
ת ַתְזִריַע ּוְמצָֹרע ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֶהָעִני ַמְקִריב ָקְרַּבן ָעִׁשיר ַּבֲאִמיָרה
"זֹאת ּתֹוַרת ַהֹּיֶלֶדת ַלָּזָכר אֹו ַלְּנֵקָבה; ְוִאם א ִתְמָצא 

ָיָדּה ֵּדי ֶׂשה..." (יב ז-ח)
ֶאת  ִּכְמַסְּכמֹות  ִנְראֹות  ַהֹּיֶלֶדת"  ּתֹוַרת  "זֹאת  ֵּתבֹות 
ָּכְתָבה  ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ְוֵיׁש  ַהּיֹוֶלֶדת.  ָקְרְּבנֹות  ָּפָרַׁשת 
אֹוָתן ַהּתֹוָרה ִלְפֵני ֶׁשֵּפְרָׁשה ֶאת ִּדיֵני יֹוֶלֶדת ֶׁשֵאין ָיָדּה 

ֶגת ְלָקְרַּבן ְּבֵהָמה?  ַמּׂשֶ
ֵּתֵרץ ַרִּבי ִּפיְנָחס הֹורֹוִויץ ַּבַעל ַהַהְפָלָאה: 

ָּדְרָׁשה  ַהַחָּטאת"  ּתֹוַרת  "זֹאת  יח):  (ו  ְלֵעיל  ֵמַהָּפסּוק 
ַהְּגָמָרא (ְמָנחֹות קי א): "ָּכל ָהעֹוֵסק ְּבתֹוַרת ַחָּטאת ְּכִאּלּו 
ַהָּפסּוק  ִמן  ַאף  ִלְדרֹׁש  ֵיׁש  ֶזה  ּוְלִפי  ַחָּטאת".  ִהְקִריב 
"זֹאת ּתֹוַרת ַהֹּיֶלֶדת" ֶׁשָהעֹוֵסק ְּבָפָרַׁשת ָקְרַּבן יֹוֶלֶדת 

ְּכִאּלּו ִהְקִריב ָקְרַּבן יֹוֶלֶדת.
ַּפְרִׁשּיֹות  ֶאת  לֹוַמר  ִּתְּקנּו  ַהֶּזה  ֶׁשַּבְּזַמן  ְּכִפי  ֵמַעָּתה, 
ַהָקְּרָּבנֹות ְּכֵדי ֶׁשֲאִמיָרָתן ֵּתָחֵׁשב ְּכַהְקָרָבה, ָּכ ָראּוי 
ֶׁשַּבְּזַמן ַהֶּזה ּתֹאַמר ַהּיֹוֶלֶדת ֶאת ָּפָרַׁשת ָקְרַּבן יֹוֶלֶדת 
מֹוִנים ְוֶאָחד  ַּבּיֹום ָהַאְרָּבִעים ְוֶאָחד ְלֵלַדת ָזָכר אֹו ַהּׁשְ
אּוָלם  יֹוֶלֶדת.  ְּבָקְרַּבן  ִחּיּוָבּה  ַּתַחת  ְנֵקָבה,  ְלֵלַדת 
ֲעִנָּיה  יֹוֶלֶדת  ַאף  ַהֶּזה  ַּבְּזַמן  ַהִּמְקָּדׁש,  ִמְּזַמן  ְּבׁשֹוֶנה 
ּתֹאַמר ֶאת ָּפָרַׁשת ָקְרַּבן ֲעִׁשיָרה. ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו ֲחָכִמים 
ָיָצא"  ָעִׁשיר  ָקְרַּבן  ֶׁשֵהִביא  ָעִני  "ְמצָֹרע  יב):  יד  (ְנָגִעים 
ֵמִביא,  ְלַכְּתִחָּלה  "ֲאִפּלוּ  (ָׁשם):  ָהָר"ׁש  ְּבֵפרּוׁש  [ּוְרֵאה 
ִהיא  ַאף  ֲאִמיָרה  ֶׁשְּלִעְנַין  ְועֹוד  ְּבָרָכה"].  ָעָליו  ְוָתבֹוא 

ֶגת'. ֶנֱחֶׁשֶבת ְּכִמי ֶׁש'ָּיָדּה ַמּׂשֶ
"זֹאת  ַהּתֹוָרה:  ִהְקִּדיָמה  ַמּדּוַע  ָנִבין  ֶזה,  ֵּבאּור  ְלאֹור 
ּתֹוַרת ַהֹּיֶלֶדת" ְּבֶטֶרם ֵּפְרָׁשה ֶאת ָקְרַּבן ַהּיֹוֶלֶדת ֶׁשֵאין 
ֶגת: ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ַּבְּזַמן ֶׁשּיֹוְצִאים ְיֵדי חֹוָבה ַרק  ָיָדּה ַמּׂשֶ
ַּבֲאִמיַרת 'ּתֹוַרת ַהֹּיֶלֶדת', ֵאין לֹוַמר ֶאָּלא ֶאת ַהָּפָרָׁשה 

ֶגת. ַהּקֹוֶדֶמת – ֶׁשל יֹוֶלֶדת ֶׁשָּיָדּה ַמּׂשֶ
ְּבֶדֶר זֹו ֵּפֵרׁש ַהַּמִּגיד ַרִּבי ַיֲעקֹב ָּגִליְנְסִקי ֶאת ַּבָּקָׁשֵתנּו 
ְמקֹוָמן': "ְוַאָּתה  'ֵאיֶזהּו  ֶּפֶרק  ֲאִמיַרת  ִלְפֵני  ּבֶֹקר  ִמֵּדי 
ָלֵכן  ְׂשָפֵתינּו',  ָפִרים  'ּוְנַׁשְּלָמה  ג):  יד  (הֹוֵׁשַע  ָאַמְרָּת 
ְּכִאּלּו  ָחׁשּוב...  ִׂשְפתֹוֵתינּו  ִׂשיַח  ֶׁשְּיֵהא  ָרצֹון...  ְיִהי 
ְוא  'ָּפִרים'  ַּדְוָקא  ַמְזִּכיִרים  ָאנּו  ַמּדּוַע  ִהְקַרְבנּו"; 
ֵאיִלים אֹו ְּכָבִׂשים? ֶאָּלא ֶׁשָּכָאמּור, ְלִפי ֶׁשַּבְּזַמן ַהֶּזה 
ִמן  ַּבֶּפה,  אֹוְמִרים  ֶאָּלא  ְּבפַֹעל  ַמְקִריִבים  ָאנּו  ֵאין 

ָהָראּוי ֶׁשַּנְזִּכיר ֶאת ַהָּקְרָּבן ַהְּמֻׁשָּבח ְּביֹוֵתר. 
'ָּפִנים ָיפֹות' ַוִּיְקָרא ו ז; 'ְּדִביר ָקְדׁשֹו'

ָלׁשֹון ָהַרע מֹוֵנַע ַקָּבַלת ַהְּתִפָּלה
"ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא" (יג מה)

"ַּתְנָיא: 'ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא' – ָצִרי ְלהֹוִדיַע ַצֲערֹו 

ָלַרִּבים, ְוַרִּבים ְיַבְּקׁשּו ָעָליו ַרֲחִמים" (ַׁשָּבת סז א). 
ַהחֹוִלים,  ַאר  ִמּׁשְ ַהְּמצָֹרע  ִנְׁשַּתָּנה  ְּבָמה  ְלָהִבין:  ֵיׁש 
ְוִכי ַרק הּוא ָזקּוק ִלְתִפַּלת ֲאֵחִרים? ְועֹוד: ֲהא ָאְמרּו 
ֲחָכִמים (ב"ר נג יד): "ָיָפה ְּתִפַּלת ַהחֹוֶלה ְלַעְצמֹו יֹוֵתר 

ִמּכֹל"?
ֵּבֵאר ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ:

ָהַרע,  ְּבָלׁשֹון  ֶׁשָחָטא  ִמי  ִּכי  הּוָבא  א)  נג  (ְמצָֹרע  ַּבּזַֹהר 
ִמְּתִפָּלתֹו  ַהּמֹוַנַעת  ֻטְמָאה  רּוַח  ָעָליו  ִמְתעֹוֶרֶרת 
ַהחֹוִלים  ִמֶּיֶתר  ְּבׁשֹוֶנה   ,ְלִפיָכ ַלָּמרֹום.  ַלֲעלֹות 
ֶׁשְּתִפָּלָתם ַעל ַעְצָמם ֲעִדיָפה, ְּתִפַּלת ַהְּמצָֹרע ֶׁשָחָטא 
ְּבָלׁשֹון ָהַרע ֵאיָנּה ִמְתַקֶּבֶלת, ְוָעָליו ְלַבֵּקׁש ֵמֲאֵחִרים 

ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ָעָליו.
ַהּזַֹהר  ְלִדְבֵרי  ֶרֶמז  ֵהִביא  ִמְּטִריּפֹוִלי  רוֹ קֵחַ  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
(יז  ִּבְתִהִּלים  לֹום  ַהּׁשָ ָעָליו   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ֶׁשל  ִמַּבָּקָׁשתֹו 
ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ה'  ִׁשְמָעה  ְלָדִוד  "ְּתִפָּלה  א): 
ַהֲאִזיָנה ְתִפָּלִתי ְּבא ִׂשְפֵתי ִמְרָמה"; 'ַהֲאִזיָנה ְתִפָּלִתי' 

ֵּכיָון ֶׁשִהְנִני 'ְּבא ִׂשְפֵתי ִמְרָמה' – ָלׁשֹון ָהַרע.
'ִמְדַרׁש ְיהֹוָנָתן'; 'ַמֲעֵטה ְּתִהָּלה' ְּתִהִּלים יז א

ָצַרַעת ַהֶּנֶפׁש ְמַעֶּכֶבת ֶאת ַהְּתִפָּלה
ֵיֵׁשב  ָּבָדד  הּוא  ָטֵמא  ִיְטָמא  ּבֹו  ַהֶּנַגע  ֲאֶׁשר  ְיֵמי  "ָּכל 

ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה מֹוָׁשבֹו" (יג מו)
ָּדַרׁש ַהַּמְׁשִּפיַע ַרִּבי מֶֹׁשה וֹוְלְפסֹון:

ָּכַתב ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ('ְׁשִמיַרת ַהָּלׁשֹון' ַׁשַער ַהְּזִכיָרה ז) ֶׁשֹעֶנׁש 
אּוָלם  ְּבָיֵמינּו.  ַּגם  ִנָּתן  ַהָּלׁשֹון  ֲחָטֵאי  ַעל  ַהָּצַרַעת 
ֶנַגע  ֶׁשָאז  ַקָּים,  ָהָיה  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית  ֵמַהְּזַמן  ְּבׁשֹוֶנה 
ִנְסָּתר  ַהֶּנַגע  ַהֶּזה  ַּבְּזַמן  ַהחֹוֵטא,  ְּבגּוף  ִנַּכר  ַהָּצַרַעת 
כא  (ִמְׁשֵלי  ַהָּפסּוק  רֹוֵמז  ַאף   ְלָכ ְּבַנְפׁשֹו.  ִנְדָּבק  ְוהּוא 

כג): "ׁשֵֹמר ִּפיו ּוְלׁשֹונֹו ׁשֵֹמר ִמָּצרֹות ַנְפׁשֹו". 
ֶׁשִּבְזַמן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶנֱאַסר ַעל  ֶׁשְּכֵׁשם  ְוֵיׁש ְלהֹוִסיף 
ַהְּמצָֹרע ְלִהָּכֵנס ִלירּוָׁשַלִים (ְרֵאה ַרְמָּב"ם ֻטְמַאת ָצַרַעת י ז), 
ַהָּצַרַעת  ֶׁשָּכָאמּור  ָהַרע,  ָלׁשֹון  ַהְּמַדֵּבר  ַהֶּזה  ַּבְּזַמן   ָּכ
 ָּכ  ִמּתֹו ִלירּוָׁשַלִים.  ִּבְכִניָסה  ֶנֱאָסר  ְּבַנְפׁשֹו,  ִנְדֶּבֶקת 
ֵאין ְּתִפּלֹוָתיו עֹולֹות ְלָרצֹון, ֶׁשֵּכן ְּתִפּלֹוָתיו ֵאיָנן ְיכֹולֹות 
ַהְּתִפּלֹות.  ִמְתַקְּבלֹות  ֶׁשַּדְרָּכּה  ְירּוָׁשַלִים   ֶּדֶר ַלֲעבֹר 
ְזַמן  ְּבֶמֶׁש ָּכל  ַמְחָׁשבֹות ָזרֹות  ְלִפיָכ טֹוְרדֹות אֹותֹו 

ַהְּתִפָּלה, ְוָכ הּוא ָמנּוַע ִמְּלִהְתַּפֵּלל ְּבַכּוָָנה.
ִעְנָין ֶזה ִנְרָמז ְּבַבָּקָׁשתֹו ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל (ְּתִהִּלים קמב ח): 
"הֹוִציָאה ִמַּמְסֵּגר ַנְפִׁשי ְלהֹודֹות ֶאת ְׁשֶמ" – ַרֵּפא ֶאת 
ִּבְלׁשֹון  'ְסִגיָרא'  ְמֻכֶּנה  ַהָּצַרַעת [ַהְּמצָֹרע  ִמֶּנַגע  ַנְפִׁשי 
ַהַּתְרּגּום], ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל "ְלהֹודֹות ֶאת ְׁשֶמ" ִּבְתִפָּלִתי. 
'ַוֲאִני ְּתִפָּלה' עמ' מז 

'ְנצוֹ ר ְלׁשֹוִני ֵמרָע' – ְוָכ א ֶאְׁשַּכח ֶאת ְׁשִמי
"זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע" (יד ב)

ָלָאָדם  ֶׁשָראּוי  ג)  קכב  ַרָּבה'  'ֵאִלָּיה  (ְרֵאה  ַהְּמֻקָּבִלים  ָּכְתבּו 
ַהַּמְתִחיל  ָּפסּוק  ְנצֹור'  'ֱאַקי  ִּבְתִפַּלת  ְלַהְזִּכיר 
ְׁשמֹו,  ּוִמְסַּתֵּים  ַמְתִחיל  ֶׁשָּבֶהן  ָּבאֹוִתּיֹות  ּוִמְסַּתֵּים 
ָלבֹא  ֶלָעִתיד  ְׁשמֹו  ֶאת  ִיְׁשַּכח  ֶׁשֹּלא  ַהָּדָבר  לֹו  ְויֹוִעיל 

ְּבבֹואֹו ִלְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה.
ֵּבֵאר  ָלבֹא  ֶלָעִתיד  ם  ַהּׁשֵ ְכַחת  ִמּׁשִ ַהֲחָׁשׁש  ִסַּבת  ֶאת 
ַה'חֹובֹות  ֶׁשל  ַהְּידּוִעים  ְּדָבָריו  ִּפי  ַעל  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ 
ַהְּלָבבֹות' (ַׁשַער ַהְּכִניָעה ז): ַהְּמַדֵּבר ָלׁשֹון ָהַרע ַעל ֲחֵברֹו, 
ְלחֹוָבתֹו,  ִנְזָקפֹות  ִּדֵּבר  ֶׁשִּבְגנּותֹו  ִמי  ֶׁשל  ֲעוֹונֹוָתיו 
ִּדֵּבר.  ֶׁשִּבְגנּותֹו  ִמי  ִלְזכּות  עֹוְברֹות  ֶׁשּלֹו  ּוְזֻכּיֹוָתיו 
ַּכֲאֶׁשר ַיִּגיַע אֹותֹו ָאָדם ִלְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ֻיְפַּתע 
ֲאֵחִרים,  ֶׁשל  ֲעוֹונֹוֵתיֶהם  ַעל  ֶנֱעַנׁש  הּוא  ִּכי  ִלְראֹות 
ּוִמּתֹו ָּכ הּוא ָעׂשּוי ִלְסּבֹר ִּכי ָׁשַכח ֶאת ְׁשמֹו ָהֲאִמִּתי.

ָּפסּוק  לֹוַמר  ִּתְּקנּו  ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ִנָּתן  ָהָאמּור  ִּפי  ַעל 
ֶזה ַּדְוָקא ְּבתֹו ְּתִפַּלת 'ֱאַקי ְנצֹור ְלׁשֹוִני ֵמרָע', ֶׁשֵּכן 
ָלָאָדם  ַהּגֹוֵרם  הּוא  ַהָּלׁשֹון  ְנִציַרת  ִאי  ֲעוֹון  ָּכָאמּור 
ִלְׁשּכֹחַ ֶאת ְׁשמֹו ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון, ּוְבַהְזָּכָרה זֹו רֹוְמִזים 

לֹו ֶׁשִאם ִיְנצֹר ְלׁשֹונֹו, א ִיְׁשַּכח ֶאת ְׁשמֹו. 
'ְׁשִמיַרת ַהָּלׁשֹון' ח"ב פ"ז ַּבַהָּגָה"ה

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

תמ

ני ּפְ ם
ַׁשֲעֵרי ָאֵמן ִנְפָּתִחים ְּבָטֳהַרת ַהְּמצָֹרע

"זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע..." (יד ב)
ָּדַרׁש ַרִּבי נַֹח ִמיְנֶדס ְמֻחָּתנֹו ָׁשל ַהְגָּר"א: 

ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ַוֵּיֶל רפה ב) ּדֹוֵרׁש ֵמַהָּפסּוק (ְיַׁשְעָיה כו 
ֱאֻמִנים",  ׁשֵֹמר  ַצִּדיק  גֹוי  ְוָיבֹא  ְׁשָעִרים  ב): "ִּפְתחּו 
ֶׁשִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן ְּבַכּוָָנה ִנְפָּתִחים ְלַמְעָלה ִּפְתֵחי 
ֶאת  ִיְׂשָרֵאל.  ַעל  טּוב  רֹב  ִנְׁשָּפע  ֶׁשֵּמֶהם  ְּבָרָכה 
ָּכאן)  ְּבאּוְנְקלֹוס  וכעי"ז  א,  פ  (ִיְתרֹו  ַהּזַֹהר  ְמַכֶּנה  ַהְּמצָֹרע 
'ְסִגיָרא'. ְלִפי ִּכּנּוי ֶזה ֵיׁש ְלָפֵרׁש ִּכי ֲעוֹון ָלׁשֹון ָהַרע 
ִלְסִגיַרת  ְוגֹוֵרם  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ַהַּנֲעֶׂשה  ַּבִּתּקּון  ּפֹוֵגם 

ַפע ַהִּנְפָּתִחים ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן.  ַׁשֲעֵרי ַהּׁשֶ
ָּדָבר ֶזה ַאף ִנְרָמז ְּבָכ ֶׁשָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ְׁשֶׁשת 
ָּתִפים ַּבֲעוֹון ָלׁשֹון ָהַרע: 'אֹוֵמר', 'ֶנֱאָמר' [ְנׂשּוא  ַהּׁשֻ

ַהִּסּפּור] ּו'ְמַקֵּבל' ֵהם: 'ָאֵמן'.
ְּבֶאְמָצעּות  ַנֲעֵׂשית  ַהְּמצָֹרע  ֶׁשל  ָטֳהָרתוֹ   ְלִפיָכ
ֲהָבַאת ִצּפֹוִרים ְוֵאזֹוב, ֶׁשָראֵׁשי ֵּתבֹוֵתיֶהם ֵהם צ"א 
ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל 'ָאֵמן', ִּכי ְּבָטֳהָרתוֹ ִנְפָּתִחים ַׁשֲעֵרי 

'ָאֵמן' ֶׁשִּנְנֲעלּו ְּבָפָניו.
'ַּפְרְּפָראֹות ַלָחְכָמה' ּוְרֵאה ַּגם 'ָמֵגן ַאְבָרָהם' [ַלַּמִּגיד ִמְּטִריְסק]

ת ַתְזִריַע ּוְמצָֹרע ָרׁשַ 378ּפָ תשפ"א

"ְּבֵני ֱאמּוִנים" – חֹוְתִמים ָּכל ְּבָרָכה ְּב"ָאֵמן". 

ְּביֹום ֵׁשִני ַהַּבֲעָל"ט, ז' ְּבִאָּיר, ִיְמְלאּו ת"ב ָׁשִנים ְלִהְסַּתְּלקּותֹו ֶׁשל 
ַה'ְּכִלי  ַּבַעל  לּוְנְטִׁשיץ –  ִאיׁש  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ֶּבן  ֶאְפַרִים  ְׁשמֹה  ַרֵּבנּו 

ָיָקר' – ֲאֶׁשר ִּכֵהן ְּפֵאר ְּכַרָּבּה ֶׁשל ְקִהַּלת ְּפָראג ַהַּמֲעִטיָרה. 
'עֹוְללֹות ֶאְפַרִים' (ח"ג ַמֲאָמר תס) הּוא ְמָבֵאר ֶׁשַהִּסָּבה  ְּבִסְפרֹו 
 "ַהְּמָבֵר ִמן  יֹוֵתר  ָהעֹוֶנה  ב): "ָּגדֹול  נג  ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות  ֶׁשָאְמרּו 

ְוִאּלּו  ְׁשָטר,  ְלכֹוֵתב  ּדֹוֶמה   ֶׁשַהְּמָבֵר ְלִפי  ִהיא 
ָטר  ַהּׁשְ ַעל  ֶׁשחֹוֵתם  ְלִמי  ּדֹוֶמה  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה 

"ְוַהּכֹל הֹוֵל ַאַחר ַהִחּתּום". 
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ְניּו  ֶׁשִּבְמִדיַנת  מֹוְנִסי  ֵמָהֲעָיָרה  ְנִסיָעה 
ֶמִריֶלְנד  ֶׁשִּבְמִדיַנת  ּבֹוְלִטימֹור  ָלִעיר  יֹוְרק 
ְּכִתּקּוָנם  ְּבָיִמים   .ְּבָכ ָמה  ֶׁשל  ָּדָבר  ֵאיָנּה 
ְלַאְרַּבע  ָוֵחִצי  ָׁשלֹוׁש  ֵּבין  אֹוֶרֶכת  ִהיא 
ַהְּבִרית  ְּבַאְרצֹות  אּוָלם  ְּתִמימֹות,  ָׁשעֹות 
ַהְּגדֹוָלה ְרִגיִלים ִלְנִסיעֹות ֲאֻרּכֹות ֶׁשָּכֵאּלּו. 
נֹוִחים  ְוַהִּמיׁשֹוִרִּיים  ַהְּמִהיִרים  ַהְּכִביִׁשים 
ְלטֹוַבת  ֻסְּדרּו  זֹאת  ּוִמְּלַבד  ִלְנִסיָעה,  ְמאֹד 
ְמנּוָחה  ֲאזֹוֵרי  ָהֲאֻרּכֹות  ַּבְּדָרִכים  ַהּנֹוְסִעים 
ִקילֹוֶמֶטר.  ים  ְלַכֲחִמּׁשִ ַאַחת   [area rest]
ָלפּוׁש  ַהּנֹוְסִעים  ְיכֹוִלים  ֵאֶּלה  ְּבֵאזֹוִרים 
ְּבִרְכָּבם,  ֶּדֶלק  ְלַמֵּלא  ָהֲאֻרָּכה,  ֵמַהְּנִסיָעה 
ִלְסעֹד  ֵמַהֲחֻנּיֹות,  ְּבַאַחת  ְקִנּיֹות   ַֹלֲער
ַּבִּמְתָחם  ַהְּמֻמָּקמֹות  ַהִּמְסָעדֹות  ְּבַאַחת 
ּוְבִמְׂשָחק  ְּבִטּיּול  ַעְצמֹוֵתיֶהם  ֶאת  ּוְלַחֵּלץ 

ְּבַגן ַהִּצּבּוִרי ַהִּנְמָצא ָלרֹב ְּבָסמּו ַלָּמקֹום.
ָּדִוד  ר'  ָיְצאּו  ֻמְקֶּדֶמת  ָצֳהַרִים  ִּבְׁשַעת 
ּוִמְׁשַּפְחּתֹו, ּתֹוָׁשֵבי ָהֲעָיָרה מֹוְנִסי, ַלְּנִסיָעה 
ְּבּבֹוְלִטימֹור,  ּבֹוְלִטימֹור.  ּבֹוֲאָכה  ָהֲאֻרָּכה 
ְקִהָּלה  ִמְתּגֹוֶרֶרת  ְּבמֹוְנִסי,  ְּכמֹו  ִּכְמַעט 
ָּבּה  ָהיּו  ָּדִוד  ּוְלר'  ּוְמֻכֶּבֶדת,  ְּגדֹוָלה  ֲחֵרִדית 
ְּבֵני ִמְׁשָּפָחה ַרִּבים. ֻעְבָּדה ֶׁשהֹוִביָלה אֹותֹו 
ְלִעִּתים  ְלּבֹוְלִטימֹור  ִלְנסֹעַ  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְוֶאת 

ְקרֹובֹות. 
ְלִהְתַקֵּים  ָהְיָתה  ֲאמּוָרה  ָהֶעֶרב  ְּבאֹותֹו 
ָּדִוד  ר'  ְּבּבֹוְלִטימֹור.  ַהּדֹוָדה  ַּבת  ֲחֻתַּנת 
ְּכָבר  ִמֵּביָתם  ְוָיְצאּו  ִהְקִּדימּו  ּוִמְׁשַּפְחּתֹו 
ְּבָצֳהֵרי ַהּיֹום ְּכֵדי ֶׁשַּיְסִּפיקּו ְלַהִּגיַע ְלַמֲעַמד 
ָסִביר  ְזַמן  ִלְׁשהֹות  יּוְכלּו   ָּכ ַהֻחָּפה. 
ַּבֲחֻתָּנה, ְוַאף ַלֲעזֹב ְּבָׁשָעה ֻמְקֶּדֶמת ַיֲחִסית 
ְלֵביָתם  ָלׁשּוב  ְלַהְסִּפיק  ָלֶהם  ֶׁשְּתַאְפֵׁשר 

ֶׁשְּבמֹוְנִסי ִלְפֵני ֲחצֹות ַהַּלְיָלה.
ַהְחָלָטה  זֹו  ָהְיָתה  ִּכי  ִהְתָּבֵרר  ְּבִדיֲעַבד 
ָהיּו  ַהְּדָרִכים  ָמה  ִמּשּׁום  ֶׁשֵּכן  ְנבֹוָנה. 
ְלַאַחר   ,ְוָכ זֹו,  ְלָׁשָעה  ַיֲחִסית  ְּפקּוקֹות 
ַמְכִׁשיר  ַּכֲאֶׁשר  ְנִסיָעה,  ַוֲחִצי  ִּכְׁשָעַתִים 
עֹוד  ִלְפֵניֶהם  ִּכי  ִּדּוֵַח  ֶׁשִּבְרׁשּוָתם  ַה'ּוֵוְיז' 
ָהָיה  א  ְנִסיָעה,  ַּדּקֹות  ְוַאְרָּבִעים  ָׁשָעה 
ָמנֹוס ֵמֲעִציָרה ְּבֵאזֹור ַהְּמנּוָחה ַהָּקרֹוב ְּכֵדי 
ָלפּוׁש ִמּטַֹרח ַהֶּדֶר, ְלַהֲחִליף ּכֹחַ ְוִלְׁשאֹף 

ְמַעט ֲאִויר ַצח ּוְמַרֲעֵנן.
ְּבִדּיּוק  ֶׁשהּוַכן  ַהִּתיק  ִנְׁשַלף  ַהִּמְטָען  ִמָּתא 
ֲעמּוִסים  ְּכִריִכים  ֶׁשֵהִכיל  ִּתיק  זֹו,  ְלָׁשָעה 
ַאַחד  ִאיִׁשִּיים.  ְׁשִתָּיה  ּוַבְקּבּוֵקי  טּוב  ְּבָכל 
ּוְכִלי  ַמִים  ֶּבֶרז  ְלַחֵּפׂש  ִהְתַנֵּדב  ַהְּיָלִדים 
ָעה.  ַהּׁשָ ִהְתַאֲחָרה  ּוֵביְנַתִים  ִלְנִטיָלה, 
ִמְׁשַּפְחּתֹו,  ִלְבֵני  ָּדִוד  ר'  ִהִּציַע   ָּכ ִמּשּׁום 
'ַהּמֹוִציא',  ִויָבְרכּו  ְיֵדיֶהם  ִיְּטלוּ  ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ְנִסיָעה  ְּכֵדי   ּתֹו ְסֻעָּדָתם  ֶאת  ְלַסֵּים  ְיַכּוְנּו 

.ֶאת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבעֹוָדם ַּבֶּדֶר ּוְלָבֵר
ִנְכְנסּו  ַּכַּזִית  ַוֲאִכיַלת  ָיַדִים  ְנִטיַלת  ְלַאַחר 
ָּפַתח  ָּדִוד  ְור'  ָלֶרֶכב  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני 
ַּכֲאֶׁשר  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ַּדּקֹות  ַּכָּמה  ִּבְנִסיָעה. 
ּוִבְּקׁשּו  ֲארּוָחָתם  ֶאת  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ִסְּימוּ 
ְלָבֵר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, נֹוְכחּו ְלַגּלֹות ִּכי ָׁשְכחּו 
 ְלָבֵר ְּכֵדי  ִּבְרּכֹון  אֹו  ִסּדּור  ִעָּמם  ָלַקַחת 
ְלַחֵּפׂש  ָּבֶהם  ִהְפִציר  ָּדִוד  ר'  ַהְּכָתב.   ִמּתֹו
ִהְקִּפיד  ְּכָלל   ְּבֶדֶר ֶאְפָׁשִרי.  ָמקֹום  ְּבָכל 
א;  ַהַּפַעם  אּוָלם  ִסּדּור,  ִיְהֶיה  ֶׁשְּבִרְכּבֹו 

ַהִחּפּושׂ ִהְסַּתֵּים ְּבִלי ִלְמצֹא ָּדָבר.
ֶזה  ַעְצָמם  ַעל  ִקְּבלּו  ּוִמְׁשַּפְחּתֹו  ָּדִוד  ר' 
ֶאת   ְלָבֵר ְלַהְקִּפיד  ַיֲעבֹר  ַּבל  ְּכחֹק  ִמְּכָבר 
ַהַּפַעם  ַהִאם  ַהְּכָתב.   ִמּתֹו ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת 
ִמְסַּתֵּבר  ֵמַהְנָהָגָתם?!  ְלַׁשּנֹות  ֵיָאְלצּו 
ְּבֵעָצה  ִנְזָּכר  ַהִּמְׁשָּפָחה  ִמְּבֵני  ֶאָחד  ֶׁשֹּלא! 
ֶׁשהּוְבָאה ְּבֵׁשם ְּגדֹוִלים ְוַצִּדיִקים, ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ִנְקַלע ָאָדם ְלָמקֹום ֶׁשֵאינֹו מֹוֵצא ּבֹו ִסּדּור 
ֶׁשִּיְטַרח  לֹו  ָראּוי  ִמּתֹוכֹו,   ְלָבֵר ֶׁשּיּוַכל 
ּוְלַאַחר  ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת  ֻנַּסח  ָּכל  ֶאת  ְוִיְכּתֹב 
ִמֵּכן ְיָבֵר, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיְפִסיד ְולּו ַּפַעם ַאַחת 

ַהְנָהָגה ֲחׁשּוָבה זֹו.
ָׁשַלף   ,ַהֶּדֶר ְּבׁשּוֵלי  ָּדִוד  ר'  ֵאפֹוא  ָעַצר 
ְוַהְּיָלִדים  ְוַדִּפים,  ֵעִטים  ַהְּכָפפֹות  ִמָּתא 
ָּכל  ִלְכּתֹב  ְּבִׂשְמָחה  ִהְתַנְּדבּו  ַהְּגדֹוִלים 
ֶאָחד ֵחֶלק ִמֻּנַּסח ַהְּבָרָכה. ּתֹו ַּכָּמה ַּדּקֹות 
ָּכתּוב  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ֻנַּסח  ְּבָיָדם  ָהָיה  ְּכָבר 
ִּבְמלֹואֹו. ַהַּדִּפים ָהָעְברּו ִמָּיד ְלָיד ָּבֶזה ַאַחר 
 ִמּתֹו ַהְּבָרָכה  ֶאת   ְמָבֵר ֶאָחד  ְּכֶׁשָּכל  ֶזה, 
ַהַּדִּפים  ֶאת  ַמֲעִביר  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ַהְּכָתב, 

ְלָאִחיו, ְוֵכן ָהְלָאה.
ָהִעיר  ִנְרֲאָתה  ְּכָבר   ,ְלָבֵר ֻּכָּלם  ִּסְּימוּ  ִמּׁשֶ
ִחְּיכּו  ַהִּמְׁשָּפָחה  ּוְבֵני  ִמֶּמְרָחק,  ּבֹוְלִטימֹור 
ִמְזַּדֵּמן  יֹום  ְּבָכל  א  ְּבִסּפּוק.  ֶזה  ֶאל  ֶזה 
ָלֶהם ִלְמסֹר ֶנֶפׁש ְלַמַען ַהְנָהָגה ּכֹה ֲחׁשּוָבה, 

ְלָבֵר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמּתֹו ַהְּכָתב ַּדְיָקא.
ְׁשַעת ַהֻחָּפה ָהְלָכה ְוָקְרָבה. ר' ָּדִוד ִהְׁשַּתֵּדל 
ַהְּמִהירּות  ִּבְגבּולֹות  ְנִסיָעתֹו,  ֶאת  ְלָהִאיץ 
ָּבֶרַקע,  ִהְתַנְּגָנה  ַעִּליָזה  ַמְנִּגיָנה  ַהֻּמֶּתֶרת. 
ְּבַמֲהלּוָמה  ַהָּיָפה  ָהֲאִויָרה  ִנְגְּדָעה  ּוְלֶפַתע 
ַעָּזה ְמֻלּוָה ַּבֲחָבָטה ַאִּדיָרה ּוְבַרַעׁש ְזכּוִכית 

ִמְתַנֶּפֶצת. 
ְּכֵדי  ִנָּיה  ִמּׁשְ ְלָפחֹות  ִנְזְקקּו  ָהֶרֶכב  יֹוְׁשֵבי 
ְּדָרִכים  ִּבְתאּוַנת  ְמעָֹרִבים  ֶׁשֵהם  ִלְקט 
ר'  ַׁשְרֶׁשֶרת'.  'ְּתאּוַנת  ַהְּמֻכָּנה  ָּכזֹו  ְרִציִנית, 
ָּדִוד ְוַרְעָיתוֹ ִמֲהרּו ְלַהִּביט ְלָאחֹור ַּבֲחָרָדה, 
ְּבַמָּבט  ִּכי  ִלְראֹות  ָׂשְמחּו  ָׁשַמִים  ּוְבַחְסֵדי 
א   ְּבֶדֶר ּוְׁשֵלִמים.  ְּבִריִאים  ֻּכָּלם  ִראׁשֹוִני 
ֵמָהֶרֶכב,  ַעְצָמם  ֶאת  ְלַחֵּלץ  ִהְצִליחּו   ֶּדֶר
ָׂשְמחּו  ַהְּכִביׁש  ְּבׁשּוֵלי  ָעְמדּו  ְוַכֲאֶׁשר 
ִלְראֹות ִּכי ָאֵכן, ְּבאֶֹפן ִנִּסי ְלַגְמֵרי ֻּכָּלם ָיְצאּו 
ְלא ֶּפַגע, ִמְּלַבד ָהֶרֶכב ֶׁשִּקֵּבל ַּכָּמה ַמּכֹות 

ַּפח ֲהגּונֹות.
ּוְלָהִבין  ְסִביָבם  ְלַהִּביט  ָיְכלּו  ָאז  ַרק 
זֹו  ָהְיָתה  ָלֶהם.  ֶׁשֵאַרע  ֶהָעצּום  ַהֵּנס  ֶאת 
'ְּתאּוַנת ַׁשְרֶׁשֶרת' ֶׁשָּבּה ָהיּו ְמעָֹרבֹות ָחֵמׁש 
ּוְׁשַּתִים  ִלְפֵניֶהם,  ֶׁשָּנְסעּו  ְׁשַּתִים  ְמכֹוִנּיֹות: 
ֶׁשָּלֶהם  ָהֶרֶכב  ַהֶּטַבע   ְּבֶדֶר ְלַאֲחֵריֶהם. 
ָהָיה ָאמּור ִלְסּפֹג ֶאת ַהַּמָּכה ַהָּקָׁשה ְּביֹוֵתר, 
ְּכִפי ֶׁשָאֵכן ָקָרה, אּוָלם ְּבאַֹרח ִּבְלִּתי ֵיָאֵמן 

יֹוְׁשָביו ָיְצאּו ְלא ֶּפַגע.
ִאם א ַּדי ְּבָכ, ֲהֵרי ֶׁשָהְרָכִבים ֶׁשִּלְפֵניֶהם 
ַלֲחלּוִטין,  ֲהרּוִסים  ִנְרִאים  ָהיּו  ּוְלַאֲחֵריֶהם 
ְּבִנּגּוד ְלִרְכָּבם ֶׁשָהָיה ְּבַמָּצב ָּכִׁשיר ִלְנִסיָעה.
ֵּבין ְלֵבין ִהִּגיעּו ַלָּמקֹום ּכֹחֹות ַהָּצָלה ַרִּבים 
ּוְלַאֲחֵריֶהם  ֶׁשִּלְפֵניֶהם  ֵמָהְרָכִבים  ֶׁשִחְּלצּו 
ְׁשַנִים  ׁשֹוִנים.  ְּבַמָּצִבים  ְּפצּוִעים  ַּכֲעָׂשָרה 
ְּכֶׁשֵהם  ַהחֹוִלים  ְלֵבית  ֻהְבֲהלוּ  ִמֵּביֵניֶהם 
ּוְבֵני  ָּדִוד  ְלר'  ְמאֹד.  ָקֶׁשה  ְּבַמָּצב  ְׁשרּוִיים 
ִמְׁשַּפְחּתֹו ַהֲהמּוִמים א נֹוַתר ֶאָּלא ִלְפנֹות 
ְלַצד ַהֶּדֶר ְולֹוַמר ַיְחָּדו 'ִמְזמֹור ְלתֹוָדה' ַעל 

ַהָּצָלָתם ַהִּפְלִאית.
ָּגלּוי  ְלֵנס  ָזכּו  ִּכי  ִמָּיד  ָּברּור  ָהָיה  ְלֻכָּלם 
ּוֻמְפָלא ֶזה, ִּבְזכּות ִהְתַאְּמצּוָתם ָהַרָּבה ַּכָּמה 
ִמִּמְנָהָגם  ְלַׁשּנֹות  ֶׁשֹּלא  ָלֵכן,  קֶֹדם  ַּדּקֹות 
ַהְּכָתב.   ּוִמּתֹו ְּבַכּוָָנה  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת   ְלָבֵר
ֵמַהְּטָראּוָמה  ֶׁשִהְתאֹוְׁשׁשּו  ְלַאַחר  אּוָלם 
ְּבַהְבָטָחתֹו  ָּדִוד  ר'  ִנְזַּכר  ֲעֵליֶהם,  ֶׁשָעְבָרה 
ַהְּמפֶֹרֶׁשת ֶׁשל ַּבַעל ָה'ֲעֶטֶרת ְזֵקִנים' (או"ח 

קפה א) ְּבֵׁשם ַהַּקְדמֹוִנים:
ֵאין  ְּבַכָּוָנה  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת   ֶׁשֵּבֵר ִמי  "ֶׁשָּכל 

ׁשֹוֵלט ּבֹו א ַאף ְוא ֶׁשֶצף ְוא ֶקֶצף".
ִמּתֹו ִמְכָּתב ֶׁשֻּפְרַסם ַּבִּגָּליֹון 'ַעל ַהָּמזֹון' ֲאָדר תש"פ

ְיסֹוד ַהּתֹוָרה – ְיסֹוד ַהּיֹום
ָּכל  ְלִקּיּום  ְוַהָּבִסיס  ַהְּיסֹוד  ִהיא  ָהֱאמּוָנה 
ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה. ַרק ָאָדם ֶׁשַּמֲאִמין ִּבְמִציאּות 
ָחׁש  ְוַהֻּמְחֶלֶטת  ַהִּבְלָעִדית  ּוְבַמְלכּותֹו  ה' 
 חֹוָבה ְלַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ֶאת עֹל ִמְצוֹוָתיו. ֶׁשָּכ
ו):  ָּפָרָׁשה  ִּדְבחֶֹדׁש  מס'  ִיְתרֹו  (ְמִכיְלָתא  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 
ַלְּמִדיָנה,  ֶׁשִּנְכַנס  ָוָדם  ָּבָׂשר   ְלֶמֶל "ָמָׁשל 
ָאַמר  ְּגֵזרֹות'.  ָעֵלינּו  'ְּגזֹר  ֲעָבָדיו:  לֹו  ָאְמרּו 
ֲעֵליֶהם,  ֶאְגזֹר  ַמְלכּוִתי  ֶאת  'ְּכֶׁשְּיַקְּבלּו  ָלֶהם: 
ֶׁשִאם ַמְלכּוִתי א ְיַקְּבלּו, ְּגֵזָרִתי א ְיַקְּבלּו'. 
'ָאֹנִכי  ב):  כ  (ְׁשמֹות  ְלִיְׂשָרֵאל  ַהָּמקֹום  ָאַמר   ָּכ
ַמְלכּוִתי...  ֶׁשִּקַּבְלֶּתם  הּוא  ֲאִני   – ֱאֶקיךָ'  ה' 

ּוְכֵׁשם ֶׁשִּקַּבְלֶּתם ַמְלכּוִתי – ַקְּבלּו ְּגֵזרֹוַתי".
ֶׁשָעָליו  ְוַהָּבִסיס  ַהְּיסֹוד  ַּגם  ִהיא  ָהֱאמּוָנה 
ְּבנּוָיה ֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה, ְוָלֵכן ְּגדֹוָלה ֲחִׁשיבּות 
ְּכִדְבֵרי  ַהְּתִפָּלה.  ֶטֶרם  ָּבּה  ַהִהְתּבֹוְננּות 
ַּבַעל  ֶׁשהּוא  "ִמי  (פי"ט):  ְיָׁשִרים'  ַה'ְּמִסַּלת 
ֵלב,  ְוִׂשיַמת  ִהְתּבֹוְננּות  ִּבְמַעט  ָנכֹון,  ֵׂשֶכל 
הּוא   ֵאי ַהָּדָבר,  ֲאִמַּתת  ְּבִלּבוֹ  ִלְקּבַֹע  יּוַכל 
ּוְלָפָניו   ,ִיְתָּבַר ִעּמֹו  ַמָּמׁש  ְונֹוֵתן  ְונֹוֵׂשא  ָּבא 
 הּוא ִמְתַחֵּנן ּוֵמִאּתֹו הּוא ְמַבֵּקׁש, ְוהּוא ִיְתָּבַר
ְׁשמֹו ַמֲאִזין לֹו ּוַמְקִׁשיב ִלְדָבָריו, ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר 
ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ְוֵרֵעהּו ַמְקִׁשיב ׁשֹוֵמַע ֵאָליו".

ְלרֹב ֲחִׁשיבּוָתּה ַהְּבִסיִסית ֶׁשל ָהֱאמּוָנה ְּבִבְנַין 
ַחֵּיי ַהְּיהּוִדי ִּתְּקנּו ַהַּקְדמֹוִנים לֹוַמר ְּבֵראִׁשית 
ַחי'.  ֱאִקים  'ִיְגַּדל  ַהִּנְׂשָּגב  ַהִּפּיּוט  ֶאת  ַהּיֹום 
ֶׁשָּקַבע  ָהֱאמּוָנה  ִעְּקֵרי  י"ג  ֶאת  ּכֹוֵלל  ַהִּפּיּוט 
ָהַרְמָּב"ם ְּבֵפרּוׁש ַהִּמְׁשָניֹות ַּבַהְקָּדָמה ְלֶפֶרק 
ֵחֶלק (ַּבַעל ַה'ּתֹוְספֹות יֹום טֹוב' ְּב'ַמֲאַמר ַההֹוָדָאה ְוַהַּתָּקָנה' 

ַהֻּמְדָּפס ְּברֹאׁש ֵסֶפר 'ָאְרחֹות ַחִּיים').

ֶזה  ִּפּיּוט  לֹוַמר  ֶׁשָּנֲהגּו  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּקִהּלֹות  ֵיׁש 
ַרק ְּבַׁשָּבתֹות ְוא ִּבימֹות ַהחֹל. ְּב'ֵסֶדר ַהּיֹום' 
(ְּתִפַּלת מּוָסף ֶׁשל ַׁשָּבת) ָּכַתב ֶׁשָּנֲהגּו ְלאֹוְמרֹו ִמיֵדי 
'ָיֶפה ַלֵּלב'  ַׁשָּבת ַאַחר ְּתִפַּלת מּוָסף, ּוַבֵּסֶפר 
(ח"ה סי' רסח ס"ק ב) ֵהִביא ֶׁשָּנֲהגּו ְלאֹוְמרֹו ִמיֵדי 
ֵליל ַׁשָּבת. ַאף ַרִּבי ִּפיְנָחס ִמּקֹוִריץ ָנַהג לֹוַמר 
ֵלם' ַׁשַער ֵסֶדר  ִּפּיּוט ֶזה ַרק ְּבַׁשָּבת ('ִמְדַרׁש ִּפיְנָחס ַהּׁשָ

ַהּיֹום ֻנְסֲחאֹות ַהְּתִפָּלה אֹות סה) 

ֶזהּות ְמַחֵּבר ַהִּפּיּוט
ָמִצינּו  ֶזה  ִּפּיּוט  ְמַחֵּבר  ֶׁשל  ְלֶזהּותֹו  ְּבנֹוֵגַע 
ַּכָּמה ֵּדעֹות: ֵיׁש ֶׁשִּיֲחסּוהּו ַלְּמׁשֹוֵרר ַהַּקְדמֹון 
ִּכי  ֶׁשָּטֲענּו  ְוֵיׁש  ְּגִבירֹול,  ִאְּבן  ְׁשמֹה  ַרִּבי 
ִּפּיּוט  ֶׁשָּכָאמּור  ְלִפי  ִמְסַּתֵּבר,  ֵאינֹו  ַהָּדָבר 
ָהַרְמָּב"ם,  ֶׁשִּיֵּסד  ָהִעָּקִרים  י"ג  ַעל  ְמֻיָּסד  ֶזה 
ֶׁשִּיֲחסּוהּו  ֵיׁש  יֹוֵתר.  ְמֻאֶחֶרת  ִּבְתקּוָפה  ֶׁשַחי 
ַרִּבי  ְּבֵׁשם  ֶלָחָכם  ֶׁשִּיֲחסּוהּו  ְוֵיׁש  ָלַרְמָּב"ם, 
ֶזה  ֶׁשָחָכם  ֶׁשִּיָּתֵכן  ְוָכְתבּו   ,ָּברּו ב"ר  ְיִחיֵאל 
"ֵמִתים  ַהִּפּיּוט:  ְּבִסּיּום  ְׁשמֹו  ֶאת  ָרַמז  ַאף 
ֵׁשם  ַעד  ֲעֵדי   ָּברּו ַחְסּדֹו  ְּברֹב  ֵא-ל  ְיַחֶּיה 
ְּכָבר  ֶׁשהּוְבָאה  ְנפֹוָצה  ֵּדָעה  ְּתִהָּלתוֹ". 
ְּבִסּדּוִרים ַעִּתיִקים ְמַיֶחֶסת ֶאת ַהִּפּיּוט ֶלָחָכם 
ַקְדמֹון ְּבֵׁשם ַרִּבי ָּדִנֵּיאל ב"ר ְיהּוָדה ַּדָּין (ִסּדּור 
'ֲעבֹוַדת  ִסּדּור  ַהִּיחּוד;  ְלִׁשיר  ּוַבַהְקָּדָמה  'ִיְגַּדל'  ִלְפֵני  ַהַּיֲעֵב"ץ 
ִיְׂשָרֵאל' עמ' 154; 'ִּתּקּון ְּתִפָּלה' ֶׁשּבְִּסּדּור 'אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות' ַּדף 

נב; 'ָמבֹוא ְלַמְחזֹור ְּבֵני רֹוָמא' עמ' 44). 

ִלְפֵני  ְּכָבר  ַהְּתִפָּלה  ְּבִסּדּוֵרי  ִנְקָּבע  ֶזה  ִּפּיּוט 
ִויַטל  ַחִּיים  ַרִּבי  ְואּוָלם  ִנים,  ַּבּׁשָ ַרּבֹות  ֵמאֹות 
ַהְּתִפָּלה)  ְוֻנַּסח  ְלַׁשֵּבַח  ָעֵלינּו  ִעְנַין  ַהַּכּוָנֹות'  ('ַׁשַער  ָּכַתב 
ֶׁשָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש ִהְקִּפיד ֶׁשֹּלא ְלאֹוְמרֹו, ְלִפי 
ֶׁשֵאינֹו ְמֻתָּקן ְלִפי ֵסֶדר ַהַּקָּבָלה. ַאף ַהַּיֲעבֵ"ץ 
ְּבִסּדּורוֹ (ָׁשם) ָּכַתב ֶׁשַחְכֵמי ָהֱאֶמת א ָאְמרּו 
ִּפּיּוט ֶזה ִמְּפֵני ֶׁשּנֹוְספּו ּבֹו ְּתָאִרים ְמֻחָּדִׁשים. 
ָל"ה ַהָּקדֹוׁש (ַׁשַער ָהאֹוִתּיֹות אֹות ָאֶל"ף  ְלֻעָּמָתם ַהּׁשְ
 יר ַהְּמֻׁשָּבח' ּוַמֲאִרי ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה) ְמַכֵּנהּו: 'ַהּׁשִ
ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ְוָכַתב  ְלָבֲארֹו. 
ָּדִוד ִמּבּוְטַשׁאְטׁש, ('ֵאֶׁשל ַאְבָרָהם' סי' תצב) ֶׁשָּנַהג 
ְלאֹוְמרֹו ְלַאַחר ֶׁשַהְׁשָּל"ה ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָהָיה ָּבִקי 
ָקַבע  ַהַּקָּבָלה,  ּוְבתֹוַרת  ּתֹוָרה  ְּבִסְתֵרי  ָּגדֹול 
ַמִים' ְוַאף  ֶאת ַהִּפּיּוט ְּבִסּדּורוֹ 'ִסּדּור ַׁשַער ַהּׁשָ
ֶהֱאִרי ְּבֵבאּורוֹ. ְוָכַתב ַּבֵּסֶפר 'ֶאֶלף ַהָּמֵגן' ַעל 

(תקפד יג) ֶׁשָּכל ֶאָחד ִיְנַהג ְּכִפי  'ַמֵּטה ֶאְפַרִים' 
ֶׁשְּמֻקָּבל ִּבְמקֹומֹו. 

ֶׁשָחְתמּו  רּות  ִהְתַקּׁשְ ֶׁשִּבְׁשַטר  ְלַצֵּין  ְמַעְנֵין 
תקי"ד  ִּבְׁשַנת  ְירּוָׁשַלִים  ְמֻקְּבֵלי  ֵּביֵניֶהם 
ַהֲחֵבִרים  ַאַחד  ֶׁשל  ָחְליוֹ  ִיְכַּבד  ֶׁשִאם  ִנְכַּתב 
יֹאְמרּו ִעּמֹו ְּבתֹו ָּכל ַהְּתִפּלֹות ְוַהּוִּדּוִיים ַּגם 
ִּפּיּוט ֶזה "ִּכי הּוא ְמֻסָּגל ְמאֹד ְלַאֵּבד ַהָּבִאים 
ְוָחִליָלה".  ַחס  ָרעֹות  ֶּבֱאמּונֹות  ְלַתְעְּתעֹו 

('ִאְּגרֹות ְוַהְסָּכמֹות ַהִחידָ"א' עמ' קכד)

י"ג ִעָּקִרים ְּבי"ג ָּבִּתים
 ְּבָכ ִהיא  ֶזה  ִּפּיּוט  ֶׁשל  ַהְּמֻיֶחֶדת  ַמהּותֹו 
ֶׁשִּבְׁשוָׁשה ָעָׂשר ָּבָּתיו ִנְרְמזּו ְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר 
ָהִעָּקִרים – ֲהא ֵהם ְיסֹודֹות ָהֱאמּוָנה ֶׁשִּיֵּסד 

ָהַרְמָּב"ם ְוֵהם:
ד.  ּגּוף  ֵאינֹו  ג.  ה'  ַאְחדּות  ב.  ה'  ְמִציאּות  א. 
ָראּוי  ְלַבּדֹו  ַלה'  ה.  ְוַאֲחרֹון  ַקְדמֹון  ֱהיֹותֹו 
ֱהיֹות  ז.  ֱאֶמת  ְנִביִאים  ִּדְבֵרי  ֶׁשָּכל  ו.  ַלֲעבֹד 
ּתֹוָרה  ח.  ָהֱאנֹוִׁשי  ַהִּמין  ִמְבַחר  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה 
י.  ֻמְחֶלֶפת  ְּתֵהא  א  ַהּתֹוָרה  ט.  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן 
ַהְׁשָּגָחה יא. ָׂשָכר ָועֶֹנׁש יב. ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח יג. 

ְּתִחַּית ַהֵּמִתים.
ִּבְכַלל  הּוא  ֲהֵרי  ֵאּלּו  ִּביסֹודֹות  ַהַּמֲאִמין 
ְּכַלָּפיו  ְוִלְנהֹג  אֹותֹו  ֶלֱאהֹב  ּוִמְצָוה  'ִיְׂשָרֵאל', 
ִאם  ַּגם  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ַהִּמְצוֹות  ְּבָכל 
ַאף  ַמֲאִמין  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  אּוָלם  ַלֲחטֹא.  ִהְרָּבה 
ְּבֶאָחד ִמן ַהְּיסֹודֹות ַהָּללּו ָיָצא ִמְּכַלל ִיְׂשָרֵאל 
ְוִנְקָרא 'ִמין' ְו'ֶאִּפיקֹוֶרס' (פיה"מ ָלַרְמָּב"ם, ַסְנֶהְדִרין 

ַּבַהְקָּדָמה ְלֶפֶרק ֵחֶלק). 

ִנְתְקָנה  ַהִּסּדּוִרים  ְּברֹב  ַּכּיֹום  ִּכי  ְלַצֵּין  ֵיׁש 
ִּבְמפָֹרׁש  ָהִעָּקִרים  ָעָׂשר  ְׁשלֹוָׁשה  ֲאִמיַרת 
ְּבִסּדּוִרים  ֵמִעּיּון  ְואּוָלם  ַהְּתִפָּלה,  ְּבסֹוף 
'ִיְגַּדל'  ֲאִמיַרת  ַּתָּקַנת  ִּכי  ִנְרֶאה  ְקדּוִמים 
(ְרֵאה  זֹו  ַּתָּקָנה  ִנְקְּבָעה  ְּבֶטֶרם  עֹוד  ִנְקְּבָעה 

'ְמנּוַחת ָׁשלֹום' ח"ג סי' טז).

'ִמְצָוה ִלְרּדֹף ַאַחר ְיִדיָעָתם'
ַרֵּבנּו ָהַרְמַח"ל ִּבְתִחַּלת ִסְפרֹו 'ַּדַעת ְּתבּונֹות' 
ָהֱאמּוָנה:  ִעְּקֵרי  ָעָׂשר  ְׁשלֹוָׁשה  ְּבִעְנַין  ּכֹוֵתב 
ָּכל  ְיִדיָעָתם,  ַאֲחֵרי  ִלְרּדֹף  ָאָדם  ָּכל  "ֶׁשַחָּיב 
ָהִעָּקִרים  ְיִדיַעת  ְוָאְמָנם,  ָידֹו".  יג  ַּתּׂשִ ֲאֶׁשר 
ְּדָבָריו  ְלאֹור  ִּבְפָרט  ְמאֹד.  ַעד  ִהיא  ֲחׁשּוָבה 
ֶׁשְּבׁשֹוֶנה  ִמְּבִריְסק  ַהְּגַר"ח  ֶׁשל  ַהּנֹוָדִעים 
ָהָאָדם  ֵאין  ֶׁשִאם  ַהּתֹוָרה,  ִמְצוֹות  ַאר  ִמּׁשְ
ֵאינֹו יֹוֵדַע ַאַחת ִמן ַהִּמְצוֹות ַאף ֶׁשְּבָכ ָחֵסר 
ּוִבְכַלל  ִמין,  ִנְקָרא  ֵאינֹו  ַהּתֹוָרה,  ִּביִדיַעת  לֹו 
ִיְׂשָרֵאל הּוא. ְלֻעַּמת זֹאת ֶאת ְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר 
ֶׁשֵאינֹו  ּוִמי  ָלַדַעת,  ֶאָחד  ָּכל  ַעל  ָהִעָּקִרים 
ְל'ִמין'   ְּבָכ ֶנְחָׁשב  ָהִעָּקִרים,  ִמן  ֶאָחד  יֹוֵדַע 
ּכֹוֵפר  ֵאינֹו  ִאם  ַּגם  'ִיְׂשָרֵאל',  ִמְּכַלל  ֶׁשָּיָצא 

ָּבֶהם, ָחִליָלה (ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח ִמֵּבית ֵלִוי עמ' קצ). 
ָלַגַעת  ה'  ְּבֶעְזַרת  ְנַנֶּסה  ַהָּבִאים  ַּבַּמֲאָמִרים 
 – ֶזה  ִנְׂשָּגב  ִּפּיּוט  ֶׁשל  ַאַּדְרּתֹו  ִּבְקֵצה   ַא
ִּבְבִחיַנת "ִיְׁשַמע ָחָכם ְויֹוֶסף ֶלַקח" (ִמְׁשֵלי א ה) 
– ַעל ְקֵצה ַהַּמֶּטה ִנְטַעם ְמַעט ִמּצּופֹו ּוְנַנֶּסה 
ְלִהְתַחֵּבר ָלעֶֹמק ַהָּטמּון ְּבִמּלֹוָתיו ַהְּמֻיָחדֹות 
ַהֵּפרּוׁש  ִמּלֹות  ֲהָבַנת  ֶׁשֵּכן  אֹוָתן.  ּוְלָהִבין 
ֲחׁשּובֹות ַעד ְמאֹד ְּכֵדי ְלַמֵּלא ֶאת ִיעּודוֹ. ְּכִפי 
ְּתִפָּלה  (ִּדיֵני  אֶֹמץ'  'יֹסֵף  ַהָּקדּום  ְּבֵסֶפר  ֶׁשָּכַתב 
אֹות ס): "נֹוֲהִגים לֹוַמר ַאַחר ָּכל ְּתִפָּלה 'ִיְגַּדל' 

ּוְמֻיָּסד  ְמֻׁשָּבח  ִׁשיר  הּוא  ִּכי  ַאְׁשְּכַנז,  ְּבֶאֶרץ 
ִלְלמֹד  טֹוב  ָלֵכן,  ֱאמּוָנֵתנּו.  ִעְּקֵרי  י"ג  ִּפי  ַעל 

ֵּפרּוׁשֹו ְּבִדְקּדּוק ּוְלאֹוְמרֹו ְּבִכּוּון".

ְמִסירּות ֶנֶפׁש ֶׁשִהִּציָלה ְנָפׁשֹות

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

נפׁש ֶׁש ת

ִספּפּו
ל עלַ

ִ ם
ל" (א)  "ִ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
"

ננִִנינִני ּפְ ם 


