
ים ת ַאֲחֵרי מֹות ְקדֹׁשִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִוּדּוי ְּבֶאְמָצעּות ָׁשִליַח
ַהַחי  ִעיר  ַהּׂשָ רֹאׁש  ַעל  ָיָדו  ְׁשֵּתי  ֶאת  ַאֲהרֹן   ְוָסַמ"
ָּכל  ְוֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעֹונֹת  ָּכל  ָעָליו  ֶאת  ְוִהְתַוָּדה 

ִּפְׁשֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם" (טז כא)
ֶׁשְּבָכל  ַאף  ַהַּמֲהִרי"ט,   – ִמַּטַראִני  יֹוֵסף  ַרִּבי  ָּכַתב 
ַהִּמְצוֹות ָאְמִריַנן: "ְׁשלּוחֹו ֶׁשל ָאָדם ְּכמֹותֹו" (ִקּדּוִׁשין מב 
א), ַּבִּמְצוֹות ַהִּמְתַקְּימֹות ְּבֶאְמָצעּות ִּדּבּור – ִאי ֶאְפָׁשר 

ְלַמּנֹות ָׁשִליַח ְלַקְּיָמן (ְרֵאה ִּגִּטין סו ב).
ַהְּמָפְרִׁשים ָּתְמהּו ַעל ְּדָבָריו ֵמַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו, ֶׁשּבֹו 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶׁשל  ָׁשִליַח  ָהָיה  ַהָּגדֹול  ֶׁשַהּכֵֹהן  ְמפָֹרׁש 
ְלִהְתַוּדֹות ַעל ֲעוֹונֹוֵתיֶהם. ֲהֵרי ֶׁשַאף ִמְצָוה ַהַּנֲעֵׂשית 
ְּבִדּבּור ְּכִוּדּוי ְיכֹוָלה ְלֵהָעׂשֹות ְּבֶאְמָצעּות ָׁשִליַח (ְרֵאה 

'ִמְנַחת ִחּנּו' שסד ח)

ֵּבֵאר ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר:
ְּבֵני  ַּבֲעבּור  ֶנֱאָמר  א  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ֶׁשל  ִוּדּויוֹ  ָאֵכן, 
ֶׁשְּלִפי  ַעְצמֹו;  ַּבֲעבּור  ֶאָּלא  ּוִבְׁשִליחּוָתם,  ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשּמּוֶטֶלת ָעָליו ַהחֹוָבה ִלְמחֹות ַּבחֹוְטִאים ְוַלֲעמֹד ַעל 
נֹוֵׂשא  א),  לט  ְׁשבּועֹות  (ְרֵאה  עֹוד  ֶיְחְטאּו  ְלַבל  ַהִּמְׁשָמר 

הּוא ַעְצמֹו ָּבַאֲחָריּות ַעל ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. 
ׁשּו"ת 'ַמֲהִרי"ט' ח"א קכז; 'ָחְכַמת ַהּתֹוָרה' עמ' קעו

'ֵסֶדר ָהֲעבֹוָדה' ְּכַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה
ִמּכֹל  ֶאְתֶכם  ְלַטֵהר  ֲעֵליֶכם  ְיַכֵּפר  ַהֶּזה  ַבּיֹום  "ִּכי 

ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו" (טז ל)
ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  "ָּדַרׁש  ב):  פה  (יֹוָמא  ַּבִּמְׁשָנה  ֶנֱאָמר 
ֲעֵברֹות   – ִּתְטָהרּו'  ה'  ִלְפֵני  ַחּטֹאֵתיֶכם  'ִמּכֹל  ֲעַזְרָיה: 
ֲעֵברֹות  ְמַכֵּפר,  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ַלָּמקֹום,  ָאָדם  ֶׁשֵּבין 
ַעד  ְמַכֵּפר  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ֵאין  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ֶׁשֵּבין 
'ַאְׁשֵריֶכם  ֲעִקיָבא:  ַרִּבי  ָאַמר  ֲחֵברֹו.  ֶאת  ֶׁשְּיַרֶּצה 
ִיְׂשָרֵאל, ִלְפֵני ִמי ַאֶּתם ְמַטֲהִרין ּוִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם – 

ַמִים...'"  ֲאִביֶכם ֶׁשַּבּׁשָ
ְוַרִּבי  ֲעַזְרָיה  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ֶׁשַרִּבי  ֵּבֵאר  (ָׁשם)  ַהַּמַהְרשָׁ"א 
"ִלְפֵני  ַהֵּתבֹות:  ֶאת  ְלַׁשֵּיְך  ֵיׁש  ְלֵהיָכן  ֶנְחְלקּו  ֲעִקיָבא 
ִלְפֵניֶהן,  ַלֶּנֱאָמר  ְמַׁשְּיָכן  ֲעַזְרָיה  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ה'"; 
"ִמּכֹל  ַרק:  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ְמַכֵּפר  ַהִּכּפּוִרים  ֶׁשּיֹום 
ַחּטֹאֵתיֶכם [ֲאֶׁשר] ִלְפֵני ה'", ְּדַהְינוּ ֲעֵברֹות ֶׁש'ֵּבין ָאָדם 
ַאֲחֵריֶהן:  ַלֶּנֱאָמר  ְמַׁשְּיָכן  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ְוִאּלּו  ַלָּמקֹום'. 
"ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו", ְוַעל ֵּכן ָּדַרׁש ֵמַהָּפסּוק: "ִלְפֵני ִמי 

ַמִים".  ַאֶּתם ְמַטֲהִרין... ֲאִביֶכם ֶׁשַּבּׁשָ
ְּבָכ ֵּבֵאר ַהַּגֲאָב"ד ַרִּבי ִיְצָחק ַיֲעקֹב ַוִיס ֶאת ֻנַּסח 'ֵסֶדר 
 ְוָכ" ַהִּכּפּוִרים:  יֹום  ֶׁשל  ְּבמּוָסף  ַהֶּנֱאָמר  ָהֲעבֹוָדה' 
ְלַטֵהר  ֲעֵליֶכם  ְיַכֵּפר  ַהֶּזה  ַבּיֹום  'ִּכי  אֹוֵמר...  ָהָיה 

ְוָהָעם  ְוַהּכֲֹהִנים  ה''...  ִלְפֵני  ַחּטֹאֵתיֶכם  ִמּכֹל  ֶאְתֶכם 
ִלְגמֹר  ִמְתַּכּוֵן  ָהָיה  הּוא  ְוַאף  ָּבֲעָזָרה...  ָהעֹוְמִדים 
'ִּתְטָהרּו'".  ָלֶהם:  ְואֹוֵמר  ַהְּמָבְרִכים  ְּכֶנֶגד  ם  ַהּׁשֵ ֶאת 
ַהֵּתבֹות  ֵּבין  ַמְפִריִדים  ָאנּו   ֵהיַא ִלְכאֹוָרה,  ֶׁשִהֵּנה 
"ִלְפֵני ה'" ַלֵּתָבה "ִּתְטָהרּו", ֲהא ְּבָכ ְמַאֵּבד ַהָּפסּוק 
ָׁשַמִים  ֵׁשם  ְּכהֹוָצַאת  ַהָּדָבר  ִנְרֶאה  ְוַאף  ִמַּמְׁשָמעּותֹו 

ְלַבָּטָלה? 
ֲעַזְרָיה  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ְּכַרִּבי  ָסַבר  ֶזה  ִּפּיּוט  ֶׁשְּמַחֵּבר  ֶאָּלא 
ִהיא  'ִּתְטָהרּו'  ֵּתַבת  ֶׁשְּלִׁשיָטתֹו  ַהַּמַהְרשָׁ"א  ּוְכֵבאּור 
ְּבֶאְמַצע  ַהְפָסָקה  זֹו  ֶׁשֵאין  ְוִנְמָצא  ַעְצמֹו,  ִּבְפֵני  ִעְנָין 

ׁשּו"ת 'ִמְנַחת ִיְצָחק' ח"ז סי' מאָהִעְנָין.

ְּתִפָּלה – ַהַהָּצָלה ַהֻּמְבֶחֶרת ְּביֹוֵתר
"א ַתֲעמֹד ַעל ַּדם ֵרֶע" (יט טז)

טֹוֵבַע  ְּכגֹון  ְלַהִּצילֹו,  ָיכֹול  ְוַאָּתה  ְּבִמיָתתֹו  "ִלְראֹות 
ַּבָּנָהר" (ַרִׁש"י). 

ָּכַתב ֶה'ָחזֹון ִאיׁש': 
ִמְתַיֵחס   "ֵרֶע ַּדם  ַעל  ַתֲעמֹד  "א  ַהִּצּוּוי:  ְּבַפְׁשטּות 
ַלִהְׁשַּתְּדלּות ַהַּגְׁשִמית ֶׁשַחָּיב ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ִּבְראֹותֹו 
ֶאת ֲחֵברֹו ְּבָצָרה. אּוָלם ָעֵלינּו ָלַדַעת ִּכי ִהְׁשַּתְּדלּות זֹו 
ֵאיָנּה ֶאָּלא ִּכ'ְפִריַעת חֹוב' ַהֻּמֶּטֶלת ָעֵלינּו, ְוָחִליָלה ָלנּו 
ָיִדי  ְועֶֹצם  "ּכִֹחי  ִּבְבִחיַנת:  ְלַהִּצילֹו  ֶׁשְּבכֵֹחנוּ  ִמַּלֲחׁשֹב 
ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה" (ְּדָבִרים ח יז). ִמַּטַעם ֶזה ְּגדֹוָלה 
ַהִּנְמָצא  ֲחֵברֹו  ַעל  ּוִמְתַחֵּנן  ַהִּמְתַּפֵּלל  ֶׁשל  ַהְׁשָּפָעתֹו 

ְּבָצָרה ֵמַהְׁשָּפָעתֹו ֶׁשל ַהִּמְׁשַּתֵּדל ְלַהִּצילֹו ְּבפַֹעל.
ֲחֵברֹו  ֶאת  ָאָדם  רֹוֶאה  ֶׁשִאם  ֵמֵאָליו  ָּברּור  ְואּוָלם, 
ְלַהִּצילֹו  ְּכֵדי  ַהַּמִים  ֶאל  ִלְקּפֹץ  ּוִבְמקֹום  ַּבָּנָהר  טֹוֵבַע 
 ַא ְּכרֹוֵצַח!  ָּכמֹוהּו  ֲהא  ָעָליו,  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶנֱעָמד  הּוא 
ַהּטֹוֵבַע,  ֶאת  ְלַהִּציל  ָידֹו  ְלֵאל  ֶׁשֵאין  יֹוֵדַע  הּוא  ִאם 
ַּתְכִליָתם  ֶׁשָּכל  ְסָרק  ְּבִנְסיֹונֹות  ְלִהְתַאֵּמץ  ִּבְמקֹום 
ַּבֲעדֹו  ּוְלַהְעִּתיר  ַלֲעמֹד  ָעָליו  ַמְצּפּונֹו,  ַהְׁשָקַטת  ִהיא 

ִּבְתִפָּלה, ִּכי ַהְּתִפָּלה ִהיא ָהִעָּקר.
ְּבִעְנָין ֶזה עֹוֵרר ַהְּגִרי"ז ִמְּבִריְסק:

ִמֶּדֶר ָהעֹוָלם ִהיא ֶׁשַּכֲאֶׁשר ׁשֹוְמִעים ַעל חֹוֶלה ַהָּנתּון 
ְּבַסָּכָנה, ִמָּיד ִמְתַּכְּנִסים ַהּכֹל ְלַהְעִּתיר ִּבְתִפָּלה ִנְמֶרֶצת 
ֶׁשָחָלה  מּוָעה  ַהּׁשְ ֶטת  ֶׁשִּמְתַּפּׁשֶ ָּבֶרַגע  אּוָלם  ְלַמֲענֹו. 
 ֲהָטָבה ְּבַמָּצבֹו, ִמָּיד ַהּכֹל ִמְתַרִּפים ִמן ַהְּתִפָּלה, ּוְבָכ
ִמְתַעְּלִמים ֵמָהֻעְבָּדה ֶׁשִּמַּצד ָהֱאֶמת אֹותֹו חֹוֶלה ָזקּוק 
ֲעַדִין ְלַרֲחֵמי ָׁשַמִים. ֲהֵרי ַהָּדָבר ּדֹוֶמה ְלחֹוֶלה ֶׁשֵהֵחל 
ּוְבֶרַגע  ַחָּייו,  ֶאת  ְלַהִּציל  ֶׁשֲעִתיָדה  ְּתרּוָפה  ִלּטֹל 
ֶׁשֵהֵחָּלה ַהְּתרּוָפה ִלְפעֹל נֹוְטִלים אֹוָתּה ֵהיֶמּנּו. ִנְמָצא 
ר ַעל ֲהָטַבת ַמָּצבֹו ֶׁשל ַהחֹוֶלה ִנְכָלל ָחִליָלה  ֶׁשַהְּמַבּׂשֵ

ְּבֶגֶדר 'רֹוֵדף'!
'ֶהָחזֹון ִאיׁש ְּבדֹורֹוָתיו' עמ' ריז; 'ְּפִניֵני ַרֵּבנּו ַהְּגִרי"ז' עמ' מב

'ִיַּתּמּו ַחָּטִאים – ְוא חֹוְטִאים'
"א ִתְׂשָנא ֶאת ָאִחי ִּבְלָבֶב" (יט יז) 

ָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּפָסִחים קיג ב) ֶׁשֻּמָתּר ְוַאף ִמְצָוה ִלְׂשנֹא 
ִמִּמְצוֹות  ַאַחת  ַעל  ֶׁשָעַבר  ְּכִמי  ַהָּידּוַע  ָרָׁשע  ָאָדם 
ד"ה  (ָׁשם  ַהּתֹוְספֹות  ָּכְתבּו  ְואּוָלם,  ְּבֵמִזיד.  ַהּתֹוָרה 
ְּבִגין  ַרק  הּוא  ַהחֹוֵטא  ֶאת  ִלְׂשנֹא  ַהֶהֵּתר  ֶׁשָּכל  ֶׁשָרָאה) 
ִּתְתַּפֵּתַח  א  זֹו  ְנָאה  ֶׁשּׂשִ ְלִהָּזֵהר  ֵיׁש  ֵּכן  ַעל  ֲחָטָאיו. 
ִלְכֵדי ִׂשְנָאה ִאיִׁשית, ֶׁשְּכַלֶּפיָה ֶנֱאָמר ָהִאּסּור ַּבָּפסּוק 

ֶׁשְּלָפֵנינּו. 
ַהִּמְׁשָנה  ְלׁשֹון  ֶאת  ֱאֶמת'  ָה'ִאְמֵרי  ב  ִיּׁשֵ זֹאת  ִּפי  ַעל 
(ָאבֹות ד יט): "ְׁשמּוֵאל ַהָּקָטן אֹוֵמר (ִמְׁשֵלי כד יז): 'ִּבְנפֹל 
אֹוִיְב ַאל ִּתְׂשָמח ּוִבָּכְׁשלֹו ַאל ָיֵגל ִלֶּבָך'" – ְוִלְכאֹוָרה 
ִמְקָרא  ַוֲהא  זֹאת,  ָאַמר  ַהָּקָטן  ְׁשמּוֵאל  ְוִכי  ָּתמּוַּה: 

ְמפָֹרׁש הּוא ְּבִמְׁשֵלי? 
ִּבְרַּכת  ֶאת  ִּתֵּקן  ַהָּקָטן  מּוֵאל  ֶׁשּׁשְ ֵּכיָון  לֹוַמר,  ְוֵיׁש 
 ְלִפיָכ ב),  כח  (ְּבָרכֹות  תְִקָוה'  ְּתִהי  ַאל  'ְוַלַּמְלִׁשיִנים 
ִהְקִּפיד ְלַׁשֵּנן ָּכל ָהֵעת ֶאת ַהָּפסּוק: "ִּבְנפֹל אֹוִיְב ַאל 
ִּתְׂשָמח", ֵלאמֹר: ַאף ֶׁשֲאִני ְמַבֵּקׁש ְּבָכל יֹום ֶׁשַהִּמיִנים 
ְוִרְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל יֹאְבדּו, ֵאיִני ׂשֹוְנָאם ֶאָּלא ְּבִגין ֱהיֹוָתם 
ַּבֲעֵלי ֲעֵבָרה, ְוִנְזָהר ֲאִני ֶׁשֹּלא ֵיָהְפכּו ְלאֹוְיַבי ָהִאיִׁשִּיים.  

'ִאְמֵרי ֱאֶמת' ִלּקּוִטים ַּדף טו 

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים

ה

ני ּפְ ם
ֲעִנַּית ָאֵמן ַמְרָּבה ָׁשלֹום

"ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו ֲאִני ה'" (יט יח)
ַהְּגָמָרא  ֶׁשֵהִביָאה  ְלַאַחר  ב)  (סו  ָנִזיר  ַמֶּסֶכת  ְּבסֹוף 
 ,"ֵמַהְּמָבֵר יֹוֵתר  ָהעֹוֶנה  "ָּגדֹול  ַהַּמֲאָמר:  ֶאת 
"ַּתְלִמיֵדי  ַהּנֹוָדע:  ַהַּמֲאָמר  ֶאת  ְוֵהִביָאה  הֹוִסיָפה 
ֲחָכִמים ַמְרִּבים ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם". ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְׁשֵני 
ַהַּמֲאָמִרים ֵּפֵרׁש ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ִׁשיק ַרָּבּה ֶׁשל ִליָדא: 

'ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר  ִאְלָמֵלא ָקְבעּו ֲחָכִמים ִּכי 
ֵמַהְּמָבֵר', ְּבִמְקִרים ֶׁשַהִּצּבּור יֹוֵצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ַעל 
ַמֲחֶקת  ִמְתעֹוֶרֶרת  ָהְיָתה  ַהְּבָרָכה,  ְׁשִמיַעת  ְיֵדי 
ֵּבין ַהְּבִרּיֹות ֶׁשֵּכן ַהּכֹל ָהיּו ֲחֵפִצים ִלְזּכֹות ַּבֲאִמיַרת 
ַהְּבָרָכה. ַא ַאַחר ֶׁשָּקְבעּו ִּכי 'ָּגדֹול ָהעֹוֶנה', ִנְמְנעּו 
ֲחָכִמים  ִהְרּבּו  ֶׁשְּבַתָּקָנָתם  ִנְמָצא  ֵאּלּו.  ַמֲחלֹוקֹות 

ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם.
'ֵעין ֵאִלָּיהּו' ָנִזיר סו 

ים ת ַאֲחֵרי מֹות ְקדֹׁשִ ָרׁשַ 379ּפָ תשפ"א

ָאֵמן, ִמָּלה ַאַחת, ָׁשלֹוׁש אֹוִתּיֹות, ֶׁשַפע ְּבָרכֹות ִויׁשּועֹות. 

ֶלְך רפה ב):  דֹוׁש (ַוּיֵ ּזַֹהר ַהּקָ "י ּבַ ּבִ ְך ַמְבִטיַח ָהַרְשׁ ּכָ

ׁשֹוְמִרים  ה  ְלַמּטָ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ּכְ ָאֵמן –  ְלָאָתָבא  ִרין  ּמְ ְמׁשַ א  ְלַתּתָ ָרֵאל  ִיׂשְ ד  ּכַ

וָנא  ָראּוי, ְלַכּוְ ֵדי ַלֲענֹות ַאֲחֶריָה ָאֵמן ּכָ ָבֵרְך, ּכְ י ַהּמְ ָרָכה ֵהיֵטב ִמּפִ מַֹע ַהּבְ ִלׁשְ

ִריְך,  ּצָ מֹו ׁשֶ ַנת ָאֵמן ּכְ ַכּוָ ן ֶאת ְלָבָבם ּבְ ִאְצְטִריךְ – ְוִנְזָהִרים ְלַכּוֵ ָמה ּדְ ְייהוּ ּכְ ִלּבַ

ל  ָתִחים ׁשֶ ה ּפְ ּמָ א – ּכַ ִתיָחן ְלהּו ְלֵעיּלָ ִבְרָכאן ּפְ ְתִחין ּדְ ָמה ּפִ ַכר זֹאת: ּכַ ׂשְ ּבִ

ה  ּמָ הוּ ָעְלִמין – ּכַ ֻכּלְ ִחין ּבְ ּכְ ּתַ ה ָטָבאן ִמׁשְ ּמָ תּוִחים ָלֶהם ְלַמְעָלה, ּכַ ָרכֹות ּפְ ּבְ

ָכל  ּבְ ֵיׁש  ְמָחה  ׂשִ ה  ּמָ ּכַ א –  כֹּלָ ּבְ ֵחדּו  ה  ּמָ ּכַ ָהעֹוָלמֹות,  ָכל  ּבְ ִנְמָצִאים  טֹובֹות 

ְתחּו  ָרֵאל ּפָ ׂשְ ּיִ מֹו ׁשֶ ִבְרָכאן – ּכְ ְרִעין ּדְ ְתִחין ְלהּו ּתַ ָרֵאל ּפָ ִיׂשְ ָמה ּדְ ָמקֹום... ּכְ

ֲעֵרי  ׁשַ ָלֶהם  ְתחּו  ּפָ ה  ַעּתָ ְך  ּכָ  – ָעִרים  ׁשְ ְתחּו  ּפִ א  ּתָ ַהׁשְ ְך  ּכָ ָרכֹות,  ַהּבְ ֲעֵרי  ׁשַ

ָתם.  ִפּלָ ל ּתְ ל ְצלֹוְתהֹון – ְוִתְתַקּבֵ ִפּלֹות, וְִתְתַקּבֵ ַהּתְ

ְתחּו  ּפָ ּיִ ִצים ׁשֶ
ֹ
ְזקוִּקים ִליׁשוָּעה? רו

ָרָכה? ְמַיֲחִלים  ֲעֵרי ּבְ ִלְפֵניֶכם ׁשַ
ֵתיֶכם 

ֹ
ִפּלו ְלָנה ּתְ ְתַקּבֵ ּתִ ׁשֶ
ן? 

ֹ
ַרֲחִמים וְּבָרצו ּבְ

ֵיׁש ְלָכְך ֵעָצה 
ה:  ׁשוָּטה ְוַקּלָ דוָּקה ּפְ ּבְ
ָנה.  ַכוָּ ֲענוּ ָאֵמן ּבְ ּתַ
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ְּבאֹוָתּה  ָׁשָנה.  ֵמַאְרָּבִעים  ְלַמְעָלה  ִלְפֵני  ֶזה  ָהָיה 
ְּדִהּלּוָלא  יֹוָמא  ָחל  ִסּפּוֵרנוּ  ִהְתַרֵחׁש  ֶׁשָּבּה  ָׁשָנה 
קֶֹדׁש.  ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב  ְמֵהיְמָנא  ַרֲעָיא  ַרֵּבנּו  ְּדמֶֹׁשה 
ֶזה  ְּביֹום  ַלֲעלֹות  ַהִּמְנָהג  נֹוַדע  ֶקֶדם  ִמיֵמי  ְּכָבר 
ְלִמירֹון, ְוַאף ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה ִהְתַאְרְּגנּו ַהָּסעֹות ִמְּבֵני 
ְּביֹום  ָלׁשּוב  ְּכֵדי  י,  ֲחִמּׁשִ ְּביֹום  ּוִמירּוָׁשַלִים  ְּבַרק 

י ַּבּבֶֹקר. ִׁשּׁשִ
ְיִדידֹו  ויבלחט"א  ָזָצ"ל,  ג.  ַנְפָּתִלי  ר'  הרה"ח 
הרה"ח ְיהֹוֻׁשַע ר. ְׁשִליָט"א, ַאְבֵרִכים ְירּוַׁשְלִמִּיים 
ִיְרֵאי ָׁשַמִים ּוָבֵרי אֹוְרָין ֶׁשָהיּו ְרִגיִלים ִלְנסֹעַ ְּבָכל 
ָלֵצאת  ָיְכלּו  א  ְלִמירֹון,  ֶזה  ָקדֹוׁש  ְּביֹום  ָׁשָנה 
ְלַהֲחִמיץ  ֶׁשֹּלא  ְּבַדְעָּתם  ָּגְמרּו  ֵהם  י.  ֲחִמּׁשִ ְּביֹום 
ּכֹה  ְּביֹום  ְלִמירֹון  ְנִסיָעה  ֶׁשל  ַהְּגדֹוָלה  ַהְּזכּות  ֶאת 
י ַּבּבֶֹקר,  ָחׁשּוב, ַעל ֵּכן ִנְדְּברּו ִלְנסֹעַ ַיְחָּדו ְּביֹום ִׁשּׁשִ
ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִלְׁשּבֹת ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש ְּבַאְתָרא ַקִּדיָׁשא 

ִמירֹון.
ַנִים  י ָיְצאּו ַהּׁשְ ִּבְׁשַעת ּבֶֹקר ֻמְקֶּדֶמת ֶׁשל יֹום ִׁשּׁשִ
ְלִכּוּון  ִמירּוָׁשַלִים  ַהּיֹוֵצא  ַהְּמַקְרֵטַע  ָּבאֹוטֹוּבּוס 
ְצַפת, ּוְלַאַחר ְנִסיָעה ֲאֻרָּכה ּוְמָפֶרֶכת ָיְרדּו ַּבַּתֲחָנה 

ַהְּסמּוָכה ַלְּכִניָסה ַלִּיּשּׁוב ִמירֹון. 
יֹוֵדַע ָּכל ַהּזֹוֶכה ִלְפקֹד ֶאת ִצּיּונוֹ ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ֶׁשּבֹו  ְּבֶרַגע  ִּכי  ְלֵעת,  ֵמֵעת  ַהָּקדֹוׁש  יֹוַחאי  ַּבר 
ּדֹוְרכֹות ַרְגָליו ַעל ִּפְתחֹו ֶׁשל ַהּמֹוָׁשב ִמירֹון, ְּכָבר 
ְמֻיָּדֵעינוּ  ַאף  ּוִמִּכּסּוִפין.  ֵמִהְתַרְּגׁשּות  ַהֵּלב  ּגֹוֶאה 
ֶאת  ְלַטֵּפס  ִמֲהרּו  ֵמָהאֹוטֹוּבּוס  ִרְדָּתם  ִעם  ִמָּיד 
ָהַרְשׁבִּ"י,  ִצּיּון  ְלֵעֶבר  ַהּמֹוִביָלה  ַהְּתלּוָלה  ָהֲעִלָּיה 
קֶֹדׁש  ְּבֶעְרַּגת  ִהְתַרְּפקּו  ְּכָבר  ַּדּקֹות  ַּכָּמה  ּוְלַאַחר 
ַצִּדיק  ָטמּון  ֶׁשַּתְחֶּתיָה  ַהָּקָרה  ִיׁש  ַהּׁשַ ַמֶּצֶבת  ַעל 

ַהּדֹורֹות.
ַהְּמֻסָּגל  ַּבָּמקֹום  ְּבעֹוְמָדם  ַנֲעִלים,  ְרָגִעים  ְּבאֹוָתם 
ְּדָאָגה  ָּכל  ִמּמָֹחם  ִנְׁשְּכָחה  ַהְּתִפּלֹות  ְלַקָּבַלת 
ְוִטְרָדה. מָֹחם ְוִלָּבם ָהיּו ְנתּוִנים ַא ְוַרק ִלְׁשִפיַכת 

ָצקּון ִׂשיַח ְוַתֲחנּוִנים ִלְפֵני ה'.
 ְּבָסמּו ְלַמֵּצַבת ַהּקֶֹדׁש,  ַנִים ְזַמן ְמֻמּׁשָ ָׁשהּו ַהּׁשְ
ָחׁשּו ִּכי ִנְׁשָמָתם ָׂשְבָעה ְוָרְוָתה ֵּדי ָצְרָּכּה  ְוַרק ִמּׁשֶ
ִליָנה  ְמקֹום  ְלַעְצָמם  ְלַסֵּדר  ָּפנּו  ַהּקֶֹדׁש,  ִמן 
ְּבִסַּיְעָּתא  ּוָבָאה.  ַהְּקֵרָבה  קֶֹדׁש  ְלַׁשָּבת  ּוְסֻעָּדה 
ִדְׁשַמָּיא ֵהם ִאְּתרּו ִּבְמֵהָרה ְקבּוַצת ֲחִסיִדים ְוַאְנֵׁשי 
ה ְיֵרִאים ּוְׁשֵלִמים ֶׁשִהְתַאְרְּגנּו ִמְּבעֹוד מֹוֵעד  ַמֲעֹשֶ
ַהָּללּו  ְמקֹוִמית.  ְּבַאְכַסְנָיה  ִהְתַאֲחדּות  ְלַׁשַּבת 
ֶאת  ָנְׂשאּו  ַנִים  ְוַהּׁשְ קֹוָרָתם,  ְּבֵצל  ְלָאְרָחם  ָׂשְמחּו 

ִמַּטְלְטֵליֶהם ְלַחְדֵריֶהם.
ִּסְּימוּ ֶאת ֲהָכנֹוֵתיֶהם ְלַׁשָּבת, ִהִּביטּו ִּבְׁשעֹוָנם  ִמּׁשֶ
ָּבת. ַעל  ְוָראּו ִּכי נֹוַתר ֲעַדִין ְזַמן ַרב ַעד ִלְכִניַסת ַהּׁשַ
ֵּכן ֶהְחִליטּו ְלַנֵּצל ָׁשעֹות ֵאּלּו ְלִטּיּול ֵּבין ִמְׁשעֹוֵלי 
ַהּמֹוָׁשב ִמירֹון, ִלְׁשאֹף ְמלֹוא ָחְפַנִים ֲאִויר ְּפָסגֹות, 
ֶאת  ָהאֹוֵפף  ַהְּקדּוִמים  הֹוד  ִמִּניחֹוַח  ם  ּוְלִהְתַּבּׂשֵ

ֵאזֹור ַהָּגִליל ִּבְכָלל ְוֵאזֹור ִמירֹון ִּבְפָרט.
ְּכֵדי   ְּכֶׁשּתֹו ַהִּיּשּׁוב,  ְׁשִביֵלי  ֵּבין  ַנִים  ַהּׁשְ ִטְּילּו 
ֻחִּלין  ְּבִׂשיַחת  ֵּביֵניֶהם  ְמׂשֹוֲחִחים  ֵהם  ֲהִליָכָתם 
ְּברּומֹו  ָהעֹוְמִדים  ֵמִעְנָיִנים  ֲחָכִמים,  ַּתְלִמיֵדי  ֶׁשל 
ֵּכן  ִׂשיָחָתם  ָכה  ֶׁשִהְתַמּׁשְ ֶׁשְּכָכל  ֶאָּלא  עֹוָלם.  ֶׁשל 
ָאְרָכה ְׁשָעָתם ְוִהְתַרֲחָקה ַּדְרָּכם. ָּכ, ַּכֲאֶׁשר ִנְזַּכר 
ְלַגּלֹות  ֶנֱחַרד  ֶׁשְּבָידֹו,  עֹון  ַּבּׁשָ ְלַהִּביט  ֵמֶהם  ֶאָחד 
צֹוְרָמִני  ִצְפצּוף  קֹול  ָעה.  ַהּׁשָ ְמֻאֶחֶרת  ַּכָּמה  ַעד 
ִּכי  ְלַהּוָָתם  ְּכֶׁשִּגּלּו  ִלָּבם,  ֶאת  יֹוֵתר  עֹוד  ִהְקִּפיץ 
ְוִכי  ָהַאְכַסְנָיה,  ִמְּמקֹום  ִנָּכר  ֶמְרָחק  ֵהם  ְרחֹוִקים 
ִאם א ִיְמְצאּו ֶּדֶר ִקּצּור ֵיָאְלצּו ְלַהִּגיַע ָלַאְכַסְנָיה 

ָּבת. ְלַאַחר ְּכִניַסת ַהּׁשַ
ִּכי  ֵמֶהם  ֶאָחד  ִנְזַּכר  ּוְלֶפַתע  ְסִביבֹוֵתיֶהם,  ִהִּביטּו 
ֶׁשָּיכֹול  ִקּצּור  ְׁשִביל  ַקָּים  ֲאֵליֶהם   ְּבָסמּו ַמָּמׁש 
ם  ּוִמּׁשָ ָהַרְשׁבִּ"י,  ְלִצּיֹון  ַעד  ִּבְמֵהָרה  ַלֲהִביָאם 

ָלַאְכַסְנָיה ַהֶּדֶר ְקָצָרה.
ַנִים ִמן ַהֶּדֶר ָהָראִׁשית ֶׁשָּבּה ָהְלכּו,  ָּפנּו ֵאפֹוא ַהּׁשְ
ְוֵהֵחּלּו  ַהִּנְכָסף  ִביל  ַהּׁשְ ֶאת  ָמְצאּו  ְמֵהָרה  ְוַעד 

ִלְצעֹד ּבֹו ִּבְמִהירּות ּבֹוֲאָכה ִצּיּון ָהַרְשׁבִּ"י.
ָצץ  ָהֲאָדָמה,  ִמַּמֲעַמֵּקי  ְּכמֹו  ֶׁשְּלֶפַתע,  ֶאָּלא 
ִלְקָראָתם ֶּכֶלב ָׁשחֹר ְוֵאיְמָתִני. ַהֶּכֶלב ִנַּצב ְלֶנְגָּדם 
ַמְפִחידֹות  ְנִביחֹות  ְּבִסְדַרת  ּוָפַתח  קֹוָמתֹו  ְמלֹוא 
ִנְרֶאה  ְּבֶבָהָלה.  ַלֲאחֹוֵריֶהם  ָלֶסֶגת  ָלֶהם  ֶׁשָּגְרמּו 

הּוא  ַהֶּכֶלב.  ֶאת  ִהְרִּגיָעה  ִהְתַרֲחקּוָתם  ִּכי  ָהָיה 
ָּפַסק ִמְּנִביחֹוָתיו, אּוָלם א ָמׁש ִמְּמקֹומֹו.

ַּכָּדת  ְּבַדְעָּתם  ְוָחְככּו  עֹוְמָדם  ַעל  ַנִים  ַהּׁשְ ִנְּצבּו 
ְוֵהם  ַלֲחׁשֹב,  ַרב  ְזַמן  ָלֶהם  ָהָיה  א  ַלֲעׂשֹות.  ָמה 
ִּבְתִפָּלה  ְּבדֹורֹון,  ַמָּזָלם  ֶאת  ְלַנּסֹות  ֶהְחִליטּו 
ַהֶּכֶלב  ֶאת  ְלַפֵּיס  ִנּסּו  ֵהם  ְּתִחָּלה  ּוְבִמְלָחָמה. 
ְלַמְּתָנָתם  ֵהִגיב  ַהָּלה  אּוָלם  ׁשֹונֹות,  ִּבְלִחיׁשֹות 
ִנּסּו  ַּבֲעִליל.  ְיִדידּוִתית  ִּבְלִּתי  ְנִביחֹות  ְּבִסְדַרת 
ְלא  אּוָלם  ֶזה,  ְלַמָּצב  ַהּנֹוָדע  ַהָּפסּוק  ֶאת  לֹוַמר 

הֹוִעיל. ַהֶּכֶלב נֹוַתר ַעל ָעְמּדֹו.
ֵהִבינּו  ְּכָבר  ֵהם  ִהִּגיעּו.  א  ַהִּמְלָחָמה  ִלְׁשַלב 
ֻמְמָלץ  ֶׁשֹּלא  ָּפִנים  ְוַעז  ַעְקָׁשן  ְּבֶכֶלב  ְמֻדָּבר  ִּכי 
ָלׁשּוב  ֶהְחִליטּו  ְּבֵרָרה  ּוְבֵלית  ִאּתֹו,  ְלִהְתַעֵּסק 
ֶׁשִּיְזּכּו  ִקּוּו  ֵהם   .ַהֶּמֶל  ְּבֶדֶר ְוָלרּוץ  ְלָאחֹור 
עֹוד  ְלַאְכַסְנָיָתם  אֹוָתם  ֶׁשּתֹוִביל   ַהֶּדֶר ִלְקִפיַצת 

ֶמׁש. ְּבֶטֶרם ִּתְׁשַקע ַהּׁשֶ
ַנִים ָּפְתחּו ְּבִריָצה  ֶמׁש ְּכָבר ָנְטָתה ַלֲערֹב, ְוַהּׁשְ ַהּׁשֶ
ְלַׁשַער  ֶׁשִהִּגיעּו  ַעד  ָהָראִׁשי,  ַהְּכִביׁש  ַעל  ַקָּלה 

ַהִּיּשּׁוב.
ִנְקְטָעה  ֶׁשָאז  ֶאָּלא  ָלַׁשַער,  ִמַּבַעד  ְלִהָּכֵנס  ָעְמדּו 
ִריָצָתם ְלִמְׁשַמע קֹול ֶּבִכי ַמר. ֵהם ִהִּביטּו ְלָאחֹור 
ה ְזֵקָנה ָהעֹוֶמֶדת ְּבַצד  ְוִהְבִחינּו ְלַהְפָּתָעָתם ְּבִאּׁשָ
ְּבֵני  ַרְחָמִנים  ִּכיהּוִדים  ִּבְבִכי.  ּוְמָמֶרֶרת   ַהֶּדֶר
ָּפנּו  ַהּדֹוֵחק,  ִּבְזַמָּנם  בּו  ִהְתַחּׁשְ א  ֵהם  ַרְחָמִנים, 

ְלֶעְבָרּה ְוִהְתַעְנְינּו ְלֵפֶׁשר ְמצּוָקָתּה.
ִמֶּבִכי,  ַהְּטרּוטֹות  ֵעיֶניָה  ֶאת  ֵהִריָמה  ָהִאָׁשּה 
ֵאֶליָה  ֶׁשִּנְׁשְלחּו  ַהַּמְלָאִכים  ִּבְׁשֵני  ּוִמֶׁשִּהְבִחיָנה 
ְוִהיא  ָּפֶניָה  ַעל  ּתֹוָדה  ֶׁשל   ִחּיּו ָּפַׁשט  ַמִים,  ְּכִמּׁשָ

ָמֲחָתה ֶאת ִּדְמעֹוֶתיָה ַּבִּמְטַּפַחת ֶׁשְּבָיָדּה.
ּוִמְּבִלי  ְּכֵבדֹות,  ִמְזָודֹות  ְׁשֵּתי  מּוָנחֹות  ָהיּו  ְלִצָּדּה 
ַהּמּוָטל  ֶאת  ַנִים  ַהּׁשְ ֵהִבינּו  ִמָּלה  לֹוַמר   ֶׁשִּתְצָטֵר
ְוֵהֵחל  ַאַחת  ִמְזָוָדה  ָנַטל  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָּכל  ֲעֵליֶהם. 
ְלַטֵּפס ְּבַמֲעֵלה ָהָהר, ְּכֶׁשַהְּזֵקָנה ִנְׂשֶרֶכת ַאֲחֵריֶהם.

ַהָּקדֹוׁש  ַלִּצּיּון  ְלַהִּגיַע  ִהְסִּפיקּו  ַהֶּפֶלא  ְלַמְרֵּבה 
ָלֵׂשאת  ַלְּזֵקָנה  ִסְּיעוּ  ֵהם  ַהֵּנרֹות.  ַהְדָלַקת  ִּבְׁשַעת 
ם ִּבְּקׁשּו  ֶאת ִמְזְודֹוֶתיהָ ַעד ִלְמקֹום ַאְכַסְנָיָתּה, ִמּׁשָ
ָלרּוץ ִלְמקֹום ַאְכַסְנָיָתם. ֶאָּלא ֶׁשַהְּזֵקָנה ִהְתַחְּנָנה 
ְלהֹודֹות  ִּבְרצֹוָנּה  ֶׁשֵּכן  ְלֶרַגע,  ְלַהְמִּתין  ִלְפֵניֶהם 

ָלֶהם ָּכָראּוי ַלֶחֶסד ֶׁשָעׂשּו ִעָּמּה.
ָאְמָרה  ַמִים",  ִמּׁשָ ַמְלָאִכים  ְּכמֹו  ֵאַלי  "ִהַּגְעֶּתם 
ּבֹוׁש  ַעד  ִהְמַּתְנִּתי  ַרב  ְזַמן   ְּבֶמֶׁש" ָהִאָׁשּה, 
ְלִמיֶׁשהּו ֶׁשְּיַסֵּיַע ִלי ָלֵׂשאת ֶאת ַהִּמְזָודֹות ַהְּכֵבדֹות 
ַהִּצְפצּוף  קֹול  ֶאת  ַמְעִּתי  ְּכֶׁשּׁשָ ְמָאְרַחי.  ְלֵבית 
ָּבת ַהִּמְתָקֶרֶבת ָנַפל ִלִּבי ְּבִקְרִּבי.  ר ַעל ַהּׁשַ ַהְּמַבּׂשֵ
ִמְזְודֹוַתי  ֶאת  ְלַהְׁשִאיר  ֶׁשֵאָאֵלץ  ְּבטּוָחה  ָהִייִתי 
ֶהְפֵקר ַעל ֵאם ַהֶּדֶר ְוַלֲעלֹות ְּבַגִּפי ַּבֶּבֶגד ֶׁשְּלגּוִפי 

ְלֵבית ְמָאְרַחי. 
ֶאָּלא ֶׁשְּבֶטֶרם ִהְתָיַאְׁשִּתי, ֶהְחַלְטִּתי ָלֵׂשאת ְּתִפָּלה 
ֵמעֶֹמק ַהֵּלב. ִהְתַּפַּלְלִּתי ִלְפֵני ה' ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש: 
'ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ֵאיִני ְמֻסֶּגֶלת ַלֲחׁשֹב ְלַהְפִקיר ֶאת 
 ָאָּנא ְׁשַלח ִלי ֶאת ְיׁשּוָעְת ,ִמְזְודֹוַתי ַעל ֵאם ַהֶּדֶר

ִמְּמרֹוִמים ְוַחְּלֵצִני ֵמַהַּמָּצב ֶׁשּבֹו ֲאִני ְׁשרּוָיה'.
ְוִהֵּנה  ְּתִפָּלִתי,  ֶאת  ִסַּיְמִּתי  ֵמָאז  ַּדָּקה  ָחְלָפה  א 
ַמִים, ּוִמְּבִלי אֶֹמר ּוְדָבִרים  הֹוַפְעֶּתם ְּכַמְלָאִכים ִמּׁשָ
ַעד  ַהִּגְבָעה.  ְּבַמֲעֵלה  ִמְזְודֹוַתי  ֶאת  ְנָׂשאֶתם 
ֶׁשִהַּגְענּו ְלָכאן ּוְפַתְחֶּתם ֶאת ִּפיֶכם, ְּבטּוָחה ָהִייִתי 
ַעָּתה  אּוָלם  ַמָּמׁש.  ֶׁשל  ַמְלָאִכים  ַאֶּתם  ָאֵכן  ִּכי 
נֹוַכְחִּתי ִּכי ִהְּנֶכם ֲאָנִׁשים ִמן ַהּשּׁוָרה, ְמַבֶּקֶׁשת ֲאִני 
ְלהֹודֹות ָלֶכם ֵמעֶֹמק ֵלב ַעל ֶעְזַרְתֶכם, ּוְלָבְרְכֶכם 

ְּבָכל ִמיֵלי ְּדֵמיָטב".
ֵהִׁשיבּו  ַנִים  ְוַהּׁשְ ְּדָבֶריָה,  ֶאת  ִסְּיָמה  ַהְּזֵקָנה 
ָעה  ַהּׁשָ ְלַדְרָּכם.  ּוִמֲהרּו  ְּבִנימּוס  ְלתֹוָדָתּה 
ַהְּמֻאֶחֶרת א ִאְפְׁשָרה ָלֶהם ְלַסֵּפר ַלְּזֵקָנה ִּכי ָאֵכן 
ִלְמנַֹע  ְּכֵדי  ְּתִפָּלָתּה  ְּבכֹחַ  ִנְׁשַלח  ַמִים  ִמּׁשָ  ַמְלָא
 ָּכ ָלֶלֶכת.  ִנְכְספּו  ֶׁשּבֹו  ִביל  ַּבּׁשְ ִמַּלֲעבֹר  ַּבֲעָדם 
ְוִלְהיֹות  ָעְמָדה  ֶׁשּבֹו  ַהָּמקֹום   ֶּדֶר ַלֲעבֹר  ֶנֶאְלצּו 
ִלְמחֹוז  ְלַהִּגיַע  ְּבָיֶדיָה  ְלַסֵּיַע  טֹוִבים  ְׁשלּוִחים 

ֶחְפָצּה.
ִנְׁשַמע ִמִּפי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה 

ַהְּמִציאּות ָהֲאִמִּתית ַהְּיִחיָדה
ָלִעָּקר  ַמְקִּביל  ֶזה  ְּבִפּיּוט  ָהִראׁשֹון  ַהַּבִית 
ְמַחֵּיב  ֶזה  ִעָּקר  ָהִעָּקִרים.  ִמי"ג  ָהִראׁשֹון 
 ּוְבָכ ּוִבְׁשֵלמּותֹו,  ה'  ִּבְמִציאּות  ְלַהֲאִמין 
ִהיא  ְוֶׁשְּמִציאּותֹו  ַהּכֹל,  ֶאת  ָּבָרא  ֶׁשהּוא 
ֶׁשּנֹוֶתֶנת ַלְּבִריָאה ֻּכָּלּה ֶאת ְיכֶֹלת ִקּיּוָמּה ְּבָכל 
ֵּפרּוׁש  א,  א  ַהּתֹוָרה  ְיסֹוֵדי  (ַרְמָּב"ם  ָׁשָעה  ּוְבָכל  ֵעת 

ַהִּמְׁשָניֹות ַסְנֶהְדִרין ְּפִתיַחת ֶּפֶרק י). 

ַּבִּמִּלים  ֶזה  ִעָּקר  ְלַהִּביַע  ָּבַחר  ַהְּמׁשֹוֵרר 
ְמִציאּות  ְמִציאּותֹו".  ֶאל  ֵעת  ְוֵאין  "ִנְמָצא, 
ֶׁשל  ָגָתם  ֵמַהּׂשָ ְלַמְעָלה  ִהיא   ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא 
ְמִביִנים  ַהּכֹל  אּוָלם  חֶֹמר,  ְקרּוֵצי  ָאָדם  ְּבֵני 
ֶׁשְּבֶהְכֵרַח הּוא ִנְמָצא, ְוָלֵכן הּוא ְמֻכֶּנה ְּבִפינּו 
ָׁשם).  ַהּתֹוָרה  ְיסֹוֵדי  ָהַרְמָּב"ם  ַעל  (ֵּפרּוׁש  "ִנְמָצא" 
ַהְּמִציאּות  הּוא  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְּבנֹוָסף, 
ָהֲאִמִּתית ַהְּיִחיָדה ַעל ְּפֵני ַהְּיקּום, ְוָכל ְׁשַאר 
ַהִּנְבָרִאים ְּתלּוִיים ּבֹו ְוֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלִהְתַקֵּים 
ָהַרְמָּב"ם  ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי  ִּבְלָעָדיו.  ֶאָחד  ֶרַגע 
(ְיסֹוֵדי ַהּתֹוָרה א ד): "הּוא ֶׁשַהָּנִביא אֹוֵמר (ִיְרְמָיהּו 
ָהֱאֶמת  ְלַבּדֹו  הּוא  ֱאֶמת',  ֱאִהים  'ַוה'  י):  י 
ֶׁשַהּתֹוָרה  ְוהּוא  ַּכֲאִמָּתתוֹ,  ֱאֶמת  ְלַאֵחר  ְוֵאין 
אֹוֶמֶרת (ְּדָבִרים ד לה): 'ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו', ְּכלֹוַמר 
('ַיֵחל  ְּכמֹותֹו"  ִמְּלַבּדֹו  ֱאֶמת  ָמצּוי  ֵׁשם  ֵאין 

ִיְׂשָרֵאל' עמ' עח). 

ִּבְזַמן  ֵהֵחָּלה  ֶׁשְּמִציאּותֹו  ִנְמָצא  ִמָּכל  ְּבׁשֹוֶנה 
ְמֻסָּים, ְוַעד ְלאֹותֹו ְזַמן ְיכֹוָלה ָהְיָתה ַהְּבִריָאה 
ְלִהְתַקֵּים ְּבֵהָעְדרֹו, ִלְמִציאּות ה' 'ֵאין ֵעת', ִּכי 
ְּפָרט  ׁשּום  ְוֵאין  ָיָדיו,  ַמֲעֵׂשה  ֻּכָּלּה  ַהְּבִריָאה 
זֹאת;  ִמְּלַבד  ִּבְלָעָדיו.  ְלִהְתַקֵּים  ֶׁשָּיכֹול  ָּבּה 
ְיכֹוָלה  ֶׁשָּבּה  ֵעת  ַקֶּיֶמת   – ֻּכָּלם  ַהִּנְבָרִאים 
ְמִציאּוָתם ַלֲחדֹל ְולּו ִלְזַמן ָמה, ְוִאּלּו ְמִציאּות 
ה' ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ַלֲחדֹל ְּבׁשּום ֵעת ֶׁשִהיא, ֶׁשֵּכן 
ֻמְגָּבל.  ֱאנֹוִׁשי  ג  ֻמּׂשָ הּוא  'ֵעת'  ג  ַהֻּמּׂשָ ֶעֶצם 
ְוַאף ֶׁשִּמִּסָּבה זֹו ַאף ֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים ִלְתּפֹס זֹאת 
ְּבִׂשְכֵלנּו, ָעֵלינּו ָלַדַעת ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ג ֶׁשל ְזַמן ָוֵעת ('ֵעץ יֹוֵסף' ַּבִּסּדּור  ֵמַעל ְלָכל ֻמּׂשָ

'אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות'). 

ָהֱאמּוָנה ְּבִקּיּום ַהְּבִריָאה ּוְבַהְנָהָגָתּה
ִמְּלַבד ָהֻעְבָּדה ֶׁשְּמִציאּות ה' ִהיא ַהַּמֲעִניָקה 
ְּכלּוָלה  ֶרַגע,  ְּבָכל  ִקּיּוָמּה  ֶאת  ַלְּבִריָאה 
 ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ָהֱאמּוָנה  ַאף  ֶזה  ְּבִעָּקר 
ֵעת  ְּבָכל  ּוַמְנִהיגֹו  ָהעֹוָלם  ַעל  ַמְׁשִּגיַח  הּוא 
ִעָּקר  ֶׁשְּמתָֹאר  ּוְכִפי  ה).  ָׁשם  (ַרְמָּב"ם  ִּכְרצֹונֹו 
לֹוַמר  נֹוֲהִגים  ֶׁשאֹותֹו  ַמֲאִמין'  'ֲאִני  ְּבֻנַּסח  ֶזה 
ַאַחר ַהְּתִפָּלה: "ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, 
ֶׁשַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמֹו הּוא ּבֹוֵרא ּוַמְנִהיג ְלָכל 
ְוַיֲעֶׂשה  ְועֹוֶׂשה  ָעָׂשה  ְלַבּדֹו  ְוהּוא  ַהְּברּוִאים, 

ְלָכל ַהַּמֲעִׂשים". 
ָהִראׁשֹוָנה  ַּבִּמְצָוה  הּוא  ֶזה  ִעָּקר  ֶׁשל  ְמקֹורֹו 
כ  (ְׁשמֹות  ַהִּדְּברֹות  ַּבֲעֶׂשֶרת  ִנְצַטּוֵינוּ  ֶׁשָעֶליָה 
ֵמֶאֶרץ   הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר  ֱאֶקיךָ  ה'  "ָאֹנִכי  ב): 
ָאַמר  ְּכִאּלּו  "ּוֵפרּוׁשֹו  ו),  ָׁשם  (ַרְמָּב"ם  ִמְצַרִים" 
(ֵסֶפר  ֱא-ַּה"  ָלעֹוָלם  ֶׁשֵּיׁש  ְוַתֲאִמינּו  ֵּתְדעּו 

ַהִחּנּו ִמְצָוה כה). 

ִמן ַהְּמֻפְרָסמֹות ֵהן ִּדְבֵרי ַרִּבי ַחִּיים ִמּוַלֹוזִ'ין, 
ַעל ּגֶֹדל ַהּתֹוֶעֶלת ֶׁשֵּמִפיק ָהָאָדם ֵמִהְתּבֹוְננּות 
ִּבְמִציאּות ה' ּוִבְׁשִליָטתֹו ַהֻּמְחֶלֶטת ְּבעֹוָלמֹו, 
הּוא  "ּוֶבֱאֶמת  יב):  ג  ַהַחִּיים'  ('ֶנֶפׁש  ְּדָבָריו  ְוֵאּלּו 
ּוְלַבֵּטל  ְלָהִסיר  ִנְפָלָאה,  ּוְסֻגָּלה  ָּגדֹול  ִעְנָין 
ֶׁשֹּלא  ֲאֵחִרים,  ּוְרצֹונֹות  ִּדיִנים  ָּכל  ֵמָעָליו 
יּוְכלּו ִלְׁשט ּבֹו ְוא ַיֲעׂשּו ׁשּום רֶֹׁשם ְּכָלל, 
הּוא  ה'  ֲהא  ֵלאמֹר:  ְּבִלּבוֹ  קֹוֵבַע  ְּכֶׁשָהָאָדם 
 ִיְתָּבַר ִמְּלַבּדֹו  עֹוד  ְוֵאין  ָהֲאִמִּתי,  ָהֱאִקים 

ׁשּום ּכֹחַ ָּבעֹוָלם ּוְבָכל ָהעֹוָלמֹות ְּכָלל, ְוַהּכֹל 
ְׁשמֹו.   ִיְתָּבַר ַהָּפׁשּוט  ַאְחדּותֹו  ַרק  ָמֵלא 
ּוְמַבֵּטל ְּבִלּבוֹ ִּבּטּול ָּגמּור ְוֵאינֹו ַמְׁשִּגיַח ְּכָלל 
ַעל ׁשּום ּכֹחַ ְוָרצֹון ָּבעֹוָלם, ּוְמַׁשְעֵּבד ּוְמַדֵּבק 
טַֹהר ַמֲחַׁשְבּתֹו ַרק ָלָאדֹון ָיִחיד ָּברּו הּוא, ֵּכן 
ִיְתַּבְּטלּו  ֶׁשִּמֵּמיָלא  ְּבָידֹו   ִיְתָּבַר הּוא  ַיְסִּפיק 
ֵמָעָליו ָּכל ַהּכֹחֹות ְוָהְרצֹונֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ֶׁשֹּלא 

יּוְכלּו ִלְפעֹל לֹו ׁשּום ָּדָבר ְּכָלל".

ְמא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו
ֶאל  ֵעת  ְוֵאין  'ִנְמָצא  ָלׁשֹון  ְּבַמְׁשָמעּות 
ְּבִעְנַין  ָחׁשּוב  ְיסֹוד  ַאף  ָטמּון  ְמִציאּותֹו' 
ְלִצֵּדנוּ  'ִנְמָצא'  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַהְּתִפָּלה: 
ִּכְלׁשֹון  ֵעת,  ְּבָכל  ִלְתִפָּלֵתנּו  ּוַמֲאִזין  ָּתִדיר 
ַהָּכתּוב (ְּדָבִרים ד ז): "ִּכי ִמי גֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹו 
ֱאקים ְקרִֹבים ֵאָליו ַּכה' ֱאקינוּ ְּבָכל ָקְרֵאנּו 
ִקְרָבֵתנּו   ִמּתֹו ִּכי  ַנְחׁשֹב  ַּבל  ְואּוָלם  ֵאָליו". 
ֶׁשֵּכן  ַמהּותֹו,  ֶאת  ִלְתּפֹשׂ  ָאנּו  ְיכֹוִלים  ֵאָליו 
"ֵאין ֵעת ֶאל ְמִציאּותֹו" – ֵאין ׁשּום ְזַמן ְוֵעת 
יג ֶאת ַמהּותֹו  ֶׁשּבֹו ָהָאָדם ַהַּגְׁשִמי ָיכֹול ְלַהּׂשִ
ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא (ִסּדּור 'ּדֹוֵבר ָׁשלֹום' [ְלר"י 

ַלְנּדֹא]).

ַנְפָּתִלי  ַרִּבי  ְּבָהְרַה"ק  ַהַּמֲעֶׂשה  נֹוָדע 
ֵמרֹוְפִּׁשיץ, ֲאֶׁשר ִּבְהיֹותֹו ֶיֶלד ָקט ְּכָבר נֹוַדע 
ַּבֲחִריפּותֹו ַהְּמֻיֶחֶדת. ְּבַאַחד ַהָּיִמים ִנַּגׁש ֵאָליו 
ֵאָליו  ָּפָנה  ָחְכָמתוֹ.  ֶאת  ִלְבחֹן  ֶׁשִּבֵּקׁש  ָאָדם 
ָהָאָדם ְוָאַמר לֹו: "ַנְפָּתִלי ְצִבי, ֶאֵּתן ְל ָזהּוב 
ָׁשֵלם ִאם ַרק ַּתְרֶאה ִלי ֵהיָכן ִנְמָצא ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא". ֵהִׁשיב לֹו ַהֶּיֶלד ְּבִחּיּו ֶׁשּשֹׁוְבבּות 
ְׁשֵני   ְל ֶאֵּתן  "ַוֲאִני  ּבֹו:  ִנְמֲהלּו  ּוִפְקּחּות 
ְזהּוִבים ִאם ַּתְרֶאה ִלי ֵהיָכן הּוא א ִנְמָצא..." 

('ִצְדַקת ֶהָחָכם' עמ' 39).

ֶׁשַבח ּוְגֻדָּלה
"ִיְגַּדל  ַּבִּמִּלים:  ִּפּיּוטֹו  ֶאת  ָּפַתח  ַהְּמׁשֹוֵרר 
ִנְמָּדד  'ְּגֻדָּלה'  ּתַֹאר  ְוִיְׁשַּתַּבח".  ַחי,  ֱאִקים 
ִמַּצד  ִנְמָּדד  'ֶׁשַבח'  ְוִאּלּו  ַלּזּוָלת,  ְּבַיַחס 
ָנַקט   ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ַעל  ְּבַעְצמֹו.  ַהְּמֻׁשָּבח 
ַהְּמׁשֹוֵרר ֵהן ָלׁשֹון 'ִיְגַּדל' ְוֵהן ָלׁשֹון 'ִיְׁשַּתַּבח', 
ַהָּדת  ְּבִעְּקֵרי  ַהֻּמָּבע  ָהַרְעיֹון  ַעל  ִלְרמֹז  ְּכֵדי 
ַהַחי   ִיְתָּבַר ֶׁשַהּבֹוֵרא  ֶזה,  ְּבִפּיּוט  ַהּמּוָבִאים 
ְלעֹוָלם, הּוא 'ָּגדֹול' – ְּבַיַחס ִלְכַלל ַהִּנְבָרִאים 
ֶׁשָּכל  ֱהיֹות  ַעְצמֹו,  ִמַּצד   – ּו'ְמֻׁשָּבח'  ֻּכָּלם, 
ֻמְׁשָלם  הּוא  ֶׁשֵּכן  ּבֹו.  ְּכלּולֹות  ֻּכָּלן  ַהַּמֲעלֹות 
יֹוֵסף'  ('ֵעץ  ַהַּדַעת  ַעל  ֶׁשַּתֲעֶלה  ְׁשֵלמּות  ְּבָכל 

ַּבִּסּדּור 'אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות'). 

ַהְּמׁשֹוֵרר  ָרַמז  'ִיְגַּדל'  ַּבּתַֹאר  ֵּפְרׁשּו:  עֹוד 
ַלְּיסֹוד ַהְּמַבֵּטא ֶאת ֱאמּוָנֵתנּו. ַהּגֹוִיים ְמַכִּנים 
ַמֲאִמיִנים  ֶׁשֵאיָנם  ְלִפי  'ָרם',  ַּבּתַֹאר  ה'  ֶאת 
'ָרם'  ְוַכּתַֹאר  ֵפל,  ַהּׁשָ ָהעֹוָלם  ַעל  ְּבַהְׁשָּגָחתֹו 
ְוִאּלּו  ֵמִאָּתנּו.  ְוִנְׂשָּגב  ַנֲעֶלה   – ֶׁשַּמְׁשָמעּותֹו 
ָאנּו ַמֲאִמיִנים ִּכי ְלרֹב ַעְנְוָתנּותוֹ הּוא ַמְׁשִּגיַח 
ָּכל  ֶאל  ּוֵמִבין  ְּברּוָאיו  ַעל  ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה 
ֶׁשָאְמרּו  ּוְכִפי  ּוַמְחְׁשבֹוֵתיֶהם,  ַמֲעֵׂשיֶהם 
[ּפֹוֵצַע]  נֹוֵקף  ָאָדם  "ֵאין  ב):  ז  (ֻחִּלין  ֲחָכִמים 
ָעָליו  ַמְכִריִזין  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ִמְּלַמָּטה  ֶאְצָּבעֹו 
ִמְּלַמְעָלה". ִמּשּׁום ָּכ ָּפַתח ַהְּמׁשֹוֵרר ְוָאַמר: 
ַהַחי  ָהֱאִקים  הּוא  ָּגדֹול  ַחי"  ֱאִקים  "ִיְגַּדל 
ָלַעד ִמן ָהָאֶרץ, ֶׁשָעֶליָה ְנתּוָנה ַהְׁשָּגָחתֹו, ְוַעד 
ַמִים, "ְוִיְׁשַּתַּבח" – ְוַאְדַרָּבה ַהְׁשָּגָחתֹו ַעל  ַלּׁשָ

ְּברּוֵאי ֵּתֵבל ֶזהּו ִׁשְבחֹו (ִסּדּור 'ּדֹוֵבר ָׁשלֹום'). 

ַמִים ֶּכֶלב ֶׁשִּנְׁשַלח ִמּׁשָ

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ּכלב ֶׁשִּנׁש

ִספּפּו
ל עלַ

ִ ם
ר ָהִראׁשֹון – ְמִציאּות ה' ל" (ב) - ָהִעּקָ "ִיְגּדַ

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
ר הִעּקָ - (

נִניננִני ּפְ ם 

ָאנּו  ּבֹו,  ָגה  ַהּׂשָ ׁשּום  ָלנּו  ֶׁשֵאין  ַאף  ֶׁשַעל  ְוִיְׁשַּתַּבח,  ָלֶנַצח  ַהַחי  ָהֱאִקים  ִיְגַּדל 
ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ַהִּנְמָצא ָהֲאִמִּתי ֶׁשָּכל ַהְּברּוִאים ְּתלּוִיים ּבֹו, ְוֵאין ֵעת ְוִקְצָבה ֶאל 

ְמִציאּותֹו.


