
ִמיִני ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתִפַּלת ַהּכֲֹהִנים ִלְפֵני ְנִׂשיַאת ַּכַּפִים
א ַאֲהרֹן ֶאת ָיָדו ֶאל ָהָעם ַוְיָבְרֵכם" (ט כב) "ַוִּיּׂשָ

ָיָדו  ַאֲהרֹן  א  "ְוִיּׂשָ ַהּתֹוָרה:  ֶׁשִּתְכּתֹב  ָהָיה  ַּדי  ִלְכאֹוָרה 
ֶאל ָהָעם ַוְיָבְרֵכם", ּוַמּדּוַע הֹוִסיָפה: "ֶאת ָיָדו"?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִהֵּלל ִליְכֶטְנְשֵׁטיין ִמּקֹולֹוָמָיא:

ָּכל ֵּתַבת 'ֶאת' ֶׁשַּבּתֹוָרה ָּבָאה ְלַרּבֹות (ְרֵאה ְּפָסִחים כב א), 
ֶאת  ַאֲהרֹן  ָנָׂשא  ֶׁשְּבֶטֶרם  ְלַרּבֹות  ָּבָאה  ִהיא  ָּכאן  ְוַאף 
ָיָדיו ִלְבָרָכה ִהְתַּפֵּלל ֶׁשִּבְרָכתֹו ִּתְתַקֵּבל ְלָרצֹון [ֶׁשַאף 
ַהְּתִפָּלה ְמֻכָּנה 'ְנִׂשיַאת ַּכַּפִים' (ְרֵאה ְׁשמֹות ט כט)]. ּוְכִפי 
ְלָחן ָערּו' (או"ח קכח ט) ֶׁשּקֶֹדם ֶׁשְּמָבְרִכים  ֶׁשָּפַסק ַה'ּׁשֻ
ָרצֹון  "ְיִהי  ְלִהְתַּפֵּלל:  ַהּכֲֹהִנים  ְצִריִכים  ָהָעם  ֶאת 
ִמְּלָפֶני ה' ֱאֵקינוּ... ֶׁשְּתֵהא ַהְּבָרָכה ַהּזֹאת ֶׁשִּצּוִיָתנוּ 
ְלָבֵר ֶאת ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ְּבָרָכה ְׁשֵלָמה, ְוא ִיְהֶיה ָּבּה 

ׁשּום ִמְכׁשֹול ְוָעֹון ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם".
'ַמְקֵרי ַּדְרְּדֵקי'

ִלּמּוד ִהְלכֹות ַהְּקטֶֹרת ָמֵגן ִמְּפֵני ַהַּמֵּגָפה
ֶאת  ַוְיָבֲרכּו  ַוֵּיְצאּו  מֹוֵעד  אֶֹהל  ֶאל  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  "ַוָּיבֹא 

ָהָעם ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה' ֶאל ָּכל ָהָעם" (ט כג)

ַמֲעֵׂשה  ַעל  ְלַלְּמדֹו  ַאֲהרֹן?  ִעם  מֶֹׁשה  ִנְכַנס  "ָלָּמה 
ַהְּקטֶֹרת. ָּדָבר ַאֵחר... ִנְכַנס מֶֹׁשה ִעּמֹו ּוִבְּקׁשֹו ַרֲחִמים 
ְוָיְרָדה ְׁשִכיָנה ְלִיְׂשָרֵאל" (ַרִׁש"י, ַעל ִּפי 'ּתֹוַרת ּכֲֹהִנים' ְמִכיְלָתא 

ְּדִמּלּוִאים יט ל).

ַרִׁש"י  ֶׁשֵהִביא  ַהֵּפרּוִׁשים  ְׁשֵני  ִּכי  סֹוֵפר'  ַה'ֲחַתם  ָּכַתב 
ַמְׁשִליִמים ֶזה ֶאת ֶזה:

ָהֵעת  ְוִהִּגיָעה  ַהִּמְׁשָּכן  ֲהָקַמת  ֶׁשִּנְׁשְלָמה  ְּבֵעת 
ִכיָנה, ָחְׁשׁשּו מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶׁשְּבִעְקבֹות  ֶׁשִּתְׁשֶרה ּבֹו ַהּׁשְ
ִכיָנה ִּתְפרֹץ ַמֵּגָפה ְוָימּותּו ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל  ַהְׁשָרַאת ַהּׁשְ
(ְרֵאה ַרִׁש"י ְׁשמֹות כט מג). ִמּשּׁום ֶׁשְּקטֶֹרת ַהַּנֲעֵׂשית ִמחּוץ 
ְּכֵדי  ַאֲהרֹן  ֶׁשָעָׂשה  ְּכִפי  ַמֵּגָפה,  ַלֲעצֹר  ְיכֹוָלה  ַלִּמְׁשָּכן 
קַֹרח  ַמֲעֵׂשה  ְּבִעְקבֹות  ֶׁשָּפְרָצה  ַהַּמֵּגָפה  ֶאת  ַלֲעצֹר 
מֹוֵעד:  ְלאֶֹהל  ַאֲהרֹן  ִעם  מֶֹׁשה  ִנְכַנס  יא),  יז  (ַּבִּמְדָּבר 
ֶאת  ְּבַצְוָּתא  ִלְלמֹד   – ַהְּקטֶֹרת"  ַמֲעֵׂשה  ַעל  "ְלָלְמדֹו 
ָּפָרַׁשת ַהְּקטֶֹרת. ּוִבְּקׁשּו מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַרֲחִמים ֶׁשֵּיָחֵׁשב 
ְּבאֶֹפן  ַּבחּוץ,  ְּבפַֹעל  ִהְקִטירּו  ְּכִאּלּו  ֶזה  ִלּמּוד  ָלֶהם 
א  ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶׁשַהְׁשָרַאת  ְּכֵדי  ַמֵּגָפה,  ַלֲעצֹר  ֶׁשְּבכֹחוֹ 
ִּתְגרֹם ֶׁשִּתְפרֹץ ַמֵּגָפה ְּבִיְׂשָרֵאל. ֶׁשֵּכן ַהּלֹוֵמד ֶאת 

ִהְקִטיָרּה  ְּכִאּלּו  ַהָּכתּוב  ָעָליו  ַמֲעֶלה  ַהְּקטֶֹרת  ָּפָרַׁשת 
ְּבפַֹעל (ְרֵאה ְמָנחֹות קי א).

'ֲחַתם סֹוֵפר' 

ְלעֹוָלם ֵאין ַלֲחדֹל ִמְּתִפָּלה
ֶאת  ַוְיָבֲרכּו  ַוֵּיְצאּו  מֹוֵעד  אֶֹהל  ֶאל  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  "ַוָּיבֹא 

ָהָעם ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה' ֶאל ָּכל ָהָעם" (ט כג)
ָּכל  ְוַנֲעׂשּו  ַהָּקְרָּבנֹות  ָּכל  ֶׁשָּקְרבּו  ַאֲהרֹן  ֶׁשָרָאה  "ֵּכיָון 
ִמְצַטֵער  ָהָיה  ְלִיְׂשָרֵאל,  ְׁשִכיָנה  ָיְרָדה  ְוא  ַהַּמֲעִׂשים 
ָעַלי  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשּכֹוֵעס  ֲאִני  יֹוֵדַע  ְוָאַמר: 
ִנְכַנס  ִמָּיד  ְלִיְׂשָרֵאל...  ְׁשִכיָנה  ָיְרָדה  א  ּוִבְׁשִביִלי 
ְלִיְׂשָרֵאל"  ְׁשִכיָנה  ְוָיְרָדה  ַרֲחִמים  ּוִבְּקׁשּו  ִעּמֹו  מֶֹׁשה 

(ַרִׁש"י, ע"פ ּתֹוַרת ּכֲֹהִנים ְמִכיְלָתא ְּדִמּלּוִאים יט). 

ָּכל  ֶאת  ֶׁשִהְׁשַּתֵּדל  ִמי  ֶׁשַּגם  ִמָּכאן  ִלְלמֹד  ֵיׁש 
ִיּפֹל  ַּבל  נֹוַׁשע,  א  ַוֲעַדִין  ָהֶאְפָׁשִרּיֹות  ַהִהְׁשַּתְּדֻלּיֹות 
ְיׁשּוָעתֹו  ְוסֹוף  ִּבְתִפָּלה  ַיְרֶּבה  ֶאָּלא  ְוִיְתָיֵאׁש,  ְּברּוחֹו 

ָלבֹא.
'אֹור ּתֹוָרה' [לְרָ"ׁש ָמן]

'ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדי ...ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמ'
ֵלאמֹר  ה'  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  הּוא  ַאֲהרֹן  ֶאל  מֶֹׁשה  "ַוּיֹאֶמר 
ִּבְקֹרַבי ֶאָּקֵדׁש ְוַעל ְּפֵני ָכל ָהָעם ֶאָּכֵבד ַוִּיּדֹם ַאֲהרֹן" (י ג)
ִמְתָיֵרא  ַּבַּצִּדיִקים  ִּדין  עֹוֶׂשה  הּוא   ָּברּו "ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש 
[נֹוֵהג]  ֵּכן  ִאם  ּוִמְתַקֵּלס.  ּוִמְתַעֶּלה  אֹותֹו]  [ְיֵרִאים 

ְּבֵאּלּו ָּכל ֶׁשֵּכן ָּבְרָׁשִעים" (ַרִׁש"י, ע"פ ְזָבִחים קטו ב). 
ָּדַרׁש ַרִּבי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַשׁיין ָר"מ ִּביִׁשיַבת 'ִּתְפֶאֶרת 

ְירּוָׁשַלִים': 
ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִמְתַקֵּדׁש ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא 
ְמַדְקֵּדק ִעם ַהַּצִּדיִקים ּוַמֲעִניָׁשם ַעל ֵחְטא ַקל ֶׁשָעׂשּו, 
'ֱאַקי ְנצֹור' ְלַאַחר ֶׁשָאנּו ְמַבְּקִׁשים:  ְלִפיָכ ִּבְתִפַּלת 
ַהָּפסּוק  ֶאת  ָאנּו  מֹוִסיִפים  ֶתָך",  ְקֻדּׁשָ ְלַמַען  "ֲעֵׂשה 
 מֹו ִיְתָּבַר (ְּתִהִּלים ס ז): "ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדי..." – ֶׁשּׁשְ
ַהַּצִּדיִקים  ְיִדיָדיו  ֶאת  ְיַחֵּלץ  ֶׁשהּוא   ְּבָכ ִיְתַקֵּדׁש 

ְוַיִּציֵלם ִמָּכל ַרע, ְוא ָחִליָלה ְּבִמיַתת ַהַּצִּדיִקים. 
'ִּבְרַּכת ִאיׁש' 

ְׁשֵני ֳאָפִנים ִּבְתִפַּלת ַהַּצִּדיק
"דָּרֹׁש ָּדַרׁש מֶֹׁשה ְוִהֵּנה ׂשָֹרף" (י טו)

ַהִּקְרָיה  ֶׁשל  ַרָּבּה  ַאְבָרמֹוִביץ  ִיְצָחק  ְצִבי  ַרִּבי  ָּדַרׁש 
ַהֲחִסיִדית ֶּבָחצֹור ַהְּגִליִלית: 

ָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות לב ב) ֶׁש'ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים' ָהיּו 
ָׁשלֹוׁש   – ִּבְתִפָּלה  ָׁשעֹות  ֵּתַׁשע  יֹום  ְּבָכל  ַמְקִּדיִׁשים 
קֶֹדם  ַהּיֹום;  ְּתִפּלֹות  לֹוׁש  ִמּׁשְ ַאַחת  ְלָכל  ָׁשעֹות 
נֹוֶסֶפת  ָׁשָעה  ַאַחת,  ָׁשָעה  ִמְתּכֹוְנִנים  ָהיּו  ַהְּתִפָּלה 
ָהיּו  ַאַחת  ְוָׁשָעה  ַעְצָמּה,  ַלְּתִפָּלה  ֻמְקֶּדֶׁשת  ָהְיָתה 
ׁשֹוִהים ְלַאֲחֶריָה. ָּתְמהּו ַעל ָּכ ַהֲחָכִמים: "ְוִכי ֵמַאַחר 
 ֵהיַא ּתֹוָרָתן  ִּבְתִפָּלה,  ְּביֹום  ָׁשעֹות  ֵּתַׁשע  ֶׁשּשֹׁוִהין 
ִמְׁשַּתֶּמֶרת?" ְוֵתְרצּו, ִּכי ִמּתֹו ֶׁשֲחִסיִדים ָהיּו ִהְתָּבְרכּו 
ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ְמֻיֶחֶדת ֶׁשֹּלא ִיְׁשְּכחּו ֶאת ַּתְלמּוָדם. 

ֻעְבָּדה זֹו ִנְרְמָזה ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו; "ָּדרֹׁש ָּדַרׁש מֶֹׁשה" 
ִּבְתִפָּלה  ה'  ֶאת  ִלְדרֹׁש  ַהַּצִּדיק  ֶׁשַּמְרֶּבה  ַאף  ַעל   –
ה):  לד  (ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב  ְּתִפָּלה,  ְלׁשֹון  ִהיא  ['ְּדִריָׁשה' 
ְּבָכל  כה)],  כב  ְּבֵראִׁשית  (ַרְמָּב"ן  ְוָעָנִני"  ה'  ֶאת  "ָּדַרְׁשִּתי 
זֹאת: "ְוִהֵּנה ׂשָֹרף" – אֹוִתּיֹות 'ֵּפֵרׁש' – ּתֹוָרתֹו ְמפֶֹרֶׁשת 

ּוְברּוָרה ְלָפָניו.

ְמִעיָדה ַעל ַרִּבי ֲחִניָנא  (ָׁשם לד ב)  ַהִּמְׁשָנה  עֹוד ָּדַרׁש: 
אֹוֵמר  ָהָיה  ַהחֹוִלים  ַעל  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשְּכֶׁשָהָיה  ּדֹוָסא  ֶּבן 
ְּבִסּיּום ְּתִפָּלתֹו: "ֶזה ַחי ְוֶזה ֵמת", ְוִהְסִּביר: "ִאם ְׁשגּוָרה 
[ַהחֹוֶלה]  ֶׁשהּוא  ֲאִני  יֹוֵדַע  ְּבִפי  ְּתִפָּלִתי  [ְסדּוָרה] 
ְמֻקָּבל, ְוִאם ָלאו יֹוֵדַע ֲאִני ֶׁשהּוא ְמטָֹרף [ֶׁשָּימּות]". 
ָּדַרׁש  "ָּדרֹׁש  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק  ִנְרָמז  ֶזה  ִעְנָין  ַאף 
מֶֹׁשה", ַהַּצִּדיק ַמְבִחין ֵּבין 'ָּדרֹׁש' ְל'ָדַרׁש' – ֵּבין ְּתִפָּלה 
 :ָּכ  ּוִמּתֹו ְׁשגּוָרה,  ֶׁשֵאיָנּה  ִלְתִפָּלה  ְּבִפיו  גּוָרה  ַהּׁשְ
ִהְתַקְּבָלה  ְּתִפָּלתֹו  ַהִאם  ְמָפֵרׁש  הּוא   – ׂשָֹרף"  "ְוִהֵּנה 

ִאם ָלאו. 
'ַטַעם ַהְּצִבי' 

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

ני ּפְ ם
ְּבָרָכה ְוָאֵמן

ְּבָפָרַׁשת ְׁשִמיִני צ"א ְּפסּוִקים ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ָאֵמן. 
ִמְּלַבד זֹאת, ָּפָרָׁשה זֹו ִמְסַּתֶּיֶמת ַּבֲהָלכֹות ַהּנֹוְגעֹות 
ְלַכְׁשרּות ַהַּמֲאָכִלים, ְוַאף 'ַמֲאָכל' ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן' 
– ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשֵאין ַּדי ֶׁשִּנְסַּתֵּפק ִּבְבָרָכה ַעל ָהֲאִכיָלה, 
ֶׁשַּיֲעֶנה  ִמי  ִיְהֶיה  ֶׁשָּתִמיד  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ָעֵלינּו  ֶאָּלא 

ָאֵמן ַאַחר ִּבְרָכֵתנּו.
ַּבָּמסֹוָרה  ֶׁשָּנְתנּו  ַהִּסיָמן  ַאף  עֹוד:  ְלהֹוִסיף  ְוִנָּתן 
'ֶעֶבְדָיה'  הּוא  זֹו  ֶׁשְּבָפָרָׁשה  ַהְּפסּוִקים  צ"א  ְלִמְנַין 
ֱאמּוָנתֹו  ִמְתַחֶּזֶקת  'ָאֵמן'  ֲעִנַּית  ַעל  ֶׁשַהַּמְקִּפיד   –

ְוִנְהֶיה ֶעֶבד ָי-ּה.
ְנִׂשיא 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ָהַרב ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין 

ִמיִני ת ׁשְ ָרׁשַ 377ּפָ תשפ"א

"ְּבֵני ֱאמּוִנים" – ָאֵמן ְלָכל ְּבָרָכה.

ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ַהַּבֲעָל"ט, א' ְּבִאָּיר, ָיחּול יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל 
ַהְּגַה"ק ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ְׁשֶמעְלֵקא ִמִּניְקְלְׁשּבּוְרג ִזי"ַע. 

ַהָּגאֹון ַרִּבי ְצִבי ְיֶחְזֵקאל ִמיְכְלזֹון ַרָּבּה ֶׁשל ְּפלֹוְנְסק ּכֹוֵתב (ִמְכָּתבֹו הּוָבא ַּבֵּסֶפר 'אֶֹהל ִיְצָחק' ַּדף לה) ִּכי 
ֵיׁש ְּבָידֹו ֵעדּות ְמֵהיָמָנה ֶׁשָהַרִּבי ַרִּבי ְׁשֶמעְלֵקא ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ִלְפֵני ְּפִטיָרתֹו ֶׁשַּדְרּכֹו ָהְיָתה 
ַמע ֶאת ַהְּבָרָכה ְוָעָנה  ְלַהְקִּפיד ֶׁשֹּלא לֹוַמר ְּבָרָכה ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָהָיה ִמי ֶׁשּׁשָ
ַהְּבָרָכה  ֵמֲאִמיַרת  ַהִּנְבָרא   ַהַּמְלָא ֶׁשל  ְיִציָרתֹו  ֻּתְׁשַלם  א  ִּכי  ָאֵמן,  ַאֲחֶריָה 

ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ַהְּבָרָכה. 



ים
וב

יצ
 ע

sh
ay

"בני אמונים" ת.ד. 102 בני ברק  |  פקס. 08-9746102  |  מייל.  gmail.com@9139191 |  ניתן לקבל עלון זה במייל מידי שבוע

ֶׁשל  ַעְרַּבִים  ֵּבין  ְׁשַעת  ַּתְרָּפ"א.  ה"א  ְׁשַנת 
ֶאת  ָּבת  ַהּׁשַ ּפֹוֶרֶׂשת  ִהֵּנה  קֶֹדׁש.  ַׁשָּבת  ֶעֶרב 
ְּכָנֶפיָה ַהֲהדּורֹות ַעל ָּבֶּתיָה ֶׁשל ִעיר ַהּקֶֹדׁש 
ְוֵאּלּו  ַהחֹומֹות   ֶׁשְּבתֹו ֵאּלּו  ְוַהִּמְקָּדׁש, 
ִנְצָּבִעים  ָהֲאֻדִּמים  ַהַּגּגֹות  ָלֶהן.  ֶׁשִּמחּוָצה 
ְּבָכתֹם זֹוֵהר, ְוָהֹאֶפק ְּכָבר ַמְתִחיל ְלַהְׁשִחיר.

ִמַּבַעד ִלְתִריס ַהַּבְרֶזל ַהְּמַׁשֵּמׁש ְּכַחּלֹון ַלַּבִית 
ַהַּצר ַהּשֹׁוֵכן ְּבַטּבּוָרּה ֶׁשל ְׁשכּוַנת 'ִמְׁשְּכנֹות 
כּונֹות  ַהּׁשְ ֶׁשֵּבין  ֵמָהִראׁשֹונֹות  ִיְׂשָרֵאל', 
ָהַעִּתיָקה,  ָהִעיר  ְלחֹומֹות  ִמחּוץ  ֶׁשִּנְבנּו 
ָהַרָּבִנית  ֶׁשל  ָהֲאִציִלית  ְּדמּוָתּה  ִנְׁשֶקֶפת 
ַהַּצִּדיק  ֵאֶׁשת  ִהיא  ֲהא  ַחָּנה,  ִצּפֹוָרה  ָמַרת 
ְמִליָטה  ֵלִוין.  ַאְרֵיה  ַרִּבי  ַהּנֹוָדע  ַהְּירּוַׁשְלִמי 
ּוַמֲעַין  ָיֶדיָה,  ְּבַכּפֹות  ָּפֶניָה  ֶאת  ָהַרָּבִנית 

ִּדְמעֹוֶתיָה זֹוֵלג ְלא ֲהפּוָגה.
ְּבָכל ַׁשָּבת ָהיּו ְּבֵני ַהַּבִית עֹוְמִדים ִמְׁשָּתִאים 
ִּכי  ָאְמרּו  ֶׁשאֹודֹוֶתיָה  ַהַּצֶּדֶקת,  ִאָּמם  מּול 
ְוֶאת  ִּבְכָלל,  ְּתִפּלֹוֶתיהָ  ֶאת  ָרָאה  ֶׁשֹּלא  ִמי 
ִּבְפָרט,  ַהֵּנרֹות  ַהְדָלַקת  ִּבְׁשַעת  ַּתֲחנּוֶניָה 
ָּגְדָלה  ַהַּפַעם  אּוָלם  ַמִהי.  ְּתִפָּלה  יֹוֵדַע  א 
ְּתִפָּלָתּה ִׁשְבָעַתִים. ְּבַׁשָּבת זֹו ָהיּו ַּבָּקׁשֹוֶתיָה, 
ְּבָנּה  ַעל  ְמֻכּוָנֹות  ְוִדְמעֹוֶתיָה  ְּתִחּנֹוֶתיָה 
ַכב  ֶׁשּׁשָ  ָהַר ַהָּפעֹוט  ִּבְנָיִמין,  ַאְבָרָהם 
ָּכחּוׁש  ְּכֶׁשּגּופֹו  ַהֶחֶדר,  ֶׁשְּבִפַּנת  ַּבֲעִריָסה 

ּוָפָניו ִחּוְרֹות ְוֶנֱעָדרֹות ַחּיּות.
ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ֶׁשְּלַאַחר  ִנים  ַּבּׁשָ ֶזה  ָהָיה 
ָעסּוק  ָהָיה  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ֶׁשָּבֶהן  ָהִראׁשֹוָנה, 
ַהֲהִריסֹות  ִקימּום  ַהִּמְלָחָמה,  ִּפְצֵעי  ְּבִלּקּוק 
ַהִּיּשּׁוב  ַהֲהרּוָסה.  ַהַּכְלָּכָלה  ְוִׁשּקּום 
ָיַדע  א  ֶׁשֵּמעֹוָלם  ִּבירּוָׁשַלִים,  ַהִּמְתַחֵּדׁש 
ַּתַחת  ֵעת  ְּבאֹוָתּה  ָנתּון  ָהָיה  ַמהּו,  ׂשַֹבע 
ָהְלכּו  ַרִּבים  ְיָלִדים  ּוַמֵּגפֹות.  ָרָעב  ְׁשִליַטת 
ְלעֹוָלָמם ְּבַמֵּגפֹות ּוַמֲחלֹות ׁשֹונֹות, ֶׁשֵּמֲחַמת 
ַרר ִּבירּוָׁשַלִים  ַהַּמָּצב ַהַּתְברּוָאִתי ַהָּירּוד ֶׁשּׂשָ
ִּבְמִהירּות  טּו  ִהְתַּפּׁשְ ַהִּמְלָחָמה,  ֶׁשְּלַאַחר 
ָקׁשֹות  ַמֵּגפֹות  ֵמאֹוָתן  ַאַחת  ְלַבִית.  ִמַּבִית 

ָּפְגָעה ֲאנּוׁשֹות ְּבַאְבָרָהם ִּבְנָיִמין ַהָּפעֹוט.
ִלָּבּה ֶׁשל ָהֵאם ַהַּצֶּדֶקת ָיָצא ֶאל ְּבָנּה, ֶׁשְּכָבר 
ְּבאֶֹפן  ְוַחִּכים'  ְּכ'ָיִניק  ִנָּכר  ָהָיה   ָהַר ְּבִגילֹו 
ִמְּלהֹוִׁשיעוֹ.  ָקְצרּו  ָיֶדיָה   ַא ָרִגיל,  ִּבְלִּתי 
ֶטֶרם  ַקָּלה  ָׁשָעה  ְלֵביָתם  ֶׁשֻהְזַעק  ָהרֹוֵפא 
ָּבת ָקַבע ִּכי ָחְליוֹ ָאנּוׁש, ֵאין ְּבָיָדיו  ְּכִניַסת ַהּׁשַ
ָּכל ֶּדֶר ְלהֹוִעיל לֹו, ְוא נֹוַתר ְלהֹוָריו ֶאָּלא 
ְלִהְתַּפֵּלל. ָאָּמנּות זֹו ָהְיָתה ְּבָיֶדיָה ֶׁשל ִאּמוֹ, 
ְוַעָּתה, ְּבָׁשָעה ּכֹה ְמֻסֶּגֶלת ֶׁשל ְּכִניַסת ַׁשָּבת 
ַמְלְּכָתא, ִהיא ִהְתַחְּנָנה ׁשּוב ָוׁשּוב ִּבְדָמעֹות 
ְׁשֵלָמה  ְרפּוָאה  ְׁשַלח  ֱאִקים,  ָׁשִליׁש: "ָאָּנא 

ִלְבִני, ַאְבָרָהם ִּבְנָיִמין ֶּבן ִצּפֹוָרה ַחָּנה".
ַהְּתִהִּלים  ֵסֶפר  ָמׁש  א  ַׁשָּבת  ֵליל  ְּבאֹותֹו 
ְלַפַעם  ִמַּפַעם  ַהְּמסּוָרה.  ָהֵאם  ֶׁשל  ִמָּיֶדיָה 
ְלַהְׁשקֹותֹו  ְוִנְּסָתה  ַלֲעִריָסתֹו  ִנְּגָׁשה  ִהיא 
ִּבְפרּוטֹוֶתיָה  ֶׁשָּקְנָתה  ִעִּזים,  ֲחַלב  ִּבְמַעט 
אֹור  ִעם  ָּגְבָרה.  ַהַּמֲחָלה   ַא ָהַאֲחרֹונֹות, 

ַהּבֶֹקר ֶהֱחִזיר ַהֶּיֶלד ֶאת ִנְׁשָמתֹו ְליֹוְצָרּה.
ְּבָנּה  ֲעִריַסת  ְלַצד  ָהַרָּבִנית  ִנְּצָבה  ַעָּתה 
ָהָאהּוב ְוָנְׁשָכה ֶאת ִׂשְפתֹוֶתיָה. "ַׁשָּבת קֶֹדׁש 
ְּבַׁשָּבת  ְּפִניִמי.  קֹול  ְּבתֹוָכּה  ִהְדֵהד  ַהּיֹום!" 
קֶֹדׁש ָאסּור ִלְבּכֹות – ִהיא ָיְדָעה, ּוְבכֹחֹות ַעל 
ֱאנֹוִׁשִּיים ָחְׁשָקה ֶאת ִׂשְפתֹוֶתיָה ְוָעְצָרה ֶאת 
ָעְׂשָתה  ֶׁשִהיא  ֲהֵרי   ,ְּבָכ ַּדי  א  ִאם  ִּבְכָיּה. 
ַהּכֹל ְּכֵדי ְלַחֵּזק ֶאת ֶיֶתר ְּבֵני ַהַּבִית, ְלַנֲחָמם 
ִמַּפַעם  ָלֶהם  ַמְזִּכיָרה  ֶׁשִהיא   ּתֹו ּוְלעֹוְדָדם, 
"ַׁשָּבת  ִּכי  ָהֻעְבָּדה  ֶאת  ִּבְנִעימּות  ְלַפַעם 
ַהֶּדֶלת  ַעל  ֶׁשָּנְקׁשּו  ֵכנֹות  ַלּׁשְ ַּגם  ַהּיֹום". 
ֵהן  ָּדָבר,  ִסְּפָרה  א  ַהֶּיֶלד  ִּבְׁשלֹום  ִלְׁשאֹל 
ֶׁשִּתְגרֹם  ַהַּדַעת  ַעל  ַיֲעֶלה  ְוא  ַהּיֹום,  ַׁשָּבת 

ָלֶהן ְלִהְצַטֵער ְּבַׁשָּבת.
ֶׁשל  ִמֵּביתֹו  ַהְּזִמירֹות  ִנְׁשְמעּו  ַׁשָּבת  ְּבאֹוָתּה 
ָלּה,  ֶׁשָּקְדמּו  ָּבתֹות  ַהּׁשַ ְּבָכל  ְּכמֹו  ַאְרֵיה  ַרִּבי 

ִליִׁשית. ִנָּיה, ְוַגם ַּבְּסֻעָּדה ַהּׁשְ ַּבְּסֻעָּדה ַהּׁשְ
ָּבת ִהְרְׁשָתה ְלַעְצָמּה  ַרק ְלַאַחר ֶׁשָּיְצָאה ַהּׁשַ
ּוְלִהְתַאֵּבל  ַּתְמרּוִרים  ִּבְבִכי  ִלְפרֹץ  ָהַרָּבִנית 

ַעל ְּפִטיַרת ְּבָנּה ַמְחַמָּדּה, ֲאהּוב ִלָּבּה. 
ַאְרֵיה  ַרִּבי  ְכלּו  ֶׁשּׁשָ ַהָּיִחיד  ַהֵּבן  ֶזה  ָהָיה  א 
ַעל  ִנְפְטרּו  נֹוָסִפים  ְיָלִדים  ְׁשלֹוָׁשה  ְוזּוָגתֹו. 
ִּבירּוָׁשַלִים  ְררּו  ֶׁשּׂשָ ּוָבָרָעב  ַּבַּמֵּגפֹות  ְּפֵניֶהם 
אּוָלם  ָהִראׁשֹוָנה,  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ִּבְׁשנֹות 
ַהִּדין  ֶאת  ֲעֵליֶהם  ִהְצִּדיקּו  ְוזּוָגתֹו  ַאְרֵיה  ַרִּבי 
ִּבְגבּוָרה ְמֻיֶחֶדת. ְּבַהְכָרַזת: "ה' ָנַתן ְוה' ָלַקח 
ְיִהי ֵׁשם ה' ְמבָֹר", ִנֲחמּו ֵהם ֶאת ַעְצָמם ְוֶאת 

ְּבֵני ֵּביָתם, ַּגם ַּכֲאֶׁשר ֻהּכּו ַמָּכה ַאַחר ַמָּכה.
ִּבְנָיִמין  ַאְבָרָהם  ִנְפַטר  ַּכֲאֶׁשר  ַעָּתה,  אּוָלם 
ַהָּפעֹוט, ְּכֶׁשהּוא ַא ֵּבן ָׁשָנה ּוֶמֱחָצה, ָקֶׁשה 
ָהָיה ָלֶהם ַעד ְמאֹד ְלִהְתַנֵחם. ַאְבָרָהם ִּבְנָיִמין 
נֹוָדע ָהָיה ְּכֶיֶלד ֶּפֶלא ֶׁשִּלְגדֹולֹות נֹוַצר. ְּכָבר 
ִעם ֵלָדתֹו ָחׁשּו ֻּכָּלם ִּכי ַהַּבִית ִהְתַמֵּלא אֹוָרה. 
ְּכֶׁשהּוא ַא ֵּבן ֳחָדִׁשים ְספּוִרים ֵהֵחל ְלַדֵּבר, 
ּוְכֶׁשָּגַדל ְמַעט ָהְיָתה ֲהָבָנתֹו ְּכֶׁשל ֶיֶלד ָּגדֹול 
ְּכָבר  ֳחָדִׁשים  ִּתְׁשָעה  ֵּבן   ַר ְּכָפעֹוט  ַמָּמׁש. 
ָהָיה ְמָבֵר ִלְפֵני ֲאִכיָלתֹו ֶאת ִּבְרַּכת 'ֶׁשַהּכֹל', 
ָאִביו  ֵהִעיד  זֹאת  ָּכל  ַעל  ּוְבָטֳהָרה.  ה  ִּבְקֻדּׁשָ
ָהָיה  ָּגדֹול  אֹוָצר  ָעָליו.  ְּבֶהְסֵּפדֹו  ַהַּצִּדיק 

ְּבָיָדם, ְוַעָּתה ִנְלָקח ֵמֶהם ַּבֲחָטף.
בּוַע ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן ָהָמה ַהַּבִית ִמְּמַנֲחִמים.  ַּבּׁשָ
ְבָעה ִנְכְנסּו ֶאל ַהַּבִית ְׁשֵּתי  ְּבַאַחד ִמיֵמי ַהּׁשִ
ֶׁשִּמְׁשַּפַחת  ֵמרּוְסָיה,  ֲחָדׁשֹות  עֹולֹות  ָנִׁשים, 
ִמְׁשַּפְחָּתן  ְקִליַטת  ְלַמַען  ַרּבֹות  ָעְׂשָתה  ֵלִוין 
ָהַרָּבִנית,  ֶאת  ְלַנֵחם  ִּבְּקׁשּו  ֵהן  ִּבירּוָׁשַלִים. 
א  ָהַרָּבִנית  ִּכי  ְלַתְדֵהָמָתם  ִהְבִחינּו  אּוָלם 
ָׂשָמה ִלָּבּה ְּכָלל ִלְכִניָסָתן ַלֶחֶדר. ְּבאֹוָתּה ֵעת 
ִמְנָחה.  ְּתִפַּלת  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה  ְמצּוָיה  ָהְיָתה 
ִהיא  ִּכְבָיכֹול  ְוָׁשֵקט,  ָׁשֵלו  ָהָיה  ָּפֶניָה  ַמְרֵאה 
ֶאת  ָׁשְפָכה  ְוִהיא  ְּכִתּקּוָנם,  ְּבָיִמים  ְמצּוָיה 

ִלָּבּה ְּבֶרֶגׁש ּוִבְדֵבקּות ִלְפֵני ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם.
ְוא  ֶׁשַּבֶחֶדר  ַהַּסְפָסל  ַעל  ַהָּנִׁשים  בּו  ִהְתַיּׁשְ
ֶׁשל  ִמְּדמּוָתּה  ֵעיֵניֶהן  ֶאת  ִלְגרֹעַ  ִהְצִליחּו 
"ֵמעֹוָלם  ִּבְתִפָּלָתּה.  קּוָעה  ַהּׁשְ ָהַרָּבִנית 
ִהִּביָעה  ֶׁשָּכזֹו",  ְמֻיֶחֶדת  ְּתִפָּלה  ָרִאיִתי  א 
ְרעּוָתּה,  ְּבָאְזֵני  ִהְתַּפֲעלּוָתּה  ֶאת  ָהַאַחת 
ָלֲחָׁשה  ִמָּיד   ַא ֲחֶבְרָּתּה,  ִהְסִּכיָמה  "ָנכֹון!" 
ַלֲחֶבְרָּתּה ְּברּוִסית: "ַּתִּגיִדי, ַהִאם ִהיא ִנְרֵאית 
ְל ְׁשפּוָיה ְּבַדְעָּתּה?! ֵאי ִהיא ְיכֹוָלה ִלְהיֹות 
ְּבָיִמים  ַּגם  ְּבַכּוָָנה  ּוְלִהְתַּפֵּלל   ָּכ ָּכל  ְרגּוָעה 

ֶׁשִהיא יֹוֶׁשֶבת ִׁשְבָעה ַעל ְּבָנּה ַהָּפעֹוט?" 
ה  ֵּביְנַתִים ִסְּיָמה ָהַרָּבִנית ֶאת ְּתִפָּלָתּה, ְוָלִאּׁשָ
ֲחֶבְרָּתּה  ְלִדְבֵרי  ְלַהְסִּכים  ֶאָּלא  נֹוַתר  א 
ִּכי  ִמְסַּתֵּבר  ָאֵכן,  ְּכאֹוֶמֶרת:  רֹאׁש,  ִּבְמנֹוד 
ֶאת  ְלַאֵּבד  ָלַרָּבִנית  ָּגַרם  ַהּנֹוָרא  ַהַּצַער 

ְׁשִפּיּות ַּדְעָּתּה...
ְיִליַדת  ָהַרָּבִנית  ִּבְהיֹות  ִּכי  ָיְדעּו,  א  ְׁשֵּתיֶהן 
ָפה  ַּבּׂשָ ֵהיֵטב  ָׁשְלָטה  ִהיא  קֹוְבָנה  ָהִעיר 
'ֱאַקי  ְּתִפַּלת  ֶאת  ֲאִמיָרָתּה  ְּבֵעת  ָהרּוִסית. 
ַהְּלִחיָׁשה  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ִהְצִליָחה  ְנצֹור' 
ָּפֶניָה  ֶאת  ִהְפְנָתה  ִהיא  ְוַעָּתה  ַהּפֹוְגָעִנית, 
ַהִחּוְרֹות ְלֵעֶבר אֹוְרחֹוֶתיָה ְוִהְפִטיָרה ְלֶעְבָרן 
ְיָקרֹות,  ָנִׁשים  ְּבַדְעִּתי,  ֲאִני  "ְׁשפּוָיה  ְּבַלַחׁש: 
ַא ַּדְוָקא ִמּשּׁום ָּכ ֲאִני ְמַקֶּבֶלת ַעל ַעְצִמי 
ְּבִני,  ָהָיה  ָזִכיִתי  ִאּלּו  ְּבַאֲהָבה.  ַהִּדין  ְּגַזר  ֶאת 
ֶיֶלד ַהֶּפֶלא, ֵמִאיר ֶאת ֵעיֵני ָהעֹוָלם ִּביִׁשיָבה 
ַׂשְרֵפי  ִעם  ִיְלַמד  ֹּלא ָזִכיִתי –  ִמּׁשֶ ַמָּטה,  ֶׁשל 

קֶֹדׁש ִּביִׁשיָבה ֶׁשל ַמְעָלה".
ֵמָאז  ְּבבּוָׁשה.  ָראֵׁשיֶהן  ֶאת  ִהְרִּכינּו  ַהָּנִׁשים 
ָהַרָּבִנית,  ֶׁשל  ַּגְדלּוָתּה  ַעל  ָׁשְמעּו  ּוִמָּתִמיד 
ְּגבֹוָהה  ַּכָּמה  ַעד  ִהְפִנימּו  ַעָּתה  ַרק  אּוָלם 
א  ֵהן  ֶׁשָּכזֹו  ְּבַגְדלּות  ָהרּוָחִנית.  קֹוָמָתּה 

ִנְתְקלּו ְּבַחֵּייֶהן.
'אֶֹהל מֶֹׁשה' ְׁשִמיִני

ָטן ַמְׁשִחית ֶאת ָהָאָדם  ַהּׂשָ
ֵּפֵרׁש  ַהַּמְׁשִחית"  ָטן  "ִמּׂשָ ַהַהָּצָלה  ַּבָּקַׁשת  ֶאת 

ָהרֹוֵקַח (ֵּפרּוֵׁשי ִסּדּור ַהְּתִפָּלה ָלרֹוֵקַח ח"א עמ' טז):
ְּבָׁשָעה ֶׁשְּמַבֵּקׁש ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלֵהיִטיב ִעם 
ָטן ְּכֶנְגּדֹו ְואֹוֵמר: "ִרּבֹונוֹ ֶׁשל  ָהָאָדם, ִמְתַיֵּצב ַהּׂשָ
ְלַנּסֹותֹו  ִמְּבִלי  טֹוָבה  לֹו  ִּתְגמֹל  ַהְלִחָּנם  עֹוָלם, 
ָטן ְרׁשּות  ִאם ָראּוי הּוא ְלָכ?" ַּכֲאֶׁשר ְמַקֵּבל ַהּׂשָ
ַמְפְּתחֹות  ֶאת  הּוא  נֹוֵטל  ָהָאָדם,  ֶאת  ְלַנּסֹות 
ַהַּתֲאָוה ּוְמַנֶּסה ְלַפּתֹות ֶאת ָהָאָדם ְלַהְׁשִחית ֶאת 
ְלַבל  ה'  ֶׁשַּיִּציֵלנּו  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים   ְלִפיָכ ַּדְרּכֹו. 

ָטן ְלַפּתֹוֵתנּו ְלַהְׁשִחית ֶאת ַּדְרֵּכנּו.  ַיְצִליַח ַהּׂשָ
עֹוד ֵּפְרׁשּו ַּבָּקָׁשה זֹו ַעל ִּפי ָמה ֶׁשֵּתֲארוּ ֲחָכִמים 
ּוַמְתֶעה  "יֹוֵרד  א):  טז  (ב"ב  ָטן  ַהּׂשָ ְּפֻעַּלת  ֶאת 
ִמַּדת  ֶאת  ּוַמְרִּגיז [ְמעֹוֵרר  ְועֹוֶלה  ָהָאָדם],  [ֶאת 
ַהִּדין], נֹוֵטל ְרׁשּות [ְלָהִמית ֶאת ַהחֹוֵטא] ְונֹוֵטל 
ְנָׁשָמה". ִּבְתִחָּלה ִּבַּקְׁשנּו ְלִהָּנֵצל "ִמֵּיֶצר ָהרָע" – 
ָאנּו  מֹוִסיִפים  ַעָּתה  ְוִאּלּו  ַלֲחטֹא,  ְיִסיֵתנּו  ֶׁשֹּלא 
ּוְמַבְּקִׁשים ֶׁשַאף ִאם ִּפָּתנּו ַהֵּיֶצר ַלֲחטֹא, ָחִליָלה, 
('ְמעֹון  ַחֵּיינּו  ֶאת  ַיְׁשִחית  ְלַבל  ִמִּקְטרּוגֹו  ִנָּנֵצל 

ַהְּבָרכֹות' ְּבָרכֹות טז ב). 

ְלִהָּנֵצל  ַהַּבָּקָׁשה  ּתֹוֶסֶפת  ֶאת  ֶׁשֵּפְרׁשּו  ֵיׁש  עֹוד 
ֶׁשִּבַּקְׁשנּו  ְלַאַחר  ֶׁשַאף  ַהַּמְׁשִחית',  ָטן  ִמ'ּׂשָ
ְלִהָּנֵצל ֵמַהֵּיֶצר ָהַרע, ֵיׁש ְלַיֵחד ַּבָּקָׁשה ְמֻיֶחֶדת 
ָטן ַהַּמְׁשִחית'. ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו ֲחָכִמים  ְלַהָּצָלה ִמ'ּׂשָ
ֵאינֹו  ַלַּמְׁשִחית,  ְרׁשּות  ֶׁשִּנָּתן  "ֵּכיָון  א):  ס  (ב"ק 
ֶאָּלא  עֹוד,  ְוא  ִלְרָׁשִעים;  ַצִּדיִקים  ֵּבין  ַמְבִחין 
ָאנּו   ָּכ ְוַעל  ְּתִחָּלה".  ַהַּצִּדיִקים  ִמן  ֶׁשַּמְתִחיל 
ָטן ֶׁשּיֹוֵרד ָלעֹוָלם  ְמַבְּקִׁשים – ֶׁשֹּלא ִנָּפַגע ֵמַהּׂשָ
ְּבָרכֹות  ֵעיֵנינּו'  ('ָהֵאר  ָהְרָׁשִעים  ֶאת  ְלַהְׁשִחית  ְּכֵדי 

ָׁשם). 

ָטן ַהַּמְׁשִחית'  אּוָלם, ֵיׁש ֶׁשֵּבֲארּו ֶׁשְּבַבָּקַׁשת 'ּוִמּׂשָ
ָאָדם  ַעל  ִאם  ִּכי  ָהַרע,  ַהֵּיֶצר  ַעל  ְמַכּוְִנים  ֵאיֶנּנּו 
ָּתִמיד.  ְלַהִּזיק  ֶׁשַּדְרּכֹו  ֻמְׁשָחתֹות  ִמּדֹות  ַּבַעל 
ִאיׁש ֶׁשָּכֶזה ְמֻכֶּנה ִּבְלׁשֹון ַהִּמְקָרא 'ָׂשָטן', ַּכָּכתּוב 
(ְמָלִכים א' יא יד): "ַוָּיֶקם ה' ָׂשָטן ִלְׁשמֹה ֵאת ֲהַדד 
ּוְמַבְּקִׁשים  ֶּבֱאדֹום",  הּוא   ַהֶּמֶל ִמֶּזַרע  ָהֲאדִֹמי 
(ִסּדּור  ָּכֶזה  ָאָדם  ֶׁשל  ֵמֶהֵּזקוֹ  ֶׁשַּיִּציֵלנּו  ֵמה'  ָאנּו 

'ְצלֹוָתא ְּדַאְבָרָהם' עמ' סד).

ָטן ִהְׁשִחית ֶאת ַּדְרּכֹו ַהּׂשָ
ֵיׁש ֶׁשֵּפְרׁשּו ֶׁשַהִּמָּלה 'ַמְׁשִחית' ִהיא ֵחֶלק ִמִּכּנּוי 
ֶׁשָאנּו  ַעל  ְוָתְמהּו  ַהַּמְׁשִחית',  'ָׂשָטן   – ָטן  ַהּׂשָ
ְּבִריָאתֹו,  ַמְּטַרת  זֹו  ֶׁשֲהא  ֵּכן,  אֹותֹו  ְמַכִּנים 

ְלַהֲעִמיד ֶאת ָהָאָדם ְּבִנָּסיֹון?
ָמה  ַעל  טֹוב'  ֵׁשם  ַה'ַּבַעל  ַמֲאַמר  ָידּוַע  ְּבַרם, 
ֶׁשָּכְתבּו ַהּתֹוְספֹות ַעל ַהְּמבָֹאר ַּבְּגָמָרא (ַׁשָּבת עה 
א) ֶׁשּשֹׁוֵחט ַחָּיב ִמּשּׁום צֹוֵבַע: "ַאׁשֹּוֵחט ְּדָעְלָמא 
ַהְּמֻכֶּנה  ָהַרע  ַלֵּיֶצר  ַהּתֹוְספֹות  ַּכּוַָנת  ִּכי  ָקֵאי", 
'ׁשֹוֵחט ְּדָעְלָמא', ֶׁשָעְנׁשֹו ִּבְׁשַעת ַהִּדין א ִיְהֶיה 
ֵאינֹו  ֶׁשְּמַקֵּבל  ָהֹעֶנׁש  ִּכי  צֹוֵבַע".  "ִמּשּׁום  ֶאָּלא 
ָהָאָדם  ֶאת  ְלַפּתֹות  ְׁשִליחּותֹו  ֶאת  ֶׁשִּבֵּצַע  ַעל 
ֶאת  ְו'צֹוֵבעַ'  מֹוִסיף  ֶׁשהּוא  ַעל  ֶאָּלא  ַלֲעֵבָרה, 
ַהִּמְצוֹות  ְוֶאת  ְּכִמְצוֹות,  ֶׁשֵּתָרֶאיָנה   ָּכ ָהֲעֵברֹות 
ֶׁשֵּתָרֶאיָנה ַּכֲעֵברֹות. ּוְבָכ עֹוֵסק הּוא ְּבַהְכָׁשַלת 

ָהָאָדם ֵמֵעֶבר ְלָמה ֶׁשִּנְצַטּוָה. 
ָאנּו  ְמַכִּנים  ֶׁשָּלֵכן  לֹוַמר  ֵיׁש  ֶזה  ֵּבאּור  ְלִפי 
ַּדְרּכֹו,  ֶאת  ֶׁשִהְׁשִחית  ֵּכיָון  'ַמְׁשִחית',  אֹותֹו 
ֶׁשִהְצַטּוָה,  ְּכִפי  ְׁשִליחּותֹו  ֶאת  ֶׁשְּיַבֵּצַע  ְוַתַחת 
ַלֲעׂשֹות  ָהָאָדם  ֶאת  ּוְמַרֶּמה  ָעֶליָה  מֹוִסיף  הּוא 
עמ'  ְצִבי'  'ִּבְנַין  (ִחּדּוֵׁשי  ֲעֵברֹות  ְּבֶעֶצם  ֶׁשֵהן  'ִמְצוֹות' 

לה).

ַמהּו 'ִּדין ָקֶׁשה', ּוִמיהּו 'ַּבַעל ִּדין ָקֶׁשה'
ֶׁשָאנּו  ֵּבֵאר  ַחר)  ַהּׁשַ (ִּבְרַּכת  ַהּיֹום'  'ֵסֶדר  ַּבַעל 
ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא   – ָקֶׁשה"  "ִמִּדין  ְלִהָּנֵצל  ְמַבְּקִׁשים 
ֵּביֵנינּו ְלזּוָלֵתנּו ִּדין ֶׁשַּיְקֶׁשה ַעל ֵּבית ִּדין ְלָבְררֹו 
ִעֵּקׁש  ִּדין  ִמַּבַעל   – ָקֶׁשה"  ִּדין  "ּוִמַּבַעל  ָּכָראּוי. 
ֶׁשֵאינֹו ְמַצֵּית ְלִדְבֵרי ַהַּדָּיִנים [ְּכִפי ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש"י 
(ַסְנֶהְדִרין ו ב ד"ה ָקֶׁשה) ֶׁשַּבַעל ִּדין ָקֶׁשה ֶזהּו "ַּבַעל 
ֶׁשֵּפֵרׁש  ִמי  ֵיׁש  ְואּוָלם  ַּדָּיִנין"].  ַמְטִריַח  ְמִריָבה 
ִּדין  ּוִמַּבַעל  ָקֶׁשה  "ִמִּדין  ְלִהָּנֵצל  ֶׁשַהַּבָּקׁשֹות 
ָיבֹא  ֶׁשֹּלא  ַלַּדָּיִנים,  ִּכְתִפָּלה  ִנְתְקנּו  ָקֶׁשה" 
ִלְפֵניֶהם ִּדין אֹו ַּבַעל ִּדין ָּכֶזה. ֶׁשֲהא ַרִּבי ְיהּוָדה 
ִיְׂשָרֵאל,  ְנִׂשיא  ָהָיה  זֹו,  ְּתִפָּלה  ְמַחֵּבר  ַהָּנִׂשיא, 
ְוַרִּבים ָהיּו ָּבִאים ְלִהְתַּדֵּין ְלָפָניו (ֵּפרּוׁש 'ִעּיּון ְּתִפָּלה' 

ֶׁשַּבִּסּדּור 'אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות'). 

ֲעלּוִלים  זֹו,  ְּתִפָּלֵתנּו  ִּתְתַקֵּבל  א  ָחִליָלה  ִאם 
"בֶן  הּוא  ִּדיֵננּו  ַּבַעל  ִאם   – ֶּגֶזל  ִליֵדי  ָלבֹוא  ָאנּו 
ְּבִרית", אֹו ִליֵדי ִחּלּול ה' – ִאם ַּבַעל ִּדיֵננּו "ֵאינֹו 
ַהְּתִפּלֹות')  'אֹוַצר  (ַּבִּסּדּור  יֹוֵסף'  ּובָ'ֵעץ  ְּבִרית".  בֶן 
ֵּבֵאר ֶׁשַאף ָּבָאָדם "ֶׁשֵאינֹו בֶן ְּבִרית" ֵיׁש ַלֲחׁשֹׁש 
ִמֶּגֶזל, ֶׁשֲהא ָאסּור ִלְגזֹל ַאף ִמּגֹוי, ְּכִפי ֶׁשָּפַסק 

ָהַרְמָּב"ם (ְּגֵנָבה ז ח).
ֵאין ַּכּוָָנֵתנוּ  ָקֶׁשה"  ֶׁשְּבַבָּקַׁשת "ִמִּדין  ֵּבֲארּו  עֹוד 
ִלְסֵפקֹות  ֶאָּלא  ַהִּדין,  ְּבֵבית  ַהִּמְתַקֵּים  ְלִדּיּון 
ְוַהְכָרעֹות ִאיִׁשּיֹות ָקׁשֹות, ֶׁשַּגם ְלַאַחר ֶׁשַּמִּגיִעים 
ָּבֶהם ִליֵדי ַהְחָלָטה, ַהֵּלב נֹוֵקף ֶׁשָּמא א ָהְיָתה 
ֶזהּו   – ָקֶׁשה"  ִּדין  "ּוִמַּבַעל  טֹוָבה.  ַהְחָלָטה  זֹו 
ֶבת  ִקּיּום ִׂשיַח ְוִדּיּון ִעם ָאָדם ֶׁשֵאין ַּדְעּתֹו ְמֻיּׁשֶ
"בֶן  ֶׁשל  ְסֵפקֹות  ֵהן  ִּבְסֵפקֹות;  ָמֵלא  ְוִלּבֹו  ָעָליו 
ְּבִרית" – ְּבִעְנְיֵני ֱאמּונֹות ְוֵדעֹות, ְוֵהן ְסֵפקֹות ֶׁשל 
"ֶׁשֵאינֹו בֶן ְּבִרית" – ַהַּמְכִחיׁש ֶאת ֶעֶצם ְמִציאּות 

ַהּתֹוָרה (ֵּפרּוׁש 'ִׂשיַח ִיְצָחק' ֶׁשְּבִסּדּור ַהְגָּר"א).
ְּבַבָּקָׁשה  ְלַכּוֵן  ֶׁשֵּיׁש  ָּכַתב  י)  (ֶּפֶרק  ָּתִמיד'  ְּב'עַֹלת 
ָויֹום  יֹום  ְּבָכל  ַהִּמְתעֹוֵרר  ָקֶׁשה'  'ִּדין  ַעל  ַאף  זֹו 
ְוִלְמׁשֹל  ְלִהְתַּגֵּבר  ֶׁשַּנְצִליַח  ִיְצֵרנּו,  ְלֵבין  ֵּביֵנינּו 
ְבִּיְצֵרנּו ְּבָכ ֶׁשִּנְתַנֵהג ְּבָכל ָּדָבר ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה, 

ְוָכ ִנָּנֵצל ִמִּדין ָׁשַמִים.

ֶׁשִּנָּנֵצל ִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹום
ֵאין  ִּכי  ֵּבֵאר  ַחר)  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  (ֵסֶדר  ַהּיֹום'  ַה'ֵּסֶדר 
ֶאָּלא  ַעְצמֹו,  ֵמַהֵּגיִהּנֹום  ְלִהָּנֵצל  ָּכאן  ַהַּכָּוָנה 
ֵמָהֲעוֹונֹות ֶׁשָראּוי ְלִהְתַחֵּיב ֲעֵליֶהם ִּדין ֵּגיִהּנֹום, 
ְוִסֵּים: "ַהְּכָלל ָהעֹוֶלה ִמָּכל ְׁשֵאָלֵתנּו, ְּבָכל ּבֶֹקר 
ַלּמֹוט  ִיֵּתן  ַאל  ֱאֵקינוּ:  ֵמֵאת  ְלַבֵּקׁש  ָובֶֹקר 
ַרְגֵלינּו ִמֶּדֶר ַהּטֹוב ְוַהָּיָׁשר, ֶאָּלא ֶׁשּנּוַכל ְלָהִפיק 
ֶיֱאַרע  ְוא  ַאְדָמֵתנּו  ַעל  ָיֵמינּו  ָּכל  ְוֶחְפצֹו  ְרצֹונֹו 

ׁשּום ְּדַבר ַּתָּקָלה ַעל ָיֵדינּו".
ֵהִבין  תטז)  (סי'  ִלְׁשָמּה'  'ּתֹוָרה  ְּבׁשוּ"ת  אּוָלם 
ַעְצמֹו,  ַהֵּגיִהּנֹום  ִמן  ְלִהָּנֵצל  ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשָאנּו 
ּוְלִפיָכ ִהְקָׁשה: ֵּכיַצד ְּבתֹו ַּבָּקַׁשת ַה'ְּיִהי ָרצֹון' 
ַהְּמֻיֶּסֶדת ַעל ִמְקִרים ֶׁשל ָּכל יֹום ָויֹום [ְוִכְלׁשֹון 
ַהַּבָּקָׁשה 'ֶׁשַּתִּציֵלנּו ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום'], ְמַׁשְּלִבים 
ֶׁשֵאינֹו  ַהֵּגיִהּנֹום  ִמִּדין  ַהָּצָלה  ַעל  ַּבָּקָׁשה  ָאנּו 

נֹוֵהג ֶאָּלא ַאַחר ַהְּפִטיָרה?
ּוֵבֵאר: עֹוד ְּבַחָּייו ַהחֹוֵטא מֹוִריד ֲחָלִקים ִמַּנְפׁשֹו 
ְלִהְׁשַּתֵּקַע ַּבֵּגיִהּנֹום ְּכִפי ְּבִחיַנת ֲעוֹונֹוָתיו, ְוַעל ֵּכן 
ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֶׁשַּיִּציֵלנּו ִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹום ֶׁשֹּלא 
ֵיֵרד ׁשּום ֵחֶלק ֵמֶחְלֵקי ַנְפֵׁשנּו ֶאל ַהֵּגיִהּנֹום עֹוד 

ְּבַחֵּיינּו.

'ִּבְקֹרַבי ֶאָּקֵדׁש'

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

א 'ּבקֹרַבי

ּו סִספפוּ
ל עלַ

ִ ם
ַחר (ה) ַ ְ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
רצֹון' ׁשֶ

נִנינִני פּפְ ם 

ָטן ַהְּמַבֵּקׁש ְלַפּתֹות אֹוָתנּו ְלַהְׁשִחית ֶאת ַּדְרֵּכנּו, ִמִּדין ָקֶׁשה –  ָטן ַהַּמְׁשִחית – ֵמַהּׂשָ ּוִמּׂשָ
ֶׁשֹּלא ִיְתעֹוֵרר ֵּביֵנינּו ְלֵבין זּוָלֵתנּו ִּדין ָקֶׁשה, ַהּגֹוֵרם ִטְרָחה ַלַּדָּיִנים ֶׁשֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלָבְררֹו 
הּוא  ֶזה  ִּדין  ֶׁשַּבַעל  ֵּבין  ַהַּדָּיִנים  ְלִדְבֵרי  ְמַצֵּית  ֶׁשֵאינֹו  ִעֵּקׁש   – ָקֶׁשה  ִּדין  ּוִמַּבַעל  ָּכָראּוי 
ְלִהְתַחֵּיב  ָאנּו  ֶׁשֲעלּוִלים  ְוָעוֹון  ֵחְטא  ּוִמָּכל  ּגֹוי.   – ְּבִרית  בֶן  ֶׁשֵאינֹו  ּוֵבין  ְיהּוִדי,   – ְּבִרית  בֶן 

ְּבִסָּבָתם ְּבִדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹום.


