
ִטים  ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ָאסּור ְלַצֵער ַּגם 'ְלֵׁשם ָׁשַמִים'
"ִאם ַעֵּנה ְתַעֶּנה אֹתֹו ִּכי ִאם ָצעֹק ִיְצַעק ֵאַלי ָׁשמַֹע ֶאְׁשַמע ַצֲעָקתֹו" (כב כב)

ָּתַמּה ַה'ַּגן ָרֶוה': ַמּדּוַע נֹוְסָפה ֵּתַבת "ִּכי", ֲהלֹוא ִלְכאֹוָרה ַמְסִּפיק 
ָהָיה לֹוַמר: "ִאם ָצעֹק ִיְצַעק ֵאַלי"?

ּוֵבֵאר: ְּבַמֶּסֶכת ָּבָבא ַּבְתָרא (טו א) ָאְמרּו ֲחָז"ל: "ְּפִניָנה ְלֵׁשם ָׁשַמִים 
 ֶׁשִּמּתֹו ְּכֵדי  ָהְיָתה  ַחָּנה  ֶאת  ֶׁשִּצֲעָרה  ֶׁשַהִּסָּבה  ְוַהְינּו,  ִנְתַּכְּוָנה", 
ִהיא  ַאף  ִּתְזֶּכה   ְוָכ יֹוֵתר,  ַרָּבה  ְּבָעְצָמה  ַלה'  ַחָּנה  ִּתְתַּפֵּלל  ַצֲעָרּה 
ִהְתַּכְּוָנה  ָאֵכן  ִאם  ְלַהְקׁשֹות:  ָמקֹום  ָהָיה  ִלְכאֹוָרה  ְוִהֵּנה  ְלָבִנים. 
ֲעֶׂשֶרת   ִמּתֹו ְׁשמֹוָנה  ּוֵמתּו   ָּכ ָּכל  ֶנֶעְנָׁשה  ַמּדּוַע  ָׁשַמִים,  ְלֵׁשם 
ְיָלֶדיָה (ִמְדַרׁש ְׁשמּוֵאל ה), ַעד ֶׁשֵהִעיד ָעֶליָה ַהָּכתּוב (ְׁשמּוֵאל א' ב ה): 

"ְוַרַּבת ָּבִנים ֻאְמָלָלה"?
ַהּזּוָלת  ֶאת  ְלַצֵער  ֶהָחמּור  ֶׁשָהִאּסּור  ִלְלֹמד,  ָעֵלינּו  ִמָּכאן  ֶאָּלא, 
ַּכָּוַנת  ַאף  ְוזֹו  ָׁשַמִים'.  'ְלֵׁשם  זֹאת  עֹוִׂשים  ִאם  ַאף  ְּבֵעינֹו  עֹוֵמד 
ַהָּכתּוב ָּכאן: "ִאם ַעֵּנה ְתַעֶּנה", ַאף ִאם ַּתֲעֶׂשה זֹאת: "ִּכי ִאם ָצעֹק 
"ָׁשמַֹע   :ְל ַּדע  ֵאַלי,  ֶׁשִּיְצַעק   ְלזּוָלְת ִלְגרֹם  ְּכֵדי   - ֵאַלי"  ִיְצַעק 

.ֶאְׁשַמע ַצֲעָקתֹו" ְוָעִתיד ֲאִני ְלִהָּפַרע ִמְּמ

ַהַּמְלֶוה ִּבְׁשַעת ָּדֳחקֹו - ִמְתַּפֵּלל ְוַנֲעֶנה
"ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה ֶאת ַעִּמי ֶאת ֶהָעִני ִעָּמ" (כב כד)

ְּבַמֶּסֶכת ְיָבמֹות (סג א) ִׁשְּבחּו ֲחָז"ל ֶאת: "ַהַּמְלֶוה ֶסַלע ְלָעִני ִּבְׁשַעת 
"ָאז  ְּבָאְמרֹו:  ט)  (נח  ְיַׁשְעָיה  ַהָּנִביא  ִּכֵּון  ָעָליו  ִּכי  ְוָאְמרּו  ָּדֳחקֹו", 

ִּתְקָרא ַוה' ַיֲעֶנה".
ְוִלְכאֹוָרה ַהְּדָבִרים ְטעּוִנים ֵּבאּור: ְוִכי ֵּכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשַּיְלֶוה ָאָדם ֶסַלע 
ְלָעִני ֶׁשֹּלא ִּבְׁשַעת ָּדֳחקֹו, ַוֲהלֹוא ָּכל ָיָמיו ֶׁשל ֶהָעִני ְּדחּוִקים ֵהם?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ּכּוִלי ְּב'ַיְלקּוט ֵמַעם לֹוֵעז': ַהִּמִּלים 'ִּבְׁשַעת ָּדֳחקֹו' 
ַּכָּוַנת  ֵאין  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ַהַּמְלֶוה,  ֶאת  ֶאָּלא  ֶהָעִני  ֶאת  ְמָתֲארֹות  ֵאיָנן 
ַהְּגָמָרא ְלַׁשֵּבַח ֶאת ַהַּמְלֶוה ֶלָעִני ְסָתם, ֶאָּלא ֶאת ֶזה ֶׁשִהְלָוה ֶלָעִני 
ַעל ַאף ֶׁשהּוא ַעְצמֹו ִנְמָצא ְּבַמָּצב ָּדחּוק. ֶׁשֵּכן ַמֲעֶׂשה ֶנֱאָצל ֶׁשָּכֶזה 

ָראּוי יֹוֵתר ִמּכֹל ַלָּׂשָכר ַהִּנְפָלא ֶׁשל: "ָאז ִּתְקָרא ַוה' ַיֲעֶנה" (ָׁשם).

ַרְחָמָנא ִלָּבא ָּבִעי
ַוֲהִסרִֹתי   ֵמיֶמי ְוֶאת   ַלְחְמ ֶאת   ּוֵבַר ֱאקֵיֶכם  ה'  ֵאת  "ַוֲעַבְדֶּתם 

ַמֲחָלה ִמִּקְרֶּב" (כג כה)
ִּבְלׁשֹון  ְוִסֵּים  "ַוֲעַבְדֶּתם"  ַרִּבים:  ִּבְלׁשֹון  ַהָּכתּוב  ָּפַתח  ָמה  ִמְּפֵני 

?"ֶאת ַלְחְמ ָיִחיד: "ּוֵבַר
ֵּבֵאר ָהַאְלִׁשיךְ ַהָּקדֹוׁש: ְּבִׁשּנּוי ַהָּלׁשֹון ָרַמז ָלנּו ַהָּכתּוב, ִּכי ְלַהְבִּדיל 
 ָּבָׂשר ָוָדם ַהְּמַׁשֵּלם ְלָכל ֲעָבָדיו ָׂשָכר ָאִחיד, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ִמֶּמֶל
הּוא ֵאינֹו ֵּכן: "ַוֲעַבְדֶּתם" - רֹוֶצה הּוא ָאְמָנם יֹוֵתר ִּבְתִפַּלת ָהַרִּבים, 
ַא ֵמִאיָד "ּוֵבַר ֶאת ַלְחְמ" - ְמַמֵּלא הּוא ֶאת ַּבָּקָׁשתֹו ֶׁשל ָּכל 
ִּבְתִפָּלתֹו,  ֶׁשִהְׁשִקיַע  ַהֵּלב  ַלֲעבֹוַדת  ְּבֶהְתֵאם  ֵמֶהם  ְוָיִחיד  ָיִחיד 

ַּכָּכתּוב (דה"א כח ט): "ִּכי ָכל ְלָבבֹות ּדֹוֵרׁש ה'".
ִּבְתִהִּלים  ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ֶאת  מֶֹׁשה'  ְּפֵני  ָה'אֹור  ֵּבֵאר  ֶזה  ִּפי  ַעל 
ֶׁשִהֵּנה  ְּכַמֲעֵׂשהּו",  ְלִאיׁש  ְתַׁשֵּלם  ַאָּתה  ִּכי  ָחֶסד  ה'   ּוְל" יג):  (סב 
ִלְכאֹוָרה ַאף ָּפסּוק ֶזה ָזקּוק ְלֵבאּור: ְוִכי ְּבָכ ִמְתַּבֵּטא ַחְסּדֹו ֶׁשל 
ַהּבֹוֵרא, ֲהלֹוא ְּבִדין הּוא ֶׁשִּיּטֹל ָּכל ִאיׁש ֶאת ְׂשָכרֹו ַעל ִּפי ַמֲעָׂשיו? 
 ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש   ְּבָכ הּוא  ַהֶחֶסד  ִּכי  ְלָפֵרׁש,  ֵיׁש  ָהָאמּור  ּוְלאֹור 
ָאָדם  ֶׁשִהְׁשִקיַע  ַהַהְׁשָקָעה  ִמַּדת  ְלִפי   - "ְּכַמֲעֵׂשהּו"  ְמַׁשֵּלם:  הּוא 
ְּבַמֲעׂשֹו. ָּכ ִיָּתֵכן ֶׁשְּׁשֵני ֲאָנִׁשים ַיֲעׂשּו ֶאת אֹותֹו ַהַּמֲעֶׂשה ְּבִדּיּוק, 

ַא ְׂשָכָרם ֵאינֹו ָׁשֶוה ְּכָלל ְוִעָּקר.

ְּתׁשּוָבה ַלֲהָסַתת ַהֵּיֶצר
ַהָּגאֹון ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַאָּגִסי, ִמְּגדֹוֵלי ַרָּבֵני ַּבְגָּדד ָּדַרׁש ְּבָכתּוב ֶזה:

ּוְלָהִניאוֹ  ָהָאָדם  ֶאת  ְלָהִסית  ְלַנּסֹות  ִהיא  ַהֵּיֶצר  ֶׁשל  ַּדְרּכֹו 

ִמְּדַבר ִמְצָוה: ַּכֲאֶׁשר ְמַבֵּקׁש ָהָאָדם ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְמַׁשְכְנעֹו 
ְּגדֹולֹות,  ִעְסָקאֹות  ּוְלַהְפִסיד  ָלקֹוחֹות  ְלַאֵּבד  לֹו  ִיְגרֹם  ַהָּדָבר  ִּכי 
ְוַכֲאֶׁשר ְמַבֵּקׁש ְלַהְׁשִּכים קּום ִלְתִפָּלה, טֹוֵען ְּכַלָּפיו ִּכי ָעלּול הּוא 

ַלֲחלֹות ֵמֲחַמת ַהּקֹר אֹו ִמְּפֵני חֶֹסר ַהֵּׁשָנה.
ֱאֵקיֶכם",  ה'  ֵאת  "ַוֲעַבְדֶּתם  ַהּתֹוָרה:  ֶׁשָאְמָרה  ַאַחר   ,ְלִפיָכ
ֶׁשַהִּמְצָוה  ְויֹאַמר  ַהֵּיֶצר  ְיִסיְתֶכם  ִאם  ִּכי  ְוָאְמָרה,  ִהיא  הֹוִסיָפה 
ִּכי  ָלֶכם  ְּדעּו  חִֹלי,  ִליֵדי  ַלֲהִביֲאֶכם  אֹו  ְּבַפְרָנַסְתֶכם  ִלְפגַֹע  ֲעלּוָלה 

."ַוֲהִסרִֹתי ַמֲחָלה ִמִּקְרֶּב ...ֶאת ַלְחְמ ְּכָבר ֻהְבַטְחֶּתם: "ּוֵבַר
'ִאְמֵרי ִׁשְמעֹון'

ַהְּמַבֵּקׁש ַעל ַּפְרָנָסה ִיָּנְתנּו לֹו ַחִּיים
ָּתַמּה ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ַקְנֵיְבְסִקי:

ְל"ַוֲהִסרִֹתי   ,"ַלְחְמ ֶאת   ּוֵבַר" ַהּתֹוָרה:  ִהְקִּדיָמה  ָמה  ִמְּפֵני 
ְרפּוַאת  ֶאת  ְלַהְקִּדים  ָהָיה  יֹוֵתר  ַמְתִאים  ִלְכאֹוָרה  ֲהלֹוא  ַמֲחָלה", 

ַהּגּוף ַלַּפְרָנָסה, ֶׁשֲהֵרי ְלא ְּבִריאּות ָמה ּתֹוִעיל ַּפְרָנָסה?
ַרִּבי  ֶׁשל  ֶׁשְּבָיָמיו  ַהְּגָמָרא  ְמַסֶּפֶרת  ב)  (ח  ַּתֲעִנית  ְּבַמֶּסֶכת  ּוֵבֵאר: 
ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמִני ָׂשְררּו ָּבעֹוָלם ָרָעב ּוַמֵּגָפה ְּכֶאָחד, ּוְכֶׁשִהְתַלְּבטּו 
ַרִּבי  ָלֶהם  הֹוָרה  ְלִהְתַּפֵּלל,  ַיְקִּדימּו  ָצָרה  ֵאיזֹו  ַעל  ַהּדֹור  ַאְנֵׁשי 
ַהָּקדֹוׁש  ְּכֶׁשַּמְׁשִּפיַע  ִּכי  ָהָרָעב,  ַעל  ִהְתַּפְּללּו  ַנְחָמִני:  ַּבר  ְׁשמּוֵאל 
ָּברּו הּוא ַּפְרָנָסה, ִמֵּמיָלא ַמְׁשִּפיַע הּוא ַּגם ַחִּיים, ִּכי ֵאין ַהָּקדֹוׁש 
קמה  (ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב  ַהַחִּיים,  ַעל  ֶאָּלא  ַּפְרָנָסה  ַמְׁשִּפיַע  הּוא   ָּברּו

טז): "ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי".
 ַלְחְמ ֶאת   ְל: "ּוֵבַר ִּתְזֶּכה  ִאם   :ָּכ ַהָּכתּוב  ֵסֶדר  ִיְתָּבֵאר  ֶזה  ְלִפי 

."ַוֲהִסרִֹתי ַמֲחָלה ִמִּקְרֶּב" :ִמֵּמיָלא ְיֻקַּים ְּב "ְוֶאת ֵמיֶמי
'ַטֲעָמא ִדְקָרא'

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ׁשֹוֵמַע ַּגם ְצָעָקה ֶׁשֵאיָנּה ַּכִּדין
ִּכי  ְוָהָיה  ִיְׁשָּכב  ַּבֶּמה  ְלעֹרוֹ  ִׂשְמָלתֹו  ִהוא  ְלַבָּדּה  ְכסּותֹה  ִהוא  "ִּכי 

ִיְצַעק ֵאַלי ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון ָאִני" (כב כו)
ַׁשֲחִרית  ְּתִפַּלת  קֶֹדם  ָמה  ְזַמן  ְּתׁשּוָבה,  ְיֵמי  ֵמֲעֶׂשֶרת  ְּבַאַחד 
ְּבַהְפָּתָעה,  ַחְדרֹו  ֶאת  ִמּגֹוְסִטיִנין  ֵמִאיר  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ָּפַתח 
ִּדְבֵרי  ֶאת  ְיהּוִדי  ָּכל  ֶׁשֵּיַדע  ְּגדֹוָלה  ַהּנֹוְכִחים: "ִמְצָוה  ְּבָאְזֵני  ְוָקָרא 
ַאף  ַעל  ֶזה:  ְלָפסּוק  ְּבנֹוֵגַע  בהגה"ה)  י"ג  ד"ה  ב  יז  (ר"ה  ַהּתֹוְספֹות 
ֶׁשֶהָעִני צֹוֵעק ֶׁשֹּלא ַּכִּדין, ֶׁשֲהֵרי ְּכֶׁשָּלָוה ִהְתַחֵּיב ִּבְמפָֹרׁש ָלֵתת ֶאת 

ָהֲעבֹוט ְּכַמְׁשּכֹון, ְּבָכל זֹאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ׁשֹוֵמַע ֶאת ַצֲעָקתֹו: 
ֵאין  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלָהִבין,  נּוַכל  ַהְּקדֹוִׁשים  ִמִּדְבֵריֶהם  ֲאִני'.  ַחּנּון  'ִּכי 
ַאף  ֶׁשֵּכן  ְיהּוִדי,  ֶׁשל  ִמַּצֲעָקתֹו  ְלִהְתַעֵּלם  ָיכֹול  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ִאם ֵאינֹו צֹוֵדק, ָּתִמיד עֹוֵמד ה' ִיְתָּבַר ְלִצּדֹו ְּכָאב ַרחּום, ִויִדיָעה זֹו 

ְיכֹוָלה ְלַחֵּזק ָּכל ֶנֶפׁש ִנְׁשֶּבֶרת ַּבֲעבֹוַדת ה'".
'ִמְּגדֹוֵלי ַהּתֹוָרה ְוַהֲחִסידּות' ח' יא עמ' פא

ְּתִפָּלה ִּבְדָמעֹות ְלעֹוָלם ִמְתַקֶּבֶלת 
"ְמֵלָאְתָך ְוִדְמֲע א ְתַאֵחר" (כב כח)

ָּכַתב ַרִּבי ְמַנֵחם ַהַּבְבִלי ְּבִסְפרֹו 'ַטֲעֵמי ִמְצוֹות' (ל"ת מא):
ֵסֶדר  ֶאת  ְלַׁשּנֹות  ֶׁשֹּלא  ָלנּו  ְלהֹורֹות  ַהָּכתּוב  ָרָצה  ְּבַפְׁשטּות 

ַהַּמַעְׂשרֹות, ְּכגֹון ְלַהְקִּדים ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְלִראׁשֹון ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה.
 "אּוָלם ֶרֶמז ָּגדֹול ֵיׁש ַּבָּפסּוק ַעל ֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה: "ְמֵלָאְתָך ְוִדְמֲע
- ַּכֲאֶׁשר ָהָאָדם ְמַבֵּקׁש ּוַמְפִציר ְּבבֹוְראֹו ּתֹו ֶׁשהּוא ׁשֹוֵפ ְּדָמעֹות 
ַהָּקדֹוׁש  ְיַאֵחר  ֶׁשֹּלא  הּוא  ֻמְבָטח   - ְתַאֵחר"  "א  ִּבְתִפָּלתֹו,  ַּכַּמִים 
ָּברּו הּוא ִמְּלָהִפיק ְרצֹונֹו ּוְלַמֵּלא ִמְׁשֲאלֹות ִלּבֹו, ִּכי ְּבִרית ְּכרּוָתה 

ְלָפָניו ִיְתָּבַר ֶׁשַּׁשֲעֵרי ִּדְמָעה א ִנְנֲעלּו.
ּוְכָבר ֻסַּפר ַהַּמֲעֶׂשה ַעל ַה'חֹוֶזה ִמֻּלְּבִלין', ֶׁשְּבמֹוָצֵאי יֹום ַהִּכּפּוִרים 
ִּגָּלה ְלַתְלִמידֹו ַהָּגדֹול ָהַרִּבי ר' ּבּוִנים ִמְּפִׁשיְסָחא ִּכי ְּבָׁשָנה זֹו ָעִתיד 

הּוא ְלַהְפִסיד ֶאת ָּכל ַּכְסּפֹו.
ֶׁשל  ֵּביתֹו  ִמְּבֵני  ַּכָּמה  ֶנֱחלּו  ָׁשָנה  ְּבאֹוָתּה  ָהָיה:   ָּכ ָהַרִּבי  ּוְכִדְבֵרי 
ַרִּבי ּבּוִנים, ְוהּוא ֶנֱאַלץ ְלהֹוִציא ְסכּום ַרב ַעל ְרפּוָאָתם. ְוִאם א 
ַּדי ְּבָכ, ִהְפִסיד הּוא ֶאת רֹב ַּכְסּפֹו ְּבִעְסָקה ּכֹוֶׁשֶלת ֶׁשָעָׂשה ְונֹוַתר 

ְּבֵערֹום ּוְבחֶֹסר ּכֹל.
ַלּבֹוֵרא  ְוִהְתַּפֵּלל  ַמר  ְּבֶבִכי  ּבּוִנים  ַרִּבי  ָּפַרץ  ַהָּגדֹול  ְּבַצֲערֹו 
ֶׁשּיֹוִׁשיעֹו. ְוִהֵּנה, ְלֶפַתע ָנַקׁש ַעל ַּדְלּתֹו ְׁשִליָחּה ֶׁשל ַאַחת ַהְּגִבירֹות 
ָלּה.  ְלָסֵרב  ֶׁשֵאין  ִעְסִקית  ַהָּצָעה  ּוְבָידֹו  ְּבּפֹוִלין,  ַהְּמֻפְרָסמֹות 

ֵמִעְסָקה זֹו ָׁשב ַרִּבי ּבּוִנים ִלְגֻדָּלתוֹ ְּכָבִראׁשֹוָנה.
ָנַסע ר' ּבּוִנים ְלַרּבֹו ְוֵתֵאר ְּבָפָניו ֶאת ַהּקֹורֹות ִעּמֹו, ּוְתִמיָהתֹו ְּבִפיו: 
 ֲהלֹוא ָהַרִּבי ָאַמר ִלי ֶׁשִּנְגַזר ָעַלי ֶׁשַאְפִסיד ֶאת ָּכל ְרכּוִׁשי?!" ַא"
ַעל   ַא  ,ָעֶלי ִנְגַזר   ֶׁשָּכ ִהיא  "ֱאֶמת  ֲאָתר:  ַעל  ֵהִׁשיבּו  'ַהחֹוֶזה' 

 'ִנְפְלאֹות ָהַרִּבי' עמ' דשְּדָמעֹות א ִּדַּבְרנּו..."

* * *
ַּבֵּסֶפר 'ִּדְבֵרי ִיְרְמָיהּו' ֵּפֵרׁש ָּפסּוק ֶזה:

ֶׁשָּקָנה  ַהְּזָרִעים  ֶאת  ְּבַאְדָמתֹו  ְוטֹוֵמן  ַהַחְקַלאי  ֶׁשעֹוֵמד  ְּבֵעת 
ְּבהֹון ַרב, נֹוֵׂשא הּוא ְּבִלּבֹו ְּתִפָּלה ִנְרֶּגֶׁשת ּוְׁשטּוַפת ֶּדַמע, ַּכָּכתּוב 
 ָּכ ַהָּזַרע", ּוִמּתֹו ּוָבכֹה נֵֹׂשא ֶמֶׁש ֵיֵל ִּבְתִהִּלים (קכו ו): "ָהלֹו
נֹוֵדר ִּכי ִאם ִיָּׂשא ֲעָמלֹו ְּפִרי, ַיְפִריׁש ֵמהֹונֹו ְצָדָקה ַלֲעִנִּיים. ֶאָּלא 
ִמָּיד  ְמעֹוָנם,  ֶאל  ַהַהְצָלָחה  ַמִּגיָעה  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ָאָדם  ְּבֵני  ֶׁשֶּטַבע 
ְואֹוֵמר:  ַהָּכתּוב  ַמְזִהיר   ָּכ ְוַעל  ַהְבָטחֹוֵתיֶהם,  ִמָּכל  ׁשֹוְכִחים  ֵהם 
 א ְתַאֵחר!" - ַאל ְּתַאֵחר ְלַמֵּלא ֶאת חֹובֹוֶתי - ְמֵלָאְתָך ְוִדְמֲע"

.ּוְלַׁשֵּלם ֶאת ַהְּנָדִרים ֶׁשָּנַדְרָּת ְּבֵעת ַצַעְר

ִהְׁשַּתְּדלּות ִּכְתַנאי ַלַהְצָלָחה
"ָעזֹב ַּתֲעזֹב ִעּמֹו" (כג ה)

ָּדַרׁש ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים':
ַּבִּמְׁשָנה (ב"מ לב א) ְמבָֹאר, ֶׁשחֹוַבת ְּפִריָקה ּוְטִעיָנה נֹוֶהֶגת ַּדְוָקא 
ִאם ַּבַעל ַהֲחמֹור ִמְׁשַּתֵּדל ְלַסֵּיַע ְּבַיד ַהּפֹוֵרק, ַא ִאם: "ָהַל [ַּבַעל 
ַהֲחמֹור] ְוָיַׁשב לֹו, ְוָאַמר: 'הֹוִאיל ְוָעֶלי ִמְצָוה, ִאם ְרצֹוְנ ִלְפרֹק – 

ְּפרֹק'", ֵאין חֹוָבה ְלַסֵּיַע לֹו.
ָהָאָדם  ִאם  ַהָּלׁשֹון:  ְׁשִמיַרת  ְלִעְנַין  ֶלַקח  ִלְלֹמד  ָעֵלינּו  זֹאת  ְלאֹור 

ֵאינֹו ִמְׁשַּתֵּדל ְּבַעְצמֹו ִלְׁשמֹר ַעל ְלׁשֹונֹו, ֵּכיַצד ֶזה יּוַכל ְלַבֵּקׁש 
ִמּבֹוְראֹו ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ְּבָכל יֹום: "ֱאַקי, ְנצֹר ְלׁשֹוִני ֵמַרע"?!

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

ני ּפְ ם

ְְְְֻּכָּלנּו ַמְצִהיִרים ַעל ֱאמּוָנֵתנּו ִמֵּדי ּבֶֹקר ַּבֲענִ ַּית ָאֵמן ַעל 'ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר'. ןןן ָָָָָ ֲֲֲ קקקקקקקֶֶֶֶֶֶֶ ָָָָָָ ֱֱֱֱֱ ְְְְְְ ָָָָָ ֻֻֻֻֻֻֻ

ִחָּסרֹון ְּבָאֵמן - ִחָּסרֹון ֶּבֱאמּוָנה
ְּביֹום ב' כ"ט ִּבְׁשָבט ָיחּול יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ָמָרן 'ַהַּסָּבא ִמְּסַלּבֹוְדָקא' ִזיָע"א.

ְּבִׂשיחֹוָתיו ַהְּקדֹוׁשֹות ִהְרָּבה ַהַּסָּבא ְלעֹוֵרר ֶאת ָהָעם ַעל ֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן, ּוֵבין ַהְּדָבִרים ָאַמר:

ֵאיָנּה  ה'  ִּביׁשּוַעת  ֱאמּוָנֵתנּו  ִּכי  ְוֶרַגע  ֶרַגע  ְּבָכל  ְלַהְראֹות  ָאנּו  ְיכֹוִלים  ָידֹו  ַעל  ִּכי  ְּבִמינֹו,  ְמֻיָחד  ֱאמּוָנה  ִּבּטּוי  הּוא  "ָאֵמן 
ְּתלּוָיה ִּבְמאָֹרע ָּכֶזה אֹו ַאֵחר, ֶאָּלא ָאנּו ַמֲאִמיִנים ִּכי ָּתִמיד ְמֻזֶּמֶנת ַהְּיׁשּוָעה ַּבֲעבּוֵרנּו. ּוְלִפיָכ מּוָבן ִמְּפֵני ָמה ֶהְחִמירּו 
ֲחָז"ל ְּבָעְנׁשֹו ֶׁשל ִמי ֶׁשֵאינֹו עֹוֶנה ָאֵמן ַּכִּדין, ִּכי 'ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה' (ֲחַבּקּוק ב ד)– ֱאמּוָנה ִנְׂשֶּגֶבת זֹו ִהיא 

ַהּנֹוֶתֶנת ַחִּיים ָלָאָדם, ּוְפָגם ָּבּה - ָּכמֹוהּו ִּכְפָגם ַּבַחִּיים ַעְצָמם".
'ִׂשיחֹות ַהַּסָּבא ִמְּסַלּבֹוְדָקה' ח"א' ה רמה-רמז

ְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן
"ִאם ְּבַגּפֹו ָיבֹא ְּבַגּפֹו ֵיֵצא" (כא ג)

"ְּבַגּפֹו" ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'. ֶרֶמז ְלִדְבֵרי ֲחָז"ל (ַאָּגַדת ְּבֵראִׁשית 
עט) ֶׁשאֹוָתם ְּבֵני ָאָדם ַהַּמְקִּפיִדים ַלֲענֹות ָאֵמן ֶּבֱאמּוָנה, 

ֲאִפּלוּ ֵאין ְּבָיָדם ֶלָעִתיד ָלבֹוא ֶאָּלא ְׂשַכר ָאֵמן ֶזה – ַּדָּים.

ֶזהּו ֶׁשָרַמז ַהָּכתּוב: "ִאם ְּבַגּפֹו" – ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן ְלַבָּדּה, 
"ָיבֹא" ַלִּדין, "ְּבַגּפֹו" – ִּבְזכּות אֹוָתּה ָאֵמן, "ֵיֵצא" ַזַּכאי ִמן 

ַהִּדין.
'ִלּקּוִטים ִמַּפְרֵּדס' עמ' שלא

ָאֵמן ְיתֹוָמה
"ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום א ְתַעּנּון" (כב כא)

"ְוָיתֹום א ְתַעּנּון" - סֹוֵפי ֵּתבֹות 'ָאֵמן', ֶרֶמז ְלִאּסּור ֲעִנַּית 
('א ְתַעּנּון') ָאֵמן ְקטּוָפה ('ַאְלָמָנה') ִויתֹוָמה ('ְוָיתֹום').

'ַּפְרְּפָראֹות ַלּתֹוָרה' (מכת"י,  קֶֹבץ 'ַּפֲעֵמי ַיֲעקֹב' נב)
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ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ

ִּכְבָכל ָׁשבּוַע, ַּגם ַּבַּׁשָּבת ֶׁשָּבּה ִהְתַרֵחׁש ִסּפּוֵרנוּ ְמַעִּטים ָהיּו ַהַּבחּוִרים ֶׁשִהְׁשַּתְּתפּו 
ַּבִּׂשיָחה ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשָּנַהג ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ִזיָע"א ָלֵׂשאת ְּבֵביתֹו ְּבֵליל ַׁשָּבת קֶֹדׁש, 

ֵּבין ַקָּבַלת ַׁשָּבת ְלַעְרִבית. 

ְּגבֹוִהים  מּוָסִרִּיים  ְּבִעְנָיִנים  ַקִּדיָׁשא  ַהַּסָּבא  ָמָרן  ֶׁשל  ִׂשיָחתֹו  ָעְסָקה  ַהַּפַעם  ַּגם 
ְּדיֹוָמא.  ְוִעְנְיֵני  ַהָּׁשבּוַע  ִמָּפָרַׁשת  ֶלַקח  ְּבתֹוֶסֶפת  עֹוָלם,  ֶׁשל  ִמִּכְבׁשֹונֹו  ּוְטִמיִרים 
ֶאָּלא ֶׁשֹּלא ִּכְבָכל ַּפַעם, ְּבִסּיּוָמּה ֶׁשל ִׂשיָחה זֹו ִהְפִּתיַע ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ֶאת ַהּׁשֹוְמִעים 

ְוהֹוִדיָעם: "ָחֵפץ ֲאִני ְלַגּלֹות ָלֶכם סֹוד ָּגדֹול ַהָּכמּוס ִּבי ֶזה ְזַמן ַרב".

ָהָאְזַנִים ִנְכרּו ִּבְדִריכּות, ְוֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ִהְמִׁשי ִמָּיד: "סֹוד ִנְׂשָּגב ֶׁשָּכֶזה ֵאיֶנִּני ָיכֹול 
ְלַגּלֹות ִּכְבֶדֶר ַאַּגב. ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִּכי ּתֹוִעילּו, ִּבְרׁשּוְתֶכם, ָלׁשּוב ְוָלסּור ְלָכאן ִלְפנֹות 

ּבֶֹקר, ְוָאז אּוַכל ְלַגּלֹות ָלֶכם ֶאת סֹוִדי".

ְּבֵני  ְּבֶקֶרב  ַּגִּלים  ִהְּכָתה  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ֶׁשל  ְוַהֶּנֱעָלם  ַהָּטִמיר  סֹודֹו  ַעל  ַהְּיִדיָעה 
ַהְּיִׁשיָבה, ְועֹוד ְּבֶטֶרם ֵהֵחּלּו ִּבְתִפַּלת ַעְרִבית ְּכָבר ָהָיה ְלִׂשיַחת ַהּכֹל. ְּבֵליל ַׁשָּבת 
ַהָּללּו  ִׁשְּתפּו  ְמָאְרֵחיֶהם,  ְּבָבֵּתי  ַהַּׁשָּבת  ְסעּוַדת  ֶאת  ַהַּבחּוִרים  ָסֲעדּו  ֵעת  קֶֹדׁש, 
ַּבֲחָדָׁשה ַהַּמְרִעיָׁשה ֶאת ַּבֲעֵלי ַהָּבִּתים, ְוַעד ְמֵהָרה ָלְבָׁשה ָהֲעָיָרה ַראִדין ֲאֶרֶׁשת 

ֶׁשל ְּדִריכּות ְוִצִּפָּיה.

ַּדי ָהָיה ַּבְּיִדיָעה ֶׁשֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' עֹוֵמד ְלַגּלֹות ַהַּלְיָלה סֹוד ָּגדֹול ְוִנְׂשָּגב, ְּכֵדי ְלעֹוֵרר 
ִצִּפּיֹות ֲעֻמּקֹות ְּבֵלב ַהּׁשֹוְמִעים ַהִּנְרָּגִׁשים – ִמי יֹוֵדַע ֶמה ָעִתיד ַהּסֹוד ִלְצּפֹן ְּבֻחּבוֹ...

ְּבָׁשָעה ָׁשלֹוׁש ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְּכָבר ָהמּו ִסְמְטאֹות ַראִדין ִמֵּמאֹות ְּבֵני ָאָדם ֶׁשִּגְּׁשׁשּו 
ְּבַיְרְּכֵתי  ֶׁשָּׁשַכן  ַהָּצנּוַע  ַהַּבִית  ֵעֶבר  ֶאל  ְוָצֲעדּו  ַהְּסִמיָכה  ָּבַאְפלּוִלית  ַּדְרָּכם  ֶאת 
ָמקֹום,  ֶאֶפס  ַעד  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ָמָרן  ֶׁשל  ַהַּדל  ֵּביתֹו  ִהְתַמֵּלא  ְמֵהָרה  ַעד  ָהֲעָיָרה. 

ּוְכָכל ֶׁשָחְלפּו ַהַּדּקֹות ִהְתַמְּלָאה ַאף ֶהָחֵצר ְוַרֲחַבת ַהְּכִניָסה.

ִאיׁש א ָרָצה ְלֵהָעֵדר ִמַּמֲעָמד ִהיְסטֹוִרי ֶׁשָּכֶזה.

ְּבַהִּגיַע ַהָּׁשָעה ַהְּיעּוָדה ָצַעד ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ִּבְצָעִדים ִאִּטִּיים ֶאל ַטּבּורֹו ֶׁשל ַהֶחֶדר 
ַההֹוֶמה, ּוִבן ֶרַגע ָהְפָכה ַהְּסָעָרה ִלְדָמָמה. ָהָאְזַנִים ִהְתַחְּדדּו ְוַהַּסָּבא ֵהֵחל ִּבְדָבָריו:

 ִמּתֹו ֻמָּכר  ְּבִצּטּוט  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ָּפַתח  ִהיא'",  ְטהֹוָרה  ִּבי  ֶׁשָּנַתָּת  ְנָׁשָמה  "'ֱאַקי 
ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר, ּוִמָּיד ֶנֱעַצר ְּכֵדי ְלַתְרֵּגם ֶאת ַהְּדָבִרים ִלְׂשַפת ָהִאיִדיׁש, ְּכִפי ֶׁשָרִגיל 
ָהָיה ְּבָכל ִׂשיחֹוָתיו. "'ַאָּתה ְבָראָתּה, ַאָּתה ְיַצְרָּתּה, ַאָּתה ְנַפְחָּתּה ִּבי ְוַאָּתה ְמַׁשְּמָרּה 
ְּבִקְרִּבי'", ׁשּוב ֶנֱעַצר ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ְלַהְסִּביר ֶאת ַהְּדָבִרים, ּוִמָּיד ִהְמִׁשי ְּבַהְטָעָמה 

ּוְבִאִּטּיּות: "'ְוַאָּתה ָעִתיד ִלְּטָלּה ִמֶּמִּני ּוְלַהֲחִזיָרּה ִּבי ֶלָעִתיד ָלבֹוא'".

ּוְלַהֲחִזיָרּה ִּבי!'", ָּכַפל ְוִׁשֵּלׁש ֶאת ַהִּצּטּוט, ְּכֶׁשַהִּצּבּור  ּוְלַהֲחִזיָרּה ִּבי...' ' '"
ָּכל  ֶנֱאֶמֶרת  ֹזאת  ְּתִפָּלה  ֲהֵרי  ְוגֹוֶבֶרת:  הֹוֶלֶכת  ְּבִהְׁשּתֹוְממּות  ּבֹו  ַמִּביט 
ָחֵפץ  ֶה' ָלנּו  ָקָרא  ֵנינּו  ְּבָאְז ְלַהְׁשִמיָעּה  ְּכֵדי  ַהִאם  ְיהּוִדי,  ָּכל  ְּבִפי  ֹּבֶקר 

ַחִּיים'?! ְלֵהיָכן חֹוֵתר הּוא ִּבְדָבָריו?

ְּכֶׁשֵעיָניו  ִּבְדָבָריו,  ַחִּיים'  ָחֵפץ  ֶה'  ֶׁשִהְמִׁשי ַעד  ָחְלָפה  ְקָצָרה  ַּדָּקה 
ָעִתיד  ְוַאָּתה  ' ָּכאן:  ֶנֱאָמר  א  "ַרּבֹוַתי!  ִּבְדָמעֹות:  ִנְׁשָטפֹות  ַהְּקדֹוׁשֹות 
ְלַהֲחִזיָרּה-  ֵה"א.  ְּבַמִּפיק   – ִּבי'  ּוְלַהֲחִזיָרּה  ' ֶאָּלא  ְנָׁשָמה',  ִּבי  ְלַהְחִזיר 
ְנָׁשָמה  אֹוָתּה  ִּכי  ָלֶכם,  ְּדעּו  ְּבִדּיּוק!  ַהְּנָׁשָמה  אֹוָתּה  ֶאת  אֹוָתּה.  ְלַהֲחִזיר 
ָלבֹוא  ְלָעִתיד  ָלנּו  ֶׁשֻּתְחַזר  ֹזאת  ִהיא  ָיֵמינּו,  ְּבַאֲחִרית  ֵמִאָּתנּו  ֶׁשִּתָּנֵטל 
ַּתֲחֹזר  ָהְיָתה  ְטהֹוָרה  ִאם  ֵמִאָּתנּו;  ִנְלְקָחה  ֶׁשּבֹו  ְּבַמָּצב  ַהֵּמִתים  ִּבְתִחַּית 
ַּתֲחֹזר  ִהיא  ִּתּקּוָנּה,  ֶאת  ָּכאן  ִהְׁשִליָמה  א  ָחִליָלה  ִאם  אּוָלם  ְּבָטֳהָרה, 

ֵאֵלינּו ְּפגּוָמה, ְקרּוָעה ּוְׁשסּוָעה".

ַאֶּתם  "ַהִאם   :ִהְמִׁשי ּוִמָּיד  ַחִּיים',  ָחֵפץ  ֶה' ָזַעק  ְוָאֹים!",  נֹוָרא  "אֹוי! 
ֶלָעִתיד  ֲחָזָרה  ְנַקֵּבל  ְנָׁשָמה  אֹוָתּה  ֶאת  ָּכאן?  אֹוְמִרים  ָאנּו  ָמה  ְמִביִנים 
ָלבֹוא. ָאנּו ְמַצִּפים ָּכל ָּכ ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח ְוִלְתִחַּית ַהֵּמִתים, ֲאָבל ָעֵלינּו 
ִלְזֹּכר ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָנקּום ִלְתִחָּיה ַיְלִּביׁשּו אֹוָתנּו ְּבאֹוָתן ַהְּנָׁשמֹות, ַּכָּמה ָּגדֹול 

ָעלּול ַהִּבָּזיֹון ִלְהיֹות!

ַהֹּכל ָיקּומּו ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים: ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן, ָהָאבֹות ַהְּקדֹוִׁשים, 
זֹוֲהרֹות  ְּכֶׁשִּנְׁשמֹוֵתיֶהם  ִלְתִחָּיה  ָיקּומּו  ֻּכָּלם   – ְוָהֲאמֹוָרִאים  ַהַּתָּנִאים 
ַהְּפגּומֹות,  ִנְׁשמֹוֵתינּו  ִעם  ִּבְפֵניֶהם  ְלַהִּביט  נּוַכל  ֵּכיַצד  ְוָאנּו...  ּוְמִאירֹות, 

ֲהלֹוא ּבּוָׁשה ְּתַכֶּסה ֶאת ָּפֵנינּו!"

ָעַזב  ָהַרב  ְוַהָּקָהל  סֹודֹו,  ֶאת  ְלַהְרצֹות  ַחִּיים'  ָחֵפץ  ֶה' ִסֵּים  ֵאּלּו  ִּבְדָבִרים 
ֶאת ְמעֹונֹו, ָאפּוף ֶהֶלם ְוָחדּור ֶלַקח ֶׁשאֹותֹו א ִיְׁשַּכח ְלעֹוָלם.

ָחֵפץ  ֶה' ֶׁשל  ַהָּגדֹול  סֹודֹו  ִהְסַּתֵּכם  ֵאּלּו  ִמִּלים  ִּבְׁשֵּתי  ִּבי!'  ּוְלַהֲחִזיָרּה  '
ַרּבֹות  לֹו  ִסֵּיַע  ּוְבַוַּדאי  ִזְקָנתֹו,  ִליֵמי  ַעד  ְּבִקְרּבֹו  ָנצּור  ֶׁשָהָיה  סֹוד  ַחִּיים', 

ְּבַדְרּכֹו ִלְצֹמַח ִלְגאֹון ַהּדֹורֹות.

ּוָמה ַנֲעֶנה ָאנּו ַאֲחָריו?!

ֵּגְדָך' ח"ב עמ' רמה ַי ְׁשַאל ָאִבי ְו '

ַעל ְיִציַרת ַהְּנָׁשָמה קֹוְרִאים ָאנּו ִּבְתִחַּלת ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית (ב ז): ִּבְתִחָּלה ִנְבָרא ּגּוף ָהָאָדם ַּכָּכתּוב: "ַוִּייֶצר ה' 
ַעד  ִלְכלּום  ֶנְחָׁשב  א  ֲעַדִין  ְוִגיָדיו,  ְּבֵאיָבָריו  ֻמְׁשָלם  ַהּגּוף  ְּכֶׁשָהָיה  ְוָאז,  ָהֲאָדָמה",  ִמן  ָעָפר  ָהָאָדם  ֶאת  ֱאִקים 

ֶׁשָּנַפח ּבֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמרּוחֹו, ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאָמר: "ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים - ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָּיה" (ָׁשם).

אֹוָתנּו,  ֶׁשָחַנן  ַהֻּמְפָלא  ַהּגּוף  ַעל  ָיַצר'  'ֲאֶׁשר  ְּבִבְרַּכת  ְלבֹוְרֵאנּו  ֶׁשהֹוִדינּו  ְלַאַחר  ַהַּׁשַחר,  ִּבְרכֹות  ְּבֵסֶדר   ,ְלִפיָכ
ַמֲעֵׂשינּו  ֶאת  ְמַקֶּדֶׁשת  ּגּוֵפנּו,  ֶאת  ַהְּמַחָּיה  זֹו  ָּבנּו,  ֶׁשָּנַתן  ַהְּטהֹוָרה  ַהְּנָׁשָמה  ַעל   – ָהִעָּקר  ַעל  ְלהֹודֹות  חֹוָבֵתנּו 

ּוִבְזכּוָתּה ָאנּו זֹוִכים ִלְדּבֹק ַּבְּׁשִכיָנה.

ַּבֲעבּוֵרנּו  ְוִתְזּכֶֹרת  ַהְצָהָרה  ֵמֵעין  ָּבּה  ֵיׁש  ִּכי  ִּבְתִפָּלה,   ִיְתָּבַר ְלָפָניו  ַנֲעמֹד  ְּבֶטֶרם  ִּבְמֻיָחד  ֲחׁשּוָבה  זֹו  הֹוָדָאה 
ֶׁשַהְּנָׁשָמה ִנְּתָנה ָּבנּו ַא ְוַרק ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלִהְתַחֵּזק ַּבֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַר, ֲעבֹוָדה ֶׁשֵחֶלק ֶמְרָּכִזי ָּבּה הּוא ַהְּתִפָּלה 

('ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן' עה"ת, ְּדָבִרים ד ו).

ִעַּקר ַּתָּקָנָתּה ֶׁשל ִּבְרַּכת 'ֱאַקי ְנָׁשָמה' ִהיא ְּכהֹוָדָאה ַעל ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמִׁשיב ָלנּו ֶאת ַהְּנָׁשָמה ִמֵּדי ּבֶֹקר 
ְּכֶׁשִהיא ְטהֹוָרה ּומּוָכָנה ְליֹום נֹוָסף ֶׁשל ֲעבֹוַדת ה', ַאַחר ֶׁשָעְלָתה ַּבַּלְיָלה ַלְּמרֹוִמים ָלֵתת ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ִלְפֵני קֹוָנּה 

(ְלבּוׁש או"ח מו ב).

אּוָלם ְּבפַֹעל ָאנּו מֹוִדים ִּבְבָרָכה זֹו ַּגם ַעל ֶעֶצם ְמִציאּות ַהְּנָׁשָמה, ֶׁשִהיא ַהּכֹחַ ָהרּוָחִני ַהַּמְנִהיג אֹוָתנּו ּוַמֶּטה 
ֶאת ַּדְרֵּכנּו ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַר, ַוֲהֵרי ִהיא ּדֹוָמה ְלֶחֶבל ָארֹ ַהִּמְׁשַּתְלֵׁשל ִמְּׁשֵמי ְמרֹוִמים ָלעֹוָלם ַהֶּזה, ָׁשְרׁשֹו ָנתּון 
ָחְכָמה'  ('ֵראִׁשית  ָּתִמיד  ַלְּקֻדָּׁשה  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ְלַקֵּׁשר  ָהָאָדם  ָיכֹול  ּוְבֶאְמָצעּותֹו  ָהָאָדם,  ְּבגּוף  ְוָקֵצהּו   ִיְתָּבַר ְּבָיָדיו 

ַאֲהָבה ג).

ַהְּנָׁשָמה ְוַהּגּוף
ֵּכיָון ֶׁשַּתְכִלית ְיִריַדת ָהָאָדם ָלעֹוָלם ַהֶּזה ִהיא ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹונֹו, ְלִפיָכ ָחׁשּוב ֶׁשִּנְזֹּכר ַעד ַּכָּמה ַּתְפִקיָדּה ֶׁשל 
ַהְּנָׁשָמה ַּבֶּדֶר ְלַתְכִלית זֹו ַמְכִריַע, ֶׁשֵּכן ִּבְלָעֶדיָה ָהָיה ַהּגּוף ַהַּגְׁשִמי נֹוֶהה ַאַחר ַּתֲאוֹות ַהֶהֶבל, ּוְלעֹוָלם א ָהִיינּו 

ַמִּגיִעים ְלַתְכִלית ְּבִריָאֵתנּו. ְּכִפי ֶׁשֵּבֵאר זֹאת ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ִּבְמָׁשלֹו ַהִּנְפָלא:

ְוסּוסֹו  ָהֶעְגלֹון  ׁשֹוְטטּו  ַיְחָּדו  ַּבָּׁשִנים.  ַעְׂשרֹות  ִּבְמַלאְכּתֹו  ֶׁשִּלָּוהּו  ָחסֹון  סּוס  ִּבְרׁשּותֹו  ֶׁשֶהֱחִזיק  ְּבֶעְגלֹון  ַמֲעֶׂשה 
ַּבְּמִסָּלה ָהעֹוָלה ָלִעיר ַהְּגדֹוָלה ְוָחזֹור ִמֶּמָּנה, ְלִעִּתים ַאף ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּביֹום, ְּכֶׁשֵהם מֹוִביִלים ְּבֶעְגָלָתם נֹוְסִעים 

ּוְסחֹורֹות.

ְּפָעִמים ַרּבֹות ִמְּספֹר ָעָׂשה ַהּסּוס ֶאת ַהֶּדֶר, ַעד ֶׁשָהַפ ִל'ְמֻלָּמד' ָּבּה. ִמְּבִלי ְלִהְזַּדֵּקק ְלַהְנָחיֹות ְמֻיָחדֹות ָעָׂשה 
ֶאת ַהֶּדֶר ִּבְמִהירּות ַרָּבה, ָעַצר ֵהיָכן ֶׁשָּצִרי ַלֲעצֹר, ָּפָנה ֵהיָכן ֶׁשָּצִרי ִלְפנֹות ְוהֹוִביל ֶאת ַהּנֹוְסִעים ְּבִבְטָחה 

ֶאל ְמחֹוז ֶחְפָצם.

ָהָיה ֶזה ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ְנִסיַעת ּבֶֹקר ִׁשְגָרִתית. ַאַחר ַלְיָלה ָארֹ ְלא ֵׁשָנה, ָחׁש ָהֶעְגלֹון ֵּכיַצד ֶנֱעָצמֹות ְׁשמּורֹות 
ַמֲחִצית  ֶׁשל  ְּתנּוָמה  ַלֲחטֹף  לֹו  ְלַהְרׁשֹות  יֹוִאילּו  ִּכי  ַּבֲעִדינּות  ַהּנֹוְסִעים  ִמן  ָהָיה  ְמַבֵּקׁש  ְּכִתּקּוָנם  ְּבָיִמים  ֵעיָניו. 
 ְּביֹום ֶזה הּוא ִמֵהר. ְּבמֹחוֹ ָעָלה ִהְרהּור ֶׁשל ְׁשטּות: ֲהלֹוא סּוִסי ַהֶּנֱאָמן ַמִּכיר ֶאת ַהֶּדֶר ַא ,ַהָּׁשָעה ְּבַצד ַהֶּדֶר

ְּבַעל ֶּפה, ּוָמה ְּבָכ ִאם ֵאָרֵדם ְמַעט ַעל מֹוָׁשִבי ְוֶאֵּתן לֹו ְלהֹוִביל ֶאת ָהֲעָגָלה ֶאל ְמחֹוז ֶחְפֵצנּו?!

ִּבְתִחָּלה  ִּבְנִסיָעָתּה.  ִהְמִׁשיָכה  ְוָהֲעָגָלה  ַהּמֹוָׁשב,  ַעל  רֹאׁשֹו  ִנְׁשַמט  ְוִהֵּנה  ַּדָּקה,  ָלּה  ָעְבָרה  א  ְוָעָׂשה.  ָאַמר 
ִהְתַנֲהָלה ַהְּנִסיָעה ַעל ֵמי ְמנּוחֹות, אּוָלם ְלַאַחר ַּדּקֹות ִמְסָּפר ֵהֵחָּלה ָהֲעָגָלה ְלִהְתנֹוֵדד ִּבְפָראּות, ּוְבֶטֶרם ִהְסִּפיק 

ָהֶעְגלֹון ְלָהִבין ָמה ִמְתַרֵחׁש ְסִביבֹו ְּכָבר ָנְטָתה ַעל ִצָּדּה ְוִהְתַהְּפָכה ַעל נֹוְסֶעיָה ּוְסחֹורֹוֶתיָה.

ְּבֶיֶרק  ּוְכֶׁשִהְבִחין  'סּוס',  נֹוָתר  הּוא  ְּבַמהּותֹו  ּוִפֵּקַח,  ָנבֹון  ַהּסּוס  ֶׁשָהָיה  ַאף  ַעל  ִּכי  ָהֶעְגלֹון  ָלַמד  ַהָּקָׁשה   ַּבֶּדֶר
ַהּצֹוֵמַח ְלַצד ַהֶּדֶר, ָּדָבר א ָמַנע ִמֶּמּנּו ִמְּלַהִּגיַע ֵאָליו, ְּבָכל ְמִחיר.

ַאף ּגּוֵפנּו ַהַּגְׁשִמי הּוא ְּכאֹותֹו סּוס 'ִּפֵּקַח': ְמַבֵּקׁש ְּבָכל ֶרַגע ִלְסטֹות ִמן ַהֶּדֶר ְוִלְרּדֹף ַאַחר ַּתֲענּוִגים ֶׁשל ֶהֶבל, 
ְולּוֵלא ַהְּכִלי ַהָּיִחיד ֶׁשָּיכֹול ְלָעְצרֹו, ַהְּנָׁשָמה ֶׁשִהיא ֵחֶלק ֱא-ַּה ִמַּמַעל, ָהָיה ָׁשקּוַע ְּבַתֲאוֹות ָהעֹוָלם ָּכִליל. ַּכָּמה 

ָעֵלינּו ְלהֹודֹות ֵאפֹוא ַעל ֶׁשִזָּּכנוּ ה' ְּבַמָּתָנה ְיָקָרה זֹו ('ַטְלֵלי אֹורֹות').

ְטהֹוָרה ִהיא
ְּבֶפַתח ַהְּבָרָכה ָאנּו ְמַצְּיִנים ֶאת ֻעְבַּדת ֱהיֹות ַהְּנָׁשָמה 'ְטהֹוָרה'. ַעל ְקֻדָּׁשָתּה ְוָטֳהָרָתּה ֶׁשל ַהְּנָׁשָמה ְלֵמִדים ָאנּו 
ִמִּדְבֵרי ֲחָז"ל (ְּבָרכֹות י א): "ָמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָמֵלא ָּכל ָהעֹוָלם –ַאף ְנָׁשָמה ָמְלָאה ֶאת ָּכל ַהּגּוף; ָמה ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא רֹוֶאה ְוֵאינֹו ִנְרֶאה – ַאף ְנָׁשָמה רֹוָאה ְוֵאיָנּה ִנְרֵאית; ָמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָזן ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו – 
ַאף ְנָׁשָמה ָזָנה ֶאת ָּכל ַהּגּוף; ָמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָטהֹור – ַאף ְנָׁשָמה ְטהֹוָרה; ָמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵׁשב 
ְּבַחְדֵרי ֲחָדִרים – ַאף ְנָׁשָמה יֹוֶׁשֶבת ְּבַחְדֵרי ֲחָדִרים; ָיבֹא ִמי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֲחִמָּׁשה ְּדָבִרים ַהָּללּו ִויַׁשֵּבַח ְלִמי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו 

ֲחִמָּׁשה ְּדָבִרים ַהָּללּו".

ְּבֻנַּסח ַהְּבָרָכה ָאנּו ַמְדִּגיִׁשים 'ְטהֹוָרה ִהיא' – ַּגם ְּבַמָּצָבּה ָהַעְכָׁשִוי, ַעל ַאף ֶׁשַהְּנָׁשָמה ְנתּוָנה ְּבתֹו ּגּוף ַּגְׁשִמי ָּכל 
ָּכ, נֹוֶתֶרת ִהיא ְּבָטֳהָרָתּה, ּוְלִפיָכ ָּתִמיד ְיכֹוִלים ָאנּו ְלִהְתַקֵּדׁש ַעל ָיָדּה ּוְלִהַּטֵהר ָּכמֹוָה.

ְיִדיָעה זֹו ִהֵּנה ְמרֹוֶמֶמת, ַא ַּגם ְמַחֶּיֶבת: ִאם ַהְּנָׁשָמה ֶׁשְּבתֹוֵכנּו, זֹו ֶׁשּנֹוֶתֶנת ָלנּו ֶאת ַחּיּוֵתנּו, ִהיא ֵחֶלק ֱא-ַּה 
ְּבַמֲעִׂשים  ָחִליָלה  ְלַקְלְקָלּה  ְוא  ְּבָטֳהָרָתּה  ְלׁשֹוְמָרּה  ַהחֹוָבה  ָעֵלינּו  ֶׁשּמּוֶטֶלת  ֲהֵרי  ְטהֹוָרה,  ּכֹה  ְוִהיא  ִמַּמַעל 
ֶׁשֵאיָנם עֹוִלים ְּבָקֶנה ֶאָחד ִעם ְרצֹון ה', ִּכי ָּכ ֲעלּוִלים ָאנּו ִלְמעֹל ָחִליָלה ַּבִּפָּקדֹון ֶׁשֻהְפַקד ְּבָיֵדינּו (ִסּדּור 'ֶנֶפׁש 

ִׁשְמׁשֹון').

ְוַאָּתה ְמַׁשְּמָרּה ְּבִקְרִּבי
ְוַהָּקדֹוׁש,  ַהָּטהֹור  ִמּגּופֹו  ָלֵצאת  ָרְצָתה  א  ֶׁשִּמְּלַכְּתִחָּלה  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ִנְׁשָמתֹו  ַעל  ט)  יא  (דב"ר  ֲחָז"ל  ָאְמרּו 
ַעד ֶׁשּמּוָטב ָהָיה ָלּה ְלִהָּׁשֵאר ּבֹו ִמַּלֲעלֹות ְלכּור ַמְחַצְבָּתּה. ִמָּכ נּוַכל ִלְלֹמד ַעל ִנְׁשַמת ְׁשַאר ְּבֵני ָאָדם, ֶׁשְּבִגין 
ִמְתַקְּיִמים  ֲהָפִכים  ְׁשֵני  ֵאין  ַהֶּטַבע   ְּבֶדֶר ֶׁשֲהֵרי  ְּכֶכֶלא,  ָלּה  ִנְדֶמה  ַהַּגְׁשִמי  ַהּגּוף  ּוְקדֹוָׁשה,  ְטהֹוָרה  ּכֹה  ֱהיֹוָתּה 
ַיְחָּדו. ְלִפיָכ ְמַבֶּקֶׁשת ִהיא ָּכל ָהֵעת ָלׁשּוב ַלּׁשֶֹרׁש ַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּמֶּמּנּו ִהִּגיָעה, ַא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ׁשֹוֵמר אֹוָתּה 

ְּבִקְרֵּבנּו ְועֹוְצָרּה ֶׁשֹּלא ִּתְפַרח ְוֵתֵצא ִמן ַהּגּוף (ִסּדּור ַיֲעבֵ"ץ).

ְויֹוֶרֶדת  עֹוָלה  ֶׁשִהיא  ָׁשָעה  ָּכל  ֶׁשָּבָאָדם,  "ַהְּנָׁשָמה  (סב):  ְּתִהִּלים  ְּבִמְדַרׁש  ָאְמרּו  ֶזה  ְּבִעְנָין  ְמפָֹרִׁשים  ְּדָבִרים 
ְמַבֶּקֶׁשת ִהיא ָלֵצאת ִמֶּמּנּו. ְוֵהיַא ִהיא עֹוֶמֶדת ְּבגּופֹו? ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמלֹוא ָּכל ָהֶאֶרץ ְּכבֹודֹו, ְּכֶׁשִהיא 

ָּבָאה ָלֵצאת ְורֹוָאה ֶאת יֹוְצָרּה חֹוֶזֶרת ַלֲאחֹוֶריָה".

ְּבֻעְבָּדה זֹו ֵיׁש ֶׁשַבח ְמֻיָחד ְלֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים: ֶמֶל ָּבָׂשר ָוָדם ַהּנֹוֵתן ַמָּתָנה ְלֶאָחד ִמְּנִתיָניו ִמְסַּתֵּפק ְּבֶעֶצם 
ְוִאּלּו  ָיִמים,   ְלאֶֹר ַהְּמַקֵּבל  ֶאת  ְלַׁשֵּמׁש   ְוַתְמִׁשי ָּכָראּוי  ִּתָּׁשֵמר  ֶׁשַּמְּתָנתֹו  ִלְדאֹג  ַעְצמֹו  ַמְטִריַח  ְוֵאינֹו  ַהְּנִתיָנה 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְלַהְבִּדיל ֶאֶלף ַאְלֵפי ַהְבָּדלֹות, ִמְּלַבד ֶׁשָּנַתן ָלנּו ַמָּתָנה ֶׁשֵאין ָּכמֹוָה, ַאף מֹוִסיף הּוא ְלׁשֹוְמָרּה 

.(רֹאׁש ָּדִוד' ַלִחידָ"א פר' ַוֵּיֶל') ְּבִקְרֵּבנּו, ֶׁשֹּלא ְנַקְלְקָלּה ְּבַמֲעֵׂשינּו ּוְנַאֵּבד אֹוָתּה ָחִליָלה

ְזַמן  "ָּכל  ְואֹוְמִרים:  מֹוִסיִפים  ּוִמָּיד  ְּבִקְרִּבי...",  ְמַׁשְּמָרּה  "ְוַאָּתה  ְואֹוְמִרים:  מֹוִדים  ָאנּו  זֹו  ְמֻיֶחֶדת  טֹוָבה  ַעל 
ֶׁשַהְּנָׁשָמה ְּבִקְרִּבי מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶני", ִּכי ַאַחר ֶׁשִהַּכְרנּו ִּבְקֻדָּׁשָתּה ְוָטֳהָרָתּה ֶׁשל ַהְּנָׁשָמה, ְּבִנְבָּדלּוָתּה ִמן ַהּגּוף 
 הּוא ְמַׁשְּמָרּה ְּבִקְרֵּבנּו ְּבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע, ֵאין ָלנּו ֶאָּלא ְלהֹודֹות ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ַהַּגְׁשִמי ּוָבֻעְבָּדה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא: "ִרּבֹון ָּכל ַהַּמֲעִׂשים, ֲאדֹון ָּכל ַהְּנָׁשמֹות", ּוִמֵּמיָלא ְלָהִבין ַעד ַּכָּמה ְּגדֹוָלה חֹוָבֵתנּו ְלָעְבדֹו ְוא ָלסּור ִמְּדָרָכיו 

('ֲעבֹוַדת ַהָּתִמיד').

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
סֹודֹו ֶׁשל ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים'

ע ַמעּתַ ט וום  ַמּבָ ססִספפּפּ ם
ֶה'ח מרן ָמה ֱאלַֹקי ְנׁשָ


