
א י ִתּשָׂ ת ּכִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִחּיּוב ָנִׁשים ִּבְתִפַּלת מּוָסף
ַעל  ָהֹעֵבר  ָּכל  ִיְּתנּו  ֶזה  ַלה'...;  ַנְפׁשֹו  ּכֶֹפר  ִאיׁש  "ְוָנְתנּו 

ֶקל" (ל יב-יג) ַהְּפֻקִדים ַמֲחִצית ַהּׁשֶ
ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ָהָיה ָּכל ִאיׁש ִמִּיְׂשָרֵאל 
ֶׁשִהְצַטֵּבר  ַּבֶּכֶסף  ֶקל'.  ַהּׁשֶ 'ַמֲחִצית  ָלֵתת  ְמֻצּוֶה 
ָקְרַּבן  ְּכגֹון  ִצּבּור,  ָקְרְּבנֹות  ִלְקִנַּית  ִמְׁשַּתְּמִׁשים  ָהיּו 
ָּבתֹות ְוַהּמֹוֲעִדים ּוְדָבִרים נֹוָסִפים  ַהָּתִמיד, מּוְסֵפי ַהּׁשַ
ֲעֵׂשה  ַהִּמְצֹות  ֵסֶפר  (ַרְמָּב"ם  ַהָּקְרָּבנֹות  ַלֲעבֹוַדת  ַהְּקׁשּוִרים 

קעא; ְׁשָקִלים ה א).

ְוא  ָּבֲאָנִׁשים  ָנֲהָגה  ֶקל'  ַהּׁשֶ 'ַמֲחִצית  ְנִתיַנת  חֹוַבת 
"ְוָנְתנּו  יב):  ל  (ְׁשמֹות  ֵמַהֶּנֱאָמר  ָּדְרׁשּו   ֶׁשָּכ ַּבָּנִׁשים, 
ז;  א  ָׁשם  (ַרְמָּב"ם  ה'  'ִאּׁשָ ְוא  'ִאיׁש'   – ַנְפׁשֹו"  ּכֶֹפר  ִאיׁש 
רע"ב ְׁשָקִלים א ג). ִמּתֹו ָּכ ָּדנּו ָהַאֲחרֹוִנים ַהִאם ָנִׁשים 
ְּכֶנֶגד  ֶׁשִּנְתְקָנה  מּוָסף  ִּבְתִפַּלת  ַהִּדין  ֵמִעַּקר  ַחָּיבֹות 

ָקִלים: ָקְרְּבנֹות ַהּמּוָסִפים ַהָּבִאים ִמְּתרּוַמת ַהּׁשְ
ִּבְתִפַּלת  ַחָּיבֹות  ֵאיָנן  ֶׁשָּנִׁשים  ָנַקט  ֵאיֶגר  ֲעִקיָבא  ַרִּבי 
ְוָלֵכן  ֶקל,  ַהּׁשֶ ְּבַמֲחִצית  ַחָּיבֹות  ֶׁשֵאיָנן  ִמּשּׁום  מּוָסף, 
א ָהָיה ָלֶהן ֵחֶלק ְּבָקְרְּבנֹות ַהּמּוָסִפים. ְואּוָלם ַּבַעל 
ַהִּצּבּור  ָקְרְּבנֹות  ֶׁשְּבפַֹעל  ֶׁשֵּכיָון  ָסַבר  אֹור'  'ַעּמּוֵדי 

ִּכְּפרּו ַאף ֲעֵליֶהן, ַאף ֵהן ַחָּיבֹות ִּבְתִפַּלת ַהּמּוָסִפים. 
ַהָּגהֹות רע"א או"ח קו; ׁשּו"ת 'ַעּמּוֵדי אֹור' ז

ְּתִפַּלת ַהחֹוֵטא ִמְתַקֶּבֶלת ַּכְּקטֶֹרת
ּוְׁשֵחֶלת  ָנָטף  ַסִּמים   ְל ַקח  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  "ַוּיֹאֶמר 

ְוֶחְלְּבָנה" (ל לד)
ֵּבין  ַהָּכתּוב  ּוְמָנָאּה  ַרע...  ֶׁשֵריחֹו  ּבֶֹׂשם   – "'ְוֶחְלְּבָנה' 
ְלָצֵרף  ְּבֵעיֵנינּו  ָיֵקל  ֶׁשֹּלא  ְלַלְּמֵדנּו,  ַהְּקטֶֹרת.  ַסָּמֵני 
ּפֹוְׁשֵעי  ֶאת  ּוְתִפּלֹוֵתינוּ  ַּתֲעִנּיֹוֵתינּו  ַּבֲאגּוַדת  ִעָּמנּו 

ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְהיּו ִנְמִנין ִעָּמנּו" (ַרִׁש"י, ע"פ ְּכִריתּות ו ב).
ָּדַרׁש ַרִּבי מֶֹׁשה ְשַטְין ַרָּבּה ֶׁשל ֶסעְנְדז'ֹוְרץ' ֶׁשְּברֹוַמְנָיה: 
ִּתּפֹל  ַּבל  ְלִהְתַּפֵּלל,  ִנָּגׁש  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶׁשָאָדם  ְּבָׁשָעה 
רּוחֹו ְּבחֹוְׁשבֹו ֶׁשֵעֶקב ֲחָטָאיו ֵאין ָראּוי הּוא ֶׁשִּתְתַקֵּבל 
ְּתִפָּלתֹו. ֶאָּלא ַיְקִּפיד ִלְכל ַעְצמֹו ְּבתֹו ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל, 
ִויַבֵּקׁש ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשְּכִפי ֶׁשַהֶחְלְּבָנה ֶׁשֵריָחּה 
ַּגם   ָּכ ַהְּקטֶֹרת,  ַסְמְמֵני  ִּבְכַלל  ִהְצָטְרָפה  ַרע  ָהָיה 
ְיסֹוד  ִיְׂשָרֵאל.  ְּתִפּלֹות  ְׁשַאר   ְּבתֹו ִּתְתַקֵּבל  ְּתִפָּלתֹו 
ב):  קמא  (ְּתִהִּלים   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ֶׁשל  ְּבַבָּקָׁשתֹו  ִנְרָמז  ֶזה 
 ַּתֲעֶלה ְּתִפָּלִתי ְלָפֶני – "ִּתּכֹון ְּתִפָּלִתי ְקטֶֹרת ְלָפֶני"
ִניחֹוַח  ְלֵריַח  ַלֲעלֹות  ָזְכָתה  ֶׁשַהֶחְלְּבָנה  ְּכִפי  ַּכְּקטֶֹרת; 
 ַרע, ָּכ ֶׁשֵריָחּה  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהְּקטֶֹרת  ַסְמְמֵני  ִעם ֶיֶתר 
ְּתִפּלֹות  ְׁשַאר  ִעם  ְּבִהְצָטְרָפּה  ְלָרצֹון  ַּתֲעֶלה  ְּתִפָּלִתי 

ְּכֵׁשֵרי ִיְׂשָרֵאל.
'ְּבֵאר מֶֹׁשה' 

ָעה' ִּבְתִפּלֹוֵתינוּ ַמְׁשָמעּות ַה'ּׁשָ
"ֶרַגע ֶאָחד ֶאֱעֶלה ְבִקְרְּב" (לג ה)

ַּגם  (ְרֵאה  "ָׁשָעה"  אּוְנְקלֹוס:  ִּתְרֵּגם  "ֶרַגע"  ֵּתַבת:  ֶאת 
ָפה  ַּבּׂשָ ְמקֹורֹו  'ָׁשָעה'  ג  ַהֻּמּׂשָ ְוָאֵכן  כא).  טז  ַּבִּמְדָּבר 
ְּכלֹוַמר:  ֶרַגע,  ִהיא  ַהְּמקֹוִרית  ּוַמְׁשָמעּותֹו  ָהֲאָרִמית, 

ֶּפֶרק ְזַמן ָקָצר ְּביֹוֵתר. 
ֻנַּסח  ֶאת  טֹוב'  יֹום  'ּתֹוְספֹות  ַּבַעל  ב  ִיּׁשֵ זֹו  ְּבֻעְבָּדה 
ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר': "ֶׁשִאם ִיָּפֵתַח ֶאָחד ֵמֶהם אֹו ִיָּסֵתם 
ֶאָחד ֵמֶהם ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַקֵּים ְוַלֲעמֹוד ְלָפֶני ֲאִפּלוּ 
'ָׁשָעה' ַּכַּמְׁשָמעּות  ָׁשָעה ֶאָחת"; ִאּלּו ָהִיינּו ְמָפְרִׁשים 
ִּבְקִריַסת  ֲהא  ִלְתמַֹּה:  ָמקֹום  ָהָיה  ִּבְזַמֵּננּו,  גּוָרה  ַהּׁשְ
ֲאִפּלוּ  ְלִהְתַקֵּים  ֶאְפָׁשר  ִאי  ָחִליָלה,  ַהּגּוף  ַמַעְרכֹות 
ָעה' ַהְּמקֹוִרית  ֶרַגע ֶאָחד? אּוָלם ְלִפי ַהְּמבָֹאר ִּכי ַה'ּׁשָ

ב ַהֻּנָּסח ְּכִמין חֶֹמר. ַמְׁשָמעּוָתּה 'ֶרַגע', ִמְתַיּׁשֵ
ב ְּבָכ ַאף ֶאת ֻנַּסח ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון [ֲאֶׁשר  ֵּכן ִנָּתן ְלַיּׁשֵ

ָזן...  "ָׁשַאָּתה  ָׁשלֹום']:  'ִׂשים  ְּבִבְרַּכת  ֶנֱאָמר  ֶזה  ְּכֵעין 
ָעה'  ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה"; ְלִפי ַהְּמֻקָּבל ֶׁש'ּׁשָ
יֹוֵרד:  ְּבֵסֶדר  לֹוַמר   ָצִרי ָהָיה  ֵמ'ֵעת',   ָֹאר ְזַמן  ִהיא 
ַהְּמבָֹאר  ְלִפי  אּוָלם  ֵעת',  ּוְבָכל  ָׁשָעה  ּוְבָכל  יֹום  'ְּבָכל 
ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתּה ַהְּמקֹוִרית ֶׁשל 'ָׁשָעה' ִהיא 'ֶרַגע', ַהָּלׁשֹון 

ֶבת ֵהיֵטב. ְמֻיּׁשֶ
'ַמֲעַדֵּני יֹום טֹוב' [ַעל ָהרֹא"ׁש] ְּבָרכֹות פ"ט כב ח

ִמּדֹות ָהַרֲחִמים ִּבְזכּות ִמַּדת ָהֲעָנָוה
"ַוּיֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ָּכל טּוִבי ַעל ָּפֶני ְוָקָראִתי ְבֵׁשם ה' 
ְלָפֶני ְוַחּנִֹתי ֶאת ֲאֶׁשר ָאחֹן ְוִרַחְמִּתי ֶאת ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם" 

(לג יט)

ִלי  ִהְזַּכְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ַרֲחִמים  ְלַבֵּקׁש  "ְּכֶׁשִּנְצַרְכָּת 
ְזכּות ָאבֹות (ְלֵעיל לב יג), ְּכָסבּור ַאָּתה ֶׁשִאם ַּתָּמה ְזכּות 
 –  'ְלָפֶני ה'  ְבֵׁשם  'ְוָקָראִתי  ִּתְקָוה...  עֹוד  ֵאין  ָאבֹות 
ִאם  ַאף  ִמּדֹות];  [י"ג  ַרֲחִמים  ַּבָּקַׁשת  ֵסֶדר   ְלַלֶּמְד

ִּתְכֶלה ְזכּות ָאבֹות... ַרֲחַמי א ָּכִלים" (ַרִׁש"י). 
'ִּתְפֶאֶרת  ָאַמר ַרִּבי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַשׁיין ָר"מ ִּביִׁשיַבת 

ְירּוָׁשַלִים':
י"ג  לֹו  ְוִהְתַּגּלּו  מֶֹׁשה  ֶׁשָּזָכה  ַמְׁשָמע  ַרִׁש"י  ִמִּדְבֵרי 
ִמּדֹות ָהַרֲחִמים, ֵּכיָון ֶׁשְּבַעְנְוָתנּותוֹ א ִּבֵּקׁש ַרֲחִמים 
ַעל ִיְׂשָרֵאל ִּבְזכּות ַעְצמֹו ֶאָּלא ִּבְזכּות ָאבֹות (ְרֵאה ְּבָרכֹות 
 ֶאֶר 'ֵא-ל  ֶׁשִּבְתִפַּלת  ַהִּסָּבה  ִּפי זֹאת מּוֶבֶנת  ַעל  ב).  י 
ַאַּפִים' ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּכַהְקָּדָמה ְלי"ג ִמּדֹות ָאנּו ְמַדְקְּדִקים 
"ְּבַתֲחנּון  מֶֹׁשה:  ֶׁשל  ַעְנְוָתנּותוֹ  ִמַּדת  ֶאת  ְלַהְזִּכיר 

ּוִבְתִפָּלה ָּפֶני ְנַקֵּדם ְּכהֹוַדְעָּת ֶלָעָנו ִמֶּקֶדם".
'ִּבְרַּכת ִאיׁש'

'ַוַּיֲעבֹר' – ִלְפֵני ַהֵּתָבה
"ַוַּיֲעבֹר ה' ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא" (לד ו)

ְמַלֵּמד  ְלאֹוְמרֹו;  ֶאְפָׁשר  ִאי  ָּכתּוב  ִמְקָרא  "ִאְלָמֵלא 
ְוֶהְרָאה  ִצּבּור  ִּכְׁשִליַח  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִּנְתַעֵּטף 
ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ְזַמן  'ָּכל  לֹו:  ָאַמר  ְּתִפָּלה,  ֵסֶדר  ְלמֶֹׁשה  לֹו 
ָלֶהם'"  מֹוֵחל  ַוֲאִני  ַהֶּזה  ַּכֵּסֶדר  ְלָפַני  ַיֲעׂשּו   – חֹוְטִאין 

(ר"ה יז ב).

ַהָּקדֹוׁש  "ֶׁשִּנְתַעֵּטף  ָהֻעְבָּדה  ַּבִּמְקָרא  ִנְרְמָזה  ֵהיָכן 
ָּברּו הּוא ִּכְׁשִליַח ִצּבּור"?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֶּבן ָזֵקן ִמְּגדֹוֵלי ַרָּבֵני ַפאס: 
ְׁשִליַח ַהִּצּבּור  ְמֻכֶּנה  (ְּבָרכֹות לד א ָועֹוד)  ִּבְלׁשֹון ֲחָכִמים 
ְלׁשֹון  ֶאת  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו   ְלִפיָכ ַהֵּתָבה',  ִלְפֵני  'עֹוֵבר 
ַהָּכתּוב: "ַוַּיֲעבֹר ה' ַעל ָּפָניו", ֶׁשִּכְבָיכֹול ָעַבר ַהָּקדֹוׁש 
ַעל  ְּבַטִּלית  ְמֻעָּטף  ְּכֶׁשהּוא  ַהֵּתָבה  ִלְפֵני  הּוא   ָּברּו

'ֶּגֶפן ּפֹוִרָּיה' ר"ה יז בָּפָניו ִּכְׁשִליַח ִצּבּור. 

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

ר

ני ּפְ ם
ָהעֹוֶנה ָאֵמן עֹוֶלה ִלְגֻדָּלה 

א ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ל יב) "ִּכי ִתּׂשָ
ַּבְּגָמָרא (ֻחִּלין פז א ע"פ ַרִׁש"י ָׁשם ְושָׁ" חו"מ שפב ב) הּוָבא 
ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּבֵביתֹו  ֶׁשָּסַעד  ִּבְצדֹוִקי  ה  ַמֲעֹשֶ
ַהָּנִׂשיא. ַּבָּיִמים ָהֵהם ָנֲהגּו ֶׁשַאַחד ַהּסֹוֲעִדים מֹוִציא 
עֹוִנים  ֵהם  ַּכֲאֶׁשר  ַהָּמזֹון,  ְּבִבְרַּכת  ַהּנֹוְכִחים  ָּכל  ֶאת 
ַאֲחָריו ָאֵמן. ִּבֵּקׁש ַרִּבי ִלְמנַֹע ֵמַהְּצדֹוִקי ַלֲענֹות ָאֵמן 
ַאַחר ַהְּמָבֵר, ְוֵכיָון ֶׁשֶעְרָּכּה ֶׁשל ָּכל ָאֵמן הּוא ֲעָׂשָרה 
ְׂשַכר  ְזהּוִבים,  ַאְרָּבִעים  ַלְּצדֹוִקי  ִהִּציַע  ְזהּוִבים, 
ְוזֹאת  ַהָּמזֹון.  ִּבְרכֹות  ַאַחר  ַהַּנֲעִנים  ָהֲאֵמִנים  ַאְרַּבע 
ֶאָּלא  ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת  ֶטֶרם  ֵמַהְּסֻעָּדה  ֶׁשִּיְסַּתֵּלק  ְּכֵדי 
ָיְצָאה   ָּכ ּוִמּׁשֶ זֹו,  ְזכּות  ַעל  ְלַוֵּתר  ֵסֵרב  ֶׁשַהְּצדֹוִקי 
ַעל  ְלַוֵּתר  ְּכַדאי  ֶׁשָאֵכן,  ְוָאְמָרה  ַמִים  ִמּׁשָ קֹול  ַּבת 
ַעל  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ִּבְׂשַכר  ִלְזּכֹות  ְּכֵדי  ְזהּוִבים,  ַאְרָּבִעים 
ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון. ְּבֶהְמֵׁש ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא הּוְבָאה ֵעדּותֹו 
ֶׁשל ַרִּבי ִיְצָחק ֶׁשַחי ָׁשִנים ַרּבֹות ְלַאַחר ִמֵּכן: "ֲעַדִין 
ְּגדֹוֵלי  ֵּבין  ַהְּצדֹוִקי]  [ֶׁשל  ִמְׁשָּפָחה  ְלאֹוָתּה  ֶיְׁשָנּה 

רֹוִמי, ְוקֹוְרִאין אֹוָתּה ִמְׁשַּפַחת ַּבר ְלִוָיאנּוס".
ִלְגֻדָּלה  עֹוֶלה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ֶׁשַהַּמְקִּפיד   ְלָכ ֶרֶמז 
א' – ָראֵׁשי  ָּדְרׁשּו ַּבֲעֵלי ַהּתֹוְספֹות ִמָּפסּוק ֶזה: "'ִתּׂשָ
ֵּתבֹות: 'ִּתְׁשמֹר ֵׁשם ֲא-דָֹני'. ְּכלֹוַמר, ִאם ְּתַכּוֵן ַּכֲהָלָכה 
ּוַבֲאִמיַרת  ַהְּתִפָּלה  ִּבְׁשַעת  ה'  ֵׁשם  ֶאת   ְּבַהְזִּכיְר
ַהְּבָרָכה ְוַתְקִּפיד ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר ָּכל ְּבָרָכה [ֶׁשִהיא 
ְּבִגיַמְטִרָּיה ְׁשֵני ְׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש – ֲהָוָי"ה ְוַאְדנּות], ֲאַזי 

ִּתְזֶּכה ִלְהיֹות "רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל". 
ֵלם'  'ּתֹוְספֹות ַהּׁשָ

א י ִתּשָׂ ת ּכִ ָרׁשַ 373ּפָ תשפ"א

'ְּבֵני ֱאמּוִנים' – 'ְזִהיִרים ְלׁשֹוְמרֹו ָאבֹות ּוָבִנים'.

ִעַּקר ָהֱאמּוָנה ָּתלּוי ְּבָאֵמן
ְלָחן'.  א ָיחּול יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ַּבַעל 'ָערּו ַהּׁשֻ ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ִּכי ִתּׂשָ

ֵאּלּו ַהְּדָבִרים ֶׁשָּפַסק ְּבִסְפרֹו ַהָּגדֹול (או"ח קכד יא) ְּבנֹוֵגַע ְלַמֲעַלת ֲעִנַּית ָאֵמן: 

"ְּבָאֵמן ָּתלּוי ִעַּקר ָהֱאמּוָנה, ְוָלֵכן ְיַלֵּמד ָּבָניו ַהְּקַטִּנים
 ֶׁשִּיָזֲהרּו ַלֲענֹות ָאֵמן ּוִמָּיד ֶׁשַהִּתינֹוק עֹוֶנה ָאֵמן 

ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ְלעֹוָלם ַהָּבא".
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לֹוִׁשים ְלִהְסַּתְּלקּותֹו ֶׁשל ֶאָחד ַהְּמֻיָחד  ִּכְכלֹות ְיֵמי ַהּׁשְ
ַרִּבי  ַהָּגדֹול  ַהָּגאֹון  ְּבדֹוֵרנּו,  ַהְּיִׁשיבֹות  ָראֵׁשי  ִמִּזְקֵני 
ִּבַּקְׁשנּו  ָקֶמִניץ,  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ָזָצ"ל,  ַׁשייֶנר  ִיְצָחק 
ְלָהִביא ִלְפֵני ִצּבּור ַהּקֹוְרִאים ֶאת ִסּפּורוֹ ַהֻּמְפָלא ֶׁשל 
ֶׁשִהִּגיַע  ְלֵהיָכן  ְוִהִּגיַע  ִהְתַעָּלה  ָהִאיִׁשית  ֶׁשְּכֵעדּותֹו  ִמי 

ַרק ְּבכֹחַ ִּדְמעֹוֶתיָה ֶׁשל ִאּמוֹ.
ַמְרֶחְׁשָון  ְלחֶֹדׁש  י"ד  ְּביֹום  נֹוַלד  ָזָצ"ל  ִיְצָחק  ַרִּבי 
ַׁשייֶנר  ֶּפְרל  ּוָמַרת  ּדֹב  ַרִּבי  ְלהֹוָריו,  ָיִחיד  ְּכֵבן  תרפ"ג, 
ָזָצ"ל. ְּכָשלֹוׁש ָׁשִנים ֶטֶרם ֵלָדתֹו ִהְגּרּו הֹוָריו ִמָּגִליְצָיה 
ַרר  ֶׁשּׂשָ ַהָּקֶׁשה  ַהַּכְלָּכִלי  ַהַּמָּצב  ְּבִעְקבֹות  מֹוַלְדָּתם 
ָּבִעיר  מֹוָׁשָבם  ְוָקְבעּו  ָיִמים  אֹוָתם  ֶׁשל  ְּבֵאירֹוָּפה 
ֶׁשְּבַאְרצֹות  ֶּפְנִסיְלֶבְנָיה  ִּבְמִדיַנת  ֲאֶׁשר  ִּפיְטְסּבּוְרג 

ַהְּבִרית.
ָאִביו ַרִּבי ּדֹב ָהָיה ְיהּוִדי ַּתם ִויֵרא ָׁשַמִים, ֲאֶׁשר ְּבָחזֹון 
ִּבְלִּתי ִנְפָרץ ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית ֶׁשל אֹוָתם ָיִמים ְרחֹוִקים, 
ָּבת.  ַהּׁשַ ְׁשִמיַרת  ַעל  ְּכַמְׁשָמעֹו,  ְּפׁשּוטֹו  ַנְפׁשֹו,  ָמַסר 
ִעם  ְלִהְתמֹוֵדד  ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ֶנֶאְלצּו  ֶׁשְּכמֹותֹו  ְיהּוִדים 
ֶאְתָּגִרים ָקִׁשים ְּביֹוֵתר; ְּב'ֶאֶרץ ַהָּזָהב' ֶׁשל אֹוָתם ָיִמים 
ֶעְרּכֹו ֶׁשל ַהְּזַמן ִנְמַּדד ַא ְוַרק ְּבֶכֶסף. ַּתֲעִׂשַּית ַהֶּכֶסף 
ָעְבָדה ִּבְמלֹוא ֻעָּזּה ִׁשְבָעה ָיִמים ְּבָׁשבּוַע, ּוִמי ֶׁשִּבֵּקׁש 

ְלַעְצמֹו 'חֶֹפׁש', ֻּפַּטר ְּבאֶֹפן ִמָּיִדי ֵמֲעבֹוָדתֹו.
ֲעבֹוָדה  ְלַחֵּפׂש  ֵמָחָדׁש  ָׁשבּוַע  ִמֵּדי  ָאִביו  ֶנֱאַלץ   ָּכ
סֹוף  סֹוף  ַּכֲאֶׁשר  ֵּביתֹו.  ְּבֵני  ֶאת  ְלַפְרֵנס  ְּכֵדי  ֲחָדָׁשה 
ָהְיָתה  ְּבַׁשָּבת,  ַלֲעבֹד  אֹותֹו  ִאְּלָצה  ֶׁשֹּלא  ֲעבֹוָדה  ָמָצא 

זֹו ֲעבֹוָדה ֶׁשֲעָמָלּה ְמֻרֶּבה ּוְׂשָכָרּה מּוָעט.
ְוָכ ִסֵּפר ַרִּבי ִיְצָחק ְּבִזְקנּותֹו:

ְּבאֹוָתם  ְּבִפּיְטְסּבּוְרג  ִהְתּגֹוְררּו  ְיהּוִדים  ֶאֶלף  ים  "ְּכִׁשּׁשִ
ָיִמים. ֻרָּבם ָהיּו ְיהּוִדים ִיְרֵאי ָׁשַמִים, ֲאֶׁשר ְּכהֹוַרי ִהְּגרּו 
ּוָמְצאּו  ַהַּכְלָּכִלי  ַמָּצָבם  ֶאת  ְלַׁשֵּפר  ְּכֵדי  ֵמֵאירֹוָּפה 
ַעְצָמם ִמְתמֹוְדִדים ִעם ְמִציאּות רּוָחִנית ָקָׁשה ְּביֹוֵתר. 
ּתֹוָרה  ַּתְלמּוֵדי  ָהיּו  א  הֹוַרי  ִהְתּגֹוְררּו  ֶׁשּבֹו  ָּבֵאזֹור 

ּוְבַוַּדאי ֶׁשֹּלא ְיִׁשיבֹות ְקדֹוׁשֹות.
ֶׁשל  ִנָּצִנים  ָאז  ְלַבְצֵּבץ  ֵהֵחּלּו  ָהְרחֹוָקה  יֹוְרק  ִּבְניּו 
ִהִּביטּו  ֶׁשֻּכָּלם  ְיהּוִדים  ַּכָּמה  ָׁשם  ָהיּו  ַאֶחֶרת.  ְמִציאּות 
ּתֹוָרה  ַּתְלמּוֵדי  ְּבִיּסּוד  ֶׁשֵהֵחּלּו  ְּכ'מּוָזִרים',  ֲעֵליֶהם 
ְוַרִּבי  מֹוִרי  ָהָיה  ֶׁשֵּביֵניֶהם  ַהּנֹוָדִעים  ֶאָחד  ִויִׁשיבֹות. 
ֻׁשָּתפֹו  ִעם  ֶׁשַּיַחד  ָזָצ"ל,  ֶמְנְּדלֹוִביץ  ַפייֶבל  ְׁשָרָגא  ַרִּבי 
ַרִּבי ִּבְנָיִמין ִויְלֶהְלם ָעׂשּו ֶאת ַהִּבְלִּתי ֵיָאֵמן, ּוְכֶנֶגד ָּכל 
ֶׁשִהִּצילּו  ָוַדַעת'  'ּתֹוָרה  ְיִׁשיבֹות  ֶאת  ֵהִקימּו  ַהִּסּכּוִיים 

ֶאת ַיֲהדּות ַאְרצֹות ַהְּבִרית ִמִּכָּליֹון.
ַהַּמְהֵּפָכה ַהּזֹו ֵהֵחָּלה ַרק ִּבְניּו יֹוְרק. ֲאִני ֶׁשִהְתּגֹוַרְרִּתי 
ֵסֶפר  ְּבֵבית  ִלְלמֹד  ְּבַיְלדּוִתי  ֶנֱאַלְצִּתי  ְּבִפּיטְְסּבּוְרג 
ַמְמַלְכִּתי, ְּכמֹו ָּכל ַהְּיָלִדים ַהְּיהּוִדים ֶׁשִהְתּגֹוְררּו ְּבִעיִרי. 
ֶאְפָׁשר  ַּכּיֹום  אּוָלם  ַרִּבים,  ְיהּוִדִּיים  ֲחֵבִרים  ָאז  ִלי  ָהיּו 
ִלְסּפֹר ַעל ַּכף ַהָּיד ֶאת ֵאּלּו ֶׁשּנֹוְתרּו ֶנֱאָמִנים ְלַיֲהדּוָתם.

ָּכל  ַעל  ִלְׁשמֹר  ֶׁשִהְמִׁשיכּו  ֵמַהְּיִחיִדים  ֶׁשָהיּו  הֹוַרי 
ָחיּו,  ֶׁשָּבּה  ַהָּקָׁשה  ַהְּמִציאּות  ְּבתֹוְכֵכי  ַּגם  ַהִּמְצוֹות 
ָחְרדּו ַעד ְמאֹד ַלֲעִתידֹו ָהרּוָחִני ֶׁשל ְּבָנם ְיִחיָדם, אּוָלם 

א ָהָיה ְּבָיָדם ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ִמְּלַבד ְלִהְתַּפֵּלל.
ַהּנֹוָרָאה  ַהִהַּדְרְּדרּות  ֶאת  ָרֲאָתה  לֹום  ַהּׁשָ ָעֶליָה  ִאִּמי 
הֹוֵריֶהם  ְּבעֹוד  ֲאֶׁשר  ְמגּוֶריָה,  ִּבְסִביַבת  ַהּנַֹער  ְּבֵני  ֶׁשל 
ֶאת  ַהָּללּו  ָמְנעּו  ַהְּכֶנֶסת,  ָּבֵּתי  ֶאת  ִלְפקֹד  ַמְמִׁשיִכים 
ְּדָמעֹות  ָׁשְפָכה   ָּכ ִמּשּׁום  ַלֲחלּוִטין.  ִמֶּמּנּו  ַרְגֵליֶהם 
ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ִּבְׁשַעת  ִּבְפָרט  ִּבְתִפּלֹוֶתיהָ,  ַּכַּמִים 
ָּבת, ְוִהְתַחְּנָנה ִלְפֵני ה' ֶׁשִּיֵּתן ִלְבָנּה ַמְחַמָּדּה ּגֹוָרל  ַהּׁשַ
ַרק  ֶאָּלא  ּוְנצּורֹות,  ְּגדֹולֹות  ִּבְּקָׁשה  א  ִהיא  ׁשֹוֶנה. 
ִהְתַחְּנָנה ׁשּוב ָוׁשּוב ְּבָלׁשֹון ְּפׁשּוָטה: 'ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם, 
ֵאר ְיהּוִדי ָּכֵׁשר ַעד סֹוף ָיָמיו'. ֲעֵׂשה ַהּכֹל ְּכֵדי ֶׁשְּבִני ִיּׁשָ

א ָהְיָתה ָּכל ִסָּבה ֶׁשַאף ֲאִני א ֶאְגַּדל ַּכֲחֵבַרי, ִאְלָמֵלא 
ִזֵּמן  ֻמְפָלָאה  ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה  ַהִּנְסָּתרֹות.  ה'  ַּדְרֵכי 
ֶּבְנֶּדר  ָּדִוד  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָהַרב  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
אֹוִתי  ִלְׁשַח  ְכְנָעם  ֶׁשּׁשִ ֶזה  ְוהּוא  הֹוַרי,  ֵּבית  ֶאל  ָזָצ"ל 
ִּביִׁשיָבה  ַהִּמְנָין  ִמן  ַּתְלִמיד  ְוִלְהיֹות  נֹוָדע  ַהִּבְלִּתי  ֶאל 

ְקדֹוָׁשה.
'ּתֹוָרה ָוַדַעת'  ַרִּבי ָּדִוד ֶּבְנֶּדר ָהָיה ְמַנֲהָלּה ֶׁשל ְיִׁשיַבת 
ֶׁשהּוְקָמה ֶזה ִמְּכָבר ִּבְניּו יֹוְרק, אּוָלם ְּבפַֹעל הּוא ִׁשֵּמׁש 
ִּכֵּתת  הּוא  ָׁשִנים   ְּבֶמֶׁש ַהְּיִׁשיָבה.  ֲעבּור  ִּכ'ְמֻׁשָּלח' 
ַרְגָליו ֵּבין ַהְּקִהּלֹות ַהְּיהּוִדּיֹות ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית ֵהן ְּכֵדי 
ֶאת  ְלָהִפיץ  ְּכֵדי  ְוֵהן  ְיִׁשיָבתֹו,  ֲעבּור  ַמְׁשַאִּבים  ְלַגֵּיס 

ְּבׂשֹוָרָתּה ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵאָליו ִהִּגיעּו ַרְגָליו.
 ַרִּבי ָּדִוד ִּבֵּקר ְּפָעִמים ַרּבֹות ְּבִפּיטְְסּבּוְרג, אּוָלם ְּבֶדֶר
ִהְתּגֹוְררּו  ָׁשם  ָהִעיר,  ֶׁשל  ַאֵחר  ְּבֵאזֹור  ִהְׁשַּתֵּכן  ְּכָלל 

ֶׁשָּלנּו,  ָלֵאזֹור  ִהִּגיַע  ַאַחת  ַּפַעם  ַרק  ִמְׁשַּפְחּתֹו.  ְקרֹוֵבי 
ַהּבֹוְדדֹות  ֵמַהִּמְׁשָּפחֹות  ַאַחת  ָאנּו  ִּכי  ַמע  ֶׁשּׁשָ ְוֵכיָון 
ְלִהְתָאֵרַח  ָּבַחר  ַהִּמְטָּבח,  ַּכְׁשרּות  ַעל  ַהַּמְקִּפידֹות 

ֶאְצֵלנּו.
ְוַרק   ַא ַהְּמֻמָּקִדים  ַהְּמֻׁשָּלִחים  ֵמרֹב  ְּבׁשֹוֶנה  ָּכָאמּור, 
ִּבְמַלאְכָּתם, ְקִרי ִאּסּוף ַהְּכָסִפים, ַרִּבי ָּדִוד קַֹרץ ֵמחֶֹמר 
ֲחׁשּוָבה   – נֹוֶסֶפת  ַמָּטָרה  ָעְמָדה  ֵעיָניו  ְלֶנֶגד  ׁשֹוֶנה; 
ֶאת  ַהְּבִרית  ַאְרצֹות  ַרֲחֵבי  ְּבָכל  ְלָהִפיץ   – ָּפחֹות  א 
ַהְּבׂשֹוָרה ַהֲחָדָׁשה ַעל ִקּיּוָמּה ֶׁשל ְיִׁשיָבה ַעל ַאְדָמָתּה 

ַהָחְמָרִנית.
ִּבי  ִהְתַעְנֵין  ָּדִוד  ְוַרִּבי  ֶעְׂשֵרה,  ֵׁשׁש  ְּכֵבן  ַנַער  ָאז  ָהִייִתי 
לֹוֵמד,  ֲאִני  ָמה  אֹוִתי  ָׁשַאל  הּוא  ְמֻיֶחֶדת.  ִּבְנִעימּות 
ִלּמּוֵדי  ֶאת  ִסַּיְמִּתי  ַעָּתה  ֶזה  ִּכי  לֹו  ֵהַׁשְבִּתי  ְוַכֲאֶׁשר 
'ַמּדּוַע א ִּתְׁשְלחּו  ַהִּתיכֹון, הּוא ָׁשַאל ִמָּיד ֶאת הֹוַרי: 

אֹותֹו ִליִׁשיָבה ִּבְניּו יֹוְרק?'
ֵּפֶׁשר  ֶאת  ֵהִבינּו  א  הֹוַרי  ְיִׁשיָבה?'  זֹו  ָמה  'ְיִׁשיָבה? 
ג 'ְיִׁשיָבה'. ֵהם ָהיּו ֲחֵרִדים, ָׁשְמרּו ַׁשָּבת ְוַכְׁשרּות,  ַהֻּמּׂשָ
ְּבֶאֶרץ  ַקָּימֹות  ֶׁשָהיּו  ַהְּיִׁשיבֹות  ֶאת  ֶׁשָּזְכרּו  ִיָּתֵכן 
ג 'ְיִׁשיָבה' א ִהְתַחֵּבר  מֹוַלְדָּתם, ַא ְּבָאֶמִריָקה... ַהֻּמּׂשָ

ָלֶהם ִעם ַהְּמִציאּות ֶׁשָּבּה ָחיּו.
ַרִּבי ָּדִוד א ִהֵּסס; 'ֲאִני ֶאַּקח אֹותֹו ַלְּיִׁשיָבה', הּוא ָאַמר, 
ָטן א ִוֵּתר ָעַלי  ְוָזָכה ִמָּיד ְלַהְסָּכַמת הֹוַרי. ֶאָּלא ֶׁשַהּׂשָ
ַעל  ֶהְחַלְקִּתי  ָלאֹוטֹוּבּוס  ַרְצִּתי  ַּכֲאֶׁשר   ...ָּכ ָּכל  ַמֵהר 
ְמֻגָּבס  ִלְהיֹות  ְוֻהְצַרְכִּתי  ִנְׁשְּבָרה  ַרְגִלי  ְוָנַפְלִּתי.  ַהֶּקַרח 
 ָצִרי ָהִייִתי  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַּגם  ֳחָדִׁשים.  ְׁשלֹוָׁשה   ְּבֶמֶׁש
ִהְתַעְּכָבה   ְוָכ ְּתכּופֹות,  ְלִעִּתים  ָהרֹוֵפא  ֵאֶצל  ְלַבֵּקר 
ַאף  ְּבַמֲהָלָכם  ֲאֶׁשר  ֳחָדִׁשים,  ה  ִׁשּׁשָ  ְלֶמֶׁש ְנִסיָעִתי 
ֶׁשל  ָּבאּוִניֶבְרִסיָטה  ֶאָחד  ֶסֶמְסֶטר  ִלְלמֹד  ִהְסַּפְקִּתי 

ִּפיטְְסּבּוְרג.
ָיכֹול ָהִייִתי ְלַהְמִׁשי ְּבִלּמּוַדי ְוִלְגּדֹל ְלַמְּדָען ַּבַעל ֵׁשם, 
ְּדָמעֹות.  ֶׁשל  ְנָהרֹות  ָעַלי  ָׁשְפָכה  ִאִּמי  ָּכָאמּור,  ֲאָבל 
ֶׁשֵּיׁש  ִיָּתֵכן  ֵּכיַצד  ִאיׁש'  ַה'ֲחזֹון  ֶאת  ַּפַעם  ָׁשֲאלּו  ַוֲהֵרי 
ּדֹורֹות  ַּכָּמה  ְלַאַחר  ִּבְתׁשּוָבה  ִבים  ַהּׁשָ ִקּבּוְצִניִקים 
ִּכי  ֵהִׁשיב  ְוהּוא  ֵמַהּתֹוָרה?  ְמֻנָּתִקים  ָהיּו  ֶׁשָּבֶהם 
ַלְחּדֹר  ּוְבכָֹחן  ֵריָקם  חֹוְזרֹות  ֵאיָנן  ִאָּמא  ֶׁשל  ְּדָמעֹות 
ַהָּכבֹוד.  ִּכֵּסא  ַעד  ּוְלַהִּגיַע  ַּבְרֶזל  ֶׁשל  ְמִחּצֹות  ִמַּבַעד 
ֶׁשִּיַּקח  ִיָּתֵכן  ֶׁשִּתְתַקֵּבְלָנה,  ַעד  ָׁשָנה  ָלֶהן  ֶׁשִּיַּקח  ִיָּתֵכן 
ָּתִמיד  ֵהן  ַּבּסֹוף  אּוָלם  ּדֹורֹות,  ְׁשלֹוָׁשה  ְוַאף  ּדֹור  ָלֶהן 
ּדֹורֹות  ְלַאַחר  ִּבְתׁשּוָבה  ָׁשב  ַהֶּנֶכד  ַּכֲאֶׁשר  ִמְתַקְּבלֹות. 
ֶׁשל ִנּתּוק, ִיָּתֵכן ְמאֹד ֶׁשּזֹו ּתֹוָצָאה ֶׁשל ִּדְמעֹוֶתיָה ֶׁשל 

ַהָּסְבָתא.
ִמְּלִהְתַּפֵּלל  ָחְדָלה  ֶׁשֹּלא  ִאִּמי  זֹו  ָהְיָתה  ֶׁשִּלי  ַּבִּמְקֶרה 
ָּדִוד,  ַרִּבי  ֶׁשל  ִּבּקּורֹו  ְלַאַחר  ֳחָדִׁשים  ה  ִׁשּׁשָ  ְוָכ ָעַלי, 
ְלַאַחר ֶׁשָּסרּו ָּכל ַהְּמִניעֹות ָמָצאִתי ֶאת ַעְצִמי ְּבִפְתָחּה 
ֶׁשל ְיִׁשיָבה ְניּו יֹוְרִקית נֹוַדַעת. ֶאָּלא ֶׁשְּזַמן ָמה ְלַאַחר 
עּול,  ְּכִניָסִתי ַלְּיִׁשיָבה, ׁשּוב ָחִליִתי, ַהַּפַעם ְּבַמֲחַלת ַהּׁשִ
ְּכֵדי  ַהֶּקְטְסִקיְלס  ְּבָהֵרי  ִלְנפֹׁש  ָעַלי  ִצּוָה  ְוָהרֹוֵפא 

ֶׁשָהֲאִויר ַהַּצח ַהּשֹׂוֵרר ָּבֶהם יֹוִעיל ִלְרפּוָאִתי.
ְּבֵׁשם  ּתֹוָרִני  נֶֹפׁש  ְלַמֲחֵנה  ֻהְפֵניִתי  ַהּקְֶטְסִקיְלס  ְּבָהֵרי 
'ֶקעְמפְּ ְמִתיְבָתא' ֶׁשּבֹו ָנְפׁשּו ְׁשֵני ְּבֵני ְיִׁשיבֹות ֻמְפָלִגים 
ֶׁשִּגיָלם ָהָיה ָקרֹוב ְלִגיִלי. ִהְתַיַּדְדִּתי ִעָּמם, ְוֶאָחד ֵמֶהם 
ִׁשְכֵנַע אֹוִתי ֶׁשֶאֱעבֹר ִליִׁשיַבת 'ּתֹוָרה ָוַדַעת' ְּכֵדי ִלְׁשמַֹע 
ַהייָמן  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ַהּנֹוָדע,  ַהָּגאֹון  ַרּבֹו  ִמִּפי  ִׁשעּוִרים 

ָזָצ"ל, ְוָכ ָאֵכן ָעִׂשיִתי.
ְּבֶמֶׁש ָׁשלֹוׁש ָׁשִנים ָזִכיִתי ִלְלמֹד ְּב'תֹוָרה ָוַדַעת' ֵאֶצל 
ֵאֶצל  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ָזָצ"ל,  ַהייָמן  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
 ַמְמִׁשיכֹו, ַרִּבי ְראּוֵבן ְגּרֹוזֹוְבְסִקי ָזָצ"ל ֲאֶׁשר ַאף ִׁשֵּד
ֵליּבֹוִביץ  הגרב"ב  ָמָרן  ֶׁשל  ֶנְכָּדתֹו  ְלַאְחָיִניתוֹ,  אֹוִתי 
ִזיָע"א רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְּדָקֶמִניץ, ּוַבת ֲחָתנֹו ַהְּגַה"צ ַרִּבי 

מֶֹׁשה ֶּבֶרְנְׁשֵטיין ָזָצ"ל".
ִמָּכאן ָוֵאיָל ֵהֵחָּלה ְּתקּוַפת ִהְתַעּלּותֹו ַהִּבְלִּתי ּפֹוֶסֶקת 
ֶׁשל ַרִּבי ִיְצָחק. הּוא ָזָכה ִלְהיֹות ַּתְלִמיָדם ַהֻּמְבָהק ֶׁשל 
ְּגדֹוֵלי ַהּתֹוָרה ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית, ּוַבֶהְמֵׁש ָעָלה ְלֶאֶרץ 
ְּבָראׁשּות  ְלַכֵהן  ֻמָּנה  ָחִמיו  ְּפִטיַרת  ְלַאַחר  ִיְׂשָרֵאל. 
ְירּוָׁשַלִים,  ַהּקֶֹדׁש  ְּבִעיר  ַהּנֹוַדַעת  ָקֶמִניץ  ְיִׁשיַבת 
ָׁשָנה  ים  ּׁשִ ִמּׁשִ ְלַמְעָלה   ְּבֶמֶׁש ּתֹוָרה  ִהְרִּביץ  ֶׁשָּבּה 
ַרֲחֵבי  ְּבָכל  ַלֲאָלִפים  ַּתְלִמיִדים  ְלַהֲעִמיד  ָזָכה  ְוַאף 
זֹוֵקף  הּוא  ַהְצָלָחתֹו  ֶאת  ְּכֶׁשָּכָאמּור,  ַהְּיהּוִדי.  ָהעֹוָלם 

ְלִדְמעֹוֶתיָה ֶׁשל ִאּמוֹ ַהִּצְדָקִנית.
ִמּתֹו ְּדָבִרים ֶׁשָּנָׂשא ִבְּוִעיַדת 'ַאֵחינּו' ִניָסן ַּתְׁשָע"א 

ַטַעם ֲאִמיָרתֹו ִּבְפִתיַחת ַהּיֹום 
ַאַחר ִסּיּום ִּבְרַּכת 'ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה' הֹוִסיפּו 
ַעְמָרם';  ַרב  ('ֵסֶדר  ַהְּתִפָּלה  ְמַסְּדֵרי  ְוָקְבעּו 
'ַמְחזֹור ִויְטִרי'; ַאּבּוִדְרַהם) ְּתִפָּלה נֹוֶסֶפת, ִהיא 
ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַהּמּוֵבאת ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות 

(טז ב) ְּבִׁשּנּוֵיי ֻנָּסח ַקִּלים:

"ַרִּבי ָּבַתר ְצלּוֵתיהּ [ְּבַסְּימוֹ ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה 
ה'   ִמְּלָפֶני ָרצֹון  'ְיִהי  ָהִכי:  ָאַמר  ֶעְׂשֵרה] 
ֵמַעֵּזי  ֶׁשַּתִּציֵלנּו  ֲאבֹוֵתינּו  ֶוֱאֵקי  ֱאֵקינוּ 
ּוִמֶּפַגע  ָרע  ֵמָאָדם  ָּפִנים,  ּוֵמַעּזּות  ָּפִנים 
ָרע,  ֵכן  ִמּׁשָ ַרע,  ֵמָחֵבר  ָרע,  ִמֵּיֶצר  ָרע, 
ּוִמַּבַעל  ָקֶׁשה  ּוִמִּדין  ַהַּמְׁשִחית,  ָטן  ּוִמּׂשָ
ִּדין ָקֶׁשה, ֵּבין ֶׁשהּוא ֶּבן ְּבִרית ֵּבין ֶׁשֵאינֹו 

ֶּבן ְּבִרית'".
ַחר)  ַהּׁשַ ִּבְרַּכת  (ֵסֶדר  ַמֲהִרי"ח'  ְּב'ִלּקּוֵטי 
ַעל  זֹו  ְּתִפָּלה  ֲאִמיַרת  ַּתָּקַנת  ֶאת  ֵּבֵאר 
ְּבָרָכה'  ('ֵעֶמק  ַהָּקדֹוׁש  ָל"ה  ַהּׁשְ ִּדְבֵרי  ִּפי 
ַהֶּנֱאָמר  ָרצֹון'  ֶׁשַה'ְּיִהי  עג)  עמ'  [מהד"ח] 
ְּבִבְרַּכת 'ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה' הּוא ֵמֵעין 'ְּתִפַּלת 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ִנְמָצא  ֵּכן,  ִאם  ֶעְׂשֵרה'.  ְׁשמֹוֶנה 
ֶזה  ֲהֵרי  ַאֲחָריו,  זֹו  ְּתִפָּלה  אֹוְמִרים  ָאנּו 
ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ַאַחר  ֲאַמְרנּוָה  ְּכִאּלּו 
 ְלָכ ְּבדֹוֶמה  ַרִּבי.  ֶׁשל  ְּכִמְנָהגֹו  ֶעְׂשֵרה 
סד)  (עמ'  ְּדַאְבָרָהם'  'ְצלֹוָתא  ַּבִּסּדּור  ֵּבֵאר 
ַחר ֵהן ְּכֶנֶגד  מֹוֶנה ֶעְׂשֵרה' ִּבְרכֹות ַהּׁשַ ֶׁש'ּׁשְ
'ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה', ְוָלֵכן ִסְּדרּו לֹוַמר 
ַאֲחֵריֶהן ֶאת ַהְּתִפָּלה ֶׁשִּתֵּקן ַרִּבי ְלאֹוְמָרּה 

ַאַחר 'ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה'.
ֶאָּלא  ְלאֹוְמָרּה  ֶׁשֹּלא  ֶׁשָּנֲהגּו  ֵיׁש  ְוָאְמָנם 
'ְּתִפַּלת  ִסּיּום  ַאַחר  ַהְּמקֹוִרי  ִּבְמקֹוָמּה 

ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה' (ׁשּו"ת ַמַהְרַׁש"ל סי' סד).
ַה'ְּיִהי  ַּבָּקַׁשת  ֶאת  ַמְׁשִלים  ֶזה  ָרצֹון'  'ְיִהי 
ָרצֹון' ֶׁשַאַחר ִּבְרַּכת 'ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה'. ֶׁשֵּכן 
הּוא   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ִּבַּקְׁשנּו  ִּבְתִחָּלה 
ִנָּגֵרר  ֶׁשֹּלא   – רּוָחִנִּיים  ִמְּנָזִקים  ֶׁשַּיִּציֵלנּו 
ָּבֶזה,  ְוַכּיֹוֵצא  ְוחֹוְטִאים  ֲחָטִאים  ַאַחר 
ֶׁשַּיִּציֵלנּו  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ֶזה  ָרצֹון'  ּובִ'יִהי 
'ְצלֹוָתא  (ִסּדּור  ָממֹון  ּוִמִּנְזֵקי  ּגּוף  ִמִּנְזֵקי  ַאף 

ְּדַאְבָרָהם' ָׁשם). 

ֵּבין 'ַעֵּזי ָּפִנים' ְל'ַעּזּות ָּפִנים'
ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ָרצֹון'  ַה'ְּיִהי  ִּבְתִחַּלת 
"ֵמַעֵּזי  ֶׁשַּיִּציֵלנּו:  הּוא   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש 
ָּפִנים ּוֵמַעּזּות ָּפִנים". ֶאת ַהִחּלּוק ֵּבין 'ַעֵּזי 
ָּפִנים' ְל'ַעּזּות ָּפִנים' ֵּפֵרׁש ַרִׁש"י (ְּבָרכֹות ָׁשם) 
ִּכי ִּבְתִחָּלה ְמַבְּקִׁשים ְלִהָּנֵצל 'ֵמַעֵּזי ָּפִנים' 
– ֶׁשֹּלא ִיְתָּגרּו ָּבנּו, ּוְלַאַחר ִמֵּכן מֹוִסיִפים 
יֹוִציאּו  ֶׁשֹּלא   – ָּפִנים'  'ֵמַעּזּות  ְלַבֵּקׁש 
ְמֻכֶּנה  ַהַּמְמֵזר  ַמְמֵזרּות.  ֶׁשל  ַלַעז  ָעֵלינּו 
'ַעז ָּפִנים' ִמּשּׁום ֶׁשַעּזּות ָּפִנים ִהיא ֶאָחד 
 ִמִּסיָמֵני ַהַּמְמֵזר (ְרֵאה ִקּדּוִׁשין ע ב), ּוֵמִאיָד
ַאַחר  ְוָהְרִדיָפה  ִתיָקה  ַהּׁשְ ֶׁשִּמַּדת  ָמִצינּו 
ְמֻיָחס  ִּכי  ַּבֲעֵליֶהן  ַעל  ְמִעידֹות  לֹום  ַהּׁשָ

הּוא (ָׁשם עא ב; ַרִׁש"י ָׁשם ד"ה ִזיל).
ַהּבּוָׁשה  ְנִתיב  עֹוָלם',  ('ְנִתיבֹות  ַהַּמֲהָר"ל  ָּכַתב 
פ"ב) ֶׁשְּלִדְבֵרי ַרִׁש"י ְמֻדְקָּדק ַהֻּנָּסח ֵהיֵטב, 
ֶׁשִּמְתִחָּלה ְמַבְּקִׁשים ֶׁשֹּלא ִיְתָּגרּו ָּבנּו 'ַעֵּזי 
ְּכָלל   ְּבֶדֶר ֶׁשֵּכן  ַרִּבים,  ִּבְלׁשֹון   – ָּפִנים' 
ַאף ָאָדם ָחצּוף ָיֵרא ְלָהֵעז ָּפָניו ִּבְלִּתי ִאם 
ִיְצָטְרפּו ֵאָליו ֲאֵחִרים, ּוַבֶהְמֵׁש ְמַבְּקִׁשים 
ָלׁשֹון  ִּכי  ָּפִנים',  'ֵמַעּזּות   – ָיִחיד  ִּבְלׁשֹון 

ָהַרע ֶׁשָּכֶזה ָיכֹול ַּגם ֶאָחד ְלָהִפיץ.
ֶׁשִהיא  ַעד  ָה'ַעּזּות'  ִמַּדת  ִהיא  ְּגרּוָעה  ּכֹה 
ַהּטֹובֹות  ַהִּמּדֹות  ֶאת  ַאף  ַמְׁשִחיָתה 
 ְלִפיָכ ְלָרעֹות.  אֹוָתן  ְוהֹוֶפֶכת  ֶׁשָּבָאָדם 

ִמְּפִגיָעָתם  ְלִהָּנֵצל  ַרק  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ֵאין 
ִנְזַּדֵּקק  ֶׁשֹּלא  ַאף  ֶאָּלא  ָּפִנים",  "ַעֵּזי  ֶׁשל 
ֵמֶהם ְלׁשּום טֹוָבה, ֶׁשֵּכן ַאף טֹובֹוֵתיֶהם – 

ָרעֹות ֵהן ('ִׂשיַח ִיְצָחק' – 'ִסּדּור ַהְגָּר"א').

ֶׁשֹּלא ְנֵהא ָאנּו ַעֵּזי ָּפִנים
ֵני  ֶׁשּׁשְ ֵּפֵרׁש  ָהַאּבּוִדְרַהם  זֹאת  ְלֻעַּמת 
ְּבַבָּקַׁשת  ְּכלּוִלים  ָהֲאמּוִרים  ַהֵּפרּוִׁשים 
'ֵמַעֵּזי ָּפִנים' – ֶׁשִּנָּנֵצל ֵמֲאָנִׁשים ַעֵּזי ָּפִנים 
ָעֵלינּו  ְלהֹוִציא  ְוַאף  ָּבנּו  ִלְפגַֹע  ֶׁשֲעלּוִלים 
ַלַעז ֶׁשְּפסּוִלים ָאנּו. ְוִאּלּו ַּבָּקַׁשת 'ֵמַעּזּות 
א  ֶׁשָאנּו   – ַעְצֵמנּו  ְּכַלֵּפי  ְמֻכּוֶֶנת  ָּפִנים' 
ִנָּכֵׁשל ְוָנֵעז ָּפִנים ְּכַלֵּפי ֲאֵחִרים, ֶׁשֲהֵרי "ַעז 

ָּפִנים ַלֵּגיִהּנֹם" (ָאבֹות ה כ). 
'ּתֹוַרת ַּבר ַנׁש' (פר' ְקדֹוִׁשים) הֹוִסיף  ַּבֵּסֶפר 
ִנְצֶרֶכת  ָּפִנים'  'ּוֵמַעּזּות  ֶׁשַּבָּקַׁשת  ּוֵפֵרׁש 
ֶׁשַאף  ְלִפי  ָּפִנים',  'ֵמַעֵּזי  ַּבָּקַׁשת  ַאַחר 
ַּכֲאֶׁשר  ִמִּטְבעֹו,  ָּפִנים  ַעז  ֶׁשֵאינֹו  ָאָדם 
ה ְלַהְבִליג  ְמִעִּזים ָּפִנים ֶנְגּדֹו הּוא ִמְתַקּׁשֶ
ָּפִנים  ַעּזּות  ִלְנקֹט  ְוָעלּול  ּבֹו  ַהְּפִגיָעה  ַעל 
ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשָאנּו  ְלַאַחר  ֵּכן  ְוַעל  ִּבְתגּוָבה. 
ְלִהָּנֵצל 'ֵמַעֵּזי ָּפִנים' ָחׁשּוב ֶׁשְּנַבֵּקׁש, ֶׁשַאף 
ִאם ָיֵעּזּו אֹוָתם ֲאָנִׁשים ָּפִנים ְּכֶנְגֵּדנּו, א 

ִנָּגֵרר ַלֲענֹות ָלֶהם ְּבַעּזּות ָּפִנים.
ֶמְקֶלְנּבּוְרג]  [ְלר"י  ַהַחִּיים'   ֶּדֶר' ַּבִּסּדּור 
ֵּפֵרׁש ֶׁשְּבַבָּקָשֵׁתנּו ְלִהָּנֵצל "ֵמַעּזּות ָּפִנים" 
ְּבִמָּדה  ִנְׁשַּתֵּמׁש  ֶׁשֹּלא  ַאף  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו 
ֵיׁש  ְיהּוִדי  ְלָכל  ֶׁשֵּכן  ַעְצֵמנּו.  ְּכַלֵּפי  זֹו 
יֹוֵדַע  ֶׁשהּוא  ַהְּפִניִמית  ָהֱאֶמת  ְנֻקַּדת  ֶאת 
ָׁשַמִים,  ְיֵרא  ְוהּוא  ָּבעֹוָלם  חֹוָבתֹו  ֶאת 
ֵמֵעז  הּוא  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ֶׁשְּבִהְתַּגְּברּות  ֶאָּלא 
ָאנּו   ּוִמָּכ זֹו,  ְּפִניִמית  ֱאֶמת  ְּכֶנֶגד  ָּפִנים 

ְמַבְּקִׁשים ְלִהָּנֵצל.

'ַעּזּות ָּפִנים' – ֲעִׁשיִרים,
 'ַעֵּזי ָּפִנים' – ֲעִנִּיים

ְּגדֹוֵלי  ַּכֲאֶׁשר  ַראַווא,  ָּבִעיר  ָהָיה  ה  ַמֲעֹשֶ
ֵלִוי  ַרִּבי  ָהָאָב"ד  ּוְברֹאָׁשם  ָהִעיר,  ּוַפְרָנֵסי 
ִיְצָחק ׁשֹור ָזָצ"ל, ַּבַעל ָה'ֲעֶטֶרת ִּתְפֶאֶרת', 
ָּבּה  ֶׁשָּדנּו  ֲחׁשּוָבה  ַלֲאֵסָפה  ִהְתַּכְּנסּו 
ַלָּמקֹום  ִהְתָּפְרצּו  ְלֶפַתע  ַהְּכָלל.  ְּבִעְנְיֵני 
ַהֶחְבָרה  ִמּשּׁוֵלי  ֵריִקים  ֲאָנִׁשים  ֲחבּוַרת 
ּוְכֶנֶגד  ָהַרב  ְּכֶנֶגד  ָּפִנים  ְּבַעּזּות  ְוֵהִטיחּו 

ַהֶּנֱאָסִפים ַהֲחׁשּוִבים.
ַּבֲחִריפּות  ָהַרב  ָאַמר  ְּבֻחְצָּפָתם  ּנֹוַכח  ִמּׁשֶ

ְלׁשֹונֹו:
ָאנּו ִמְתַּפְּלִלים ְּבָכל יֹום ִלְפֵני ה' ֶׁשַּיִּציֵלנּו 
"ֵמַעֵּזי ָּפִנים ּוֵמַעּזּות ָּפִנים". ְוִהֵּנה, ָמִצינּו 
ָהֲעִׁשיִרים,  ְּכַלֵּפי  ְמֻכּוֶֶנת  'ַעּזּות'  ֶׁשְּלׁשֹון 
ַּכָּכתּוב (ִמְׁשֵלי יח כג): "ְוָעִׁשיר ַיֲעֶנה ַעּזֹות", 
ֲעִנִּיים,  ְּכַלֵּפי  ְמֻכּוֶֶנת  'ַעֵּזי'  ְלׁשֹון  ְוִאּלּו 
ַּכָּכתּוב (ְיַׁשְעָיהּו נו יא): "ְוַהְּכָלִבים ַעֵּזי ֶנֶפׁש", 
קנה  (ַׁשָּבת  ֵמַהֶּכֶלב  יֹוֵתר  ָעִני   ְל ֵאין  ַוֲהֵרי 

ב).
ֵמה'  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו   ָּכ ֶׁשַעל  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
ֵמֲאָנִׁשים   – ָּפִנים'  'ֵמַעֵּזי  ֵהן  ֶׁשַּיִּציֵלנּו, 
ַהּנֹוְבִחים  ִּכְכָלִבים  ָּפִנים  ַהְּמִעִּזים  ֲעִנִּיים 
'ֵמַעּזּות  ּוְביֹוֵתר  ְלַהִּזיק,  ּכֹחַ  ְּבָיָדם  ְּבֵאין 
ֶׁשֵּיׁש  ָּפִנים,  ַהְּמִעִּזים  ֵמֲעִׁשיִרים   – ָּפִנים' 

ָּבֶהם ּכֹחַ ְלַהִּזיק. 
ַעָּתה נֹוַכְחִּתי ִלְראֹות ִּכי ְּתִפָּלה זֹו ֻהְצְרָכה 
ַלֲאֵסָפה זֹו ִּבְמֻיָחד, ֶׁשֵּכן ָהֲעִׁשיִרים, ֶׁשֵּיׁש 
ְוַדֵּלי  ָהֲעִנִּיים  ְוַדְוָקא  ָׁשְתקּו,  ְּבָיָדם,  ּכֹחַ 
ַהַּמַעׂש ֵהם ֵאּלּו ֶׁשֶהְחִציפּו ְּפֵניֶהם, ְּבעֹוד 
ְזֵקִנים'  ('ַּדַעת  ַלֲעׂשֹות  ֲאִמִּתי  ּכֹחַ  ְּבָיָדם  ֵאין 

[לר"א ִאיִטְניֶגא] עמ' מז).

ִאיָלן ְמפָֹאר ֶׁשֻהְׁשָקה ִּבְדָמעֹות

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

מֹפָאר ילן

סִספּפּו
עעלַ
ִ ם

ַחר' (א) ַ ְרכֹות ַהּשׁ ַ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
ׁשאחר 'ב

נִניִניי פּפְ ם 

יֹום  ּוְבָכל  ַהּיֹום  ֶׁשַּתִּציֵלִני  ֲאבֹוַתי,  ֶוֱאֵקי  ֱאַקי  ה'   ִמְּלָפֶני ָרצֹון  ְיִהי 
ְּפסּול,  ֶׁשל  ַלַעז  ָעַלי  יֹוִציאּו  אֹו  ְּכֶנְגִּדי  ַיְתִריסּו  ֶׁשֹּלא   – ָּפִנים  ַעֵּזי  ֵמֲאָנִׁשים 

ּוֵמַעּזּות ָּפִנים – ֶׁשַּגם ֲאִני א ָאֵעז ָּפַני ְּכֶנֶגד ֲאֵחִרים.


