
ת ַמּטֹות ַמְסֵעי ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְלהֹודֹות ַעל ָּכל "ֲאֶׁשר ִצָּוה ה'"
ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ַהַּמּטֹות  ָראֵׁשי  ֶאל  מֶֹׁשה   "ַוְיַדֵּבר 

ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה'" (ל ב) 
ַפע ַחִּיים':  ָּדַרׁש ָהַאְדמֹו"ר ִמַּצאְנז ַּבַעל ַה'ּׁשֶ

[ּפֹוֵצַע]  נֹוֵקף  ָאָדם  "ֵאין  ב):  ז  (ֻחִּלין  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 
ָעָליו  ַמְכִריִזין  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ִמְּלַמָּטה,  ֶאְצָּבעֹו 
ִמְּלַמְעָלה"; ַעל ָהָאָדם ְלַהֲאִמין ִּכי ָּכל ַהּקֹורֹות אֹותֹו 
ְּבַחָּייו, ּוִבְכָלָלם ַאף ַהְּפָרִטים ַהְּקַטִּנים ְּביֹוֵתר, ַנֲעִׂשים 
טז):  יג  (ְׁשמֹות  ָהַרְמָּב"ן  ָּכַתב  ּוְכָבר  ְּפָרִטית.  ְּבַהְׁשָּגָחה 
"ֵאין ָלָאָדם ֵחֶלק ְּבתֹוַרת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַעד ֶׁשַּנֲאִמין ְּבָכל 
ְּדָבֵרינּו ּוִמְקֵרינּו ֶׁשֻּכָּלם ִנִּסים ֵאין ָּבֶהם ֶטַבע ּוִמְנָהגֹו 
ֶׁשל עֹוָלם". ִמּשּׁום ָּכ ִּתְּקנּו ֲחָכִמים ֶׁשִּיְפַּתח ָהָאָדם 
מֹוֶדה  הּוא  ֶׁשָּבֶהן  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ַּבֲאִמיַרת  יֹומֹו  ֶאת 
ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְפָרטּות ַעל ָּכל ַהּטֹובֹות ֶׁשעֹוֶׂשה 
ַהּטֹובֹות  ֶׁשָּכל  ַמְפִנים  ֲאִמיָרָתן  ּוְבֶאְמָצעּות  ִעּמֹו, 

ֶׁשּזֹוֶכה ָּבֶהן ָּבאֹות לֹו ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ֵמֵאת ה'.
ֶאל  מֶׁשה  "ַוְיַדֵּבר  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק  ִנְרָמז  ֶזה  ְיסֹוד 
ָראֵׁשי ַהַּמּטֹות" ְלַלֵּמד "ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל" ֶׁשַעל ָּכל ָּדָבר 
ִצּוָה  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ֶזה  "ֵלאמֹר:  ֲעֵליֶהם:  ִעָּמם  ַהּקֹוֶרה 

'ֶׁשַפע ַחִּיים' תשנ"הה'". 

ק ֶאת ַהֵּסֶפר ְוִלְפּתַֹח ֶאת ַהָּיד ְלַנּׁשֵ
ִאָּסר  ֶלְאסֹר  ְׁשֻבָעה  ַבע  ִהּׁשָ אֹו  ַלה'  ֶנֶדר  ִיּדֹר  ִּכי  "ִאיׁש 

ַעל ַנְפׁשֹו א ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה" (ל ג)
ֵמֲעָירֹות  ְּבַאַחת  ִלְׁשּבֹת  ִמֶּקֶלם  ַהַּמִּגיד  ֻהְזַמן  ַּפַעם 
ָּבת ִהְבִחין ִּכי ְּבֵעת ֶׁשּמֹוִציִאים  ֵאירֹוָּפה. ְּבבֶֹקר יֹום ַהּׁשַ
ַהִּמְתַּפְּלִלים  ֵאין  ִלְקִריָאה,  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ֶאת 
ּבֹו  נֹוְגִעים  ֶאָּלא  ְּבִפיֶהם,  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ֶאת  ִקים  ְמַנּׁשְ
ְלַאַחר  ְקצֹוֵתיֶהן.  ֶאת  ִקים  ְמַנּׁשְ ְוַאַחר  ְּבֶאְצְּבעֹוֵתיֶהם 
ַהַּגַּבאי  ִּכי  עֹוד  ִלְראֹות  ַהַּמִּגיד  נֹוַכח  ַהְּקִריָאה  ִסּיּום 
ֶאת  ְיַׁשֵּלם  ֶׁשֹּלא  ִמי  ִּכי  ּוַמְכִריז  ַהִּביָמה  ַעל  ַמֶּכה 
יֹוֵתר  ִיְזֶּכה  א  ַלּתֹוָרה,  ָהֲעִלָּיה  ְּבֵעת  ֶׁשָּנַדר  ַהְּנָדִרים 

ַלֲעלֹות ַלּתֹוָרה...
ִּבְפֵני  ָלֵׂשאת  ַהַּמִּגיד  ֻהְזַמן  ַהְּתִפָּלה  ִסּיּום  ִעם 
ַהִּמְתַּפְּלִלים ִּדְבֵרי ִּכּבּוִׁשין ַּכָּנהּוג, ּוֵבין ְּדָבָריו ָאַמר ֶאת 
ּתֹוַכְחּתֹו ַהֻּמְסֶּתֶרת: "ַּבֲעָיַרְתֶכם – עֹוָלם ָהפּו ָרִאיִתי. 
ַּבֶּפה,  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִקים  ְמַנּׁשְ ִיְׂשָרֵאל  ְקִהּלֹות  ְּבָכל 
ְונֹוְתִנים ְצָדָקה ַּבָּיד, ְוִאּלּו ֶאְצְלֶכם נֹוַכְחִּתי ִלְראֹות ִּכי 
ִקים ֶאת ַהּתֹוָרה ַּבָּיד, ְונֹוְתִנים ְצָדָקה ַּבֶּפה..."  ְמַנּׁשְ

'ַּפְרֵּדס יֹוֵסף' ְקדֹוִׁשים אֹות כח

'ּוְבֵצל ְּכָנֶפי ַּתְסִּתיֵרנּו' – ִמַּכְנֵפי ַהְּמַקְטְרִגים
"ְוִאם א ַתֲעׂשּון ֵּכן ִהֵּנה ֲחָטאֶתם ַלה' ּוְדעּו ַחַּטאְתֶכם 

ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ֶאְתֶכם" (לב כג)
ָּדַרׁש ָהִריְדָּב"ז: 

ַּכָּידּוַע, ִמָּכל ִמְצָוה ֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה ִנְבָרא ַמְלָא ֵמִליץ 
ֶׁשִּנְבָרא   ַהַּמְלָא ְמַקְטֵרג.  ִנְבָרא  ֲעֵבָרה  ּוִמָּכל  טֹוב 
ְוִאּלּו  ַהִּמְצָוה,  עֹוֶׂשה  ַאַחר  ְמַחֵּפׂש  ִמְצָוה  ֵמֲעִׂשַּית 
 ַהְּמַקְטֵרג ְמַחֵּפׂש ַאַחר ִמי ֶׁשָּבָרא אֹותֹו ְּבֶחְטאֹו. ְלָכ
ִהְתַּכּוֵן מֶֹׁשה ְּבאֹוְמרֹו: "ּוְדעּו ַחַּטאְתֶכם ֲאֶׁשר ִּתְמָצא 

ֶאְתֶכם". 
 ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ִּבְתִפַּלת ַעְרִבית: "ּוְבֵצל ְּכָנֶפי ַעל ָּכ
ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ַהְּסִליחֹות  ְּבֵסֶדר  ֵכן  ּוְכמֹו  ַּתְסִּתיֵרנּו", 
ַעל  ֶׁשַאף   – ִכיָנה"  ַהּׁשְ ַּכְנֵפי  ַּתַחת  ָידֹו  ֵצל  "ַיְחִּביֵאנּו 
ִמְּפֵני  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַיְסִּתיֵרנּו  ֶׁשָחָטאנּו,  ִּפי 
ִיְמְצאּו  ְלַבל  ֲחָטֵאינּו,  ֵמֲחַמת  ֶׁשִּנְבְראּו  ַהְּמַקְטְרִגים 

'ִנּמּוִקי ִריְדָּב"ז' ַוֵּיֵצאאֹוָתנּו. 

ִּבְרַּכת ָהָאֶרץ – ְּברּוָחִנּיּות ְוא ְּבַגְׁשִמּיּות
"ְוהֹוַרְׁשֶּתם ֶאת ָּכל יְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִמְּפֵניֶכם ְוִאַּבְדֶּתם ֵאת 
ָּכל ַמְׂשִּכּיָֹתם ְוֵאת ָּכל ַצְלֵמי ַמֵּסכָֹתם ְּתַאֵּבדּו ְוֵאת ָּכל 

ָּבמֹוָתם ַּתְׁשִמידּו" (לג נג)
ָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות מט א) ִּכי ִמי ֶׁשחֹוֵתם ֶאת ַהְּבָרָכה 
ה'  ַאָּתה   ָּברּו" ַּבָּלׁשֹון:  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ֶׁשל  ִנָּיה  ַהּׁשְ
ַמְנִחיל ֲאָרצֹות" ִּבְמקֹום: "ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון", ְוֵכן 
ַהָּמזֹון,  ְּבִבְרַּכת  ִליִׁשית  ַהּׁשְ ַהְּבָרָכה  ֶאת  ֶׁשחֹוֵתם  ִמי 
ַּבָּלׁשֹון: "ָּברּו ַאָּתה ה' מֹוִׁשיַע ֶאת ִיְׂשָרֵאל", ִּבְמקֹום: 

"ּבֹוֵנה ְירּוָׁשַלִים" – "ֲהֵרי ֶזה ּבּור". 
ֵּבֵאר ַה'ֲחַתם סֹוֵפר': 

ֶאת  'מֹוִׁשיַע  אֹו  ֲאָרצֹות'  'ַמְנִחיל  ַּבָּלׁשֹון  ַהחֹוֵתם 
ֶאֶרץ  ְּבַנֲחַלת  רֹוֶאה  הּוא  ִּכי  ַּדְעּתֹו  ְמַגֶּלה  ִיְׂשָרֵאל', 

ֶהְבֵּדל  ֵאין  ִּכְבָיכֹול  ְּגֵריָדא;  ַּגְׁשִמית  ֲהָטָבה  ִיְׂשָרֵאל 
ַמהּוִתי ֵּבין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשַאר ָהֲאָרצֹות, ּוְכִפי ֶׁשָּכל 
ִלְׁשּכֹן  יּוְכלּו  ֶׁשּבֹו  ֶאֶרץ  ְּבֶחֶבל  ָזכּו  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות 
ְּכֵדי  ַרק  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ֻאָּמֵתנּו  ָזְכָתה   ָּכ ִּבְמנּוָחה, 

ֶׁשּיּוְכלּו ָלֶׁשֶבת ָּבּה ִּבְמנּוָחה ְוִלְׂשּבַֹע ִמּטּוָבּה.
ב ּוְמַקֵּדׁש ֶאת ַחֵּיי  ַהּסֹוֵבר ֵּכן ֵאינֹו ֶאָּלא 'ּבּור', ַהְּמַחּׁשֵ
ָהעֹוָלם ַהֶּזה. ֶׁשֵּכן ַהִּסָּבה ָהֲאִמִּתית ֶׁשֵּמֲחָמָתּה ָעֵלינּו 
ת ָהָאֶרץ ֵאיָנּה ֶאָּלא ֵמֲחַמת  ִלְׂשמַֹח ּוְלהֹודֹות ַעל ְיֻרּׁשַ
ָתּה ַהְּיֵתָרה ְוַהִּמְצוֹות ָהַרּבֹות ַהְּתלּויֹות ָּבּה. ַעל  ְקֻדּׁשָ
ֵּכן ִּתְּקנּו ֲחָכִמים ֶׁשְּבהֹוָדָאֵתנּו ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְירּוָׁשַלִים 
ִנְתַיֵחס ְלֶעֶצם ַמֲעָלָתן ָהרּוָחִנית – 'ַעל ָהָאֶרץ' ּו'בֹוֵנה 
ְירּוָׁשַלִים', ְוא ַלּטֹוָבה ַהַּגְׁשִמית ַהּצֹוַמַחת ָלנּו ֵמֶהן. 
'ּתֹוַרת מֶֹׁשה' ַמֲהדּוָרה ְּתִליָתָאה ֵעֶקב

ְּתִפּלֹוֵתינוּ ַעל ַהְּגֻאָּלה ִנְמָנעֹות ִּבְׁשִביל ָמזֹון ּוְכסּות
"ְוָיַׁשב ָּבּה ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹל" (לה כה)

ְּבַמֶּסֶכת ַמּכֹות (יא א) ְמבָֹאר ֶׁשִאּמֹו ֶׁשל ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול 
ָהְיָתה ְמַסֶּפֶקת ָמזֹון ּוְכסּות ְליֹוְׁשֵבי ִעיר ַהִּמְקָלט ְּכֵדי 

ֶׁשֹּלא ִיְתַּפְּללּו ַעל ְּבָנּה ֶׁשָּימּות.
ְמַעט  ְמֵתי  ִעם  ָּבָדד  ַהּגֹוֶלה  יֹוֵׁשב  ְלַעְצֵמנּו;  ְנַדֶּמה 
ּוְקִהָּלתוֹ;  ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו  ַלֲחלּוִטין  ְמֻנָּתק  ְּכמֹותֹו,  ּגֹוִלים 
ָלֵצאת  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי  ִלְרׁשּותֹו  ָהעֹוֵמד  ַהָּיִחיד  ַהִּפְתרֹון 
ֶׁשל  ְּפִטיָרתֹו  ַעל  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל   ְּבָכ הּוא  ַהָּקֶׁשה  ִמַּמָּצבֹו 
ָמזֹון  ֶׁשל  ַקָּלה  טֹוָבה  ַּבֲעבּור  ֲהִכי   – ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן 

ּוְכסּות ְיַוֵּתר ַעל ֵחרּותֹו?!
ִּכי  ַהָּדָבר  ֱאֶמת  ָאְמָנם  סֹורֹוְצִקין:  ַזְלָמן  ַרִּבי  ֵּבֵאר 
ַאְסָּפַקת ָמזֹון ּוְלבּוׁש א ִּתְמַנע ֵמַהּגֹוִלים ִמְּלִהְתַּפֵּלל 
ְלהֹוִריד  ְּכֵדי  ְּבָיָדּה  ֵיׁש  אּוָלם  ַהָּגדֹול,  ַהּכֵֹהן  מֹות  ַעל 
ּוַמֲחסֹור,  עִֹני   ִמּתֹו ַהֶּנֱאֶמֶרת  ְּתִפָּלה  ֶׁשֵּכן  ִמּכָֹחּה. 
ְקרֹוָבה יֹוֵתר ְלִהְתַקֵּבל ִמְּתִפָּלה ַהֶּנֱאֶמֶרת ִמּתֹו ׂשַֹבע 
ּוְרָוָחה, ַּכָּכתּוב (ְּתִהִּלים סט לד): "ִּכי ׁשֵֹמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים 

ה' ְוֶאת ֲאִסיָריו א ָבָזה". 
ִנְרֵאית  זֹו  ֶׁשֻעְבָּדה  ַּכָּמה  ַעד  ִּכי  ֶׁשֵּבֵאר  ֵיׁש  עֹוד 
ֶׁשַאף  ִנְרֶאה  ִנְתּבֹוֵנן   ַא ִאם  ֲהא  ְּכֻמְפֶרֶכת,  ְלֵעיֵנינּו 
ּוָמָרה,  ֲאֻרָּכה  ְּבָגלּות  ָאנּו  ְׁשרּוִיים   ;ָּכ ִמְתַנֲהִגים  ָאנּו 
ֲאפּוָפה ִּבְקָׁשִיים רּוָחִנִּיים ְוַגְׁשִמִּיים. ְּבָיֵדינּו ְלִהְתַּפֵּלל 
ֵאיֶנּנּו  ּוְבפַֹעל  ִנְצִחית,  טֹוָבה  ָלנּו  ֶׁשָּתִביא  ַהְּגֻאָּלה  ַעל 
ְוִאּלּו  ְּבָצָרה,  ְנתּוִנים  ֶׁשָאנּו  ְּבָׁשָעה  ֶאָּלא  זֹאת  עֹוִׂשים 
ָאנּו  ִלים  ִמְתַרּׁשְ ִּבְרָוָחה  ָלנּו  ָמצּוי  ֶׁשְּמזֹוֵננּו  ְּבָׁשָעה 

ִמְּלִהְתַּפֵּלל ַעל ַהְּגֻאָּלה – ֲהִיָּתֵכן?!
'ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה'; 'אֶֹהל מֶֹׁשה' [ָלרמ"י ֶׁשייֶנְרָמן]

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
 ה'"

לא

ני ּפְ ם
ֲעִנַּית ָאֵמן ִמְּכַלל ַהְּבָרָכה

"ִּכי א ִמְלאּו ַאֲחָרי" (לב יא)
ֵהם   – ַאֲחָרי"  ִמְלאּו  א  "ִּכי  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי 
ִּכי   ְלַלֶּמְד 'ָאֵמן',  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה  צ"א  ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ֵּתַבת 'ָאֵמן' ִהיא ַהְּמַמֵּלאת ּוַמְׁשִליָמה ֶאת ַהְּבָרָכה. 
ּוְכִפי ֶׁשָּכַתב ַה'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' (או"ח קסז כ): "ֶׁשֲעִנַּית 

ָאֵמן ִהיא ַּגם ֵּכן ִמְּכַלל ַהְּבָרָכה".
יֹו"ר 'ְּבֵני ֱאמּוִנים', ָהַרב ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ְׁשִליָט"א

ת ַמּטֹות ַמְסֵעי ָרׁשַ 390ּפָ תשפ"א

ְּביֹום ְרִביִעי ה' ְּבָאב ָיחּול יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש, ָעָליו ֵהִעידּו ֶׁשִהְקִּדיׁש ִמֵּדי 
יֹום ִמְּזַמּנֹו ַהָּיָקר ִמָּפז ְּכֵדי ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ֶׁשל ִמְתַּפְּלֵלי ֵּבית ִמְדָרׁשֹו, ְּכִפי 

ֶׁשֵהִביאּו ְמאֹוֵרי ַהּדֹורֹות:

• ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש ָהָיה עֹוֶנה ָאֵמן ַאַחר ַהְּמָבְרִכים ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֲאִפּלוּ ָהיּו 
ֵמָאה ָהָיה עֹוֶנה ָאֵמן ַאֲחֵריֶהם ('ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה' או"ח ו ו). 

• "ִאיָתא ְּבִכְתֵבי ָהֲאִר"י ָז"ל ֶׁשָהָיה ׁשֹוֵמַע ִּבְרַּכת ַהַּׁשַחר ֲאִפּלוּ ִמֵּמָאה ֲאָנִׁשים. ַאף ַעל ִּפי 
ֶׁשָהָיה ָיכֹול ְּבֶרַגע ֶאָחד ְלַיֵחד ָּכל ָהעֹוָלמֹות, ֲאִפּלוּ ָהִכי א ִהְׁשִּגיַח ַעל ְזַמּנֹו ִלְׁשמַֹע ֲאִפּלוּ 

ֵמָאה ְּפָעִמים, ַהּנֹוֵתן ַלֶּׂשְכִוי ִביָנה ְוָכל ַהְּבָרכֹות" ('ֵסֶדר ַהּיֹום' ְל'ֵבית ַאֲהרֹן' ִמַּקְרִלין). 
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ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי ְיהּוָדה ְזֵאב ֶסַגל ָזָצ"ל ִמַּמְנֶצ'ְסֶטר, 
נֹוַדע  ֵאירֹוָּפה'  ֶׁשל  ַחִּיים  'ֶהָחֵפץ  ְּבִחָּבה  ֶׁשֻּכָּנה  ִמי 
ַרּבֹות  ָׁשִנים   ְּבֶמֶׁש עֹוָלם.  ְיסֹוד  ְּכַצִּדיק  ְּבִיְׂשָרֵאל 
ֶהֱעִמיד  ּוָבּה  ַמְנֶצ'ְסֶטר,  ְיִׁשיַבת  ְּכרֹאׁש  ִׁשֵּמׁש 
ַּתְלִמיִדים ְלֵמאֹות ְוַלֲאָלִפים. ֵמֶהם ַרִּבים ֲאֶׁשר ֵהִאירּו 

ְּפֵני ֵּתֵבל ְּבתֹוָרָתם ְוִיְרָאָתם.
ַרִּבי ְיהּוָדה ְזֵאב נֹוַדע ְּכַעּמּוד ַהְּתִפָּלה. ְּתִפּלֹוָתיו ְּבָכל 
יֹום ָויֹום ָהיּו ֶנֱאָמרֹות ַּבֲאִריכּות ֻמְפֶלֶגת, ְּבִהְׁשַּתְּפכּות 
ַהֶּנֶפׁש ּוִבְדָמעֹות ָׁשִליׁש. ַלּצֹוִפים ִמן ַהַּצד ָהָיה ִנְרֶאה 
ִּכְבָיכֹול הּוא עֹוֵמד ִּבְנִעיָלה ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים. ָרִגיל 
ַהַהְׁשָקָעה  ִהיא  ַּבְּתִפָּלה  ַהַהְׁשָקָעה  ִּכי  לֹוַמר  ָהָיה 

ַהְּכָדִאית ְּביֹוֵתר, ַּבֲאֶׁשר ָּכל ַחֵּיי ָהָאָדם ְּתלּוִיים ָּבּה.
ִּבְׁשִמיַרת  ַהֻּמְפֶלֶגת  ִּבְזִהירּותֹו  עֹוד  ָהָיה  ְמֻפְרָסם 
ִהְלכֹוֶתיָה  ִלּמּוד  ַלֲהָפַצת  ַנְפׁשֹו  ּוִבְמִסירּות  ַהָּלׁשֹון 
ְּבִיְׂשָרֵאל. ְוָהָיה אֹוֵמר ִּכי ָהרֹוֶצה ֶׁשַהְּתִפּלֹות ַהּיֹוְצאֹות 
ַעל  ִמְׁשָמר  ִמָּכל  ִלְׁשמֹר  ַחָּיב  ְלָרצֹון,  ַּתֲעֶליָנה  ִמִּפיו 
ְלֵחץ  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ִּדּמּו  ֲחָכִמים  ֶׁשֲהא  ּוְלׁשֹונֹו.  ִּפיו 
ְוֶאת ַהֶּפה ְלֶקֶׁשת, ּוְכִפי ֶׁשֶּקֶׁשת ְּפגּוָמה ֵאיָנּה ְיכֹוָלה 
ָנִקי,  ֵאינֹו  ְּכֶׁשַהֶּפה   ָּכ ְלֵמָרחֹוק,  ַהֵחץ  ֶאת  ִלירֹות 

ַהְּתִפָּלה ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלִהְתַקֵּבל ָּכָראּוי.
ִיָּפֵלא  א  ְוַהָּלׁשֹון,  ַהֶּפה  ִּבְׁשִמיַרת  ְזִהירּותֹו  ְלרֹב 
ִמְתַקְּבלֹות.  ֶׁשִּבְרכֹוָתיו  ְּכִמי  ְלֵמָרחֹוק  ָיָצא  ְׁשמֹו  ִּכי 
ִמּתֹו ָּכ ַרִּבים ִמָּכל ַרֲחֵבי ֵּתֵבל ָהיּו נֹוֲהִרים ִלְמעֹונֹו 
ְּכֵדי ְלִהְתָּבֵר ִמִּפיו ִליׁשּוָעה. א ַרִּבים ָיְדעּו ִּכי ַרִּבי 
ְיהּוָדה ְזֵאב א ָהָיה ִמְסַּתֵּפק ִּבְנִתיַנת ַהְּבָרָכה ְּגֵריָדא, 
ְמַבֵּקׁש  ְּבַעד  רֹוַתַחת  ְּתִפָּלה  נֹוֵׂשא  ָהָיה  ַאף  ֶאָּלא 

ַהְּיׁשּוָעה.
ַמַעל ָּכל זֹאת, נֹוַדע ַרִּבי ְיהּוָדה ְזֵאב ְּבַאֲהָבתֹו ַהְּיֵתָרה 
ְלַתְלִמיָדיו ּוִבְמִסירּותֹו ָהַרָּבה ְלַהֲעָמָדָתם ְּבֶקֶרן אֹוָרה 
ֵאָליו  ְּכֶׁשִּנַּגׁש  ִּכי  ִיָּפֵלא  א   ,ָּכ ִמּׁשֶ ּוַבִּיְרָאה.  ַּבּתֹוָרה 
ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ַהְּצִעיִרים ְוָׂשח לֹו ֶאת ָצָרתֹו ִּכי ֶזה 
ֶׁשַּבַּמֲחלֹות  ַהָּקָׁשה  ְמַקֶּנֶנת  ֶׁשְּבגּופֹו  ר  ִהְתַּבּׂשֵ ַעָּתה 
ְלַהְחָלָמתֹו,  ַרִּבים  ִסּכּוִיים  נֹוְתִנים  ֵאיָנם  ְוָהרֹוְפִאים 
ְמֻדָּבר  ִּכְבָיכֹול  נֹוָרא,  ְּבַצַער  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ִהְתַעֵּטף 

ָהָיה ִּבְבנֹו ְיִחידֹו.
ַרִּבי ְיהּוָדה ְזֵאב ִּכֵּנס ִמָּיד ֶאת ַּתְלִמיֵדי ַהְּיִׁשיָבה ְוהֹוָרה 
ִהְרִעיף  ְּבַבד  ַּבד  ִּבְתִפָּלה.  עֹוָלמֹות  ְלַהְרִעיׁש  ְלֻכָּלם 
ַעל ַהָּבחּור ַהחֹוֶלה ַטְלֵלי נַֹחם ְועֹוְדדֹו ְּבִדְבֵרי ֱאמּוָנה 
ְּבָיָדיו  ְוַהָּמֶות  ֶׁשַהַחִּיים  הּוא   ָּברּו ַּבָּקדֹוׁש  ּוִבָּטחֹון 

ּוִבְרצֹותֹו יּוַכל ִלְקרַֹע ֶאת ַהְּגֵזָרה ִּבן ֶרַגע.
ְלרֹאׁש  ֵהיֵטב  ֻמָּכִרים  ָהיּו  ּוִמְׁשַּפְחּתֹו  ַהָּבחּור 
ֶׁשָעַמל  ָׁשַמִים  ְיֵרא  ַּבִית'  'ַּבַעל  ָהָיה  ָאִביו  ַהְּיִׁשיָבה. 
ִלְלמֹד  ָּבָניו  ָּכל  ֶאת  ָׁשַלח  הּוא  ְלַפְרָנָסתֹו.  ָקׁשֹות 
ִּביִׁשיַבת ַמְנֶצ'ְסֶטר ַעד ִנּשּׂוֵאיֶהם, אּוָלם ָּדַגל ְּכֶעְקרֹון 
ַהּתֹוָרה  ֵמעֹוַלם  ֵיְצאּו  ַהִּנּשּוִאים  ֶׁשְּלַאַחר   ְּבָכ ַחִּיים 
ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָעַמל  ַרּבֹות  ַהִּמְׁשַּפְחִּתי.  ָּבֵעֶסק  ַלֲעבֹוָדה 
ְזֵאב ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ָהָאב ְלַׁשּנֹות ֶאת ַּדְעּתֹו, אּוָלם ָהָאב 
א  ֶזה,  ַחִּיים  ֶעְקרֹון  ַעל  הּוא  ַאף  ִמְּנעּוָריו  ֶׁשָּגַדל 

ִהְׁשַּתְכֵנַע.
ַעָּתה, ְלֶרֶגל ַהַּמָּצב ַהָּקֶׁשה ֶׁשֵאָליו ִנְקַלע ַהֵּבן, ִהְזִמין 
ַּכָּצפּוי  ְּדחּוָפה.  ִלְפִגיָׁשה  ָהָאב  ֶאת  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש 
ֶאת  ֶׁשִהִּביעּו  ְנפּולֹות  ְּבָפִנים  ַלְּפִגיָׁשה  ָהָאב  ִהִּגיַע 
ַּכף  ַעל  ֻמָּנִחים  ְּבנֹו  ֶׁשל  ַחָּייו  ִּכי  ְּביֹוְדעֹו  ִלּבֹו  ִׁשְברֹון 

ַהּמֹאְזַנִים.
ְוָאַמר  ְזֵאב  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָּפַתח  ַלֶחֶדר  ְּכִניָסתֹו  ִעם 
ֶהָחמּור.  ַמָּצבֹו  ַעל   ִמִּבְנ ָׁשַמְעִּתי  ַעָּתה  "ֶזה  ָלָאב: 
ַוֲאִני  ָהַרֲחִמים,  ִמן  ְלִהְתָיֵאׁש  ָלֶכם  ָאסּור  ַּדְעִּתי  ְלִפי 
רֹוֶאה ִּתְקָוה ְּגדֹוָלה ִּכי ְּבֶעְזַרת ה' הּוא ֵיֵצא ֵמֲאֵפָלה 
ְלאֹוָרה. ְואּוָלם, ָּברּור ַהָּדָבר ִּכי ְלנַֹכח ַהַּמָּצב ַהָּקֶׁשה 
ִנְדָרׁש ַמֲאָמץ ָּגדֹול ְּכֵדי ִלְקרַֹע ֵמָעָליו ֶאת רַֹע ַהְּגֵזָרה. 
ִּכי  ְּברּוָרה,  ְלַמְסָקָנה  ְוִהַּגְעִּתי  ַּבָּדָבר  ַרּבֹות  ִהְרַהְרִּתי 
ֶׁשִּיְתַרֵּפא  ְּבִמְקֶרה  ִּכי  ְּגמּוָרה  ְּבַהְבָטָחה  ִּתְתַחֵּיב  ִאם 
ַלּתֹוָרה  ַחָּייו  ֶאת  ֶׁשַּיְקִּדיׁש  ְּכֵדי  ַהּכֹל  ַּתֲעֶׂשה   ִּבְנ
ּוְלעֹוָלם א ָימּוׁש ֵמָאֳהָלּה, ֲאִני ַמְבִטיֲחָך ֶנֱאָמָנה ִּכי 

ִּבְמֵהָרה הּוא ַיְבִריא ְוִיְתַרֵּפא ַלֲחלּוִטין ִמַּמֲחָלתֹו".
ִנְרָעׁש  ַהְּיִׁשיָבה,  ְלרֹאׁש  ָמֵלא  ֵאמּון  ֶׁשָרַחׁש  ָהָאב 
ִמִּפיו.  ֶׁשָּיְצאּו  ַהְּברּוִרים  ַהְּדָבִרים  ְלֶׁשַמע  ְוִנְרָּגׁש 
ְלֶמֶׁש ַּדּקֹות ֲאֻרּכֹות א ִהְצִליַח ְלהֹוִציא ֶהֶגה ִמִּפיו; 
 ַעל ַּכף ַהּמֹאְזַנִים ָעְמדּו ַחָּייו ֶׁשל ְּבנֹו ִמַּצד ֶאָחד, ְוֶדֶר

ִני. ַהַחִּיים ֶׁשָּדַגל ָּבּה – ִמן ַהַּצד ַהּׁשֵ
ָהְיָתה זֹאת ַהְחָלָטה ָקָׁשה ַּבֲעבּורֹו. ֶׁשֵּכן ֵמֵעֶבר ַלּוִּתּור 
ַּכְלָּכִלית  ְלִהְתַחֵּיב  ָעָליו  ָהָיה  ִמְּבנֹו,  ְׁשִאיָפתֹו  ַעל 
ְוָׁשִנים.  ָיִמים   ְלאֶֹר ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְוֶאת  אֹותֹו  ְלַהֲחִזיק 
ה ְלָהִׁשיב ְּתׁשּוָבה ִמָּיִדית ּוִבֵּקׁש ֵמרֹאׁש  הּוא ִהְתַקּׁשָ

ַהְּיִׁשיָבה ַאְרַּכת ְזַמן.
ַרִּבי ְיהּוָדה ְזֵאב ִהִּביט ַּבֲהָבָנה ְמהּוָלה ְּבַרֲחִמים ָּבִאיׁש 
ֶׁשָּיַׁשב מּולֹו, אּוָלם א ָאַמר ָּדָבר. ְוָהִאיׁש ָּפָנה ָלֵצאת 

ִמן ַהֶחֶדר ְּבִבְרַּכִים ּכֹוְׁשלֹות.
ַּבָּיִמים ֶׁשָּבֶהם ִהְמִּתין רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ִלְתׁשּוָבתֹו ֶׁשל 
ָהָאב א ָחַדל ִמְּלִהְתַּפֵּלל ְּבַעד ַּתְלִמידֹו ָהָאהּוב, ּוַבד 
ִּתְקָוה  ּוְלָהִפיַח  בּוָרה  ַהּׁשְ רּוחֹו  ֶאת  ְלַחֵּזק  ַאף  ְּבַבד 
ְוהּוַרע,   ָהַל ּוַמְרֵאהּו  ְוִהַּדְרֵּדר   ָהַל ַמָּצבֹו  ְּבַנְפׁשֹו. 

ְורֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה א ָיכֹול ָהָיה ַלֲעמֹד ִמֶּנֶגד.
ַרק  ַהָּבחּור  ֶׁשל  ּוַמָּצבֹו  ֵמָאז  ָחְלפּו  ְׁשבּוַעִים  ַּכֲאֶׁשר 
ּוִבֵּקׁש  ְלַתְלִמידֹו  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ָקָרא  ְוִהַּדְרֵּדר,   ָהַל
ְמַצֶּפה  ֲעַדִין  הּוא  ִּכי  ִּבְדִחיפּות  ְלָאִביו  ִלְמסֹר  ִמֶּמּנּו 
ִלְתׁשּוָבתֹו. ֶאָּלא ֶׁשָּלָאב ֲעַדִין א ָהָיה ָהאֶֹמץ ְלַקֵּבל 

ֶאת ַהַהְחָלָטה...
ְּבקִֹׁשי  ְּכָבר  ֶהָחלּוׁש  ַהָּבחּור  ָחְלָפה.  נֹוֶסֶפת  ְּתקּוָפה 
מּוָעה  ַהּׁשְ ִהִּגיָעה  ּוְלֶפַתע  ַהִּמְדָרׁש,  ְּבֵבית  הֹוִפיַע 
ְקִריִטי.   ְוָהַפ ֶהְחִמיר  ַמָּצבֹו  ַאַחת  ְּבַבת  ִּכי  ַהָּמָרה 
ֶׁשּנֹוֲאׁשּו  ְוָהרֹוְפִאים  ַלֲחלּוִטין,  ָקְרסּו  ּגּופֹו  ַמַעְרכֹות 
ְלִהְתּכֹוֵנן  ֲעֵליֶהם  ִּכי  ְלהֹוָריו  ְלהֹוִדיַע  ֶנֶאְלצּו  ֵמַחָּייו 
ַלָּגרּוַע ִמּכֹל. ְמֻדָּבר ָהָיה ִמְּבִחיָנָתם ְּבִעְנָין ֶׁשל ָׁשעֹות 

אֹו ָיִמים ְספּוִרים...
ַהַּפַעם ְּכָבר א ָהָיה ָהָאב ְמֻסָּגל ְלִהְתַלֵּבט. ָּכל עֹוד 
ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ֶׁשל  ְלַחְדרֹו  ָרץ  הּוא  ְּבִקְרּבֹו  רּוחֹו 
ִהְכִריז:  ַלֶחֶדר  ְּכִניָסתֹו  ִעם  ּוִמָּיד  ִנְסָער,  ְּכֶׁשֻּכּלֹו 
ַהְּיִׁשיָבה.  רֹאׁש  ִּדְבֵרי  ְלָכל  ְלַהְסִּכים  "ֶהְחַלְטִּתי 
ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַהּכֹל  ֶאֱעֶׂשה  ַיְבִריא  ְּבִני  ִאם  ִּכי  ֶהְחַלְטִּתי 

ָימּוׁש ֵמָאֳהָלּה ֶׁשל ּתֹוָרה ַעד סֹוף ָיָמיו!"
ִמְנָחה  ְּתִפַּלת  ֵהֵחָּלה  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְספּוִרים  ְרָגִעים 
ִלְתִפָּלה  ֶנֱעַמד  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ַהְּיִׁשיָבה.  ְּבֵהיַכל 
רֹוַתַחת ְּכַדְרּכֹו, ּוְכֶׁשִּסֵּים ַהִּצּבּור ְלִהְתַּפֵּלל ֲעַדִין ָעַמד 
ַהְּיִׁשיָבה  ְּבֵני  ֶעְׂשֵרה.  ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה 
ּוָמֶות,  ַחִּיים  ֵּבין  ָהָיה  ֶׁשָּתלּוי  ֲחֵבָרם,  ְלגֹוַרל  ֶׁשָחְרדּו 
ֶאת  ְלַהִּתיק  ָיְכלּו  א  ֵהם  ַהִּמְדָרׁש.  ְּבֵבית  נֹוְתרּו 
ָהָיה  ֶׁשּדֹוֶמה  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ֶׁשל  ִמְּדמּותֹו  ֵעיֵניֶהם 

ְּבֵעיֵניֶהם ַלּכֵֹהן ַהָּגדֹול ָהעֹוֵמד ְּבקֶֹדׁש ַהָקָּדִׁשים.
קֹולֹו,  ְמַעט  ָּגַבר  ְנצוֹ ר'  'ֱאֵקי  ִלְתִפַּלת  ְּבַהִּגיעֹו 
הּוא  ֵּכיַצד  ִלְׁשמַֹע  ָהיּו  ְיכֹוִלים  ְּבִקְרָבתֹו  ְוָהעֹוְמִדים 
ׁשֹוֵפ ִׂשיחֹו ִלְפֵני קֹונֹו ְּכֵבן ֶאל ָאִביו ְואֹוֵמר ְּבִמִּלים 

ְּפׁשּוטֹות:
ֶׁשִאם  ִהְבַטְחִּתי  ְּפָעִמים  ָׁשלֹוׁש  עֹוָלם,  ֶׁשל  "ִרּבֹונוֹ 
ֻיְקְּדׁשּו ַחָּייו ֶׁשל ַהָּבחּור ַלּתֹוָרה – ִיְתַרֵּפא ִמַּמֲחָלתֹו. 
ַהֶּנֶפׁש  ְמִסירּות  ֶאת   ֵעיֶני ְלֶנֶגד  ָנא  ְרֵאה  ָאָּנא! 
ֶׁשהּוא  ְוַעָּתה   ,ְלָכ ְלַהְסִּכים  ְּכֵדי  ֵמָהָאב  ֶׁשִּנְדְרָׁשה 
ִהְתַחֵּיב ְלַהֲחִזיק ֶאת ְּבנֹו ָּכל ַחָּייו ְּבעֹוָלָמּה ֶׁשל ּתֹוָרה, 

ֲעֵׂשה ָנא ֶׁשַהְבָטָחִתי ִּתְתַקֵּים..."
ֲאֻרּכֹות  ַּדּקֹות  ְזֵאב  ְיהּוָדה  ַרִּבי   ֶהֱאִרי ְוָכֵהָּנה  ָּכֵהָּנה 
ְוהּוא  רּוחֹו  ּוִמֶׁשִּנְרְגָעה  ְוַהְפָצָרתֹו,  ְּתִפָּלתֹו  ְּבִדְבֵרי 
ְרָוָחה  ַאְנַחת  ָּפְׁשָטה  ָׁשלֹום',  ְּב'עֹוֶׂשה  ְלָאחֹור  ָּפַסע 
ָאֵכן  ַעָּתה  ִּכי  ְּבַנְפָׁשם  ָחׁשּו  ֵהם  ַהְּיִׁשיָבה.  ְּבֵני  ְּבֶקֶרב 

ַהְּיׁשּוָעה ְקרֹוָבה.
רּו ָּכל ְּבֵני ַהְּיִׁשיָבה ַּבְּבׂשֹוָרה  ָׁשעֹות ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְתַבּּשְׂ
ַהְּמַׂשַּמַחת ִּכי ְּבֶפַתע ִּפְתאֹום ָחָלה ְּתמּוָרה ִקיצֹוִנית 
ָמֶות.  ְּבַׁשֲעֵרי  ָנתּון  ָהָיה  ֶׁשְּכָבר  ַהָּבחּור  ֶׁשל  ְּבַמָּצבֹו 
ֶׁשל  ַהִּנְדָהמֹות  ֵעיֵניֶהם  ְלמּול  ֵעיָניו  ֶאת  ָּפַקח  הּוא 

ָהרֹוְפִאים ּוִבֵּקׁש ִלְׁשּתֹות ַמִים.
ָהרֹוְפִאים  ְוִהְׁשַּתֵּפר.   ָהַל ַמָּצבֹו  ַהָּבִאים  ַּבָּיִמים 
חֹוְזרֹות  ִלְבִדיקֹות  ֱהִריצּוהּו  ְלַהֲאִמין  ֶׁשִהְתַקּשּׁו 
ִנָּיה ִנְרֶאה ָהָיה ִּכי ָאֵכן ַהַּמֲחָלה  ְוִנְׁשנֹות, ּוֵמַאַחת ַלּׁשְ
ָׁשבּועֹות  ַּכָּמה  ָּכִליל.  ֶׁשֶּנֶעְלָמה  ַעד  ְוָנסֹוָגה  ָהְלָכה 
ְלַאַחר ִמֵּכן ְּכָבר ָׁשב ַהָּבחּור ַלֲחבֹׁש ֶאת ַסְפְסֵלי ֵּבית 

ַהִּמְדָרׁש ְּכֶׁשהּוא ָּבִריא ְוָׁשֵלם.
ְּבִהְתַחְּיבּותוֹ,  ִּבְגבּוָרה  ָעַמד  ַהָּגלּוי  ַּבֵּנס  ֶׁשּנֹוַכח  ָהָאב 
יּוַכל  ֶׁשְּבנֹו  ְּכֵדי  ַהּכֹל  ָעָׂשה  הּוא   ָוֵאיָל ֶזה  ּוִמּיֹום 
 ָהַל ָאֵכן  ַהָּבחּור  ַמְפִריַע.  ְלא  ַהּתֹוָרה  ַעל  ִלְׁשקֹד 
ּוָפַרח, ּוְבַהִּגיעֹו ְלִפְרקֹו ִהְתַחֵּתן ִעם ַּבת ַּתְלִמיד ָחָכם 
ֶׁשָּכל ְׁשִאיָפָתּה ָהְיָתה ֶׁשַּבֲעָלּה ִיְגַּדל ְוִיְתַעֶּלה ַּבּתֹוָרה.
ָהָאב ִהְמִׁשי ְלַהֲחִזיק ְּבאֶֹפן ָמֵלא ֶאת ַהַּבִית ַהָּגדֹול 
ִנים  ַהּׁשָ  ְּבַמֲהַל ֵעיָניו.  ְלֶנֶגד  ְוִהְתַרֵחב  ְוִנְבָנה   ֶׁשָהַל
ַּבּתֹוָרה  ִמְתַעֶּלה  ְּבנֹו  ֶאת  ִלְראֹות  ָזָכה  ֵמָאז  ֶׁשָחְלפּו 
ֵמֲחׁשּוֵבי  ְּכַאַחד  נֹוָדע  הּוא  ַּכּיֹום  ַּדְרָּגה.  ַאַחר  ַּדְרָּגה 
ַחָּייו  ָּכל  ֶאת  ַהַּמְקִּדיׁש  ְּבַאְנְגִלָּיה  ַהֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי 

ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוַהְרָּבָצָתּה ַלֲעָדִרים.
'ִטיב ַהִהְתַחְּזקּות' ח"ב עמ' תצב

ָהֱאמּוָנה ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח
ְלַהֲאִמין  אֹוָתנּו  ְמַחֵּיב  ָעָׂשר  ֵנים  ַהּׁשְ ָהִעָּקר 
ַהָּמִׁשיַח   ֶמֶל ָעִתיד  ִּכי  ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאמּוָנה 
ְלִהְתַּגּלֹות ְוָלבֹא ְלגֹוֲאֵלנּו, ְּכִפי ֶׁשֻהְבַטְחנּו ַּבּתֹוָרה 
ּוַבְּנִביִאים. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּכָבר ְמאֹות ְוַאְלֵפי ָׁשִנים 
ִמָּלבֹוא,  ִמְתַמְהֵמַּה  ְוהּוא  ְלִביָאתֹו  ְמַצִּפים  ָאנּו 
לֹו,  ּוְלַצּפֹות   ְלַהְמִׁשי ָאנּו  ְמֻחָּיִבים  ֶזה  ָּכל  ִעם 
ֶאָּלא  ַהֵּקץ,  ְזַמן  ֶאת  ב  ּוְלַחּׁשֵ ִלְקּבַֹע  ָלנּו  ְוֵאין 

ָעֵלינּו ְלַהֲאִמין ּוְלִהְתַּפֵּלל ְלבֹואֹו ְּבָכל יֹום. 
עֹוד ָעֵלינּו ְלַהֲאִמין ִּכי ֶמֶל ַהָּמִׁשיַח ִיְהֶיה ִמֶּזַרע 
ִמֵּבית  ֶאָּלא  ְלִיְׂשָרֵאל   ֶמֶל ּוְׁשמֹה, "ֶׁשֵאין  ָּדִוד 
ָּדִוד ּוִמֶּזַרע ְׁשמֹה", ְוִיְהֶיה ָּגדֹול ְּבָחְכָמה ּוַמֲעָלה 
(פיה"מ  ּוֵמעֹוָלם  ֵמָאז  ֶׁשָהיּו  ַהְּמָלִכים  ִמָּכל  יֹוֵתר 

ָלַרְמָּב"ם ַסְנֶהְדִרין ַהְקָּדָמה לפ"י). 

אֹו  ֶׁשַהִּמְסַּתֵּפק  ּכֹוֵתב  א)  יא  (ְמָלִכים  ָהַרְמָּב"ם 
ּכֹוֵפר  ֶזה  ֲהֵרי  ַהָּמִׁשיַח,  ִּביַאת  ְּבִעְנַין  ַהְּמַזְלֵזל 
ִּבְׁשֵני  ִנָּבא  ִּבְלָעם...  "ְּבָפָרַׁשת  ֶׁשֵּכן:  ַּבּתֹוָרה, 
ָּדִוד  ֶׁשהּוא  ָהִראׁשֹון  ַּבָּמִׁשיַח  ַהְּמִׁשיִחים: 
ּוַבָּמִׁשיַח  ָצֵריֶהם,  ִמַּיד  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ֶׁשהֹוִׁשיַע 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ֶׁשּמֹוִׁשיַע  ִמָּבָניו  ֶׁשעֹוֵמד  ָהַאֲחרֹון 
יז):  כד  (ַּבִּמְדָּבר  אֹוֵמר  הּוא  ְוָׁשם  ֵעָׂשו,  ְּבֵני  ִמַּיד 
'ֶאְרֶאּנוּ ְוא ַעָּתה' – ֶזה ָּדִוד, 'ֲאׁשּוֶרּנוּ ְוא ָקרֹוב' 

– ֶזה ֶמֶל ַהָּמִׁשיַח".
ַהָּסָמ"ק (ִמְצָוה א) ָּכַתב ֶׁשָהֱאמּוָנה ְּבִביַאת ַהּגֹוֵאל 
ָּכל  ְיסֹוד  ֶׁשִהיא  ַּבה'  ָהֱאמּוָנה  ְּבִחּיּוב  ְּכלּוָלה 
"ָאֹנִכי  ב):  כ  (ְׁשמֹות  ְּבַצּוֹותֹו  ֶׁשֵּכן  ֻּכָּלּה.  ַהּתֹוָרה 
ה' ֱאֶקיךָ ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית 
ֲעָבִדים", ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: "ְּכֵׁשם ֶׁשֲאִני 
 ָּכ ֶאְתֶכם,  הֹוֵצאִתי  ֶׁשֲאִני  ִּבי  ֶׁשַּתֲאִמינּו  רֹוֶצה 
ַוֲאִני  ֱאֵקיֶכם  ה'  ֶׁשֲאִני  ִּבי  ֶׁשַּתֲאִמינּו  רֹוֶצה  ֲאִני 

ָעִתיד ְלַקֵּבץ ֶאְתֶכם ּוְלהֹוִׁשיֲעֶכם". 

ִלְחיֹות ְּבִצִּפָּיה ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח
ָהַרְמָּב"ם (ָׁשם) ְּבָבֲארֹו ֶאת ִחּיּוב ָהֱאמּוָנה ְּבִביַאת 
ַהָּמִׁשיַח, ָּכַתב: "ְוָכל ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמֲאִמין ּבֹו, אֹו ִמי 
ֶׁשֵאינֹו ְמַחֶּכה ְלִביָאתֹו, א ִּבְׁשַאר ְנִביִאים ִּבְלַבד 
הּוא ּכֹוֵפר, ֶאָּלא ַּבּתֹוָרה ּוְבמֶֹׁשה ַרֵּבנּו". ִמְּדָבִרים 
ֵאין  ִּכי  ִמְּבִריְסק  סֹולֹוֵביצִ'יק  ַהְּגִרי"ז  ָלַמד  ֵאּלּו 
חֹוָבה  ַאף  ֶאָּלא  ַהָּמִׁשיַח,  ְּבִביַאת  ְלַהֲאִמין  ַּדי 
 ּוִמּתֹו ֶרַגע,  ְּבָכל  ָלבֹא  הּוא  ֶׁשָּיכֹול  ְלַהֲאִמין 
ֶׁשַּמֲאִמין  ִמי  ֶׁשֵּכן  ְלבֹואֹו.  ָּתִמיד  ְלַחּכֹות   ָּכ
ְּבֶהְכֵרַח  ֶרַגע,  ְּבָכל  ָלבֹא  ָיכֹול  ֶׁשַהָּמִׁשיַח  ֶּבֱאֶמת 
ְיַצֶּפה ִויַחֶּכה לֹו ְּבָכל ֵעת. ְוַעל ָּכ ָאנּו אֹוְמִרים 
ָאנּו   – ַהּיֹום"  ָּכל  ִקּוִינוּ   ִליׁשּוָעְת "ִּכי  ִּבְתִפָּלה: 

ְמַמְּלִאים ֶאת ָּכל יֹוֵמנּו ְּבִצִּפָּיה ִליׁשּוָעה.
ֶאת  ִהִּביַע  ָהִעָּקִרים  ָעָׂשר  ְׁשלֹוָׁשה  ְמַסֵּדר 
 ְּבֶדֶר ֶזה  ִעָּקר  ֶׁשִּסֵּדר   ְּבָכ ָהָאמּור  ָהַרְעיֹון 
ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאמּוָנה  ַמֲאִמין  "ֲאִני  ּוְתׁשּוָבה:  ְׁשֵאָלה 
ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּיְתַמְהֵמַּה, ִעם ָּכל 
ִמְּלַבד  ֵלאמֹר:  ֶׁשָּיבֹא".  יֹום  ְּבָכל  לֹו  ֲאַחֶּכה  ֶזה 
ָאנּו  ְמֻחָּיִבים  ַהָּמִׁשיַח,  ְּבִביַאת  ָהֱאמּוָנה  ֶעֶצם 
ְלַהֲאִמין ּוְלַחּכֹות ֶׁשָּיבֹא ְּבָכל ֶרַגע, ְוֵאין ָּבֻעְבָּדה 
ַהִּניָמה  ִּכְמלֹוא  ִלְגרֹעַ  ְּכֵדי  ָלבֹא,  ִמְתַעֵּכב  ֶׁשהּוא 
ַרֵּבנּו  ('ְּפִניֵני  ֶׁשָּיבֹא  יֹום  ְּבָכל  ְלַצּפֹות  ֵמחֹוָבֵתנּו 

ַהְּגִרי"ז' עמ' פה). 

ִּכי  ְמֻסָּפר  ִמּגּור  ֱאֶמת'  ָה'ִאְמֵרי  ַּבַעל  ָהַרִּבי  ַעל 
ִהְסִּביר  ַּפַעם  ַהֵּזיִתים.  ְלַהר  ִמַּלֲעלֹות  ִנְמַנע 
יֹוְדִעים  ַהּכֹל  "ֵהן  ִמְּמקָֹרָביו:  ְלַאַחד  ַטֲעמֹו  ֶאת 
ֶהָעִתיד  ַעל  ד)  (יד  ְזַכְרָיה  ִּבְנבּוַאת  ֶׁשֶּנֱאָמר  ָמה 
ָוָיָּמה  ִמְזָרָחה  ֵמֶחְציֹו  ַהֵּזיִתים  ַהר  'ְוִנְבַקע  ָלבֹא: 
ְוֶחְציֹו  ָצפֹוָנה  ָהָהר  ֲחִצי  ּוָמׁש  ְמאֹד,  ְּגדֹוָלה  ֵּגיא 
ֶנְגָּבה'; ֵּכיַצד ֵאין ָהעֹוָלם חֹוְׁשִׁשים ַלֲעלֹות ָלָהר, 
ַמאי,  ֶאָּלא  ָׁשָעה?  ְּבאֹוָתּה  ַהָּמִׁשיַח  ָיבֹא  ֶׁשָּמא 
ְּבַוַּדאי אֹוְמִרים ֵהם ְּבִלָּבם ִּכי ֵאין ִמְסַּתֵּבר ֶׁשָּיבֹא 
ַהָּמִׁשיַח ְּבִדּיּוק ְּבאֹוָתן ַּדּקֹות ֶׁשֵהם ִנְמָצִאים ַעל 
ֵמַהִּתְקָוה  ַּדַעת  ְלַהִּסיַח  ָלנּו  ָאסּור  ַוֲהֵרי  ָהָהר, 
ִלּקּוִטים  ֱאֶמת'  ('ִאְמֵרי  ֶאָחד!"  ְלֶרַגע  ֲאִפּלוּ  ְלבֹואֹו 

עמ' קכא) 

ַהִצִּפָּיה – ְּתַנאי ִליׁשּוָעה
ִנְפָרד  ִּבְלִּתי  ֵחֶלק  ַרק  ֵאיָנּה  ִלְגֻאָּלה  ַהִצִּפָּיה 

ֵמָהֱאמּוָנה ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח, ֶאָּלא ִהיא ַאף ְּתַנאי 
('ֵּבית  ַהַּמִּבי"ט  ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי  ְּבִביָאתֹו.  ִלְזּכֹות 
ֵאֶליָה  ַהְּמַצִּפים  "ִּכי  יז):  ֶּפֶרק  ַהְּתִפָּלה  ַׁשַער  ֱאִקים' 
זֹוִכים ִלְראֹות ְּבִׂשְמַחת ַהְּגֻאָּלה, ְוֶׁשֵאיָנם ְמַצִּפים 
לֹוַמר:  ַהַּפְיָטן  ִּתֵּקן   ְלִפיָכ זֹוִכים".  ֵאיָנם  ָלּה 
ֵקץ  ְמַחֵּכי  ִלְפּדֹות  ְמִׁשיֵחנּו  ַהָּיִמין  ְלֵקץ  "ִיְׁשַלח 

ְיׁשּוָעתֹו" ('ַמִּגיד ֶצֶדק' ַּבִּסּדּור 'ַׁשַער ָהַרֲחִמים'). 

ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנְׁשֵטיין ָאַמר ִּכי ְּכֵׁשם 
ֶׁשָּזֲעקּו  ַעד  ִמִּמְצַרִים  ִנְגֲאלּו  א  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֵני 
ָהֲעִתיָדה;  ַהְּגֻאָּלה  ְּבִעְנַין  ַאף   ָּכ ִּבְתִפָּלה,  ַלה' 
ֶהָעגּום  ַהַּמָּצב  ֶאת  ִלּבֹו  ֶאל  ָהָאָדם  ֶׁשִּיֵּתן  ְּכָכל 
ִיְזַעק   ָּכ  ּוִמּתֹו ַּבָּגלּות,  ִיְׂשָרֵאל  ְׁשרּוִיים  ֶׁשּבֹו 
ִלְראֹות  ִיְזֶּכה   ָּכ ַהְּגֻאָּלה,  ְלבֹוא  ִּבְתִפָּלה  ִויַכּוֵן 
רסד,  עמ'  ֱאמּוָנה   – ְיֶחְזֵקאל'  ('אֹור  ַהּגֹוֵאל  ְּבִביַאת 

רפח).

ַּכֲהָנא  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהָּקדּום  ַהַּדְרָׁשן  ָהָיה  ָרִגיל 
ַהְּבָרכֹות  ִמן  ִלְׁשַּתִים  ְּבנֹוֵגַע  ְלעֹוֵרר  ִמִּגיִּביְטׁש 
ֶׁשָּבֶהן ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ַעל ַהְּגֻאָּלה, ֶׁשִּמְּבִלי ֵמִׂשים 
ַרִּבים ְמַזְלְזִלים ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ֲעֵליֶהן: ְלַאַחר ִּבְרַּכת 
לֹוַמר  ַהִּצּבּור  ֶנְחָּפז  ְלִצּיֹון"  ְׁשִכיָנתֹו  "ַהַּמֲחִזיר 
'ָאֵמן'  ַלֲענֹות  ִלּבֹו  ָׂשם  ְוא  ְּדַרָּבָנן',  'מֹוִדים 
ָּכָראּוי. ְוֵכן ְלַאַחר ִּבְרַּכת "ַהּפֹוֵרׂש ֻסַּכת ָׁשלֹום... 
'ָאֵמן'  ַּבֲעִנַּית  ַהִּצּבּור  ִנְזָהר  א  ְירּוָׁשַלִים",  ְוַעל 
ַאף  הּוא  ֶׁשְּלַאֲחֶריָה.  'ְוָׁשְמרּו'  ֲאִמיַרת  ֵמֲחַמת 
ְּכֵדי  ֶׁשִהְתַעָּנה  ֶאָחד  ָחִסיד  אֹודֹות  ֵמִעיד ַעל 
ְלִהְתָאְרכּות  ַהִּסָּבה  ַעל  ַמִים  ִמּׁשָ ְּתׁשּוָבה  ְלַקֵּבל 
ֶׁשֵאין  ְלִפי  ִמְתַעֶּכֶבת  ֶׁשַהְּגֻאָּלה  ְוַנֲעָנה  ַהָּגלּות, 
עֹוִנים ָאֵמן ַעל ְּבָרכֹות ֵאֶּלה ('ֶּדֶר מֶֹׁשה' ְליֹום יא). 

ֵמַהָּפסּוק   ְלָכ ֶרֶמז  הּוָבא  ַהֵּלִוי'  ַה'ֵּבית  ְּבֵׁשם 
ּוְלַמַען  ֶאֱחֶׁשה  א  ִצּיֹון  "ְלַמַען  א):  סב  (ְיַׁשְעָיה 
ֶׁשֵאין   ָּכ ַעל  ְּכלֹוַמר,  ֶאְׁשקֹוט".  א  ם  ְירּוָׁשלִַ
ָהעֹוָלם ִנְזָהִרים ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ִּבְרַּכת 'ַהַּמֲחִזיר 
ָׁשלֹום...  ֻסַּכת  'ַהּפֹוֵרׂש  ְוַאַחר  ְלִצּיֹון'  ְׁשִכיָנתֹו 
ַמֲחֶׁשה  ֵאינֹו  הּוא   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ְוַעל ְירּוָׁשַלִים', 
ְוׁשֹוֵקט, ֶאָּלא ּתֹוֵבַע ֶאת ֲעוֹון ִאי ֲעִנַּית ָאֵמן ּוְבֶׁשל 

ָּכ ִמְתַעֶּכֶבת ַהְּגֻאָּלה ('עֹוַלם ֲעִׂשָּיה' ַּדף קה ב). 

ֵקץ ַהָּיִמין – ֵקץ ַהָּיִמים
ַּבִּפּיּוט 'ִיְגַּדל' ֻנַּסח ִעָּקר ֶזה ַּבָּלׁשֹון: "ִיְׁשַלח ְלֵקץ 
ְיׁשּוָעתֹו".  ֵקץ  ְמַחֵּכי  ִלְפּדֹות  ְמִׁשיֵחנּו  ַהָּיִמין 
ְּבַפְׁשטּות "ֵקץ ַהָּיִמין" – ַמְׁשָמעּותֹו 'ֵקץ ַהָּיִמים' 
ַמְׁשָמעּות   ְּבָכ ְטמּוָנה  אּוָלם  יג).  יב  ָּדִנֵּיאל  (ַרִׁש"י 
ֲעֻמָּקה, ַעל ִּפי ְלׁשֹון ַהָּפסּוק ַהְּמַדֵּבר ַעל אֹודֹות 
ְיִמינֹו  ָאחֹור  "ֵהִׁשיב  ג):  ב  (ֵאיָכה  ַלָּגלּות  ְיִציָאֵתנּו 
ִמְּפֵני אֹוֵיב". ְּכֶׁשִהְגָלה ָהאֹוֵיב ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ֵהִׁשיב 
ִמְּלִהָּלֵחם  ְלָאחֹור  ְיִמינֹו  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ִלְגֵזַרת:  ֵקץ  ִיְהֶיה  ַהָּמִׁשיַח  ִּבימֹות  ְואּוָלם  ּבֹו. 
"ֵהִׁשיב ָאחֹור ְיִמינֹו", ְוַיֲחִזיר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבׂשֹוְנֵאי  ְלִהָּלֵחם  ְּכֵדי  ְלָפָניו  ְיִמינֹו  ֶאת 

ְוִלְפּדֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל (ַרִׁש"י ְּפָסִחים נו א ד"ה ֵקץ). 

ָהַרֲחִמים,  ְלִמַּדת  ְמַרֵּמז  'ָיִמין'  ֵּפְרׁשּו:  עֹוד 
ְׁשמֹות  (ְרֵאה  ַהִּדין  ְלִמַּדת  ְמַרֵּמז  'ְׂשמֹאל'  ְוִאּלּו 
ַהָּיִמין"  ַהְּגֻאָּלה "ֵקץ  ֶאת  ָאנּו  ְמַכִּנים   ְלָכ ו).  טו 
ְּבִמַּדת  ִנָּגֵאל  ַה'ֵּקץ'  ֶׁשְּבבֹוא  ָאנּו  ֶׁשְּמַצִּפים  ְלִפי 
(ְצַל"ח  ָמִׁשיַח  ֵמֶחְבֵלי  ֶׁשִּנְסּבֹל  ִמְּבִלי  ָהַרֲחִמים, 

ְּפָסִחים ָׁשם). 

ֶׁשְּיכֹוָלה  ֳאָפִנים  ְׁשֵני  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשֵּפֵרׁש  ִמי  ֵיׁש  עֹוד 
ַּבּמֹוֵעד  ַהְינּו  'ְּבִעָּתּה'  ְּגֻאָּלה  ֵיׁש  ָלבֹא.  ַהְּגֻאָּלה 
ֶׁשִּנְקַּבע ָלּה, ְוֵיׁש ְּגֻאָּלה ֶׁשל 'ֲאִחיֶׁשָּנה', ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ָיִחיׁש ִויַמֵהר ֶאת ַהְּגֻאָּלה ִלְפֵני ְזַמָּנּה 
(ְרֵאה ַסְנֶהְדִרין צח א): 'ֵקץ ַהָּיִמין' הּוא ִּכּנּוי ִלְגֻאָּלה 
ִּבְזַמָּנּה, ְּבבֹוא ַהּיֹום ַהְּמיָֹעד ַלְּגֻאָּלה. ְואּוָלם 'ֵקץ 
ַהָּיִמין' הּוא ִּכּנּוי ִלְגֻאָּלה ֶׁשל 'ֲאִחיֶׁשָּנה' ֶׁשְּיַמֵהר 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלגֹוֲאֵלנּו ְּבָיֵמינּו, ְוַעל ְּגֻאָּלה זֹו 

ָאנּו ְמַבְּקִׁשים (ִסּדּור 'ּדֹוֵבר ָׁשלֹום').

ַהְּתִפָּלה ֶׁשְּתלּוָיה ָהְיָתה ַּבַהְחָלָטה יַח ׁשִ יַאת ַהּמָ ר – ּבִ ֵנים ָעׂשָ ְ ר ַהּשׁ ל' (יג): ָ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

נִנינִניים ּפְ ם 

ִיְׁשַלח ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלֵקץ ַהָּיִמין – ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים, ֶאת 
ְמִׁשיֵחנּו ְּכֵדי ִלְפּדֹות ֶאת ֵאּלּו ֶׁשֵהם ְמַחֵּכי ֵקץ ְיׁשּוָעתֹו.

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ׁשְּתלּו ּלה

ּו סִספוּ
עעלַ
ִ ם


