
ת ָנׂשֹא ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִהְרהּור ַההֹוֵפ ָרָׁשע ְלַצִּדיק
"ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו" (ה ז)

ב ִּבְתׁשּוָבה  ִמִּדְבֵרי ָהַרְמָּב"ם (ְּתׁשּוָבה א א) ִמְתָּבֵאר ֶׁשַהּׁשָ
ִמְתַּכְּפִרים.  ֲחָטָאיו  ֵאין  ֲחָטָאיו,  ַעל  ֶׁשִהְתַוָּדה  ִמְּבִלי 
מט  (ִקּדּוִׁשין  ַהְּגָמָרא  ִמִּדְבֵרי  ְּדָבָריו  ַעל  ָּתְמהּו  ַרִּבים 
ַצִּדיק  ֶׁשהּוא  ְמַנת  ַעל  ָהִאָׁשּה  ֶאת  ֶׁשַהְּמַקֵּדׁש  ב) 
ָּגמּור, ֲאִפּלוּ ִאם הּוא ְמֻפְרָסם ְּכָרָׁשע ָּגמּור ֲהֵרי ִהיא 
ֲהֵרי  ְּבִלּבוֹ.  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשִהְרֵהר  ֶׁשִּיָּתֵכן  ְלִפי  ְמֻקֶּדֶׁשת, 
ֵמָרָׁשע   ַֹלֲהפ ָאָדם  ָיכֹול  ִּבְלַבד  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשְּבִהְרהּור 

ְלַצִּדיק, ַאף ְּבא ִוּדּוי? 
ָרָׁשע  אֹו  ְּכַצִּדיק  ָאָדם  ַהְגָּדַרת   :'ִחּנּו ַה'ִּמְנַחת  ֵּתֵרץ 
ֲחָרָטתֹו  ְּבִמַּדת  ֶאָּלא  ֲחָטָאיו  ְּבַכָּפַרת  ְּתלּוָיה  ֵאיָנּה 
ֶאת  ְמַעֵּכב  ִוּדּויוֹ  ֶׁשֶחְסרֹון  ִמי  ַאף   ְלִפיָכ ֲעֵליֶהם. 
ַּכָּפַרת ֲחָטָאיו, ִאם ָׁשב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְוִהְתָחֵרט ַעל 

ַמֲעָׂשיו, ֵאינֹו ֶנְחָׁשב יֹוֵתר ְּכָרָׁשע ֶאָּלא ְּכַצִּדיק.
ֲחָכִמים  ִמְּטִׁשיִּבין:  ַהָּגאֹון  ֵהִביא  ַלְּדָבִרים  נֹוָסף  ִיּשּׁוב 
מֹוֲחִלים  ה  ִאּׁשָ ֶׁשַהּנֹוֵׂשא  ג)  ג  ִּבּכּוִרים  (ְירּוַׁשְלִמי  ָאְמרּו 
ְמַנת  ַעל  ה  ִאּׁשָ ֶׁשִּקֵּדׁש  ִמי   ּוְלִפיָכ ֲעוֹונֹוָתיו,  ַעל  לֹו 
ֶׁשהּוא ַצִּדיק ָּגמּור, ְּבֶרַגע ֶׁשִהְרֵהר ִּבְתׁשּוָבה ָהַפ ִמָּיד 
ְלַצִּדיק. ֶׁשֵּכן ַּבד ְּבַבד ָחלּו ִקּדּוָׁשיו ְוִנְמֲחלּו ֲעוֹונֹוָתיו 
[ִּבְבִחיַנת "ִּגּטֹו ְוָידֹו ָּבִאים ְּכֶאָחד" (ִּגִּטין עז ב)]. ְלֻעַּמת 
זֹאת, ָאָדם ִמן ַהּשּׁוָרה ֵאינֹו ֶנְחָׁשב 'ַצִּדיק' ֶאָּלא ִאם ֵּכן 

ִהְתַוָּדה ַעל ֲחָטָאיו. 
'ִמְנַחת ִחּנּו' שסד א; ׁשּו"ת 'ּדֹוֵבב ֵמיָׁשִרים' ח"א סי' כב

ִוּדּוי ַעל ַהֵחְטא ְותֹוְצאֹוָתיו
"ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו" (ה ז)

ַחָּטאָתם",  ֶאת  "ְוִהְתַוּדּו  לֹוַמר:  ָהָיה  ַּדי  ִלְכאֹוָרה, 
ּוַמּדּוַע מֹוִסיָפה ַהּתֹוָרה: "ֲאֶׁשר ָעׂשּו"? 

ִּכי  ָהרֹוִעים'  ַה'ְּמא  ַּבַעל  ַיאִלישׁ  ְצִבי  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ֵּבֵאר 
ֶׁשְּצִריִכים  ֶׁשִּמְּלַבד   ,ְּבָכ ְלַהְדִּגיׁש  ַהּתֹוָרה  ִּבְּקָׁשה 
ֲעֵליֶהם  ֲחָטֵאיֶהם,  ַעל  ְוָלׁשּוב  ְלִהְתַוּדֹות  ִיְׂשָרֵאל 
 – ָעׂשּו"  "ֲאֶׁשר  ַהִּמְצוֹות  ַעל  ַאף  ּוְלִהְתַוּדֹות  ְלהֹוִסיף 
ַעל ָּכ ֶׁשֹּלא ִקְּימוּ אֹוָתן ַּבּצּוָרה ַהְּנכֹוָנה, ְּכִפי ֶׁשִצּּוָה 

ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם. 
ִנְמָנע  ְוַהחֹוֶטא  ֵיׁש  ָּדַרׁש:  סֹורֹוְצִקין  ַזְלָמן  ַרִּבי 
'ְוִכי ָמה ֵהם ֲחָטַאי  ִמְּלִהְתָחֵרט ַעל ַמֲעָׂשיו ְּבחֹוְׁשבֹו: 
ְלֻעַּמת ֲחָטֵאי זּוָלִתי, ֵהן ֲאִני ֶנְחָׁשב ַצִּדיק ְּבַיַחס ְלדֹור 
ֶאת  "ְוִהְתַוּדּו  ָהַאְזָהָרה:  ָּבָאה   ָּכ ַעל  ֶזה...'  ָׁשֵפל 

ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו" – ֵהם ְוא ֲאֵחִרים.

ְׁשֶטְרְנּבּוךְ  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ָהַרֲאַב"ד  ֵּבֵאר  נֹוָסף  ְּבאֶֹפן 
 ֶׁשָּצִרי ֶׁשִּמְּלַבד   ְּבָכ ְלהֹורֹות  ַהּתֹוָרה  ָּבָאה  ִּכי 
ַאף  ְלִהְתַוּדֹות  ָעָליו  ֲחָטָאיו,  ַעל  ְלִהְתַוּדֹות  ַהחֹוֵטא 
ְּכתֹוָצָאה  ֶׁשִּנְבְראּו   – ָעׂשוּ"  "ֲאֶׁשר  ַהַּמְׁשִחיִתים  ַעל 
ִּב'ְתִפָּלה  ְלִהְתַוּדֹות  ָלנּו  ִּתְּקנּו  ֶׁשָאֵכן  ְּכִפי  ֵמֲחָטָאיו. 
ִּכי  ִלי  "אֹוי  ַהִּכּפּוִרים:  יֹום  ְּבֶעֶרב  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ַזָּכה' 
ַּתַחת ַהַּמְחָׁשבֹות ַהּטֹובֹות ֶׁשָּיכְֹלִּתי ִלְברֹא ַעל ְיֵדי ֶזה 
ַמְלָאִכים ְקדֹוִשׁים ֶשִׁיְּהיּו ַסֵנּגֹוִרים ּוְפַרְקִליִטים טֹוִבים 
ָעַלי, ַתְּחֵתּיֶהם ָבָּראִתי ַמְשִׁחיִתים ְלַחֵבּל ֶאת ַעְצִמי". 
'קֹול ַיֲעקֹב'; 'ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה'; 'ַטַעם ָוַדַעת'

ם' ַחָּנה ִּבְּקָׁשה 'ַעל ַהּׁשֵ
ה ּוְטהָֹרה ִהוא ְוִנְּקָתה ְוִנְזְרָעה  "ְוִאם א ִנְטְמָאה ָהִאּׁשָ

ָזַרע" (ה כח)
ָאַמר ַה'ֵּבית ַהֵּלִוי': 

ַּבְּגָמָרא (ְּבָרכֹות לא ב) ְמבָֹאר ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשִהְתַּפְּלָלה ַחָּנה 
ָאְמָרה  ְּבֵבן,  אֹוָתּה  ֶׁשִּיְפקֹד  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני 
ִאיׁש  ִעם  ְוֶאְסַּתֵּתר   ֵאֵל ִּתְפְקֵדִני,  א  ִאם  ה':  ִלְפֵני 
 ָּכ ְּכ'סֹוָטה'.  ֶׁשֵאָחֵׁשב  ְּכֵדי  ַּבֲעִלי  ֶאְלָקָנה  ִּבְפֵני  ָזר 
ֶאָּמֵצא  ְוַכֲאֶׁשר  ַהָּמִרים,  ַּבַּמִים  ְלַהְׁשקֹוֵתִני  ִיְצָטְרכּו 

 :ְּבתֹוָרְת ִהְבַטְחָּת   ָּכ ֶׁשֲהֵרי  ֶאָּפֵקד,  ְּבַוַּדאי  ְנִקָּיה 
ה ּוְטהָֹרה ִהוא ְוִנְּקָתה ְוִנְזְרָעה  "ְוִאם א ִנְטְמָאה ָהִאּׁשָ

ָזַרע". 
ְּבנֹוֵגַע  ֶׁשֶּנֱאָמר  ַהָּפסּוק  ְלׁשֹון  ֶאת  ְלָהִבין  נּוַכל   ְּבָכ
ּוָבכֹה  ה'  ַעל  "ַוִּתְתַּפֵּלל  י):  א  א'  (ְׁשמּוֵאל  ִלְתִפָּלָתּה 
 ְלַלֶּמְד ה'",  "ַעל  ֶאָּלא  ה'",  "ֶאל  ֶנֱאָמר  א  ִתְבֶּכה"; 
 – ם"  ַהּׁשֵ "ַעל  ַּבָּקָׁשה  ַאף  ִּבְתִפָּלָתּה  ָּכְלָלה  ֶׁשַחָּנה 
ֶׁשֹּלא ִיְתַּבֶּזה ֵׁשם ה' ֵמֲחָמָתּה; ְּכלֹוַמר: ֶׁשִּיֵּתן ָלּה ה' ֵּבן 
ְּבכֹחַ ְּתִפָּלָתּה, ִמְּבִלי ֶׁשִּתְצָטֵר ִלְגרֹם ֶׁשַּיְׁשקּוָה ַּבַּמִים 
ַהָּמִרים, ֶׁשְּכֵדי ַלֲהִכיָנם ָהיּו מֹוֲחִקים ְּבתֹוָכם ֶאת ֵׁשם 

ה' ֶׁשִּנְכָּתב ַעל ַּגֵּבי ְקָלף.
ְמַאֵּסף 'ַהְּבֵאר' תרפ"ג ֶּכֶר א ֵחֶלק א עמ' יז

'ּכֹה ְתָבְרכּו' ֵמָאה ְּבָרכֹות
"ּכֹה ְתָברְכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם" (ו כג)

ָּדַרׁש ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנֶּדל ַלַזר ַרָּבּה ֶׁשל ְסְטִריזֹוב:
ֵּתי אֹוִתּיֹות: ַּכ"ף – ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֵּתַבת "ּכֹה" ֻמְרֶּכֶבת ִמּׁשְ
ֶׁשֵּיׁש  ִנְמָצא  ָחֵמׁש.  ְּבִגיַמְטִרָּיה   – ְוֵה"א  ֶעְׂשִרים, 
ה'  "כ'  ְּביֹום:  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ֲאִמיַרת  ְלִמְצַות  ֶרֶמז  ָּכאן 
ְתָבְרכּו" – ֲעֵליֶכם ְלָבֵר ִמֵּדי יֹום ה' ְּפָעִמים כ' ְּבָרכֹות, 

ְּדַהְינוּ ֵמָאה ְּבָרכֹות. 
'ׂשַֹבע ְׂשָמחֹות' 

'ַּכ"ף ַאַחת' ָׁשָוה 'ֲעָׂשָרה ָזָהב'
"ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקטֶֹרת" (ז יד)

ֲחָכִמים  ְלִדְבֵרי  ָמקֹור  ָהִראׁשֹוִנים  ָלְמדּו  ֶזה  ִמָּפסּוק 
ְוָיּה ֶׁשל ָּכל ְּבָרָכה הּוא ֲעָׂשָרה ְזהּוִבים,  (ֻחִּלין פז א) ֶׁשּׁשָ

ּוֵבֲארּו ֶאת ְּדָרָׁשָתם ִּבְׁשֵני ֳאָפִנים: 
(ְרֵאה  ִּכְבָרָכה  ֶנֱחֶׁשֶבת  ַהְּקטֶֹרת  ֵּבֵאר:  ָזרּוַע'  ָה'אֹור 
ְיַׁשְעָיהּו סו ג), ּוִמָּכ ֶׁשִּצּוְָתה ַהּתֹוָרה ָלַקַחת ֶאת ַהְּקטֶֹרת 
ְוָיּה ֲעָׂשָרה ְזהּוִבים, ָלַמְדנּו ֶׁשׁשִֹּוי ָּכל ְּבָרָכה  ְּבַכף ֶׁשּׁשָ

הּוא ֲעָׂשָרה ְזהּוִבים. 
ְלֻעַּמת זֹאת ַה'ּכְֹלּבוֹ' ָּדַרׁש זֹאת ְּבאֶֹפן ַאֵחר: "ַּכף ַאַחת" 
ָׁשָוה  ַהְּבָרכֹות,  ֵמָאה]  [ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִמ'ַּכ"ף'  ַאַחת  ָּכל 

"ֲעָׂשָרה ָזָהב".
'אֹור ָזרּוַע' סי' שצט; 'ּכְֹלּבֹו' סי' קח

ֶׁשׁשִֹּוי  ד)  שפב  (חו"מ   "ַָּׁהש ֶׁשָּפַסק  ָמה  ָידּוַע  ְוִהֵּנה 
ֶׁשֶּנֶעְנָתה  ִּבְתַנאי  ַרק  ְזהּוִבים  ֲעָׂשָרה  הּוא  ְּבָרָכה  ֶׁשל 
ֶזה: "ַּכף  ִמָּכתּוב  ֶרֶמז  ִלְמצֹא  נּוַכל   ְלָכ ְוַאף  ְּב'ָאֵמן', 

ַאַחת ֲעָׂשָרה" – ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'.

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

ני ּפְ ם
ָנִזיר ָהעֹוֶנה ָאֵמן – ָּגדֹול ֵמַהְּמָבֵר

"ּכֹל ְיֵמי ִנְזרֹו ִמּכֹל ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ִמֶּגֶפן ַהַּיִין ֵמַחְרַצִּנים 
ְוַעד ָזג א יֹאֵכל" (ו ד)

ַהְּגָמָרא  ְמִביָאה  ב)  (סו  ָנִזיר  ַמֶּסֶכת  ֶׁשל  ְּבִסּיּוָמּה 
ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ָּגדֹול  אֹוֵמר:  יֹוֵסי  "ַרִּבי  ַהָּבָרְיָתא:  ֶאת 
ַשָּׁיכּוָתּה  ֵּפֶׁשר  ֶאת  ְלָהִבין  ְוֵיׁש   ."ַהְּמָבֵר ִמן  יֹוֵתר 

ֶׁשל ֵמיְמָרא זֹו ְלַמֶּסֶכת ָנִזיר? 
ֵּבֵאר ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ִׁשיק ַרָּבּה ֶׁשל ִליָדא: 

ב ְּתִמיָהה ָהעֹוָלה ְלִמְקָרא  ְּבָכ ִּבְּקׁשּו ֲחָכִמים ְלַיּׁשֵ
ַעל  ְלַקֵּבל  ָאָדם  ָיכֹול  ֵּכיַצד  ִלְכאֹוָרה  ָנִזיר:  ָּפָרַׁשת 
ְּבָרכֹות  ַמְפִסיד  הּוא   ְּבָכ ַוֲהא  'ְנִזירּות',  ַעְצמֹו 
ַרּבֹות ֶׁשָּיכֹול ָהָיה לֹוַמר ַעל ֲאִכיַלת ֲעָנִבים ּוְׁשִתַּית 
ֶאת   ְלָכ ְּבֶהְקֵׁשר  ֲחָכִמים  ֵהִביאּו   ְלִפיָכ ַיִין? 
יֹוֵתר  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  "ָּגדֹול  יֹוֵסי:  ַרִּבי  ֶׁשל  ַמֲאָמרֹו 
ֵמַהְּמָבֵר", ֵלאמֹר: ַהָּנִזיר ֵאינֹו ַמְפִסיד ְּבָרכֹות, ֶׁשֵּכן 
ּוְזכּות  ֲאֵחִרים,  ִּבְרכֹות  ַעל  ָאֵמן  ַלֲענֹות  הּוא  ָיכֹול 

 .ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּגדֹוָלה ִמן ַהְּמָבֵר
'ֵעין ֵאִלָּיהּו' ָנִזיר סו ב

ת ָנׂשֹא ָרׁשַ 383ּפָ תשפ"א

ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ַהַּבֲעָל"ט ִּתְמֶלאָנה ָמאַתִים ָׁשִנים ִלְפִטיָרתֹו ֶׁשל ָמָרן 
ַרִּבי ַחִּיים ִמּוֹולֹוזִ'ין ַּבַעל 'ֶנֶפׁש ַהַחִּיים' ֶׁשִּנְפַטר ְּבי"ד ְּבִסיָון תקפ"א. 
ִאם  ִמִּפיו  ְּבָרָכה  ְלהֹוִציא  ֶׁשֹּלא  ָיָמיו  ָּכל  ִהְקִּפיד  ִּכי  ֵהִעידּו  ָעָליו 
ִלּמּודוֹ   ְּבַמֲהַל ַהְּפָעִמים  ְּבַאַחת  ָאֵמן.  ַאֲחֶריָה  ֶׁשַּיֲעֶנה  ִמי  ָהָיה  א 
ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה, ִּבֵּקׁש ִלְׁשּתֹות ְוא ָהָיה ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה ָאֵמן ַאַחר ִּבְרָכתֹו, 

ַמִים ֶׁשַּיֲעֶנה ָאֵמן ַאַחר ִּבְרָכתֹו. ְוִנְׁשַלח ֵאָליו ַמְלָא ִמּׁשָ
'ְׁשַאל ָאִבי ְוַיֵּגְדךָ' ח"א עמ' פז 

ְּבֵני ֱאמּוִנים: ָאֵמן ְלָכל ְּבָרָכה. 
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ָּבֶבל  ֶׁשְּבגֹוַלת  ַהּתֹוָרה  ֶמְרַּכז   – ַּבְגָּדד  ָהִעיר 
ֲחָכִמים  ְמֵלָאה  ְּכִעיר  ֶקֶדם  ִמיֵמי  עֹוד  נֹוְדָעה 
ְוסֹוְפִרים. ַהְּקִהָּלה ַהְּיהּוִדית ַהְּמפֶֹאֶרת ֶׁשָּקְבָעה 
ָּבּה ֶאת ִמְׁשָּכָנּה ִמֶּזה ְּכֶאֶלף ָׁשִנים, ָהְיָתה ֵסֶמל 
ְוֻדְגָמה ְלָכל ְקִהּלֹות ַהִּמְזָרח, ְּבהֹוִציָאּה ִמּתֹוָכּה 
ַרִּבים  ֲאֶׁשר  ָוַדַעת,  ָחְכָמה  ַּבֲעֵלי  ּתֹוָרה  ְּגדֹוֵלי 
ֵמֶהם ִהְתַּפְרְסמּו ְּבָכל ְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל ִּכְגאֹוִנים 

ֲאֶׁשר ֵהִאירּו ֶאת ָהעֹוָלם ְּבתֹוָרָתם.
ַּבְגָּדד  ֶׁשָּבִעיר  ַהִּמְדָרׁשֹות  ָּבֵּתי  ֵּבין  ַהְּמֻפְרָסם 
הּוַקם  ֶזה  ְמפָֹאר  ַּבִית  ְזִלָכה'.  ֵּבית  'ִמְדַרׁש  ָהָיה 
 סֶֹמ ַעְּבַדאְלָלה  ַרִּבי  ַהּנֹוָדע  ַהָּגאֹון  ְּבָיְזַמת 
ַרִּבים  ּבֹו  ְוֶהֱעִמיד  ְּברֹאׁשֹו  ָעַמד  ֶׁשַאף  ִזיָע"א, 
ְּבַדְרּכֹו   ִהְמִׁשי ַאֲחָריו  ָּבֶבל.  ַיֲהדּות  ֵמַרָּבֵני 
יֹוֵסף  ַרִּבי  ָמָרן  ַהּגֹוָלה,  ְמאֹור  ַהּנֹוָדע,  ַּתְלִמידֹו 

ַחִּיים ַּבַעל 'ֶּבן ִאיׁש ַחי'.
ַהִּסּפּור ֶׁשְּלָפֵנינּו ִהְתַרֵחׁש ִלְפֵני ְּכֵמָאה ְוֶעְׂשִרים 
ַה'ֶּבן  ָמָרן  ִׁשֵּמׁש  ֶׁשָּבּה  ְּתקּוָפה  ְּבאֹוָתּה  ָׁשָנה, 
ִאיׁש ַחי' ְּכַרָּבּה ֶׁשל ַהְּקִהָּלה ַהְּיהּוִדית ְוַאב ֵּבית 
ַהִּדין ֶׁשל ַּבְגָּדד. ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ָרַוח ָּבִעיר ַּבְגָּדד 
ֲחָפִצים  ְקִנַּית  ֶׁשַּמהּותֹו:  ַזאֶכן',  ָה'ַאְלֶטע  ֵעֶסק 
ָלֶהם,  ְזקּוִקים  ֶׁשֵאיָנם  ֵמֲאָנִׁשים  ְיָׁשִנים  ּוְבָגִדים 

ּוְמִכיָרָתם ַלֲאֵחִרים ְּתמּוַרת ַּתְׁשלּום הֹוֵגן.
ַרב.  ְּבִסּכּון   ָּכרּו ָהָיה  ַזאֶכן'  ָה'ַאְלֶטע  ֵעֶסק 
נֹוְתרּו  ַהּסֹוֲחִרים  ִּביֵדי  ֶׁשִּנְרְּכׁשּו  ַרִּבים  ֲחָפִצים 
ָּבֶהם  ֶׁשֻהְׁשַקע  ְוַהֶּכֶסף  ּדֹוְרִׁשים,  ְלא  ִּביֵדיֶהם 
ֶרַוח  ַצד  ַאף  ּבֹו  ָהָיה   ֵמִאיָד  ַא ְלִטְמיֹון.  ָיַרד 
ֵּבין  ִמְתַּגִּלים  ָהיּו  ַאַחת  א  ַּכֲאֶׁשר  מּוָעט,  א 
ֵלב  ְּבתֹם  ֶׁשִּנְמְּכרּו  ָּכֵאּלּו  ַהְּיָׁשִנים  ַהֲחָפִצים 
ַרב.  ֶעְרָּכם  ִּכי  ִהְתָּבֵרר  ּוְלַבּסֹוף   ,ָנמּו ִּבְמִחיר 
ִמּשּׁום  ְוִאם  ַהִהיְסטֹוִרי,  ִׁשּיּוָכם  ֵמֲחַמת  ִאם 
ֶׁשַּבֲעֵליֶהם א ָיְדעּו ֶלֱאמֹד ֶאת ֶעְרָּכם ָהֲאִמִּתי. 
ִהְזַּדְּמֻנּיֹות ֶׁשָּכֵאֶּלה ָהיּו ַהִּסָּבה ָהִעָּקִרית ֶׁשָּגְרָמה 
ָהיּו  ְוֵאֶּלה  ֶזה,  ִּבְתחּום  ַלֲעסֹק  ַרִּבים  ַלֲאָנִׁשים 

ְמקֹור ִרְוָחם ָהִעָּקִרי ְּבִעְסָקם.
ֶׁשִּנֲהלּו  ָוִתיִקים  ְיִדיִדים  ְׁשֵני  ָהיּו  ּומֶֹׁשה  ָׂשׂשֹון 
ֵעֶסק 'ַאְלֶטע ַזאֶכן' ְמַׂשְגֵׂשג. ְּבאֹותֹו ַהּבֶֹקר ָעׂשּו 
ִמ'ָּדאר  ַהּיֹוֵצאת  ַּבִּסְמָטה  ַּדְרָּכם  ֶאת  ַנִים  ַהּׁשְ
ּוְפֵניֶהם  ַּבְגָּדד,  ֶׁשל  ַהְּיהּוִדי  ָהֹרַבע   – ַיהּוד'  ֶאל 

כּונֹות ַהּגֹוִיים. מּוָעדֹות ְלִכּוּון ַאַחת ִמּׁשְ
ָׂשׂשֹון ּומֶֹׁשה ְמֻיָּדֵענוּ ָהיּו ֵׁשם ָּדָבר ְּבֶקֶרב סֹוֲחֵרי 
ִנים ָהַרּבֹות  ָה'ַאְלֶטע ַזאֶכן' ְּבַבְגָּדד. ְּבַמֲהַל ַהּׁשָ
חּוׁש  ְלַפֵּתַח  ִהְצִליחּו  ֶזה,  ִּבְתחּום  ָעְסקּו  ֶׁשָּבֶהן 
ְמֻיָחד ְלִזהּוי ִהְזַּדְּמֻנּיֹות ִרְוִחּיֹות. ִלְרׁשּוָתם ָעְמדּו 
א ְמַעט ַאְנֵׁשי ֶקֶׁשר ִּבְׁשכּונֹות ַהּגֹוִיים. ְּתמּוַרת 
ֲאָנִׁשים  ַעל  ַהָּללּו  ָלֶהם  ִּדּוְחּו  ַרִּבים  ֲאחּוִזים 
ֶׁשָהיּו  ֵמֲחָפִצים  ְלִהָּפֵטר  ֶׁשִּבְּקׁשּו  ִּבְסִביָבָתם, 

ְּבֵביָתם.
ָהיּו  ְלָאְזֵניֶהם  ֻּגְּנָבה  ֶׁשָּכזֹו  ְׁשמּוָעה  ַּכֲאֶׁשר 
ְלֵבין  ֵּביָנם  ְּתִחָּלה  ִמְתַיֲעִצים  ּומֶֹׁשה  ָׂשׂשֹון 
ַעְצָמם ְּבנֹוֵגַע ְלִטיב ָהִעְסָקה, ְוַכֲאֶׁשר חּוֵׁשיֶהם 
ָהיּו  ְּכָדִאּיּות,  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ָלֶהם  ָאְמרּו  ַהְּמֻחָּדִדים 
ִעם  ְלִהְתָחרֹות  ְּכֵדי  ַלָּמקֹום  ָלֶלֶכת  ִמְזָּדְרִזים 
ֶׁשָעְמדּו  ַהֲחָפִצים  ַעל  ַהּסֹוֲחִרים  ַחְבֵריֶהם 

ִלְמִכיָרה.
ַעל  ְׁשמּוָעה  ְלָאְזָנם  ִהִּגיָעה  ַהְּבָקִרים  ְּבַאַחד 
ְלַהֲעִתיק  ֶׁשָעְמָדה  ֲעִׁשיָרה  ֲעָרִבית  ִמְׁשָּפָחה 
ִהיא   ָּכ ּוִמּשּׁום  ַאֶחֶרת,  ְלֶאֶרץ  ְמגּוֶריָה  ֶאת 
ַּבְּמִחיר.  ַלַּמְרֶּבה  ֵּביָתּה  ְּתכּוַלת  ָּכל  ֶאת  מֹוֶכֶרת 
ַנִים, ֵאיָנּה ָּבָאה ֶאָּלא  ִהְזַּדְּמנּות ֶׁשָּכזֹו, ָיְדעּו ַהּׁשְ
ַאַחת ִלְזַמן ַרב. סֹוֲחִרים ַרִּבים ְּבַוַּדאי ַיֲעׂשּו ֶאת 
ַּדְרָּכם ַלָּמקֹום, ּוְכָכל ֶׁשַּיְקִּדימּו ָלבֹוא, ָּכ ִיְגַּדל 

ִסּכּוָים ְלַהְרִויחַ.
ְלֵעֶבר  ַצֲעֵדיֶהם  ֶאת  ַנִים  ַהּׁשְ ֵהִחיׁשּו  ּבֶֹקר  ִעם 
ַהְּכתֶֹבת ֶׁשִּנְמְסָרה ָלֶהם. ִּכְמַעט ֶׁשָּיְצאּו ִמ'ָּדאר 
ֶנֶאְלצּו  ַהְּיִציָאה  ִלְפֵני  ֶׁשְּמַעט  ֶאָּלא  ַיהּוד',  ֶאל 

ַלֲעצֹר.
ַּדְרָּכם  ֶאת  ָחַסם  ַעז  ַמָּבט  ַּבַעל  ָצִעיר  ַנַער 
ָאנּו  ְיָקִרים,  ְיהּוִדים  "ָאָּנא,  ֲאֵליֶהם:  ְוִהְתַחֵּנן 
ְזקּוִקים ִּבְדִחיפּות ַלֲעִׂשיִרי ְלִמְנָין. ֲאִבי ֶׁשִּיְחֶיה 
ָעָליו  לֹוַמר  ַחָּיב  ְוהּוא  ָאִביו,  ַעל  ִׁשְבָעה  יֹוֵׁשב 

ַהִאם   – ֲאָנִׁשים  ִּתְׁשָעה  ַרק  ָאנּו  ָּכֶרַגע  ַקִּדיׁש. 
לֹוַמר  יּוַכל  ֶׁשַאָּבא  ְּכֵדי  ֵאֵלינּו  ְלִהְצָטֵרף  ּתּוְכלּו 

ֶאת ַהַּקִּדיׁש ְּכִחּיּובֹו?"
ֵמַחד  ָקֶׁשה;  ָהָיה  ַהִּנָּסיֹון  ֶנֶעְצרּו.  ּומֶֹׁשה  ָׂשׂשֹון 
 ּוֵמִאיָד ְלֶעְזָרָתם,  ַהָּזקּוק  ְיהּוִדי  ָּכאן  עֹוֵמד 
ְלֶרַוח  ַּפֲעִמית  ַחד  ִהְזַּדְּמנּות  ִּבְפֵניֶהם  ָעְמָדה 
ֶהֱחִליט  ַקָּלה  ִהְתַלְּבטּות  ְלַאַחר  ַמְׁשָמעּוִתי. 
קֹוְדִמים'   ַחֶּיי' ֶׁשל  ַהְּכָלל  ֶאת  ִלְנקֹט  ָׂשׂשֹון 
ְלֻעָּמתֹו  מֶֹׁשה  ֶחְפצֹו.  ְמחֹוז  ְלֵעֶבר  ְוָלרּוץ 
ַאל   ְלָיְד ַהָּבָאה  "ִמְצָוה  ַּבְּכָלל:  ְלַהֲחִזיק  ָּבַחר 
ַאף  ְלֵביתֹו,  ַהַּנַער  ַאַחר  ְוָלֶלֶכת  ַּתְחִמיֶצָּנה", 
ֶׁשל  ָּכֵבד  ִסּכּון  ַּבֲהִליָכתֹו   ָּכרּו ֶׁשָהָיה  ִּפי  ַעל 

ַהְחָמַצת ִהְזַּדְּמנּות ַחד ַּפֲעִמית ְלֶרַוח ָנֶאה.
ִּגָּלה  ַהַּבִית,  ֶאל  ַהַּנַער  ַאַחר  מֶֹׁשה  ִנְכַנס  ַּכֲאֶׁשר 
ְלַגֵּיס  ְוֵיׁש  ִמְּלַבּדֹו,  ֲאָנִׁשים  ְׁשמֹוָנה  ַרק  ֵיׁש  ִּכי 
ָאָדם נֹוָסף ְּכֵדי ְלַהְׁשִלים ְלִמְנָין. ַּדּקֹות ֲאֻרּכֹות 
ג  ֻהּׂשַ ְוַכֲאֶׁשר  ַלִּמְנָין,  ֲעִׂשיִרי  ג  ֶׁשֻהּׂשַ ַעד  ָחְלפּו 
ּומֶֹׁשה  ִמָּיד,  ַהַּקִּדיׁש  ֶאת  ָהָאֵבל  ָאַמר  ָהֲעִׂשיִרי 
ָיָצא ְלַדְרּכֹו. ִּתְקָוה ְקלּוָׁשה ִקְּנָנה ְּבִלּבוֹ ֶׁשאּוַלי 
הּו ָקָטן ַּבֲעבּורֹו. נֹוַתר ִמּתֹו ְּתכּוַלת ַהַּבִית ַמּׁשֶ

ַהּסֹוֲחִרים  ִּכי  ַּכָּצפּוי  ִּגָּלה  ַלָּמקֹום  ְּכֶׁשִהִּגיַע 
ִמָּכל  ִהְקִּדימּוהּו.  ְיִדידֹו,  ּוִבְכָלָלם  ָהֲאֵחִרים, 
ַּבֲעבּורֹו  ָּדָבר  ִּכְמַעט  נֹוַתר  א  ָהַרָּבה  ַהְּסחֹוָרה 
ְּכֵדי  ּוְבלּוִיים.  ְיָׁשִנים  ְּבָגִדים  ֵאּלּו  ֵאי  זּוָלת 
ֶאת  מֶֹׁשה  ָקָנה  ֵריקֹות  ְּבָיַדִים  ָלׁשּוב  ֶׁשֹּלא 
ָלׁשּוב  ּוָפָנה  ְּפרּוטֹות  ְּבַכָּמה  ַהְּסַמְרטּוִטים 

ְלֵביתֹו.
ֶׁשָרַכׁש,  ַהְּסַמְרטּוִטים  ֵּבין  ָנַבר  ַּכֲאֶׁשר  ַּבַּבִית, 
ִצְּפָתה לֹו ַהְפָּתָעה ֶׁשל ַמָּמׁש. ֵּבין ַהְּסַמְרטּוִטים 
ָהָיה ַּכר ָיָׁשן ּוָבלּוי. מֶֹׁשה ָּפַרם ֶאת ְּתָפָריו ְּכֵדי 
ָמָצא  ּוְלַתְדֵהָמתֹו  ֶׁשְּבתֹוכֹו,  ַּבּנֹוצֹות  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש 
ְּבתֹוכֹו ֶאֶבן ֵחן ְיֵפהִפָּיה. ְּכֶׁשָהֶאֶבן ְּבָידֹו ָצַעד ִמָּיד 
ַהַּתְכִׁשיִטים  ִמּסֹוֲחֵרי  ֵמַאַחד  ּוִבֵּקׁש  ַהּשּׁוק  ֶאל 
ַּתְדֵהָמתֹו  ָהְיָתה  ַרָּבה  ָמה  ָׁשְוָיּה.  ֶאת   ֶׁשַּיֲעִרי
ים  ֵמֲחִמּׁשִ ָּפחֹות  ְּבא  ֶהֱעִריָכּה  ַהָּלה  ַּכֲאֶׁשר 
ְזהּוִבים. ְוִאם א ַּדי ְּבָכ, ֲהֵרי ֶׁשהּוא ִׁשֵּלם ֶאת 

ְּתמּוָרָתּה ִּבְמֻזָּמן, ְוָהֶאֶבן ָעְבָרה ִלְרׁשּותֹו.
ָׁשב  ִמְּזהּוִבים  ָּתפּוַח  ְּכֶׁשִּכיסֹו  ּוְמֻרֶּצה,  ָׂשֵמַח 
ַהֻּמְפָלא  ַהִּסּפּור  ֶאת  ְלַסֵּפר  ְלֵביתֹו  מֶֹׁשה 
ֶאת  ִצְּנָנה  ֶׁשּזּוָגתֹו  ֶאָּלא  ִעּמֹו.  ֶׁשִהְתַרֵחׁש 
ִנְרֶאה  ֵּתאּורֹו  ְלִפי  ִּכי  ְּבאֹוְמָרּה  ִהְתַלֲהבּותֹו 
 ָנמּו ָהָיה  ָהֶאֶבן  ְּתמּוַרת  ֶׁשִּקֵּבל  ֶׁשַהְמִּחיר  ָלּה 
ָלׁשּוב  ֵאפֹוא  ְוָעָליו  ָהֲאִמִּתי,  ִמְּמִחירֹו  ְּבַהְרֵּבה 

ֶאל ַהּסֹוֵחר ְוִלְדרֹׁש ִמֶּמּנּו ְלַבֵּטל ֶאת ַהֶּמַקח.
ַהּסֹוֵחר.  ֶאל  ָלׁשּוב  מֶֹׁשה  ֶנֱאַלץ  ְּבֵרָרה  ְּבֵלית 
ַאַחר  ְּבמֹחוֹ  ְמַהְרֵהר  ֶׁשהּוא   ּתֹו  ,ַּבֶּדֶר ְּבעֹודֹו 
ֶׁשִּיְׁשַּתְכֵנַע  ְּכֵדי  ַהּסֹוֵחר  ִּבְפֵני  ֶׁשִּיְטַען  ְטָענֹות 
ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית  ְלַיד  ָעַבר  ַהֶּמַקח,  ֶאת  ְלַבֵּטל 
ִנְזַּכר  ִּפְתאֹום  ְזִלָכה'.  ֵּבית  'ִמְדַרׁש  ַהָּגדֹול, 
ִמְּבִלי  ַמְׁשָמעּוִתי  ַצַעד  ָעָׂשה  א  ֵמעֹוָלם  ִּכי 
ַחי',  ִאיׁש  ַה'ֶּבן  ָמָרן  ַהּדֹור  ְּגדֹול  ִעם  ְלִהְתַיֵעץ 

ּוַמּדּוַע ֶׁשְּיַׁשֶּנה ַעָּתה ִמִּמְנָהגֹו?!
ֵּבית  ְלֵעֶבר  מֶֹׁשה  ָּפָנה  ְלַמֲעֶׂשה  ִמַּמְחָׁשָבה 
ַה'ֶּבן  ָמָרן  ָיַׁשב  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית  ְּבִפַּנת  ַהִּמְדָרׁש. 
ֶאת  לֹו  ִסֵּפר  מֶֹׁשה,  ֵאָליו  ָּפָנה  ִמָּיד  ַחי'.  ִאיׁש 
ָעָליו  ַהִאם  ֵעָצה  ּוִבֵּקׁש  ִלְפָרָטיו  ַהַּמֲעֶׂשה 
ְלַבֵּטל  ֵמַהּסֹוֵחר  ְוִלְדרֹׁש  ִאְׁשּתֹו  ְּבקֹול  ִלְׁשמַֹע 

ֶאת ַהֶּמַקח.
ְוַאַחר  ְלסֹופֹו,  ִמְּתִחָּלתוֹ  ַלַּמֲעֶׂשה  ָהַרב  ֶהֱאִזין 

ֵהִׁשיב ְּבִפְּקחּותֹו ַהּנֹוַדַעת:
ַכר  ֶׁשּׂשְ א)  פז  ֻחִּלין  (ְרֵאה  ֲחָכִמים  ִּדְבֵרי  "ְלִפי 
ֵאין  ִּכי  ִנְרֶאה  ְזהּוִבים,  ֲעָׂשָרה  הּוא  ָאֵמן  ָּכל 
ִלְמקֹום  ָלבֹוא  ֵאַחְרָּת  ֲהא  ְּכָלל;  ְׁשֵאָלה  ָּכאן 
ַאַחר  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ֶׁשִהְתַנַּדְבָּת  ִמּשּׁום  ַהְּסחֹוָרה 
ְּפָעִמים  ָחֵמׁש  ַּבַּקִּדיׁש  ֶׁשָעִניָת  ְלִפי  ַקִּדיׁש. 
 ְׂשָכְר ֶאת   ְל ְלַׁשֵּלם  ַמִים  ִמּׁשָ ָחְפצּו  'ָאֵמן', 
ים ְזהּוִבים ְּתמּוַרת ָחֵמׁש ֲאֵמִנים,  ֻמְׁשָלם – ֲחִמּׁשִ
ֶאת  ְּתַבֵּטל  ּוַמּדּוַע  ַהָּבא,  ָלעֹוָלם  ַקֶּיֶמת  ְוַהֶּקֶרן 

ַהֶּמַקח?!"
'ַאֲהַבת ַחִּיים', ָּפָרַׁשת ַחַּיי ָׂשָרה

'ִּכי ְל ְלַבד ֵעיֵנינּו ְּתלּויֹות'
ְלַהֲאִמין  אֹוָתנּו  ְמַחֵּיב  ַהֲחִמיִׁשי  ָהִעָּקר 
ָראּוי  אֹותֹו  ַלֲעבֹד,  ָראּוי  ְלַבּדֹו  ַלה'  ֶׁשַרק 
ָראּוי  ְוֵאין  ְלַצֵּית,  ֵיׁש  ּוְלִמְצוֹוָתיו  ְלַׁשֵּבַח, 
הּוא  ֶׁשֵּכן  ֵמַהִּנְבָרִאים.  ֶאָחד  ְלַאף  ַלֲעבֹד 
ְלַאף  ְוֵאין  ַהְּבִריָאה,  ָּכל  ַעל  ַׁשִּליט  ְלַבּדֹו 
ְלַהְחִליט  ִויכֶֹלת  ּכֹחַ  ֵמַהִּנְבָרִאים  ֶאָחד 
ִמּשּׁום  ַּבְּבִריָאה.  ְּפָרט  ְּבׁשּום  ְוִלְפעֹל 
ַּגם  ִנְבָרא,  ְלַאף  ַלֲעבֹד  ָלָאָדם  ָאסּור   ָּכ
ֶאְמָצִעי  ִיְהֶיה  ֶׁשהּוא  ַמֲחָׁשָבה   ִמּתֹו א 
(ַרְמָּב"ם,   ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ְלֵבין  ֵּבינֹו  ר  ֶׁשְּיַקּׁשֵ

פה"מ ַסְנֶהְדִרין ַהְקָּדָמה ְלֶפֶרק י, ְּתׁשּוָבה ג ז).

ַעל ִעָּקר ֶזה ִהְצַטּוֵינוּ ַּבָּפסּוק (ְׁשמֹות כ ג): "א 
ִיְהֶיה ְל ֱאִהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָני", ָהאֹוֵסר 
ָעֵלינּו ְלַהֲאִמין ֶׁשְּלֶאָחד ִמן ַהִּנְבָרִאים ִנְּתנּו 
(ַרְמָּב"ם  ַּבְּבִריָאה  ָּכְלֶׁשִהי  ְׁשִליָטה  אֹו  ּכֹחַ 
יסוה"ת א א-ו). ַאף ַהָּנִביא ִיְרְמָיהּו ַמְזִהיר ֶאת 
ְלַגְרֵמי  ּכֹחַ  ׁשּום  ְיַיֲחסּו  ְלַבל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ִּתיְראּו  "ַאל  ה-ו):  י  (ִיְרְמָיהּו  ַּכָּכתּוב  ַמִים,  ַהּׁשָ
אֹוָתם;  ֵאין  ֵהיֵטיב  ְוַגם  ָיֵרעּו  א  ִּכי  ֵמֶהם 
 ִׁשְמ ְוָגדֹול  ַאָּתה  ָּגדֹול  ה'   ָּכמֹו ֵמֵאין 

ִּבְגבּוָרה". 
ִּבְתִפָּלה  ִלְפנֹות  ָלָאָדם  ָאסּור   ,ֶׁשָּכ ֵּכיָון 
 ,ִיְתָּבַר ַלה'  ִמְּלַבד  ַאֶחֶרת,  ָרׁשּות  ְלׁשּום 
ְּבֻנַּסח  ֶזה  ִעָּקר  ָאנּו  ֶׁשְּמַבְּטִאים  ּוְכִפי 
לֹו  ְׁשמֹו   ִיְתָּבַר "ֶׁשַהּבֹוֵרא  ַמֲאִמין':  'ֲאִני 
ְלִהְתַּפֵּלל  ָראּוי  ְוֵאין  ְלִהְתַּפֵּלל  ָראּוי  ְלַבּדֹו 
 ְוָכ כח).  ֶּפֶרק  ֵׁשִני  ַמֲאַמר  ָהִעָּקִרים  (ֵסֶפר  ְלזּוָלתֹו" 
ָאְמרּו ֲחָכִמים (ְירּוַׁשְלִמי ְּבָרכֹות ט א): "ַרִּבי יּוָדן 
[אֹוֵהב  ַּפְטרֹון  לֹו  ֵיׁש  ָוָדם  ָּבָׂשר  ָאַמר...: 
ֵאינֹו  ָצָרה  ֵעת  לֹו  ָּבאְת  ִאם  ָעָליו].  ַהָּמֵגן 
לֹו  ְועֹוֵמד  ָּבא  ֶאָּלא  ִּפְתאֹום,  ֶאְצלֹו  ִנְכָנס 
ְלַעְבּדֹו  ְוקֹוֵרא  ַּפְטרֹונֹו,  ֶׁשל  ִּפְתחֹו  ַעל 
ַהַּבִית]  ֶּבן  אֹו  [ָהֶעֶבד  ְוהּוא  ֵּביתֹו,  ְלֶבן  אֹו 
ַעל  עֹוֵמד  ְּפלֹוִני  'ִאיׁש  [ַלַּפְטרֹון]:  אֹוֵמר 
ֶּפַתח ֲחֵצְר' – ֶׁשָּמא ַמְכִניסֹו ְוֶׁשָּמא ַמִּניחֹו 
ֲאָבל  ַּבָּקָׁשתֹו].  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ִמְּבִלי  [ַּבחּוץ 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵאינֹו ֵּכן; ִאם ָּבא ַעל ָאָדם 
ָצָרה, א ִיְצַוח א ְלִמיָכֵאל ְוא ְלַגְבִריֵאל, 
ֶׁשֶּנֱאָמר  ִמָּיד,  לֹו  עֹוֶנה  ַוֲאִני  ִיְצַוח  ִלי  ֶאָּלא 
(יֹוֵאל ג ה): 'ּכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרא ְּבֵׁשם ה' ִיָּמֵלט'". 

ְּפִנָּיה ַלַּמְלָאִכים ֶׁשַּיְכִניסּו ֶאת ְּתִפּלֹוֵתינּו
ַלְמרֹות ַהְּיסֹוד ָהָאמּור, ִמֻּנַּסח ַּכָּמה ְּתִפּלֹות 
ְלַמְלֲאֵכי  ָאנּו  ּפֹוִנים  ְּכִאּלּו  ִנְרֶאה  ּוִפּיּוִטים 
ַמְעָלה ְּבַבָּקָׁשה ֶׁשַּיְכִניסּו ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו, ְּכמֹו 
ַּבִּפּיּוט ַהְּמֻפְרָסם "ַמְכִניֵסי ַרֲחִמים ַהְכִניסּו 
ַרֲחֵמינּו ִלְפֵני ַּבַעל ָהַרֲחִמים" ַהֶּנֱאָמר ִּביֵמי 
ֶׁשָאֵכן  ֶׁשָּכְתבּו  ֵיׁש  ְוַהְּסִליחֹות.  ָהַרֲחִמים 
ַהְּמַחֵּיב  ֶזה  ִעָּקר  סֹוְתִרים  ֵאּלּו  ִּפּיּוִטים 
('ָקְרַּבן  ְלאֹוְמָרם  ְוֵאין  ְלַבּדֹו,  ַלה'  ְלִהְתַּפֵּלל 
ָנה סֹוף ֶּפֶרק א). אּוָלם ֵיׁש ֶׁשֵּבֲארּו  ְנַתְנֵאל' רֹאׁש ַהּׁשָ
ִמן  ּוְלַבֵּקׁש  ִלְפנֹות  ַּדְוָקא  הּוא  ֶׁשָהִאּסּור 
אּוָלם  ָּכְלֶׁשִהי.  ַּבָּקָׁשה  ַעְצָמם  ַהַּמְלָאִכים 
ַלָּקדֹוׁש  ֻמְפֵנית  ַעְצָמּה  ַהְּתִפָּלה  ַּכֲאֶׁשר 
ִמן  ְמַבְּקִׁשים  ְּבִסּיּוָמּה   ְוַא הּוא,   ָּברּו
ְלַהֲעִביָרּה  ְׁשִליִחים  ֶׁשְּיַׁשְּמׁשּו  ַהַּמְלָאִכים 
ֶּבן  ְוַהְּבָרכֹות' [ְלר"י  ַהְּתִפּלֹות  ('ֵּפרּוׁש  ַהָּדָבר  ֻמָּתר   –
סי'  ח"ד  ֵאׁש'  'ְׁשִביֵבי  ׁשּו"ת  ּוְרֵאה  קמב.  עמ'  ח"א  ָיָקר] 

כה).

ֶׁשִּמֻּנַּסח  ַאף  ֶׁשַעל  ֶׁשֵּפֵרׁש  ִמי  ֵיׁש  עֹוד 
ַהְּפִנָּיה ָהֲאמּוָרה ִנְרֶאה ִּכי ִהיא ֻמְפֵנית ֶאל 
ַהַּמְלָאִכים, ֶּבֱאֶמת ֵאין ַּכּוָָנֵתנוּ ֶאָּלא ַלָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ְּבַעְצמֹו. ַוֲהֵרי ַהָּדָבר ּדֹוֶמה ְלֶעֶבד 
ּוְלַהִּביַע   ַהֶּמֶל ֶאל  ְלִהְתָקֵרב  ַהִּמְתַּבֵּיׁש 

הּוא   ָּכ ּוִמּשּׁום  ַּבָּקָׁשתֹו,  ֶאת  ְּבָאְזָניו 
ַמְפֶנה ֶאת ְּדָבָריו ְליֹוֲעֵצי ַהֶּמֶל ַהְּקרֹוִבים, 
 ָּכ לֹו.  ְוֵיָעֵתר   ַהֶּמֶל ֶׁשִּיְׁשַמע  ְּבִתְקָוה 
ֲעָנָוה   ְּבֶדֶר ַהַּמְלָאִכים  ֶאל  ּפֹוִנים  ָאנּו  ַאף 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִמְתַּכּוְִנים  ְּבפַֹעל   ַא ְוִׁשְפלּות, 
ָּברּו הּוא ְּבַעְצמֹו ַיְקִׁשיב ְוִיְׁשַמע ְלַׁשְוָעֵתנוּ 

(ׁשּו"ת ַמֲהִר"י ְּברֹוָנא סי' רעה). 

ֶׁשל  ַּתְפִקיָדם  ֶׁשֶּזהּו  ֶׁשֵּכיָון  ֵּבֲארּו  עֹוד 
ִיְׂשָרֵאל  ְּתִפּלֹות  ֶאת  ְלַהְכִניס   – ַהַּמְלָאִכים 
ְּתִפָּלה  זֹו  ֵאין  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני 
ּוַבָּקָׁשה ֵמַהַּמְלָאִכים, ִּכי ִאם ִצּוּוי ֶׁשְּיַמְּלאּו 
ֶאת ַּתְפִקיָדם ְוַיְכִניסּו ֶאת ְּתִפּלֹוֵתינוּ ('ְנִתיבֹות 

עֹוָלם' ְנִתיב ָהֲעבֹוָדה ֶּפֶרק יב ְּבֵבאּור ִראׁשֹון). 

ֵּכיַצד ִנְכָלל ָהִעָּקר ַהֲחִמיִׁשי ַּבִּפּיּוט 
ַּבִּפּיּוט 'ִיְגַּדל' ֶׁשי"ג ָּבָּתיו ַמְקִּביִלים ְלי"ג 'ֲאִני 
ָהִעָּקר  ֻהְזַּכר  ַּבִּסּדּוִרים,  ַהֻּמְזָּכִרים  ַמֲאִמין' 
ַהֲחִמיִׁשי ַהְּמַחְּיֵבנוּ ְלַהְרִחיק ָּכל ֶׁשֶמץ ֶׁשל 
ֶאת  ֶׁשַרק  ּוְלַהֲאִמין  ִמִּלֵּבנּו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה 
ֲאדֹון  "ִהּנֹו  ַּבָּלׁשֹון:  ַלֲעבֹד  ָראּוי  ְלַבּדֹו  ה' 
ּוַמְלכּותֹו",  ְּגֻדָּלתוֹ  יֹוֶרה  נֹוָצר,  ְלָכל  עֹוָלם 
ְוַהְּתִמיָהה עֹוָלה ְּכֵמֵאֶליהָ: ֵּכיַצד ְמַבְּטאֹות 

ִמִּלים ֵאֶּלה ֶאת ָהִעָּקר ָהָאמּור? 
ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ַהַּפְיָטן  ִּדְבֵרי  ֶאת  ב  ְלַיּׁשֵ ְּכֵדי 
ִּפיְנָחס ִמָּפָלאְצק ֶאת ְלׁשֹון ַהִּפּיּוט ָּכ: ה' 
ַהּשֹׁוֵלט  עֹוָלם"  ֲאדֹון  "ִהּנֹו  ְלַבּדֹו   ִיְתָּבַר
 – נֹוָצר"  "ְלָכל  ַמְרֶאה  ּוְבַחְסּדֹו  ַּבּכֹל, 
ְּגבּוָרתֹו  ֶאת   ,ְלָכ ָראּוי  ֶׁשֵאינֹו  ְלִמי  ַּגם 
ּוְבַהְנָהָגָתּה  ַהְּבִריָאה  ְּבִקּיּום  ְוַגְדלּותֹו 
ָהעֹוָלם   ֶמֶל ֱהיֹותֹו  ְוֶאת  ּוְבַרֲחִמים  ְּבֶחֶסד 
ְּברּוֵאי  ָּכל  ָצְרֵכי  ֶאת  ּוְמַסֵּפק  ּוְמַפְרֵנס  ַהָּזן 
ִמַּצד   ְלָכ ְראּוִיים  ֶׁשֵאיָנם  ֵאּלּו  ַאף  ֵּתֵבל – 
ׁשֹוֵלט  ְלַבּדֹו  ֶׁשה'  ַהַּמֲאִמין  ַמֲעֵׂשיֶהם. 
ַחֵּיינּו  ְוָכל  ֻּכָּלּה  ַהְּבִריָאה  ֶאת  ּוַמְנִהיג 
חֹוֵמל  ְוַאף  ְּבָידֹו,  ַרק  ְמסּוִרים  ַוֲעִתיֵדנּו 
ָראּוי  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ַּגם   – נֹוָצר"  "ָּכל  ַעל  הּוא 
ָעָליו  ְלַבּדֹו  ּבֹו  ֶׁשַרק  לֹו  ָּברּור  ְלַרֲחִמים, 
ֵאָליו  ְוַרק  ַלֲעבֹד,  ְלַבּדֹו  אֹותֹו  ִלְבטַֹח, 
'ַׁשַער  ֶׁשַּבִּסּדּור  ֶצֶדק'  'ַמִּגיד  (ֵּפרּוׁש  ְלִהְתַּפֵּלל 

ָהַרֲחִמים'). 

ַהַּפְיָטן  ֶׁשְּלׁשֹון  ֶׁשֵּפֵרׁש  ִמי  ֵיׁש  ְואּוָלם 
ַהְּתִפָּלה.  ֲעבֹוַדת  ַעל  ַאף  ִּבְמפָֹרׁש  ְמֻכּוֶֶנת 
ִלְדָבָריו ַהִּמִּלים "ֲאדֹון עֹוָלם – ְלָכל נֹוָצר" 
אֹותֹו  ְמַׁשְּבִחים  ַהְּיצּוִרים  ֶׁשָּכל  ֵּפרּוָׁשם 
עֹוָלם'  'ֲאדֹון  ַּבָּלׁשֹון  ִּבְתִפָּלה  ֵאָליו  ּופֹוִנים 
(ִסּדּור 'אֹור ַהַחָּמה'). עֹוד ֵיׁש ִמי ֶׁשֵהִביא ְּבִעְנָין 
ִחָּיא  ַרב  (ָׁשם): "ָאַמר  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ֶאת  ֶזה 
ֶבת  ַּבר ַאִׁשי ָאַמר ַרב: ָּכל ֶׁשֵאין ַּדְעּתֹו ְמֻיּׁשֶ
'ַּבַּצר  ֶׁשֶּנֱאָמר:  ִמּשּׁום  ִיְתַּפֵּלל.  ַאל   – ָעָליו 
ָּפסּוק  ֶׁשֵאין  ַּבַּצר  ד"ה  ָׁשם  ַרִׁש"י  (ְרֵאה  יֹוֶרה'"  ֶאל 
ַאף  'יֹוֶרה'  ִּבְלׁשֹון  ֶׁשֵּיׁש  ֲהֵרי  ַּבִּמְקָרא).  ָּכֶזה 
ִּכּוֵן   ֶׁשְּלָכ ְוִיָּתֵכן  ְּתִפָּלה,  ֶׁשל  ַמְׁשָמעּות 
ּוַמְלכּותֹו",  ְּגֻדָּלתוֹ  "יֹוֶרה  ְּבאֹוְמרֹו:  ַהַּפְיָטן 
רֹב  ֶאת  ּוְלַהֵּלל  ֵאָליו  ַרק  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשֵּיׁש 
[ְלר"י  ְלַיֲעקֹב'  ('ֱאֶמת  ַמְלכּותֹו  ַוֲהַדר  ָּגְדלֹו 

ָקִמיֶנְצִקי] ֵערּוִבין סה א בתוד"ה ַּבַּצר). 

ַּכֻנָּסח  ָּגְרסּו  זֹו  ְּתִמיָהה  ֶׁשֵּמֲחַמת  ֵיׁש 
ֶׁשִּנְמָצא ְּבִסּדּוִרים ְיָׁשִנים: "ִהּנֹו ֲאדֹון עֹוָלם, 
ְּכלֹוַמר:  ּוַמְלכּותֹו",  ְּגֻדָּלתוֹ  יֹוֶדה  נֹוָצר  ְוָכל 
הּוא ְלַבּדֹו ֲאדֹון עֹוָלם, ְוָכל ְיצּוֵרי ֵּתֵבל יֹודּו 
ְוִתְפֶאֶרת  ְּגֻדָּלה  ָלֵתת  ֵיׁש   ִיְתָּבַר לֹו  ֶׁשַרק 
ְּתִפָּלה'  'ִעּיּון  (ְרֵאה  ַלֲעבֹד  ֵיׁש  ְלַבּדֹו  אֹותֹו  ְוַרק 

ֶׁשַּבִּסּדּור 'אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות'). 

ים ְזהּוִבים ָחֵמׁש ֲאֵמִנים – ֲחִמּׁשִ

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

אמִנים ׁש

ּו ִספפוּ
ל עלַ

ִ ם
י – ַלה' ְלַבּדֹו ָראּוי ַלֲעבֹד ר ַהֲחִמיׁשִ ל' (ו): ָ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
הֲחמ ִקר

ים ִנינִנִ פפּפְְ ם 

ְּגֻדָּלתוֹ  יֹוֶרה  ָראּוי,  ֶׁשֵאינֹו  ְלִמי  ְוַאף  נֹוָצר  ְלָכל  ָיכֹול.  ַהּכֹל  עֹוָלם  ֲאדֹון  ְלַבּדֹו  ִהּנֹו 
ְוֵאָליו  ַלֲעבֹד  ֵיׁש  אֹותֹו  ַרק   ,ְלִפיָכ ַמְחסֹורֹו.  ְלָכל  ְודֹוֵאג  ֶׁשְּמַקְּימֹו   ְּבָכ ּוַמְלכּותֹו 

ִּבְלַבד ְלִהְתַּפֵּלל. 


