בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַא ֲח ֵרי מוֹ ת ְקד ׁ ִֹשים

תש"פ

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

ּ ְפ ִניני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

הבּ ִאים
רוֹת ַה ָבּ
ִמ ַיתת ַה ַצּ ִדּ ִיקים ַמ ְשׁ ִפּ ָיעה ַעל ַהדּוֹרוֹת
"וַ יְ ַד ֵבּר ה' ֶאל מ ֶֹשׁה ַא ֲח ֵרי מוֹת ְשׁנֵ י ְבּנֵ י ַא ֲהרֹן" )טז א(
הוּבא ֶשׁ ִתּ ְקּנוּ ִל ְקרֹא ָפּ ָר ָשׁה
ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוּ )נז ב( ָ
ׁוֹמ ִעים ַעל ְפּ ִט ַירת
זוֹ ְבּיוֹם ַהכִּ ִ
פּוּרים כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ְצ ַט ֲערוּ ַהשּ ְ
ווֹנוֹת ֶיהםֶ .שׁכֵּ ן כְּ ָלל הוּא
נָ ָדב וַ ֲא ִביהוּאְ ,וּבכָ  יִ ְתכַּ ְפּרוּ ֲע ֵ
ְבּיָ ֵדינוּ ֶשׁכָּ ל ַה ִמּ ְצ ַט ֵער
וּמוֹריד ְדּ ָמעוֹת ַעל ִמ ָית ָתם ֶשׁל
ִ
ַצ ִדּ ִיקיםַ ,מכְ ִריז ָע ָליו ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא )יְ ַשׁ ְעיָ ה ו ז(" :וְ ָסר
אתְ תּכֻ ָפּר" ,וְ א עוֹד ֶא ָלּא ֶשׁ ֻמּ ְב ָטח לוֹ ֶשֹּׁלא
ֲעוֹנֶ  וְ ַח ָטּ ְ
יָ מוּתוּ ָבּנָ יו ְבּ ַחיָּ יו.
יֵ שׁ ְל ָה ִביןֲ :הא ָשׁנִ ים ַרבּוֹת ָח ְלפוּ ֵמ ָאז ְפּ ִט ַירת נָ ָדב
וַ ֲא ִביהוּאְ ,וּב ַמ ֲה ָלכָ ן ָע ְברוּ ַעל ַע ֵמּנוּ ְמא ָֹרעוֹת וְ ָצרוֹת ֵאין
נוֹריד ְדּ ָמעוֹת ַעל
דּוּע ֲע ַדיִ ן יֵ שׁ ִענְ יָ ן ֶשׁנִּ ְצ ַט ֵער וְ ִ
ְספֹרַ ,מ ַ
קוּתם?
ִה ְס ַתּ ְלּ ָ
יוֹסף ְשׁמֹה כַּ ְהנְ ָמן:
ֵבּ ֵאר ָה ַרב ִמפּוֹנִ ֶיבז' ַר ִבּי ֵ
ְפּ ִט ָיר ָתם ֶשׁל נָ ָדב וַ ֲא ִביהוּא ִה ְשׁ ִפּ ָיעה ַעל כָּ ל ַהדּוֹרוֹת
דוֹלהַ ,עד ֶשׁ ֵה ִעיד
ֶשׁ ַא ֲח ֵר ֶיהםֶ .שׁכֵּ ן ַמ ֲע ָל ָתם ָהיְ ָתה כֹּה גְּ ָ
וּמ ַא ֲהרֹן ֲא ִב ֶיהם,
דוֹלים ִמ ֶמּנּוּ ֵ
ֲע ֵל ֶיהם מ ֶֹשׁה )ויק"ר יב ב( ֶשׁ ָהיוּ גְּ ִ
הוֹדם ַעל
נוֹת ִרים ַבּ ַחיִּ ים ְבּוַ ַדּאי ָהיוּ ַמ ֲא ִצ ִילים ֵמ ָ
וְ לוּ ָהיוּ ָ
אוֹתם ַעד ִל ְמאֹד .וְ ִאלּוּ יְ ִר ַידת
רוֹמ ִמים ָ
וּמ ְ
ְבּנֵ י דּוֹר ַה ִמּ ְד ָבּר ְ
וּמ ְמ ִשׁיכָ ה ַעד יָ ֵמינוּ ָהיְ ָתה ַמ ְת ִח ָילה
ַהדּוֹרוֹת ֶשׁ ֵה ֵח ָלּה ֵמ ָאז ַ
רוֹמם ֵ
ִמדּוֹר ְמ ָ
יוֹתרְ ,בּוַ ַדּאי ַאף ָאנוּ ָהיִ ינוּ כַּ יּוֹם ְבּ ַמ ְד ֵרגָ ה
יוֹתר ,וְ כֵ ַיצד א נִ ְבכֶּ ה ַעל ְפּ ִט ָיר ָתם?!
בוֹהה ַה ְר ֵבּה ֵ
גְּ ָ
שׁוּעה וְ נֶ ָח ָמה' עמ' רי
ִ'דּ ְב ֵרי יְ ָ

גּוֹמל' ַלכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל
ִבּ ְרכַּ ת ַ'ה ֵ
ַ"דּ ֵבּר ֶאל ַא ֲהרֹן ָא ִחי וְ ַאל יָ בֹא ְבכָ ל ֵעת ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ ...וְ א
יָ מוּת" )טז ב(
"כְּ ֶשׁנִּ כְ נַ ס ַהכּ ֵֹהן ִל ְפנַ י וְ ִל ְפנִ ים ...זָ כָ ה – נִ כְ נָ ס ָשׁם ְבּ ָשׁלוֹם
יוֹצא ַל ַהב
רוּבים ֵ
יוֹצא ְבּ ָשׁלוֹם ,א זָ כָ ה – ִמ ֵבּין ְשׁנֵ י ַהכְּ ִ
וְ ֵ
וְ יִ ָשּׂ ֵרף וְ יָ מוּת ִבּ ְפנִ ים" )ז ַֹהר ָח ָדשׁ ְבּ ֵר ִ
אשׁית כד ב(.
ָה ִראשׁוֹן ְל ִציּוֹן ַר ִבּי ֱא ִל ֶיעזֶ ר נַ חוּםַ ,בּ ַעל ֲ'חזוֹן נַ חוּם' ַעל
ַה ִמּ ְשׁנָ יוֹת וְ ַרבּוֹ ֶשׁל ַה ִחידָ"אָ ,דּן ַבּ ְשּׁ ֵא ָלה ַה ִאם ְל ַא ַחר
ֶשׁזָּ כָ ה ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל ָל ֵצאת ְבּ ָשׁלוֹם ִמקּ ֶֹדשׁ ַה ָק ָּד ִשׁים ְבּיוֹם
גּוֹמל'?
פּוּרים ָהיָ ה ָע ָליו ְל ָב ֵרַ על כָּ 'ַ ה ֵ
ַהכִּ ִ
זוּלאי ֲא ִבי ַה ִחידָ"אִ :בּ ְרכַּ ת
ֱה ִשׁיבוֹ ַר ִבּי יִ ְצ ָחק זְ ַר ְחיָ ה ֲא ַ
גּוֹמל' נִ ְת ְקנָ ה ְל ִמי ֶשׁ ָהיָ ה ָמצוּי ִבּ ְמקוֹם ַסכָּ נָ ה וְ נִ ַצּלֶ .את
ַ'ה ֵ
ְמקוֹם ַה ְשׁ ָר ַאת ַה ְשּׁכִ ינָ ה ְבּוַ ַדּאי א נִ ָתּן ְלכַ נּוֹת כִּ ְ'מקוֹם
ַסכָּ נָ ה' ,וִ ִיצ ַיאת ַהכּ ֵֹהן ִמ ֶמּנּוּ ְבּ ָשׁלוֹם ֵאינָ הּ ְתּלוּיָ ה ֶא ָלּא בּוֹ,
גּוֹמל.
ִאם כָּ ֵשׁר הוּא ִאם ָלאוַ .על כֵּ ן ֵאין לוֹ ְל ָב ֵרַ על כָּ ַ ה ֵ
]ל ִחידָ"א[ או"ח ריט א-ב
ַ'מ ֲחזִ יק ְבּ ָרכָ ה' ַ

בוֹדת ה'
ָאסוּר ְ'ל ִה ְת ַרגֵּ ל' ַבּ ֲע ַ
"וְ ַאל יָ בֹא ְבכָ ל ֵעת ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ" )טז ב(
מוּא ֶל ִביץ רֹאשׁ יְ ִשׁ ַיבת ִמיר:
ָדּ ַרשׁ ַר ִבּי ַחיִּ ים ְשׁ ֵ
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ֹאמר ָא ֵמן'
ֲ'ח ֵב ִרים כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ נ ַ
"וְ ָא ַה ְב ָתּ ְל ֵר ֲע כָּ מוֲֹ אנִ י ה'" )יט יח(

ַעל ֶדּ ֶרְ מיֻ ֶח ֶדת ְל ִקיּוּם ִמ ְצוַ ת 'וְ ָא ַה ְב ָתּ ְל ֵר ֲע כָּ מוִֹ 'ל ֵמּד
ַה ַמּ ֲהרָ"ם ִשׁיק:
ישׁית ֶשׁ ָע ָשׂה ִע ָמּנוּ
טוֹבה ִא ִ
מוֹדים ַעל ָ
ִבּ ְב ָרכוֹת ַרבּוֹת ָאנוּ ִ
רוּחנִ יּוּת אוֹ ְבּגַ ְשׁ ִמיּוּת ,וּכְ ִפי ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ֶשׁ ֶח ְל ָקן
בּוֹרא ְבּ ָ
ַה ֵ
נִ ְת ְקנוּ ִבּ ְלשׁוֹן יָ ִחיד'ֶ :שֹּׁלא ָע ַשׂנִ י גּוֹי'; ֶ'שׁ ָע ָשׂה ִלי כָּ ל
ָצ ְרכִּ י' .נִ ְמ ָצא ֵאפוֹא ֶשׁ ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ַא ַחר ִבּ ְרכַּ ת ֲח ֵברוֲֹ ,ה ֵרי
בּוֹרא.
טּוֹבה ֶשׁגָּ ַמל ִעמּוֹ ַה ֵ
הוּא ִמ ְשׁ ַתּ ֵתּף ְבּ ִשׂ ְמ ָחתוֹ ַעל ַה ָ
ִה ְשׁ ַתּ ְתּפוּת זוֹ ַמ ְר ָבּה ֶאת ָה ַא ֲה ָבה ֵבּינוֹ ְל ֵבין ֲח ֵברוֹ ,וְ נִ ְמ ָצא
ֶשׁהוּא ְמ ַקיֵּ ם ְבּכָ ' וְ ָא ַה ְב ָתּ ְל ֵר ֲע כָּ מוֹ.'
אוֹמ ָרם ַ)שׁ ָבּת קיט ב(" :כָּ ל ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן
ְלכָ ָ ר ְמזוּ ֲחכָ ִמים ְבּ ְ
"העוֹנֶ ה ָא ֵמן ְבּכָ ל
פּוֹת ִחין לוֹ ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן"; ָ
ְבּכָ ל כֹּחוֹ ְ
טוֹבת ֲח ֵברוֹ ְמ ַמ ֵלּאת ֶאת כָּ ל
כֹּחוֹ" – ְבּא ֶֹפן ֶשׁ ִשּׂ ְמ ָחתוֹ ְבּ ַ
גּוֹרם לוֹ ַה ָדּ ָבר ְל ִ
יֵ שׁוּתוֵֹ ,
יוֹתר ַעל
וּל ַה ְק ִפּיד עוֹד ֵ
הוֹסיף ְ
ִקיּוּם ַה ִמּ ְצווֹת ֶשׁ ֵבּין ָא ָדם ַל ֲח ֵברוִֹ .מתּוֹ כָּ ִ מ ְת ַרבּוֹת
"שׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן".
יּוֹתיו ,וְ נִ ְפ ָתּ ִחים ְבּ ָפנָ יו ַ
זְ כֻ ָ
ִבּיסוֹד זֶ ה ֵפּ ֵרשׁ ַה ִ'תּ ְפ ֶא ֶרת ְשׁמֹה' ֶאת ַמ ֲא ַמר ֲחכָ ִמים
יוֹתר ִמן ַה ְמּ ָב ֵרַ ."ה ְמּ ָב ֵר
ְ)בּ ָרכוֹת נג ב(" :גָּ דוֹל ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ֵ
מוֹדה
ישׁית ,וְ ִאלּוּ ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ֶ
מוֹדה ַעל ֲהנָ ָאתוֹ ָה ִא ִ
ֶ
יוֹתר .כְּ ִפי
הוֹד ָאה ַה ְמּ ֻשׁ ַבּ ַחת ְבּ ֵ
זוֹהי ַה ָ
טוֹבת ֲח ֵברוֹ ,וְ ִ
ַעל ַ
ֶשׁ ָא ַמר ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶלִ בּ ְת ִה ִלּים )קז א(" :הֹדוּ ַלה' כִּ י טוֹב כִּ י
הוֹד ָאה ַלה' ִהיא ַעל כָּ 
לוֹמר ִע ַקּר ַה ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ" ,כְּ ַ
ְל ָ
עוֹלם כֻּ לּוֹ.
ֶשׁ ֵמּ ִיטיב ָל ָ
ְ'דּ ָרשׁוֹת ַמ ֲה ָר"ם ִשׁיק' ְדּרוּשׁ קמ"ד – נִ ָצּ ִבים; ִ'תּ ְפ ֶא ֶרת ְשׁמֹה' ַשׁ ַער ַה ְתּ ִפ ָלּה

וּל ַה ְס ִבּירַ :ה ַמּ ְק ִפּיד ִל ְפנֵ י
ַעל ִפּי ָה ָאמוּר נִ ָתּן ְל ִ
הוֹסיף ְ
טוֹבוֹתיו
ָ
מּוֹדה ַעל
ַה ְתּ ִפ ָלּה ַל ֲענוֹת ָא ֵמן ַא ַחר ֲח ֵברוֹ ַה ֶ
ְבּ ִב ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחרֲ ,ה ֵרי הוּא ְמ ַקיֵּ ם ְבּכָ ֶ את ִדּ ְב ֵרי ָה ֲא ִר"י
ַה ָקּדוֹשׁ
)הוּבאוּ ְבּמג"א ֵרישׁ סי' מו( ֶשׁ ַעל ָה ָא ָדם ְל ַק ֵבּל ַעל
ְ
ַע ְצמוֹ ק ֶֹדם ַה ְתּ ִפ ָלּה ֶאת ִמ ְצוַ ת" :וְ ָא ַה ְב ָתּ ְל ֵר ֲע כָּ מוֹ."
בוֹדת
מּוֹבילוֹת ֶאת ָה ָא ָדם ִל ְשׁ ֵלמוּת ַבּ ֲע ַ
ַא ַחת ִמן ַה ְדּ ָרכִ ים ַה ִ
בוֹדת ה' ְצ ִריכָ ה
ַה ֵ
בּוֹרא ִהיא ַה ִה ָשּׁ ְמרוּת ִמן ַה ֶה ְרגֵּ לֲ .ע ַ
ְל ֵה ָעשׂוֹת ָתּ ִמיד ִמתּוַֹ חיּוּת וְ ִה ְתבּוֹנְ נוּת ַמ ְת ֶמ ֶדת ,וְ ִאלּוּ
רוֹממוּת.
ַה ִשּׁגְ ָרה וְ ַה ֶה ְרגֵּ ל ְמכַ ִבּים כָּ ל ֶרגֶ שׁ ֶשׁל ְק ֻד ָשּׁה וְ ִה ְת ְ
וּכְ ִפי ֶשׁכְּ ָבר ִהזְ ִהיר ַעל כָּ ַ הנָּ ִביא )יְ ַשׁ ְעיָ ה כט יג(" :יַ ַען כִּ י נִ גַּ שׁ
ָה ָעם ַהזֶּ ה ְבּ ִפיו ִוּב ְשׂ ָפ ָתיו כִּ ְבּדוּנִ י וְ ִלבּוֹ ִר ַחק ִמ ֶמּנִּ י וַ ְתּ ִהי
יִ ְר ָא ָתם א ִֹתי ִמ ְצוַ ת ֲאנָ ִשׁים ְמ ֻל ָמּ ָדה".
ִליסוֹד זֶ ה ָר ַמז ַהכָּ תוּב ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ" :וְ ַאל יָ בֹא ְבכָ ל ֵעת ֶאל
"וּל ִפי ֶשׁגִּ לּוּי ְשׁכִ ינָ ִתי ָשׁם
ַהקּ ֶֹדשׁ" ,וּכְ ִפי ֶשׁ ֵפּ ֵרשׁ ַר ִשׁ"יְ :
תּוֹרה ֶשׁ ִאם
לוֹמרָ ,ח ְשׁ ָשׁה ַה ָ
יִ זָּ ֵהר ֶשֹּׁלא יַ ְרגִּ יל ָלבֹא" .כְּ ַ
יִ ְת ַרגֵּ ל ַהכּ ֵֹהן ְל ִהכָּ נֵ ס ִבּ ְת ִמידוּת ַל ִמּ ְק ָדּשׁ יַ ְק ֶהה ַה ָדּ ָבר

ְבּ ִלבּוֹ ֶאת ִרגְ שׁוֹת ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ֶשׁ ָע ָליו ָלחוּשׁ ִבּ ְשׁהוּתוֹ ַבּ ָמּקוֹם
ַה ָקּדוֹשַׁ ,על כֵּ ן ִצוּ ְָתה ָע ָליו" :וְ ַאל יָ בֹא ְבכָ ל ֵעת"...
אט ֶמר ְמ ֻס ָפּרְ :בּ ַא ַחת
ַעל ָה ַר ִבּי ַבּ ַעל ִ'דּ ְב ֵרי ֵ
יוֹאל' ִמ ַסּ ְ
ִמ ִשּׁ ְמחוֹת ַהנִּ שּ ִׂוּאין ֶשׁ ָבּ ֶהן ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף ִבּ ֵקּשׁ ַה ַ'בּ ְד ָחן' ֶאת
ְרשׁוּתוֹ ְל ַחקּוֹתוֹ ִבּ ְפנֵ י ַה ִצּבּוּר כְּ ֵדי ְל ַה ְרבּוֹת ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ָח ָתן
וְ כַ ָלּהָ .ה ַר ִבּי ְבּ ַענְ וְ ָתנוּתוֹ ֵה ִשׁיב ְבּ ִחיּוּב ,וְ ה ַַ'בּ ְד ָחן' ֵה ֵחל ִמיָּ ד
טּוֹבה ָע ָליו.
ְל ַחקּוֹת ֶאת ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּי כְּ יַ ד כִּ ְשׁרוֹנוֹ ַה ָ
ְל ֶפ ַתע ִה ְב ִחין ְל ֶח ְר ָדתוֹ כִּ י ָה ַר ִבּי ֵה ֵחל ְל ָמ ֵרר ְבּ ֶבכִ יְ .ל ֻתמּוֹ
ָס ַבר כִּ י ִה ְר ִחיק ֶלכֶ ת ָ
וּפגַ ע ַבּקּ ֶֹדשַׁ ,על כֵּ ן יָ ַרד ִמיָּ ד ֵמ ַה ָבּ ָמה
יחתוֹ ,תּוֹ
וּל ַב ֵקּשׁ ֶאת ְס ִל ָ
ָ
וּפנָ ה ְל ַחלּוֹת ֶאת ְפּנֵ י ָה ַר ִבּי ְ
ֶשׁהוּא ְמ ַמ ְל ֵמל" :וַ ֲהא ִק ַבּ ְל ִתּי ְרשׁוּת"...
ָ
"אינִ י בּוֹכֶ ה ִמשּׁוּם
אוּלם ָה ַר ִבּי ִה ְרגִּ יעוֹ כִּ י ַאל לוֹ ַל ֲחשֹׁשׁ; ֵ
אוֹתי כֵּ ַיצד ְמ ַח ֶקּה ַא ָתּה ֶאת
ֶשׁ ָפּגַ ְע ָתּ ִבּיֶ ,א ָלּא ִמ ְפּנֵ י ֶשׁ ִבּ ְר ִ
בוֹדת ה' ְבּא ֶֹפן כֹּה ְמ ֻדיָּ קָ ,ע ָלה ְבּ ִל ִבּי
נוּעוֹתי ִבּ ְת ִפ ָלּה ַוּב ֲע ַ
ַ
ְתּ
אוּלי ִמתּוֹ
ַה ֲח ָשׁשׁ – ֶשׁ ָמּא ַאף ֲאנִ י ְמ ַח ֶקּה ֶאת ַע ְצ ִמיַ !?...
עוֹבד ֶאת ה'
ֶשׁ ֻה ְרגַּ ְל ִתּי ִמ ֶשּׁכְּ ָבר ַהיָּ ִמים ִבּ ְת ִפ ָלּה ,שׁוּב ֵאינֶ נִּ י ֵ
עוֹשׂה זֹאת ִמן
יוֹמיתֶ ,א ָלּא כְּ ַח ְקיָ ן ָה ֶ
יוֹמ ִ
ִמתּוִֹ ה ְת ַח ְדּשׁוּת ְ
ַה ָשּׂ ָפה וְ ַלחוּץ – ַעל כָּ ָ ראוּי ֶשׁ ֶא ְבכֶּ ה".
תּוֹרה ח"ב ַמ ֲא ָמר נד
מוּסר' תשל"א ַמ ֲא ָמר סו; ֶ'ל ַקח טוֹב' ַחיִּ ים ֶשׁל ָ
ִ'שׂיחוֹת ָ

חוֹלה
ַהזְ כָּ ַרת תּ ַֹאר כָּ בוֹד ִבּ ְת ִפ ָלּה ַעל ֶ
"אישׁ ִאמּוֹ וְ ָא ִביו ִתּ ָיראוּ" )יט ג(
ִ
הוֹריו ִבּ ְשׁ ָמםֶ ,א ָלּא
מּוֹרא הוּא ֶשֹּׁלא יַ זְ כִּ יר ֶאת ָ
"מ ִדּינֵ י ַה ָ
ִ
אוֹמר'ַ :א ָבּא ָמ ִרי' ֲ
ֵ
אוּלם
]א ִבי ֲאדוֹנִ י[" ַ)ר ְמ ָבּ"ם ַמ ְמ ִרים ו יג( .וְ ָ
כָּ ַתב ַבּ ַעל ֵ'ס ֶפר ֲח ִס ִידים' )סי' תת( ֶשׁכַּ ֲא ֶשׁר ִמ ְת ַפּ ֵלּל ַה ֵבּן ַעל
"א ָבּא ָמ ִרי"ְ ,ל ִפי ֶשׁ ֵאין ָראוּי ָל ָא ָדם
ֹאמר ַ
חוֹלים א י ַ
הוֹריו ַה ִ
ָ
עוֹמד ִל ְפנֵ י ֶמ ֶל
ְל ִה ְת ַבּ ֵטּא ְבּיִ ְר ָאה כְּ ַל ֵפּי ָבּ ָשׂר וָ ָדםְ ,בּעוֹדוֹ ֵ
ָה ָ
עוֹלם ִבּ ְת ִפ ָלּהְ .ל ִפיכָ ָ תּ ְמהוּ ַר ִבּים :כֵּ ַיצד ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים
מוֹרי...
"ה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ָב ֵרֶ את ֲא ִבי ִ
ְבּ ִסיּוּם ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹןָ :
מוֹר ִתי?"...
וְ ֶאת ִא ִמּי ָ
כַּ ָמּה ְתּשׁוּבוֹת ָמ ָצאנוּ ִל ְשׁ ֵא ָלה זוֹ:
אַ .ר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַחיִּ ים ְפ ִר ְיד ָמן ַר ָבּהּ ֶשׁל ַראחוֹב ֵפּ ֵרשׁ:
ָה ִאסּוּר ְל ַהזְ כִּ יר תּ ַֹאר ְל ָא ִביו הוּא ַרק ִבּ ְת ִפ ָלּה ֶשׁ ַמּזְ כִּ ִירים
ָבּהּ ֶאת ֵשׁם ה' ,וְ א ִבּ ְת ִפ ָלּה כְּ מוֹ ַבּ ָקּ ַשׁת ָ'ה ַר ֲח ָמן'ֶ ,שׁ ָבּהּ
ֵאין ַמזְ כִּ ִירים ֶאת ֵשׁם ה'.
מוּאל ִ
ב .עוֹד ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ְשׁ ֵ
הוּמינֶ רִ :בּ ְת ִפ ָלּה ֶשׁ ָבּהּ פּוֹנִ ים
ַל ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִבּ ְלשׁוֹן נוֹכֵ ַח יֵ שׁ ְל ַה ְק ִפּיד ֶשֹּׁלא ְל ַהכְ ִתּיר
אוּלם ִבּ ְת ִפ ַלּת ָ'ה ַר ֲח ָמן' ַהנֶּ ֱא ֶמ ֶרת ִבּ ְלשׁוֹן
ֶאת ָא ִביו ִבּ ְת ָא ִריםָ ,
נִ ְס ָתּר ֵאין ְל ַה ְק ִפּיד ַעל כָּ .
אוּבן ַמ ְרגָּ ִליּוֹת ֵבּ ֵארִ :אסּוּר זֶ ה נֶ ֱא ָמר ַדּוְ ָקא ַעל
גַ .ר ִבּי ְר ֵ
הוּרע ַמזָּ לוֹ ֶשׁל ָא ִביו ,כְּ גוֹן ֶשׁ ָח ָלה.
ְתּ ִפ ָלּה ַהנֶּ ֱא ֶמ ֶרת ְבּ ֵעת ֶשׁ ַ
ָ
אוּלם ִבּ ְת ִפ ָלּה כְּ ָ'ה ַר ֲח ָמן' ֶשׁ ְמּ ַב ְקּ ִשׁים ָבּהּ ַעל ֶה ְמ ֵשׁ
ַה ְצ ָל ָחתוֹ ֵאין ְל ַה ְק ִפּיד.
קּוּטי ַמ ֲה ִרי"ח' ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן; ֶ'ע ֶבד ַה ֶמּ ֶל;'
ִ'ל ֵ
הגש"פ ְ'בּ ֵאר ִמ ְריָ ם' ]לר"ר ַמ ְרגָּ ִליּוֹת[ ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן

גַּ ם ְבּתוַֹ ה ַצּ ַער וְ ַהכְּ ֵאב ,זוֹכִ ים ָאנוּ לִ ְראוֹת כָּ ל ָה ֵעת נִ ִסּים גְּ דוֹלִ ים .כֻּ לָּ נוּ ְמ ַצ ִפּים לָ ֵצאת ִמן ַה ֵמּ ַצר וְ לִ ְראוֹת
וּמ ַחכִּ ים לָ הּ ְבּכִ לְ יוֹן ֵעינַ יִ ם.
שׁוּעת ה' כְּ ֶה ֶרף ַעיִ ן'ְ ,
ַרק נִ ִסּים וִ ישׁוּעוֹתַ .מ ֲא ִמינִ ים ָאנוּ ְבּכָ ל לֵ ב כִּ י 'יְ ַ
מוֹתהּ לִ זְ כּוֹת לְ נִ ִסּים,
דוּקה ֵמ ֵאין כְּ ָ
ַא ִחים יְ ָק ִרים! ַה ַה ְק ָפּ ָדה ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ִהיא ְסגֻ לָּ ה ְבּ ָ
עוֹשׂים(:
ֶשׁכָּ  כָּ ַתב ַה ַמּגִּ יד ִמקּוֹזְ'נִ יץ )'נֵ ר יִ ְשׂ ָר ֵאל' כַּ וָּנַ ת ֲחנֻ כָּ ה ד"ה וְ ִ

אוֹתיּוֹת ֶשׁ ַא ַחר א.מ.ן ֵהן ב.נ.ס –
ְ'בּ ֵס ֶדר ָה ָאלֶ "ף ֵבּי"תָ ,ה ִ
לְ לַ ֶמּ ְדֶ שׁ ַא ֲח ֵרי ָא ֵמן נִ ְמ ָשַׁ הנֵּ ס'.
נַ ְק ִפּיד ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמןְ ,בּכָ ל ַבּיִ ת נֶ ֱא ָמן ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ נִ זְ כֶּ ה כֻּ לָּ נוּ לָ ֵצאת ִמ ָצּ ָרה לִ ְרוָ ָחה,
ֹאמר ָא ֵמן.
וּבזְ ַמן ָק ִריב וְ נ ַ
אוֹרהָ ,ה ַשׁ ָתּא ַבּ ֲעגָ לָ א ִ
ֵמ ֲא ֵפלָ ה לְ ָ
ְ'בּנֵ י ֱאמוּנִ ים' – ָא ֵמן ְבּכַ וָּנָ ה לְ כָ ל ְבּ ָרכָ ה.

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ּ ְפנִינִיִים וּבֵ או ִּרים לְ בִ ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ן

הממזזוֹ ן – ַ ּב ָ ּק ׁשוֹ ת ָ'ה ַר ֲח ָמן' )יא(
ִ ּב ְר ַּככתת ַה ּ ָ
ַמ ְלכוּת ֵבּית ָדּוִ ד וִ ימוֹת ַה ָמּ ִשׁ ַיח
יח
"ה ַר ֲח ָמן הוּא יְ זַ כֵּ נוּ ִלימוֹת ַה ָמּ ִשׁ ַ
ְל ַב ָקּ ַשׁת ָ
עוֹלם ַה ָבּא"ָ ,אנוּ ַמ ְס ִמיכִ ים ָפּסוּק
וּל ַחיֵּ י ָה ָ
ְ
מוּאל
)שׁ ֵ
ִמ ְדּ ָב ָריו ֶשׁל ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶלָ ע ָליו ַה ָשּׁלוֹם ְ
"מגְ דּוֹל יְ שׁוּעוֹת ַמ ְלכּוֹ
ב' כב נא; ְתּ ִה ִלּים יח נא(ִ :
וּלזַ ְרעוֹ ַעד
וְ ע ֶֹשׂה ֶח ֶסד ִל ְמ ִשׁיחוֹ ְל ָדוִ ד ְ
עוֹלם"ְ .בּ ָפסוּק זֶ ה ְמ ַב ֵקּשׁ ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶלֶ שׁכְּ ֵשׁם
ָ
]'ל ְמ ִשׁיחוֹ'
ישׁוּעתוֹ ָע ָליו ִ
ָ
ֶשׁה' ִהגְ ִדּיל ַח ְסדּוֹ וִ
זֶ הוּ ָדּוִ ד ַע ְצמוֹ ֶשׁנִּ ְמ ַשׁח ְבּ ֶק ֶרן ַה ֶשּׁ ֶמן[ ,כָּ 
וּלזַ ְרעוֹ ַעד ָ
עוֹלם ָ)ר ָד"ק( .וְ כֵ יוָ ן
יַ ֲע ֶשׂה ֶח ֶסד לוֹ ְ
ֶשׁ ֲע ִת ָידה ַמ ְלכוּת ֵבּית ָדּוִ ד ָלשׁוּב ִלגְ ֻד ָלּ ָתהּ
יחִ ,ה ְס ִמיכוּ ָפּסוּק זֶ ה ְל ָ'ה ַר ֲח ָמן
ִבּימוֹת ַה ָמּ ִשׁ ַ
הוּא יְ זַ כֵּ נוּ ִלימוֹת ַה ָמּ ִשׁ ַ
יח' )ר"י ב"ר יָ ָקר(.

ְבּ ַשׁ ָבּת ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים כְּ נֻ ַסּח ַהנְּ ִב ִיאים
נוֹסף
ַר ִבּי יְ ַשׁ ְעיָ ה ֶבּ ְר ִלין ֵה ִביא ְלכָ ֶ ה ְס ֵבּר ָ
)שׁ ָבּת קטו
ְבּ ֵשׁם ָא ִביוַ ,על ִפּי ִדּ ְב ֵרי ַה ִמּ ְשׁנָ ה ַ
א ,ע"פ ַר ִשׁ"י ָשׁם ְבּ ֵשׁם ַר ֵבּנוּ ַה ֵלּוִ י( ֶשׁ ְבּ ַשׁ ָבּת א ָהיוּ
מוֹשׁכִ ין ֶאת
תוּבים ִמ ְפּנֵ י ֶשׁ ֵהם
קוֹר ִאים ַבּכְּ ִ
ְ
ְ
ַה ֵלּבָ .ח ְשׁשׁוּ ֲחכָ ִמים ֶשׁ ִאם יִ ְק ְראוּ ָבּ ֶהם א
אוּלם ְבּ ִס ְפ ֵרי
יָ בוֹאוּ ַל ְדּ ָר ָשׁה ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ,וְ ָ
נְ ִב ִיאים ֻמ ָתּר ִל ְקרֹאַ .על ִפּי זֶ ה ֶא ְפ ָשׁר ְל ָב ֵאר
תוּבים ֶה ֱע ִדיפוּ
קוֹר ִאים ַבּכְּ ִ
ֶשׁ ְבּ ַשׁ ָבּת ֶשׁ ֵאין ְ
הוּבא
ִל ְקבּ ַֹע ְבּ ִב ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ְבּנֻ ַסּח ִ'מגְ דּוֹל' ֶשׁ ָ
'אוֹצר ַה ְתּ ִפלּוֹת'
מוּבא ְבּסוֹף ִסדּוּר ַ
מּוּקי הגרי"בָ ,
יאים )נִ ֵ
ַבּנְּ ִב ִ
ח"ב(.
קוֹלץ תרצ"הַ ,דּף
'מקוֹר ַה ְתּ ִפלּוֹת' ִ
יש ְ
)מ ְ
ְבּ ֵס ֶפר ְ
אוֹמ ִרים
מג( כָּ ַתב ַט ַעם ָ
נוֹסף ְלכָ ֶ שׁ ְבּ ַשׁ ָבּת ְ
ִ'מגְ דּוֹל' – כְּ ֵדי ְל ַהזְ כִּ יר ֶאת גּ ֶֹדל ַה ִבּ ָטּחוֹן
ֶשׁ ָהיָ ה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵעת ְק ִר ַיעת יַ ם סוּף ,כַּ ֲא ֶשׁר
"בּין ִמגְ דֹּל
ִצוָּם ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַל ֲחנוֹתֵ :
ֵוּבין ַהיָּ ם" ְ)שׁמוֹת יד כ( .כֵּ יוָ ן ֶשׁ ְקּ ִר ַיעת ַהיָּ ם
ֵא ְר ָעה ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְ)ר ֵאה ָשׁם ֶשׁ ֵה ִביא כֵּ ן ְבּ ֵשׁם ֵס ֶדר
ָ
עוֹלם(ָ ,אנוּ ַמזְ כִּ ִירים ִ'מגְ דּוֹל' ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת.
פּוּרי ַצ ִדּ ִיקים
ַמ ֲע ַלת ִס ֵ
עהיל ָא ַמר ְבּ ֵשׁם
לוֹמקֶ'ה ִמזְּ וִ ִ
הרה"ק ַר ִבּי ְשׁ ְ
ָה ְר ַה"ק ַר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמרוּזִ 'יןֶ ,שׁכָּ  יֵ שׁ ִל ְדרֹשׁ
"מגְ ִדּיל יְ שׁוּעוֹת ַמ ְלכּוֹ" – ַעל יְ ֵדי
ָפּסוּק זֶ הַ :
ַה ַצּ ִדּ ִיקים ַה ְמּכֻ נִּ ים ְ'מ ָלכִ ים' )גִּ ִטּין סב א('ַ ,מגְ ִדּיל'
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא יְ שׁוּעוֹת ַעל כְּ ַלל יִ ְשׂ ָר ֵאל.
עוֹשׂה ֶח ֶסד ִל ְמ ִשׁיחוֹ",
וִ ֵית ָרה ִמזֹּאת" :וְ ֶ
יחה.
אליתִ ,מ ְלּשׁוֹן ִשׂ ָ
ְ'מ ִשֹיחוֹ' ְבּ ִשׂי"ן ְשׂ ָמ ִ
ֶשׁ ִמּי ֶשׁ ֵמּ ִשׂ ַ
לוֹמד
יח ְבּ ַמ ֲע ֵשׂי ַה ַצּ ִדּ ִיקים וְ ֵ
ֵמ ֶהם ,זוֹכֶ ה ֶשׁיַּ גְ ִדּיל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַח ְסדּוֹ
)'אוֹצרוֹת גְּ אוֹנֵ י וְ ַצ ִדּ ֵיקי ַהדּוֹרוֹת' ברהמ"ז(.
ָע ָליו
ְ
ִסיּוּם ַה ַבּ ָקּשׁוֹת ְבּ ַב ָקּ ָשׁה ַעל ַה ָשּׁלוֹם
מוֹס ִיפים ַבּ ָקּ ָשׁה
ְבּ ִסיּוּם כָּ ל ַה ַבּ ָקּשׁוֹת ָאנוּ ִ
רוֹמיו
"עוֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ
ֶ
ְמיֻ ֶח ֶדת ַעל ַה ָשּׁלוֹם:
הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ וְ ַעל כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל
בּוּד ְר ַהםַ :בּ ְבּ ָרכוֹת
וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן"ֵ .בּ ֵאר ָה ַא ִ
ֶשׁ ְבּ ָפ ָר ַשׁת ְבּ ֻחקּ ַֹתי נֶ ֱא ָמר" :וְ נָ ַת ִתּי גִ ְשׁ ֵמיכֶ ם
ְבּ ִע ָתּם" וְ ַא ַחר כָּ " :וְ נָ ַת ִתּי ָשׁלוֹם ָבּ ָא ֶרץ".
וְ ָא ְמרוּ ַעל כָּ ֲ חזָ "ל ַ)ס ְפ ָרא ְבּ ֻחקּ ַֹתי א א( ֶשׁ ֵאין כָּ ל
מוֹעילוֹת ְבּא ַה ָשּׁלוֹםֶ ,שׁ ַה ָשּׁלוֹם
ַה ְבּ ָרכוֹת ִ
חוֹת ִמים ֶאת
ָשׁקוּל כְּ נֶ גֶ ד ַהכֹּלְ ,ל ִפיכָ ָ אנוּ ְ
ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ְבּ ָשׁלוֹם.
ְבּ ֶ
דוֹמה ְלכָ ֵ בּ ֵאר ְבּ ַ'מ ֵטּה מ ֶֹשׁה' )ח"ב ֶשׁמּב( ע"פ
ִדּ ְב ֵרי ַר ִשׁ"י ַעל ַה ָפּסוּק )וַ יִּ ְק ָרא כו ו(" :וְ נָ ַת ִתּי
ֹאמרוֲּ :ה ֵרי ַמ ֲאכָ ל
ָשׁלוֹם ָבּ ָא ֶרץ" – ֶ
"שׁ ָמּא תּ ְ
ֲה ֵרי ִמ ְשׁ ֶתּהִ ,אם ֵאין ָשׁלוֹם ֵאין כְּ לוּם,"...
וּל ִפיכָ ִ ה ְס ִמיכוּ ַל ְבּ ָרכָ ה ַעל ַה ָמּזוֹן ַבּ ָקּ ָשׁה
ְ
ַעל ַה ָשּׁלוֹם.

ַעל ָמה זֹאת ָע ָשׂה ה' ָלנוּ
מוּעה ַה ָקּ ָשׁה ָע ְשׂ ָתה ָלהּ כְּ נָ ַפיִ ם וְ ֶה ֱח ִר ָידה ֶאת ַה ְלּ ָבבוֹת.
ַקיִ ץ תשל"טַ .ה ְשּׁ ָ
נוֹרא ָפּ ַקד ֶאת ְק ִה ַלּת ק ֶֹדשׁ ַצאנְ ז ַה ְמּפ ֶֹא ֶרתַ .ר ִבּי ַא ֲהרֹן קַ ,.א ְב ֵר
ָאסוֹן ָ
חוֹסים
וּמ ַה ִ
ָחשׁוּב יָ ָקר וַ ֲא ִציל נֶ ֶפשׁ ,יְ ֵרא ָשׁ ַמיִ ם וְ ַת ְל ִמיד ָחכָ םִ ,מ ְמּק ָֹר ָביו ֵ
ְבּ ִצלּוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּי ִמ ַצּאנְ ז ַבּ ַעל ַה' ֶשּׁ ַפע ַחיִּ ים' זְ ָ
צוּק"ל נִ ְפ ַטר ְבּא ֶֹפן ְט ָרגִ י.
ַר ִבּי ַא ֲהרֹן ִק ֵפּ ַח ֶאת ַחיָּ יו ִבּ ְתאוּנַ ת ְדּ ָרכִ ים ַמ ְח ִר ָידה ֶשׁ ִה ְת ַר ֲח ָשׁה ַבּ ֲעיָ ַרת
מוֹתיר ַא ֲח ָריו
גוּריו ֶשׁל ָה ַר ִבּי ,יוּנְ יוֹן ִס ִיטי ֶשׁ ִבּנְ יוּ גֶ ְ'רזִ י ,וְ הוּא ִבּ ְד ֵמי יָ ָמיוִ .
ְמ ָ
ַא ְל ָמנָ ה וִ ִ
יתוֹמים ַרכִּ יםְ .דּ ַבר ְפּ ִט ָירתוֹ ִהכָּ ה ְבּ ֶה ֶלם ֶאת ְמאוֹת ֲח ֵב ָריו וִ ִיד ָידיו,
ֶשׁ ִע ָמּם ָהיָ ה ָקשׁוּר ַבּ ֲעבוֹתוֹת ֶשׁל ַא ֲה ָבה ,וְ ֶאת ְק ַהל ֲח ִס ֵידי ַצאנְ ז ְבּכָ ל
ָה ָ
שׁוּבה.
עוֹרר ֶאת ַהכֹּל ְל ַפ ְשׁ ֵפּשׁ ְבּ ַמ ֲע ֵשׂ ֶיהם וְ ָלשׁוּב ִבּ ְת ָ
עוֹלם ,וְ ֵ
קוֹר ַע ַה ֵלּב ִה ְשׁ ַתּ ְתּפוּ ְמאוֹת ֲח ִס ִידים ,וְ ֵהם ֵמ ְררוּ ְבּ ֶבכִ י ַעל
ְבּ ַמ ַסּע ַה ַה ְלוָ יָ ה ֵ
עוֹררוּ ֶאת ַה ְלּ ָבבוֹת,
ָה ָאסוֹן ַה ָ
נּוֹרא ֶשׁ ִה ְת ַר ֵחשׁ ְבּ ֶפ ַתע ִפּ ְתאוֹםַ .ה ַמּ ְס ִפּ ִידים ְ
וְ ַהכֹּל ָחשׁוּ כִּ י ֲע ֵל ֶיהם ְל ַפ ְשׁ ֵפּשׁ ְבּ ַמ ֲע ֵשׂ ֶיהם וְ ִל ְבדֹּק ְבּ ַד ְרכֵ ֶיהם ַעל ָמה זֹאת
קים כָּ .
ָע ָשׂה ָל ֶהם ֱא ִ
מוֹדעוֹת ָה ֵא ֶבל ַעל ְפּ ִט ָירתוֹ ֶשׁל ָה ַא ְב ֵרַ ה ַצּ ִדּיק,
ְבּק ִֹשׁי יָ ַבשׁ ַה ְדּיוֹ ַעל ְ
לוּמה ַה ָקּ ָשׁה ֶשׁנִּ ְתּכָ ה ֲע ֵל ֶיהם ,וּכְ ָבר
אוֹשׁשׁוּ ֲח ִס ֵידי ַצאנְ ז ֵמ ַה ַמּ ֲה ָ
ֶט ֶרם ִה ְת ְ
נוֹס ֶפת; ַר ִבּי מ ֶֹשׁה נְ ֶח ְמיָ ה ש .נִ ְפ ַטר ְבּא ֶֹפן
שׂוֹרה ַמ ְח ִר ָידה ֶ
נָ ֲח ָתה ֲע ֵל ֶיהם ְבּ ָ
ִפּ ְת ִ
אוֹמי.
כְּ ַר ִבּי ַא ֲהרֹן ,גַּ ם ַר ִבּי מ ֶֹשׁה נְ ֶח ְמיָ ה ָהיָ ה ַא ְב ֵרַ צ ִדּיק וְ ַת ְל ִמיד ָחכָ ם ,גַּ ם הוּא
הוֹתיר
ִמ ְמּק ָֹר ָביו ֶשׁל ָה ַר ִבּיָ ,אהוּב וְ נַ ֲע ָרץ ַעל כָּ ל ֲח ֵב ָריו וִ ִיד ָידיו .גַּ ם הוּא ִ
ַא ֲח ָריו ַא ְל ָמנָ ה וִ ִ
יתוֹמים ְק ַטנִּ ים ,וְ ַה ְלּ ָבבוֹת ֵמ ֲאנוּ ְל ַה ֲא ִמין.
ְבּ ֵעת ָק ָשׁה ֶשׁכָּ זוֹ ִה ְתכַ ּנֵּ ס כָּ ל ֶא ָחד ֵמ ַה ֲח ִס ִידים ֶאל תּוַֹ ע ְצמוִֹ .אישׁ א יָ כוֹל
ָהיָ ה ְל ִהוּ ֵָתר ְשׁוֵ ה נֶ ֶפשׁ מוּל ֲאסוֹנוֹת כֹּה ְט ָרגִ יִּ ים ֶשׁ ִה ְת ַרגְּ שׁוּ ָבּזֶ ה ַא ַחר זֶ ה.
עוֹר ָרם .כָּ ל
ָהיָ ה ָבּרוּר ְלכֻ ָלּם כִּ י א ִמ ְק ֶרה הוּא ,וְ כִ י ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְמ ַב ְקּ ִשׁים ְל ְ
ֶא ָחד ָע ַרֶ את ֶח ְשׁבּוֹן נַ ְפשׁוֹ ָוּב ַדק ְבּ ַח ְד ֵרי ִלבּוֹ ַא ַחר ַה ָטּעוּן ִתּקּוּן.
וּמ ִא ָידַ ,הכֹּל נָ ְשׂאוּ ֵעינֵ ֶיהם ֶאל ָה ַר ִבּי ַה ָקּדוֹשֶׁ ,שׁאוֹתוֹת ַה ַצּ ַער וְ ַהיָּ גוֹן נִ כְּ רוּ
ֵ
מוֹצא ִפּיוָ ,בּ ַחר ָה ַר ִבּי
אוּלם ַל ְמרוֹת כִּ י ַהכֹּל ִצפּוּ ְל ָ
ַעל ָפּנָ יו ְלמוּדוֹת ַה ֵסּ ֶבלָ .
וּל ַה ְצ ִדּיק ָע ָליו ֶאת ַה ִדּין.
ְל ִה ְת ַע ֵטּף ְבּ ַמ ֲע ֶטה ֶשׁל ְשׁ ִת ָיקה ְ
ְלא ֶֹר כָּ ל ַמ ֲה ַלַ ה ִשּׁ ְב ָעה נִ סּוּ ְמק ָֹר ָביו ֶשׁל ָה ַר ִבּי ְל ַה ִצּיל ִמ ִפּיו וְ לוּ ִמ ָלּה
ַא ַחת ַעל אוֹדוֹת ִס ַבּת ָה ֲאסוֹנוֹת ַה ָקּ ִשׁים ֶשׁנִּ ְתּכוּ ֲע ֵל ֶיהםֵ .הם ָחשׁוּ כִּ י ִמ ַדּת
תוּחה וְ כִ י יֵ שׁ ִל ְסתֹּם ֶאת ַה ִפּ ְר ָצה ֶשׁ ְבּגִ ינָ הּ נִ ְתּכוּ ֲע ֵל ֶיהם ֲאסוֹנוֹת
ַה ִדּין ְמ ָ
כֹּה כְּ ֵב ִדיםָ ,
נוֹתר ָה ַר ִבּי ָעטוּף
אוּלם ,כָּ ָאמוּרְ ,לא ֶֹר כָּ ל ִשׁ ְב ַעת יְ ֵמי ָה ֵא ֶבל ַ
וּמ ֵאן ְל ַד ֵבּר ָדּ ָבר.
ִבּ ְשׁ ִת ָיקתוֹ ֵ
מוֹצא ִפּיו ֶשׁל ָה ַר ִבּיְ .בּ ַמ ֲה ַל
בוּע יָ ִמים ִה ְמ ִתּינוּ ַה ֲח ִס ִידים ְבּכִ ְליוֹן ֵעינַ יִ ם ְל ָ
ָשׁ ַ
בוּע ֵהכִ ינוּ ַהכֹּל ֶאת ִל ָבּם וְ ִהטּוּ ִשׁכְ ָמם ִל ְסבֹּל כָּ ל עֹל ֲא ֶשׁר יָ ִשׁית ֲע ֵל ֶיהם
ַה ָשּׁ ַ
וּל ָה ִסיר ֵמ ֲע ֵל ֶיהם ֶאת ִמ ַדּת ַה ִדּין.
ָה ַר ִבּי ַה ָקּדוֹשׁ כְּ ֵדי ְלכַ ֵפּר ַבּ ֲע ָדם ְ
טוֹפפוּ ַה ֲח ִס ִידים ְס ִביב ֻשׁ ְל ָחנוֹ ֶשׁל
ִעם כְּ לוֹת ַה ִשּׁ ְב ָעה ,כְּ ִמ ֵדּי יוֹם ֲח ִמ ִשּׁיִ ,ה ְצ ְ
בוּע ְבּיוֹם זֶ ה,
שׁ-ר ִשׁ"י כְּ ִמנְ ָהגוֹ ִמ ֵדּי ָשׁ ַ
ָה ַר ִבּיֶ ,שׁ ָע ַמד ְל ַה ְת ִחיל ְבּ ִשׁעוּר ֻח ָמּ ַ
וְ ִה ְמ ִתּינוּ ְל ִד ְב ֵרי ָק ְדשׁוֵֹ .בּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ָהיָ ה ָמ ֵלא ִמ ֶפּה ֶאל ֶפּהַ .ה ָקּ ָהל ָה ַרב
קים ַחיִּ ים וְ ָל ַד ַעת ֶאת ַה ֶדּ ֶר
תוּח וְ ִה ְמ ִתּין ִל ְשׁמ ַֹע ִדּ ְב ֵרי ֱא ִ
וּמ ַ
יָ ַשׁב ָדּרוָּ 
ֲא ֶשׁר יֵ ְלכוּ ָבּהְּ .בּ ֵאלּוּ ִמן ַה ַמּ ֲע ִשׂים ֲע ֵל ֶיהם ְל ַפ ְשׁ ֵפּשׁ וְ ֵאיזוֹ ַהנְ ָהגָ ה ֲע ֵל ֶיהם
ְל ַת ֵקּן כְּ ֵדי ֶשׁיָּ סוּר ֲחרוֹן ָה ַאף ֵמ ֲע ֵל ֶיהם.
ישׁית ְבּ ִצטּוּט ַה ָפּסוּק
"וַ יַּ ְרא ה' וַ יִּ נְ ָאץ ִמכַּ ַעס ָבּנָ יו ְוּבנ ָֹתיו"ָ ,פּ ַתח ָה ַר ִבּי ֲח ִר ִ
ִמ ִשּׁ ַירת ַה ֲאזִ ינוּ ,וְ ִה ְמ ִשׁי" :וַ יּ ֶ
ֹאמר ַא ְס ִתּ ָירה ָפנַ י ֵמ ֶהם ֶא ְר ֶאה ָמה ַא ֲח ִר ָיתם;
הוֹסיף וְ ֵה ִביא ֶאת ְדּ ָר ַשׁת ֲחכָ ִמים
כִּ י דוֹר ַתּ ְה ֻפּכֹת ֵה ָמּה ָבּנִ ים א ֵא ֻמן ָבּם" .וְ ִ
הוּדה ֵ
דּוֹס ַתאי ֶבּן יְ ָ
אוֹמרַ :אל ִתּ ְק ִרי 'א ֵא ֻמן ָבּם'ֶ ,א ָלּא:
ַעל ָפּסוּק זֶ ה"ַ :ר ִבּי ְ
רוֹצים ַל ֲענוֹת ָא ֵמן".
'א ָא ֵמן ָבּם' – ֶשֹּׁלא ָהיוּ ִ
ִמ ָ
"א ֵמן"ָ ,א ַמר
לּוֹתיו ֶשׁל ָה ַר ִבּי ָהיוּ ְמדוּדוֹתְ ,וּד ָב ָריו ָח ְדרוּ ֶאל ַמ ֲע ַמ ֵקּי ַה ֵלּבָ :
אשׁי ֵתּבוֹת'ַ :א ֲהרֹן ,מ ֶֹשׁה נְ ֶח ְמיָ ה'; א ְל ִחנָּ ם ָבּא ַה ָדּ ָברֶ ,א ָלּא
"היא ָר ֵ
ָה ַר ִבּיִ ,
כְּ ֵדי ְל ַל ְמּ ֵדנוּ כִּ י ִמשּׁוּם ֶשֹּׁלא נִ זְ ַה ְרנוּ ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן נֶ ֱענַ ְשׁנוּ ִבּ ְפ ִט ָיר ָתם ֶשׁל ְשׁנֵ י
ַא ְב ֵרכִ ים ַצ ִדּ ִיקים ֵאלּוּ ְבּ ִקצּוּר יָ ִמים וְ ָשׁנִ יםָ .ה ָבה נִ ְת ַחזֵּ ק כֻּ ָלּנוּ ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן
יוֹתר
ְבּקוֹל ָרם ַוּבכַּ וָּנָ ה ָה ְראוּיָ ה ,וְ כָ  נִ זְ כֶּ ה ֶשׁיָּ ִסיר ה' ֶאת ֲחרוֹן ַאפּוֹ ֵמ ָע ֵלינוּ וְ ֵ
בוּלנוּ".
א יִ ָשּׁ ַמע שֹׁד וָ ֶשׁ ֶבר ִבּגְ ֵ
ׁוֹמ ִעים ֲא ֶשׁר ִה ְת ַחיְּ בוּ כְּ ִאישׁ ֶא ָחד
עוֹררוּ ר ֶֹשׁם ַרב ְבּ ָאזְ נֵ י ַהשּ ְ
ִדּ ְב ֵרי ָה ַא ְדמוֹ"ר ְ
נוֹשׂא זֶ ה .זְ ַמן ַרב ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ֲע ַדיִ ן נִ כַּ ר ַה ִחזּוּק
וּל ִה ְת ַחזֵּ ק ְבּ ֵ
ְבּ ֵלב ֶא ָחד ְל ַת ֵקּן ְ
ְבּ ֶק ֶרב כָּ ל ְבּנֵ י ַה ְקּ ִה ָלּה.
ִ'שׁירוּ ְל ֶמ ֶל 'עמ' ' ;712כֶּ ֶתר ְמלוּכָ ה' עמ' שעב

ש ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ָל ַמ ְד ָּת ִאם ֵי ׁש בּ וֹ ָּד ָבר ֲא ׁ ֶשר ּת ּו ַכל ְל ַק ְ ּימוֹ .
ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּתק ּום ִמן ַה ֵּס ֶפרְּ ,ת ַח ּ ֵפ ׂ

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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 shayעיצובים

וּב ַשׁ ָבּת
וּ'מגְ דּוֹל' ְבּחֹל ְ
ַ'מגְ ִדּיל' ִ
ְבּשׁוֹנֶ ה ֵמ ָהא ֶֹפן ֶשׁ ֻהזְ כְּ ָרה ֵתּ ַבת ִ'מגְ דּוֹל'
חוֹלםִ ,היא
מוּאל – ְבּ ָ
ְבּ ָפסוּק זֶ ה ְבּ ֵס ֶפר ְשׁ ֵ
ֻהזְ כְּ ָרה ְבּ ֵס ֶפר ְתּ ִה ִלּים ְבּ ִח ִיריק ָמ ֵלא –
ַ'מגְ ִדּיל'ְ .בּ ֵס ֶדר ִבּ ְרכוֹת ַה ָמּזוֹן ֶשׁ ְבּיָ ֵדינוּ ֻשׁ ְלּבוּ
אוֹמ ִרים
ְשׁ ֵתּי ַהגִּ ְר ָסאוֹת; ִבּימוֹת ַהחֹל ָאנוּ ְ
ַ'מגְ ִדּיל' כִּ ְב ֵס ֶפר ְתּ ִה ִלּים ,וְ ִאלּוּ ְבּיָ ִמים ֶשׁיֵּ שׁ
ָבּ ֶהם ָ
מוּאל.
אוֹמ ִרים ִ'מגְ דּוֹל' כִּ ְב ֵס ֶפר ְשׁ ֵ
מוּסף ְ
ימן ַל ָדּ ָבר ִמ ְלּשׁוֹן ַה ָפּסוּק )יְ ַשׁ ְעיָ הוּ
יֵ שׁ ֶשׁנָּ ְתנוּ ִס ָ
א יג(" :ח ֶֹדשׁ וְ ַשׁ ָבּת ְקרֹא ִמ ְק ָרא"ֶ ,ר ֶמז ְלכָ 
אשׁי ֳח ָד ִשׁים יֵ שׁ ִל ְקרֹא ִ'מגְ דּוֹל'
ֶשׁ ְבּ ַשׁ ָבּת וְ ָר ֵ
מוּאל ֶשׁהוּא ֶא ָחד
כִּ ְלשׁוֹן ַהכָּ תוּב ְבּ ֵס ֶפר ְשׁ ֵ
ִמ ִסּ ְפ ֵרי ַה ִמּ ְק ָרא ,וְ א ַ'מגְ ִדּיל' כַּ נֶּ ֱא ָמר
)'מ ֵטּה מ ֶֹשׁה'
תוּבים ַ
ִבּ ְת ִה ִלּים ֶשׁהוּא ֵס ֶפר ִמן ַהכְּ ִ
בוֹדה סי' שמא(.
ַעמּוּד ָה ֲע ָ
ֶאת ַה ֶה ְב ֵדּל ֵבּין ַ'מגְ ִדּיל' ְל ִ'מגְ דּוֹל' ֵבּ ֲארוּ
)שׁוֹחר טוֹב יח(:
ֵ
ֲחכָ ִמים ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ
אוֹמר'ִ :מגְ דּוֹל' וְ כָ תוּב ֶא ָחד
ֵ
"כָּ תוּב ֶא ָחד
אוֹמרְ :ל ִפי ֶשׁ ֵאין
יוּדן ֵ
אוֹמר'ַ :מגְ ִדּיל'; ַר ִבּי ָ
ֵ
ַהגְּ ֻא ָלּה ָבּ ָאה ַעל ֻא ָמּה זוֹ ְבּ ַבת ַא ַחתֶ ,א ָלּא
וּמהוּ ַ'מגְ ִדּיל'? ְל ִפי ֶשׁ ִהיא
ִק ְמ ָעא ִק ְמ ָעאַ .
הוֹלכֶ ת ִל ְפנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל – ַעכְ ָשׁו ֵהן
ִמ ְתגַּ ֶדּ ֶלת וְ ֶ
ְשׁרוּיִ ין ְבּ ָצרוֹת גְּ דוֹלוֹת ,וּכְ ֶשׁ ָתּבוֹא ַהגְּ ֻא ָלּה
דוֹלה,
שׁוּעה גְּ ָ
כוֹלין ִל ְסבֹּל יְ ָ
ְבּ ַבת ַא ַחת ֵאינָ ן יְ ִ
ְל ִפי ֶשׁ ִהיא ָבּ ָאה ְבּ ָצרוֹת גְּ דוֹלוֹתְ .ל ִפיכָ ִ היא
הוֹלכֶ ת ְל ָפנָ יו.
וּמ ְתגַּ ֶדּ ֶלת וְ ֶ
ָבּ ָאה ִק ְמ ָעא ִק ְמ ָעא ִ
שׁוּלה ַהגְּ ֻא ָלּה כְּ ַשׁ ַחרֶ ,שׁנֶּ ֱא ָמר:
ְל ִפיכָ ְ מ ָ
ָ'אז יִ ָבּ ַקע כַּ ַשּׁ ַחר ֶ
אוֹר) 'יְ ַשׁ ְעיָ ה נח ח( ,וְ ָל ָמּה
יוֹתר
דוֹלה ֵ
נִ ְמ ְשׁ ָלה כְּ ַשׁ ַחר? ֶשׁ ֵאין ְלֲ א ֵפ ָלה גְּ ָ
אוֹתהּ ָשׁ ָעה ַה ְסּמוּכָ ה ַל ַשּׁ ַחר ,וְ ִאם יַ ֲע ֶלה
ֵמ ָ
אוֹתהּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ַה ְבּ ִריּוֹת יְ ֵשׁנִ ין,
גַּ ְלגַּ ל ַח ָמּה ְבּ ָ
ָהיוּ כָּ ל ַה ְבּ ִריּוֹת נִ ְלכָּ ִדיןֶ .א ָלּא ַעמּוּד ַה ַשּׁ ַחר
עוֹלם ְתּ ִח ָלּה ,וְ ַא ַחר כָּ  גַּ ְלגַּ ל
וּמ ִאיר ָל ָ
עוֹלה ֵ
ֶ
וּמ ִאיר ,וְ ֵאין ַה ְבּ ִריּוֹת נִ ְלכָּ ִדין...
עוֹלה ֵ
ַח ָמּה ֶ
יח
וּמהוּ ִ'מגְ דּוֹל'? ֶשׁנַּ ֲע ֶשׂה ָל ֶהם ֶמ ֶלַ ה ָמּ ִשׁ ַ
ַ
אוֹמר ִ)מ ֶשּׁ ִלּי יח י('ִ :מגְ ַדּל עֹז
כְּ ִמגְ ָדּל ,וְ כֵ ן הוּא ֵ
ֵשׁם ה' בּוֹ יָ רוּץ ַצ ִדּיק וְ נִ ְשׂגָּ ב'".
)עיּוּן
'אוֹצר ַה ְתּ ִפלּוֹת' ִ
ַעל ִפּי זֶ ה ֵבּ ֵאר ַבּ ִסּדּוּר ַ
ְתּ ִפ ָלּה( ֶאת ַה ֶה ְב ֵדּל ֵבּין ַשׁ ָבּת ְלחֹלְ :בּ ַשׁ ָבּת
אוֹמ ִרים ִ'מגְ דּוֹל' ַעל
ֶשׁ ִהיא ֵמ ֵעין ָ
עוֹלם ַה ָבּאְ ,
יח ,וְ ִאלּוּ ִבּימוֹת ַהחֹל ֶשׁ ָבּ ֶהם
ֵשׁם יְ מוֹת ַה ָמּ ִשׁ ַ
רוּדים ִבּ ְמ ַלאכְ ֵתּנוּ וְ ֵהם ִבּ ְב ִחינַ ת ַהגָּ לוּת,
ָאנוּ ְט ִ
אוֹמ ִרים ַ'מגְ ִדּיל' ,כִּ ְת ִפ ָלּה ַל ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
ָאנוּ ְ
שׁוּעת ֶמ ֶלַ ה ָמּ ִשׁ ַ
הוּא ֶשׁיַּ גְ ִדּיל ָע ֵלינוּ ֶאת יְ ַ
יח.
בּוּד ְר ַהםֵ :תּ ַבת ַ'מגְ ִדּיל' נֶ ֶא ְמ ָרה
עוֹד ֵבּ ֵאר ָה ַא ִ

ְבּ ֵס ֶפר ְתּ ִה ִלּיםֶ ,ט ֶרם ָהיָ ה ָדּוִ ד ְל ֶמ ֶלַ על
יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ִאלּוּ ֵתּ ַבת ִ'מגְ דּוֹל' נֶ ֶא ְמ ָרה ְבּ ֵס ֶפר
מוּאלְ ,ל ַא ַחר ֶשׁכְּ ָבר נִ ְמ ַשׁח ְל ֶמ ֶלַ על
ְשׁ ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאלַ .על כֵּ ן ְבּ ַשׁ ָבּת ָאנוּ ַמזְ כִּ ִירים ִ'מגְ דּוֹל',
כִּ י גַּ ם יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת הוּא כְּ ֶ'מ ֶלךְ' ַעל כָּ ל יְ מוֹת
בוּע.
ַה ָשּׁ ַ

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפ ּוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּתפִ ָּלה

