
ָבִרים ת ּדְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִלְראֹות ֶאת ַהּטֹוב ְּבָכל ְיהּוִדי
"ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶׁשה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעֶבר 
ּתֶֹפל  ּוֵבין  ָּפאָרן  ֵּבין  סּוף  מֹול  ָּבֲעָרָבה  ַּבִּמְדָּבר  ַהַּיְרֵּדן 

ְוָלָבן ַוֲחֵצרֹת ְוִדי ָזָהב" (א א)
ַהְּמקֹומֹות  ָּכל  ָּכאן  ּוָמָנה  ּתֹוֵכחֹות  ִּדְבֵרי  ֶׁשֵהן  "ְלִפי 
ֶאת  ָסַתם   ְלִפיָכ ָּבֶהן,  ַהָּמקֹום  ִלְפֵני  ֶׁשִהְכִעיסּו 
ִיְׂשָרֵאל"  ֶׁשל  ְּכבֹוָדן  ִמְּפֵני  ְּבֶרֶמז,  ְוִהְזִּכיָרן  ַהְּדָבִרים 

(ַרִׁש"י).

ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ִמַּבְרִּדיצ'ֹוב  ִיְצָחק  ֵלִוי  ַרִּבי  ִנְכַנס  ַּפַעם 
ְוִהֵּנה ִהְבִחין ְּב'ַמִּגיד' ִמְזַּדֵּמן ֲאֶׁשר ְּכֶדֶר ַהָּיִמים ָהֵהם 
ִּכּבּוִׁשין  ִּדְבֵרי  ִמְּנִׂשיַאת  ְוִהְתַּפְרֵנס  ְלִעיר  ֵמִעיר  ָנַדד 
ְוהֹוִכיַח  ַהִּביָמה  ְלַצד  ָעַמד  ַה'ַּמִּגיד'  ַהְּכֶנֶסת.  ְּבָבֵּתי 
ֲחָטֵאיֶהם  ֶאת  מֹוֶנה  ֶׁשהּוא   ּתֹו ַהִּצּבּור  ֶאת  ִנְמָרצֹות 

ֶאָחד ָלֶאָחד, ְּבֵבין ָאָדם ַלָּמקֹום ּוְבֵבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו. 
א  ַהַּמִּגיד  ִמִּפי  ַהּיֹוְצִאים  ַהָּקִׁשים  ַהִּדּבּוִרים  ְלֶׁשַמע 
ָיכֹול ָהָיה ָסֵנגֹוָרן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַלֲחׁשֹות; הּוא ָנָׂשא ֶאת 
ַמִים ְוָאַמר: "ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם, ֵהן  ֵעיָניו ַהְּטהֹורֹות ַלּׁשָ
 ִמּתֹו ְמַדְּברֹות  ֶזה  ְיהּוִדי  ֶׁשל  ָצרֹוָתיו  ִּכי  ַאָּתה  יֹוֵדַע 
ְלַסֵּפק  ְּבָידֹו  ְוֵאין  ְלֶלֶחם  ְרֵעִבים  ֵּביתֹו  ְּבֵני  ְּגרֹונֹו; 
יא ְוֵאינֹו מֹוֵצא ְּכֵדי  ָלֶהם ָצְרֵכיֶהם. ָּבנֹות ֵיׁש לֹו ְלַהּׂשִ
ְנדּוְנָיָתן. ָאָּנא, ַמֵּלא ֶאת ִמְׁשֲאלֹות ִלּבֹו, ְוֶיְחַּדל ְלַקְטֵרג 

ַעל ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל". 
'ֲחִסיִדים ְמַסְּפִרים' ח"א עמ' 541

ַּבָּקָׁשה ַעל ַהֶּצֱאָצִאים ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה
ְּפָעִמים  ֶאֶלף  ָּכֶכם  ֲעֵליֶכם  יֵֹסף  ֲאבֹוֵתֶכם  ֱאֵקי  "ה' 

ִויָבֵר ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם" (א יא)
ֶיֶתר  ֵּבין  ָקְבעּו  א  ָמה  ִמְּפֵני  ֵאָלה:  ַהּׁשְ ְידּוָעה 
ְמֻיֶחֶדת  ַּבָּקָׁשה  ֶעְׂשֵרה,  ְׁשמֹוֶנה  ֶׁשִּבְתִפַּלת  ַהַּבָּקׁשֹות 
ְּב'דֹורֹות  ִלְזּכֹות  ְיהּוִדי,  ָּכל  ֶׁשל  ִלּבֹו  ִמְׁשֶאֶלת  ַעל 
ְיָׁשִרים' – ָּבִנים ּוְבֵני ָּבִנים עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצוֹות? 

ֵּפֵרׁש ָהַאְדמֹו"ר ַמֲהִרי"ד ִמֶּבעְלז:
ִנְמְנעּו  זֹו  ַּבָּקָׁשה  ֶׁשל  ָהַרָּבה  ֲחִׁשיבּוָתּה  ִמּשּׁום  ַּדְוָקא 
ֶעְׂשֵרה,  ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת  ְּבֵפרּוׁש  ִמְּלקֹוְבָעּה  ֲחָכִמים 
ִמְּלִהְתַּקֵּבל.  ַּבֲעָדּה  ַהְּמַקְטְרִגים  ִיְמְנעּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי 
ִּבְרַּכת   ְּבתֹו ְּבֶרֶמז  ִמְּלקֹוְבָעּה  ִנְמְנעּו  א  ְואּוָלם 
מֹוִדים ַּבֵּתבֹות: "ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה ְל ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך" 
ַהּדֹורֹות  ֶׁשַאף  ֶׁשִּנְזֶּכה  ָהֲאמּוָרה;  ַלַּבָּקָׁשה  ָהרֹוְמזֹות 
ַהָּבִאים ַאֲחֵרינּו ֵיְלכּו ְּבַדְרֵּכנּו ְוַאף ֵהם יֹודּו ַלה' ִויַסְּפרּו 

ְּתִהּלֹוָתיו.
ִסּדּור 'ֲעבֹוַדת ה'' עמ' 852

ְּתִפַּלת ָהַרב ַעל ַּתְלִמידֹו מֹוִעיָלה יֹוֵתר
ְלִׁשְבֵטיֶכם  ִויֻדִעים  ּוְנֹבִנים  ֲחָכִמים  ֲאָנִׁשים  ָלֶכם  "ָהבוּ 

ַוֲאִׂשיֵמם ְּבָראֵׁשיֶכם" (א יג)
ֶׁשִּתְהיּו  ֲעֵליֶכם,  ּוְמֻכָּבִדים  ָראִׁשים   – "'ְּבָראֵׁשיֶכם' 

נֹוֲהִגין ָּבֶהם ָּכבֹוד ְוִיְרָאה" (ַרִׁש"י).
ָּדַרׁש ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ְפֶרְנֶקל ִמָּדאָראג: 

 – ְלַדְעּתֹו  ַעְצמֹו  ּוַמְכִניַע  ַּבַּצִּדיק  ְוִיְרָאה  ָּכבֹוד  ַהּנֹוֵהג 
ַּדַעת ּתֹוָרה – ַאף ְּתִפַּלת ַהַּצִּדיק ַּבֲעדֹו ּתֹוִעיל ַּבֲעבּורֹו 
ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת. ֶׁשֵּכן ִאם ָחִליָלה ִּתְפְקֵדנּו ָצָרה, ּוְבבֹואֹו 
ְזַמּנֹו  ְוִהִּגיַע  ַּדּיֹו  ָסַבל  ֶׁשְּכָבר  לֹו  ִיְפסֹק  ַהַּצִּדיק  ִלְפֵני 
ְלִהּוַָשׁע, ֲהֵרי ַאף ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיְסִּכים ִלְפָסק ֶזה. 
אֹותֹו  ֶׁשל  ְלהֹוָראֹוָתיו  ָּכפּוף  ָאָדם  ֶׁשאֹותֹו  ְלִפי  ְוזֹאת 

ַהַּצִּדיק.
ְּבָכ נּוַכל ְלָהִבין ִמְּפֵני ָמה ִּדְקֵּדק ָהַרמָּ"א (יו"ד שלה י) 
ְוָכַתב ֶׁשִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ב"ב קטז א): "ָּכל ֶׁשֵּיׁש לֹו חֹוֶלה 
ַרֲחִמים"  ָעָליו  ִויַבֵּקׁש  ָחָכם  ֵאֶצל   ֵיֵל ֵּביתֹו,   ְּבתֹו
ְמֻכּוִָנים ַעל "ָחָכם ֶׁשָּבִעיר". ְלַלֶּמְד ֶׁשַהִּנְזָקק ִליׁשּוָעה 
 ֶלָחָכם ֶׁשְּלהֹוָראֹוָתיו הּוא ִנְׁשָמע, ּוְבֶדֶר מּוָטב ֶׁשֵּיֵל

ְּכָלל ֶזהּו ֶהָחָכם ֶׁשְּבִעירֹו.
'ִאְמֵרי ֶׁשֶפר' ַמּטֹות

ַהְּתׁשּוָבה ְמַׁשָּנה ֶאת ַמהּות ָהָאָדם
ְלִׁשְבֵטיֶכם  ִויֻדִעים  ּוְנֹבִנים  ֲחָכִמים  ֲאָנִׁשים  ָלֶכם  "ָהבוּ 

ַוֲאִׂשיֵמם ְּבָראֵׁשיֶכם" (א יג)
ָּבא  ֶׁשִאם  ָלֶכם.  ִנָּכִרים  ֶׁשֵהם   – ְלִׁשְבֵטיֶכם'  "'ִויֻדִעים 
ִלְפֵני ְמֻעָּטף ְּבַטִּליתֹו, ֵאיִני יֹוֵדַע ִמי הּוא ּוֵמֵאיֶזה ֵׁשֶבט 

ֶׁשַאֶּתם  ּבֹו,  ַמִּכיִרין  ַאֶּתם  ֲאָבל  הּוא,  ָהגּון  ְוִאם  הּוא 
ִּגַּדְלֶּתם אֹותֹו" (ַרִׁש"י, ע"פ ִסְפִרי א יג).

ַהְּתִמיָהה עֹוָלה ְּכֵמֵאֶליָה: ֲהִיָּתֵכן ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ֲאדֹון 
ַהְּנִביִאים, א ִהִּכיר ָּבָאָדם ָהעֹוֵמד ְלָפָניו?

ֵּפֵרׁש ָהַאְדמֹו"ר ַה'ֵּבית ִיְׂשָרֵאל' ִמּגּור:
ְּבֶדֶר ְּכָלל, ְּבֶטֶרם ּבֹואֹו ֶאל ַרּבֹו ָׁשב ָהָאָדם ִּבְתׁשּוָבה 
ַעל  עֹוֵמד  ַרּבֹו  ֵאין   ָּכ  ּוִמּתֹו ֲחָטָאיו,  ַעל  ּוִמְתָחֵרט 
ַמָּצבֹו ָהֲאִמִּתי. ַאף מֶֹׁשה ָּכ, ֵּכיָון ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ָּבאּו ְלָפָניו 
ִּבְתׁשּוָבה,  בּו  ֶׁשּׁשָ ְלַאַחר  ְּבַטִּליתֹוֵתיֶהם'  'ְמֻעָּטִפים 
ָלֶהם:  ָאַמר   ּוְלִפיָכ ִטיָבם,  ַעל  ַלֲעמֹד  ָיכֹול  ָהָיה  א 
ְיכֹוִלים  ֶׁשַאֶּתם  ֱהיֹות  ִמֵּביֵניֶכם,  ַּדָּיִנים  ַאֶּתם  ַהֲעִמידּו 

ְלַהִּכיר ְּבַמָּצָבם ָהֲאִמִּתי.
'ְּפֵאר ִיְׂשָרֵאל' ח"ג עמ' יד

'ַהִּמְתַּפֵּלל ָצִרי ֶׁשִּיֵּתן ֵעיָניו ְלַמָּטה ְוִלּבֹו ְלַמְעָלה'
"ַוִּתְקְרבּון ֵאַלי ֻּכְּלֶכם ַוּתֹאְמרּו ִנְׁשְלָחה ֲאָנִׁשים ְלָפֵנינּו 
 ַהֶּדֶר ֶאת  ָּדָבר  אָֹתנּו  ְוָיִׁשבּו  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָלנּו  ְוַיְחְּפרּו 
ַוִּייַטב  ֲאֵליֶהן;  ָנבֹא  ֲאֶׁשר  ֶהָעִרים  ְוֵאת  ָּבּה  ַנֲעֶלה  ֲאֶׁשר 

ְּבֵעיַני ַהָּדָבר" (א כב-כג)
ְוִכי  מֶֹׁשה,  ְּבֵעיֵני  ַּבָּקָׁשָתם  הּוְטָבה  ִמְּלַכְּתִחָּלה  ַמּדּוַע 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַהְבָטַחת  ַעל   ָסַמ א  ָחִליָלה 
ָחָלב  ָזַבת  ֶאֶרץ  ּוְרָחָבה,  טֹוָבה  ֶאֶרץ  ֶאל  ְלַהְכִניָסם 

ּוְדַבׁש? 
 ַהּכֵֹהן ֶאְרְנְטרֹוי, ַרָּבּה ֶׁשל ִמיְנֶכן, ֵּבֵאר ִּכי ְלָכ ַרִּבי ֲחנֹו
ַמְדִּגיָׁשה ַהּתֹוָרה ֶׁשִּמְּלַכְּתִחָּלה ִנְׁשְלחּו ַהְּמַרְּגִלים ַרק 
ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה  ְּביֹוֵתר  ַהּטֹוָבה   ַהֶּדֶר ַאַחר  ָלתּור  ְּכֵדי 
 ֶׁשַּבֶהְמֵׁש ֶאָּלא  ַהֻּמְבַטַחת,  ָהָאֶרץ  ֶאת  ִלְכּבֹׁש  יּוְכלּו 
ֶאת  ִלְבּדֹק  ַאף  ָּבֲחרּו  ַּכֲאֶׁשר  ְׁשִליחּוָתם  ִקְלְקלּו  ֵהם 
א  ַהְּמַרְּגִלים  ֶׁשל  ַהְּמקֹוִרית  ְׁשִליחּוָתם  ָהָאֶרץ.  ִטיב 
ָעְמָדה ִּבְסִתיָרה ַלִּבָּטחֹון ְּבַהְבָטַחת ה', ֶׁשֵּכן ַאְדַרָּבה, 
ָּכְלֶׁשִהי,  ְּפֻעָּלה  ַלֲעׂשֹות  ָהָאָדם  ֶׁשְּבבֹוא  ה'  ְרצֹון  ֶזהּו 
ִיְׁשַּתֵּדל ְּתִחָּלה ְוָיִכין ְלַעְצמֹו ֶאת ָּכל ַהִּנְדָרׁש ְלַהְׁשָלַמת 
א ֵעיָניו ַלָּמרֹום ִּבְתִפָּלה  ַהְּפֻעָּלה, ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ִיּׂשָ

ֶׁשַּיְצִליַח ֶאת ַמֲעֵׂשי ָיָדיו.
ְּכָלל ֶזה ִנְרָמז ְּבַמֲאַמר ֲחָכִמים (ְיָבמֹות קה ב): "ַהִּמְתַּפֵּלל 
ָצִרי ֶׁשִּיֵּתן ֵעיָניו ְלַמָּטה ְוִלּבֹו ְלַמְעָלה"; ְּבָכל ְּפֻעָּלה 
ֶׁשעֹוֶׂשה ָהָאָדם ָעָליו ָלֵתת "ִלּבֹו ְלַמְעָלה" – ִּבְתִפָּלה 
ֵעיָניו  "ִיֵּתן  ְּתִחָּלה  ְואּוָלם  ַּדְרּכֹו,  ֶאת  ֶׁשַּיְצִליַח  ַלה' 
ְּפֻעָּלתוֹ  ְלַהְצָלַחת  ַהִּנְדָרׁש  ָּכל  ֶאת  ַיֲעֶׂשה   – ְלַמָּטה" 

ְּבֶדֶר ַהֶּטַבע.
'קֶֹמץ ַהִּמְנָחה'

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

ּבע

ני ּפְ ם
ָאֵמן ַמִּציָלה ֵמֶחְרַדת ַהִּדין

"ָואַֹמר ֲאֵלֶכם א ַתַעְרצּון ְוא ִתיְראּון ֵמֶהם" (א כט)
ְוסֹוֵפי  'ָמֶות'  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   – ֵמֶהם"  ִתיְראּון  "ְוא 
ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ַעל  ַהַּמְקִּפיד  ִּכי   ְלַלֶּמְד 'ָאֵמן'.  ֵּתבֹות 
ַאל לֹו ְלַפֵחד ִמּיֹום ַהָּמֶות. ֶׁשֵּכן ֻמְבָטח הּוא ֶׁשֵּתֶכף 
ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ֵעֶדן,  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  ְּבָפָניו  ִיָּפְתחּו  ּוִמָּיד 
 – ּכֹחוֹ  ְּבָכל  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ב): "ָּכל  קיט  (ַׁשָּבת  ֲחָכִמים 
ַחי'  ִאיׁש  ַה'ֵּבן  ּוֵפֵרׁש  ֵעֶדן".  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  לֹו  ּפֹוְתִחין 
('ֶּבן ְיהֹוָיָדע' ָׁשם) ֶׁשָהעֹוֶנה ָאֵמן, ִמָּיד ַּבֲעלֹות ִנְׁשָמתֹו 
ְּפתּוִחים  ֵעֶדן  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  ֶאת  ִיְרֶאה  ָהֶעְליֹון  ָלעֹוָלם 
ֶׁשל  ִמִּדין  ַּפַחד  ׁשּום  ְּבִלּבוֹ  ַיֲעֶלה  ְלַבל  ִלְקָראתֹו, 

ַמְעָלה. 
'יֹוִׁשיַע ִצּיֹון' אֹות כד

ָבִרים ת ּדְ ָרׁשַ 391ּפָ תשפ"א

ְלִהָּבֵרא  ָלָאָדם  לֹו  "ְּכַדאי 

ְוִלְחיֹות ַחִּיים ֲאֻרִּכים ַוֲאִפּלוּ 

ִּבְׁשִביל  ֵּגיִהּנֹם,  ִלְסּבֹל 

ֲעבּור  לֹו  ֶׁשָּצפּוי  ָכר  ַהּׂשָ

ֲעִנַּית ָאֵמן ַּפַעם ַאַחת".

                ('אֹור ְיֶחְזֵקאל' ח"ג עמ' רעה)
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ְּבצּוָרה  ְמַבֵּטא  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהַּמְרִטיט  ַהִּסּפּור 
ִנְפָלָאה ֶאת ִצִּפָּיָתם ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ְלִבְנַין ֵּבית 
ְׁשרּוִיים  ָהיּו  ֶׁשּבֹו  ַהּמּוָחִׁשי  ַהַּצַער  ְוֶאת  ַהִּמְקָּדׁש 
ְיֵדי  ַעל  ֻסַּפר  הּוא  ִּביֵמיֶהם.  ִנְבָנה  ֶׁשֹּלא  ְזַמן  ָּכל 
ְׁשִליָט"א,  ִמּמּוְנַקאְטׁש  ָהַאְדמֹו"ר  ת  ְקֻדּׁשַ ְּכבֹוד 
ַעל אֹודֹות ָסבֹו ַהָּגדֹול, ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל 'ִמְנַחת 

ֶאְלָעָזר' ִמּמּוְנַקאְטׁש ִזי"ַע.
ָזָצ"ל,  ַׁשִּפיָרא  ֶאְלָעָזר  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש,  ָהַרִּבי 
נֹוָדע  ִמּמּוְנַקאְטׁש,  ֶאְלָעָזר'  ַה'ִּמְנַחת  ַּבַעל 
ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכַאַחד ִמְּגדֹוֵלי ַמְנִהיֵגי ַהַּיֲהדּות ַהֲחֵרִדית 
ָהַרִּבי  ָהֲאֻּיָמה.  ַהּשֹׁוָאה  ֶׁשִּלְפֵני  ַּבּדֹור  ְּבהּוְנָגְרָיה 
'ִאיׁש ֱאֶמת' ְּבָכל ַמהּותֹו, ִׁשֵּלב ְּבִאיִׁשּיּותֹו  ֶׁשָהָיה 
ַרַּבת ַהְּגָוִנים ַּגְדלּות ֲעצּוָמה ַּבּתֹוָרה ּוְבֶחֶסד ַיַחד 

ִעם ִצְדקֹות ִעָּלִאית ְוִיְרַאת ָׁשַמִים ֻמְפֶלֶגת. 
ּכֶֹתל  ָהָיה  מּוְנַקאְטׁש  ַההּוְנָּגִרית  ֶׁשָּבֲעָיָרה  ֵּביתֹו 
ַּכָּמקֹום  ֵהן  ִיְׂשָרֵאל,  ַאְלֵפי  ִרְבבֹות  ֲעבּור  ַּתְלִּפּיֹות 
ְיׁשּוָעה  ִּבְדַבר  ְלִהּוַָשׁע  ַהְּמַבְּקִׁשים  ּפֹוִנים  ֶׁשֵאָליו 
ָהיּו  ֶׁשֵאֶליָה  ֶמְרָּכִזית  ִּכְכתֶֹבת  ְוֵהן  ְוַרֲחִמים 
ָעה  מּוְפנֹות ְׁשֵאלֹות ַּבּתֹוָרה, ַּבֲהָלָכה ּוְבִעְנְיֵני ַהּׁשָ
ִמָּכל ַרֲחֵבי ֵאירֹוָּפה, ֵמֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ְוַאף ֵמַאְרצֹות 
ִנְקְּבצּו  ֶׁשְּלָיִמים  ְׁשֵאלֹות  ָהְרחֹוָקה.  ָאֶמִריָקה 
ְּבִׁשְבַעת ַהְּכָרִכים ֶׁשל ִסְפרֹו ַהּנֹוָדע 'ׁשּו"ת ִמְנַחת 
ַּבּשֹׁוָאה.  ָׂשְרדּו  ֵמֶהם  ה  ֲחִמּׁשָ ַרק  ֲאֶׁשר  ֶאְלָעָזר', 
ַהּיֹום  ֶעֶצם  ֶׁשַעד  ַהּנֹוָדע  ְּתׁשּובֹוָתיו  ֵסֶפר  ִמְּלַבד 
ִחֵּבר  ַהְּפִסיָקה,  ְּבעֹוַלם   ֶּדֶר ְּכֶאֶבן  ְמַׁשֵּמׁש  ַהֶּזה 
ִמְקצֹועֹות  ְּבָכל  נֹוָסִפים  ַרִּבים  ְסָפִרים  ָהַרִּבי 

ַהּתֹוָרה, ִּבְדרּוׁש, ְּבִפְלּפּול, ַּבֲהָלָכה ּוְבַאָּגָדה.
ְּבִלְבבֹות  ְלעֹוֵרר  ָהַרִּבי  ָרָאה  ְמֻיֶחֶדת  ֲחִׁשיבּות 
ִּבְׁשנֹות  ִלְגֻאָּלה.  ַהִּצִּפָּיה  ֲחִׁשיבּות  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל 
הּוא  ָהַאֲחרֹונֹות,  ִּבְׁשנֹוָתיו  ּוִבְפָרט  ַהְנָהָגתֹו, 
ַהָּמִׁשיַח.  ִמִּביַאת  ְלֶרַגע  ִּכְמַעט  ַּדַעת  ִהִּסיַח  א 
ִהְקִּפיד  ַּתְלִמיָדיו  ִּבְפֵני  מֹוֵסר  ֶׁשָהָיה  ִׁשעּור  ְּבָכל 
ִמַּפַעם  ִלְגֻאָּלה.  ַהִצִּפָּיה  ֲחִׁשיבּות  ַעל  ְלעֹוְרָרם 
ְלַפַעם ַאף ָהָיה קֹוֵרא ְלׁשֹוְמֵעי ִלְקחֹו ְּבַלַהט ֵאׁש 
ַהְּטֵפִלים  ָהִעְנָיִנים  ָּכל  ֶאת  ִעְזבּו  קֶֹדׁש: "ְיהּוִדים! 
ֵיׁש  ְלֻכָּלם  ְּביֹוֵתר;  ֶהָחׁשּוב  ָהִעְנָין  ַעל  ְוִהְתַּפְּללּו 
ְּבָעיֹות, ִאם ְּבַפְרָנָסה, ִאם ִּבְבִריאּות, אּוָלם ַהְּבָעָיה 
ִהיא  ִמֶּמָּנה  סֹוְבִלים  ֶׁשֻּכָּלנּו  ְּביֹוֵתר  ַהְּגדֹוָלה 
ֶׁשָּמִׁשיַח ֶטֶרם ִהִּגיַע. ַהָּדָבר ֶׁשֲהִכי ִנְצָר ְלִהְתַּפֵּלל 

ָעָליו הּוא ֶׁשָּיבֹא ְּכָבר ָמִׁשיַח!"
ְוֶנֱאַלץ  ָקָׁשה  ְּבַמֲחָלה  ָהַרִּבי  ָחָלה  ָיָמיו  ְּבַאֲחִרית 
ִלְׁשָמם  ֲאֶׁשר  ּוְמַיְּסִרים,  ָקִׁשים  ִטּפּוִלים  ַלֲעבֹר 
ִלְתקּוָפה  ַהחֹוִלים  ְּבֵבית  ְלִהְתַאְשֵּׁפז   ֻהְצַר
ִמָּכל  ְיהּוִדים  ָעְקבּו  ְּתקּוָפה  ְּבאֹוָתּה  ֶכת.  ְמֻמּׁשֶ
ָהְרפּוִאי  ַמָּצבֹו  ַאַחר  ַרָּבה  ִּבְדָאָגה  ָהעֹוָלם  ַרֲחֵבי 
אּו ִלְרפּוָאתֹו, ּוְבֵמיָזם  ֶׁשל ָהַרִּבי. ְּתִפּלֹות ַרּבֹות ִנּׂשְ
ַאְלֵפי  ֲעֶׂשֶרת  ִהְתַּגְּיסוּ  ֲחִסיָדיו  ֶׁשִאְרְּגנּו  ְמֻיָחד 
ְיהּוִדים ֶׁשָּתְרמּו לֹו ְיָמָמה ֵמַחֵּייֶהם. אּוָלם ִנְגְזָרה 
ִלְפִטיָרתֹו  ַעד  ְוִהְתַּדְרֵּדר   ָהַל ּוַמָּצבֹו  ַהְּגֵזָרה 

ְּבֵביתֹו ְּביֹום ב' ְלחֶֹדׁש ִסיָון ה'תרצ"ז.
ה'תרצ"ז,  ְּבחֶֹרף  ַהחֹוִלים  ְּבֵבית  ִהְתַאְׁשֵּפז  ָהַרִּבי 
ּוַמהּותֹו ְּכ'ִאישׁ ֱאֶמת' ִנְּכָרה ַּגם ְּבָׁשעֹות ֵאּלּו. ַּגם 
ְּבעֹודֹו ׁשֹוֵכב ַעל ִמַּטת ָחְליוֹ ְּבֵבית ַהחֹוִלים ַהָּגדֹול 
ָהַרָּבה  ְּתִׁשיׁשּותֹו  ַלְמרֹות  ּבּוַדֶפְּשׁט,  ֶׁשָּבִעיר 
ְלַעְצמֹו,  ִוֵּתר  א  ֶׁשֲאָפפּוהּו,  ַהָּקִׁשים  ְוַהִּיּסּוִרים 
ַהְּקדֹוׁשֹות  ַהְנָהגֹוָתיו  ַעל  ִניָמה,  ִּכְמלֹוא  ְולּו 
ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּוַבֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה. ְּכַדְרּכֹו ְּבִׁשְבּתֹו 
ַעל ִּכֵּסא ַמְמַלְכּתֹו ְּבֵבית ִמְדָרׁשֹו ֶׁשְּבמּוְנַקאְטשׁ, 
ָּכ ַּגם ִּבְהיֹותֹו ְּבֵבית ַהחֹוִלים, ִהְתַּפֵּלל ְּבקֹול ָחָזק 

ּוְבִהְתַלֲהבּות ֲעצּוָמה.
ְּבִהְתָקֵרב יֹום ַׁשָּבת קֶֹדׁש, ְּבעֹודֹו ִמְתַיֵּסר ְּבִיּסּוָריו 
ָקָרא ָהַרִּבי ִלְמקָֹרָביו ְוִהִּביַע ִּבְפֵניֶהם ֶאת ִמְׁשֶאֶלת 
לֹו  ְיַאְפְׁשרּו  קֶֹדׁש  ְּבַׁשַּבת  ַהָּפחֹות  ְלָכל  ִּכי  ִלּבֹו, 
ָהְיָתה  ַהַּבָּקָׁשה  ִמְּלַכְּתִחָּלה  ְּבִמְנָין.  ְלִהְתַּפֵּלל 
ּגֹוִיי  חֹוִלים  ְּבֵבית  ָהָיה  ְמֻדָּבר  ְּכֻמְפֶרֶכת.  ִנְרֵאית 
ֶׁשִהְתַנֵהל ְּבַמְתּכֶֹנת ְמֻסֶּדֶרת ְּביֹוֵתר, ְוַעל ָּכל ִׁשּנּוי 
ַקל ִּבְנָהִלים ִנְצְרָכה ְיִׁשיָבה ְמֻסֶּדֶרת ֶׁשל ַהְנָהַלת 

ֵּבית ַהחֹוִלים.
ָהִעְנָין  ָחׁשּוב  ַּכָּמה  ַעד  ֶׁשָראּו  ֶׁשַהֲחִסיִדים  ֶאָּלא 
ּוְלַבּסֹוף  ְמֻרָּבה,  ְׁשַתְדָּלנּות  ִהְפִעילּו  ָהַרִּבי,  ְּבֵעיֵני 
ָלַרִּבי  ְלַהְקִּדיׁש  ַהחֹוִלים  ֵּבית  ַהְנָהַלת  ִהְסִּכיָמה 

ֶחֶדר ְמֻיָחד ֶׁשּבֹו ִיְתַּפֵּלל ִעם ֲחִסיָדיו ְּבַׁשַּבת קֶֹדׁש.
ִעם  ַהחֹוִלים  ֵּבית  ַהְנָהַלת  ִהְתְנָתה  ְּתַנאי  ְואּוָלם, 
ַעל  ִלְׁשמֹר  ֲעֵליֶהם  ִיְהֶיה  ִּכי  ַהִּמְנָין,  ִמְׁשַּתְּתֵפי 

ֶׁשֶקט ֻמְחָלט ַּבְּתִפּלֹות.
ֶׁשַּמָּצָבם  ֲאָנִׁשים  ְמֻאְׁשָּפִזים  ַהחֹוִלים  "ְּבֵבית 
ָקֶׁשה, ְוַהְּמנּוָחה ַהֻּמְחֶלֶטת ֲחׁשּוָבה ַּבֲעבּוָרם ַעד 
ַהְּמַנֵהל,  ִהְסִּביר  ִרּפּוָים",   ִמַּתֲהִלי ְּכֵחֶלק  ְמאֹד 
ֶקט ַּבְּתִפּלֹות ֵנָאֵלץ ִלְסּגֹר ִמָּיד  ֵמר ַהּׁשֶ "ִאם א ִיּׁשָ

ֶאת ַהִּמְנָין", הֹוִסיף ְּבטֹון ְמַאֵּים.
ְּבֵעיֵני  ַהָּדָבר  ַעד ַּכָּמה ִיְקֶׁשה  ָהַרִּבי ָיְדעּו  ְמקְֹרֵבי 
ָהַרִּבי, אּוָלם ְּבֵלית ְּבֵרָרה ִהְסִּכימּו ִלְתַנאי ֶזה ְוַאף 

 .ִעְדְּכנּו ֶאת ָהַרִּבי ַעל ָּכ
ָהַרִּבי  ִהְתַּכְּנסּו  ֶעֶרב,  ִצְלֵלי  ִּכְנטֹות  ַׁשָּבת,  ְּבֶעֶרב 
ִּבְקֵצה  ָלֶהם  ֶׁשֻהְקָצה  ַּבֶחֶדר  ַהֲחִסיִדים  ּוִמְנַין 
ַהְּתִפָּלה  ְּכֶׁשֵהֵחָּלה  ֶׁשִּמָּיד  ֶאָּלא  ַהַּמְחָלָקה, 
ַהְנָהַלת  ֶׁשֶהֱעִמיָדה  ַהְּתַנאי  ִּכי  ַלֲחִסיִדים  ִהְתָּבֵרר 

ֵּבית ַהחֹוִלים ָקֶׁשה ְמאֹד ְלִקּיּום ַּבֲעבּור ָהַרִּבי.
ֶׁשַּבְּתִהִּלים,  ק"ז  ִמְזמֹור  ַּבֲאִמיַרת  ְּכֶׁשֵהֵחל  ִמָּיד 
קֹולֹו  ֵהֵחל  ַהָּקדֹוׁש,  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ְּכַתָּקַנת 
ָיְצאּו  ְוַהְּפסּוִקים  א,  ּוְלִהְתַנּׂשֵ ְלִהְתַּגֵּבר  ָהַרִּבי  ֶׁשל 
ְּגאּוֵלי  "יֹאְמרּו  ַהֵּלב:  ּוְבַזֲעַקת  ְּבִהְתַרְּגׁשּות  ִמִּפיו 
ה' ֲאֶׁשר ְּגָאָלם ִמַּיד ָצר, ּוֵמֲאָרצֹות ִקְּבָצם ִמִּמְזַרח 
ּוִמַּמֲעָרב ּוִמָּצפֹון ּוִמָּים..." ַהּנֹוְכִחים ַּבֶחֶדר ְיכֹוִלים 
ָהיּו ְלַהְרִּגיׁש ְּבחּוׁש ֶאת ַהֵּפרּוִׁשים ַהִּנְׂשָּגִבים ֶׁשל 

ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַעל ִמְזמֹור ֶזה.
ַּבַּצר  ה'  ֶאל  "ַוִּיְזֲעקּו  ַלְּפסּוִקים:  ָהַרִּבי  ְּכֶׁשִהִּגיַע 
ָלֶהם... ַוִּיְצֲעקּו ֶאל ה'", ָרֲעדּו ִקירֹות ֵּבית ַהחֹוִלים 
ְלקֹול ַזֲעקֹוָתיו ּוְבִכּיֹוָתיו ֶׁשל ָהַרִּבי. ַהּקֹול ִנְׁשַמע 
ְּבָכל ַרֲחֵבי ַהַּמְחָלָקה ְוֶאל ַהֶחֶדר ִהְתַקְּבצּו חֹוִלים 
ְּבֵעיַנִים  ֶׁשִהִּביטּו  ְּגמּוִרים,  ּגֹוִיים  ֶצֶות,  ְוַאְנֵׁשי 
ְקרּועֹות ַּבַּמֲחֶזה ַהִּבְלִּתי מּוָבן ֶׁשִהְתַּגָּלה ִלְפֵניֶהם.
ַהֶהְסֵּכם  ֲהָפַרת  ַעל  מּוָעה  ַהּׁשְ ִהִּגיָעה  ְמֵהָרה  ַעד 
ְּבַכַעס  ָרץ  ַהָּלה  ַהחֹוִלים.  ֵּבית  ְמַנֵהל  ֶׁשל  ְלָאְזָניו 
ֶאת  ִמָּיד  ַלֲעצֹר  ָּדַרׁש  ָהַרִּבי,  ֶׁשל  ַחְדרֹו  ְלֵעֶבר 
ַהְּתִפָּלה ְוָטַען ְּבַכַעס ִּכי ָהַרִּבי ְוַהֲחִסיִדים ִרּמּוהּו 
ְּבָכ ֶׁשִהְתַחְּיבוּ ְלַקֵּים ֶאת ַהְּתַנאי ַהֻּמְסָּכם ֵּביֵניֶהם 
ְּבעֹוד  ַהְּתִפּלֹות,  ִּבְׁשַעת  ְּכָלל  ְלַהְרִעיׁש  ֶׁשֹּלא 

ֶׁשְּבפַֹעל א ִנְׁשַמר ַהְּתַנאי ַאף ְלֶרַגע.
ָמה  ָלֶהם  ָהָיה  א  ּדֹם.  ֶנֶאְלמּו  ָהַרִּבי  ְמקְֹרֵבי 
ַהְּמַנֵהל,  ֶׁשל  ַהְּנכֹוָחה  ַטֲעָנתֹו  מּול  ְלָהִׁשיב 
ְוַהּכֹל ָנְׂשאּו ֵעיֵניֶהם ֶאל ָהַרִּבי ֶׁשַא ְּבקִֹׁשי ִנְנַער 
ְרַעֵּפי ָקְדׁשֹו. ַּכֲאֶׁשר ֵהִבין ַעל ָמה ָיָצא ַהֶּקֶצף  ִמּׂשַ
ִּבְתִמימּות  ָטַען  ְוהּוא  ְּפִליָאה,  ֲאֶרֶׁשת  ָּפָניו  ָעטּו 
ִלְפֵני ַהְּמַנֵהל: "ְוִכי ֲאִני ָהִראׁשֹון ֶׁשַּמְרִעיׁש ְּבֵבית 
ְּבֵבית  ִנְׁשָמעֹות  יֹום  ְּבָכל  ִּכְמַעט  ֲהא  ַהחֹוִלים?! 
ַהִּמְתַיְּסִרים  חֹוִלים  ֶׁשל  ָרמֹות  ְזָעקֹות  ַהחֹוִלים 
ֲאֻרָּכה  ָׁשָעה   ְּבֶמֶׁש ֶאֶמׁש  ַרק  ִהֵּנה  ִמָּטָתם;  ַעל 
ֶאָחד  ֶׁשל  ַזֲעקֹוָתיו   ַהָּסמּו ֵמַהֶחֶדר  ִנְׁשְמעּו 

ַהחֹוִלים, ְוִאיׁש א ָּדַרׁש ִמֶּמּנּו ִלְׁשּתֹק..."
ַהִּדּמּוי;  ֵּפֶׁשר  ֶאת  ֵהִבין  א  ֶׁשַהְּמַנֵהל  ֶאָּלא 
ֶׁשל  ַזֲעקֹוָתיו  ָהיּו  ֶאְתמֹול  ֶׁשִּנְׁשְמעּו  "ַהְּזָעקֹות 
ְוַעד  ָקֶׁשה,  ְּבַמָּצב  ַהחֹוִלים  ְלֵבית  ֶׁשהּוָבא  ָּפצּוַע 
ֶאת  ּוְלַהְׁשִקיט  ְלַהְרִּדימֹו  ָהרֹוְפִאים  ֶׁשִהְצִליחּו 
ְּכֵאָביו  ֵמֲחַמת  קֹולֹות  ְּבקֹוֵלי  ָזַעק  הּוא  ְּכֵאָביו 
ַהּנֹוָרִאִּיים. ַא ַזֲעקֹוָתיו ֶׁשל ָהַרִּבי ָהיּו ְלִחָּנם ְוֵאין 

ָלֶהן ָּכל ַהְצָּדָקה..."
ָהְיָתה  ֶׁשָהֱאֶמת  ָהַרִּבי  ְוִהְתַרֵעם  ִהְתַּפֵּלא  "ָמה?!" 
ִחָּנם  ֶׁשַעל  לֹוַמר  ּתּוַכל  "ָהֵכיַצד  ְלַרְגָליו,  ֵנר 
ָזַעְקִּתי? ְוִכי ָמה יֹוֵדַע ַאָּתה ַעל ּגֶֹדל ַהְּכֵאב ְוַהַּצַער 
ִכיָנה ְּבעֹוָדּה ַּבָּגלּות?! ְוִכי ָמה  רּוָיה ָּבֶהם ַהּׁשְ ֶׁשּׁשְ
רּוִיים  ַאָּתה ֵמִבין ַעל ַצֲעָרם ֶׁשל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ַהּׁשְ
ָהִייָת  זֹאת,  ֵמִבין  ָהִייָת  ַרק  לּו  ָּגלּוָתם?!  ְּבַמֲאַסר 
ִּפי  ְּגדֹוִלים  ָזַעְקִּתי  ֶׁשֵּמֲחָמָתם  ַהְּכֵאִבים  ִּכי  ֵמִבין 

ַּכָּמה ְוַכָּמה ִמַּזֲעקֹוָתיו ֶׁשל ַהָּפצּוַע ֵמֶאֶמׁש..."
ָהָיה  א  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ִמִּלּבוֹ  ֶׁשָּיְצאּו  ַהְּדָבִרים  ְלנַֹכח 
ַמֲעֶנה ְּבִפי ַהְּמַנֵהל. הּוא ָׁשב ּוִבֵּקׁש ֵמַהּנֹוְכִחים ִּכי 
ֶקט, ְוַאַחר ָסב ַעל ֲעֵקָביו  ִיְׁשַּתְּדלּו ִלְׁשמֹר ַעל ַהּׁשֶ

ְוָיָצא ִמן ַהֶחֶדר.
'ִׂשיָחָתן ֶׁשל ַעְבֵדי ָאבֹות' ח"ב עמ' קלב

ַהָּמקֹור ֶלֱאמּוַנת ְּתִחַּית ַהֵּמִתים
ִּכי  ְמַלְּמֵדנּו  ָעָׂשר  לֹוָׁשה  ַהּׁשְ ָהֱאמּוָנה  ִעַּקר 
ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַהֲחיֹות ֶאת ַהֵּמִתים 
ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים, ְּכלֹוַמר ְלָהִׁשיב ֶאת ִנְׁשָמָתם 
ַהֵּמִתים'  ְּתִחַּית  ('ִאֶּגֶרת  ֵמֲעָפָרם  ְוַלֲהִקיָמם  ְלגּוָפם 
זֹאת  ָלְמדּו  ב)  צא  (ַסְנֶהְדִרין  ֲחָכִמים  ָלַרְמָּב"ם). 
ְּבַיַחס  לט)  לב  (ְּדָבִרים  ַהֲאִזינּו  ְּבִׁשיַרת  ֵמַהֶּנֱאָמר 
ָמַחְצִּתי  ַוֲאַחֶּיה  ָאִמית  ָהֲעִתיָדה: "ֲאִני  ַלְּגֻאָּלה 
ַוֲאִני ֶאְרָּפא" – ְּכֵׁשם ֶׁשַּמְׁשָמעּות "ָמַחְצִּתי ַוֲאִני 
ֶאְרָּפא" ִהיא ֶׁשְּיַרֵּפא ה' ֶאת ַהחֹוִלים ֶׁש'ָּמַחץ', 
(ַרִׁש"י  ַמַחץ"  ִּבְמקֹום  ֶאָּלא  ְרפּוָאה  ֶׁשֲהֵרי "ֵאין 
ָאִמית  "ֲאִני  ַמְׁשָמעּות  ַּגם   ָּכ מה),  ד"ה  ָׁשם 
ַוֲאַחֶּיה" ִהיא ֶׁשְּיַחֶּיה ה' ֶלָעִתיד ָלבֹא ֶאת אֹוָתם 
'ֵּבית  קנה;  ג  ְּתׁשּוָבה'  'ַׁשֲעֵרי  (ְרֵאה  ֶׁשֵהִמית  ֵמִתים 

ֱאִקים' ַׁשַער ַהְּיסֹודֹות נה). 

ַעל  ִּבְמפָֹרׁש  ִהְתַנֵּבא  ְיֶחְזֵקאל  ַהָּנִביא  ַאף 
"ּכֹה  ְּבאֹוְמרֹו:  יב-יד)  ְלז  (ְיֶחְזֵקאל  ַהֵּמִתים  ְּתִחַּית 
ָאַמר ה' אֱלֹקִים ִהֵּנה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם 
ְוֵהֵבאִתי  ַעִּמי  ִמִּקְברֹוֵתיֶכם  ֶאְתֶכם  ְוַהֲעֵליִתי 
ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל...; ְוָנַתִּתי רּוִחי ָבֶכם 
ִוְחִייֶתם ְוִהַּנְחִּתי ֶאְתֶכם ַעל ַאְדַמְתֶכם ִויַדְעֶּתם 

ִּכי ֲאִני ה' ִּדַּבְרִּתי ְוָעִׂשיִתי ְנֻאם ה'". 
ָׁשָנה  ִמֵּדי  ִנְקֵראת  ְיֶחְזֵקאל  ֶׁשל  זֹו  ְנבּוָאה 
ְּבַהְפָטַרת ַׁשָּבת חֹל ַהּמֹוֵעד, ֶׁשֵּכן ְלִפי ַהְּמֻקָּבל 
ְּבחֶֹדׁש  ִלְהיֹות  ֲעִתיָדה  ַהֵּמִתים  ְּתִחַּית  ְּבָיֵדינּו 

ִניָסן (טּור או"ח תצ, ְּבֵׁשם ַרב ַהאי ָּגאֹון).

ְּתִחַּית ַהֵּמִתים ִמן ַהּתֹוָרה 
ָאְמרּו ֲחָכִמים (ַסְנֶהְדִרין צ א): "ְוֵאּלּו ֶׁשֵאין ָלֶהם 
ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא: ָהאֹוֵמר ֵאין ְּתִחַּית ַהֵּמִתים 
ִמן ַהּתֹוָרה..." ַעל ִּפי זֹאת ָּכְתבּו ַּכָּמה ִראׁשֹוִנים 
ַהֵּמִתים  ִּבְתִחַּית  ָהֱאמּוָנה  ְּבֶעֶצם  ַּדי  ֶׁשֵאין 
ֶאָּלא ֶׁשחֹוָבה ְלַהֲאִמין ִּכי: "ְּתִחַּית ַהֵּמִתים ִמן 
ַהֵּמִתים  ְּתִחַּית  ֶׁשַהְבָטַחת  ְּכלֹוַמר  ַהּתֹוָרה", 
ַאף   ,ְּבָכ ַמֲאִמין  ֶׁשֵאינֹו  ּוִמי  ַּבּתֹוָרה,  ְּכתּוָבה 
ֶׁשַּמֲאִמין ְּבֶעֶצם ְּתִחַּית ַהֵּמִתים, ֲהֵרי הּוא ּכֹוֵפר 
ְואּוָלם  ָׁשם).  ְּתׁשּוָבה'  'ַׁשֲעֵרי  ָהאֹוֵמר;  ד"ה  ָׁשם  (ַרִׁש"י 
ֵיׁש ַהחֹוְלִקים ְוסֹוְבִרים ֶׁשָּכל ַהַּמֲאִמין ִּבְתִחַּית 
ְּכתּוָבה  ֶׁשִהיא  ַמֲאִמין  ֵאינֹו  ִאם  ַאף  ַהֵּמִתים, 
ָׁשם).  ֶׁשַבע'  ('ְּבֵאר  ְלכֹוֵפר  ֶנֱחָׁשב  ֵאינֹו  ַּבּתֹוָרה, 
ֶׁשַּמֲאִמין  ִמי  ַרק  ִּכי  (ָׁשם)  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  עֹוד 
ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים ִיְזֶּכה ָלקּום ֶלָעִתיד ָלבֹא ְּבֵעת 
א  ַמֲאִמין  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ְואּוָלם  ַהֵּמִתים,  ֶׁשִּיְחיּו 

ִיְזֶּכה ָלקּום.
ַאף ַּבֲעוֹון ַהְלָוָאה ְּבִרִּבית ֶנֱעָנׁש ָהָאָדם ֶׁשֵאינֹו 
ו,  לא  (שמו"ר  ַהֵּמִתים  ִלְתִחַּית  ָלקּום  זֹוֶכה 
(ָּפָרַׁשת  סֹוֵפר'  ַה'ְּכָתב  ב).  ִרִּבית  ָהַרב  שו"ע  ּוְרֵאה 
ִמָּדה:  ְּכֶנֶגד  ִמָּדה  הּוא  ֶזה  ֶׁשֹעֶנׁש  ְמָבֵאר  ְּבַהר) 
ְלַהְלָוָאה  ַהָּזקּוק  ֶלָעִני  ְּבִרִּבית  ַהַּמְלֶוה  ָאָדם 
לו):  כה  (ַוִּיְקָרא  ַהּתֹוָרה  ְּכִצּוּוי  ְלַהֲחיֹותוֹ  ִּבְמקֹום 
ֶהָעִני  ַעל  ַמְכִּביד  הּוא  ֲהֵרי   ,"ִעָּמ  ָאִחי "ְוֵחי 
סד  (ְנָדִרים  ְּכֵמת'  ָחׁשּוב  'ָעִני  ֶׁשֲהֵרי  ּוְמִמיתֹו, 
ִּבְתִחַּית  ַחי  ֶׁשֵאינֹו  ַהַּמְלֶוה  ֶנֱעָנׁש   ,ְלִפיָכ ב). 

ַהֵּמִתים.
ַמְלֶוה  ֶׁשָהָיה  ָּגדֹול  ָעִׁשיר  ִנְפַטר  ּפֹוְזָנא  ָּבִעיר 
ְסכּום  ִמּיֹוְרָׁשיו  ַהָּקָהל  ַּפְרָנֵסי  ִּבְּקׁשּו  ְּבִרִּבית. 
ִמְׁשַּפַחת  ְּבֵני  ְקבּוָרה.  ֶחְלַקת  ַּבֲעבּור  ַרב 
ְלטֹונֹות, ְוֵאּלּו ִזְּמנּו  ֶהָעִׁשיר ִהְתלֹוְננּו ִּבְפֵני ַהּׁשִ
ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ָהִעיר,  ֶׁשל  ַרָּבּה  ֶאת  ִּבְפֵניֶהם  

ֵאיֶגר, ְּכֵדי ֶׁשַּיְסִּביר ָלֶהם ֶאת ֵּפֶׁשר ַהְּדָבִרים. 
ְּכָלל   ְּבֶדֶר" ֲעִקיָבא:  ַרִּבי  ָלֶהם  ַרִּבי  ִהְסִּביר 
ְלֶחְלַקת  מּוָעט  ַּתְׁשלּום  ִלּטֹל  ָאנּו  נֹוֲהִגים 
ֶׁשִּבְמֵהָרה  ָאנּו  ֶׁשַּמֲאִמיִנים  ִמּשּׁום  ְקבּוָרה, 
ְמקֹום  ֶאת  ְיַפּנּו  ְוַהֵּמִתים  ִנָּגֵאל,  ְּבָיֵמינּו 
ָעִׁשיר  אֹותֹו  אּוָלם  ַהֵּמִתים.  ִּבְתִחַּית  ְקבּוָרָתם 
ִּבְתִחַּית  ָלקּום  ִיְזֶּכה  א  ְּבִרִּבית  ַמְלֶוה  ֶׁשָהָיה 

ֵאר  ִיּׁשָ ִיָּטֵמן  ֶׁשּבֹו  ַהָּמקֹום  ֵּכן  ְוַעל  ַהֵּמִתים, 
ָאנּו  ּדֹוְרִׁשים   ָּכ ּוִמּשּׁום  ְלעֹוָלם,  ְּבֶחְזָקתֹו 
ִמֶּמּנּו ְסכּום ָּגבֹוַּה ַּבֲעבּור ְמקֹום ְקבּוָרתֹו" ('חּוט 

ַהְּמֻׁשָּלׁש' ְמכֹון ַּדַעת סֹוֵפר עמ' רמו). 

ְּתִחַּית ַהֵּמִתים, ְלִמי?
יא)  ְלֶפֶרק  ַהְקָּדָמה  ַסְנֶהְדִרין  (פיהמ"ש  ָהַרְמָּב"ם 
סֹוֵבר ֶׁשִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים ַהֻּמְבַטַחת א ָיקּומּו 
ִלְתִחָּיה ֶאָּלא ַהַּצִּדיִקים ִּבְלַבד. ְלַדְעּתֹו ַּתְכִלית 
ִלְראֹות  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשִּיְזּכּו  ִהיא  ַהֵּמִתים  ְּתִחַּית 
ִהְתַּפְּללּו  ֶׁשָעֶליָה  ַהְּגֻאָּלה  ֶאת  ְּבֵעיֵניֶהם 
ַהְּיׁשּוָעה'  ('ַמַעְיֵני  ְיֵמיֶהם  ָּכל  ִצּפּו  ְוֶׁשֵאֶליָה 

[ְלַאַּבְרָּבֵנאל] ַהַּמֲעָין ָהַאַחד ָעָׂשר). 

אּוָלם ֵיׁש ַהחֹוְלִקים ְוסֹוְבִרים ֶׁשְּתִחַּית ַהֵּמִתים 
ִּתְהֶיה ֵּבין ַלַּצִּדיִקים ּוֵבין ָלְרָׁשִעים, ְוַתְכִליָתּה 
ֶׁשְּיַקְּבלּו ַהּגּוף ְוַהֶּנֶפׁש ַיַחד ֶאת ְּגמּוָלם ָהַאֲחרֹון 
 ְּכֶדֶר ְועֶֹנׁש ָלְרָׁשִעים,  ָׂשָכר טֹוב ַלַּצִּדיִקים   –
ִּבְהיֹות  ֵהם  ַאף  ַנֲעׂשּו  ְוָהֲעוֹונֹות  ֶׁשַהִּמְצוֹות 
ַהּגּוף ְוַהֶּנֶפׁש ַיַחד. זֹאת ְלַהְבִּדיל ֵמַהִּדין ֶׁשִּנּדֹון 
ִנְׁשַמת  ִנּדֹוָנה  ֶׁשּבֹו  ִמיָתה,  ִּבְׁשַעת  ָהָאָדם 

ָהָאָדם ְלַבָּדּה ('ַיד ָרָמ"ה' ַסְנֶהְדִרין ֵריׁש ֶּפֶרק יא). 
ָמִׁשיַח  ֶׁשִּיְגֲאֵלנּו  ְלַאַחר  ִּתְהֶיה  ַהֵּמִתים  ְּתִחַּית 
ָהִראׁשֹוִנים  ָּדנּו  ַהְּמֻדָּיק  מֹוֲעָדּה  ַעל  ָּדִוד.  ֶּבן 
סא  ִנָּדה  ב,  טז  ר"ה  ִריְטָב"א  ל;  ד  ָהִעָּקִרים  ֵסֶפר  (ְרֵאה 
ָמה  ֶאת  ְלַצֵּטט  ְּכַדאי  ֶזה  ְּבִעְנָין  ְואּוָלם  ב), 
ִאיַטְלָיה,  ֵמַחְכֵמי  ִטיַרִני,  ָּדִנֵּיאל  ַרִּבי  ֶׁשֵהִׁשיב 
סו)  לו  ַוֲאֵבלּות  ֲאִנינּות  (ִּדיֵני  ַהַּד"ט'  'ִעְּקֵרי  ְּבִסְפרֹו 
ְּבִעְנָיָנּה  ׁשֹוִנים  ְּפָרִטים  ַעל  ָאלֹו  ֶׁשּׁשְ ְלָאָדם 
ָהֲעִתידֹות  ֵליַדע  ֶאְפָׁשר  "ִאי  ַהֵּמִתים:  ְּתִחַּית 
ְוִדינֹו  ּוְפָרֵטיֶהם,  ִחּלּוֵקיֶהם  ּוִבְפָרט  ּבּוְרָין,  ַעל 
ֶׁשָּיקּוצּו  ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאמּוָנה  ּוְלַהֲאִמין  ְלהֹודֹות 

ִויַרְּננּו ׁשֹוְכֵני ָעָפר".

ְּתִחַּית ַהֵּמִתים ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים
"ֵמִתים  ַהְּמׁשֹוֵרר:  ִהְדִּגיׁש  ֶזה  ִעָּקר  ְּבַנְּסחֹו 
(ַּתֲעִנית  ֲחָכִמים  ְלִדְבֵרי  ָרַמז   ּוְבָכ ֵא-ל",  ְיַחֶּיה 
ָמַסר  א  ַהֵּמִתים'  ְּתִחַּית  'ַמְפֵּתַח  ֶׁשֶאת  א)  ב 
ֶאָּלא   ,ַמְלָא אֹו  ְמֻמֶּנה  ִליֵדי   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
"ִויַדְעֶּתם  יג):  לז  (ְיֶחְזֵקאל  ַּכָּכתּוב  ְּבָידֹו,  הֹוִתירֹו 
ֶצֶדק'  ('ַמִּגיד  ִקְברֹוֵתיֶכם"  ֶאת  ְּבִפְתִחי  ה'  ֲאִני  ִּכי 

ֶׁשַּבִּסּדּור 'ַׁשַער ָהַרֲחִמים'). 

ַהֵּמִתים  ְּתִחַּית  ִּכי  ַהְּמׁשֹוֵרר  ֶׁשָּנַקט  ַהִּסָּבה 
ְּתִחַּית  ֶׁשִּלְפֵני  ְלִפי  ִהיא  ַחְסּדֹו'  'ְּברֹב  ִּתְהֶיה 
ָידּונּו  ֶׁשּבֹו  ְונֹוָרא  ָּגדֹול  ִּדין  יֹום  ִיְהֶיה  ַהֵּמִתים 
ִלְתִחַּית  ַלֲעמֹד  הּוא  ָראּוי  ַהִאם  ָאָדם  ָּכל 
ְלַהֲחיֹות  ה'  ִיְבַחר   ְלִפיָכ ב).  טז  (ר"ה  ַהֵּמִתים 
ֶׁשַהֶחֶסד  ְּבֵעת   – ַחְסּדֹו"  "ְּברֹב  ַהֵּמִתים  ֶאת 
ַהִּדין  ֶׁשַאף  ְּכֵדי  ָּבעֹוָלם,  ִיְׁשְלטּו  ְוָהַרֲחִמים 
ֶׁשֵּיָעֶׂשה ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִיְהֶיה ְּבִמַּדת ָהַרֲחִמים. 
ַמֲאִמין"  "ֲאִני  ְּבֻנַּסח  ַאף  רֹוְמִזים  ָאנּו  ֶזה  ְּכֵעין 
ַהֵּמִתים  ְּתִחַּית  "ֶׁשִּתְהֶיה  ֶזה:  ִעָּקר  ַהְּמַבֵּטא 
ְּבֵעת ֶׁשַּיֲעֶלה ָרצֹון ֵמֵאת ַהּבֹוֵרא", ְּדַהְינוּ ִּבְזַמן 

ֶׁשהּוא 'ֵעת ָרצֹון' ִמְּלָפָניו (ִסּדּור 'אֹור ַהַחָּמה').
ַהְּמׁשֹוֵרר ְמַסֵּים ִּפּיּוט ֶזה ַּבִּמִּלים: "ָּברּו ֲעֵדי 
ַהֻּמְזָּכר  ַבח  ַהּׁשֶ ְּבַפְׁשטּות,  ְּתִהָּלתוֹ".  ֵׁשם  ַעד 
ַהְּמׁשֹוֵרר  ֶׁשִּבֵּקׁש  ֶאָּלא  ֶזה,  ְלִעָּקר  ַׁשָּיְך  ֵאינֹו 
ְלַסֵּים ֶאת ִּפּיּוטֹו ְּבֶׁשַבח ַהּבֹוֵרא, ְּכֵׁשם ֶׁשָּפַתח 
ְּבֶׁשַבח: "ִיְגַּדל ֱאִקים ַחי ְוִיְׁשַּתַּבח" ('ִעּיּון ְּתִפָּלה' 
– ִסּדּור 'אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות'). אּוָלם ֵיׁש ֶׁשֵּפְרׁשּו ֶׁשַאף 
ֶׁשִּיְזּכּו  ֶׁשֵאּלּו  ֶזה,  ְלִעָּקר  ַׁשָּיכֹות  ֵאּלּו  ֵּתבֹות 
ִלְחיֹות ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים, ִיְזּכּו ְלַחֵּיי ֶנַצח ּוְתִהַּלת 
ה' ִּתְהֶיה ְּבִפיֶהם ְלעֹוָלם ָוֶעד (ִסּדּור 'ּדֹוֵבר ָׁשלֹום'). 
ֶזה  ִׁשיר  ִסְּימוּ  ֻנְסָחאֹות  ֶׁשְּבִמְקָצת  ְלַצֵּין  ֵיׁש 
ִׁשיר  ֶׁשל  ַמהּותֹו  ֶאת  ַהַּמְבִהיר  נֹוָסף,  ְּבַבִית 
ִנְפָלא ֶזה: "ֵאֶּלה ְׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָלִעָּקִרים, ִהָּנם 
ְיסֹוד ַּדת ֵא-ל ְותֹוָרתֹו" ('ִּתּקּון ְּתִפָּלה' – ִסּדּור 'אֹוַצר 

ַהְּתִפּלֹות'). 

ַהְּכֵאב ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר הּוא ְּכֵאב ַהָּגלּות ִתים ת ַהּמֵ ִחּיַ ר – ּתְ ה ָעׂשָ לֹוׁשָ ְ ר ַהּשׁ ל' (יד): ָ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
ּּהעּקר ַהׁש

ים ִנינִנִ פפּפְ ם 

ֵמִתים ְיַחֶּיה ֵא-ל ְּבַעְצמֹו, ֶׁשַּמְפֵּתַח ֶׁשל ְּתִחַּית ַהֵּמִתים א ִנְמָסר ְּבַיד ָׁשִליַח ְּברֹב ַחְסּדֹו – 
ְּבִמַּדת ָהַרֲחִמים, ָּברּו ֲעֵדי ַעד ֵׁשם ְּתִהָּלתוֹ – ְּבָכ ֶׁשַהֵּמִתים ֶׁשִּיְחיּו ִיְזּכּו ְלַחֵּיי ֶנַצח ּוְתִהַּלת 

ה' ִּתְהֶיה ְּבִפיֶהם ְלעֹוָלם ָוֶעד.

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

הּגדֹול ְּביֹו

ּו ִספפוּ
ל עלַ

ִ ם


