁשֵ ת 'ַהּמַ ְרּכַ ַאַחר ּבִ 'ְיִהי ָרצֹון' ׁשֶ

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

ה ִפָלּ ֵסֶדר ַהְתּ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ּבְ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
ׁשַאח צֹון'

נִִנייִני ְ פּפְּ ם 

ֵחְטא –  ִליֵדי  א  ָנבֹוא  א   ְוָכ ָהַרע,  ַהֵּיֶצר  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ְּבָיֵדינּו  ֶׁשְּתַסֵּיַע  ְּתִביֵאנּו –  ְוַאל 
ְּבׁשֹוֵגג ְוא ִליֵדי ֲעֵבָרה – ַהָּבָאה ֵמִהְתַּגְּברּות ַהֵּיֶצר ְוָעֹון – ַהַּנֲעֶׂשה ְּבֵמִזיד.


