
ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִיְתרֹו ִהְתּבֹוֵנן ְּב'ֵעיַנִים ְּפקּוחֹות'
"ַוִּיְׁשַמע ִיְתרֹו כֵֹהן ִמְדָין חֵֹתן מֶׁשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה 
ֱאקים ְלמֶׁשה ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ִּכי הֹוִציא ה' ֶאת ִיְׂשָרֵאל 

ִמִּמְצָרִים" (יח א)
ְּבֵאר  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ַׁשִּפיָרא  ְׁשמּוֵאל  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ָּדַרׁש 

ַיֲעקֹב: 
ִּבְקִריַעת ַים סּוף ּוְבַמַּתן ּתֹוָרה ִהְתַוְּדעוּ ָּכל ּגֹוֵיי ֵּתֵבל 
א  "ִצּפֹור  ּתֹוָרה:  ַמַּתן  ִּבְׁשַעת  ְּבעֹוָלמֹו.  ה'  ְלַמְלכּות 
ָצַוח, עֹוף א ָּפַרח, ׁשֹור א ָּגָעה... ַהְּבִרּיֹות א ִּדְּברּו, 
ּוִבְׁשַעת  ט),  כט  (שמו"ר  ּוַמְחִריׁש"  ׁשֹוֵתק  ָהעֹוָלם  ֶאָּלא 
(ְמִכיְלָתא  ִנְבְקעּו"  ֶׁשָּבעֹוָלם  ַמִים  סּוף: "ָּכל  ַים  ְקִריַעת 
ִהְתַּפֲעלּו  ַהּגֹוִיים  ָּכל  ּוְבעֹוד  ד).  ְּדַוְיִהי  ַמֶּסְכָּתא  ְּבַׁשַּלח 
ִמ'ּתֹוְפעֹות ַהֶּטַבע' ַהִּפְלִאּיֹות ֶׁשִהְתַרֲחׁשּו ְלֶנֶגד ֵעיֵניֶהם 
ְוא ָׁשתּו ִלָּבם ְלָהִבין ֶאת ַהֶּמֶסר ַהָּטמּון ֵמֲאחֹוֵריֶהן, 
ְּבַמָּבט  ְלַהִּביט  ְוִלּבֹו,  ֵעיָניו  ֶאת  ִלְפקַֹח  ָזָכה  ִיְתרֹו  ַרק 

ָנכֹון ֶאל ֶׁשֵאַרע ּוְלַהִּסיק ֶאת ַהַּמְסָקָנה ַהִּמְתַּבֶּקֶׁשת. 
ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת  ֶזה  ִמַּטַעם 
ְלִצּיֹון   ְּבׁשּוְב ֵעיֵנינּו  "ְוֶתֱחֶזיָנה  ִּבְלׁשֹון:  ַהְּגֻאָּלה  ַעל 
ְּבַרֲחִמים". ֶׁשֵּכן ִאם ְּבבֹוא ַהְּגֻאָּלה ִיְהֶיה ַמָּבֵטנּו ְמֻרָּכז 
ֵלב  ָלֵתת  נּוַכל  א  ָלּה,  ֶׁשִּיְקְּדמּו  ַהֶּפֶלא  ְּבתֹוְפעֹות 
ֶהָעָנן   ִמּתֹו ְּכַׁשַחר  ַהּבֹוַקַעת  ַהְּגֻאָּלה  ְּבֶעֶצם  ְוָלחּוׁש 
 – ֵעיֵנינּו"  "ְוֶתֱחֶזיָנה  ָאנּו:  ְמַבְּקִׁשים  ֵּכן  ַעל  ְוָהֲעָרֶפל. 
ִּגּלּוי  ֶאת  ּוְלָהִבין  ִלְראֹות  ְּפקּוחֹות  ִּתְהֶייָנה  ֶׁשֵעיֵנינּו 

ְּכבֹוד ה' ֶׁשִּיְתַרֵחׁש "ְּבׁשּוְב ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים".
ִלּמּוד  ְּבכֹחַ  ַרק  זֹוִכים  ֶׁשָּכֵאֶּלה  ְּפקּוחֹות'  ְל'ֵעיַנִים 
ֵעיֵנינּו  "ְוָהֵאר  ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו   ָּכ ְוַעל  ַהּתֹוָרה, 
ְל'ֵעיַנִים  ִנְזֶּכה  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ֶׁשִּמּכֹחַ   ,"ְּבתֹוָרֶת
ְּפקּוחֹות' ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתן נּוַכל ְלַהִּביט ַעל ָּכל ְמאְֹרעֹות 

ַהַחִּיים ְּבַמָּבט ֶׁשל ּתֹוָרה.
ָבא' ַוְיִחי 'ָזָהב ִמּׁשְ

ַמּדּוַע ֵאין ַהּכֲֹהִנים ְמָבְרִכים 'ֶׁשֲעָׂשָאִני ּכֵֹהן'?
"ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש" (יט ו)

ִמָּפסּוק  ָלְמדּו  ב)  ִּדְבחֶֹדׁש  ַמֶּסְכָּתא  דר"י  (ְמִכיְלָתא  ֲחָכִמים 
ַעד  ְּבָקָדִׁשים  ֶלֱאכֹל  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ָהיּו  "ְראּוִיין  ִּכי  ֶזה 
ְוִנְּתנּו  ֵמֶהם  ִנְּטלּו  ָהֵעֶגל  ָעׂשּו  ִמּׁשֶ ָהֵעֶגל,  ָעׂשּו  ֶׁשֹּלא 
ַלּכֲֹהִנים". ָה'ִאְמֵרי ֱאֶמת' ְמָבֵאר ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשֹּלא ִּתְּקנּו 
ַהְּמֻיָחדֹות  ַהִּמְצוֹות  ַעל  ּבֶֹקר  ִמֵּדי  ְלהֹודֹות  ַלּכֲֹהִנים 
ֶׁשִּתְּקנּו  ְּכִפי  ּכֵֹהן",  "ֶׁשֲעָׂשָאִני  ְּבִבְרַּכת  ָלֶהם  ֶׁשִּנְּתנּו 
ְלִיְׂשָרֵאל ְלהֹודֹות ַעל ַהִּמְצוֹות ֶׁשִּנְּתנּו ָלֶהם ְּבִבְרַּכת: 
"ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי". ַהּכֲֹהִנים ָזכּו ְלַמֲעָלָתם ַהְּמֻיֶחֶדת 

ַרק ֵמֲחַמת ְקלֹוָנם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ְלַאַחר ֶׁשִהְפִסידּו ֶאת 
ַמֲעָלָתם ְּככֲֹהִנים ְּבֵחְטא ָהֵעֶגל. ְלִפיָכ, ָאסּור ַלּכֲֹהִנים 
ְּבֶגֶדר  ְלִהָּכֵלל  ֲעׂשּוִיים  ֵהם  ֶׁשֵּכן  ַמֲעָלָתם,  ַעל   ְלָבֵר

"ִמְתַּכֵּבד ִּבְקלֹון ֲחֵברֹו".
ַהְּמבָֹאר  ִּפי  ַעל  ֱאֶמת'  ָה'ִאְמֵרי  זֹאת  ֵּבֵאר  נֹוָסף  ְּבאֶֹפן 
ַהְּכֻהָּנה  ָּתׁשּוב  ָלבֹוא  ֶׁשֶּלָעִתיד  ָּכאן  ַהּטּוִרים'  ְּב'ַבַעל 
ַהּכֲֹהִנים  ֶׁשל  ֶׁשַּמֲעָלָתם  ֵּכיָון  ֵמַעָּתה,  ְלִיְׂשָרֵאל. 

ָלֶהם  ִּתְּקנּו  א  ָלבֹא,  ֶלָעִתיד  ֵמֶהם  ְלִהָּנֵטל  ֲעִתיָדה 
'ִלּקּוֵטי ְיהּוָדה' ְלָבֵר ָעֶליָה.

ְּפִתיַחת ַהּתֹוָרה ְּבַהְצָהַרת ֱאמּוָנה
"ָאֹנִכי ה' ֱאֶקיךָ ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית 

ֲעָבִדים" (כ ב)
ָּדַרׁש ַה'ּנֹוָדע ִּביהּוָדה':

ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב – ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות – ָּפַתח ַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשַּמהּוָתּה  ֱאֶקיךָ"  ה'  "ָאֹנִכי  ְּבִמְצַות  הּוא   ָּברּו
ֶׁשִּמּכָֹחּה  ּוְבַמְלכּותֹו,  ה'  ִּבְמִציאּות  ָהֱאמּוָנה  ִהיא 
ֶאת  ַאף   ָּכ ִמְצוֹוָתיו.  עֹל  ֶאת  ְלַקֵּבל  ְמֻחָּיִבים  ָאנּו 
ה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה – ָּפַתח ַרֵּבנּו  ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה – ִׁשּׁשָ
ַהָּקדֹוׁש ַּבִּמְׁשָנה: "ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ְׁשַמע ְּבַעְרִבית" 
ַמְכִריִזים  ָאנּו  ֶׁשָּבּה  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ְּבִמְצַות  ָהעֹוֶסֶקת 

'ְצַל"ח' ְּפִתיָחה ְלַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות "ה' ֱאֵקינוּ ה' ֶאָחד". 

'ַהּיֹום יֹום... ְּבַׁשָּבת'
ָּבת ְלַקְּדׁשֹו" (כ ז) "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּׁשַ

ֶׁשֲאֵחִרים   ְּכֶדֶר מֹוֶנה  ְּתֵהא  א  אֹוֵמר:  ִיְצָחק  "ַרִּבי 
ַמֶּסְכָּתא  (ְמִכיְלָתא  ַׁשָּבת"  ְלֵׁשם  מֹוֶנה  ְּתֵהא  ֶאָּלא  מֹוִנים, 

ִּדְבחֶֹדׁש ז).

ַהּתֹוָרה  ִצּוְָתה  ִּכי  ִיְצָחק  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ֶאת  ֵּבֵאר  ָהַרְמָּב"ן 
ְּבָפסּוק ֶזה ֶׁשֹּלא ְלַכּנֹות ֵׁשם ְמֻיָחד ְלָכל ֶאָחד ִמימֹות 
ָּכל  ֶאת  ְלַיֵחס  ֶאָּלא  נֹוֲהִגים,  ֶׁשַהּגֹוִיים   ַּכֶּדֶר בּוַע  ַהּׁשָ
ְּבַׁשָּבת'  'ֵׁשִני  ָּבת',  ַּבּׁשַ 'ִראׁשֹון   – ָּבת  ַהּׁשַ ְליֹום  ַהָּיִמים 

ְוכוּ'.
ָּכַתב ַהִחידָ"א ִּכי ְלִפיָכ ִּתְּקנּו ִלְפּתַֹח ֶאת 'ִׁשיר ֶׁשל יֹום' 
ְּבַהְכָרַזת: "ַהּיֹום יֹום... ְּבַׁשָּבת", ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות 
ָּבת ְלַקְּדׁשֹו" ְּכַדַעת ַרִּבי ִיְצָחק. ַרִּבי  "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּׁשַ
ֶאת  זֹו  ַלֲאִמיָרה  ְלַהְקִּדים  ָנַהג  אֹוֶיעְרָּבְך  ַזְלָמן  ְׁשמֹה 
ַהָּפסּוק ֶׁשּבֹו ִהְצַטּוֵינוּ ַעל ָּכ ְּכִדְבֵרי ַרִּבי ִיְצָחק: "ָזכֹור 

ָּבת ְלַקְּדׁשֹו". ֶאת יֹום ַהּׁשַ
ִמִּפיְנְסק  ֶאְּפְׁשֵטין   ָּברּו ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ָהָאמּור  ִּפי  ַעל 
'ֶאָחד  ַּבִּפּיּוט  ֶּפַסח  ֶׁשל  ַּבַהָּגָדה  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ֶאת 
ַׁשְּבָתא";  ְיֵמי  ִׁשְבָעה   – יֹוֵדַע  ֲאִני  "ִׁשְבָעה  יֹוֵדַע':  ִמי 
ַּגם  ֵיׁש  ֶׁשאֹוָתם  ַהָּיִמים  ִׁשְבַעת  ְלֶעֶצם  ַּכּוָָנֵתנוּ  ֵאין 
ְלַיֵחס  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהְצַטּוּו  ַהְּמֻיָחד  ַלִּצּוּוי  ֶאָּלא  ַלּגֹוִיים, 
ָּבת, ּוְבָכ ֻּכָּלם ֶנֱחָׁשִבים: "ְיֵמי  ֶאת ָּכל ַהָּיִמים ְליֹום ַהּׁשַ

ַׁשְּבָתא".
 מֹה' ְּתִפָּלה יא יד; 'ָּברּוֶּפַתח ֵעיַנִים' ָּתִמיד ג ז; 'ֲהִליכֹות ְׁש'

ֶׁשָאַמר' הגש"פ עמ' פד

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

עׂש

ני ּפְ ם
'ָאֵמן' – ַרק ְלַאַחר 'ֶׁשַּתְרִגיֵלנּו ְּבתֹוָרֶת'

ּגֵר  ָאַמר  ֵּגְרׁשֹם ִּכי  ָהֶאָחד  ֵׁשם  ֲאֶׁשר  ְׁשֵני ָבֶניָה  "ְוֵאת 
ֱאקי  ִּכי  ֱאִליֶעֶזר  ָהֶאָחד  ְוֵׁשם  ָנְכִרָּיה;  ְּבֶאֶרץ  ָהִייִתי 

ָאִבי ְּבֶעְזִרי ַוַּיִּצֵלִני ֵמֶחֶרב ַּפְרעֹה" (יח ג-ד)
ִלְכאֹוָרה, ָהָיה ְלמֶֹׁשה ִלְקרֹא ִלְבנֹו ָהִראׁשֹון ֱאִליֶעֶזר. 
ֶׁשֲהא ַהַהָּצָלה ֵמֶחֶרב ַּפְרעֹה ָהְיָתה ְּבִמְצַרִים, ִלְפֵני 

ֶׁשָּבַרח ְלֶאֶרץ ָנְכִרָּיה? 
ֶׁשֵאין  ַהִּסָּבה  ֶאת  ֵּפֵרׁש  ַּבֶנעט  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ְוִהֵּנה, 
עֹוִנים ָאֵמן ַאַחר ִּבְרַּכת 'ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה', ֶאָּלא ְלַאַחר 
ִסּיּום ַּבָּקַׁשת 'ְיִהי ָרצֹון' ַהְּסמּוָכה ָלּה, ַעל ִּפי ַמֲאַמר 
ֲחָכִמים (ַסְנֶהְדִרין עא ב): "ֵׁשָנה ָלְרָׁשִעים – ֲהָנָאה ָלֶהן 
ְיכֹוִלים  [ֶׁשֵאיָנם  ָלעֹוָלם  ַוֲהָנָאה  חֹוְטִאים]  [ֶׁשֵאיָנם 
ְלָהַרע ַלְּבִרּיֹות], ְוַלַּצִּדיִקים – ַרע ָלֶהן [ֶׁשְּבֵטִלים ִמן 

ַהּתֹוָרה] ְוַרע ָלעֹוָלם [ֶׁשּתֹוָרָתם ְמִגָּנה ַעל ּדֹוָרם]".
ֶׁשֶהֱעִביר  ַעל  ּומֹוֶדה  ָנתֹו  ִמּׁשְ ָקם  ָאָדם  ַּכֲאֶׁשר 
יֹוְדִעים  ָאנּו  ֵאין  ֵמֵעיָניו,  ֵׁשָנה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ָנה ִהיא טֹוָבה ֶׁשָראּוי  ִאם הּוא ַצִּדיק ֶׁשַהִּקיָמה ֵמַהּׁשֵ
ָרצֹון...  "ְיִהי  ֶׁשִּבֵּקׁש:  ְלַאַחר  ַרק  ָעֶליָה.   ְלָבֵר לֹו 
ְּתִביֵאנּו  ְוַאל   ְּבִמְצֹוֶתי ְוַדְּבֵקנּו   ְּבתֹוָרֶת ֶׁשַּתְרִגיֵלנּו 
ַצִּדיק  הּוא  ִּכי  ְמִביִנים  ָאנּו  ֲאַזי  ֵחְטא...",  ִליֵדי  א 
 ָּכ ּוִמּשּׁום  ּוַבִּמְצוֹות,  ַּבּתֹוָרה  ְלִהָּדֵבק  ַהְּמַבֵּקׁש 
ֶׁשָראּוי  ְּכטֹוָבה  ַּבֲעבּורֹו  ֶנֱחֶׁשֶבת  ָנה  ֵמַהּׁשֵ ַהְּיִקיָצה 

ְלָבֵר ָעֶליָה, ְוַאף ָאנּו ְיכֹוִלים ַלֲענֹות ַאֲחָריו 'ָאֵמן'. 
ַאף ָּכאן ַרק ְלַאַחר ֶׁשּנֹוַכח מֶֹׁשה ִּכי ָזָכה ְוִנְׁשַאר ְּבֶגֶדר 
ִמַּמֲעֵׂשיֶהם  ָלַמד  ְוא  ָנְכִרָּיה",  ִּבְהיֹותֹו "ְּבֶאֶרץ  "ֵּגר" 
ָהָרִעים, ָיכֹול ָהָיה ִלְקרֹא ִלְבנֹו ֱאִליֶעֶזר ּוְבָכ ְלהֹודֹות 
ַּפְרעֹה".  ֵמֶחֶרב  ַוַּיִּצֵלִני  ְּבֶעְזִרי  ָאִבי  ֱאֵקי  "ִּכי  ַעל 
ֵּבית  ְלָמסֶֹרת  ֶנֱאָמן  ִנְׁשַאר  ָהָיה  א  ָחִליָלה  ֶׁשִאּלּו 

ֲאבֹוָתיו, מּוָטב ֶׁשֹּלא ָהָיה ִנַּצל ֵמֶחֶרב ַּפְרעֹה. 
'ְּגבּוַרת ִׁשְמׁשֹון' [ָלָר"ׁש ִפיֶׁשר]

ת ִיְתרֹו ָרׁשַ 368ּפָ תשפ"א

"ִעַּקר ָהֱאמּוָנה ְּתלּוָיה ַּבֲעִנַּית ָאֵמן" ('ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות' פר' ַהֲאִזינּו).

ַּבִּצּוּוי: "ָאֹנִכי ה' ֱאֶקיךָ" ִנְצַטּוֵינוּ ְלַהֲאִמין ַּבה' ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ('ֵסֶפר ַהִחּנּו' כה), ְוִהיא 
ִמְצָוה ְּתִמיִדית ֶׁשַחָּיב ָהָאָדם ְלַקְּיָמּה ְּבִלי ֶהְפֵסק ְּבָכל ֶרַגע ֵמַחָּייו (ָׁשם ַּבַהְקָּדָמה). 

ְיהּוִדים ְיָקִרים!
ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ַהְּבָרכֹות ְוַהְּתִפּלֹות ִנְתְקָנה ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלַקֵּים ֶאת 
ִמְצַות ָהֱאמּוָנה, ְּכִדְבֵרי 'ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי' (ְׁשמֹות יד א): "ּוִמְּפֵני ֶׁשָהֱאמּוָנה ְיסֹוד 
ּוַבְּבָרכֹות  ַּבְּתִפָּלה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָלנּו  ִּתְּקנּו  ֻּכָּלּה,  ַהּתֹוָרה  ָּכל 
ָעָליו  ֶׁשְּמַקֵּבל  הֹוָדָאה,  ּוִמְּלׁשֹון  ֱאמּוָנה  ִמְּלׁשֹון  ִנְגָזר  ֶׁשהּוא  ָאֵמן,  ַלֲענֹות 

ִּדְבֵרי ַהְּמָבֵר ּומֹוֶדה ָּבֶהם".

ָאז
  ִמִּסיַני
ִנְצַטּוּו – 

ְּבִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן 
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ָהַרב ּדֹוְקטֹור א. הּוא רֹוֵפא ְיהּוִדי ֲחֵרִדי 
נֹוָדע, ַהִּמְתּגֹוֵרר ְּבלֹוְנדֹון ִּביַרת ַאְנְגִּלָּיה, 
 ְּבֶמֶׁש ְלֶמְרַחִּקים.  ָיָצא  ַהּטֹוב  ּוְׁשמֹו 
עֹוֵסק  הּוא  ֶׁשָּבֶהן  ָהַרּבֹות  ִנים  ַהּׁשָ
ְלַטֵּפל  ִהְסִּפיק  ָהְרפּוָאה,  ְּבִמְקצֹוַע 
ֻמְמִחּיּות  ְוָרַכׁש  ְמֻטָּפִלים,  ְּבִרְבבֹות 
ְּבעֹוַלם  ְּתחּוִמים  ְּבִמְגַון  ְמֻיֶחֶדת 

ָהְרפּוָאה.
ִמָּלסֹב  ֲחֵדָלה  ֵאיָנּה  ְּבִמְרְּפָאתֹו  ַהֶּדֶלת 
ְלַעְצמֹו  ָקָנה  א.  ּדֹוְקטֹור  ִציָרּה.  ַעל 
ָּכֶזה  ְוַדְיָקן,  ְיסֹוִדי  רֹוֵפא  ֶׁשל  ֵׁשם 
ּוְבֶׁשל  ְוַחּדֹות,  ְּברּורֹות  ֶׁשַאְבָחנֹוָתיו 
ַרֲחֵבי  ִמָּכל  ְמֻטָּפִלים  ֵאָליו  נֹוֲהִרים   ָּכ
ָהַרִּבים  ַהּפֹוִנים  ַהְּמֻאֶחֶדת.  ַהַּמְמָלָכה 
ְמַבְּקִׁשים ַאְבָחָנה ְמֻדֶּיֶקת ִלְבָעיֹוֵתיֶהם, 
ְלא  ָיָדם  ַעל  ִמְתַקְּבלֹות  ְוַהְמָלצֹוָתיו 

עֹוְרִרין.
עֹוֵסק  ֲעַדִין  ַהְּמֻבָּגר  ְּבִגילֹו  ַּכּיֹום  ַּגם 
ַהּדֹוְקטֹור ְּבִמְקצֹועֹו, ִאם ִּכי ִעּסּוקוֹ ִהיא 
ֶׁשֲהא  ֶּפֶלא,  ֶזה  ֵאין  ַהִיּעּוץ.  ִּבְתחּום 
ְׁשִליחּות.  ַּבֲעבֹוָדתֹו  רֹוֶאה  א.  ּדֹוְקטֹור 
ַהְּסַטְיְּפֵלר  ְּכָמָרן  ֶּבָעָבר,  ַהּדֹור  ְּגדֹוֵלי 
ָזָצ"ל, ָסְמכּו ָעָליו ֶאת ְיֵדיֶהם. ַאף ַּבהֹוֶוה 
נֹוֲהִגים  ָהעֹוָלם  ַרֲחֵבי  ִמָּכל  ַרָּבִנים 
ִהְלָכִתּיֹות- ִּבְׁשֵאלֹות  ִעּמֹו  ְלִהְתַיֵעץ 

ִּכי  ְּביֹוְדָעם  ִמְׁשָקל,  ִּכְבדֹות  ְרפּוִאּיֹות 
ִיְרָאתֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתוֹ, ְוִכי א יֹוִציא 
ִמִּפיו ְּתׁשּוָבה, ְּבֶטֶרם ָהַפ ְוָׁשַקל ָּבּה ֵהן 

ְּבֶפֶלס ָהְרפּוָאה ְוֵהן ְּבִמְׁשַקל ַהֲהָלָכה.
ְוֶׁשֵאיָנם  רֹוְפִאים  ִמַּמִּכיָריו,  ַרִּבים 
ָּכֵאּלּו, ּתֹוִהים ּוְמַנִּסים ְלָהִבין ֶאת ֵּפֶׁשר 
ַהְּמֻיָחד  סֹודֹו  ַמהּו  ַהְּמֻיֶחֶדת;  ַהְצָלָחתֹו 
ָמזֹור  ְלָהִביא  זֹוֶכה  הּוא  ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו 
ֵהם  ָׁשִנים   ְּבֶמֶׁש ַרִּבים?  ּכֹה  ַלֲאָנִׁשים 
ִנּסּו ְלָהִבין ֶאת ַהּסֹוד, ַעד ֶׁשהּוא ִהְתַּגָּלה 
ְּבֶדֶר ַאְקָרִאית ַלֲחלּוִטין. ְוכֹה ָהָיה ְּדַבר 
ְלַמְעָלה  ִלְפֵני  ֶׁשִהְתַרֵחׁש  ַהַּמֲעֶׂשה 
ָהָיה  ֶׁשָּבּה  ַּבְּתקּוָפה  ָׁשָנה,  ֵמֶעְׂשִרים 
ַהַּמֲעֶׂשה  ְּפִעילּותֹו.  ְּבִׂשיא  ַהּדֹוְקטֹור 
ְּבַרק,  ִמְּבֵני  ַהּנֹוָדע  ָהרֹוֵפא  ִמִּפי  ֻסַּפר 

ּדֹוְקטֹור ָהַרב ְמֻׁשָּלם ַהְרט ְׁשִליָט"א:
ֶׁשל  ִמְּמֻטָּפָליו  ֵהם  ַאף  ש.,  ִמְׁשַּפַחת 
ַלְיָלה  ִּבְׁשַעת  ְּבִרְכָּבם  ָנְסעּו  ַהּדֹוְקטֹור, 
ֶאת  ַהּסֹוֵבב  ַהָּמִהיר  ַּבְּכִביׁש  ְמֻאֶחֶרת 
ָהַרב  ַהִּמְׁשָּפָחה,  ֲאִבי  ַהִּביָרה.  לֹוְנדֹון 
ש., ָנַהג ְּבִרְכּבֹו ְּבִאִּטּיּות ּוְלֶפַתע ִהְבִחין 
ְּבֶרֶכב ָהעֹוֵמד ְּבׁשּוֵלי ַהֶּדֶר, ְוַנָהגֹו ָהָיה 

ַּבַעל ָחזּות ֲחֵרִדית.
לֹו",  ַלֲעזֹר  ְוֵיׁש  ִּבְמצּוָקה  ִנְמָצא  "ְיהּוִדי 
ִהְפִטיר ָהַרב ש. ְּבעֹודֹו ְמאֹוֵתת ּוַמְפֶנה 
ְועֹוֵצר  ַהְּכִביׁש  ׁשּוֵלי  ְלֵעֶבר  ִרְכּבֹו  ֶאת 
ִלְפֵני  ֶמְטִרים  ַעְׂשרֹות  ַּכָּמה  ִּבְזִהירּות 

ָהֶרֶכב ַהָּתקּוַע.
ִמָּתא  ְוָׁשַלף  ֵמִרְכּבֹו  ָיָצא  ש.  ָהַרב 
ַהִּמְטָען ֶאת ֶעְרַּכת ַהִחּלּוץ ֶׁשהּוא נֹוֵׂשא 
ִּבְגַלל  ָּתקּוַע  ָהֶרֶכב  'ַּכִּנְרֶאה  ֶקַבע.   ֶּדֶר
ַּפְנֶצ'ר ַּבַּגְלַּגל אֹו ַּתָּקָלה ֶטְכִנית ַאֶחֶרת', 
ִהְרֵהר ָהַרב ש. ְלַעְצמֹו ְּבעֹודֹו נֹוֵׂשא ֶאת 
ֶטְכִני  ָיַדע  ָהָיה  ש.  ָלַרב  ַהָּכֵבד.  ַהִּתיק 
ּוְפָעִמים  ִלְרָכִבים,  ַהָּקׁשּור  ְּבָכל  ִנְרָחב 
ְמַנֵּצל  ַעְצמֹו  ֶאת  ָמָצא  הּוא  ַרּבֹות 
ַלְּיהּוִדים  ַלֲעזֹר  ְּכֵדי  ַהּזֹו  ָהֻעְבָּדה  ֶאת 
 ְּבַמֲהַל  .ַהֶּדֶר ְּבֶאְמַצע  ֶׁשִּנְתְקעּו 
'ֶעְרַּכת  ְלַעְצמֹו  ִּגֵּבׁש  הּוא  ִנים  ַהּׁשָ
ֶאת  ְּבתֹוכֹו  ֶׁשֵהִכיל  ָּגדֹול  ִּתיק   – ִחּלּוץ' 
ִראׁשֹוָנה  ְּכֶעְזָרה  ַהָּדרּוׁש  ָהִאְבזּור  ָּכל 
ַהַּפַעם  ַּגם  ְּתקּוִעים.  ְרָכִבים  ְלִחּלּוץ 

ָחַׁשב ִּכי ְמֻדָּבר ְּבִמְקֶרה ֶׁשָּכֶזה.
ָלֶרֶכב  ְּכֶׁשִהְתָקֵרב  ְמאֹד  ֻהְפַּתע  ָלֵכן, 
ְוִגָּלה ִּכי ְּבתֹוכֹו יֹוֵׁשב א ַאֵחר ֵמָהרֹוֵפא 

ַהּנֹוָדע, ּדֹוְקטֹור א. 
ַהּדֹוְקטֹור ָיַׁשב ְּבמֹוַׁשב ַהַּנָהג ְּכֶׁשרֹאׁשֹו 

ִנְׁשָען ַעל ַהֶהֶגה ְוֵגוֹו רֹוֵטט ִמֶּבִכי.
ִנְבַהל  ִלְבּכֹות?'  ַלּדֹוְקטֹור  ָּגַרם  'ָמה 
ְזַמן  ְּכָבר  ָּכאן  ָּתקּוַע  הּוא  'אּוַלי  ָהַרב, 
ְלַהִּקיׁש  ּוִמֵהר  ַעְצמֹו,  ֶאת  ָׁשַאל  ַרב?!' 

ַעל ַחּלֹון ָהֶרֶכב.
ֶאת  ּוָפַתח  ְּבֶבָהָלה  ִנְנַער  ַהּדֹוְקטֹור 
ֲאֻדּמֹות  ְּבֵעיַנִים  ִהִּביט  הּוא  ַהַחּלֹון. 
ּתֹוֶהה  ָקרּוא,  ַהִּבְלִּתי  ָהאֹוֵרַח  ְלֵעֶבר 
ָאְרכּו  ִּפְתאֹום.   ָּכ ֶׁשהֹוִפיַע  ַהָּזר  ִמיהּו 
ַּכָּמה ְׁשִנּיֹות ַעד ֶׁשִּזָהה; "ָהַרב ש.", ָקָרא 
עֹוֶׂשה  ַאָּתה  "ָמה  ְּבַהְפָּתָעה,  ַהּדֹוְקטֹור 

ָּכאן ִּבְׁשַעת ַלְיָלה ֶׁשָּכזֹו?"
ִעם  ִנְתַקע  ֶׁשַהּדֹוְקטֹור  ָּבטּוַח  "ָהִייִתי 
ְלַהִּציַע  ְוָרִציִתי   ,ַהֶּדֶר ְּבֶאְמַצע  ִרְכּבֹו 

ֶעְזָרה", ָעָנה ָהַרב ש. ְּבטֹון ִמְתַנֵּצל.
אֹותֹו  ִהְרִּגיַע  ה'",   ָּברּו ְּבֵסֶדר,  "ַהּכֹל 
 חֹוֵכ הּוא  ִּכי  ָהָיה  ִנְרֶאה  ַהּדֹוְקטֹור. 
ֶאת  ש.  ָלַרב  ְלַהְסִּביר  ַהִאם  ְּבַדְעּתֹו 
ָעַצר  ֶׁשֵּמֲחָמָתּה  ָהֲאִמִּתית  ַהִּסָּבה 

ְּבׁשּוֵלי ַהֶּדֶר ְוֶׁשֵעיָניו ֲאֻדּמֹות ִמֶּבִכי.
ְלַבּסֹוף ֶהֱחִליט ְלַהְסִּביר:

ַהחֹוִלים.  ִמֵּבית  ָּכֶרַגע  חֹוֵזר  "ֲאִני 
ַאַחד  ְיֵדי  ַעל  ִּבְדִחיפּות  ִנְקֵראִתי  ְלָׁשם 
ְלַמָּצב  ֶׁשִּנְקַלע  ָצִעיר  ְיהּוִדי  ִמְּמֻטָּפַלי, 
 ֻהְצַר  ָּכ  ּוִמּתֹו ְּביֹוֵתר  ָקֶׁשה  ְרפּוִאי 
ְלַקֵּבל ִטּפּול ְרפּוִאי ְמֻסָּב. ָהִאיׁש ִּבֵּקׁש 
ַּגם  ּוִבֵּקׁש  ַהִּטּפּול  ֶטֶרם  ִאִּתי  ְלִהְתַיֵעץ 

ֶׁשֶאֱהֶיה נֹוֵכַח ְוֻׁשָּתף ְּבַמֲהַל ַהִּטּפּול.
ְּכָכל  ֶׁשָעִׂשיִתי  לֹוַמר  ָיכֹול  ֲאִני  ְּכרֹוֵפא 
ֶאת  ַלֲעבֹר  ָלִאיׁש  ְלַסֵּיַע  ְּכֵדי  ֶׁשִּביָכְלִּתי 
ְלַצֲעִרי  ַהֵּמיָטִבית.  ְּבצּוָרה  ַהִּטּפּול 
ֵּכיָון  ְּביֹוֵתר.  ָקֶׁשה  ֲעַדִין  ַמָּצבֹו  ָהַרב, 
ָּכל  ֶאת  ִמִּציִתי  ְּכרֹוֵפא  ַּתְפִקיִדי  ֶׁשִּמַּצד 
א  לֹו,  ַלֲעזֹר  ְּכֵדי  ֶׁשְּבָיִדי  ָהֶאְפָׁשֻרּיֹות 
ַּבֲעבּורֹו  ַלֲעׂשֹות  ֶאָּלא  ִלי  ַעָּתה  נֹוָתר 
ַהִהְׁשַּתְּדלּות  הּוא  ֶׁשְּבֵעיַני  ַהָּדָבר  ֶאת 
ַהֲחׁשּוָבה ְּביֹוֵתר – ָלֵׂשאת ַּבֲעדֹו ְּתִפָּלה 
ָּכל  רֹוֵפא  ִלְפֵני  ּוִבְדָמעֹות  ֵלב  ֵמעֶֹמק 
ָּבָׂשר ֶׁשִּיְׁשַלח לֹו ְמֵהָרה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה 

ַמִים ְּבתֹו ְׁשַאר חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל". ִמן ַהּׁשָ
"ָּכ ֲאִני נֹוֵהג ָּתִמיד", ִהְפִטיר ָהרֹוֵפא ִעם 
ִסּיּום ְּדָבָריו, ִמְּבִלי ָלַדַעת ֶׁשַּבִּמְׁשָּפט ֶזה 
הּוא חֹוֵׂשף ֶאת ַהּסֹוד ֶׁשעֹוֵמד ֵמֲאחֹוֵרי 

ִסּפּור ַהְצָלָחתֹו ַהֻּמְפָלא.
ַהַּתֲעלּוָמה  ִנְפְּתָרה  ַאַחת  ְּבַבת 
ִנים.  ַהּׁשָ  ְּבַמֲהַל ַרִּבים  ּכֹה  ֶׁשֶהֱעִסיָקה 
ַהְצָלָחתֹו  סֹוד  ִהְתַּגָּלה  ַאַחת  ְּבַבת 
ֶׁשָּזָכה  ַהּנֹוָדע  ַהּדֹוְקטֹור  ֶׁשל  ַהְּמֻיֶחֶדת 
ִלְהיֹות ָׁשִליַח ֶנֱאָמן ְלַרֵּפא ַרִּבים ְוטֹוִבים 

ִמיהּוֵדי לֹוְנדֹון ּוֵמַאְנֵׁשי ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו.
ָהְרפּוִאי  ְּבֶיַדע  ִהְסַּתֵּפק  א  ַהּדֹוְקטֹור 
ִלְמֻטָּפָליו.  ְלַסֵּיַע  ְּכֵדי  ֶׁשָרַכׁש  ַהִּנְרָחב 
ְלִרּפּוי  ָהֲאִמִּתי  ַהַּמְפֵּתַח  ִּכי  ְּביֹוְדעֹו 
ְלִהְתַּפֵּלל  ִהְקִּפיד  ַהְּתִפָּלה,  ְּבכֹחַ  ִנְמָצא 
ּוְתִפָּלתֹו  ִמְּמֻטָּפָליו,  ֶאָחד  ָּכל  ַּבֲעבּור 

ִהיא ֶׁשָּנְׂשָאה ֶאת ֵּפרֹות ַהְצָלָחתֹו.
'רֹוֵפא ּוְרפּוָאה' עמ' פ'

'ִנָּסיֹון' ּו'ִבָּזיֹון' ַהְּמִביִאים 'ִליֵדי ֵחְטא'
ַצִּדיק  "ה'  ה):  (יא  ִּבְתִהִּלים  אֹוֵמר   ַהֶּמֶל ָּדִוד 
ִיְבָחן", ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ְּכָכל ֶׁשָאָדם ַמִּגיַע ְלַדְרָּגה 
ְּבִנְסיֹונֹות  ְלַנּסֹותֹו  ָראּוי   ָּכ יֹוֵתר,  ְּגבֹוָהה 
ָקִׁשים יֹוֵתר. ְלִפיָכ ַאַחר ֶׁשִּבַּקְׁשנּו ֶׁשִּנְתַעֶּלה 
ְלַדְרָּגה ֶׁשָּבּה א ִנָּכֵׁשל ְּבֵחְטא, ֲעֵבָרה ְוָעוֹון, 
ְלַבל  הּוא   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ֶׁשְּנַבֵּקׁש  ָראּוי 
ְיִביֵאנּו ִליֵדי ִנְסיֹון ֲעֵבָרה ְּכֵדי ִלְבחֹן אֹוָתנּו ִאם 
ָאנּו עֹוְמִדים ְּבַדְרָגֵּתנּו. ְוַאף ִאם ְיִביֵאנּו ִליֵדי 
ִנָּסיֹון, ְיַסֵּיַע ְּבָיֵדינּו ַלֲעמֹד ּבֹו, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָנבֹוא 

ָל"ה'). "ִליֵדי ִבָּזיֹון" ('ִסּדּור ַהּׁשְ
'ַהָּגאֹון  ַהְּמֻכֶּנה  ְׁשֶטְרן  ְזַכְרָיה  ְיהֹוֵסף  ַרִּבי 
ּדֹב  ַרִּבי  ְזֵקנֹו  ָחִמיו  ְּבֵׁשם  ֵהִביא  ִמְׁשַּאְוִלי', 
ֶּבער ָיֶפה ַּתְלִמיד ַהְּגַר"ח ִמּוֹולֹוזִ'ין, ֶׁשֵּבֵאר ִּכי 
ֶאת  ְמָפְרִׁשים  ָאנּו  ִנָּסיֹון"  ִליֵדי  ְּבַבָּקַׁשת "א 
ֵחְטא".  ִליֵדי  ְּתִביֵאנּו  "ְוַאל  ְלֵעיל:  ַּבָּקָׁשֵתנּו 
ֵמִביא  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֵאין  ְּבַוַּדאי  ֶׁשֲהא 
ְלֵחְטא  ַּכּוָָנֵתנוּ  ֶאָּלא  ֵחְטא,  ִליֵדי  ָהָאָדם  ֶאת 
ִליֵדי  "א  ּוִבָּזיֹון;  ִנָּסיֹון  ֶׁשל  ּתֹוָצָאה  ֶׁשהּוא 
ִנָּסיֹון" ֶׁשֹּלא ְיַנֶּסה אֹוָתנּו ה', ּוְבָכ ָנבֹוא ִליֵדי 
א)  קז  (ַסְנֶהְדִרין  ַּבְּגָמָרא  ְוַכְּמבָֹאר  ָחִליָלה.  ֵחְטא 
ֶׁשַהִּנָּסיֹון ָיכֹול ְלָהִביא ַאף ֶאת ָהָאָדם ַהָּגדֹול 
ְּביֹוֵתר ִליֵדי ֵחְטא. "ְוא ִליֵדי ִבָּזיֹון", ַּכְּמבָֹאר 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֶׁשֵּיׁש  ָׁשם)  ּוְבַרִׁש"י  ב  פו  (יֹוָמא  ַּבְּגָמָרא 
ָּברּו הּוא ֵמִביא ַעל ָאָדם ֵחְטא ְּכֵדי ְלַבּזֹותֹו, 
ֶׁשִּיְראּו ִּבְקלֹונֹו ְוא ִיְלְמדּו ִמַּמֲעָׂשיו ('ֵזֶכר ְיהֹוֵסף' 

ַּבַהְׁשָמטֹות, ְּבָרכֹות ס ב).

ֵּכיַצד ִנָּתן ְלַבֵּקׁש ֶׁשֹּלא ָלבֹוא ְלִנָּסיֹון
ָלבֹוא  ֶׁשֹּלא  ְלַבֵּקׁש  ִנָּתן  ֵּכיַצד  ָּתְמהּו,  ַרִּבים 
ִליֵדי ִנָּסיֹון, ַהֹּלא ִעַּקר ַמְּטַרת ָהָאָדם ָּבעֹוָלם 
ַּבֵּסֶפר  ֶׁשָּכַתב  ְּכִפי  ְּבִנְסיֹונֹות?  ַלֲעמֹד  ִהיא 
ְמִציאּות  ִעַּקר  "ִּכי  (פ"א):  ְיָׁשִרים'  'ְמִסַּלת 
ִמְצוֹות  ְלַקֵּים  ַרק  הּוא  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָהָאָדם 

ְוַלֲעבֹד ְוַלֲעמֹד ַּבִּנָּסיֹון".
ַלַּבָּקָׁשה  ְמֻחֶּבֶרת  זֹו  ֶׁשַּבָּקָׁשה  ֶׁשֵּבֲארּו  ֵיׁש 
ְוַאל  ִנָּסיֹון...  ִליֵדי  ְּתִביֵאנּו  "ְוַאל  ֶׁשְּלַאֲחֶריָה: 
ְּפָעִמים  ֶׁשֵּיׁש  ְּדַהְינוּ  ָהָרע",  ֵיֶצר  ָּבנּו  ַּתְׁשֶלט 
ָטן ְלַנּסֹות  ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ׁשֹוֵלַח ֶאת ַהּׂשָ
ַהְּקדֹוִׁשים  ָּבָאבֹות  ֶׁשָּמִצינוּ  ְּכִפי  ָהָאָדם,  ֶאת 
ָּגדֹול  ֶׁשָּכֶזה  ִנָּסיֹון  ּוְבִאּיֹוב.   ַהֶּמֶל ְּבָדִוד  ְוֵכן 
ָנבֹוא  ֶׁשֹּלא  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ְוָעָליו  ְמאֹד,  הּוא 
ַה'ְּמִסַּלת  זֹאת  ְלֻעַּמת  ָחמּור.  ִנָּסיֹון  ִליֵדי 
ְיָׁשִרים' ְמַדֵּבר ַעל ַהּקִֹׁשי ְוַהִּנְסיֹונֹות ָהְרִגיִלים 
ִקּיּום  ְּבֵעת  יֹום  ִמֵּדי  ָּבֶהם  ִנְתָקִלים  ֶׁשָאנּו 
ִלְכּבֹׁש  הּוא  ֶׁשַּתְפִקיֵדנּו  ְוַהִּמְצוֹות,  ַהּתֹוָרה 
[ְלַאֶּדֶר"ת]  ָּדִוד'  ('ְּתִפַּלת  ָּבֶהם  ְוַלֲעמֹד  ִיְצֵרנּו  ֶאת 

ַחר; 'ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי' עמ' מו). ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ִמן  ְּבָיָדם  ְמַסְּיִעים  ֶׁשֵאין  ֵיׁש  ֵּבֲארּו:  עֹוד 
ֶׁשָעָליו  ָרָׁשע  ְּכמֹו  ַהִּנָּסיֹון,  ִּבְׁשַעת  ַמִים  ַהּׁשָ
ָאְמרּו ֲחָכִמים (ַׁשָּבת קד א) "ָּבא ִלָּטֵמא – ּפֹוְתִחין 
לֹו". ְלִפיָכ ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֶׁשֹּלא ְיִביאּונּו ִליֵדי 
ְלִפְתֵחנּו  ֶׁשָּיבֹא  ִנָּסיֹון  ְּבָכל  ֶאָּלא  ָּכֶזה,  ִנָּסיֹון 
ִׂשיחֹות  ('ֶלֶקט  ּבֹו  ַלֲעמֹד  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ָלנּו  ְיַסְּיעּו 

מּוָסר' [ַלְּגִרי"א ֶׁשר] ח"ב עמ' שעז).

ְמֻחֶּבֶרת  זֹו  ֶׁשַּבָּקָׁשה  ֵּבֵאר  אֹוֶיעְרָּבְך  ַהְּגָרָׁש"ז 
ִליֵדי  א  ְּתִביֵאנּו  "ְוַאל  ֶׁשַאֲחֶריָה:  ַלַּבָּקָׁשה 
ְלָהִביא  ָיכֹול  ַהִּנָּסיֹון  ִבָּזיֹון".  ִליֵדי  ְוא  ִנָּסיֹון 
ֶאת ָהָאָדם ְּבַקּלּות 'ִליֵדי ִבָּזיֹון'; ֵהן ִאם ָחִליָלה 
א ָעַמד ּבֹו, ְוַאף ִאם ָעַמד ּבֹו, ְלִעִּתים ַרּבֹות 

ָּכרּו ַהָּדָבר ְּבִבָּזיֹון. ַּכַּמֲעֶׂשה ֶׁשהּוָבא ַּבְּגָמָרא 
ֶׁשְּכֵדי  ֲחִסיָדא  ַעְמָרם  ַרִּבי  ַעל  א)  פא  (ִקּדּוִׁשין 

ָּגדֹול:  ְּבקֹול  ִלְקרֹא   ֻהְצַר ֵמַהִּנָּסיֹון  ְלִהָּנֵצל 
"נּוָרא ֵּבי ַעְמָרם [ֵאׁש ְּבֵבית ַעְמָרם]" ְוִהְתַּבָּזה 
ְיִביאּונּו  ֶׁשֹּלא  ְמַבְּקִׁשים,  ָאנּו   ָּכ ַעל   .ְּבָכ
ִליֵדי ִנָּסיֹון ָּכֶזה ֶׁשּסֹופֹו ֶׁשַּנִּגיַע ֵמֲחָמתֹו ִליֵדי 
'ִעּיּון  (ִסּדּור  ַהִּנְזָּכִרים  ֵמָהֳאָפִנים  ְּבַאַחד  ִּבָּזיֹון 

ְּתִפָּלה' [ָלִרי"מ ְׁשֶטְרן] עמ' קנה).

ֵּבאּור ַּבָּקַׁשת 'ְוא ִליֵדי ִבָּזיֹון'
ִליֵדי  "ְוא  ֶׁשַּבָּקַׁשת  ֶׁשֵּפְרׁשּו  ֵיׁש  ָּכָאמּור, 
ְואּוָלם  ַהּקֹוֶדֶמת.  ַלַּבָּקָׁשה  ִנְסֶמֶכת  ִבָּזיֹון" 
ֶׁשֹּלא  ֲחָדָׁשה,  ַּבָּקָׁשה  ֶׁשּזֹו  ֵּפֵרׁש  ָהרֹוֵקַח 
ְּכמֹו  ִּבָּזיֹון.  ִליֵדי  ְוָנבֹוא  ַלְּבִרּיֹות   ִנְצָטֵר
 ֶׁשִּנְצָטֵר "ֵּכיָון  ב):  ו  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו 
ֵסֶדר  (ֵּפרּוֵׁשי  ִמְׁשַּתּנֹות..."  ָּפָניו  ַלְּבִרּיֹות,  ָאָדם 

ַהְּתִפָּלה ָלרֹוֵקַח ח"א עמ' יד). 

 (ְל  ֶל ֶהעְרְצל,  (לרא"א  ַאְבָרָהם'  'ַנֲחַלת  ַּבֵּסֶפר 
ְׁשֵניֶהם  ְוָהֹעִני  ֶׁשָהעֶֹׁשר  ָידּוַע  ֶׁשִהֵּנה  ֵּפֵרׁש 
ִנְסיֹונֹות ַהָּבִאים ַעל ָהָאָדם [ְוִכְלׁשֹון ַה'ְּמִסַּלת 
ְיָׁשִרים' (פ"א): "ִּכי ָּכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ֵּבין ַלּטֹוב 
ֵּבין ָלַרע ִהֵּנה ֵהם ִנְסיֹונֹות ָלָאָדם, ָהֹעִני ִמַּצד 
ֶאָחד ְוָהעֶֹׁשר ִמַּצד ֶאָחד"], ְוַעל ָּכ ַּבָּקָׁשֵתנּו: 
ֶׁשֹּלא ְיִביֵאנּו ה' א ִליֵדי 'ִנְסיֹון' ָהעֶֹׁשר, ְוַאף 

א ִליֵדי 'ִבָּזיֹון' – ִנְסיֹון ָהֹעִני ַהָּכרּו ְּבִבָּזיֹון.
ֵמֵעדּותֹו  ִלְלמֹד  נּוַכל  ָהֹעִני  ִנְסיֹון  קִֹׁשי  ַעל 
 ֱאִליֶמֶל ְצִבי  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר  ֶׁשל  ַהּנֹוָרָאה 
ִמִּדינֹוב: "ִהְנִני ֵמִעיד ִּכי ָרִאיִתי ְּבֵעיַני ַצִּדיִקים 
ְוַכֲאֶׁשר  ֲאֵליֶהם.  ָלֶגֶׁשת  ָיֵראִתי  ֲאֶׁשר  ְּגדֹוִלים 
ָממֹון,  יג  ְלַהּׂשִ ְוִהְׁשַּתְּדלּו  ִנָּסיֹון  ִליֵדי  ָּבאּו 
ָוכֹל  ִמּכֹל  ִנְתרֹוְקנוּ  ַּבֶּפה,  ִּבְתִביָעה  ּוִבְפָרט 

ְוִאְּבדּו ַמֲעָלָתם" ('ַמִּגיד ַּתֲעלּוָמה' ְּבָרכֹות לב א).

'ָּכל ַהָּגדֹול ֵמֲחֵברֹו ִיְצרֹו ָּגדֹול ֵהיֶמּנּו'
ֵמֲחֵברֹו  ַהָּגדֹול  "ָּכל  א):  נב  (ֻסָּכה  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 
ֶׁשִּבַּקְׁשנּו  ַאַחר  ֵּכן,  ִאם  ֵהיֶמּנּו".  ָּגדֹול  ִיְצרֹו 
ְלַהִּגיַע  ְּבָיֵדינּו  ֶׁשְּיַסֵּיַע  הּוא   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש 
ְלַמֲעלֹות ְּגדֹולֹות, ְזקּוִקים ָאנּו ְלכֹחַ ַרב יֹוֵתר 
ְּכֵדי ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהֵּיֶצר. ְלִפיָכ מֹוִסיִפים ָאנּו 
ּוְמַבְּקִׁשים: "ְוַאל ַּתְׁשֶלט ָּבנּו ֵיֶצר ָהָרע" (ִסּדּור 

ָל"ה). ַהּׁשְ

א  ָהָרע"  ֵיֶצר  ָּבנּו  ַּתְׁשֶלט  "ְוַאל  ַּבָּקַׁשת 
(מד  ָּבִרי"ף  ְוהּוְבָאה  ַּבְּגָמָרא,  ִּבְמפָֹרׁש  ֻהְזְּכָרה 
א מדה"ר). ֵיׁש ֶׁשָּכְתבּו ֶׁשֵאין ְלַבֵּקׁש ְּבָלׁשֹון זֹו, 

ֶׁשֲהא ְּבַוַּדאי ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמְׁשִליט 
ֶׁשָּדִוד  ָמִצינּו  ּוְכָבר  ָּבָאָדם.  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ֶאת 
ַהֶּמֶל ֶנֱעַנׁש ַעל ַהְזָּכַרת ָלׁשֹון ְּכגֹון זֹו (ְּבָרכֹות 
סב ב), ֶאָּלא ָּגְרסּו ְּבֻנַּסח ַהְּבָרָכה: "ְוַאל ִיְׁשט 

ָּבנּו ֵיֶצר ָהַרע" ('ְּתִפַּלת ָּדִוד' ָׁשם). 
ֵיׁש ֶׁשֵּבֵאר ֶאת ֻנַּסח 'ַאל ַּתְׁשֶלט' ִּכי ַּבָּקָׁשה זֹו 
"ֶׁשַּתְרִגיֵלנּו  ַהּפֹוַתַחת:  ַלַּבָּקָׁשה   ֶהְמֵׁש ִהיא 
ב):  ל  (ִקּדּוִׁשין  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ֶׁשֲהֵרי   ,"ְּבתֹוָרֶת
"ָּבָראִתי ֵיֶצר ָהַרע – ּוָבָראִתי לֹו ּתֹוָרה ַּתְבִלין; 
ִאם ַאֶּתם עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה – ֵאין ַאֶּתם ִנְמָסִרים 
ְּבָידֹו... ְוִאם ֵאין ַאֶּתם עֹוְסִקין ַּבּתֹוָרה – ַאֶּתם 
אֹוְמִרים,  ֶׁשָאנּו  ַהִּסָּבה  ְוזֹאת  ְּבָידֹו".  ִנְמָסִרים 
 ,ְּבתֹוָרְת ְוַתְרִּגיֵלנּו  ַּבָּקָׁשֵתנּו  ְּתַקֵּבל  ֶׁשִאם 
ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ָּבנּו  ִיְׁשט  ֶׁשֹּלא  ִּתְגרֹם  ִמֵּמיָלא 

('ִרַּנת ִיְצָחק' ְּתִפָּלה ִלימֹות ַהחֹל עמ' לח). 

סֹודֹו ַהֻּמְפָלא ֶׁשל ָהרֹוֵפא ַהּלֹוְנדֹוִני

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ֶׁשל ה פלא

ּו סִספווּ
עעלַ
ִ ם

ָנה' (ג) ֲעִביר ׁשֵ ת 'ַהּמַ מּוְך ְלִבְרּכַ 'ְיִהי ָרצֹון' ַהּסָ

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
הּסמו ֹון'

נִנינִני פּפְְ ם 

ְוא ִליֵדי ִנָּסיֹון ֶׁשִּיְקֶׁשה ָעֵלינּו ַלֲעמֹד ּבֹו ְוא ִליֵדי ִבָּזיֹון ִאם ָחִליָלה א ַנֲעמֹד ַּבִּנָּסיֹון 
ִּפּתּוָייו.  ְּכֶנֶגד  ַלֲעמֹד  ְּבָיֵדינּו  ְּתַסֵּיַע  ֶאָּלא  ָהָרע  ֵיֶצר  ָּבנּו  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבֵחְטא  ְוִנָּכֵׁשל 


