
ת ֱאמֹר ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֵהָעֵדר ַהַּכָּוָנה ְמַטֵּמא ֶאת ַהְּתִפָּלה
"ֱאמֹר ֶאל ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ַאֲהרֹן ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְלֶנֶפׁש א 

ִיַּטָּמא ְּבַעָּמיו" (כא א)
ָּדַרׁש ַרִּבי מֶֹׁשה ָּדִוד ַאְׁשְּכַנִּזי ַרָּבּה ֶׁשל טֹוְלצ'ֹוָבה: 

ֵהם  ֶׁשַּגם  ִיְׂשָרֵאל,  ִלְכַלל  ַאף  ֶנֶאְמָרה  זֹו  ַאְזָהָרה 
ִלי  ִּתְהיּו  "ְוַאֶּתם  ו):  יט  (ְׁשמֹות  ַּכָּכתּוב  ּכֲֹהִנים,  ִנְקְראּו 
ֶׁשַּבְּזַמן  ֵּכיָון  ָׁשם).  ַהּטּוִרים'  'ַּבַעל  (ְרֵאה  ּכֲֹהִנים"  ַמְמֶלֶכת 
ַהֶּזה ַהְּתִפּלֹות ִנְתְקנּו ִּבְמקֹום ַהָקְּרָּבנֹות, ִנְמָצא ֶׁשָּכל 
ְיהּוִדי ָהעֹוֵמד ִּבְתִפָּלה ֲהֵרי הּוא ְּככֵֹהן ַהַּמְקִריב ָקְרָּבן, 
ַּבל   – ִיַּטָּמא"  א  "ְלֶנֶפׁש  ַהּתֹוָרה:  אֹותֹו  ּוַמְזִהיָרה 
ִיְתַּפֵּלל ְּבא ַּכּוַָנת ַהֵּלב, ֶׁשֵּכן ְּבָכ ִנְמָצא ְמַטֵּמא ֶאת 
ְּתִפָּלתֹו ַהְּמֻכָּנה 'ֶנֶפׁש' (ְרֵאה ְׁשמּוֵאל א' א טו). ֶׁשֲהֵרי ְּתִפָּלה 
ְּבא ַּכּוָָנה ָּכמֹוָה ְּכגּוף ְּבא ְנָׁשָמה ('חֹוַבת ַהְּלָבבֹות' ַׁשַער 
ֶחְׁשּבֹון ַהֶּנֶפׁש ג), ּוְכִפי ֶׁשּגּוף ְּבא ְנָׁשָמה ְמַטֵּמא ְּבֻטְמַאת 

ֵמת, ָּכ ֵהָעֵדר ַהַּכָּוָנה ְמַטֵּמא ֶאת ַהְּתִפָּלה.
'ֵּבֵאר ֶׁשַבע' 

'ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל' – ַּבּמֹוֲעִדים
"ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (כב לב)

ָּדַרׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ַּבַעל ַהּטּוִרים:
ָּדָבר  "ָּכל  ב):  כא  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ָלְמדּו  ֶזה  ִמָּפסּוק 
ִנְסְמָכה   ְלִפיָכ ֵמֲעָׂשָרה".  ָּפחֹות  ְיֵהא  א  ה  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
ְימֹות  ָּכל   ְּבֶמֶׁש ֶׁשֵּכן  ַהּמֹוֲעִדים,  ְלָפָרַׁשת  זֹו  הֹוָרָאה 
ִנְבָצר  ָהָאֶרץ,  ַּבֲעבֹוַדת  ֲעסּוקֹות  ֶׁשַהְּבִרּיֹות  ָנה  ַהּׁשָ
ַּבִּצּבּור.  ה  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ ְּדָבִרים  לֹוַמר  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֵמַרִּבים 
ִמְּמַלאְכָּתם  ְּפרּוִׁשים  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ַּבּמֹוֲעִדים  אּוָלם 
ְלַקֵּים  ְּבָיָדם  ָהָיה  ֲאַזי  ַעם,  ְּברֹב  ִלְתִפָּלה  ּוִמְתַקְּבִצים 

ֶאת ַהִּצּוּוי: "ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל". 
'ַּבַעל ַהּטּוִרים', ע"פ 'ַהֲעֵמק ָּדָבר'

'ָקְרַּבן' ֵמָאה ְּבָרכֹות מֹוִריד ֶׁשַפע ָלעֹוָלם
"ְוִהְקַרְבֶּתם ַעל ַהֶּלֶחם" (כג יח)

ָּדַרׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ְצִבי ַיאִלישׁ ַּבַעל 'ְמא ָהרֹוִעים': 
ָמזֹון  ֶׁשַפע  מֹוִריָדה  יֹום  ְּבָכל  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ֲאִמיַרת 
ָּדִוד  ֶׁשל  ִּבְׁשמֹו  ִנְרָמז  ֶזה  ָּדָבר  ָלעֹוָלם.  ּוַפְרָנָסה 
ַהֶּמֶל ֶׁשִּתֵּקן ַּתָּקָנה זֹו (במדב"ר יח כא): "ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי... 
ֶׁשִּבְזכּותֹו   ְלַלֶּמְד נח),  יז  א'  (ְׁשמּוֵאל  ַהַּלְחִמי"  ֵּבית 
רֹוֵמז  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהָּפסּוק  ַאף  ַלְּבִרּיֹות.  ּוָמזֹון  ֶלֶחם  ֵיׁש 
'ַעל'  'ַּתְקִריבּו'  ִאם   – ַהֶּלֶחם"  ַעל  "ְוִהְקַרְבֶּתם   ;ְלָכ
[ְּבִגיַמְטִרָּיה ֵמָאה] ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום ִיְׁשַלח ָלֶכם ה' 

ֶׁשַפע ַּפְרָנָסה ִמָּמרֹום ּוְלעֹוָלם א ֶיְחַסר ִמַּלְחְמֶכם.
'קֹול ַיֲעקֹב' 

ַהְּתִפָּלה ַּבּמֹוֲעִדים – חֹוָבה ִמן ַהּתֹוָרה
"מֹוֲעֵדי ה' ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש" (כג ב)

ְידּוָעה ִהיא ַמֲחֶקת ָהַרְמָּב"ם ְוָהַרְמָּב"ן ְּבנֹוֵגַע ְלִמְצַות 
אֹו  ַהּתֹוָרה  ִמן  חֹוָבה  ִהיא  ַהִאם  יֹום,  ְּבָכל  ַהְּתִפָּלה 
ה)  ֲעֵׂשה  ַהִּמְצוֹות  (ֵסֶפר  ָהַרְמָּב"ם  ַּדַעת  ֲחָכִמים:  ִמִּדְבֵרי 
ַּדַעת  ְוִאּלּו  ַהּתֹוָרה,  ִמן  ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ִהיא  ֶׁשַהְּתִפָּלה 
גֹוָתיו ָׁשם) ִהיא ֶׁשִחּיּוב ַהְּתִפָּלה ְּבָכל יֹום  ָהַרְמָּב"ן (ְּבַהּׂשָ
הּוא ִמַּתָּקַנת ֲחָכִמים, ּוִמן ַהּתֹוָרה ֵאין חֹוָבה ְלִהְתַּפֵּלל 

ֶאָּלא ִּבְׁשַעת ָצָרה.
ַהָּכתּוב:  ְלׁשֹון  ֶאת  ָהַרְמָּב"ן  ֵּפֵרׁש  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ְוִהֵּנה, 
ְקרּוִאים  ֻּכָּלם  ַהֶּזה  ַּבּיֹום  "ֶׁשִּיְהיּו   – קֶֹדׁש"  "ִמְקָרֵאי 
ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ִהיא  ִמְצָוה  ִּכי  אֹותֹו.  ְלַקֵּדׁש  ְוֶנֱאָסִפים 
ַהּיֹום  ְלַקֵּדׁש   – מֹוֵעד  ְּביֹום  ָהֱאִקים  ְּבֵבית  ְלִהָּקֵבץ 

ְּבַפְרֶהְסָיא ִּבְתִפָּלה ְוַהֵּלל ָלֵא-ל..." ְוָכַתב ַה'ֵּבית יֹוֵסף' 
ְּתִפּלֹות  ְּבֻנַּסח  זֹו  ָלׁשֹון  ִלְקּבַֹע  ִּדְקְּדקּו  ַאף  ֵּכן  ַעל  ִּכי 
ַהּמֹוֲעִדים – "ַוִּתֶּתן ָלנּו... מֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה... ִמְקָרא 

קֶֹדׁש".
ְלָיִמים  ֶׁשְּבנֹוֵגַע  ְמָגִדים'  ַה'ְּפִרי  ִחֵּדׁש  זֹאת,  ִּפי  ַעל 
ַהְּתִפָּלה  ֶׁשִחּיּוב  ָּכַרְמָּב"ם  סֹוֵבר  ָהַרְמָּב"ן  ַאף  טֹוִבים 
ֶׁשָּכַתב   ֶׁשִּמָּכ ֶאָּלא  עֹוד,  ְוא  ִמְּדאֹוָרְיָתא,  הּוא 
ַמְׁשָמע  ִּבְתִפָּלה",  ְּבַפְרֶהְסָיא  ַהּיֹום  ֶאת  ֶׁשֵּיׁש "ְלַקֵּדׁש 
טֹוִבים  ְּבָיִמים  ְּבִמְנָין  ְלִהְתַּפֵּלל  ַהחֹוָבה  ַאף  ֶׁשְּלַדְעּתֹו 
ב):  עד  (ַסְנֶהְדִרין  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ֶׁשֲהֵרי  ַהּתֹוָרה.  ִמן  ִהיא 

"ֵאין 'ַּפְרֶהְסָיא' ְּפחּוָתה ֵמֲעָׂשָרה ְּבֵני ָאָדם". 
ְואּוָלם ָהַאֶּדֶר"ת ֵּפֵרׁש ֶׁשַהִּסָּבה ֶׁשָּכַתב ָהַרְמָּב"ן ֶׁשֵּיׁש 
חֹוַבת  ֵמֲחַמת  ֵאיָנּה  ִּבְתִפָּלה,  טֹוב  יֹום  ֶאת  ְלַקֵּדׁש 
ְיֵמי  ֱהיֹוָתם  ֵמֲחַמת  ֶאָּלא  ַלּמֹוֲעִדים,  ַהְּמֻיֶחֶדת  ְּתִפָּלה 
ְּפָרִקים  "ְּבַאְרָּבָעה  א):  טז  (ר"ה  ֲחָכִמים  ְּכַמֲאַמר  ִּדין. 
ָהעֹוָלם ִנּדֹון: ְּבֶפַסח ַעל ַהְּתבּוָאה, ַּבֲעֶצֶרת ַעל ֵּפרֹות 
ְלָפָניו  עֹוְבִרין  עֹוָלם  ָּבֵאי  ָּכל  ָנה –  ַהּׁשָ ְּברֹאׁש  ָהִאיָלן, 
ִּכְבֵני ָמרֹון... ּוְבַחג [ַהֻּסּכֹות] ִנּדֹוִנין ַעל ַהַּמִים". ַוֲהֵרי 
ָהַרְמָּב"ן  סֹוֵבר  ֶׁשָּבּה  ָצָרה,  ִּכְׁשַעת  ָּכמֹוָה  ַהִּדין  ְׁשַעת 
ָנה.  ֶׁשחֹוָבה ֵמַהּתֹוָרה ְלִהְתַּפֵּלל ַאף ִּבְׁשַאר ְימֹות ַהּׁשָ

'ֵּבית יֹוֵסף' או"ח תפז ד"ה ֵסֶדר ַהּיֹום; 'ְּפִרי ְמָגִדים' ָׁשם תצ במשב"ז 
ב; 'ַעְטרֹות ַאָּדר' ַוִּיְקָרא כב לב 

ַיֲעֶלה ִעּנּוֵינוּ ֵמֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים
"ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְּבִתְׁשָעה ַלחֶֹדׁש ָּבֶעֶרב" (כג לב)
"ְוִכי  ֶזה:  ָּפסּוק  ְלׁשֹון  ַעל  ָּתְמהּו  ב)  ח  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים 
ְּבִתְׁשָעה ִמְתַעִּנין? ַוֲהלֹוא ַּבֲעָׂשָרה ִמְתַעִּנין!" ּוֵפְרׁשּו: 
"ֶאָּלא לֹוַמר ְל: ָּכל ָהאֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ַּבְּתִׁשיִעי – ַמֲעֶלה 
ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ִמְתַעֶּנה ְּתִׁשיִעי ַוֲעִׂשיִרי" (ְּבָרכֹות ח 

ב).
ֶאת  ִמּגּור  ִׂשְמָחה'  ַה'ֵּלב  ַּבַעל  ָהַרִּבי  ֵּבֵאר  זֹאת  ִּפי  ַעל 
ַהֶּנֱאָמר  ַּתֲחנּוֵננּו'  'ַיֲעֶלה  ַּבִּפּיּוט  אֹוְמִרים  ָאנּו  ֲאֶׁשר 
ִעּנּוֵינוּ  "ַיֲעֶלה  ַהִּכּפּוִרים:  יֹום  ֶׁשל  ַמֲעִריב  ִּבְתִפַּלת 
זֹאת  ְלַבֵּקׁש  ֵיׁש  ַטַעם  ָמה  ִלְכאֹוָרה  ֶׁשִהֵּנה,  ֵמֶעֶרב". 
ְּבֵליל ַהַּתֲעִנית, ְּבָׁשָעה ֶׁשֶּטֶרם ַחְׁשנּו ְּבִעּנּוי ָּכְלֶׁשהּו? 
אּוָלם ֵּכיָון ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים ֶׁשַאף ָהֲאִכיָלה ְּבֶעֶרב יֹום 
ַהִּכּפּוִרים ֶנֱחֶׁשֶבת ְּכַתֲעִנית, ֵיׁש לֹוַמר ֶׁשַעל 'ַּתֲעִנית' זֹו 

ָאנּו ְמַכּוְִנים ְּבַבָּקַׁשת: "ַיֲעֶלה ִעּנּוֵינוּ ֵמֶעֶרב". 
'ֵלב ִׂשְמָחה' יֹום ִּכּפּור

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

ׁש

ני ּפְ ם
ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה ְונֹאַמר ָאֵמן

"ָּתִמים ִיְהֶיה ְלָרצֹון ָּכל מּום א ִיְהֶיה ּבֹו" (כב כא)
ֲהָלָכה ְמפֶֹרֶׁשת ְּבִעְנַין ַהָּקְרָּבנֹות (ְמִגָּלה כח א; ְמָנחֹות 
ֵהן  ֶׁשָּבֵעֶדר  ַהְּבֵהמֹות  ָּכל  ִאם  ַאף  ִּכי  ִהיא  ב)  סד 
ְלָקְרָּבן  ִמֵּביֵניֶהן  ִלְבחֹר  ֵיׁש  מּום,  ְלא  ְּתִמימֹות 
ַּדְוָקא ֶאת 'ַהְּמֻיָחד ֶׁשָּבֵעֶדר'. ְוא עֹוד, ֶאָּלא ֶׁשַאף 
ִמי ֶׁשְּכָבר ָׁשַחט ֶאת ָקְרָּבנֹו, ִאם ָמָצא ְּבֵהָמה ָנָאה 
ְוַאף  ַּתְחָּתיו,  ְלַהְקִריָבּה  לֹו  ֻמָּתר  ֵהיֶמָּנה,  ּוְבִריָאה 

ֵיׁש ִּבְפֻעָּלה זֹו ִמּשּׁום ִהּדּור ִמְצָוה.
ֵמֲהָלָכה זֹו נּוַכל ִלְלמֹד ַאף ְלִעְנַין ַהְּתִפָּלה ֶׁשִּנְתְקָנה 
 ִּבְמקֹום ַהָקְּרָּבנֹות (ְּבָרכֹות כו ב); ְּכִפי ֶׁשְּבָקְרָּבן ָצִרי
ַהַּמְקִריב ְלִהְׁשַּתֵּדל ְלָהִביא ֶאת 'ַהְּמֻיָחד ֶׁשְּבֶעְדרֹו' 
ְלִהְׁשַּתֵּדל  ַהִּמְתַּפֵּלל  ַעל   – ַּבְּתִפָּלה   ָּכ ְּכָקְרָּבן, 
ְּביֹוֵתר.  ַהֻּמְׁשֶלֶמת  ַּבּצּוָרה  ֵּתָאַמְרָנה  ֶׁשְּתִפּלֹוָתיו 
ַעל ֵּכן, ֵּכיָון ֶׁשֲעִנַּית ָאֵמן ִהיא ֵחֶלק ֵמַהְּבָרָכה (ַרָּמ"א 
או"ח קסז ב), ּוְבָרָכה ֶׁשֹּלא ֶנֶעְנָתה ְּבָאֵמן ֵאיָנּה ְּבָרָכה 
ֻמְׁשֶלֶמת (זַֹהר פר' ֵעֶקב ַּדף רעא א), ִמן ָהָראּוי ֶׁשַּיְקִּפיד 
'ָאֵמן',  ַאֲחָריו  ֶׁשַּיֲענּו  ֲאֵחִרים  ִּבְפֵני   ְלָבֵר ָהָאָדם 
הּוא   ּוְבָכ ֲאֵחִרים,  ִּבְרַּכת  ַאַחר  'ָאֵמן'  ַלֲענֹות  ְוַאף 

ַמִּגיׁש ָקְרָּבן ֻמְׁשָלם ִלְפֵני ה'.
ְנִׂשיא 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ַרִּבי ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ְׁשִליָט"א

ת ֱאמֹר ָרׁשַ 380ּפָ תשפ"א

בִּ"י, ַרׁשְ א ּדְ יׁשָ ד ִהּלּוָלא ַקּדִ
ֹ
ִלְכבו

ל ָהָבה וְּנַקּבֵ
יד ַעל ַעְצֵמנוּ ְלַהְקּפִ
ם ֵמם וְּלָפֵאר ׁשֵ

ֹ
ְלרו

תָאֵמן ֲעִניַּ ַמִים ּבַ ׁשָ
ת

ֹ
ְרכו ָנה, ַאַחר ּבִ ַכוָּ ּבְ

ל ַחר ְוַאַחר ּכָ ַ ַהּשׁ
ה וְּבָרָכה, ִפּלָ ּתְ
אי ְלָכל ַוּדַ ה ּבְ ְוָכְך ִנְזּכֶ
ת.

ֹ
ָרכו ת ְוַהּבְ

ֹ
ׁשוּעו ַהיְּ

 ִמִּפי ָקְדׁשֹו ֶׁשל ַהַּתָּנא  ַהָּקדֹוׁש  ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ֻהְבַטְחנּו, ִּכי ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן –

ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים 
ִנְפָּתִחים, 

ּוְתִפּלֹות ִיְׂשָרֵאל 
ִמְתַקְּבלֹות 

(ַוֵּיֶל רפה ב).

ִׂשְמָחה
ֲעצּוָמה ׁשֹוָרה 
ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות

(ָׁשם).

זֹוִכים 
ַלֲאִריכּות 
ָיִמים 

(ְׁשַלח 
קסב א).

קֹוְרִעים 
ָלָאָדם ְּגַזר 

ִּדין ֶׁשל 
ִׁשְבִעים ָשָׁנה 

(תקו"ז מ א).

      זֹוִכים
ִלְׁשִמיָרה ְמֻיֶחֶדת 

ַּכָּכתּוב (ְּתִהִּלים לא 
כד): "ֱאמּוִנים 

נֵֹצר ה'" 
(ַוֵּיֶל רפו א).
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ִּפיְנָחס  ַרִּבי  ָהַאִּדיר  ַהָּגאֹון  ָהָיה  ָידּוַע 
ַהֲחֵרִדית  ָהֵעָדה  ַרֲאַב"ד  ָזָצ"ל,  ֶאְּפְׁשֵטין 
ָּדָבר  ְלָכל  ָהַרָּבה  ְּבַקָּנאּותֹו  ִּבירּוָׁשַלִים, 
ֲאבֹות  ְּכרֹאׁש  ַּתְפִקידֹו  ְּבתֶֹקף  ה.  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
ָּבֵּתי ַהִּדין ֶׁשל ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית ָהָיה ַאְחַראי 
ַהָּבָד"ץ  ַּכְׁשרּות  ְּתעּוַדת  ַהֲעָנַקת  ַעל  ַאף 
ַהּנֹוַדַעת ְּבִהּדּוָרּה ְלָבֵּתי ָהֵעֶסק ּוְלִמְפָעִלים 
ֶׁשָעְברּו ֶאת ֵׁשֶבט ַהִּבּקֶֹרת ַהְּמֻדְקֶּדֶקת ֶׁשל 

ַוַעד ַהַּכְׁשרּות ֶׁשַעל ְיֵדי ַהָּבָד"ץ.
ּוִמחּוָצה  ִּבירּוָׁשַלִים  ָהֲעָסִקים  ַּבֲעֵלי 
ְלהֹוִציא  ִנָּתן  ָהָיה  ְּבָנֵקל  א  ִּכי  ָיְדעּו  ָלּה 
ָיָדיו  ִמַּתַחת  ֶׁשָּכזֹו  ַּכְׁשרּות  ְּתעּוַדת 
ָהֲאמּונֹות ֶׁשל ָהַרֲאַב"ד, זֹאת ִמּשּׁום ֶׁשהּוא 
ָּתג  ָּכל  ַעל  ְיֵתָרה  ּוְבַהְקָּפָדה  ְּבתֶֹקף  ָעַמד 
ֶׁשְּיֻקְּימּו  ַהִּדין,  ֵּבית  הֹוָראֹות  ֶׁשל  ְוָתג 
ַהְנָהגֹוָתיו  ּוְפָׁשרֹות.  ִוּתּוִרים  ְלא  ִּבְמֻדָּיק 
ֶׁשֵהִביאּו  ֵהם  ַהְּמֻיָחִדים  ְוִדְקּדּוָקיו 
ְלִבּסּוָסּה ּוְלַהְצָלָחָתּה ֶׁשל ַּכְׁשרּות ַהָּבָד"ץ 
ָעֶליָה  סֹוְמִכים  ִיְׂשָרֵאל  ְּתפּוצֹות  ֶׁשְּבָכל 

ְלא עֹוְרִרין.
ְּבַמֲעֶרֶכת  ֶׁשִהְנִהיג  ַהַהְקָּפדֹות  ֶיֶתר  ִמְּלַבד 
ָהַרֲאַב"ד  ִנְמַנע  ֶׁשְּבַהְנָהָגתֹו,  ַהַּכְׁשרּות 
ֶנֱחָׁשִבים  ֶׁשָהיּו  ְלמּוָצִרים  ֶהְכֵׁשר  ִמָּלֵתת 
ָּכל  ֵאין  ִּכי  ְּבטֹוֲענוֹ  'מֹוָתרֹות',  ְּבֶגֶדר 
ַהְצָּדָקה ִלְנִטיַלת ַאְחָריּות ּכֹה ְּכֵבָדה ְּכַמַּתן 
 ,ִמָּכ ַהִּמְׁשַּתֵּמַע  ָּכל  ַעל  ַּכְׁשרּות,  ְּתעּוַדת 

ַעל ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ֶאָּלא 'מֹוָתרֹות'.
ְלרֹב ַאֲחָריּותֹו ַהְּמֻיֶחֶדת ָעַר ָהַרב ִמַּפַעם 
ּוְבָבֵּתי  ְּבִמְפָעִלים  ֶּפַתע  ִּבּקֹורֹות  ְלַפַעם 
ַחְבֵרי  ַהְּגאֹוִנים  ֲעִמיָתיו  ִעם  ַיַחד  ֵעֶסק. 
ְּכֵדי  ְּבִפְתאֹוִמּיּות  מֹוִפיַע  ָהָיה  ַהָּבָד"ץ 
ַלֲעקֹב ִמָּקרֹוב ַאַחר ַהִּצּיּות ְלהֹוָראֹות ֵּבית 
ַהִּדין. ְוָאֵכן, ִּבּקֹורֹות ֶּפַתע ֵאּלּו הֹוִכיחּו ֶאת 
ַעְצָמן, ַּכֲאֶׁשר א ַּפַעם ְוא ַּפֲעַמִים ֵאַרע 
ְּתעּוַדת  ֶאת  ְוִאֵּבד  ִנְפַסל  ָׁשֵלם  ֶׁשִּמְפָעל 
ַּכְׁשרּות  ֵמֲהָפרֹות  ְּכתֹוָצָאה  ַהֶהְכֵׁשר 

ֶׁשִהְתַּגּלּו ְּבִבּקֹורֹות ֵאּלּו.
ְּבַאַחת ַהְּפָעִמים ִהִּגיעּו ָהַרֲאַב"ד ּוֵבית ִּדינֹו 
ְלִבּקֶֹרת ֶּפַתע ִׁשְגָרִתית ְּבִמְפַעל ַמְמַּתִּקים 
ָיָקר  ְיהּוִדי  ֶׁשל  ַּבֲעלּותֹו  ַּתַחת  ֶׁשָעַמד 
ְקִהּלֹות  ִמּיֹוְצֵאי  ָׁשַמִים  ִויֵרא  אֹוְרָין  ַּבר 

רֹוַמְנָיה.
ַהַּבִית  ַּבַעל  ֻהְפַּתע  ַלִּמְפָעל  ִנְכְנסּו  ַּכֲאֶׁשר 
ֲאֵליֶהם  ִהְתַלּוָה  ְּבִׂשְמָחה   ַא ִלְראֹוָתם. 
ַמְחְלקֹות  ְּבָכל  ּוַמֲעִמיק  ִנְרָחב  ְלִסּיּור 
ַהִּמְפָעל, ּתֹו ֶׁשהּוא עֹוֵמד ִמן ַהַּצד ְּבִחיל 
ְּדַבר  ִיְמְצאּו  ָחִליָלה  ֶּפן  ְּבִיְרָאתֹו  ּוְרָעָדה, 
ַהַּכְׁשרּות  ְּתעּוַדת  ַלֲהָסַרת  ֶׁשִּיְגרֹם  ָמה 

ִמִּמְפַעל ַחָּייו.
ָהַרֲאַב"ד  ִסְּירּו  ֲאֻרָּכה  ָׁשָעה   ְּבֶמֶׁש
 ּתֹו ַהִּמְפָעל,  ְּבַרֲחֵבי  ִּדינֹו  ֵּבית  ְוַחְבֵרי 
ַעל  ִּבָּקְרָּתם  ֵׁשֶבט  ֶאת  ַמֲעִביִרים  ֶׁשֵהם 
ַּבַּמְחָסִנים  ְמַסְּיִרים  ּוְמכֹוָנה,  ְמכֹוָנה  ָּכל 
ּוְבאּוְלמֹות ַהִיּּצּור ּוַמֲאִזיִנים ְלֶהְסֵּבָריו ֶׁשל 

ַאְחַראי ַהַּכְׁשרּות ַּבָּמקֹום.
ִלְׂשִביעּות  ַהִּבּקֶֹרת  ִהְסַּתְּיָמה  סֹוף  סֹוף 
ַהִּמְפָעל  ַהִּמְׁשַלַחת.  ַחְבֵרי  ֶׁשל  ְרצֹוָנם 
ָעַמד ְּבָכל ְּדִריׁשֹות ַהַּכְׁשרּות, ְוָהַרָּבִנים ַאף 
ִהִּביעּו ֶאת ִהְתַּפֲעלּוָתם ִמִּסּדּוֵרי ַהַּכְׁשרּות 

ַהְּמֻיָחִדים ֶׁשֻהְנֲהגוּ ּבֹו.
ְוַחְבֵרי  ָהַרֲאַב"ד  ָּפנּו  ְלַדְרָּכם  ָיְצאּו  ְּבֶטֶרם 
ִמַּבַעל  ְלָׁשלֹום  ְלִהָּפֵרד  ַהִּמְׁשַלַחת 
ַהְפָּתָעָתם  ָהְיָתה  ַרָּבה  ּוָמה  ַהִּמְפָעל, 
ְּבִהְתַרְּגׁשּות  ָהִאיׁש  ֲאֵליֶהם  ָּפָנה  ַּכֲאֶׁשר 

ְוָאַמר:
ב)  (לא  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת  ְוַרּבֹוַתי,  "מֹוַרי 
ַהּכֵֹהן  ֵעִלי  ֶׁשל  ִמְּדָבָריו  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו 

ֶׁשֲחָׁשָבּה  ַאַחר  ְׁשמּוֵאל,  ֵאם  ְלַחָּנה, 
ְלִׁשּכֹוָרה (ְׁשמּוֵאל א' א יז): 'ְלִכי ְלָׁשלֹום 
ֲאֶׁשר   ֵׁשָלֵת ֶאת  ִיֵּתן  ִיְׂשָרֵאל  ֵואֵקי 
ָׁשַאְלְּת ֵמִעּמֹו' – 'ִמָּכאן ַלחֹוֵׁשד ֶאת ֲחֵברֹו 
עֹוד  ְוא  ְלַפְּיסֹו,   ֶׁשָּצִרי ּבֹו,  ֶׁשֵאין  ְּבָדָבר 
ְּבָרָכה,  ֵמאֹוָתּה  ְלָבְרכֹו'.   ֶׁשָּצִרי ֶאָּלא 
ַחָּנה  ָזְכָתה  ּתֹוַרְתֶכם  ִלְכבֹוד  ֶׁשָּידּוַע  ְּכִפי 
ְוִנְפְקָדה  ַהֶּטַבע,   ְלֶדֶר ֵמַעל  ִליׁשּוָעה 

ִּבְפִרי ֶּבֶטן".
ְּבקֹול   ְוִהְמִׁשי ְּבֶבִכי  ָהִאיׁש  ָּפַרץ  ָּכאן 
ְלָכאן  ָלבֹוא  ְּבַחְרֶּתם  "ַּכֲאֶׁשר  ָחנּוק: 
זֹאת  ֲעִׂשיֶתם  ֶׁשֹּלא  ֲהֵרי  ֶּפַתע,  ְלִבּקֶֹרת 
ּוִפְקַּפְקֶּתם  ֶׁשֲחַׁשְדֶּתם  ִמּשּׁום  ֶאָּלא 
ֶאת  ָעַבְרִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ַעָּתה  ְּבֶנֱאָמנּוִתי. 
ַהְּבִדיָקה ְּבַהְצָלָחה ְּבַחְסֵדי ה', ִנְמָצא ֶׁשַאף 
ְוִהֵּנה  ִּבי.  ֶׁשֵאין  ְּבָמה  ֶנֱחַׁשְדִּתי  ְּכַחָּנה  ֲאִני 
ַרּבֹות  ָׁשִנים  ֶזה  ָּבִנים  ֲחׂשּוֵכי  ְוִאְׁשִּתי  ֲאִני 
ְמַבֵּקׁש  ָלֵכן  נֹוָאׁש,  ָהרֹוְפִאים  ָאְמרּו  ּוְכָבר 
ֲאִני ִמֶּכם ֶׁשְּכֵעִלי ַהּכֵֹהן ִּבְׁשָעתֹו, ַאף ַאֶּתם 
ֶׁשָּיחֹּנּו  ִּדין  ֵּבית  ִּבְגֵזַרת  ְוִתְגְזרּו  ְּתַפְּיסּוִני 

ַמִים ִּבְפִרי ֶּבֶטן!" אֹוָתנּו ִמן ַהּׁשָ
ַהִּמְׂשָרד.  ַּבֲחַלל  ִרֲחָפה  ֲעֻמָּקה  ְׁשִתיָקה 
ָהִאיׁש ָאַמר ֶאת ְּדָבָריו ְּבִהְתַרְּגׁשּות ּוְבקֹול 
ְמֻקָּטע, ַא ַטֲעָנתֹו ָהְיָתה ֲערּוָכה ּוְברּוָרה.

ָהַרב  ָּפַתח  ְקָצָרה  ִהְתַיֲעצּות  ְלַאַחר 
"ַאַחר  ּבֹוֵטַח:  ְּבקֹול  ְוָאַמר  ֶאְּפְׁשֵטין 
ֶׁשִהְתַיַעְצנוּ ַיַחד ַחְבֵרי ֵּבית ַהִּדין ַעל ְּדַבר 
צֹוֵדק  ָאֵכן  ִּכי  ָמָצאנּו  ָהִאיׁש,  ֶׁשל  ַטֲעָנתֹו 
הּוא ִּבְדָבָריו ַהְּנכֹוִחים. ָעֵלינּו ֵאפֹוא ְלַפְּיסֹו 
ִּכי  ָּבזֹאת  ָאנּו  ַמְבִטיִחים   ּוְלִפיָכ ּוְלָבְרכֹו, 
ִלְתקּוַפת ַהָּיִמים ִיְזּכּו הּוא ְוִאְׁשּתֹו ְלֵבן ָזָכר 

ְּבֶעְזַרת ה'".
ָהָיה,  ֵּכן  ַהִּדין  ֵּבית  ֶׁשָּפְסקּו  ְּכִפי  ְוָאֵכן, 
ּוְכֶנֶגד ָּכל ַּתֲחִזּיֹות ָהרֹוְפִאים ְלַאַחר ְּכָׁשָנה 
ֵלב  ְלִׂשְמַחת  ָזָכר  ֵּבן  ַלֲחבֹק  ַהּזּוג  ְּבֵני  ָזכּו 

ָּכל ַמִּכיֵריֶהם.
ַהִּנְרָּגׁש  ָהָאב  ִמֵהר  ַהֵּלָדה  ְלַאַחר  ִמָּיד 
רֹו ִּכי ִּבְרָכתֹו  ְלֵביתֹו ֶׁשל ָהַרֲאַב"ד ְּכֵדי ְלַבּׂשְ
ְלַׁשֵּמׁש  ּוְלַהְזִמינֹו  ְלטֹוָבה  ִהְתַקְּיָמה 
 ֶׁשֵּתָעֵר ַּבְּבִרית  ַהּנֹוָלד  ַלִּתינֹוק  ְּכַסְנָּדק 
ָמחֹות ֶׁשל ֵּבית ַהחֹוִלים 'ִּבּקּור  ְּבאּוַלם ַהּׂשְ
ֶאת  ר  ִאּׁשֵ ְּבִׂשְמָחתֹו,  ָׂשַמח  ָהַרב  חֹוִלים'. 

ַהַהְזָמָנה ּוֵבְרכֹו ְּבחֹם.
ִלְמֻמֵּנה  ָהַרֲאַב"ד  ָאַמר  ֶׁשָּיָצא  ְלַאַחר 
ַׁשייְנֶּבְרֶגר,  ַאֲהרֹן  ַאְבָרָהם  ָהַרב  ַהַּכְׁשרּות, 
ְיַדְּברּו  ְמַעט  עֹוד  "ְּבַוַּדאי  ְלִצּדֹו:  ֶׁשָּיַׁשב 
ַּדע  אּוָלם  ָּכאן,  ֶׁשֵאַרע  ַה'ּמֹוֵפת'  ַעל  ֻּכָּלם 

ְל ֶׁשֵאין ָּכאן 'מֹוֵפת' ְּכָלל".
ִהְמִׁשי ְוִסֵּפר ָהַרֲאַב"ד ּתֹו ֶׁשהּוא ְמַגֶּלה 

ֶטַפח ִמִּצְדקּותֹו ַהְּיֵתָרה ּוִמִּנְקיֹון ַּכָּפיו:
ַהִּבּקּור  ְלַאַחר  ְלֵביִתי  ַׁשְבִּתי  "ַּכֲאֶׁשר 
ֶׁשָּלנּו ְּבֵבית ַהֲחרֶֹׁשת, ִהְרַהְרִּתי ְלֶפַתע ַעל 
ַעְצִמי;  ַעל  ֶׁשָּנַטְלִּתי  ַהְּכֵבָדה  ָהַאֲחָריּות 
ְיהּוִדי ָּפׁשּוט ֶזה חֹוֵׁשב אֹוִתי ְלָאָדם ָּגדֹול. 
ּכֹחַ  ֵיׁש  ְירּוָׁשַלִים  ְלַרֲאַב"ד  ִּכי  הּוא  ָּבטּוַח 
ִלְגזֹר ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ּוָמה ִיְהֶיה ִאם 
ָחִליָלה א ִיְתַקְּימוּ ַהְּדָבִרים – ֲהֵרי ָעלּול 

ַהָּדָבר ִלְגרֹם ְלִחּלּול ה'...
ִמָּיד  ָנַטְלִּתי  ִהְתַמְהַמְהִּתי,  א   ָּכ ִמּׁשֶ
ִמְסָּפר  ָׁשעֹות   ּוְבֶמֶׁש ְּתִהִּלים  ֵסֶפר 
ָׁשַפְכִּתי ִׂשיַח ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש ִלְפֵני ָאִבינּו 
ֶאת  ְויֹוִׁשיַע  ְּדָברֹו  ֶׁשִּיְׁשַלח  ַמִים  ֶׁשַּבּׁשָ
ה'   ּוָברּו ְוַרֲחִמים.  ְיׁשּוָעה  ִּבְדַבר  ָהִאיׁש 

ֶׁשִהְתַקְּבָלה ְּתִפָּלִתי, ְוָהִאיׁש נֹוַׁשע..."
'ַוַּיֲעמֹד ִּפיְנָחס ַוְיַפֵּלל' ח"א עמ' 861; 'ִטיב ַהְּקִהָּלה' 
ַחג ַהֻּסּכֹות עמ' ַּתְׁשָעה

ְמקֹור ֱאמּוַנת ַהִּיחּוד
ָיִחיד  ְוֵאין  "ֶאָחד  ַּבִּפּיּוט:  ִני  ַהּׁשֵ ַהַּבִית 
ְלַאְחדּותֹו"  סֹוף  ֵאין  ְוַגם  ֶנֱעָלם,  ְּכִיחּודוֹ, 
ָעָׂשר  לֹוָׁשה  ִמּׁשְ ִני  ַהּׁשֵ ָהִעָּקר  ֶאת  ְמָתֵאר 
ִעְּקֵרי ָהֱאמּוָנה – 'ִיחּוד ה'', ֶׁשָעָליו ִנְצַטּוֵינוּ 
ה'  ִיְׂשָרֵאל  "ְׁשַמע  ד):  ו  (ְּדָבִרים  ַּבָּפסּוק 
ֱאֵקינוּ ה' ֶאָחד". ַאַחר ֶׁשִּנְצַטּוֵינוּ ְלַהֲאִמין 
ָהעֹוָלם  ֶאת  ָּבָרא  ְוֶׁשהּוא  ה'  ִּבְמִציאּות 
ַהּתֹוָרה  אֹוָתנּו  ִצּוְָתה  ֵעת,  ְּבָכל  ּוְמַקְּימֹו 
ְלַהֲאִמין ֶׁשה' הּוא ֶאָחד, ּוְכִפי ֶׁשַּמְצִהיִרים 
 ָאנּו ְּבֻנַּסח 'ֲאִני ַמֲאִמין': "ֶׁשַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר
ְׁשמֹו הּוא ָיִחיד ְוֵאין ְיִחידּות ָּכמֹוהּו ְּבׁשּום 
ָּפִנים ְוהּוא ְלַבּדֹו ֱאֵקינוּ ָהָיה הֶֹוה ְוִיְהֶיה". 
ְוָכַתב ַרִּבי ָּדִוד ַהּכֹוָכִבי (ֵסֶפר ַהָּבִּתים ֵסֶפר ִמְצָוה 
ֱאמּוָנה  ִעַּקר  ְּבִקְרֵּבנּו  ְלַחֵּזק  ֶׁשְּכֵדי  ב)  מ"ע 
ֶזה ִנְצַטּוֵינוּ ִלְקרֹא ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבָכל יֹום 

ַּבּבֶֹקר ּוָבֶעֶרב. 
ָהַרְמָּב"ם (ְקִריַאת ְׁשַמע א ד, ע"פ ְּפָסִחים נו א) ּכֹוֵתב 
ִּכי ֶטֶרם ְּפִטיָרתֹו ֵזֵרז ַיֲעקֹב ָאִבינּו ֶאת ָּבָניו 
ְּדָבָריו:  ְוֵאּלּו  ֶזה,  ֱאמּוָנה  ְּבִעַּקר  ְלִהְתַחֵּזק 
"ָמסֶֹרת ִהיא ְּבָיֵדינּו ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשִּקֵּבץ ַיֲעקֹב 
ִמיָתתֹו  ִּבְׁשַעת  ְּבִמְצַרִים  ָּבָניו  ֶאת  ָאִבינּו 
ה'   ֶּדֶר ְוַעל  ם  ַהּׁשֵ ִיחּוד  ַעל  ְוֵזְרָזם  ִצּוָם 
ְוָאַמר  ָאִביו...  ְוִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ָּבּה   ֶׁשָהַל
ָלֶהם: 'ָּבַני, ֶׁשָּמא ֵיׁש ָּבֶכם ִמי ֶׁשֵאינֹו עֹוֵמד 
ְוָאְמרּו:  ֻּכָּלם  ָענּו  ם...?'  ַהּׁשֵ ְּבִיחּוד  ִעִּמי 
'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה' ֱאֵקינוּ ה' ֶאָחד' – ְּכלֹוַמר 
ה'  ֱאֵקינוּ  ה'  ִיְׂשָרֵאל,  ָאִבינּו  ִמֶּמּנּו  ְׁשַמע 

ֶאָחד". 

ַמהּות ֱאמּוַנת ַהִּיחּוד 
ֶׁשִּנָּתן  ָּבעֹוָלם  ַרִּבים  ְּפָרִטים  ַקָּיִמים 
ֵהם  ְּבפַֹעל  אּוָלם  ִּכ'יִחיִדים',  ְלַכּנֹוָתם 
 ּוְלִפיָכ ׁשֹוִנים  ּוְפָרִטים  ִמּכֹחֹות  ֻמְרָּכִבים 
ֶׁשְּבֵעת  ְּכִפי  ַלֲחֻלָּקה.  ִנֶּתֶנת  ְיִחידּוָתם 
ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ֶׁשִּנְבָרא  ְּבָׁשָעה  ַהְּבִריָאה, 
א ָהָיה ֶנְחָׁשב הּוא ָיִחיד ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא 
ַמהּותֹו  ֶׁשֵּכן  ִמְּלַבּדֹו,  נֹוָסִפים  ֲאָנִׁשים  ָהיּו 
ֵמְרָגׁשֹות  ׁשֹוִנים,  ֵמֵאיָבִרים  ֻמְרֶּכֶבת 
זֹאת  ְלֻעַּמת  ִנְפָרִדים.  ּוֵמְרצֹונֹות  ְמֻגּוִָנים 
'ֶאָחד',  הּוא  ִּכי   ִיְתָּבַר ה'  ַעל  ְּבָאְמֵרנּו 
ֻמְרֶּכֶבת  ֶׁשֵאיָנּה  ִנְצִחית  ִליִחידּות  ַּכּוָָנֵתנוּ 
'ֶאָחד'  הּוא  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִמְּפָרִטים. 
ְיסֹוֵדי  (ַרְמָּב"ם  ָּבעֹוָלם  ֻּדְגָמתוֹ  ֶׁשֵאין  ֻמְחָלט, 

ַהּתֹוָרה א ז, ב י). 

ַהּבֹוֵרא  ֶאת  ַמִּכירֹות  ַהְּבִרּיֹות  ְּבנֹוָסף, 
הּוא  ִמְתַּגֶּלה   ְוָכ ְּפֻעּלֹוָתיו,  ְּבֶאְמָצעּות 
ְּכַדָּין  ּוְלִעִּתים  ְוַחּנּון  ְּכַרחּום  ְלִעִּתים 
ַרִּבים  ִפילֹוסֹוִפים   ָּכ ְּבִעְקבֹות  ַהַּמֲעִניׁש. 
ֶׁשְּלָכל  ַרִּבים  ֱאִהים  ֶׁשֵּיׁש  לֹוַמר  ָטעּו 
ַמְדִּגיָׁשה   ְלָכ לֹו.  ַהְּמֻיֶחֶדת  ְּתכּוָנה  ֶאָחד 
ְוָיִחיד,  ֶאָחד  הּוא  ה'   – ֶאָחד"  "ה'  ַהּתֹוָרה: 
ְלַבּדֹו  ְוהּוא  ָהעֹוָלם  ֶאת  ָּבָרא  ְלַבּדֹו  הּוא 
ְמַקְּימֹו ּוַמְנִהיגֹו ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה, ְּבִלי 
ׁשּום ִׁשּתּוף, ְוֵאין עֹוד ּבֹוֵרא ּוַמְנִהיג ִמְּלַבּדֹו 
ְּכָלל ('רֹאׁש ֲאָמָנה' ֶּפֶרק כ ְּבַדַעת ָהַרְמָּב"ם ָׁשם; 'ֶּדֶר ה'' 

ח"ד פ"ד אֹות א).

 – "ֶאָחד"  ְּבאֹוְמרֹו:  ַהְּמׁשֹוֵרר  ִּכּוֵן   ְלָכ
ְוֵאין  ַּבִּמְסָּפר  ָיִחיד  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
עֹוד ּבֹוֵרא ְוַׁשִּליט ִמְּלַבּדֹו, ּוְכמֹו כֵן: "ְוֵאין 
הּוא  ָיִחיד  ְּבַמהּותֹו  ְוַאף   – ְּכִיחּודוֹ"  ָיִחיד 
ָּבעֹוָלם  ֻּדְגָמָתּה  ֶׁשֵאין  ְׁשֵלָמה  ְּבַאְחדּות 
זֹאת  ִמְּלַבד  ַהַחָּמה').  'אֹור  ִסּדּור  ַהַּיֲעֵב"ץ;  (ִסּדּור 

ְלַאְחדּּותֹו".  סֹוף  ֵאין  ְוַגם  "ֶנֱעָלם  הּוא: 
ְּכלֹוַמר, ֵחֶרף ָהֻעְבָּדה ֶׁש'ֵאין ֵקץ ְלַאְחּדּותֹו' 
– ֶשִלּיִחידּותֹו ֵאין ַהְתָחָלה ְוֵאין סֹוף, ְוִהיא 
ָּבּה  ָחִׁשים  ְוָאנּו  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ֶאת  ְמַמֵּלאת 
ְּבָכל ֶרַגע, ְּבָכל זֹאת ִהיא ֶנֱעֶלֶמת ִמַּדְעֵּתנּו, 
ְיכֶֹלת  ָּכל  ָלנּו  ֵאין  ַהֻּמְגָּבל  ְּבִׂשְכֵלנּו  ֶׁשֵּכן 
'אֹוַצר  ַּבִּסּדּור  יֹוֵסף'  ('ֵעץ  ַמְׁשָמעּוָתּה  ֶאת  ִלְתּפֹס 

ַהְּתִפּלֹות').

ֶאָחד ָיִחיד ּוְמֻיָחד
הּוא  ֶׁשה'  ֵלָמה  ְוַהּׁשְ ַהְּתִמיָמה  ָהֱאמּוָנה 
ָּגדֹול  "ִעָּקר  ִהיא  ְּבעֹוָלמֹו  ָיִחיד  ַׁשִּליט 
 ֶׁשַהּכֹל ָּתלּוי ּבֹו" (ַרְמָּב"ם ְיסֹוֵדי ַהּתֹוָרה א ו). ְוָכ
'ַּדַעת  ְּבִסְפרֹו  ֶזה  ְּבִעְנָין  ָהַרְמַח"ל  ּכֹוֵתב 
ַּבִּיחּוד  ַהַּמֲאִמין  "ְוָאְמָנם  (פל"ו):  ְּתבּונֹות' 
 ֶׁשַּיֲאִמין ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו ּוֵמִבין ִעְנָינֹו, ָצִרי
מֹוֵנַע  לֹו  ֶׁשֵאין  ּוְמֻיָחד,  ָיִחיד  ֶאָחד  הּוא 
ּוְבׁשּום  ָּפִנים  ְּבׁשּום  ְוִעָּקר  ְּכָלל  ּוְמַעֵּכב 
ֶׁשֵאין  ַּבּכֹל...  מֹוֵׁשל  ְלַבּדֹו  הּוא  ֶאָּלא  ַצד, 
ָּבעֹוָלם,  ְׁשִליָטה  לֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ַּתְחָּתיו  ַאֵחר 
ֵׁשִני,  ּכֹחַ  ׁשּום  ְוא  ַׂשר  ׁשּום  ֶׁשֵאין  ְּדַהְינוּ 
ְּכמֹו ֶׁשָחְׁשבּו עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה. ְוא עֹוד 
ֶאָּלא ֶׁשהּוא ְלַבּדֹו ַמְׁשִּגיַח ַעל ָּכל ְּבִרּיֹוָתיו 
נֹוָלד  ָּדָבר  ׁשּום  ְוֵאין  ְּפָרִטית,  ַהְׁשָּגָחה 
ְּבעֹוָלמֹו ֶאָּלא ֵמְרצֹונֹו ּוִמָּידֹו, ְוא ְּבִמְקֶרה 
ְוא ְּבֶטַבע ְוא ְּבַמָּזל, ֶאָּלא הּוא ַהּשֹׁוֵפט 
ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוגֹוֵזר  ָּבּה,  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ָהָאֶרץ  ָּכל 
ָּכל  סֹוף  ַעד  ּוַבַּתְחּתֹוִנים  ָּבֶעְליֹוִנים  ַיֲעֶׂשה 

ַהַּמְדֵרגֹות ֶׁשְּבָכל ַהְּבִריָאה ֻּכָּלּה".
"ְוָכל  ב):  (מ"ע  ַהְּסמַ"ג  ֵמִעיד  ְּכָבר  ְוָאֵכן 
יֹוֵצר  ִּכי  ֲחָזָקה  ֶּבֱאמּוָנה  ְּתקּוִעים  ִיְׂשָרֵאל 
ּכֹה  זֹו  ֱאמּוָנה  ְמֻיָחד".  ֶאָחד  הּוא  ַהּכֹל 
ֻמְׁשֶרֶׁשת ָהְיָתה ְּבֵלב ִיְׂשָרֵאל, ַעד ִּכי ְּבָכל 
ַהּדֹורֹות ָמְסרּו ְיהּוִדים ֶאת ַנְפָׁשם ַעל ִיחּוד 
ה', ְּכִפי ֶׁשְּמִעיָדה ַהְּתִפָּלה: "ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 

ֲעֵׂשה ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶדךָ". 

ְלהֹוִציא ִמַּדַעת ַהִּמיִנים
ְלהֹוִציא  ֲחָכִמים  ִּתְּקנּו  ְמֻיָחדֹות  ַּתָּקנֹות 
ָחִליָלה  ִּכי  ָהאֹוְמִרים  ַהִּמיִנים  ִמַּדַעת 
ְׁשַמע,  ְקִריַאת  ְּבִבְרכֹות  ֵהן'.  ָרֻׁשּיֹות  'ְׁשֵּתי 
ּובֹוֵרא  אֹור  "יֹוֵצר  ְּבַׁשֲחִרית:  לֹוַמר  ִּתְּקנּו 
 חֶֹׁש ִמְּפֵני  אֹור  "ּגֹוֵלל  ּוְבַעְרִבית:   "חֶֹׁש
ַּבּיֹום  ְלַהְזִּכיר  ִּדְקְּדקּו  אֹור";  ִמְּפֵני   ְוחֶֹׁש
ּוַבַּלְיָלה ֵהן ֶאת ַהחֶֹׁש ְוֵהן ֶאת ָהאֹור, ְוא 
ְוַהְזָּכַרת  ַּבּיֹום,  ָהאֹור  ְּבַהְזָּכַרת  ִהְסַּתְּפקּו 
ִמֵּלב  ְלהֹוִציא  ְּכֵדי  זֹאת  ַּבַּלְיָלה,   ַהחֶֹׁש
א  אֹור  ֶׁשָּבָרא  ֶׁשִּמי  ֶׁשאֹוְמִרים  ַהִּמיִנים 
ָּבָרא  ֶאָחד  ֶׁשּבֹוֵרא  ּוְלהֹוִדיַע   ,חֶֹׁש ָּבָרא 

ֶאת ַהּכֹל (ַרֵּבנּו יֹוָנה ְּבָרכֹות ה ב בדה"ר). 
ָּכל  ִּכי  ב)  לג  (ְּבָרכֹות  ַּבִּמְׁשָנה  ָאְמרּו  עֹוד 
ְמַׁשְּתִקין   – מֹוִדים'  'מֹוִדים  "ָהאֹוֵמר...: 
ֶׁשַהִּסָּבה  ְמָבֶאֶרת  (ָׁשם)  ַהְּגָמָרא  אֹותֹו". 
ֶאת  ּכֹוֵפל  ָהָאָדם  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ְלִפי  ִהיא   ְלָכ
ִלְׁשֵּתי  ְּכמֹוֶדה  ִנְרֶאה  הּוא  ַההֹוָדָאה,  ְלׁשֹון 
ֶׁשֵּיׁש  מֹוִסיָפה   ָּכ  ּוִמּתֹו ָחִליָלה,  ָרֻׁשּיֹות 
ְׁשַמע",  "ְׁשַמע  ָהאֹוֵמר:  ֶאת  ַאף  ְלַהְׁשִּתיק 
ְׁשֵּתי  עֹל  ָעָליו  ִּכְמַקֵּבל  ֶׁשִּנְרֶאה  ְלִפי 
עֹוד,  ֶנֱאָמר  י)  ד  (ְמִגָּלה  ּוַבְיּרּוַׁשְלִמי  ָרֻׁשּיֹות. 
ֶאת  ַאף  ְלַהְׁשִּתיק  ֵיׁש  ִסָּבה  ֶׁשֵּמאֹוָתּה 

ָהאֹוֵמר: "ָאֵמן ָאֵמן".

ֵּבן ָזָכר – ִּבְגֵזַרת ֵּבית ִּדין

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

– ִּבְגֵזר כר

ִסּפּו
ל עלַ

ִ ם
ִני – ִיחּוד ה' ֵ ר ַהּשׁ ל" (ג): ָ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
(ג): ה ל"

ִנייִני ְ פפּפְּ ם 

ְּכִיחּודוֹ  ָיִחיד  ַהְּבִריָאה  ְּבָכל  ֵאין  ְוַאף  ִמְּלַבּדֹו,  עֹוד  ְוֵאין  ֶאָחד  הּוא   ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא 
ָגֵתנּו,  ְּבַאְחדּות ְׁשֵלָמה ּוֻמְחֶלֶטת ֶׁשֵאיָנּה ֻמְרֶּכֶבת ֵמֲחָלִקים ְּכָלל. ֶנֱעָלם הּוא ֵמַהּׂשָ

ַאף ַעל ִּפי ֶׁש: ְוֵאין סֹוף ְלַאְחדּּותֹו ֶׁשְּמַמֵּלאת ֶאת ַהְּבִריָאה ֻּכָּלּה. 


