הַ קְ דָ מָ ה
אַ חַ ת הַ לַ תָ נֹות הַ גְ דֹולֹות בְ יֹותֵ ר שֶ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך נָתַ ן לְ עַם יִ ְש ָראֵ ל ,אֲשֶ ר ְטמונִ ים בָ ה ְסגֺכֹות ַרבֹות וְ נִ פְ לָאֹות הִ יא
הַ כַיְ לָה ,וְ ָלכֵן נִ ִמים ַרבִ ים אֵ ְרעו לְ עַם יִ ְש ָראֵ ל דַ וְ קָ א בִ ְשעֹות הַ כַיְ לָה ,הָ חֵ ל מֵ אַ בְ ָרהָ ם אָ בִ ינו שֶ בָ חַ ר לְ הִ כָחֵם
בְ אַ ְרבַ עַת הַ ְללָכִ ים דַ וְ קָ א בַ כַיְ לָה ךְ מֹו שֶ ךָתוב (בראשית יד ,טו)ַ :וטֵחָ לֵק ֲעלֵיהֶ ם לַיְ לָה.
ּפורים שֶ הֵ חֵ ל אַ ף הוא בַ כַיְ לָה ַךאֲשֶ ר בַ כַיְ לָה
וְ כְָך גַם הַ םֵס שֶ ל יְ צִ יאַ ת ִמצְ ַריִ ם הָ יָה בַ חֲצֹות לַיְ לָה וְ כֵן הַ םֵס שֶ ל ִ
הַ הוא נ ְָדדָ ה ְשנַת הַ לֶ לְֶך אֲחַ ְשוֵרֹוש ובִ קֵ ש לְ הָ בִ יא אֶ ת סֵ פֶר הַ זִכְ רֹונֹות שֶ ִלשָ ם הֵ חֵ ל לְ הִ ְשתַ לְ שֵ ל ךָל הַ םֵס הַ גָדֹול
ּפורים ,ז ֹאת וָעֹוד נִ ִמים ַרבִ ים שֶ אֵ ְרעו לְ עַם יִ ְש ָראֵ ל בְ מֶ שֶ ְך ךָל הַ דֹורֹות דַ וְ קָ א בִ ְשעֹות הַ כַיְ לָה.
שֶ ל ִ
ְסגֺכֹות ַרבֹות טְ מונֹות בַ כַיְ לָה גַם בַ ִלישֹור הָ רוחָ נִ י ,ךְָך אָ נו מֹוצְ ִאים בְ ִדבְ ֵרי ֲחזַ"ל :ךָל הַ ִל ְת ַּפכֵל בַ כַיְ לָה קֹולֹו
תֹורה בַ כַיְ לָה חוט שֶ ל חֶ סֶ ד
נִ ְשמָ ע (יומא כ ):וְ כֹוכָבִ ים ומַ זָלֹות בֹוכִ ים עִ לֹו (סנהדרין קד ,).וְ כֵן ךָל הַ כֹומֵ ד ָ
תֹורה אֶ כָא בַ כַיְ לָה (שו"ע סי' רלח).
מָ שוְך ָעלָיו בַ טֹום (חגיגה יב) ,וְ אֵ ין אָ דָ ם זֹוכֶה לְ כִ ְת ָרה שֶ ל ָ
ושאָ ר צַ ִדיקֵ י הַ דֹורֹות ,אֲשֶ ר
ךְָך גַם הַ בְ טָ חֹות ַרבֹות נֶאֶ ְמרו בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש עַל הַ כַיְ לָה ,ךְ מֹו גַם בְ ִדבְ ֵרי הָ א ֲִריזָ"ל ְ
ך ְָתבו ַרבֹות בִ גְ ֺדכַת ַוח ֲִשיבות הַ כֵילֹות.
סומים שֶ ל הַ כַיְ לָה ךְ שֶ הוא מֵ ִאיר אֶ ת ךָל חֲדָ ָריו ַו ֲא ַגּפָיו עַל ךָל מֹוצָ אָ יו
קֹורא בִ ְמבֹואֹותָ יו הַ קְ ִ
בְ סֵ פֶר זֶה יְ טַ טֵל הַ ֵ
קֹורא עֹולָם חָ דָ ש ו ֺמפְ לָא הַ ְמהַ וֶה ּפֶתַ ח
ושע ָָריו עַד ּפִ םֹותָ יו הַ צְ דָ ִדטֹות וְ הַ קְ טַ םֹות בְ יֹותֵ רַ ,ךאֲשֶ ר בְ סֹופֹו יְ ַגכֶה הַ ֵ
ְ
לְ עֹולָם טֹוב יֹותֵ ר וְ נֶהְ דָ ר יֹותֵ ר ,הַ מָ פוג בְ נִ יחֹו חֹות שֶ ל גְ ֺאכָה וְ אֹורֹו שֶ ל מָ ִשיחַ  ,ךִ י בַ כַיְ לָה י ְֶשנָן ְתרופֹות
נִ פְ לָאֹות אֲשֶ ר אֹותָ ן הִ קְ ִדים הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא לְ כָל הַ קְ שָ יִ ים וְ הַ בְ עָיֹות וְ הַ צָ רֹות הַ קָ שֹות אֲשֶ ר יִ פְ קְ דו אֶ ת בֵ ית
יִ ְש ָראֵ ל לִ פְ נֵי בֹוא גֹו ֲאלֵנו.
קֹורא אֶ ת ךָל הָ עֵצֹות וְ הַ ךֵלִ ים הַ הַ ְד ָרכֹות וְ הַ ְמגֺכֹות ,ךֵיצַ ד לְ יַשֵ ם ולְ קַ טֵם אֶ ת ךָל
ַךאֲשֶ ר יַחַ ד עִ ם ז ֹאת יְ קַ בֵ ל הַ ֵ
תֹורתָ ם וְ ִדבְ ֵריהֶ ם שֶ ל ֲענָקֵ י הָ רוחַ
ז ֹאת בְ דֶ ֶרְך קַ כָה ופְ שוטָ ה הַ לַ ְת ִאימָ ה לְ כָל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד הַ ְשאובָ ה ַוחֲצובָ ה ִמ ָ
גְ דֹולֵי הַ דֹורֹות ,אֲשֶ ר ִדבְ רו גְ דֹולֹות ונְ צורֹות בְ מַ ֲעלַת הַ כַיְ לָה וְ הִ בְ ִטיחו עַל ךְָך הַ בְ טָ חֹות ַרבֹות ַךאֲשֶ ר עֵינֵי
קֹורא תֶ ֱחזֶינָה מֵ ישָ ִרים בְ תֹוְך הַ מֵ פֶר ,אֲשֶ ר עַל יְ דֵ י זֶה יִ ְזךֶה הָ אָ דָ ם לִ ְשלֵמותֹו הָ רוחָ נִ ית ,יַחַ ד עִ ם הִ ְתג ְַשמות
הַ ֵ
חומים הַ םִ צְ ָרכִ ים לְ כָל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד.
ךָל ִמ ְשאֲלֹות לִ בֹו בְ ג ְַש ִמטות בְ כָל הַ ְת ִ
ומ ֺגוָנִ ים ,אֲשֶ ר
עורים ַרבִ ים שֶ םֶאֶ ְמרו בְ מַ ֲהלְַך הַ שָ נִ ים לִ פְ נֵי קְ הָ לִ ים ַרבִ ים ְ
סֵ פֶר זֶה נִ כְ תַ ב ִמתֹוְך ִשיחֹות וְ ִש ִ
בִ קְ שונִ י לְ הַ עֲלֹות אֶ ת הַ ְדבָ ִרים ֲעלֵי גִ כָיֹון לְ מַ עַן יִ שָ ְמרו הַ ְדבָ ִרים בְ זִכְ רֹונָם וְ יִ שָ אֲרו י ִָמים ַרבִ ים לְ הַ חֲיֹות עַם ָרב.
רֹומים שֶ ל אָ בִ ינו
וְ הוא יֹוצֵ א לָאֹור בִ כְ אֵ ב גָדֹול וְ עָמֹ ק וְ ַג ֲע גועִ ים אֵ ין קֵ ץ ,סָ מוְך וְ נִ ְראֶ ה לְ הִ ְסתַ כְ קותֹו לִ ְשמֵ י ְמ ִ
עֹודדָ נִ י לְ פ ְַרסֵ ם ולְ הָ פִ יץ ז ֹאת לְ מַ עַן
הֹות ָירנו ךְ צ ֹאן לְ ל ֹא רֹועֶה וְ הוא אֲשֶ ר ְ
מֹורנו הָ ַרב מֵ ִאיר ְשֹלמֹ ה זַצַ "ל אֲשֶ ר ִ
ֵ
י ְֵדעו עַם יִ ְש ָראֵ ל עַם ְס ֺג כָהִ ,מלַ ֲעלַת ְס ֺגכָה חֲשובָ ה וִ יקָ ָרה זֹו ,וְ ז ֹאת לְ אַ חַ ר שֶ בְ שָ נָה ז ֹאת לָקִ ינו בְ כִ פְ לַיִם
רֹומים שֶ ל ִא ִלי הַ צִ ְדקָ נִ ית זָ"ל אֲשֶ ר ע ְָסקָ ה ַרבֹות בְ חַ טֶיהָ לְ הָ פִ יץ
בַ עֲֹונֹותֵ ינו הָ ַרבִ ים בְ הִ ְסתַ כְ קותָ ה לִ ְשמֵ י ְמ ִ
הֹורה וִ יהִ י ָרצֹון שֶ טִ הְ יו ְמלִ יצֵ י
תֹורה וְ טָ ה ֳָרה ,יְ הִ י חִ בור זֶה לְ עִ כוי נִ ְשמָ תָ ם הַ ְח ָ
ַיהֲדות ולְ קָ ֵרב אֶ ת בְ נֹות יִ ְש ָראֵ ל לְ ָ
יֹ שֶ ר עַל הַ ִל ְשּפָחָ ה וְ עַל ךָל בֵ ית יִ ְש ָראֵ ל.

יתי הַ יְ קָ ָרה ִמם ִָשים בָ אֹ הֶ ל ְתבֹ ַרְך אֲשֶ ר מַ קְ ִדישָ ה אֶ ת ךָל חַ טֶיהָ לְ גִ דול
אתי אֹודֶ ה ִמךָל לִ בִ י לִ נְ וַת בֵ ִ
לִ פְ נֵי צֵ ִ
יתי לִ כְ תֹ ב חִ בור זֶה יְ הִ י ָרצֹון
הֹורה ִמתֹוְך הִ ְתמַ ְמרות אֵ ין קֵ ץ ,אֲשֶ ר ַרק בִ זְכותָ ה זָכִ ִ
תֹורה וְ יִ ְראַ ת ה' טְ ָ
הַ יְ ל ִָדים לְ ָ
הֹורא מַ עַלְ יָא לְ אֹ ֶרְך י ִָמים וְ שָ נִים טֹובֹות.
שֶ ִת ְזךֶה לְ בַ ְריות גופָא ונְ ָ
וִ יהִ י ָרצֹון שֶ םִ ְזךֶה בְ קָ רֹוב לְ הִ ְתג ְַשמות הַ םְ בואָ ה "הָ קִ יצו וְ ַרםְ נו שֹ כְ נֵי ָעפָר" בְ בִ יאַ ת ְמ ִשיחַ צִ ְדקֵ נו בִ ְמהֵ ָרה בְ יָמֵ ינו
אָ מֵ ן.
נִש ָגב ֶזה .וכְ פִ י שֶ הָ ָיה אֹומֵ ר
עֹורר אֶ ת הָ ָרצֹון וְ הַ ךִ מופִ ים וְ לו בִ ְמ ַעט לְ דָ בָ ר גָדֹול וְ ְ
סֵ ֶפר ֶזה נִ כְ תַ ב בְ מַ חָ ָרה לְ ֵ
הַ גה"צ ַרבִ י בִ נְ י ִָמין זְאֵ ב חֶ ִשין זַצַ "ל שֶ לובָ א בַ ְמפ ִָרים שֶ ָךל ִמי שֶ טֵש לֹו הִ ְשתֹוקְ קות וְ ָרצֹון לְ קִ ימַ ת חֲצֹות מֺבְ טָ ח
לֹו שֶ ַט ְשלִ ים אֶ ת ִתקונֹו בִ ְשלֵמות בָ עֹו ָלם הַ ֶזה.
עֹורר הָ אָ דָ ם לִ ְרצֹונֹות וְ כִ מופִ ים לְ דָ בָ ר ֶזה ,וַדַ אי שֶ בִ ְרבֹות הַ ט ִָמים וְ הַ שָ נִ ים אַ ף יִ ְז ֶךה לְ קַ ֵטם ז ֹאת.
וְ ַכאֲשֶ ר יִ ְת ֵ
שוטים
ומ ְתיַחֵ ד דָ בָ ר ֶזה אֲשֶ ר הוא ֺסכָם מֺצָ ב אַ ְרצָ ה וְ ר ֹאשֹו מַ גִ י ַע הַ שָ מָ יְ מָ ה בִ הְ יֹותֹו תֹואֵ ם בֵ ין ַל ֲאנ ִָשים ּפְ ִ
ִ
הַ ֲחפֵצִ ים ַלעֲבֹ ד אֶ ת קֹו ָנם ובֵ ין ַל ֲאנ ִָשים גְ דֹולִ ים הַ ְדבֵ קִ ים תָ ִמיד בְ יֹוצְ ָרם ,שֶ הַ צַ ד הַ שָ ֶוה שֶ בָ הֶ ם שֶ ֺך ָכם יְ כֹולִ ים
נִשגָבִ ים הֵ ן בְ רוחָ נִ טות וְ הֵ ן בְ ג ְַש ִמטות ,ךְ פִ י שֶ ִל ְתבָ אֵ ר
לִ זְךֹות לָקום בַ חֲצֹות וְ לִ זְךֹות ַעל יְ דֵ י ךְָך לִ ְדבָ ִרים ְ
בְ הַ ְרחָ בָ ה בְ סֵ ֶפר ֶזה.
[סיפור הרב צדקה:

וְ כְָך ַךאֲשֶ ר נִ ְשאַ ל אֶ חָ ד ִמגְ דֹו ֵלי הָ ַרבָ נִ ים זַצַ "ל ,ךֵיצַ ד ָז ָכה לְ כְָך שֶ ָךל בָ נָיו
תֹורה חֲשובִ ים ,הֵ ִשיב וְ אָ מַ ר ,שֶ בְ ָכל
ַוחֲתָ נָיו הִ ָםם תַ לְ ִמידֵ י ֲחכ ִָמים ומַ ְרבִ יצֵ י ָ
לַיְ ָלה לְ אַ חַ ר א ֲִמ ַירת ִתקון חֲצֹות ,הוא ִמ ְת ַּפ ֵכל ַעל ָךל ז ְַרעֹו שֶ טִ הְ יו תַ לְ ִמידֵ י
ֲחכ ִָמים וְ יִ ְראֵ י הַ שֵ ם ,וְ אֹותָ ה שָ ָעה ְמ ֺס ֶג ֶלת הִ יא ְמאֹ ד ,וְ זֹוהִ י הַ ִמבָ ה שֶ ָז ָכה
תֹורה נֹודָ עִ ים.
שֶ ָךל בָ נָיו ַוחֲתָ נָיו הִ ָםם תַ לְ ִמידֵ י ֲחכ ִָמים ומַ ְרבִ יצֵ י ָ
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אַ חַ ת הַ לַ תָ נֹות הַ גְ דֹולֹות בְ יֹותֵ ר שֶ ה' יִ ְתבָ ַרְך נָתַ ן לְ ַעם יִ ְש ָראֵ ל הִ יא הַ לַ תָ נָה שֶ םִ קְ ֵראת "חֲצֹות הַ ַכיְ לָה" .וְ ַכאֲ שֶ ר אָ נו
ֲצומים
ִמ ְתבֹונְ נִ ים בָ עִ נְ יָן שֶ ל חֲצֹות הַ כַיְ לָה בְ ִדבְ ֵרי ֲחכָמֵ ינו זַ"ל אָ נו מַ בְ חִ ינִ ים שֶ ַעל דָ בָ ר זֶה י ְֶשנָם ְשבָ ִחים גְ דֹולִ ים ַוע ִ
וְ הַ ְבטָ חֹות גְ דֹולֹות ְמאֹ ד ֲאשֶ ר אֵ י ָנם קַ ט ִָמים ְבשום ִמצְ וָה אֹו עֲבֹודַ ת ה' אַ חֶ ֶרת ,וְ ָעלֵינו לְ הִ ְתבֹונֵן מַ דועַ הַ ְשבָ ִחים עַ ל ָךְך הֵ ם
תֹורה בַ טֹום ,ומַ דועַ הַ הֶ ְבדֵ ל הוא ךֹ ה
תֹורה בַ כַיְ לָה לְ בֵ ין הַ כֹומֵ ד ָ
אֹורה מָ ה הַ הֶ בְ דֵ ל בֵ ין הַ כֹומֵ ד ָ
ֲצומים ,שֶ ה ֲֵרי לִ כְ ָ
ךֹ ה ַרבִ ים ַוע ִ
ובעֹוד ְספָ ִרים
דֹושים ְ
עותי עַ ד ךְ דֵ י ךְָך שֶ ט ְֶשנָם ְשבָ חִ ים ךֹ ה ַרבִ ים עַל ךְָך בַ גְ מָ ָרא ,בַ זֹ הַ ר ובְ ִד ְב ֵרי הָ ֲא ִריזַ"ל הַ קְ ִ
גָדֹול ומַ ְשמָ ִ
ַרבִ ים.
תֹורה בַ כַיְ לָה הוא סֵ פֶ ר הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש הַ ְלשַ בֵ חַ עִ נְ יָן זֶה
וְ הִ םֵה הַ לָ קֹור הַ בֹולֵט בְ יֹותֵ ר לְ מַ ֲעלַת קִ ימַ ת חֲצֹות וְ עֵסֶ ק הַ ָ
ֲצומים ְמאֹ ד ,ומַ בְ ִטיחַ לְ כָל הָ עֹושֶ ה ז ֹאת הַ בְ טָ חֹות גְ דֹולֹות ַועֲצומֹות מַ לָ ש – לְ ל ֹא ְסיָג וגְ בול ,וכְ עֵ דות
בִ ְשבָ ִחים גְ דֹולִ ים ַוע ִ
הַ ְשלָ"ה הַ קָ דֹוש ,אֲשֶ ר ךִ ְמעַ ט אֵ ין ּפ ָָרשָ ה אַ חַ ת בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש שֶ אֵ ינָה ְמדַ בֶ ֶרת מֵ הַ ח ֲִשיבות וְ הַ לַ ֲעלָה שֶ ל הַ קָ ם חֲצֹות לַיְ לָה
תֹורה ,וְ הַ ךֹ ל בַ ְשבָ חִ ים הַ גְ דֹולִ ים בְ יֹותֵ ר.
וְ לֹומֵ ד ָ

ִש ְבחֵ י חֲצֹות לַיְ לָה
ּתֹורה נִ קְ ָרא עֶ בֶ ד ה' וְ זֹוכֶה שֶ ךָל
וְ נָבִ יא ךָאן ךַלָ ה מַ אֲמָ ִרים לְ דֺגְ מָ א מֵ הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש :הַ קָ ם חֲצֹות לַיְ לָה וְ עֹוסֵ ק בַ ָ
ִב ְרכֹותָ יו ִמ ְתקַ טְ מֹות (ויקרא יב יג) ,וְ הוא נִ ְרשַ ם בַ שָ מַ יִ ם ִמ ְבנֵי הֵ יכָלֹו שֶ ל הַ לֶ לְֶך לְ שָ ְמרֹו ִמךָל ַרע ומַ גֵפָ ה (ויקרא
ובנֵי בָ נִ ים (ויקרא יג א) ,וְ הַ קָ דֹוש
כב א) ,ךְ מֹו כֵן זֹוכֶה לְ פַ ְרנָסָ ה ְבשֶ פַ ע (אמור צ) ,וְ זֹוכֶה לַאֲ ִריכות י ִָמים ולְ בָ נִ ים ְ
יבים לְ קֹול לִ לודֹו (לך לך צב א).
בָ רוְך הוא וְ כָל הַ צַ ִדיקִ ים שֶ ְבגַן עֵ דֶ ן מַ קְ ִש ִ
וְ כְָך גַם בְ ִדבְ ֵרי ֲחכָמֵ ינו ז"ל בִ גְ מָ ָרא ובַ ִל ְד ָר ִשים אָ נו מֹוצְ ִאים ְשבָ חִ ים ַרבִ ים וְ הַ בְ טָ חֹות עֲצומֹות לְ ִמי שֶ קָ ם בַ כַיְ לָה וְ עֹוסֵ ק
תֹורה בַ כַיְ לָה ְשכִ ינָה ךְ נֶגְ דֹו שֶ ֶםאֱמַ ר (איכה ב):
אֹומ ִרים ֲחכָמֵ ינו זַ"ל :ךָל הָ עֹוסֵ ק בַ ָ
תֹורה .לְ דֺגְ מָ א ,בְ מַ מֶ כֶת תָ ִמיד (לב) ְ
בַ ָ
"קומי רֹ םִ י בַ כַיְ לָה לְ ר ֹאש אַ ְשמֺרֹותִ ,שפְ כִ י כַלַ יִ ם לִ בֵ ְך נֹ כַח ּפְ נֵי ה'" ומַ ְסבִ ִירים הַ ְלפ ְָר ִשים שֶ ִלכְ שֹון הַ ּפָסוק 'קו ִמי רֹ םִ י'
ִ
תֹורה ,וְ ל ֹא עַל ִמי
עֹורר מֵ הַ שֵ נָה עַל ְמנָת ַלעֲסֹ ק בַ ָ
לֹומ ִדים שֶ ַך ָונַת ֲחכָמֵ ינו זַ"ל הִ יא עַל הַ קָ ם בַ כַיְ לָה ,הַ יְ נו שֶ ִל ְת ֵ
אָ נו ְ
שֶ כֹומֵ ד בִ ְשעֹות הָ ע ֶֶרב הַ ְלאֺחָ רֹות.
ךֹותבִ ים ֲח כָמֵ ינו זַ"ל :ךָל תַ לְ ִמיד חָ כָם הַ ְלנַדֵ ד שֵ נָה מֵ עֵינָיו זֹוכֶה לִ ְשבֹ ַע ִמזִיו הַ ְשכִ ינָה,
וְ כֵן בַ גְ מָ ָרא (בבא בתרא י) ְ
שֶ ֶםאֱמַ ר (תהלים יז) " :אֶ ְשבְ עָה בְ הָ קִ יץ ְתמונָתֶ ָך" .ומַ ְסבִ יר ַר ִש"י הַ קָ דֹוש" :בִ ְשכַר שֶ לֵ קִ יץ ִמ ְשנָתֹו ומַ ְשךִ ים ךְ דֵ י לִ לְ מֹ ד
תֹורה בַ כַיְ לָה לְ ִמי שֶ עֹוסֵ ק
תֹורה זֹוכֶה לִ ְשבֹ ַע ִמ ְתמונַת ה'" .וְ כֵן בִ גְ מָ ָרא (מנחות קי) הִ ְשוו ֲחכָמֵ ינו זַ"ל אֶ ת ִמי שֶ עֹוסֵ ק בַ ָ
ָ
תֹורה בַ כַיְ לָה ךְ ִאכו עֹוסֵ ק בָ עֲבֹודָ ה" .וְ עֹוד אָ ְמרו" :בִ ְשכַר ז ֹאת הוא
בַ עֲבֹודַ ת בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,וְ כִ לְ שֹונָם" :ךָל הָ עֹוסֵ ק בַ ָ
זֹוכֶה לְ חוט שֶ ל חֶ סֶ ד הַ לָ שוְך ָעלָיו בַ טֹום" (חגיגה י"ב) ,וְ הַ חִ ידָ "א ְמבָ אֵ ר ,שֶ אֹותֹו 'חוט שֶ ל חֶ סֶ ד' הַ םִ ְמשָ ְך ָעלָיו מָ גֵן ָעלָיו
ִמךָל צָ ָרה ומַ ֵגפָה.
גַם בְ ִדבְ ֵרי הָ א ֲִריזַ"ל אָ נו מֹוצְ ִאים שֶ ְלשַ בֵ חַ ְמאֹ ד ומַ ֲעלֶה עַל נֵס אֶ ת הַ זֹוכֶה לְ קַ טֵם ז ֹאת – ךְ פִ י שֶ כ ֹא נִ ְמצָ א בִ לְ שֹונֹו עַל
שום ִמצְ וָה אֹו עִ נְ יָן אַ חֵ ר בַ עֲבֹודַ ת ה' ,וְ זֹו לְ שֹונֹו :וְ דַ ע שֶ הָ עִ קָ ר הוא שֶ צָ ִריְך לְ ִה ְשּתַ דֵ ל ְבכָל ךֹ חֹו לִ ְהיֹות נֵעֹור וְ ַלעֲסֹ ק
ּתֹורה מֵ חֲצֹות הַ כַיְ לָה עַד הַ בֹ קֶ ר ,וְ דָ בָ ר זֶה אֵ ין לְ מַ עְ לָה ִמלֶ םו (שער הכוונות דרוש הלילה דרוש ד).
בַ ָ
נֶחָ מָ תֹו שֶ ל הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא

וְ הַ ְתשובָ ה ל ְַשאֵ לָה ,מָ ה הַ ְליֺחָ ד בַ חֲצֹות לַיְ לָה שֶ בִ גְ לָלֹו י ְֶשנָם ךָל ךְָך הַ ְרבֵ ה ְשבָ חִ ים בְ ִספְ ֵרי הַ קֹ דֶ ש עַל מַ ֲעלַת חֲצֹות,
נִ ְמצֵ את בְ ִדבְ ֵרי הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (פרשת תרומה קעב) הַ ְל ַגכֶה לָנו מַ הו הַ תַ הֲלִ יְך הַ ִל ְתחֹולֵל בַ שָ מַ יִ ם ִמידֵ י לַיְ לָה בְ ַליְ לָה ,וְ זֶה
תֹ כֶן ְדבָ ָריו:
ּפֹורס אֶ ת ךְ ָנפָיו עַל הַ יְ קוםִ ,מ ְסתַ כְ קִ ים ךָל ךֹ חֹות הַ קְ ֺדשָ ה ִמן הָ עֹולָם,
הִ ֵםה בְ כָל יֹום וְ יֹום ַךאֲשֶ ר הוא ּפֹונֶה ַלעֲרֹ ב וְ הַ כַיְ לָה ֵ
וְ כֹ חֹות הַ קְ לִ ּפָה וְ הַ ִמ ְט ָרא אָ ח ֳָרא ִמ ְתּפ ְַש ִטים בְ כָל הָ עֹולָם ,וְ כְָך גַם בָ עֹולָם הָ עֶלְ יֹון מַ פְ ִסיקִ ים ךָל הַ לַ לְ אָ כִ ים לֹומַ ר ִש ָירה
תֹורה וְ הַ ִלצְ וֹות הַ לַ גִ יעֹות מֵ הָ עֹולָם הַ זֶה ,וְ ַכאֲשֶ ר מַ גִ יעָה ְש ַעת
וְ נִ ְסג ִָרים ךָל שַ ע ֲֵרי הַ שָ מַ יִ ם לְ קַ בָ לַת הַ ְתפִ כֹות וְ ַלעֲלִ טַת הַ ָ
ומךְָך ִמזְדַ עְ זְעִ ים
עֹורר אֶ ת ךָל הַ לַ לְ אָ כִ ים וְ אֶ ת ךָל צְ בָ א הַ שָ מַ יִ ם לִ בְ כִ טָה ,ומַ ךֶה בָ ָרקִ יעִַ ,
חֲצֹות לַיְ לָה הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ְמ ֵ
םֹורא שֶ ל יִ ְש ָראֵ ל בַ גָלות וְ אֶ ת ח ְֺרבַ ן בֵ ית
ךָל הָ עֶלְ יֹונִ ים וְ הַ תַ חְ תֹונִ ים ,וְ הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא זֹוכֵר בְ שָ עָה זֹו אֶ ת צַ ע ֲָרם הַ ָ
ומֹוריד ְשתֵ י ְדמָ עֹות ַלטָם הַ גָדֹול ,וְ אֵ ין שום מַ לְ אָ ְך וְ שום שָ ָרף שֶ טָכֹול לְ ַנחֲמֹו ִמצַ עֲרֹו הַ גָדֹול וְ הֶ עָצום עַל צַ ע ֲָרן
הַ ִלקְ דָ ש ִ
תֹורה ,זֶהו
שֶ ל יִ ְש ָראֵ ל וְ ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,וְ ַרק ַךאֲשֶ ר עֹולֶה מֵ הָ עֹולָם הַ זֶה בִ ְשעַת חֲצֹות קֹולֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם הָ עֹוסֵ ק בַ ָ
םֹורא.
הַ דָ בָ ר הַ טָחִ יד שֶ ְלנַחֵ ם אֶ ת הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ִמצַ עֲרֹו הַ גָדֹול וְ הַ ָ
נֹוראָ ה לִ פְ נֵי ה'
וְ אָ ז הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא וְ כָל נִ ְשמֹות הַ צַ ִדיקִ ים מַ קְ ִשיבִ ים לְ קֹול תֹו ָרתֹו (ויחי דף רלא) וְ י ְֶשנָה ִש ְמחָ ה ָ
יִ ְתבָ ַרְך ,וְ הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא אֹומֵ ר ָעלָיו אֶ ת הַ ּפָסוק (שה"ש ב)' :הַ ְש ִמיעִ נִ י אֶ ת קֹולְֵך – ךִ י קֹולְֵך עָ ֵרב' ָעלַי ִמךָל
שֹורה עֵת
ִש ַירת הַ לַ לְ אָ כִ ים וְ הָ אֹופַםִ ים ,וְ אַ חַ ר ךְָך הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא נִ כְ נַס לְ הִ ְשתַ עֲשֵ ַע עִ ם נִ ְשמֹות הַ צַ ִדיקִ ים בְ גַן עֵדֶ ן ,וְ ָ
ָרצֹון גָדֹול ְמאֹ ד לְ ָפנָיו יִ ְתבָ ַרְך (זוהר חדש רות ח).
ָלכֵן הַ כִ לוד בְ שָ עֹות אֵ כו חָ שוב יֹותֵ ר ִמךָל לִ לוד בְ שָ עָה אַ חֶ ֶרת לִ פְ נֵי ה' יִ ְתבָ ַרְך .ךִ י הַ כֹומֵ ד בְ שָ עֹות אֵ כו ה ֲֵרי הוא ְמשַ לֵ חַ
ומנַחֵ ם אֶ ת הַ ְשכִ ינָה ִמצַ ע ֲָרה הַ גָדֹול עַל ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ שִ ,מּפְ נֵי שֶ בְ לִ לודֹו הוא מַ ֲעלֶה אֶ ת הַ ְשכִ ינָה
אֶ ת ה' יִ ְתבָ ַרְך ְ
ושכִ ינְ תֵ ה'.
גֹורם יִ חוד עֶלְ יֹון וְ נֹו ָרא ְמאֹ ד הַ םִ קְ ָרא 'יִ חוד קֺ ְדשָ א בְ ִריְך הוא ְ
וְ ֵ
וְ כֵיוָן שֶ הַ כִ לוד בְ שָ עֹות אֵ כו חָ שוב יֹותֵ ר מֵ הַ ךֹ לָ ,לכֵן הוא מַ ְמ ִשיְך שֶ פַע בְ ָרכֹות וִ ישועֹות יֹותֵ ר ִמךָל דָ בָ ר אַ חֵ ר .ךִ י ַךאֲשֶ ר
הָ אָ דָ ם מַ ֲעלֶה אֶ ת הַ ְש כִ ינָה הַ קְ דֹושָ ה ֲאזַי הַ ְשכִ ינָה הַ קְ דֹושָ ה בְ עַצְ מָ ה ְמבָ ֶרכֶת אֹותֹו ומַ ְשּפִ יעָה בֹו אֶ ת ךָל הַ הַ ְשּפָעֹות
יֹורד הַ שֶ פַע לְ כָל עַם יִ ְש ָראֵ ל
שֶ צָ ִריְך ,בֵ ין בְ רוחָ נִטות ובֵ ין בְ ג ְַש ִמטות ,וְ אַ חַ ר ךְָך בַ בֹ קֶ ר הוא הַ צִ םֹור וְ הַ ְשבִ יל אֲשֶ ר דַ ְרךֹו ֵ
ולְ כָל הָ עֹולָם ךֺכֹו (זוה"ק שמיני לו ע"א).
הַ לֶ לְֶך בַ ִש ְביָה
מָ שָ ל לְ מָ ה הַ דָ בָ ר דֹומֶ ה? לְ מֶ לְֶך גָדֹול שֶ טָצָ א לְ טַ טֵל בַ ַטעַר וְ לָצוד חַ טֹות בִ ְשעֹות הָ ע ֶֶרב וְ תָ עָה בְ דַ ְרךֹו .הָ יָה זֶה בְ עֹונַת
ושלָגִ ים סֹוע ֲִרים ְמאֹ ד ,וְ הַ לֶ לְֶך חִ ּפֵש מַ חֲסֶ ה לְ גו פֹו מֵ הַ קֹ ר וְ הַ ְשלָגִ ים ,וְ הִ םֵה ָראָ ה הַ לֶ לְֶך בִ קְ תָ ה
הַ חֹ ֶרף שֶ ל ְתקופַת גְ שָ ִמים ְ
םֹורא.
קְ טַ םָה הַ לָ טָ ה לִ ּפֹ לִ ,מטָד דָ פַק הַ לֶ לְֶך בַ דֶ לֶת ךְ שֶ ךֺכֹו ָרטֹ ב עַד לְ שַ ד עַצְ מֹותָ יו וְ הוא רֹועֵד מֵ הַ קֹ ר הַ ָ
הֶ עָנִ י שֶ ּפָתַ ח אֶ ת הַ דֶ לֶת ל ֹא יָדַ ע ִמי הוא זֶה הַ הֵ לְֶך שֶ דֹופֵק בְ דַ לְ תֹו בְ שָ עָה ךֹ ה ְמאֺחֶ ֶרת ,אֲבָ ל הוא הִ כְ נִיסֹו ִמטָד לְ בֵ יתֹו
הֹושיבֹו לְ יַד הַ תַ םור לְ חַ לֵ ם אֶ ת גופֹו ךְ שֶ הוא נֹותֵ ן לֹו בְ ג ִָדים חַ ִלים לִ לְ בֹ ש וְ אֹ כֶל ּפָשוט וָחָ ם לְ הָ ִשיב אֶ ת רוחֹו .ךְ שֶ הִ גִ י ַע
וְ ִ
הַ בֹ קֶ ר גִ כָה הַ לֶ לְֶך ֶלעָנִ י אֶ ת זְהותֹו הָ א ֲִמ ִתית ,וְ אָ מַ ר לֹו :תֵ דַ ע לְ ָך שֶ אֲנִ י הוא הַ לֶ לְֶך שֶ ל ךָל הַ ְל ִדינָה ,וְ כֵיוָן שֶ אַ תָ ה נָתַ תָ לִ י
אֹותי בְ שָ עָה ךֹ ה קָ שָ הָ ,לכֵן מֵ הַ טֹום ךָל דַ לְ תֹות הָ אַ ְרמֹון יִ הְ יו
ִ
מַ חֲסֶ ה בַ קֹ ר ובַ שֶ לֶג וְ הֵ שַ בְ תָ אֶ ת רוחִ י בְ אֹ כֶל ומָ זֹון וְ הִ צַ לְ תָ
יתָך עַל
סֹורָך וְ כָל צָ ְרכֵי בֵ ְ
ּפְ תוחֹות בְ ָפנֶיָךַ ,ךאֲשֶ ר בְ כָל שָ עָה שֶ ִת ְרצֶ ה תוכַל לָבֹוא לָאַ ְרמֹון .ז ֹאת וְ עֹוד ,מֵ הַ טֹום ךָל מַ חְ ְ
אֹותי וְ הֵ שַ בְ תָ אֶ ת רוחִ י בְ עֵת צָ ָר ִתי ַךאֲשֶ ר ךִ ְמעַט שֶ ָגוַעְ ִתי מֵ הַ קֹ ר הַ גָדֹול
ִ
בֵ ית הַ ְללוכָה ,וְ כָל ז ֹאת ִמ ּפְ נֵי שֶ אַ תָ ה הִ צַ לְ תָ
םֹורא.
וְ הָ ָרעָב הַ ָ
וְ הַ םִ ְמשָ ל הוא ,ךְ מֹו שֶ ִלדֶ ֶרְך הָ עֹולָם ַךאֲשֶ ר אָ דָ ם ּפָשוט רֹוצֶ ה לִ זְךֹות לְ הַ כְ נִיס אֶ ת הַ לֶ לְֶך לְ בֵ יתֹו – בְ וַדַ אי שֶ אֵ ינֹו יָכֹול
לִ זְךֹות ָלזֶה בִ ְשעֹות הַ טֹום ,ךִ י ל ֹא ךָל אֶ חָ ד ָראוי לְ הַ כְ נִ יס אֶ ת הַ לֶ לְֶך לְ בֵ יתֹוַ ,רק הַ שָ ִרים הַ םִ כְ בָ ִדים ַוחֲשובֵ י הַ לַ ְמ ָלכָה
הַ ְמקֹ ָרבִ ים לַלַ לְ כות יְ כֹולִ ים לִ זְךֹות ָלזֶהֲ ,א בָ ל ַךאֲשֶ ר הַ לֶ לְֶך נִ ְמצָ א ִמחוץ לְ בֵ יתֹו וְ הוא ְמחַ ּפֵש ךִ בְ יָכֹול מַ חֲסֶ ה – שֶ זֶה

תֹורה בְ שָ ָעה זֹוָ ,לכֵן בְ שָ עָה זֹו יָכֹול
בַ חֲצֹות לַיְ לָה ַךאֲשֶ ר הַ ְשכִ ינָה ל ֹא מָ צְ אָ ה מָ נֹוחַ לְ כַף ַרגְ לָה ,אֶ כָא לְ ַרגְ לֵי ִמי שֶ כֹומֵ ד ָ
ָך ל אֶ חָ ד לִ זְךֹות לְ אָ ֵרחַ ךִ בְ יָכֹול אֶ ת הַ לֶ לְֶך בְ בֵ יתֹו ולְ שַ לֵ חַ אֶ ת הַ ְשכִ ינָה הַ קְ דֹושָ ה.
וְ זֶהו אֶ חָ ד מֵ הַ הֶ ְסבֵ ִרים מַ דו ַע הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש מַ בְ ִטיחַ ךָל ךְָך הַ ְרבֵ ה הַ בְ טָ חֹות עֲצומֹות לְ ִמי שֶ כֹומֵ ד בַ שָ עֹות הַ כָלו .ךִ י
נֹורא ,יָכֹול ךָל אָ דָ ם לִ זְךֹות לְ הַ עֲלֹות אֶ ת הַ ְשכִ ינָה ולְ הַ כְ נִיס אֶ ת הַ לֶ לְֶך לְ בֵ יתֹו – מַ ה
בְ שָ עֹות אֵ כו שֶ בָ הֶ ן הַ ְשכִ ינָה בְ צַ עַר ָ
שֶ אֵ ינֹו יָכֹול לִ זְךֹות בְ מֶ שֶ ְך ךָל הַ טֹום ךֺכֹו.
הַ כַיְ לָה ְמ ַזךֶה ךָל אֶ חָ ד לִ ְהיֹות ָראוי לְ הַ עֲלֹות לִ לודֹו ל ְַשכִ ינָה
תֹורה בִ ְשעֹות הַ טֹום ,בְ דֶ ֶרְך ךְ לָל לִ לודֹו ל ֹא
וְ הַ חַ עַם לְ כְָך ְמבֹ אָ ר בַ מֵ פֶר 'לִ קוטֵ י מֹוה ֲַר"ן' (קנט) שֶ ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם עֹוסֵ ק בַ ָ
גֹורם לְ הַ עֲלֹות אֶ ת הַ ְשכִ ינָה ִמּפְ נֵי ְשתֵ י ִסבֹות:
ֵ
ִסבָ ה ִראשֹונָה :ךִ י בְ דֶ ֶרְך ךְ לָל הָ אָ דָ ם אֵ ינֹו ְמ ַכוֵן בַ כִ לוד ַרק לִ כְ בֹוד הַ ְשכִ ינָה הַ קְ דֹושָ ה ,אֶ כָא לִ לודֹו ְמעֹ ָרב עִ ם ךָל ִמינֵי
ּפְ נִ טֹות.
ִסבָ ה ְשנִ טָה :ךִ י גַם ַךאֲשֶ ר הוא ִמ ְת ַךוֵן בְ מַ עֲשָ יו ַרק לִ כְ בֹוד הַ ְשכִ ינָה הַ קְ דֹושָ ה ,ל ֹא ךָל אֶ חָ ד ָראוי ָלזֶה שֶ כִ לודֹו ַי ֲעלֶה אֶ ת
הַ ְשכִ ינָה ,ךִ י בִ ְשבִ יל זֶה צָ ִריְך הָ אָ דָ ם לִ הְ יֹות צַ ִדיק גָדֹול הַ םָקִ י ִמךָל חֵ ְטא וְ עָֹון.
םֹוראָ ה שֶ ל הַ כִ לוד בַ כַיְ לָה ,שֶ בֹו יָכֹול ךָל
ַ"ת (ליקוטי הלכות ,הלכות תפילה א) שֶ זֹו מַ ֲעלָתֹו הָ עֲצומָ ה וְ הַ ָ
ומַ ְסבִ יר מֹוה ֲַרנ ְ
עֹוסקִ ים
תֹורה ,אֲפִ כו שֶ טִ הְ יֶה הָ אָ דָ ם הַ ּפָשוט בְ יֹותֵ ר ,לִ גְ רֹ ם בְ לִ לודֹו עֲלִ טָה ל ְַשכִ ינָה ךְ מֹו הַ צַ ִדיקִ ים הַ גְ דֹולִ ים הָ ְ
אָ דָ ם שֶ כֹומֵ ד ָ
תֹורה בִ ְשעֹות הַ טֹום ,וְ זֶה ִמךַלָ ה ְטע ִָמים:
בַ ָ
ומצְ טַ ע ֶֶרת בְ צַ עַר גָדֹול ְמאֹ ד עַל ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש וְ אֵ ין לָה שום
ִמצַ ד הַ ְשכִ ינָהִ :מּפְ נֵי שֶ בַ חֲצֹות לַיְ לָה הַ ְשכִ ינָה בֹו ָכ ה ִ
הודי הַ ּפָשוט
תֹורה מֵ הָ עֹולָם הַ זֶה (זוהר ויחי דף רל) – וְ זֶה אֲפִ כו ַךאֲשֶ ר הוא מֵ הַ טְ ִ
נַחַ ת רוחַ ַרק ַךאֲשֶ ר עֹולֶה לִ לוד הַ ָ
בְ יֹותֵ ר .ז ֹאת וְ עֹוד ,בַ כַיְ לָה הַ ְשכִ ינָה נֹודֶ דֶ ת ִמ ְלקֹומָ ה וְ נִ ְמצֵ את בָ עֹולָמֹות הַ תַ חְ תֹונִ ים וְ ֶנאֱמַ ר ָעלֶיהָ " :וְ ל ֹא מָ ְצאָ ה הַ טֹונָה
תֹורה בְ שָ עָה זֹו  -וְ הוא מַ ֲעלֶה אֹותָ ה ,וְ אָ ז ךְ בָ ר אֶ פְ שָ ר לֹומַ ר
שֹורה עַל ךָל ִמי שֶ כֹומֵ ד ָ
מָ נֹוחַ לְ כַף ַרגְ לָה" ,וְ ָלכֵן הִ יא ָ
גֹורם נַחַ ת רוחַ ל ְַשכִ ינָה הַ קְ דֹושָ ה – אֲפִ כו ַךאֲשֶ ר הַ כֹומֵ ד
ָעלֶיהָ " :גַם ִצּפֹור מָ ְצאָ ה בַ יִ ת" .וְ ָלכֵן הַ כִ ל וד בִ ְשעֹות הַ כַיְ לָה ֵ
הודי הַ ּפָשוט בְ יֹותֵ ר.
הוא הַ טְ ִ
ִמצַ ד הָ אָ דָ םַ :ךאֲשֶ ר אָ דָ ם לֹומֵ ד בִ ְשעֹות הַ כַיְ לָה בְ כְָך הוא ְמבַ חֵ ל אֶ ת תַ ֲאוַת הַ שֵ נָה ִמלֶ םו ,וְ עַל יְ דֵ י זֶה הוא ְמבַ חֵ ל אֶ ת ךָל
ג ְַש ִמטותֹו ,וְ ָלכֵן עַל יְ דֵ י ךְָך הוא יָכֹול לִ זְךֹות לְ הַ ְש ָראַ ת הַ ְשכִ ינָה.
ִמצַ ד הַ שָ עָ ה וְ הַ זְ מַ ן :הַ כַיְ לָה הוא הַ זְמַ ן הַ ְל ֺסגָל בְ יֹותֵ ר לְ הַ ְש ָראַ ת הַ ְשכִ ינָה ,ךִ י אָ ז ךָל הָ עֹו ָלם יָשֵ ן וְ נָח ִמךָל תַ אֲוֹות וְ הַ בְ לֵי
הָ עֹולָם הַ זֶה ,וְ ָלכֵן קַ ל לְ אָ דָ ם לְ בַ חֵ ל אֶ ת ג ְַש ִמטותֹו ולְ דַ בֵ ק אֶ ת עַצְ מֹו בַ ה' יִ ְתבָ ַרְך בְ עֵת לִ לודֹו ,וְ עַל יְ דֵ י זֶה ַלעֲשֹות נַחַ ת
רוחַ ל ְַשכִ ינָה הַ קְ דֹושָ ה ולְ הַ עֲלֹותָ ה (ליקוטי הלכות תפילה א).
גֹורם לְ הַ ְש ָראַ ת הַ ְשכִ ינָה הַ קְ דֹושָ ה ,וְ ָלכֵן הוא מַ ְמ ִשיְך שֶ פַע ובְ ָרכָה עַל ךָל בֵ ית
ומךָל הַ ְחע ִָמים הָ אֵ כו הַ כִ לוד בַ כַיְ לָה ֵ
ִ
יִ ְש ָראֵ ל ךְ מֹו שֶ ךָתוב בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (ויקרא יג) ,וְ הוא הַ לַ ְמ ִשיְך ְש ִמ ָירה עִ כ ִָאית עַל ךָל יִ ְש ָראֵ ל בְ כָל ְמקֹומֹות שֶ הֵ ם
(זוה"ק ויחי דף רמג).
מָ ה הַ ּפֵ רוש צַ עַ ר הַ ְשכִ ינָה הַ קְ דֹושָ ה?
צָ ִריְך לָדַ עַת שֶ ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם נִ כְ שָ ל בְ אֵ יזֶה חֵ ְטא חַ ס וְ חָ לִ ילָה ,עִ קַ ר הַ ּפְ גָם שֶ םִ גְ ַרם ִמךְָך הוא בַ ְשכִ ינָה הַ קְ דֹושָ ה ,שֶ ּפֵרושֹו
הוא שֶ ךְ תֹוצָ אָ ה ִמךְָך ה' יִ ְתבָ ַרְך אֵ ינֹו יָכֹול לְ הִ ְתגַכֹות אֵ לֵינו ולְ הַ ְשרֹות אֶ ת ְשכִ ינָתֹו ָעלֵינו – ךִ י אֵ ין לָנו ךֵלִ ים לְ הָ כִ יל אֶ ת
אֹורֹו הַ גָדֹול מֵ חֲמַ ת חֲטָ אֵ ינו ַועֲֹונֹותֵ ינו ,וְ זֶה עִ קַ ר הַ ּפְ גָם שֶ םֹוצַ ר עַל יְ דֵ י הַ חֲטָ ִאים וְ הָ עֲֹונֹות.

ךִ י ַךאֲשֶ ר אֵ ין לָנו ךֵלִ ים לְ הָ כִ יל אֶ ת אֹור ה' יִ ְתבָ ַרְך ֲא ַז י ה' יִ ְתבָ ַרְך מֺכְ ָרח ךִ בְ יָכֹול לְ הִ ְסתַ כֵק מֵ ִאתָ נו ,וְ ַכאֲשֶ ר ה' יִ ְתבָ ַרְך
ְמסַ כֵק אֶ ת ְשכִ ינָתֹו ,ךְ לֹומַ ר שֶ אֵ ינֹו יָכֹול לְ הִ ְתגַכות לְ עַם יִ ְש ָראֵ ל ,זֶהו צַ עַר הַ ְשכִ ינָה הַ גָדֹול בְ יֹותֵ ר ,ךִ י אֵ ינֹו יָכֹול לְ הַ ְשּפִ י ַע
ִמ חובֹו לִ בְ ִרטֹותָ יו ךְ פִ י ְרצֹונֹו .וְ זֶהו ְמקֹור ךָל הַ צָ רֹות וְ חֹ סֶ ר הַ הַ ְשּפָעֹות שֶ ט ְֶשנָם בָ עֹולָם ,ךִ י ה' יִ ְתבָ ַרְך הוא ְמקֹור ךָל
הַ שֶ פַע וְ כָל הַ חֹוב שֶ ט ְֶשנֹו בָ עֹולָם ,וְ ַכאֲשֶ ר ה' יִ ְתבָ ַרְך ִמ ְת ַגכֶה בָ עֹולָם ִמלֵ י לָא הָ עֹולָם מָ לֵא הַ ְשּפָעֹות ובְ ָרכֹות וְ ל ֹא חָ סֵ ר
ְמאומָ ה בְ שום ְתחום הֵ ן בְ רוחָ נִ טות וְ הֵ ן בְ ג ְַש ִמטות.
וְ הִ םֵה הַ צַ עַר הַ גָדֹול בְ יֹותֵ ר לַה' יִ ְתבָ ַרְך הוא ַךאֲשֶ ר אֵ ינֹו יָכֹול לְ הַ ְשּפִ י ַע ִמחובֹו לִ בְ רואָ יו ,ךִ י ַרק בִ ְשבִ יל זֶה בָ ָרא ה'
רואים ךֵלִ ים לְ הָ כִ יל אֶ ת אֹור ה' יִ ְתבָ ַרְך
יִ ְתבָ ַרְך אֶ ת ךָל הָ עֹולָם ךֺכֹו – ךְ דֵ י לְ הֵ ִטיב עִ ם בְ ִרטֹותָ יוָ .לכֵן ַךאֲשֶ ר אֵ ין לַבְ ִ
מֵ חֲמַ ת הַ חֲטָ ִאים וְ הָ עֲֹונֹות ,זֶהו הַ צַ עַר הַ גָדֹול בְ יֹותֵ ר – הַ םִ קְ ָרא "צַ עַר הַ ְשכִ ינָה".
וְ ָלכֵן ךָל ַך ָונָתֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם בְ עֵת לִ לודֹו ובְ עֵת ְתפִ כָתֹו צְ ִריכִ ים לִ הְ יֹות ךְ דֵ י ַלעֲשֹות מָ כֹון ל ְַשכִ ינָה – וְ עַל יְ דֵ י ךְָך לִ גְ רֹם
גֹורם לְ הַ ְש ָראַ ת הַ ְשכִ ינָהְ ,דהַ יְ נו
שֶ פַע בְ ָרכָה וְ טֹובָ ה לְ כָל בֵ ית יִ ְש ָראֵ ל .וְ זֶה ךֹ חֹו הַ גָדֹול שֶ ל הַ כִ לוד בַ כַיְ לָה – שֶ הוא ֵ
שֶ בְ לִ לודֹו הוא עֹושֶ ה ךְ לִ י קִ בול לְ הָ כִ יל אֶ ת אֹור ה' יִ ְתבָ ַרְך ,שֶ זֶה הַ ּפֵרוש הַ ְש ָראַ ת הַ ְשכִ ינָה הַ קְ דֹושָ ה ,וְ ָלכֵן מַ ֲעלָתֹו
גְ דֹולָה ַועֲצומָ ה ְמאֹ ד.
ּתֹורה
עִ קַ ר הַ ִּתקון לְ כָל חֶ ְטאֵ י הָ אָ דָ ם הוא לָקום בַ חֲצֹות לַיְ לָה ַלעֲסֹ ק בַ ָ
ימי שֶ ל הַ חֲטָ ִאים הוא מַ ה שֶ הָ אָ דָ ם ג ַָרם עַל יְ דֵ י עֲֹונֹותָ יו צַ עַר וִ ִירידָ ה ַל ְשכִ ינָה הַ קְ דֹושָ הָ ,לכֵן
ִמךֵיוָן שֶ עִ קַ ר הַ ּפְ גָם הַ ּפְ נִ ִ
דֹושים
ומּפְ נֵי כְָך מובָ א בַ ְמפ ִָרים הַ קְ ִ
עִ קַ ר תַ קָ נָתֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם הוא שֶ טָקום חֲצֹות וְ יִ גְ רֹ ם ִש ְמחָ ה ַועֲלִ טָה ל ְַשכִ ינָה הַ קְ דֹושָ הִ .
תֹורה ,ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב
שֶ עִ קַ ר הַ ִתקון ַלחֲטָ ִאים שֶ ל הָ אָ דָ ם יֹותֵ ר ִמךָל הַ תַ עֲנִטֹות וְ הַ ִמגופִ ים הוא לָקום בַ חֲצֹות הַ כַיְ לָה וְ ַלעֲסֹ ק בַ ָ
יטשֹוב זיע"א בְ ִספְ רֹו 'סור מֵ ָרע ַועֲשֵ ה טֹוב' ,שֶ הַ כִ לוד בַ כַיְ לָה נֶחְ שָ ב ךְ מֹו ךַלָ ה וְ כַלָ ה
ִיד ְ
הרה"ק ַרבִ י צְ בִ י הִ ְירש ִמז ִ
תַ עֲנִ טֹות ,וְ כֵן ךָתַ ב ַרבִ י ַיעֲקֹ ב אַ בוחֲצִ ָירא זְכותֹו ָיגֵן ָעלֵינו בְ ִספְ רֹו 'שַ ע ֲֵרי ְתשובָ ה' וְ זֶה לְ שֹונֹוָ " :לכֵן הַ שָ ב ִב ְתשובָ ה
'ּתשובָ ה',
צָ ִריְך לִ זָהֵ ר ְמאֹ ד לָקום חֲצֹות ,ךִ י זֶהו ִּתקון גָדֹול הַ לֹועִ יל לֹו יֹותֵ ר ִמךָל הַ ִּתקונִ ים .וְ זֶה נִ ְרמָ ז ְב ִמכַת ְ
'דיר ְש'נ ְָתָך וְ 'תָ קום בַ 'חֲצֹות הַ 'כַיְ לָה .וְ כֵןְ :ש'מֹ ר וְ ' ִהזָהֵ ר – ּתָ 'קום בַ 'ח ֲִצי הַ 'כַיְ לָה" .עַד ךָאן
ָראשֵ י ּתֵ בֹות ּתָ ִ
לְ שֹונֹו.
ךְ ִאלָ א הַ ְמגִ ינָה עַ ל בָ נֶיהָ
תֹורה בַ כַיְ לָה נִ צֹ ל ִמךָל ַרע ומַ ֲחלָה ,וְ גַם ִאם הוא נִ כְ שַ ל בְ אֵ יזֶה חֵ ְטא
וְ ָלכֵן ךָתוב בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (ויקרא כג) שֶ הַ כֹומֵ ד ָ
ומַ גִ י ַע לֹו חַ ס וְ חָ לִ ילָה אֵ יזֶה דָ בָ ר ָרע ,אֵ ין הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא מַ עֲנִ יש אֹותֹו עַל ךְָך ,אֶ כָא ַרק רֹומֵ ז לֹו שֶ טָבִ ין עַל מָ ה ַלחֲזֹר
ומתַ קֵ ן אֶ ת הַ ְשכִ ינָה ,ךְָך
בִ ְתשובָ ה – ךְ ִאלָ א הָ רֹומֶ זֶת לִ בְ נָה מֶ ה ָעלָיו לְ תַ קֵ ן וְ אֵ ינָה מַ עֲנִ ישָ ה אֹותֹו ,ךִ י ךְ שֵ ם שֶ הוא מַ ֲעלֶה ְ
ומגִ ינָה ָעלָיו ִמךֹ ל ָרע.
הַ ְשכִ ינָה ְמכַמָ ה ָעלָיו ְ
אַ הֲבַ ת יִ ְש ָראֵ ל – לָקום חֲצֹות
תֹורה בַ כַיְ לָה – בְ כְָך הוא מַ ֲעלֶה אֶ ת הַ ְשכִ ינָה הַ קְ דֹושָ ה וְ עַל יְ דֵ י זֶה מַ ְמ ִשיְך שֶ פַע ַרב טוב
וְ כֵיוָן שֶ ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם לֹומֵ ד ָ
לְ כָל בֵ ית יִ ְש ָראֵ לָ .לכֵן ,ךָל אָ דָ ם שֶ אֹוהֵ ב אֶ ת עַם יִ ְש ָראֵ ל וְ חָ פֵץ בְ טֹובָ תָ ם צָ ִריְך לְ הִ ְשתַ דֵ ל לָקום בַ חֲצֹות הַ כַיְ לָה וְ ַלעֲסֹק
תֹורה בַ חֲצֹות הוא מַ ְמ ִשיְך שֶ פַע וְ ַרב טוב לְ כָל בֵ ית יִ ְש ָראֵ ל ומֹ ֵנ ַע צָ רֹות וגְ זֵרֹות קָ שֹות
ומךֵיוָן שֶ עַל יְ דֵ י שֶ כֹומֵ ד ָ
תֹורהִ .
בַ ָ
ִמךָל בֵ ית יִ ְש ָראֵ לִ ,מלֵ ילָא הוא הָ ִראשֹון לְ קַ בֵ ל אֶ ת הַ שֶ פַע הַ םִ ְמשָ ְך עַל יָדֹו ,וְ זֶה הַ חַ עַם שֶ הַ כִ לוד בַ כַיְ לָה הוא ְס ֺגכָה גְ דֹולָה
חומים.
ובְ דוקָ ה לִ ישועֹות וְ הַ ְשּפָעֹות בְ כָל הָ עִ נְ יָנִ ים ובְ כָל הַ ְת ִ
נֹורא
ִסּפור ָ
בְ סֵ פֶר ' ֵעץ חַ טִ ים' לְ הַ גְ ַר"ח ִמוָואלֹוזִ'ין זְכותֹו ָיגֵן ָעלֵינו (אֹות ד) מובָ א ,שֶ הַ גָאֹון ַרבִ י חַ טִ ים ִמ ָואלֹוזִ'ין הָ יָה מֵ ִשיב לְ אֵ כו
שֶ שָ אֲלו אֹותֹו מַ ה ַכעֲשֹות לְ ִתקון נַפְ שָ ם וְ כֵיצַ ד לְ ַכּפֵר עַל עֲֹונֹותֵ יהֶ ם ,שֶ הַ ְתשובָ ה לְ ָכְך הִ יא לָקום בַ כַיְ לָה וְ לִ לְ מֹ ד ְשתַ יִ ם
אֹו שָ לֹוש שָ עֹות .וְ הָ יָה ְמסַ ּפֵר לָהֶ ם אֶ ת הַ ִמּפור הַ בָ א שֶ הוא בְ עַצְ מֹו הָ יָה עֵד לֹו ,וְ זֶה הַ לַ עֲשֶ ה:

הָ יָה בְ ָואל ֹוזִ'ין ְמלַלֵ ד ִתינֹוקֹות אֶ חָ ד שֶ םִ פְ טַ ר וְ נִ כְ נַס ךְ ִדבוק לְ אֵ יזֶה ַנ עַר ,וכְ שֶ בָ א אֶ חָ ד הַ גְ דֹולִ ים לְ הֹוצִ יא אֶ ת הַ ִדבוק הֵ ִשיב
לֹו הַ ְללַלֵ ד שֶ םִ ְשאַ ר לֹו חֹוב שֶ ל ח"י זְהובִ ים אֵ צֶ ל ּפְ לֹונִי ,וְ ִאם יְ שַ כְ מו לֹו אֶ ת הַ חֹוב ִמטָד יֵצֵ א ִמגופֹו שֶ ל הַ ַםעַר וְ יָבֹוא אֶ ל
ְמנוחָ תֹו .ךְ שֶ שָ מַ ע ז ֹאת הַ ַםעַר שֶ הִ ךִ יר אֶ ת הַ ְללַלֵ ד – ִמּפְ נֵי שֶ כָמַ ד אֶ צְ לֹו בְ חַ טָיו ,הִ ְת ַּפכֵא ְמאֹ ד שֶ זֶה הַ דָ בָ ר הַ טְ חִ ִידי שֶ ְל ַעךֵב
אֶ ת ְמנוחָ תֹו ,וְ שָ אַ ל אֶ ת הַ ְללַלֵ ד :ה ֲֵרי אֲנִ י יֹודֵ ַע שֶ אַ תָ ה נִ כְ שַ לְ תָ ַּפעַם בֶ עָֹון חָ מור שֶ ל גִ כוי ע ֲָריֹות ,וְ כֵיצַ ד ל ֹא הֶ עֱנִ ישו
אֹותָך עַל ךְָך בַ שָ מָ יִם? הֵ ִשיב לֹו עַל ךְָך הַ ְללַלֵ ד ,שֶ לֵ אֹותֹו יֹום שֶ םִ כְ שַ ל בְ חֵ ְטא זֶה הוא הָ יָה קָ ם בְ כָל לַיְ לָה וְ לֹומֵ ד שָ ֹלש
ְ
שָ עֹות ,ובִ זְכות זֶה מָ חֲלו לֹו בַ שָ מַ יִ ם עַל אֹותֹו עָֹון! וְ אָ כֵן ִמטָד ַךאֲשֶ ר ִשכְ מו אֶ ת הַ חֹוב שֶ ל הַ חַ "י זְהובִ ים יָצָ א הַ ִדבוק
דֹורשֵ י ה' שֶ הַ כִ לוד בַ כַיְ לָה
רורה לְ כָל ְ
ומךָאן הָ יָה מֵ בִ יא הַ גְ ַר"ח ִמ ָואלֹוזִ'ין ְראָ יָה בְ ָ
ִמגופֹו שֶ ל הַ ַםעַר – וְ שָ ב וְ ָרפָא לֹוִ ,
ךֹ חֹו ַרב לְ ַכּפֵר לְ ג ְַמ ֵרי אֶ ת ךָל עֲֹונֹותָ יו שֶ ל הָ אָ דָ ם.
דֹורנו אָ נו ַךאֲשֶ ר הָ יו בָ ִאים ֲאנ ִָשים ַלגָאֹון הַ גָדֹול הָ ַרב מָ ְר ְדכַי אֵ לִ טָהו זַצַ "ל וְ הָ יו ְמבַ קְ ִשים ִמלֶ םו שֶ טִ תֵ ן לָהֶ ם
וְ כְָך גַם בְ ֵ
דֶ ֶרְך לְ ִתקון נַפְ שָ ם ולְ ַכּפֵר עֲֹונֹותֵ יהֶ ם ,הָ יָה הָ ַרב ְמסַ ּפֵר לָהֶ ם ִסּפור זֶה שֶ אֵ ַרע בְ וָואלֹוזִ'ין ,וְ הָ יָה מַ ְמלִ יץ לָהֶ ם לָקום חֲצֹות
תֹורה ובִ זְכות ךְָך יִ ְמחֲלו ךָל עֲֹונֹותֵ יהֶ ם – בַ אֲשֶ ר הִ יא עֵצָ ה הַ שָ וָה לְ כָל ָנפֶש ,לְ ַכּפֵר אֶ ת ךָל חֲטָ אָ יו ַועֲֹונֹותָ יו שֶ ל
וְ ַלעֲסֹ ק בַ ָ
הָ אָ דָ ם אֲשֶ ר חָ טָ א ולְ הָ בִ יאֹו לְ ִתקון נַפְ שֹו בִ ְשלֵמות.
מורים – עַל
וְ זֹוהִ י עֵצָ ה נִפְ לָאָ ה לְ כָל אָ דָ ם לִ זְךֹות לְ ִתקון בְ דֶ ֶרְך קַ כָה וְ נֹוחָ ה לְ ל ֹא תַ עֲנִטֹות וְ ִסגופִ ים ולְ ל ֹא שום ֳענ ִָשים וְ יִ ִ
תֹורה ,ובְ כְָך מַ ֲעלָתֹו גְ דֹולָה ְמאֹ ד ,שֶ ְלתַ קֵ ן ומַ ֲעלֶה אֶ ת הַ ְשכִ ינָה הַ קְ דֹושָ ה ,וְ עַל יְ דֵ י זֶה ְמתַ קֵ ן
יְ דֵ י שֶ טָקום חֲצֹות וְ ַיעֲסֹ ק בַ ָ
אֶ ת ךָל חֲטָ אָ יו ופְ גָמָ יו.
סֹוד ִבחול הַ שֵ נָה
הַ ְסבֵ ר נֹוסָ ף מַ דו ַע הַ כִ לוד ךָל ךְָך חָ שוב דַ וְ קָ א ַךאֲשֶ ר הוא ַנעֲשֶ ה בִ ְשעֹות הַ כַיְ לָה וְ דַ וְ קָ א עַל ךְָך הִ בְ ִטיחו ֲחכָמֵ ינו זַ"ל ךָל
ךְָך הַ ְרבֵ ה הַ בְ טָ חֹות ובְ ָרכֹותְ ,מבֹ אָ ר עַל ּפִ י מַ ה שֶ ךֹותֵ ב הַ לַ ה ֲַר"ל בְ ִספְ רֹו נְ ִתיבֹות עֹולָם (נתיב התורה פ"ד) ומֵ בִ יא שָ ם
ךַלָ ה יְ סֹודֹות חֲשובִ ים הַ לַ ְסבִ ִירים אֶ ת מַ ֲעלַת הַ כַיְ לָה וְ הַ כִ לוד בְ שָ עָה זֹו ,וְ אֵ כו הֵ ם:
א .הָ אֲוִ יר בַ כַיְ לָה נָקִ י .בַ כַיְ לָה יְ שֵ נִ ים ךָל בְ נֵי הָ עֹולָם וְ נָחִ ים מֵ עִ ְסקֵ יהֶ ם ,וְ ָלכֵן הָ אֲוִ יר בַ כַיְ לָה אֵ ינֶםו ְמגֺשָ ם מֵ אַ נְ שֵ י הָ עֹולָם
רודים בְ הַ בְ לֵי עֹולָם הַ זֶה בִ ְשעֹות הַ טֹום .ךְ מֹו כֵן בַ כַיְ לָה שֹולֵט הַ חֹ שֶ ְך הַ ְמסַ לֵ ל אֶ ת הֶ עְ דֵ ר אֹור הַ שֶ מֶ ש וְ הַ ְמצִ יאות שֶ ל
הַ ְח ִ
תֹורה הִ יא רוחָ נִ ית ,וְ ָלכֵן הִ יא צְ ִריכָה ִסכוק ךָל עִ נְ יְ נֵי הַ ג ְַש ִמטות.
הַ חֶ בַ ע ,וְ ִאכו הַ ָ
ב .עֹוד יֵש לָדַ עַת ,שֶ הַ שֵ נָה הִ יא הַ ּפְ ֺעכָה הַ ג ְַש ִמית בְ יֹותֵ ר שֶ קַ טֶמֶ ת בַ בְ ִריאָ ה ,ךִ י ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם יָשֵ ן – ַרק גופֹו ּפֹועֵל
ומ ְת ַעםֵג ,וְ נִ ְשמָ תֹו ִמ ְסתַ כֶקֶ ת ִמלֶ ם ו ךִ ְמעַט לְ ג ְַמ ֵרי ,וְ ָלכֵן הִ ְשוו ֲחכָמֵ ינו זַ"ל אֶ ת הַ שֵ נָה לְ ִמיתָ ה וְ אָ ְמרו שֶ הַ שֵ נָה הִ יא אֶ חָ ד
ִ
ִמ ִש ִשים בְ ִמיתָ ה ,ומֵ הַ חַ עַם הַ זֶה ֲחכָמֵ ינו זַ"ל גִ םו ךָל ךְָך אֶ ת הַ שֵ נָה שֶ ל שַ ח ֲִרית עַד שֶ אָ ְמרו (אבות ג) "שֵ נָה שֶ ל שַ ח ֲִרית
מֹוצִ יאָ ה אֶ ת הָ אָ דָ ם ִמן הָ עֹולָם" ,ךִ י בַ בֹ קֶ ר הַ שֵ נָה ְמתוקָ ה ְמאֹ ד ,וְ ַכאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם יָשֵ ן בִ ְשעַת הַ בֹ קֶ ר ,מֵ רֹ ב ְמ ִתיקות הַ שֵ נָה
הוא יָשֵ ן ךֹ ה חָ זָק עַד שֶ םֶחְ שָ ב לֹו שֶ הוא ִמ ְסתַ כֵק לְ ג ְַמ ֵרי מֵ הָ עֹולָם הַ ֶזה.
ו ִמךֵיוָן שֶ הַ שֵ נָה ְמסַ לֶ לֶת יֹותֵ ר ִמךָל אֶ ת הִ ְתג ְַשמות הָ אָ דָ םָ ,לכֵן ַךאֲשֶ ר הַ לַ לְ אָ כִ ים טָ עו בְ אָ דָ ם הָ ִראשֹון וְ חָ ְשבו שֶ הוא
אֱֹלקִ ים עַד שֶ ָרצו לֹומַ ר לְ ָפנָיו קָ דֹוש קָ דֹוש קָ דֹוש ,הִ ּפִ יל הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ָעלָיו שֵ נָה – הַ ְמסַ לֶ לֶת אֶ ת הַ ג ְַש ִמטות
הַ גְ דֹולָה בְ יֹותֵ ר ,וְ ַכאֲשֶ ר ָראו הַ לַ לְ אָ כִ ים שֶ הוא יָשֵ ן הֵ בִ ינו שֶ אֵ ינֹו אֶ כָא בָ שָ ר וָדָ ם.
ומבַ חֵ ל אֶ ת הַ שֵ נָה מֵ ָעלָיו ,בְ כְָך נֶחְ שָ ב לֹו שֶ ִמכֵק מֵ ִאתֹו אֶ ת ךָל עִ נְיְ נֵי
תֹורה בַ כַיְ לָה ְ
ומּפְ נֵי ךְָך ַ ,ךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם קָ ם לִ לְ מֹ ד ָ
ִ
הָ עֹולָם הַ זֶה וְ הַ ג ְַש ִמטות – מֵ אַ חַ ר שֶ בִ חֵ ל אֶ ת הַ שֵ נָה שֶ הִ יא הַ ג ְַש ִמטות הַ גְ דֹולָה וְ הַ קָ שָ ה בְ יֹותֵ ר ,וְ ָלכֵן הוא יָכֹול לִ זְךֹות
לְ הַ ְש ָראַ ת הַ ְשכִ ינָה עַל יְ דֵ י לִ לודֹו .וְ זֶה הֵ ן ִמצַ ד הַ כַיְ לָה – שֶ הוא הַ זְמַ ן הַ ְל ֺסגָל לְ לִ לוד ,ךִ י אָ ז ךָל הָ עֹולָם הַ ג ְַש ִמי נֶחְ שָ ב
ךְ ִאכו אֵ ינֹו קַ טָם ,וְ הֵ ן ִמצַ ד זֶה שֶ ֺךכָם יְ שֵ נִ ים וְ אֵ ין אֶ ת הָ אֲוִ יר הַ ְמגֺשָ ם שֶ ל הָ עֹולָם הַ זֶה הַ לַ פְ ִרי ַע ַל ְדבֵ קות הַ ְשלֵמָ ה בַ ה'
יִ ְתבָ ַרְך ,וְ הֵ ן ִמצַ ד זֶה שֶ הוא בְ עַצְ מֹו גַם ךֵן ְמבַ חֵ ל אֶ ת ךָל ג ְַש ִמטותֹו ,שֶ ךָאָ מור זֹו הַ שֵ נָה – שֶ הִ יא הַ ג ְַש ִמטות הַ גְ דֹולָה
בְ יֹותֵ ר ,ובִ זְכות ךְָך זֹוכֶה ךָל הָ עֹושֶ ה ז ֹאת לְ מַ עֲלֹות ךֹ ה גְ דֹולֹות ַועֲצומֹות ,עַד ךָאן.

נִ דוד וְ ִשבור הַ שֵ נָה
עֹוד חָ שוב לָדַ עַת ,שֶ ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם הֹולְֵך לִ ישֹון וְ קָ ם ִמ ְשנָתֹו בַ חֲצֹות הַ כַיְ לָה – בְ כְָך הוא שֹובֵ ר אֶ ת הַ שֵ נָה ,וְ יֵש בְ זֶה
הודי אֶ חָ ד אֶ ת ַרבִ י נַחְ מָ ן
תֹורה בַ חֲצֹות הַ כַיְ לָהָ .לכֵן ַךאֲשֶ ר שָ אַ ל יְ ִ
מַ ֲע לָה יֹותֵ ר גְ דֹולָה מֵ אֲשֶ ר ִאכו הָ יָה נִ ְשאָ ר עֵר וְ לֹומֵ ד ָ
ִמבְ ֶר ְסלֶב זיע"א הַ ִאם לְ הִ שָ אֵ ר עֵר ךָל הַ כַיְ לָה אֹו ָל ֶלכֶת לִ ישֹון וְ לָקום חֲצֹות ,הֵ ִשיב לֹו שֶ ע ִָדיף לִ ישֹון וְ לָקום חֲצֹות ,וְ ז ֹאת
ומבַ חֵ ל אֶ ת הַ שֵ נָה ךְ שֶ הִ יא בְ ִשיא תָ קְ ָּפה וְ חָ זְקָ ה בְ אֶ ְמצַ ע
ִמּפְ נֵי שֶ עַל יְ דֵ י שֶ הָ אָ דָ ם יָשֵ ן וְ קָ ם ִמ ְשנָתֹו בְ כְָך הוא שֹובֵ ר ְ
שֹורה עַל הָ אָ דָ ם.
הַ כַיְ לָה ,וְ עַל יְ דֵ י זֶה הוא ְמבַ חֵ ל לְ ג ְַמ ֵרי אֶ ת "קְ לִ ּפַת הַ שֵ נָה" – שֶ הִ יא שֹ ֶרש הַ חֹ שֶ ְך הָ רוחָ נִ י הַ ֶ
תֹורה בַ זְמַ ן שֶ ל חֲצֹות –
אָ ְמנָם יֵש לָדַ עַת ,שֶ גַם ִמי שֶ כ ֹא הָ לְַך לִ ישֹון לִ פְ נֵי חֲצֹות ,הִ םֵה בְ כָל ֶרגַע שֶ הוא עֵר בַ כַיְ לָה וְ לֹומֵ ד ָ
אשית חָ כְ מָ ה (שער הקדושה פרק א) ,ךִ י בְ זֶה שֶ הוא ְמ ַנדֵ ד
גַם זֶה ֶנ חְ שָ ב לֹו שֶ ְלשַ בֵ ר אֶ ת הַ שֵ נָה ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב בְ סֵ פֶר ֵר ִ
תֹורה – בְ כְָך הוא ְמשַ בֵ ר בְ כָל ֶרגַע אֶ ת הַ שֵ נָה ,וְ עַל יְ דֵ י זֶה ְמבַ חֵ ל אֶ ת ךָל
שֵ נָה מֵ עֵינָיו וְ ל ֹא הֹולְֵך לִ ישֹון אֶ כָא עֹוסֵ ק בַ ָ
הַ חֹ שֶ ְך הָ רוחָ נִ י מֵ עַל נִ ְשמָ תֹו .אָ ְמנָם הַ ְשלֵמות שֶ ל ְשבִ ַירת הַ שֵ נָה הִ יא ָל ֶלכֶת לִ ישֹון מֺקְ דָ ם ולְ שַ בֵ ר אֶ ת הַ שֵ נָה דַ וְ קָ א עַל
תֹורה.
יְ דֵ י שֶ טָקום בְ שָ עָה זֹו ַלעֲסֹ ק בַ ָ
הַ םְ שָ מָ ה חֹוז ֶֶרת בַ חֲצֹות
טַ עַם נֹוסָ ף שֶ בִ גְ לָלֹו ע ִָדיף לִ ישֹון וְ אַ חַ ר ךְָך לָקום חֲצֹות נִ ְמצָ א בְ ִדבְ ֵרי הָ א ֲִריזַ"ל ,שֶ ךָתַ ב בַ א ֲִריכות שֶ ט ְֶשנָם ִתקונִ ים
נִ פְ ל ִָאים בְ ֶנפֶש הָ אָ דָ ם שֶ ַםע ֲִשים עַל יְ דֵ י הַ שֵ נָה דַ וְ קָ א ,וְ זֶה ָרמוז בְ ִדבְ ֵרי ֲחכָמֵ ינו זַ"ל "וְ הִ םֵה טֹוב ְמאֹ ד ,זֹו הַ שֵ נָה" .וְ הַ חַ עַם
נִשמָ תֹו בְ מֶ שֶ ְך הַ טֹום – וְ נִ ְשמָ תֹו חֹוז ֶֶרת חֲדָ שָ ה,
לְ כְָך הואִ ,מּפְ נֵי שֶ עַל יְ דֵ י הַ שֵ נָה הוא מַ פְ ִריד אֶ ת ךָל הַ קְ לִ ּפֹות שֶ םִ ְדבְ קו בְ ְ
ובַ שֵ נָה נִ ְמשָ כִ ים עַל הָ אָ דָ ם מֹ חִ ין וְ דַ עַת חֲדָ ִשים ,בְ סֹוד 'חֲדָ ִשים לַבְ קָ ִרים ַרבָ ה אֱמונ ְָתָך' ,ךִ י בַ שֵ נָה ַנע ֲִשים ִתקונִ ים
נִ פְ ל ִָאים לְ נִ ְשמָ תֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם שֶ כ ֹא יְ כֹולִ ים לִ הְ יֹות בְ שום עֲבֹודָ ה אַ חֶ ֶרת .וְ אֹומֵ ר הָ א ֲִריזַ"ל שֶ הַ זְמַ ן הַ ְליֹ עָד בְ שָ ְרשֹו לְ ִתקון
הַ שֵ נָה הוא בְ כָל לַיְ לָה ִמצֵ את הַ ךֹוכָבִ ים עַד חֲצֹות הַ כַיְ לָהִ .מּפְ נֵי שֶ בְ כָל לַיְ לָה ִמטָד ַךאֲשֶ ר יֹוצְ ִאים הַ ךֹוכָבִ ים יֹוצֵ את גַם
םִשמָ תֹו ךַלובָ א בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש
נִשאַ ר ַרק עִ ם ְר ִשימו קָ טָ ן הַ םִ ְשאָ ר ִמ ְ
ומ ְסתַ כֶקֶ ת לְ מַ עְ לָה – וְ הָ אָ דָ ם ְ
נִ ְשמָ תֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם ִ
(ואתחנן קס).
וְ י ְֶשנָם ְשֹלשָ ה ִסימָ נִ ים לְ כְָך ,וְ הֵ ם:
שֹורה ָעלָיו ֲעיֵפות גְ דֹולָה (דברי שלום לרבי
א .שֶ ִלטָד ַךאֲשֶ ר מַ גִ י ַע הַ כַיְ לָה הָ אָ דָ ם יוכַל לְ הַ בְ חִ ין ךֵיצַ ד גופֹו נֶחְ לָש וְ ָ
רפאל שרעבי זיע"א שאלה צז).
תֹורה בִ ְתחִ כַת הַ כַיְ לָהִ ,מּפְ נֵי שֶ הַ םְ שָ מָ ה אֵ ינָה עִ ם הַ גוף – וְ עִ קַ ר הַ הֲבָ נָה וְ הַ הִ ְתחַ ךְ מות שֶ ל
ב .אֵ ין הִ ְתחַ ךְ מות שֶ ל הָ אָ דָ ם בַ ָ
תֹורתֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם אֵ ינָה צְ לולָה ךְ מֹו בִ ְשאָ ר ְשעֹות הַ יְ מָ מָ ה
תֹורה הוא ִמךֹ חַ הַ םְ שָ מָ ה שֶ בֹו ,וְ ָלכֵן בִ ְתחִ כַת הַ כַיְ לָה ָ
הָ אָ דָ ם בַ ָ
(חסד לאברהם לרבי אברהם אזולאי זיע"א ,מעיין ב נהר טו).
ג .הַ שֵ נָה בִ ְתחִ כָה הַ כַיְ לָה הִ יא ֲחזָקָ ה ְמאֹ ד ,וְ ָלכֵן ךָל שָ עָה בִ ְתחִ כַת הַ כַיְ לָה ְשקולָה ךְ מֹו ךַלָ ה שָ עֹות בְ סֹוף הַ כַיְ לָה :הֵ ן ִמצַ ד
אֵ יכות הַ שֵ נָה ,וְ הֵ ן ִמצַ ד ְתרומָ תָ ה לִ בְ ִריאות הַ גוף ולְ ִתפְ קודֹו ,ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב הַ בֵ ן ִאיש חַ י (פרשת וישלח).
עֹוד ךָתַ ב ַרבֵ נו הָ א ֲִריזַ"ל (שער הכוונ ות דרושי הלילה) שֶ םִ ְשמָ תֹו שֶ ל ךָל אָ דָ ם חֹוז ֶֶרת אֵ לָיו בְ ִדטוק בַ חֲצֹות הַ כַיְ לָה –
אֲפִ כו ִאם הוא נִ ְשאָ ר עֵר ,וְ ָלכֵן הָ יָה אֹומֵ ר הַ גָאֹון הַ צַ ִדיק ַרבִ י סַ כְ מַ אן מוצָ פִ י זַצַ "ל שֶ הָ יָה ִמן הָ ָראוי לֹומַ ר אֶ ת ְתפִ כַת
'מֹודֶ ה אֲנִ י לְ ָפנֶיָך שֶ הֶ ֱחז ְַרתָ בִ י נִ ְשמָ ִתי' ִמטָד בִ ְשעַת חֲצֹות הַ כַיְ לָה – אֲפִ כו ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם נִ ְשאָ ר עֵר ,ךִ י זֶה הַ ְזמַ ן שֶ בֹו ה'
יִ ְתבָ ַרְך מֵ ִשיב אֶ ת הַ םְשָ מֹות לִ בְ נֵי הָ אָ דָ ם.
ומקֹור הַ ְדבָ ִרים הוא בְ ִדבְ ֵרי הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (פ' נשא) הַ ךֹותֵ ב שֶ בְ כָל לַיְ לָה בִ נְ קֺ דַ ת חֲצֹות הַ כַיְ לָה הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא מֵ ִשיב
ְ
לְ כָל בְ נֵי הָ עֹולָם אֶ ת נִ ְשמֹותֵ יהֶ ם ,וְ ָלכֵן גַם ךָל בְ נֵי הָ אָ דָ ם אַ ף אֵ כו אֲשֶ ר יְ שֵ נִ ים בְ ִמחָ תָ םַ ,ךאֲשֶ ר מַ גִ יעָה נְ קֺ דַ ת ֲחצֹות ה ֲֵרי
עֹור ִרים ִמ ְשנָתָ ם .ומַ ְסבִ יר הַ זֹ הַ ר שֶ ה' יִ ְתבָ ַרְך עֹושֶ ה ז ֹאת ךְ דֵ י שֶ כ ֹא יוכַל הָ אָ דָ ם לְ הָ ִשיב בַ שָ מַ יִ ם שֶ כ ֹא יָכֹול הָ יָה
הֵ ם ִמ ְת ְ

עֹורר בְ שָ עָה זֹוָ ,לכֵן ה' יִ ְתבָ ַרְך מַ חְ זִיר אֶ ת ךָל הַ םְשָ מֹות לְ כָל בְ נֵי הָ עֹולָם בְ ִדטוק בַ חֲצֹות
לָקום חֲצֹות ִמּפְ נֵי שֶ כ ֹא הִ ְת ֵ
תֹורה.
הַ כַיְ לָה – ךְ דֵ י שֶ טוכְ לו לָקום בַ חֲצֹות ַלעֲסֹ ק בַ ָ
ומ ֺעכָה – ל ֹא לַגוף וְ ל ֹא לַםְשָ מָ הִ ,מךֵיוָן שֶ ִלי שֶ טָשַ ן אַ ח ֲֵרי חֲצֹות
ומֹוסיף הָ א ֲִריזַ"ל ,שֶ שֵ נָה לְ אַ חַ ר חֲצֹות אֵ ינָה ְמשֺ בַ חַ ת ְ
ִ
לְ אַ חַ ר שֶ םִ ְשמָ תֹו חָ ז ְָרה אֵ לָיו בַ חֲצֹות ,שוב נִ ְשמָ תֹו אֵ ינָה עֹולָה לַלָ רֹום – אֶ כָא נִ ְשאֶ ֶרת ְמ ַרחֶ פֶת מֵ עַל גופֹו ,וְ זֶהו צַ עַר
נֹורא ְמאֹ ד לַםְשָ מָ ה.
וְ סֵ בֶ ל גָדֹול וְ ָ
לְ ִה ְתגַבֵ ר עַ ל הָ עַ ְצלות – לִ זְךֹות ַלע ֲִשירות
וְ ִאם י ֹאמַ ר הָ אָ דָ ם ה ֲֵרי דָ בָ ר זֶה הוא קָ שֶ ה ְמאֹ ד – ךִ י הָ אָ דָ ם ָעיֵף מֵ עֲמַ ל הַ טֹום בִ ְשעֹות הַ כַיְ לָה ,עַל ךְָך י ְֶשנֹו מָ שָ ל נִ פְ לָא:
ע ִָשיר גָדֹול תָ לָה ּפֶתֶ ק עַל דֶ לֶת בֵ יתֹו ,ובֹו ךָתוב שֶ ָךל ִמי שֶ טָבֹוא לְ בֵ יתֹו בַ חֲצֹות הַ כַיְ לָה בֵ ין ְשתֵ ים ע ְֶש ֵרה לִ ְשתַ יִם בַ כַיְ לָה
יְ קַ בֵ ל אֶ לֶף דֹולָרַ .ךאֲשֶ ר שָ ְמעו ז ֹאת בָ עִ יר הַ ְרבֵ ה ֲאנ ִָשים הִ פְ ִטירו וְ אָ ְמרו" :ה ֲֵרי אֲ נ ְַחנו ךֹ ה ֲעיֵפִ ים ְבשָ עֹות אֵ כו ,ולְ ִמי
יֵש ךֹ חַ לָקום ְבשָ עָ ה זֹו ,ומַ דועַ הוא ְמחַ כֵק ַרק בַ כַיְ לָה אֶ ת ך ְַסּפֹו" .אֲבָ ל הָ יו ֲאנ ִָשים ֲחכ ִָמים שֶ קָ מו בִ ְשעַת חֲצֹות
הַ כַיְ לָה – וְ קִ בְ לו ךָל לַיְ לָה אֶ לֶף דֹולָר ,וְ עַל יְ דֵ י ךְָך תֹוְך ְתקופָה קָ צְ ָרה ַנעֲשו בְ עַצְ מָ ם ַלע ֲִש ִירים גְ דֹולִ ים .ךְָך דֹומֶ ה ִמי
שֶ זֹוכֶה לָקום בְ שָ עָה גְ דֹולָה וְ נִ ְשגָבָ ה זֹו שֶ תֹוְך ְתקופָה קָ צְ ָרה הוא זֹוכֶה לְ אֹוצָ רֹות גְ דֹולִ ים ַועֲצו ִמים ְמאֹ ד.
ְּת ִחכַת הַ ְּתשובָ ה
קִ ימַ ת חֲצֹות לַיְ לָה הִ יא הַ ִתקון הַ גָדֹול בְ יֹותֵ ר לְ נַפְ שֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם ,ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב מָ ָרן הָ אַ בִ יר ַיעֲקֹ ב אַ בוחֲצִ ָירא זְכותֹו ָיגֵן
אשית בָ ָרא' הֵ ן בְ גִ ימַ ְט ִרטָא
'ב ֵר ִ
תֹורתֵ נו הַ קְ דֹושָ ה ְ
ָעלֵינו אָ מֵ ן בְ ִספְ רֹו 'שַ ע ֲֵרי ְתשובָ ה' ,שֶ ָככֵן הַ ִלכִ ים שֶ בָ הֶ ן ּפֹותַ חַ ת ָ
אשית ךֹ ל צָ ִריְך הָ אָ דָ ם הָ רֹוצֶ ה לָשוב בִ ְתשובָ ה לָקום בְ כָל לַיְ לָה בַ חֲצֹות הַ כָיְ לָה ,ךִ י תַ חַ ת
'חֲצֹות הַ כַיְ לָה' ,לְ ַרלֵ ז בְ זֶה ךִ י ֵר ִ
אֲשֶ ר ָּפגַם וְ צִ עֵר אֶ ת הַ ְשכִ ינָה שֶ הָ יְ תָ ה מֺכְ ַרחַ ת לְ הִ ְסתַ כֵק בַ עֲוֹונֹותָ יו מֵ הָ עֹולָם הַ זֶה ,עַכְ שָ ו ג ַָרם לָה ִש ְמחָ ה וְ הִ יא ְתלַלֵ ד
ָעלָיו זְכות ,ובִ זְכות זֶה יִ ְמחֲלו ךָל עֲֹונֹותָ יו.
ּתֹורה בַ כַיְ לָה חוט שֶ ל חֶ סֶ ד מָ שוְך עָ לָיו בַ טֹום" ,לְ ַרלֵ ז
וְ זֹו ַך ָונַת ֲחכָמֵ ינו זַ"ל בְ מַ ה שֶ אָ ְמרו (חגיגה יב)" :הַ כֹומֵ ד ָ
שֶ אֲפִ כו ִאם הָ אָ דָ ם הַ זֶה חֹוטֵ א ,ךֵיוָן שֶ ִל ְשתַ תֵ ף בְ צַ עַר הַ ְשכִ ינָה ,הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ִמ ְתנַהֵ ג עִ לֹו בְ ִמדַ ת הַ חֶ סֶ ד ומֹוחֵ ל
ומֹוסיף עֹוד ,שֶ ָככֵן הַ קָ ם חֲצֹות זֹוכֶה לְ פ ְַרנָסָ ה בְ שֶ פַע ,ךִ י ךְ שֵ ם שֶ הוא מַ ְשּפִ י ַע ל ְַשכִ ינָהִ ,מדָ ה ךְ ֶנגֶד ִמדָ ה הוא
ִ
עֲֹונֹותָ יו.
ְמקַ בֵ ל שֶ פַע יְ ִשירֹות מֵ הַ ְשכִ ינָה הַ קְ דֹושָ ה.
וְ זֶה ּפֵרוש הַ ּפָסוק "וְ ִהםֵה ֺסכָם מֺצָ ב אַ ְרצָ ה וְ ר ֹאשֹו מַ גִ יעַ הַ שָ מָ יְ מָ ה" שֶ עֹולֶה בְ גִ ימַ ְט ִרטָא 'הַ קָ ם בַ חֲצֹות הַ כַיְ לָה' ,ךִ י
נִשמָ תֹו לְ הִ ְתקָ ֵרב לַה' יִ ְתבָ ַרְך לְ ל ֹא שום עִ ךוב" .ומַ לְ ֲאכֵי אֱֹלקִ ים עֹ לִ ים וְ יֹ ְר ִדים בֹו",
הַ קָ ם בַ חֲצֹות לַיְ לָה נִ הְ ֶי ה ֺסכָם לְ ְ
'עֹולִ ים' לְ לַלֵ ד ָעלָיו זְכות 'וְ יֹ ְר ִדים' לְ הַ ְשּפִ י ַע ָעלָיו קְ דֺשָ ה טָ ה ֳָרה וְ חָ כְ מָ ה.
עָ זִ י וְ ז ְִמ ָרת ָי-ה וַיְ ִהי לִ י לִ ישועָ ה
ומֹוסיף עֹוד מָ ָרן הָ אַ בִ יר ַיעֲקֹ ב זְכותֹו ָיגֵן ָעלֵינו אָ מֵ ן ְרמָ זִים נִ פְ ל ִָאים בְ פֵרוש הַ ּפָסוק "עָ זִ י וְ ז ְִמ ָרת ָי-ה וַיְ ִהי לִ י
ִ
כֹומ ִדים
תֹורה נִ קְ ֵראת 'עֹ ז' ךְ מֹו שֶ ךָתוב "ה' עֹ ז לְ עַלֹו יִ תֵ ן" ,וְ זֶה דַ וְ קָ א ת ָֹורה ךְ שֶ ְ
תֹורה ,ךִ י הַ ָ
לִ ישועָ ה" ָ ' ,עזִי' זֶה לִ לוד הַ ָ
בַ כַיְ לָה שֶ הו א הַ חֹ זֶק וְ הֶ עָצְ מָ ה שֶ ל עַם יִ ְש ָראֵ ל ,וְ ָלכֵן " ָעזִי" גִ ימַ ְט ִרטָא 'לַיְ לָה' (עם האותיות)" ,וְ ז ְִמ ָרת ָי-ה" ,שֶ עַל יְ דֵ י כֵן
ְמזַלֵ ר ומַ כְ ִרית ךָל הַ קְ לִ ּפֹות וְ נִ ְמחָ לִ ים ךָל עֲוֹונֹותָ יו .וְ זֶהו "וַיְ הִ י לִ י לִ ישועָה" ,ךִ י זֹו הַ יְ שועָה שֶ ל הָ אָ דָ ם שֶ ה' מֹוחֵ ל
עֲֹונֹותָ יו .וְ ָלכֵן ָראשֵ י תֵ בֹות שֶ ל " ָי-ה וַיְ הִ י לִ י לִ ישועָה" גִ ימַ ְט ִרטָא 'לַיְ לָה' (עם הכולל) ,לְ ַרלֵ ז שֶ כְ כָל זֶה זֹוכֶה הָ אָ דָ ם ַרק
עַל יְ דֵ י הַ כִ לוד בַ כַיְ ָלה.
"צדָ קָ ה" גִ ימַ ְט ִרטָא 'זֶה ח ֲִצי הַ כַיְ לָה'  ,ךִ י אֵ ין צְ דָ קָ ה ל ְַשכִ ינָה יֹותֵ ר ִמ ִלי שֶ קָ ם בַ חֲצֹות הַ כַיְ לָה ,וְ זֶה עֹושֶ ה
ומֹוסיף עֹוד שֶ ְ
ִ
ֲהנָאָ ה וְ ִש ְמחָ ה ל ְַשכִ ינָה הַ קְ דֹושָ ה יֹותֵ ר ִמךָל הַ צְ דָ קֹות בָ עֹולָם ,וְ ָלכֵן ךָתוב "חֲצֹות לַיְ לָה אָ קום לְ הֹודֹות לְָך עַל ִמ ְשּפְ טֵ י
צִ ְדקֶ ָך" ,לְ ַרלֵ ז שֶ זֹו הַ צְ דָ קָ ה הַ גְ דֹולָה בְ יֹותֵ ר ל ְַשכִ י ָנה.

עֹוד ֶרמֶ ז נִ פְ לָא יֵש בַ ּפָסוק "אַ ְש ֵרי שֹ ְמ ֵרי ִמ ְשּפָ ט עֹ שֵ ה ְצדָ קָ ה ְבכָל עֵ ת"" ,צְ דָ קָ ה ְבכָל עֵ ת" גִ ימַ ְט ִרטָא 'קָ ם בַ חֲצֹות
הַ כַיְ לָה' ,ךִ י זֹו הַ צְ דָ קָ ה הַ ְל ֺעכָה ל ְַשכִ ינָה יֹותֵ ר ִמךָל הַ צְ דָ קֹות ומַ ע ֲִשים טֹובִ ים.
וְ אַ חַ ר ָךְך ךָתוב "זָכְ ֵרנִ י ה' ִב ְרצֹון עַ לֶ ָך ּפָ קְ דֵ נִ י ִבישועָ תֶ ָך" ,שֶ ּפֵרושֹו שֶ טֵש לַה' יִ ְתבָ ַרְך ָרצֹון בְ עַם יִ ְש ָראֵ ל – ךִ י ה'
תֹורה בְ שָ עָה זֹו" .ופָ קְ דֵ נִ י ִבישועָ תֶ ָך" ּפֵרושֹו שֶ הֵ ם זֹוכִ ים לְ חוט שֶ ל חֶ סֶ ד הַ דֹוחֶ ה
יִ ְתבָ ַרְך חָ פֵץ בַ קָ ִמים ַלעֲסֹק בַ ָ
מֵ ֲעלֵיהֶ ם אֶ ת ךָל הַ חִ יצֹונִ ים וְ הַ קְ לִ ּפֹות ,וְ זֹוכִ ים לִ ְמחִ ילַת ךָל הָ עֲוֹונֹות.
עֹומ ִדים בְ בֵ ית ה' בַ כֵילֹות .אָ מֵ ן.
יְ הִ י ָרצֹון שֶ םִ ְזךֶה לִ הְ יֹות מֵ עַבְ דֵ י ה' הָ ְ
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ּתֹורה בַ ַכיְ ָלה ,ובֶ אֱ מֶ תָ ,ךל
אַ חַ ת הַ לַ עֲלֹות הַ גְ דֹולֹות בְ יֹותֵ ר הַ ֺל ְזךָרֹות בַ ֲח ַז"ל ְבעִ נְ ַין לִ לוד הַ ָ
תֹורהִ ,היא מַ ֲע ַלת לִ לוד הַ ָ
אָ דָ ם שֶ ִל ְתבֹו ֵנן יָכֹול לְ הַ בְ ִחין בְ כְָך .שֶ ט ְֶשנָן שָ עֹות בַ טְ מָ מָ ה ֲאשֶ ר בָ הֶ ן מֹ חֹו צָ לול ופָ תוחַ לִ קְ ֹלט אֶ ת הַ כִ לוד ולְ הָ ִבין אֹותֹו
בְ קַ כות ,לְ עֺלַ ת ז ֹאת י ְֶשנָן שָ עֹות אֲשֶ ר בָ הֶ ן הוא ִמ ְתקַ שֶ ה יֹותֵ ר בַ הֲבָ ַנת הַ כִ לוד ,וכְ ִאכו מֹ חֹו תָ פוס וְ כִ ְמעַ ט שֶ אֵ ינֹו מַ צְ לִ יחַ
לִ קְ ֹלט אֶ ת הַ חֹ מֶ ר הַ םִ לְ מָ ד ,וְ ז ֹאת אֲפִ כו ַך ֲאשֶ ר אֵ ינֹו נִ ְמצָ א בְ מַ צָ ב שֶ ל חֹ סֶ ר שֵ נָה אֹו חֺלְ שָ ה וְ כַדֹומֶ ה.
תֹורה הַ קְ דֹושָ ה אֵ י ֶנםָה ךִ ְשאָ ר מַ ְד ֵעי הָ עֹו ָלם וְ חָ כְ מֹות הַ גֹויִ ים שֶ הֵ ן חִ יצֹונִ טֹות וְ נִ פְ ָרדֹות לְ עַ צְ מָ ן
וְ הַ חַ ַעם לְ ֶזה הוא ִמּפְ ֵני שֶ הַ ָ
תֹורה הַ קְ דֹושָ ה ִהיא חָ כְ מָ ה רוחָ נִ ית וְ ָכל ֺךכָה אֱֹלקות ,וכְ ִדבְ ֵרי הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (אחרי דף עג) שֶ ְל ַג ֶכה,
ךִ בְ יָכֹול ,אֶ ָכא הַ ָ
ומלֵ י ָלא
תֹורה ,ה' יִ ְתבָ ַרְך ,וְ עַ ם יִ ְש ָראֵ ל ִה ָםם דָ בָ ר אֶ חָ ד ,וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ ְשֹלשֶ ת הַ ְדבָ ִרים הָ אֵ כו הִ ָםם רוחָ נִ טִ ים לְ ג ְַמ ֵריִ ,
שֶ הַ ָ
בֹורא עֹו ָלם
ומבִ ינִ ים שֶ אֵ ין לָנו שום ְתפִ יסָ ה וְ הַ שָ ָגה ְב ֵ
יֹודעִ ים ְ
יְ כֹולִ ים לִ הְ יֹות בְ שָ ְרשָ ם דָ בָ ר אֶ חָ ד מַ לָ שָ .ל ֵכן ,ךְ שֵ ם שֶ אָ נו ְ
תֹורה ְ
ובִ גְ ֺדכָתֹו ,ךִ י לִ גְ ֺדכָתֹו אֵ ין חֵ קֶ ר ,ךְָך אֵ ין לָנו שֶ מֶ ץ שֶ ל הַ שָ ָגה בְ רוחָ נִ טות הַ ָ
ובעָ ְמקֶ יהָ – אֲ שֶ ר ִהיא אֲ רֺ ךָ ה מֵ אֶ ֶרץ ִמדָ ה
הודי י ְֶשנָה נְ שָ מָ ה ֱאֹלקִ ית הַ חֲצובָ ה ִמתַ חַ ת ךִ מֵ א
ְורחָ בָ ה ִמםִ י ָים .וְ כְָך ַגם אֵ ין לָנו הַ שָ ָגה בִ גְ ֺד ַכת ומַ ֲע ַלת עַ ם יִ ְש ָראֵ ל ,שֶ בְ ָכל יְ ִ
הַ ךָבֹוד.
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ומ ְתמַ עֶ טֶ ת,
וְ הִ ֵםה ,י ְֶשנֹו זְמַ ן בַ טְ מָ מָ ה שֶ בֹו הָ רוחָ נִ טות שֹולֶטֶ ת יֹותֵ ר בָ עֹו ָלם ,וְ הַ ג ְַש ִמטות הַ בָ אָ ה ִמצַ ד הָ עֹו ָלם ךֺכֹו ּפֹוחֶ תֶ ת ִ
וכְ מֹו ֵכןַ ,גם לָאָ דָ ם בְ עַ צְ מֹו י ְֶש ָנם זְמַ םִ ים בַ טְ מָ מָ ה אֲ שֶ ר בָ הֶ ם הָ רוחָ נִ טות שֶ בֹו גֹובֶ ֶרת יֹותֵ ר ,וְ יֵש זְמַ םִ ים אֲ שֶ ר בָ הֶ ם ִהיא
תֹורה הִ יא רוחָ נִ יתָ ,ךל ִמי שֶ חָ ֵפץ לְ הַ צְ לִ יחַ בְ לִ לודֹוְ ,דהַ יְ נו לְ הָ בִ ין הֵ יטֵ ב אֶ ת לִ לודֹו וְ לִ זְךֹ ר אֶ ת הַ כִ לוד
ומךֵי ָון שֶ הַ ָ
ִמ ְתמַ עֶטֶ תִ .
תֹורה בַ ְזמַ םִ ים בָ הֶ ם הָ רוחָ נִ טות בָ עֹו ָלם גֹובֶ ֶרת וְ הַ ג ְַש ִמטות ּפֹוחֶ תֶ ת ,הֵ ן ִמצַ ד הָ עֹו ָלם וְ הֵ ן ִמצַ ד
לְ אֹ ֶרְך י ִָמים ַרבִ יםָ ,עלָיו לִ לְ מֹ ד ָ
הָ אָ דָ ם עַצְ מֹו ְ -דהַ יְ נו ִמצַ ד נִ ְשמָ תֹו.
תֹורה בַ ְזמַ םִ ים בָ הֶ ם הָ רוחָ נִ טות גֹובֶ ֶרת ,ה ֲֵרי שֶ ָךל שָ ָעה תֵ הָ פְֵך לִ " ְש ַעת אֵ יכות" בָ ה הוא יו ַכל
וְ ַכאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם ַיעֲסֹ ק בַ ָ
בֹוהים ְמאֹ ד ,הֵ ן בַ הֲבָ ַנת הַ כִ לוד בִ ְמהִ ירות ובְ קַ כות ַרבָ ה ,וְ הֵ ן ִבזְכִ ַירת הַ כִ לוד לְ אֹ ֶרְך י ִָמים וְ שָ נִ ים ַרבֹות,
יאים גְ ִ
לְ הַ גִ יעַ לְ ִש ִ
תֹורה ,שֶ ַטעֲלו לֹו בְ ֵעת לִ לודֹו שֶ טִ ְתחַ ְדשו וְ ַיעֲלו בְ מֹ חֹו בְ שָ ָעה זֹו .ומובָ ן ,שֶ עַ ל יְ דֵ י ֶזה
דושים נִ פְ ל ִָאים שֶ טו ַכל לְ חַ דֵ ש בַ ָ
וְ הֵ ן בְ ִח ִ
תֹורה.
תֹורה' ולְ כִ ְת ָרה שֶ ל ָ
יו ַכל הָ אָ דָ ם לִ זְךֹות לְ 'קִ נְ ַין הַ ָ
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תֹורה הַ קְ דֹושָ ה הוא מֵ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה עַ ד הַ בֹ קֶ ר,
ַו ֲח ַז"ל גִ כו לָנו ,שֶ הַ זְמַ ן הַ ְמ ֺס ָגל וְ הַ ְמיֺחָ ד ִמ ָךל ְשעֹות הַ טְ מָ מָ ה לְ לִ לוד הַ ָ
שֶ ָכ ֵכן ָךל הַ כֹומֵ ד בְ שָ ָעה זֹו יִ ְז ֶךה שֶ טִ ָּפתַ ח מֹ חֹו לְ הָ בִ ין ְבקַ כות ובִ ְמהִ ירות אֶ ת ָךל מָ ה שֶ כֹומֵ ד .ךְ מֹו ֵכן יִ ְז ֶךה לְ ִז ָךרֹון חָ ָזק,
ֲצומים בְ לִ לודֹו .ךְ מֹו שֶ ָךתוב ְבמַ מֶ ֶכת
דושים נִ פְ ל ִָאים גְ דֹולִ ים ַוע ִ
שֶ כ ֹא יִ ְש ַךח אֶ ת מָ ה שֶ כָמַ ד .עֹוד יִ ְז ֶךה ,שֶ טִ ְתחַ ְדשו לֹו ִח ִ
תֹוספֹות' ,שֶ אַ ף
ּתֹורה"  -מַ ְסבִ ִירים הַ ' ְ
עֵרובִ ין (דף סה" ):אָ מַ ר ַר ִבי ִש ְמעֹון בֶ ן לָקִ יש ל ֹא נִ ְב ָרא הַ כַיְ ָלה אֶ ָכא לְ לִ לוד הַ ָ
ַעל ּפִ י שֶ ַרב יְ הודָ ה אָ מַ ר שֶ כ ֹא נִ בְ ָרא הַ כַיְ ָלה אֶ ָכא לְ שֵ ָנה ,זֶהו ַרק בְ לֵילֹות הַ קַ יִ ץ שֶ בֹו הַ כֵילֹות קְ צָ ִרים ְמאֹ ד ,אֲ בָ ל בַ חֹ ֶרף
תֹורה ,וְ ַעל ֶזה אָ מַ ר ֵריש לָקִ יש ,שֶ כ ֹא נִ ְב ָרא הַ כַיְ ָלה אֶ ָכא
שֶ בֹו הַ כֵילֹות אֲרֺ ךִ ים יִ ישַ ן ַעד חֲצֹות ,ומֵ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ַיעֲסֹ ק בַ ָ
יֹורה דֵ ָעה' (סימן רמו סעיף כג)ְ ,בזֹו
תֹורה .וְ ַעל זֹו הַ דֶ ֶרְך בֵ אֵ ר ַגם הַ גְ ָר"א זִי ָע"א .וְ כֵן ּפָסַ ק הַ שֺ לְ חָ ן עָ רוְך בְ חֵ ֶלק ' ֶ
לְ לִ לוד הַ ָ
ּתֹורה ,יִ זָהֵ ר ְבכָ ל לֵילֹותָ יו וְ ל ֹא יְ אַ בֵ ד אֲ פִ כו אַ חַ ת מֵ הֶ ן ְבשֵ ָנה ,בַ אֲ כִ י ָלה
הַ כָשֹוןִ " :מי שֶ רֹוצֶ ה לִ זְךֹות ְבכִ ְת ָרה שֶ ל ָ
ּתֹורה :הַ גָהָ ה  -ךִ י אֵ ין אָ דָ ם לֹומֵ ד רֹ ב חָ כְ מָ תֹו ךִ י ִאם בַ כַיְ ָלה".
וש ִת ָטה וְ ִשיחָ ה וְ כַטֹוצֵ א בָ הֶ ם ,אֶ ָכא ְב ִד ְב ֵרי חָ כְ מָ ה וְ תַ לְ מוד ָ
ְ
תֹורה בַ כַיְ ָלה יֹותֵ ר ִמ ְבשֶ ל יֹום ,וְ הַ ְמבַ ְחלֹו
וְ כְָך ּפָסַ ק הַ שו"ע ַגם בְ חֵ ֶלק 'אֹ ַרח חַ טִ ים'ִ ,סימָ ן רלח ,שֶ צָ ִריְך לִ זָהֵ ר בְ לִ לוד הַ ָ
רורה' הַ חַ ַעםִ :מּפְ ֵני שֶ כ ֹא נִ ְב ָרא
תֹורה ּפֶ ֶרק ג ֲה ָל ָכה יא) וְ כָתַ ב הַ ' ִל ְש ָנה בְ ָ
ומקֹורֹו בָ ַר ְמבַ "ם הִ לְ כֹות תַ לְ מוד ָ
עָנְ שֹו ְמרֺ בֶ הְ ( .
תֹורה בַ טֹום.
תֹורה בַ כַיְ ָלהְ ,מרֺ בֶ ה ִמשֶ ל הַ ְמבַ חֵ ל ָ
תֹורהָ ,ל ֵכן עָ נְ שֹו שֶ ל הַ ְלבַ חֵ ל ָ
הַ כַיְ ָלה אֶ ָכא לְ לִ לוד הַ ָ
וְ כְָך הָ יו נֹוהֲגִ ים לְ מַ עֲשֶ ה ָךל חַ כְ מֵ י הַ תַ לְ מוד ִבזְמַ ָםם ךְ מֹו שֶ לֹוכִ יחַ הַ ְש ָל"ה הַ קָ דֹוש (חולין דרך חיים סימן כא)
מֵ הַ לַ עֲשֶ ה שֶ הָ ָיה עִ ם ַרבִ י עֲקִ יבָ א (ברכות דף ס ע"ב) ,שֶ הָ ָיה הֹולְֵך בַ דֶ ֶרְך וְ ל ֹא מָ צָ א הֵ י ָכן לָלון בַ כַיְ ָלה וְ יָצָ א לָלון בַ שָ דֶ ה,
ומבָ אֵ ר ַר ִש"י שֶ כָקַ ח עִ לֹו תַ ְרנְ גֹול ךְ דֵ י ַלהֲקִ יצֹו ִמ ְשנָתֹו ,וְ ִה ֵםה יָדועַ הַ דָ בָ ר ,שֶ הַ תַ ְרנְ גֹול דַ ְרךֹו
וְ הָ ָיה עִ לֹו חֲמֹור וְ תַ ְרנְ גֹול וְ ֵנרְ ,
ומךָאן ,ומֵ עֹוד מַ ע ֲִשטֹות בִ פְ ָרט בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש ,הַ ְמסַ ּפְ ִרים עַ ל חַ כְ מֵ י
לִ קְ ר ֹא בְ קֹול בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,כמ"ש בַ זֹ הַ ר (לך דף צב) ִ
לֹומ ִדים
עֹור ִרים ִמקְ ִריאָ תֹו שֶ ל הַ תַ ְרנְ גֹול ,אָ נו ְ
תֹורה ַךאֲשֶ ר הֵ ם ִמ ְת ְ
הַ תַ לְ מוד שֶ תָ ִמיד הָ יו קָ ִמים בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ַלעֲסֹ ק בַ ָ
תֹורה מֵ חֲצֹות לַיְ ָלה עַ ד הַ בֹ קֶ ר.
שֶ הָ ָיה דַ ְר ָךם וְ הֶ ְר ֵג ָלם שֶ ל ָךל חַ כְ מֵ י הַ תַ לְ מוד לִ ישֹ ן מֺקְ דָ ם וְ לָקום לִ לְ מֹ ד ָ
ובֶ אֱמֶ תַ ,ך ֲאשֶ ר נְ עַ ֵטן בְ קֹורֹות חַ טֵיהֶ ם שֶ ל חַ כְ מֵ י יִ ְש ָראֵ ל לְ אֹ ֶרְך הַ דֹורֹות נִ ָו ַכח לִ ְראֹות שֶ בְ שָ עֹות אֵ כו הָ יו ָךל חַ כְ מֵ י
תֹורה הַ קְ דֹושָ ה ,ךָ אָ מור לְ עֵ יל,
תֹורה וְ עַ ל יְ דֵ י ֶזה הִ גִ יעו לְ דַ ְרגָתָ ם הָ עֲצומָ ה בַ ָ
ֲמֹור ִאים ְרגִ ילִ ים ַלעֲסֹ ק בַ ָ
הַ תַ לְ מוד הַ תַ ם ִָאים וְ הָ א ָ
תֹורה .וְ הִ ֵםה ָעלֵינו לְ הִ ְתבֹו ֵנן ולְ הָ בִ ין מָ ה הַ ְמיֺחָ ד ְבשָ עֹות אֵ כו שֶ ל
שֶ הַ כַיְ ָלה הוא הַ ְזמַ ן הַ ְמ ֺס ָגל בְ יֹותֵ ר לִ זְךֹות בֹו לְ כִ ְת ָרה שֶ ל ָ
תֹורה הַ קְ דֹושָ ה וְ קִ נְ ָינָה ,וְ נ ִָביא ְבכָ אן ְשמֹו ָנה ְטעָ ִמים
מֵ חֲצֹות לַיְ ָלה וְ ַעד עַלוד הַ שַ חַ ר ,שֶ ָכ ֵכן ֶזה הַ זְמַ ן הַ ְמ ֺס ָגל לְ לִ לוד הַ ָ
וְ ִסבֹות ָל ֶזה.
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טַ עַ ם ִראשֹון :ךָתַ ב הַ 'חֶ סֶ ד לְ אַ בְ ָרהָ ם' (מעיין כב)ִ " :ה ֵםה עִ קַ ר הֲבָ נָתֹו וְ הִ ְתחַ ךְ מותֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם הוא ִמצַ ד הַ םְ שָ מָ ה שֶ בֹו
וכְ שֶ לַ גִ יעַ הַ כַיְ ָלה ִמ ָטד ְבצֵ את הַ ךֹוכָבִ ים יֹוצֵ את נִ ְשמָ תֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם וְ עֹו ָלה לַשָ מַ יִ ם לִ ְמסֹ ר ִדין וְ חֶ ְשבֹון עַ ל ָךל מַ עֲשָ יו אֲ שֶ ר
תֹורה .ובַ חֲצֹות
עָשָ ה בְ ָכל הַ טֹום ךֺכֹו ,וְ ָל ֵכן ִמצֵ את הַ ךֹוכָבִ ים ַעד חֲצֹות הַ כַיְ ָלה קָ שֶ ה לָאָ דָ ם לְ הָ ִבין אֶ ת תַ לְ מודֹו ולְ הִ ְתחַ ֵךם בַ ָ
תֹורה שֶ הָ אָ דָ ם לֹומֵ ד
הַ כַיְ ָלה נִ ְשמָ תֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם חֹוז ֶֶרת אֵ לָיו ךְ מֹו שֶ ךָתוב בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (פרשת במדבר) ,וְ ֶזה הַ חַ ַעם שֶ הַ ָ
מֵ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ַעד הַ בֹ קֶ ר ,הִ יא בְ מַ ֲע ָלה גְ דֹו ָלה ,וְ הָ אָ דָ ם יָכֹול בְ קַ כות ַלה ֲִבינָה ולְ זָכְ ָרה – ךֵי ָון שֶ ֶזה ִמצַ ד הַ םְ שָ מָ ה שֶ בֹו
שֶ חָ ז ְָרה אֵ לָיו בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ךְ שֶ ִהיא ְמחֺדֶ שֶ ת ונְ קִ ָטה.
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תֹורה הִ יא רוחָ נִ ית ָל ֵכן ךְ דֵ י ַלה ֲִבינָה ולְ זָכְ ָרה וְ לִ זְךֹות לְ קִ נְ ַין
טַ עַ ם שֵ נִ י :ךֹותֵ ב הַ לַ ה ֲַר"ל (נתיב התורה פ"ד) :הִ ֵםה ךֵי ָון שֶ הַ ָ
תֹורה ,צָ ִריְך הָ אָ דָ ם לְ הַ כְ נִ י ַע ולְ שַ בֵ ר אֶ ת ָךל ג ְַש ִמטותֹו לְ ג ְַמ ֵרי ,וְ ָל ֵכן הַ כֹומֵ ד בַ כַיְ ָלה שֶ בָ ֶזה הוא ְמשַ בֵ ר אֶ ת תַ אֲ ַות הַ שֵ ָנה
הַ ָ
ומקֹור ָךל הַ ג ְַש ִמטות – בְ כְָך הוא מַ כְ נִ יעַ אֶ ת ָךל ג ְַש ִמטותֹו וְ ָל ֵכן
שֶ הִ יא אֶ חָ ד ִמ ִש ִשים בְ ִמיתָ ה (מסכת ברכות ס) ,וְ הוא שֹ ֶרש ְ
ַתֹורה שֶ הִ יא רוחָ נִ טות.
הוא זֹו ֶכה ל ָ

וכְ מֹו ֵכן הַ כַיְ ָלה ְמ ֺס ָגל ִמצַ ד מֵ מַ ד הַ זְמַ ן שֶ בֹוִ ,מּפְ ֵני שֶ בַ כַיְ ָלה ָךל ְב ֵני הָ עֹו ָלם יְ שֵ נִ ים וְ נָחִ ים מֵ הַ ְבלֵיהֶ ם וְ ָל ֵכן הָ אֲ וִ יר בָ עֹו ָלם
תֹורה הַ קְ דֹושָ ה
ומּפְ ֵני ךְָך הַ ְזמַ ן הַ ֶזה שֶ בֹו הָ ֲאוִ יר בָ עֹו ָלם נָקִ י ְביֹותֵ ר הוא ְמ ֺס ָגל לְ לִ לוד הַ ָ
ךֺכֹו רוחָ נִ י וְ נָקִ י מֵ הַ בְ ֵלי עֹו ָלם הַ ֶזה ִ
שֶ הִ יא רוחָ נִ ית.
וְ ָל ֵכן הַ כִ לוד בַ זְמַ ן הַ ֶזה ְמ ֺס ָגל ְמאֹ ד ,הֵ ן ִמצַ ד הָ אָ דָ ם עַ צְ מֹו שֶ ִשבֵ ר אֶ ת ָךל ג ְַש ִמטותֹו שֶ הִ יא הַ שֵ ָנה  -שֶ ִהיא שֹ ֶרש ָךל
תֹורה
בֹוהים ְמאֹ ד ְבלִ לוד הַ ָ
הַ ג ְַש ִמטות ,וְ הֵ ן ִמצַ ד הַ ְזמַ ן שֶ הוא רוחָ נִ י וְ נָקִ י ,וְ ָל ֵכן ְבשָ ָעה זֹו יָכֹול הָ אָ דָ ם לְ הַ גִ יעַ לְ הֶ שֵ גִ ים גְ ִ
הַ קְ דֹושָ ה.
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ישי :ךָתַ ב הַ גָאֹון ַרבִ י חַ טִ ים ָפלָאגִ 'י זִי ָע"א (תוכחת חיים פ"ג) ַעל ּפִ י ִד ְב ֵרי הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש ךְ פִ י שֶ ְלבָ אֵ ר הָ אֲ ִר"י
טַ עַ ם ְשלִ ִ
ומ ָךְך בָ אָ ה ַגם
ָז"ל ,הַ לַ ְסבִ ִירים שֶ ָךל הַ קֺ ְשיֹות שֶ טֵש לָאָ דָ ם ְב ֵעת לִ לודֹו בָ ִאים מֵ ֲא ִחי ַזת הַ קְ לִ ּפֹות ְבנִ ְשמָ תֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם ךַ טָדועַ ִ ,
הַ ִשכְ חָ ה לָאָ דָ ם .ךִ י הַ ִזךָרֹון הוא ִמצַ ד הַ קְ דֺשָ ה וְ הַ ִשכְ חָ ה הִ יא ִמצַ ד הַ קְ לִ ּפֹות ַךטָדועַ ָ .ל ֵכן הַ כֹומֵ ד לְ אַ חַ ר חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,שֶ ְב ָכְך
הוא ְמשַ בֵ ר ומַ כְ נִ י ַע אֶ ת ָךל הַ קְ לִ ּפֹות וְ הַ ח ְֺמאָ ה ִמםִ ְשמָ תֹו ,ךְ מֹו שֶ ךָתוב בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (לך דף צב) זֹו ֶכה לְ הָ ִבין אֶ ת ָךל לִ לודֹו
וְ אַ ף אֵ ינֹו ְמשַ ךֵחַ אֶ ת תַ לְ מודֹו ,ךִ י אֵ ין ֶנ ֱאחָ זִים בֹו הַ קְ לִ ּפֹות בִ ְש ַעת לִ לודֹו.
ִ
ּתֹור ְתָך ל ֹא
ומֹוסיף הַ גְ ָר"ח ָפלָאגִ 'י שֶ ֶרמֶ ז נִ פְ ָלא לְ כְָך יֵש בִ ְס ִמיכות הַ ּפָסוק (תהלים קיט)" :חֶ ְבלֵי ְרשָ עִ ים עִ וְ דֺנִ י ָ
שָ כ ְָח ִּתי"ַ ,לּפָסוק (שם)" :חֲצֹות לַיְ לָה אָ קום לְ הֹודֹות לְָך עַ ל ִמ ְשּפְ טֵ י ִצ ְדקֶ ָך" ,לְ ַרלֵ ז וְ לֹומַ ר שֶ ַעל יְ דֵ י קִ ימַ ת חֲצֹות
תֹורה ל ֹא יִ ְש ַךח הָ אָ דָ ם לְ עֹו ָלם אֶ ת תַ לְ מודֹו ,ךְ ִדבְ ֵרי הַ זֹ הַ ר וְ הָ א ֲִר"י ָז"ל ,שֶ הַ כֹומֵ ד בְ שָ עָ ה זֹו הוא מַ כְ נִ יעַ אֶ ת ָךל
לְ לִ לוד הַ ָ
תֹורה בִ ְשלֵמות.
הַ קְ לִ ּפֹות אֲשֶ ר מֵ הֶ ן בָ ִאים ָךל הַ קֺ ְשיֹות וְ הַ ִשכְ חָ ה ,וְ זֹו ֶכה לְ קִ נְ ַין הַ ָ
ובְ הֶ קְ שֵ ר לְ כְָך י ְֶשנֹו ִסּפור נִ פְ ָלא שֶ ִמ ֵּפר אַ חַ ד הָ ַרבָ נִ ים ְשלִ יטָ "א ,שֶ טָדָ יו ַרב לֹו ִב ְתחום הַ ֲחז ָָרה ִב ְתשובָ ה ,וְ חֵ ֶלק ַרב
עוריו הָ ַר ִבים
גוריו וְ אַ ף ִמחוצָ ה לֹו בְ ָכל ַרחֲבֵ י הָ אָ ֶרץ נִ זְקֶ ֶפת לִ זְכותֹוִ ,בזְכות ִש ָ
מֵ הַ לַ הְ ֵּפ ָכה אֲשֶ ר ִמ ְתחֹו ֶל ֶלת בְ אֵ זֹור ְמ ָ
הַ ֶםאֱמָ ִרים לַצִ בור הָ ָרחָ ב בְ מֶ תֶ ק ְש ָפתַ יִ ם ובְ חֵ ן ַרב.
תֹורה הַ קְ דֹושָ הַ ,ךאֲשֶ ר ָךל ְשאֵ ָלה שֶ ט ְֶשנָה ְבבֵ ית
גוריו לְ בָ קִ יא עָצום בְ ָכל חֶ לְ קֵ י הַ ָ
וְ הִ ֵםה הָ ַרב הַ ֶזה יָדועַ ְבאֵ זֹור ְמ ָ
הַ ִל ְד ָרש ,בָ ִאים ִמ ָטד לִ ְשאֹ ל אֹותֹו וְ הוא מֵ ִשיב ַעל ֲאתָ ר תֹוְך ךְ דֵ י צִ טון מַ ְראֵ י ְמקֹומֹות ִ -מתֹוְך ִזךָרֹון מַ ְד ִהים.
ושאָ לֹו :ךֵיצַ ד הָ ַרב הַ חָ רוד ךֹ ה ַרבֹות עִ ם הַ צִ בור הָ ָרחָ ב הַ ִל ְתדַ ּפְ קִ ים עַ ל
וְ הִ ֵםה ְבאַ חַ ד הַ ט ִָמים ּפָ ָנה אַ חַ ד הַ תַ לְ ִמ ִידים ל ַָרב ְ
עוריו הָ ַר ִבים בְ ַרחֲבֵ י הָ אָ ֶרץ ,זֹו ֵכר ךֹ ה טֹוב אֶ ת לִ לודֹו? ומָ תַ י הִ ְסּפִ יק הָ ַרב לִ לְ מֹ ד ָךל ָךְך הַ ְרבֵ ה וְ ל ְַחזֹ ר עַ ל ךָ ְך
דַ לְ תֹותָ יו ובְ ִש ָ
ּפְ ע ִָמים ךֹ ה ַרבֹות עַ ד שֶ ָךל ְשאֵ ָלה שֶ שֹו ֲאלִ ים אֹותֹו הָ ַרב ִמ ָטד עֹו ֶנה תֹוְך ךְ דֵ י צִ טון הַ לָ קֹום וְ הַ ְמעִ יף? הֵ ִשיב לֹו הָ ַרב :תֵ דַ ע לְ ָך
תֹורה
יתי מַ קְ ִדיש לְ לִ לוד הַ ָ
ירותי עֵקֶ ב נְ ִסבֹות ְמ ֺסטָמֹות הֺכְ ַרחְ ִתי לִ הְ יֹות נֵעֹור בַ כֵילֹות ,ךַאֲ שֶ ר אֶ ת הַ ְזמַ ן הַ ּפָנוי הָ יִ ִ
שֶ בִ צְ עִ ִ
הַ קְ דֹושָ ה .וְ ִה ֵםה לְ מַ ְרבֵ ה הַ ּפֶ ֶלא נֹוכַחְ ִתי לִ ְראֹות שֶ אֶ ת ָךל מָ ה שֶ אֲ נִ י לֹומֵ ד בִ ְשעֹות הַ כַיְ ָלה אֲ נִ י זֹו ֵכר הֵ יטֵ ב וְ אֵ ינִ י שֹו ֵכחַ אַ ף
ַךעֲבֹ ר זְמַ ן ַרב ,וְ ֶזה לְ עֺלַ ת הַ כִ לוד בִ ְשעֹות הַ טֹום שֶ אֹותֹו אֵ ינִ י זֹו ֵכר ָךל ךְָך טֹוב ךְ מֹותֹו.
לודי בְ שָ עֹות אֵ כו  -שֶ לֵ חֲצֹות לַיְ ָלה עַ ד
לְ אַ חַ ר שֶ םֹוכַחְ ִתי לִ ְראֹות בִ ְס ֺגכָתָ ם הָ ַרבָ ה שֶ ל הַ כֵילֹות ,קָ בַ עְ ִתי אֶ ת עִ קַ ר זְמַ ן לִ ִ
הַ בֹ קֶ ר ,וְ אַ ף לְ אַ חַ ר שֶ הִ ְסתַ כְ קו הַ ִמבֹות לִ הְ יֹות נֵעֹור בַ כַיְ ָלה ,הִ ְמשַ כְ ִתי לִ לְ מֹ ד בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה בְ ִמ ְסג ֶֶרת 'ךֹו ֵלל חֲצֹות' ,וְ ֶזה
רֹואים אֶ צְ לִ י ַךאֲשֶ ר הַ ךֹ ל בִ זְכותֹו שֶ ל הַ כִ לוד בַ כַיְ ָלה אֲשֶ ר ִבזְכותֹו אֲ נִ י זֹוכֵ ר ָךל ָךְך
הַ מֹוד שֶ ל הַ ִזךָרֹון הַ גָדֹול שֶ אַ תֶ ם ִ
הַ ְרבֵ ה .בָ רוְך הַ שֵ ם!
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רֹואים שֶ בַ כַיְ ָלה יֵש מֹ חַ יֹותֵ ר
טַ עַ ם ְר ִביעִ י :בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש ּפ ָָרשַ ת וַטִ קְ ָרא כ"ג מובָ א :שָ אַ ל ַרבִ י יְ הודָ ה אֶ ת ַר ִבי יֹוסֵ י :מַ דו ַע ִ
תֹורה שֶ בְ ַעל ּפֶ ה שֶ הִ יא ְספִ ַירת הַ לַ לְ כות הִ יא ךְ ֶנ ֶגד הַ כַיְ ָלה וְ ָל ֵכן ִבזְמַ ן
תֹורה? הֵ ִשיב לֹו ַרבִ י יֹוסֵ יִ :מּפְ ֵני שֶ הַ ָ
צָ לול וְ צַ ח לִ לְ מֹ ד ָ
תֹורה ולְ הָ ִבינָה.
ֶזה יָכֹול הָ אָ דָ ם בְ קַ כות לִ לְ מֹ ד אֶ ת הַ ָ
וְ ֶרמֶ ז נִ פְ ָלא לְ כְָך יֵש בְ ִמ ְד ָרש שֹוחֵ ר טֹוב (תהלים יט) ,שֶ ךְ שֶ הָ ָיה מֹ שֶ ה בָ הָ ר אַ ְרבָ עִ ים יֹום וְ אַ ְרבָ עִ ים לַיְ ָלה  -ךְ שֶ כָמַ ד
תֹורה שֶ ְבעַ ל ּפֶ ה ִ -היא ךְ ֶנ ֶגד
תֹורה שֶ בְ ַעל ּפֶ ה יָדַ ע שֶ הוא לַיְ ָלה .וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ הַ ָ
תֹורה שֶ בִ כְ תָ ב יָדַ ע שֶ הוא יֹום וכְ שֶ כָמַ ד ָ
ָ
ְספִ ַירת הַ לַ לְ כות וְ אַ ף הַ כַיְ ָלה הוא בְ סֹוד הַ לַ לְ כות וְ ָל ֵכן בַ כַיְ ָלה קַ ל יֹותֵ ר לְ ל ְָמדָ ה ולְ זָכְ ָרה.
דֹורשֶ ת אֶ ת הַ ָּפסוק (איכה ג):
תֹורה גַ ,על ּפִ י הַ גְ מָ ָרא בְ סַ נְ הֶ ְד ִרין כד ,הַ ֶ
ֶרמֶ ז נֹוסָ ף ךָתוב בַ מֵ ֶפר לִ קוטֵ י מֹוה ֲָר"ן ,בְ ָ
הֹושיבַ נִ י וְ גֹו'"  -זֶה תַ לְ מוד בַ בְ לִ י ,וְ כָתוב (בראשית א)" :וְ לַחֹ שֶ ְך קָ ָרא לָיְ ָלה וְ גֹו'" ,לְ ַרלֵ ז שֶ הָ אָ דָ ם הַ כֹומֵ ד
"בְ מַ חֲשַ ךִ ים ִ
תֹורה שֶ ְבעַ ל ּפֶ ה
תֹורה שֶ ְב ַעל ֶּפה – בַ כַיְ ָלה ,יִ ְז ֶךה ַלהֲבָ ָנה ובְ ִהירות .ךִ י שָ ָעה זֹו הָ רֹומֶ ֶזת עַ ל הַ ָ
גְ מָ ָרא וְ שֺ לְ חָ ן עָרוְך – שֶ הֵ ם ָ
תֹורה שֶ בְ ַעל ֶּפה.
ְמ ֺס ֶג ֶלת בְ יֹותֵ ר לְ לִ לוד וְ ַלהֲבָ ָנה ולְ זִכְ רֹון לִ לוד ֶזה שֶ ל ָ
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שֹורה עָ לָיו.
תֹורה בַ כַיְ ָלה הַ ְשכִ י ָנה ךְ נֶגְ דֹו (תמיד לד)  -שֶ ּפֵרושֹו שֶ הִ יא שֹוכֶ ֶנת וְ ָ
ישי :אָ ְמרו ֲח ַז"לָ :ךל הַ כֹומֵ ד ָ
טַ עַ ם ח ֲִמ ִ
שֹורה ָעלָיו ְב ֵעת לִ לודֹו ,זו ַלת צַ ִדיקִ ים
ָ
תֹורה בִ ְשעֹות הַ טֹום ,ל ֹא ָךל אֶ חָ ד זֹו ֶכה שֶ הַ ְשכִ י ָנה
וְ הִ ֵםהַ ,ךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם לֹומֵ ד ָ
גְ דֹולִ ים (כמובא בליקוטי מוהר"ן קנט) ,וְ ִאכו ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם לֹומֵ ד בַ כַיְ ָלה אֵ ין הַ דָ בָ ר תָ לוי בְ מַ ְד ֵרגָתֹו ,אֶ ָכא ָךל אֶ חָ ד שֶ כֹומֵ ד
שֹורה ָעלָיו ְב ֵעת לִ לודֹו! (כמובא בליקוטי הלכות ,הלכות תפילה א עי"ש) .וְ ַכאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם זֹוכֶ ה
תֹורה זֹו ֶכה שֶ הַ ְשכִ י ָנה ָ
ָ
תֹורה ,קֺ ְדשָ א בְ ִריְך הוא וְ יִ ְש ָראֵ ל הֵ ם דָ בָ ר אֶ חָ ד
שֹורה ָעלָיו ַוה' יִ ְתבָ ַרְך עִ לֹו ,בְ וַדַ אי יָבִ ין אֶ ת ָךל תַ לְ מודֹו ,ךִ י הַ ָ
שֶ הַ ְשכִ י ָנה ָ
ומלֵ י ָלא ךְ ָכל שֶ הָ אָ דָ ם ִמ ְתקָ ֵרב ַלה' יִ ְתבָ ַרְך ךְָך הוא מֵ בִ ין יֹותֵ ר אֶ ת תַ לְ מודֹו ,וכְ מֹו שֶ םֶאֱ מַ ר אֵ צֶ ל דָ וִ ד הַ לֶ לְֶך
ךַלובָ א לְ עֵילִ ,
(שמואל א יח)" :וְ הַ שֵ ם עִ לֹו" ,וְ דָ ְרשו ֲח ַז"ל שֶ ֲה ָל ָכה ךְ מֹותֹו בְ ָכל מָ קֹום ,ךִ י מֵ אַ חַ ר שֶ ה' עִ לֹו ,וַדַ אי יְ ַכ ֵון ְב ָכל ְדבַ ר ֲהלָכָ ה,
תֹורה.
ַלא ֲִמתָ ה שֶ ל ָ
תֹורה ךֵ י ָון שֶ ה'
תֹורה ולְ ִסטַעְ תָ א ִד ְשמַ ָטא עֲצומָ ה וְ נִ פְ לָאָ ה בְ עִ נְ ַין הַ ָ
הַ ךְ ָלל הוא ,שֶ ָךל הַ כֹומֵ ד ְבשָ עֹות אֵ כו זֹו ֶכה ַלהֲבָ ַנת הַ ָ
ובוַדַ אי ִמי שֶ ט ְַת ִמיד ְב ָכְך ,יִ זְךֶ ה ַלעֲלֹות
ומסַ טְ עֵ הו לְ הָ בִ ין אֶ ת ָךל תַ לְ מודֹו ולְ הַ צְ לִ יחַ בֹוְ ,
יִ ְתבָ ַרְך ְבעַצְ מֹו עִ לֹו וְ הוא עֹומֵ ד ְ
תֹורה ובְ קִ נְ ָינָה.
בְ מַ עֲלֹות ָרמֹות וְ נִ ְשגָבֹות בְ לִ לוד הַ ָ
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תֹורה.
טַ עַ ם ִש ִשי :ךָתוב בַ מֵ ֶפר קַ ב הַ טָשָ ר (פרק צג) :קִ בַ לְ ִתי מֵ ַרבֹותַ י שֶ ָךל הַ ִל ְתאַ בֵ ל ַעל גָלות הַ ְשכִ י ָנה זֹוכֶ ה לְ כִ ְת ָרה שֶ ל ָ
תֹורה.
ומצְ טַ עֵ ר עַ ל גָלות הַ ְשכִ י ָנה ַעל יְ דֵ י ֶזה הוא זֹו ֶכה לְ כִ ְת ָרה שֶ ל ָ
ומ ְתאַ בֵ ל ִ
וְ ָל ֵכן הַ קָ ם בַ חֲצֹות וְ אֹומֵ ר ִתקון חֲצֹות ִ
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תֹורה בַ כַיְ ָלה ,יִ ְז ֶךה לְ הָ בִ ין אֶ ת לִ לודֹו ְביֶתֶ ר
טַ עַ ם ְש ִביעִ י :ךָתַ ב הַ גָאֹון ַרבִ י חַ טִ ים ָפלָאגִ 'י זִיעָ "א :שֶ ָךל הָ עֹוסֵ ק בְ סֹודֹות הַ ָ
קַ כות וְ אַ ף יִ ְז ֶךה שֶ טִ ְתגַכו לֹו סֹודֹות נֹוסָ פִ ים ִמן הַ שָ מַ יִ ם .וְ ֶזה ִמשום שֶ זְמַ ן חֲצֹות לַיְ ָלה ,הוא הַ זְמַ ן הַ ְמ ֺס ָגל ְביֹותֵ ר לְ לִ לוד
ַ
"מךְ נַף הָ אָ ֶרץ ז ְִמרֹ ת ָשמַ עְ נו ְצ ִבי ַלצַ ִדיק
תֹורת הַ מֹוד וְ הַ םִ ְסתָ ר .וְ ַעל ּפִ י ֶזה ּפ ֵֵרש הַ גְ ָר"ח ָפלָאגִ 'י אֶ ת הַ ּפָסוק (ישעיה כד)ִ :
כֹומ ִדים בַ כַיְ ָלה נִ קְ ֵראת 'ז ְִמירֹות' ,וְ ָכל
תֹורה שֶ ְ
תֹורה בַ כַיְ ָלה ,שֶ הַ ָ
וָאֹ מַ ר ָרזִי לִ י ָרזִי לִ י וגו'" ,שֶ ּפָסוק ֶזה ְמדַ בֵ ר ַעל לִ לוד הַ ָ
הַ כֹומֵ ד בַ כַיְ ָלה נִ קְ ָרא 'צַ ִדיק' ךַלובָ א בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש.

תֹורת הַ מֹוד ְבקַ כות
תֹורת הַ מֹוד וְ הַ םִ ְסתָ רִ ,מּפְ ֵני שֶ הַ כַיְ ָלה הוא ְמ ֺס ָגל ַלהֲבָ ַנת ַ
וְ ָל ֵכן ' ָר ִזי לִ י' ּ -פֵרושֹו שֶ טִ לְ מַ ד בַ כַיְ ָלה אֶ ת ַ
תֹורת הַ מֹוד בַ כַיְ ָלה יִ ְז ֶךה שֶ טִ ְתגַכו לֹו עֹוד סֹודֹות
ובִ ְמהִ ירות ,ומָ ה שֶ ךָתוב עֹוד ַּפעַ ם ְשנִ ָטה ' ָר ִזי לִ י' בָ א לֹומַ ר שֶ הַ כֹומֵ ד אֶ ת ַ
תֹורת הָ ָרז וְ הַ םִ ְסתָ ר.
נֹוסָ פִ ים ִמן הַ שָ מַ יִ ם ךִ י הַ כַיְ ָלה הוא זְמַ ן שֶ ְל ֺס ָגל בְ יֹותֵ ר לְ לִ לוד ֶזה שֶ ל ַ
ישיבַ ת הַ ְמקֺ בָ לִ ים שֶ ל הַ גָאֹון הַ צַ ִדיק הָ ַרב ִצטֹון ְב ָר ָכה
הודי תַ לְ ִמיד חָ ָכם ,שֶ ָז ָכה בִ צְ עִ ירותֹו לִ לְ מֹ ד בִ ִ
ובְ עִ נְ ָין ֶזה ִס ֵּפר לִ י יְ ִ
כֹומ ִדים בַ טְ ִשיבָ ה לְ ר ֹאש הַ טְ ִשיבָ ה הָ ַרב ִצטֹון ְב ָר ָכה זַצַ "ל
זַצַ "ל וְ הָ ָיה עֵ ד ְר ִא ָטה לַלַ עֲשֶ ה הַ בָ א :בְ אַ חַ ד הַ ט ִָמים נִ גַש אַ חַ ד הַ ְ
ובַ קָ שָ ה בְ פִ יו :הֱיֹות שֶ הוא ִמ ְשתַ תֵ ף בְ ִשעורֹו שֶ ל הָ ַרב ךְ בָ ר ְתקו ָפה אֲרֺ ָךה וְ אֵ ינֹו רֹואֶ ה ְב ָר ָכה בְ לִ לודֹו ,וְ אֵ ינֹו מַ צְ לִ יחַ ְבשום
יחידות אֶ ת ָךל
טֹואיל לִ לְ מֹ ד עִ לֹו בְ חַ בְ רותָ א ולְ הַ ְסבִ יר לֹו ִב ִ
אֹ ֶפן לְ הָ ִבין אֶ ת הַ חֹ מֶ ר הַ םִ לְ מָ דַ ,על ֵךן הוא ְמבַ קֵ ש מֵ הָ ַרב שֶ ִ
תֹורת הַ קַ בָ ָלה וְ הַ מֹוד.
הַ כִ לוד ,ךְ דֵ י שֶ טו ַכל לְ הַ ְתחִ יל לְ הָ בִ ין אֶ ת ַ
ָּפתַ ח הָ ַרב וְ אָ מַ ר לֹו :הַ ִאם הָ יִ יתָ רֹוצֶ ה שֶ אֲ נִ י אֶ לְ מַ ד ִא ְתָך וְ אַ ְסבִ יר לְ ָך אֶ ת הַ כִ לוד? אֹו שֶ אַ תָ ה מַ ע ֲִדיף שֶ הַ קָ דֹוש בָ רוְך
יתי חָ פֵ ץ שֶ הַ קָ דֹוש
הוא ְבעַצְ מֹו יִ לְ מַ ד עִ ְלָך חַ ְברותָ א וִ יפָ ֵרש לְ ָך אֶ ת ָךל הַ כִ לוד? הֵ ִשיב לֹו הַ תַ לְ ִמיד :בְ וַדַ אי ובְ וַדַ אי שֶ הָ יִ ִ
אֹותי וִ יבָ אֵ ר לִ י אֶ ת ָךל הַ כִ לוד.
בָ רוְך הוא יְ לַלֵ ד ִ
אָ מַ ר לֹו הָ ַרבִ :אם ֵךן ,תָ קום בַ חֲצֹות לַיְ ָלה וְ ִתלְ מַ ד בְ שָ עָ ה זֹו אֶ ת הַ חֹ מֶ ר ,אֹו אָ ז ִת ְראֶ ה ךֵיצַ ד הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ְבעַ צְ מֹו
תֹורה ,הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא
אֹותָך וִ יבָ אֵ ר לְ ָך אֶ ת ָךל הַ כִ לוד וְ יִ ָּפתַ ח מֹ חֲָך בְ קַ כות לְ הָ ִבין אֶ ת הַ ךֹ ל! ךִ י הַ קָ ם חֲצֹות לִ לְ מֹ ד ָ
יְ לַלֵ ד ְ
בְ עַצְ מֹו ְמלַלֵ ד אֹותֹו אֶ ת ָךל תַ לְ מודֹו.
תֹורת הַ םִ ְסתָ ר ,וְ הוא אָ כֵ ן ָראָ ה ְב ָרכָ ה ְמרֺ בָ ה
בְ ז ֹאת ִס ֵטם הָ ַרב אֶ ת ְדבָ ָריו ,וְ אֹותֹו תַ לְ ִמיד הֵ חֵ ל לָקום בַ חֲצֹות לַיְ ָלה וְ לִ לְ מֹ ד ַ
כֹומ ִדים בַ טְ ִשיבָ ה ,ךְ שֶ ָךל
בְ לִ לודֹו ךְ שֶ הוא ִמ ְת ַע ֶכה ִמטֹום לַטֹום ,עַ ד שֶ תֹוְך ְתקו ָפה קְ צָ ָרה ַנעֲשָ ה תַ לְ ִמיד חָ ָכם גָדֹול מֵ חֲשובֵ י הַ ְ
בְ ֵני הַ טְ ִשיבָ ה ִמ ְתּפַכְ ִאים ַעל הַ ִשםוי הַ גָדֹול וְ הַ לָ הִ יר.
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תֹורה הוא עַ ל יְ דֵ י שֶ זֹו ֶכה
טַ עַ ם ְש ִמינִ י :טַ עַ ם נֹוסָ ף הוא ַעל ּפִ י ִד ְב ֵריהֶ ם שֶ ל הָ ִראשֹונִ ים שֶ ך ְָתבו ,שֶ עִ קַ ר הֲבָ ַנת הָ אָ דָ ם בַ ָ
תֹורה ,ךְ מֹו שֶ ךָתוב (בראשית א)" :וְ רוחַ
תֹורה .ךִ י הָ אֹור שֶ הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא גְ נָזֹו לַצַ ִדיקִ ים ,גָנוז בְ תֹוְך הַ ָ
לָאֹור הַ גָנוז בַ ָ
אֱֹלקִ ים ְמ ַרחֶ ֶפת ַעל ּפְ נֵי הַ לָ יִ ם"ַ ,על אַ נְ ֵּפי ָ
אֹוריְ תָ א  -ךְ ֵעין שֶ הִ ְסבִ ירו הָ ִראשֹונִ ים אֶ ת ִדבְ ֵרי ֲח ַז"ל (שבת כג)' :הָ ָרגִ יל ְב ֵנר
זֹו ֶכה לְ בָ נִ ים ּתַ לְ ִמידֵ י חֲכָ ִמים' – וְ ִאם הוא בַ ר הָ ֵכי ,הוא בְ עַ צְ מֹו זֹו ֶכה לִ הְ יֹות תַ לְ ִמיד חָ ָכם ,וְ הַ חַ ַעםִ ,משום שֶ ְבנֵרֹות שֶ ל
ַתֹורה הַ םִ ְמשֶ ֶכת מֵ אֹור הַ גָנוז .ךִ י מובָ א בַ זֹ הַ ר
שֹורה אֹור הַ גָנוז ךַלובָ א בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש ,וְ ָל ֵכן הַ זָהִ יר בָ הֶ ם זֹו ֶכה ל ָ
ִמצְ ָוה ֶ
תֹורה ,שֶ ֶזה ּפֵרוש מָ ה שֶ אָ ְמרו ֲח ַז"ל ,שֶ ָךל הַ כֹומֵ ד בַ כַיְ ָלה
הַ קָ דֹוש (תרומה דף קמט) שֶ הַ כֹומֵ ד בַ כַיְ ָלה זֹו ֶכה לָאֹור הַ גָנוז בַ ָ
שֹורה ַעל נִ ְשמָ תֹו! ָל ֵכן ָךל הַ כֹומֵ ד בַ כַיְ ָלה
נִ ְמשָ ְך ָעלָיו חוט שֶ ל חֶ סֶ ד (חגיגה יב)ְ ,דהַ יְ נו שֶ זֹו ֶכה לְ חוט דַ ק מֵ אֹור הַ גָנוז הַ ֶ
תֹורה.
יִ ְז ֶךה לְ הִ ְתחַ ֵךם ולְ הָ ִבין אֶ ת ָךל תַ לְ מודֹו ַעל יְ דֵ י הָ אֹור הַ גָנוז שֶ שֹו ֶרה ָעלָיו אֲשֶ ר ִמלֶ םו ָךל הֲבָ נָתֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם בַ ָ
תֹורה וְ לִ ְדרֹ ש אֹותָ ה.
וְ ֵכן מובָ א בְ סֵ ֶפר הַ ִלדֹות (אות לימוד) ַעל יְ דֵ י שֶ קָ ם חֲצֹות זֹו ֶכה לְ הָ בִ ין אֶ ת הַ ָ
ָל ֵכן ָךל לִ לודָ ם שֶ ל רֹ ב גְ דֹו ֵלי יִ ְש ָראֵ ל בְ מֶ שֶ ְך ָךל הַ דֹורֹות הָ ָיה בִ ְשעֹות הַ כַיְ ָלה ,ךְ מֹו שֶ הָ ָיה הַ גָאֹון הָ ַרב ְשמואֵ ל וָא ְז ֶנר
לֹומ ִדים ְבשָ עָ ה זֹו ,וְ אַ ף הַ חֲתַ "ם
רֹואים שֶ רֹ ב גְ דֹו ֵלי יִ ְש ָראֵ ל הָ יו ְ
זַצַ "ל מַ ְרבֶ ה לְ שַ בֵ חַ בִ ְד ָרשֹותָ יו אֶ ת הַ כִ לוד בְ אַ ְשמֹ ֶרת ,שֶ ִ
סֹו ֵפר ךָתַ ב אֶ ת רֹ ב ְתשובֹותָ יו ְבאַ ְשמֹ ֶרת הַ בֹ קֶ ר .וְ כְָך ָנהֲגו רֹ ב ךְ ָכל גְ דֹו ֵלי הַ דֹורֹות ךְ מֹו שֶ לובָ א בְ פֵ רוש הַ גְ ָר"א עַ ל סֵ פֶ ר
תֹורה ,וְ ָכְך נָהַ ג ַגם
ִמ ְש ֵלי (משלי יד א) ,שֶ זְ מַ ן הַ שֵ ָנה שֶ ל הָ אָ דָ ם הוא עַ ד חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,ובַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה צָ ִריְך לָקום לִ לְ מֹ ד ָ
הַ גְ ָר"א בְ עַ צְ מֹו ךַלובָ א בַ מֵ פֶ ר 'מַ עֲשֵ ה ַרב'.
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ֲשובים,
כֹומ ִדים אֶ צְ לֹו תַ לְ ִמידֵ י ֲח ָכ ִמים ח ִ
הודי חָ שוב הַ ְמ ַכהֵ ן ךְ ר ֹאש 'ךֹו ֵלל חֲצֹות' בְ אַ חַ ת מֵ ע ֵָרי הָ אָ ֶרץ שֶ ְ
שָ ח לִ י יְ ִ
ישים שֶ בַ כִ לוד בַ כַיְ ָלה יֵש
כֹומ ִדים אַ ף בְ מֶ שֶ ְך הַ טֹום ךֺכֹו בְ כֹו ֵלל ,שֶ ֺך ָכם הֵ עִ ידו וְ אָ ְמרו לֹו ֶּפה אֶ חָ ד ,שֶ הֵ ם חָ ִשים ומַ ְרגִ ִ
שֶ ְ
ִסטַעְ תָ א ִד ְשמַ ָטא ְמיֺחֶ דֶ ת ,הֵ ן ִמבְ חִ י ַנת הֲבָ נַת הַ כִ לוד בְ קַ כות ובִ ְמהִ ירות וְ הֵ ן ִמבְ ִחי ַנת הֶ ְס ֵּפק הַ כִ לוד ,אֲ שֶ ר הֵ ם מַ ְסּפִ יקִ ים בֹו ּפִ י
תֹורה עֲצומָ ה ְמאֹ ד,
ךַלָ ה וְ כַלָ ה ִמלָ ה שֶ הֵ ם מַ ְסּפִ יקִ ים בְ מֶ שֶ ְך הַ טֹום ךֺכֹו .וְ הֵ ם חָ ִשים ֲאשֶ ר בְ שָ עֹות אֵ כו י ְֶשנָה ּפְ ִתיחַ ת הַ ֵכב בַ ָ
וְ הֵ ם הִ ְרגִ ישו ְבעַצְ מָ ם הִ ְתעַכות עֲצומָ ה בַ כִ לוד מֵ אָ ז שֶ הֵ חֵ כו לִ לְ מֹ ד בְ שָ עֹות אֵ כו שֶ כְ אַ חַ ר חֲצֹות הַ כַיְ ָלה.
הודי
ישיבַ ת 'ךִ מֵ א ַרח ֲִמים' ,שֶ הוא מַ ךִ יר יְ ִ
בְ אַ חַ ת ִמ ִשיחֹותָ יו ִס ֵּפר הָ ַרב הַ גָאֹון ַר ִבי חַ טִ ים בַ ְרגִ יג ְשלִ יטָ "א הַ ְמכַהֵ ן ךְ ַר"מ בִ ִ
תֹורה הַ קְ דֹושָ ה הַ ְרבֵ ה יֹותֵ ר
שֶ ָז ָכה ַלחֲזֹ ר בִ ְתשובָ ה וְ הֵ חֵ ל לִ לְ מֹ ד בְ כֹו ֵלל חֲצֹות ,וְ תֹוְך ְתקו ָפה קְ צָ ָרה הִ ְת ַע ָכה ְמאֹ ד בְ לִ לוד הַ ָ
תֹורת הַ כַיְ ָלה ,שֶ ה ֲֵרי ַךלָ ה אַ ְב ֵרכִ ים
כֹומ ִדים בִ ְשעֹות הַ טֹום ,וְ הִ ְדגִ יש הָ ַרב שֶ ֶזה ְבוַדַ אי בָ א ִמךֹ חָ ה הַ גָדֹול שֶ ל ַ
מֵ אֲחֵ ִרים הַ ְ
י ְֶש ָנם הַ שֹוקְ ִדים ַעל לִ לודָ ם שָ נִ ים ַרבֹות בִ ְשעֹות הַ טֹום ,וְ ִה ֵםה הָ אַ בְ ֵרְך הַ ֶזה הִ ְת ַע ָכה ֲעלֵיהֶ ם ע ְַשרֹות מֹונִ ים וְ ָכל ֶזה ִבזְכות
תֹורה הַ קְ דֹושָ ה.
הַ כִ לוד בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה הַ ְמ ֺס ָגל ְמאֹ ד לְ הִ ְתעַכות בַ ָ
אשית דַ ְרךֹו ְבעֹו ַלם
תֹורת הַ םִ ְסתָ ר ,שֶ ְב ֵר ִ
תֹורת הַ םִ גְ ֶלה וְ הֵ ן בְ ַ
ִסּפור נֹוסָ ף ִס ֵּפר לִ י אַ בְ ֵרְך ,שֶ ךַטֹום הִ םֹו תַ לְ ִמיד חָ ָכם הֵ ן בְ ַ
תֹורה ,ךְ שֶ הָ ָיה בָ חור צָ עִ יר לְ י ִָמים ,הָ ָיה לֹומֵ ד הַ ְרבֵ ה ִב ְשעֹות הַ כַיְ ָלה ,וְ הִ ֵםה לְ אַ חַ ר ְתקו ָפה שֶ כָמַ ד בַ טְ ִשיבָ ה ִה ְב ִחין וְ ָראָ ה
הַ ָ
לֹומ ִדים ַרק בִ ְשעֹות הַ טֹום! וַאֲ פִ כו שֶ הֵ ם הָ יו
שֶ הוא הִ ְתקַ דֵ ם וְ הִ ְסּפִ יק בַ גְ מָ ָרא אֹותָ ה ל ְָמדו ,הַ ְרבֵ ה יֹותֵ ר ִמ ְשאָ ר חֲבֵ ָריו שֶ הָ יו ְ
בַ הַ ְתחָ ָלה הַ ְרבֵ ה יֹותֵ ר טֹובִ ים ִמלֶ םו בְ לִ לוד ,וְ ַגם הַ ְרבֵ ה יֹותֵ ר ךִ ְשרֹונִ טִ ים ִמלֶ םוִ .משֶ ָראָ ה ז ֹאת הֵ בִ ין אֶ ת מַ ֲע ַלת הַ כִ לוד בַ כַיְ ָלה
וְ קָ בַ ע אֶ ת לִ לודֹו בְ כֹו ֵלל חֲצֹות לַיְ ָלה ,וְ הַ טֹום ִהםֹו תַ לְ ִמיד חָ ָכם חָ שוב בָ רוְך הַ שֵ ם.
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הִ ֵםה ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם ְמחַ ֵּפש אֶ ת הַ ְזמַ ן הַ חֹוב בְ יֹותֵ ר וְ הַ ְמ ֺס ָגל בְ יֹותֵ ר לְ קַ בָ ַלת הַ ְתפִ ָכה ,יֵש לָדַ עַ ת שֶ הַ זְ מַ ן הַ ְמ ֺס ָגל וְ הַ חֹוב
רֹואים אֵ צֶ ל דָ וִ ד
בְ יֹותֵ ר לִ ְתפִ ָכה הוא בִ ְשעֹות הַ כַיְ ָלה ,ךְ מֹו שֶ ָךתַ ב בַ ַעל "חֹובֹות הַ כְ בָ בֹות" (שער אהבת ה ,פ"ו) ,שֶ אָ נו ִ
הַ לֶ לְֶך ָעלָיו הַ שָ לֹום ,שֶ תָ ִמיד ַךאֲשֶ ר הוא ָרצָ ה לְ הִ ְת ַּפכֵל וְ לִ זְעֹ ק לְ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך שֶ טַצִ ילֵהו ִמ ָךל הַ צָ רֹות הָ ַרבֹות וְ הַ קָ שֹות
שֶ אָ פְ פו אֹותֹו עַ ד אֵ ין ִמ ְס ָּפר ,הוא בָ חַ ר ַלעֲשֹות ז ֹאת בַ כַיְ ָלה ,ךְ מֹו שֶ ךָתוב (תהלים פח)" :יֹום צָ עַ קְ ִּתי בַ ַכיְ ָלה נֶגְ דֶ ָך",
שֶ ּפֵרושֹו (כביאור האבן עזרא) ,זְמַ ן ְתפִ כ ִָתי אֵ לֶיָך הוא תָ ִמיד בַ כַיְ ָלה.
רֹואים שֶ ַך ֲאשֶ ר דָ וִ ד הַ לֶ לְֶך חָ ֵפץ לְ הִ ְתחַ חֵ א לִ פְ ֵני קֹונֹו ךְ בֵ ן לִ פְ ֵני אָ בִ יו ,ולְ הִ ְתחַ ֵםן לְ הַ שֵ ם שֶ טְ קָ ְרבו אֵ לָיו,
וְ כְָך ַגם אָ נו ִ
וִ י ַזךֵהו לְ ָע ְבדֹו בֶ אֱמֶ ת ובְ לֵבָ ב שָ ֵלם ,הוא בֹוחֵ ר לְ שֵ ם ךְָך אֶ ת הַ כַיְ ָלה ,ךְ מֹו שֶ ךָתוב (תהלים קיט)ָ " :זכ ְַר ִתי בַ כַיְ ָלה ִש ְמָך ד'",
וְ ֵכן" :קִ דַ ְמ ִתי בַ םֶשֶ ף (לִ פְ נֹות בֹ קֶ ר) ָואֲשַ ֵו ָעה".
ךְָך ַגם אֶ פְ שָ ר לִ ְראֹות ִבזְמַ םִ ים שֶ ל ִש ְמחָ ה וָאֹ שֶ רַ ,ך ֲאשֶ ר הַ ִש ְמחָ ה ְמצִ י ָפה אֶ ת לִ בֹו שֶ ל דָ וִ ד ַעד גְ דֹותָ יו ,וְ לִ בֹו גֹואֶ ה
מֵ הַ ְתשוקָ ה וְ הָ ָרצֹון לְ הֹודֹות ולְ זַלֵ ר לְ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ,עֹושֶ ה הוא ז ֹאת בִ ְשעֹות הַ כַיְ ָלה ,ךְ מֹו שֶ ךָתוב (תהלים קיט)" :חֲצֹות
לַיְ לָה אָ קום לְ הֹודֹות לְָך עַ ל ִמ ְשּפְ טֵ י ִצ ְדקֶ ָך" ,וְ ֵכן (תהלים עז)" :אֶ זְךְ ָרה נְ גִ ינ ִָתי בַ כָיְ לָה עִ ם לְ בָ ִבי אָ ִשיחָ ה".
רֹואים ַגם אֵ צֶ ל יִ ְר ְמ ָיה הַ ם ִָביא ,שֶ ַךאֲשֶ ר הוא רֹוצֶ ה לְ קֹו ֵנן וְ לִ בְ ךֹות ַעל ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,ולְ ִה ְתּפַ ֵכל ולְ ִה ְתחַ ֵםן
וְ כְָך אָ נו ִ
לְ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך שֶ טָשוב לִ ְבנֹותֹו ,עֹושֶ ה הוא ז ֹאת בַ כַיְ ָלה ךְ מֹו שֶ ךָתוב (איכה)" :בָ כֹו ִתבְ ךֶה בַ כַיְ ָלה וְ ִד ְמ ָעתָ ה ַעל ֶל ֱחיָה".
קֹורא לָהֶ ם ַלעֲשֹות ז ֹאת
קֹורא לְ ַעם יִ ְש ָראֵ ל שֶ טִ ְתּפַכְ לו וְ יִ ְתחַ םְ נו לְ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ,הוא ֵ
וְ כְָך ַגם ךַאֲ שֶ ר יִ ְר ְמ ָיה הַ ם ִָביא ֵ
קומי רֹ םִ י בַ כַיְ ָלה  -לְ ר ֹאש אַ ְשמֺרֹות ִ -שפְ כִ י כַ לַ יִ ם לִ בֵ ְך נֹ כַח ּפְ ֵני ד'.
בַ כַיְ ָלה ,ךְ מֹו שֶ ךָתוב (איכה ב ,יט)ִ :
וְ ָעלֵינו לְ הִ ְתבֹו ֵנן מַ דועַ נִ בְ חַ ר הַ כַיְ ָלה יֹותֵ ר ִמ ָךל ְשעֹות הַ טֹום ,לְ הִ ְת ַּפ ֵכל לְ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך וְ לִ קְ ר ֹא אֵ לָיו ,ךְ מֹו ַגם לְ הֹודֹות
חודטֹותֹו שֶ ל הַ כַיְ ָלה? ומָ הֵ ם ְסגֺכֹותָ יו שֶ ל הַ כַיְ ָלה? ולְ מָ ה זֹו ֶכה ִמי שֶ ִל ְתּפַ ֵכל דַ וְ קָ א ִב ְשעֹות
ולְ ַר ֵםן לְ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך? מַ הו יִ ִ
הַ כַיְ ָלה?
ַעל ךְָך וָעֹוד בַ ּפ ֶֶרק הַ בָ א שֶ כִ פְ נֵי ֶכם.

ְתוחיםֶ
ָּריםֶפ
ְע
ַּש
ֶָּלֶה
כ
אשית ךֹ ל ָעלֵינו לָדַ ַעת שֶ הַ כַיְ ָלה הוא הַ זְ מַ ן הַ ְמ ֺס ָגל
הִ ֵםה ַךאֲשֶ ר אָ נו ִמ ְתבֹונְ נִ ים בְ מַ עֲלֹותָ יו ובִ ְסגֺכֹותָ יו שֶ ל הַ כַיְ ָלהֵ ,ר ִ
בְ יֹותֵ ר לִ ְתפִ ָכה ובַ קָ שָ ה ,ךִ י בֹו ָךל הַ ְש ָע ִרים בַ שָ מַ יִ ם ּפְ תוחִ ים לְ קַ בָ ַלת ָךל הַ ְתפִ כֹות שֶ ל ָךל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ובֹו יָכֹול ָךל אֶ חָ ד
ומ ְשאֲלֹותָ יו מֵ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך.
וְ אֶ חָ ד לִ פְ עֹ ל ולְ קַ בֵ ל אֶ ת ָךל בַ קָ שֹותָ יו ִ

וְ הָ ֵעת ָרצֹון הַ גְ דֹו ָלה שֶ ֶט ְשנָה בַ כַיְ ָלה הִ יא בְ אֶ ְמצָ עֹו שֶ ל הַ כַיְ ָלה ,בִ ְש ַעת חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,ךִ י בְ שָ ָעה זֹו י ְֶשנָה עֵ ת ָרצֹון גְ דֹו ָלה
ְמאֹ ד בַ שָ מַ יִ ם לְ קַ בָ ַלת ָךל הַ ְתפִ כֹות ,ךְ מֹו שֶ גִ כו ֲח ַז"ל בַ גְ מָ ָרא (יבמות עו) וְ ֵכן ְמפֹ ָרש בַ זֹ הַ ר בְ הַ ְרבֵ ה ְמקֹומֹות (פרשת נשא
דף קלו תזריע דף מד ועוד) וְ כְָך ַגם ךָתוב ִמ ְד ָרש (פסיקתא רבתי תהלים) ַעל הַ ּפָ סוק (תהלים) וַאֲ נִ י ְתפִ כ ִָתי לְ ָך ד' עֵ ת
ָרצֹון ,אָ מַ ר דָ וִ ד הַ לֶ לְֶך ָעלָיו הַ שָ לֹום ,מָ תַ י ֲאנִ י ִמ ְת ַּפ ֵכל לְ ָפנֶיָך ,בִ ְש ַעת חֲצֹות הַ כַיְ ָלה שֶ אֹותָ ה שָ ָעה הִ יא עֵ ת ָרצֹון בַ לָ רֹום,
בְ אֹותָ ה שָ ָעה ִהצַ לְ תָ אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם מֵ אַ ְרבַ ַעת הַ ְללָכִ ים ךְ מֹו שֶ ךָתוב (בראשית)ַ " :וטֵחָ לֵק ֲעלֵיהֶ ם לַיְ ָלה" ,וְ אֹותָ ה שָ עָ ה עָ ְמדָ ה
לִ זְקֶ נְ ִתי רות ךְ מֹו שֶ ךָתוב (רות)" :וַיְ ִהי בַ ח ֲִצי הַ כַיְ ָלה וַטִ כָפֵ ת".

ְריםֶ
ֵׁיןֶׁשֹומ
א
קומי רֹ םִ י בַ כַיְ לָה לְ ר ֹאש אַ ְשמֺ רֹות
וְ כְָך בֵ אֵ ר הַ גה"ק ר' אַ בְ ָרהָ ם ב"ר נַחְ מָ ן ִמחולְ ְט ִשין אֶ ת הַ ּפָסוק (איכה ב ,יט)ִ " :
ומקֺ בֶ ֶלת לִ פְ ֵני ד' ,וְ ִהיא ִמ ְתקַ בֶ ֶלת
ִשפְ כִ י כַ לַ יִ ם לִ בֵ ְך נֹ ַכח ּפְ ֵני ד" ,שֶ בְ פָסוק ֶזה נִ ְרמָ ז שֶ הַ ְתפִ ָכה בִ ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלה ְרצו ָיה ְ
ומנִ יעֹות ,וְ ז ֹאת ךֵי ָון שֶ בְ מֶ שֶ ְך ָךל ְשעֹות הַ טְ מָ מָ ה י ְֶש ָנם ְש ָע ִרים ומָ סַ ךִ ים הַ לַ פְ ִריעִ ים לְ קַ בָ ַלת ְתפִ כָתֹו
ִמ ָטד לְ ל ֹא שום עִ ךובִ ים ְ
עֹומ ִדים ְמ ֺמםִ ים
שֶ ל הָ אָ דָ ם ,ךִ י י ְֶש ָנם ְשנֵים עָשָ ר ְש ָע ִרים ,שֶ דַ ְר ָךם עֹובְ רֹות וְ עֹולֹות ָךל ְתפִ כֹות יִ ְש ָראֵ ל ,אֲשֶ ר שָ ם ְ
שֶ תַ פְ קִ ידָ ם הוא לִ בְ דֹ ק וְ לַחְ קֹ ר אַ חַ ר ָךל ְתפִ ָכה ובַ קָ שָ ה ,הַ ִאם ִהיא ַז ָךה ובָ ָרה ונְ קִ ָטה ִמ ָךל ְרבָ ב וְ אֶ פְ שָ ר לְ הַ עֲלֹותָ ה לִ פְ ֵני מֶ לְֶך
מַ לְ ֵכי הַ ְללָכִ ים הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא אֹו ל ֹא ,אֲבָ ל י ְֶש ָנן ְשעָ תַ יִ ם בַ טְ מָ מָ ה אֲשֶ ר בָ הֶ ן אֵ ין שום ְשעָ ִרים וְ שום מָ סַ ךִ ים הַ לַ פְ ִריעִ ים
ומ ְתקַ בֶ ֶלת בַ לָ רֹום,
לִ ְתפִ כָתֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם לִ ָך ֵנס לִ פְ ֵני הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ,וְ ָכל אֶ חָ ד הַ ִל ְת ַּפ ֵכל ְבשָ ָעה זֹו ְתפִ כָתֹו נִ כְ נֶסֶ ת ִמ ָטד לִ פְ ֵני ד' ִ
וְ שָ ָעה זֹו ִהיא ְש ַעת חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,וְ ַעל שָ ָעה זֹו ֶנ ֱאמַ ר הַ ּפָסוקִ :שפְ כִ י ַכלַ יִ ם לִ בֵ ְך נֹ כַ ח ּפְ ֵני ד' ,ךִ י ִב ְשעַ ת חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ָךל
ותפִ כָתֹו נִ כְ נֶסֶ ת יָשָ ר לִ פְ ֵני ד' וְ ֵעת ָרצֹון ֶזה שֶ ל חֲצֹות הַ כַיְ ָלה נִ ְמשָ ְך ְשעָ תַ יִ ם ךְ מֹו שֶ ָךתוב
הודי הוא בְ גֶדֶ ר נֹ כַח ּפְ ֵני ד' ְ
יְ ִ
בְ לִ קוטֵ י מֹוה ֲָר"ן (קמט) ֲאשֶ ר בָ הֶ ן עֹולֹות ָךל ְתפִ כֹותָ יו שֶ ל הָ אָ דָ ם לְ ָרצֹון לִ פְ ֵני אֲ דֹון ךֹ ל.
ותחִ ָםה מֵ עֹ מֶ ק הַ ֵכב עַ ל ָךל עִ נְ ָין וְ עִ נְ ָין
וְ ָל ֵכן שָ ָעה זֹו הִ יא הַ שָ ָעה הַ לֺבְ חֶ ֶרת ִמ ָךל ְשעֹות הַ טֹום ךֺכֹו לִ ְתפִ ָכה ובַ קָ שָ ה ְ
ומֺבְ טַ חַ ת ְתפִ ָכה זֹו שֶ כ ֹא תָ שוב ֵריקָ ם.

ֶָּהֶ
ַּכ
ָּהֶז
ְפֶ
ל
ּת
ִסבָ ה נֹוסֶ ֶפת לְ מַ ֲע ַלת הַ ְתפִ ָכה בִ ְשעֹות הַ כַיְ ָלהִ ,מּפְ ֵני שֶ ְבשָ עֹות אֵ כו הַ ְתפִ ָכה ַז ָךה ונְ קִ ָטה לְ ל ֹא מַ חְ שָ בֹות זָרֹות ולְ ל ֹא שום
גֹור ִמים חִ יצֹונִ טִ ים הַ לַ פְ ִריעִ ים לָאָ דָ ם לְ הִ ְת ַּפ ֵכל בְ שָ עָ ה זֹו ,ךְ מֹו שֶ ְלבָ אֵ ר בַ ַעל חֹובַ ת הַ כְ בָ בֹות (שער אהבת ה' פ"ו) ,שֶ לַ ֲע ַלת
ְ
הַ ְתפִ ָכה בַ כַיְ ָלה גְ דֹו ָלה ַועֲצומָ ה ְמאֹ דִ ,מּפְ ֵני שֶ בַ כַיְ ָלה מַ חְ ְשבֹותָ יו שֶ ל הָ אָ דָ ם נְ קִ טֹות ִמ ָךל תַ ֲאוֹות וְ הַ ְבלֵי הָ עֹולָם הַ ֶזה
הַ ְמבַ לְ בְ לִ ים אֶ ת מַ חְ ְשבֹותָ יו בִ ְשעֹות הַ טֹום ,הֵ ן ִמצַ ד תַ ֲא ַות הָ ֲאכִ י ָלה וְ הַ ְש ִת ָטה שֶ הִ יא נֶחְ לֶשֶ ת ִב ְשעֹות הַ כַיְ ָלה ,וְ הֵ ן ִמצַ ד ֶזה
וביָמֵ ינו ךְָך ַגם אֵ ין בַ כַיְ ָלה אֶ ת ִט ְרדַ ת צִ לְ צו ֵלי
שֶ אֵ ין אֶ ת הַ חֶ בְ ָרה שֶ ל בְ ֵני הָ אָ דָ ם הַ לַ פְ ִריעִ ים בִ ְשעֹות הַ טֹום לְ ַכ ָו ַנת הַ ְתפִ ָכהְ ,
הַ ֶּפלֶאפֹון שֶ ט ְֶש ָנם ְבמֶ שֶ ְך ָךל ְשעֹות הַ טֹום.
ךְ מֹו ֵכן אֵ ין ּפְ גִ ישֹות עִ ְסקִ טֹות אֹו בַ ֲע ֵלי חֹובֹות וְ כַדֹומֶ ה ,שֶ ט ְַט ִרידו אֶ ת הָ אָ דָ ם בַ כַיְ ָלה וְ ָל ֵכן ְתפִ כָתֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם בַ כַיְ ָלה ִהיא
ַז ָךה ונְ קִ ָטה וקְ רֹובָ ה לְ הִ ְתקַ בֵ ל.
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ִסבָ ה נֹוסֶ ֶפת לְ מַ ֲע ַלת הַ ְתפִ ָכה בַ כַיְ ָלה ךָתַ ב ַרבִ י נַחְ מָ ן ִמבְ ֶר ְס ֶלב בְ לִ קוטֵ י מֹוה ֲָר"ן (נב) ,שֶ ְתפִ ַכת הָ אָ דָ ם בַ כַיְ ָלה ְרצו ָיה,
רֹודפִ ים אַ ח ֲֵרי הַ בְ ֵלי עֹו ָלם הַ ֶזה ,וְ ֶזה מַ ְשּפִ יעַ בָ עֹו ָלם
וְ ז ֹאת ךֵי ָון שֶ בְ מֶ שֶ ְך הַ טֹום ךֺכֹו הָ ֲאוִ יר ךֺכֹו ְמזֹ הָ ם ַעל יְ דֵ י בְ ֵני הָ עֹו ָלם הָ ְ

גֹור ִמים "זִהום ְס ִביבָ ִתי" רוחָ נִ י
יבטִ ים ,הַ ִל ְתּפ ְַש ִטים בְ ָכל הָ אֵ זֹור ךֺכֹו ,וְ ְ
ובָ ֲאוִ יר ךֺכֹו אֶ נ ְֶרגִ טֹות ְשלִ ילִ טֹות ְורעָלִ ים ַר ְדיֹואַ קְ ִט ִ
שֶ אֵ ינֹו נִ ָךר ְב ַעיִ ן ג ְַש ִמית ,וְ ֶזה מָ ה שֶ לַ פְ ִרי ַע לָאָ דָ ם הֶ חָ ֵפץ לִ דָ בֵ ק ְבהַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ,ולְ הִ ְת ַּפ ֵכל ְתפִ ָכה אֲ ִמ ִתית ִמתֹוְך ְדבֵ קות
בְ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך.
אֲבָ ל בַ כַיְ ָלה שֶ בֹו ָךל ְב ֵני הָ עֹו ָלם יְ שֵ נִ ים וְ נָחִ ים ִמ ִח ְרדַ ת הָ עֹו ָלם הַ ֶזה ,הָ ֲאוִ יר ַעצְ מֹו נָקִ י וְ זְַך ,וְ ָל ֵכן קַ ל לֹו לָאָ דָ ם לְ ִה ְתּפַ ֵכל
בְ מַ חְ שָ בֹות זַךֹות ונְ קִ טֹות ,ולְ הַ גִ י ַע לִ ְדבֵ קות ולְ אַ הֲבַ ת הַ שֵ ם בְ ֵעת ְתפִ כָתֹו ,אֲשֶ ר ִהיא תַ כְ לִ ית ָךל הַ ְתפִ ָכה ,אֲ שֶ ר ִהיא נִ קְ ֵראת
בֹורא עֹו ָלם ,ךְ מֹו שֶ ךָתוב (בראשית ל ,ח) :נַפְ ּתולֵי אֱ ֹלקִ ים נִ פְ ּתַ לְ ִּתי ,ו ֵפ ֵרש ַר ִש"י ִה ְתחַ בַ ְר ִתי
ַעל שֵ ם הַ ְדבֵ קות וְ הַ חִ בור לְ ֵ
עִ ם קֹונִ י.
יתָך בַ כַיְ ָלה" ,וְ כֵ ן ָךתוב
וְ ָל ֵכן הַ כַיְ ָלה הוא הַ זְמַ ן הַ ְמ ֺס ָגל לְ הַ גִ יעַ לְ אַ הֲבַ ת הַ שֵ ם ,ךְ מֹו שֶ ךָתוב (ישעיה כו)" :נַפְ ִשי ִאוִ ִ
אתיו" ,ךִ י הַ כַיְ ָלה הוא הַ זְ מַ ן הַ ְמ ֺס ָגל
בְ ִשיר הַ ִש ִירים (ג)" :עַל ִמ ְשךָבִ י בַ כֵילֹות בִ קַ ְש ִתי אֵ ת שֶ אָ הֲבָ ה נַפְ ִשי בִ קַ ְש ִתיו וְ ל ֹא ְמצָ ִ
לְ הִ ְת ַּפ ֵכל לְ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך וְ לִ דָ בֵ ק בֹו.
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ומַ ֲעלָתָ ה שֶ ל הַ ְתפִ ָכה בִ ְשעֹות הַ כַיְ ָלה הִ יא ךֹ ה גְ בֹוהָ ה ,עַ ד שֶ ָךל ִמי שֶ טִ ְת ַּפ ֵכל וִ יבַ קֵ ש מֵ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך שֶ ט ִַצילֵהו ִמתַ אֲ וֹות
וְ הַ בְ ֵלי עֹו ָלם הַ ֶזה בְ שָ עֹות אֵ כו ,מֺבְ טָ ח לֹו שֶ טִ ְז ֶךה לְ מַ ְד ֵרגֹות גְ בֹוהֹות וְ ָרמֹות בַ עֲבֹודַ ת הַ שֵ םַ ,עד שֶ טִ ְז ֶךה לִ ְהיֹות נָקִ י לְ ג ְַמ ֵרי
ִמ ָךל תַ ֲאוֹות וְ הַ בְ לֵי עֹו ָלם הַ ֶזה ,ךְ מֹו שֶ ךָתוב בְ לִ קוטֵ י מֹוה ֲָר"ן (נב) ,ובִ לְ בַ ד שֶ ַטעֲשֶ ה ז ֹאת ַגם בְ מָ קֹום ובִ ְס ִביבָ ה בָ ה אֵ ין ְב ֵני
הָ אָ דָ ם ְמצויִ ים בִ ְשעֹות הַ טֹום ךְ גֹון בַ שָ דֶ ה אֹו בַ ַט ַער ,ךִ י בְ מָ קֹום שֶ בֹו ְב ֵני אָ דָ ם ְמצויִ ים בִ ְשעֹות הַ טֹום נִ ְשאָ ִרים ְרשָ ִמים
רודים בִ ְשעֹות הַ טֹום ְבהַ בְ ֵלי הָ עֹו ָלם הַ ֶזה וְ ֶזה מַ פְ ִריעַ לָאָ דָ ם הֶ חָ פֵ ץ לָבֹוא וְ לִ דָ בֵ ק
ְשלִ ילִ טִ ים ,הַ םֹוצָ ִרים ִמךְָך שֶ בְ ֵני הָ אָ דָ ם ְט ִ
בֹוראֹו.
בְ ְ
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ז ֹאת וָעֹוד ,הַ ְתפִ ָכה בַ שָ דֶ ה אֹו בַ ַט ַער מַ ֲעלָתָ ה ַרבָ ה ְמאֹ ד ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב הַ גְ ָר"א ִמוִ ילְ ָנא זִיעָ "א (בספרו על ספרא
תֹורה בַ שָ דֶ ה ,הַ ְרחֵ ק ִמ ְשאֹון ְב ֵני הָ אָ דָ ם,
דצניעותא) ,שֶ אָ נו מֹוצְ ִאים בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש ּפְ ָע ִמים ַרבֹות שֶ הַ תַ ם ִָאים יָצְ או לִ לְ מֹ ד ָ
וְ הַ חַ ַעם לְ כְָך הוא ִמּפְ ֵני שֶ אֵ ין הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא מַ ְש ֶרה ְשכִ ינָתֹו אֶ ָכא ַעל מָ קֹום שֶ ַםעֲשָ ה לְ ל ֹא שום ּפְ נִ טֹות ,אֶ ָכא ַנעֲשָ ה ַרק
לְ שֵ ם שָ מַ יִ ם ,ךַלובָ א בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש ַעל הַ ּפָסוק (תהלים טו) :הֹולְֵך ּתָ ִמים ופֹ עֵ ל צֶ דֶ ק ,עי"ש.
תֹורה ,הוא ְבעַצְ מֹו צָ ד אֶ ת הַ צְ בָ ִאים וְ עִ בֵ ד אֶ ת הָ עֹורֹות וְ ָכתַ ב אֶ ת
וְ ָל ֵכן ַךאֲשֶ ר ַרבִ י חִ ָטא ָרצָ ה לְ לַלֵ ד אֶ ת יַלְ דֵ י יִ ְש ָראֵ ל ָ
תֹורה לְ בַ דֹו ,וְ ז ֹאת ִבכְ דֵ י שֶ טִ הְ ֶיה הַ ךֹ ל ַנעֲשֶ ה ַרק לְ שֵ ם שָ מַ יִ ם ךְ מֹו שֶ ְלסַ ּפְ ִרים ֲח ַז"ל (בבא מציעא דף פה).
ִספְ ֵרי הַ ָ
תֹורה בַ שָ דֶ ה אֹו בַ ַט ַער שֶ הֵ ם מַ עֲשֵ ה הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך לְ בַ דֹו ,וְ ל ֹא בְ בַ יִ ת שֶ ַםעֲשָ ה עַ ל יְ דֵ י ְב ֵני
ומּפְ ֵני ךְָך הַ תַ ם ִָאים יָצְ או לִ לְ מֹ ד ָ
ִ
הָ אָ דָ ם ,שֶ לָ א ל ֹא הָ יְ תָ ה ַך ָונָתָ ם ִב ְבנִ טָתֹו לְ שֵ ם שָ מַ יִ ם בִ לְ בַ ד ,וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך ל ֹא יוכְ לו לִ זְךֹות לְ הַ ְש ָראַ ת הַ ְשכִ י ָנה ְבעֵ ת תַ לְ מודָ ם
בַ בַ יִ ת הַ ֶזה.
וְ ָל ֵכן ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם ִמ ְת ַּפ ֵכל בַ שָ דֶ ה שֶ הוא מַ עֲשֵ ה הַ שֵ ם לְ בַ דֹו ,הוא יָכֹול לִ זְךֹות ְבנָקֵ ל לְ הַ ְש ָראַ ת הַ ְשכִ י ָנה וְ לִ ְדבֵ קות
בְ הַ שֵ ם בְ ֵעת ְתפִ כָתֹו ,וְ ַעל יְ דֵ י ֶזה בְ וַדַ אי ִת ְתקַ בֵ ל ְתפִ כָתֹו וְ יָבֹוא לְ מַ ְד ֵרגֹות גְ בֹוהֹות וְ ָרמֹות בַ עֲבֹודַ ת הַ שֵ ם.

ָּהֶליׁשועֹותֶ
ְדוק
ָּהֶב ֶ
ְגֶ
ֺּל
ֵׁילֹותֶֶ-ס
ַּל
ָּהֶב
ְפֶ
ל
ּת

גֹורר בָ ֳאפָקִ ים אֶ ל הַ גָאֹון הַ גָדֹול ַרבִ י ִש ְמשֹון ּפִ נְ קוס זַצַ "ל ,וְ ִד ְמעָ תֹו עַ ל ל ְֶחיֹו
הודי ֲאשֶ ר הִ ְת ֵ
מַ עֲשֶ ה הָ ָיה בְ יָמֵ ינו ,שֶ הִ גִ יעַ יְ ִ
בַ אֲשֶ ר הוא נָשוי שָ נִ ים ַרבֹותַ ,ועֲדַ יִ ן ל ֹא ָז ָכה לְ ז ֶַרע שֶ ל קַ טָמָ א.
הֵ ִשיב לֹו הָ ַרב וְ אָ מַ ר לֹו :תָ בֹוא אֵ ַלי מָ חָ ר בְ שָ עָ ה ְשתֵ ים עֶ ְש ֵרה בַ כַיְ ָלה .ךְ שֶ חָ ַזר אֵ לָיו הָ אַ בְ ֵרְך בִ ְשעַ ת חֲצֹות לַיְ ָלה ,הֶ ֱע ָלה
הֹוריד אֹותֹו הָ ַרב
אֹותֹו הַ גְ ָר"ש ּפִ נְ קוס ַעל ִרכְ בֹו וְ אָ מַ ר לֹו ,בֹוא נִ מַ ע .הֵ ם נ ְָסעו וְ הִ גִ יעו לְ שָ דֶ ה הַ ְממו ָכה לָעִ יר ֳאפָקִ ים ,וְ שָ ם ִ
ּפִ נְ קוס וְ אָ מַ ר לֹו :עַכְ שָ ו אַ תָ ה נִ ְמצָ א ַרק עִ ם הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך לְ בַ ְדָךְ ,תסַ ֵּפר לֹו הַ ךֹ ל וְ תָ ִשיחַ לְ ָפנָיו אֶ ת ָךל אֲ שֶ ר עִ ם לְ בָ ְבָך ,וְ עַ ל
יְ דֵ י ֶזה בְ וַדַ אי ִתוָשַ ע.
לְ אַ חַ ר שָ עָ ה אֲרֺ ָךה בָ ה נִ פְ תַ ח לִ בֹו שֶ ל הָ אַ ְב ֵרְך ,וְ הוא בָ ָכה לִ פְ ֵני הַ שֵ ם ךְ פִ י שֶ הוא ל ֹא בָ ָכה מֵ עֹודֹו ,ךְ שֶ הוא ְמסַ ּפֵ ר לְ פָ נָיו
יִ ְתבָ ַרְך אֶ ת ָךל הַ מֵ בֶ ל הַ גָדֹול ,שֶ ל הַ שָ נִ ים הָ אֲרֺ ךֹות בָ הֶ ן הוא עֲדַ יִ ן ל ֹא נִ פְ קַ ד ְבז ֶַרע שֶ ל קַ טָמָ א .חָ זְרו הָ ַרב ּפִ נְ קוס וְ הָ אַ ְב ֵרְך
יַחְ דָ ו אֶ ל הָ עִ יר ,וְ אָ ֵכן הָ אַ בְ ֵרְך הַ ֶזה נֹושַ ע ִמ ָטד אַ חַ ר ךְָךַ ,ךאֲשֶ ר לְ אַ חַ ר ּפָחֹות ִמשָ ָנה הוא הִ ז ְִמין אֶ ת הָ ַרב ּפִ נְ קוס ל ְַב ִרית שֶ ל
בְ נֹו בְ כֹורֹו.
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נֹושי וְ ָכל הַ צַ עַ ר
אֹובים ,הַ בְ עָ יֹות וְ הַ קְ שָ יִ ים עַ ד ְמאֹ ד ,ובְ וַדַ אי ָךל הַ מֵ בֶ ל הָ אֱ ִ
דֹורנו אָ נו הִ ְת ַרבו הַ צָ רֹות וְ הַ לַ כְ ִ
הִ ֵםה ְב ֵ
מורים ְבל ֹא עָ וֹון,
קֹורם וְ שָ ְרשָ ם הוא בַ עֲוֹונֹות וְ הַ חֲטָ ִאים ךְ מֹו שֶ אָ ְמרו ֲח ַז"ל אֵ ין יִ ִ
דֹורנו ְמ ָ
אֹובים שֶ ַרבו ךְ מֹו ַרבו ְב ֵ
וְ הַ לַ כְ ִ
ובְ וַדַ אי שֶ ָךל אֶ חָ ד הָ ָיה חָ ֵפץ וְ רֹוצֶ ה לְ הִ ָוכַח וְ לָדַ ַעת ַעל מָ ה וְ לָלָ ה עָשָ ה לֹו ד' ָך ָכה ,ומָ ה ָעלָיו לְ תַ קֵ ן ולְ שַ ּפֵ ר ובַ לֶ ה עָ לָיו
לְ הִ ְתחַ ֵזק ,ךִ י ּפְ ָע ִמים ַרבֹות הָ אָ דָ ם חָ ֵפץ בְ ָכל ְמאֹודֹו ַלחֲזֹ ר בִ ְתשובָ ה ְשלֵמָ ה ,אֲ בָ ל אֵ ינֹו זֹו ֵכר וְ אֵ ינֹו יֹודֵ עַ מָ ה עָ לָיו לְ תַ קֵ ן
ולְ שַ ֵּפר ,ובְ וַדַ אי ִאם הָ יו ְמגַכִ ים לֹו לָאָ דָ ם ַעל מָ ה ָעלָיו ַלחֲזֹ ר בִ ְתשובָ ה ,ובְ ִסבַ ת אֵ י ֶזה חֵ ְטא וְ ָעוֹון נִ גְ ַזר עָ לָיו סֵ בֶ ל ךֹ ה ַרב,
יאים שֶ הָ יו הֹולְ כִ ים ֲאלֵיהֶ ם ,וְ הֵ ם הָ יו ְמגַכִ ים לָאָ דָ ם ִב ְדבַ ר הָ אֱ ֹלקִ ים ,עַ ל מָ ה
ל ֹא הָ ָיה ְמאֺשָ ר ִמלֶ םו ,וכְ מֹו שֶ הָ ָיה ִבזְמַ ן הַ םְ בִ ִ
ָעלָיו ַלחֲזֹ ר בִ ְתשובָ ה ,ומָ ה עָ לָיו לְ תַ קֵ ן וְ שָ ב וְ ָר ָפא לֹו.
דֹורנו נִ ְסתַ ם ָךל חָ זֹון ,וְ אֵ ין ִאיש יֹודֵ עַ ַעל מָ ה נִ גְ ַזר ָעלָיו לִ ְסבֹ ל ולְ הִ צְ טַ ֵער ,הֵ ן בְ קֹ ִשי הַ ּפַ ְרנָסָ ה הֵ ן ְבצַ עַ ר גִ דול
אֲבָ ל בְ ֵ
בָ נִ ים אֹו ִבבְ ִריאות הַ גוף חַ ס וְ שָ לֹום ,אֹו בְ קֹ ִשי ְמצִ יאַ ת הַ זִ ווג וְ כו' וְ כו'.
וְ הִ ֵםה ַגם ךַאֲ שֶ ר הָ אָ דָ ם יֹודֵ עַ מָ ה ָעלָיו לְ תַ קֵ ן וְ הוא עֹושֶ ה ְתשובָ ה ַעל ךְָךּ ,פְ ָע ִמים וְ אֵ ין ְתשובָ תֹו ִמ ְתקַ בֶ ֶלת בַ לָ רֹום ִמגֹ דֶ ל
אֹומ ִרים לֹו ,שֶ ט ְֶשנָה שָ עָ ה שֶ בָ ה ךָ ל הָ עֹושֶ ה
הַ קִ ְטרוג אֲשֶ ר ָעלָיו ִמּפְ ֵני חֲטָ אָ יו ַועֲֹונֹותָ יו ,וְ ִאם הָ יו ְמבַ ְש ִרים לֹו לָאָ דָ ם וְ ְ
ְתשובָ ה ְשלֵמָ ה מֺבְ טָ ח לֹו שֶ ְתשובָ תֹו ִת ְתקַ בֵ ל בַ לָ רֹום לִ פְ ֵני הַ שֵ ם ,וְ ַגם ִאם י ְֶשנֹו חֵ ְטא שֶ ּפ ַָרח ִמזִכְ רֹונֹו אֲ שֶ ר ְב ִסבָ תֹו בָ א אֵ לָיו
ָךל הַ מֵ בֶ ל הָ ַרב הַ ֶזה ,מֺבְ טָ ח לֹו שֶ ַטזְךִ ירו לֹו אֹותֹו ִמשָ מַ יִ ם ,לְ מַ ַען יֵדַ ע וְ יִ זְךֹ ר ַעל מָ ה ָעלָיו ַלעֲשֹות ְתשובָ ה ,אֹו אָ ז וַדַ אי
שֶ הָ ָיה ִמזְדָ ֵרז וְ ָרץ ַלעֲשֹות ְתשובָ ה בַ שָ ָעה הַ ְמיֺחֶ דֶ ת וְ הַ םִ פְ לָאָ ה הַ זֹו.
תֹורה וְ עֹושֶ ה ְתשובָ ה ְשלֵמָ ה,
וְ הִ ֵםה ְמ ַג ֶכה לָנו הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש( ,פרשת ויקרא דף יג) שֶ ָךל הַ קָ ם חֲצֹות לַיְ ָלה וְ עֹוסֵ ק בַ ָ
מֺבְ טָ ח לֹו שֶ טֵדַ ע וְ יִ זְךֹ ר ַעל מָ ה ָעלָיו ַלחֲזֹ ר בִ ְתשובָ ה ,ךִ י הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך יִ ְרמֹ ז וְ ַיזְךִ יר לֹו ךְ ִאלָ א הָ רֹומֶ ֶזת לִ ְבנָה ְברֹ ְך ובַ ע ֲִדינות,
ֲלוטין ,וְ יִ ְז ֶךה לְ ָכל הַ יְ שועֹות ְבג ְַש ִמטות
מָ ה ָעלָיו לְ שַ ּפֵ ר ולְ תַ קֵ ן ,ז ֹאת וָעֹוד מֺבְ טָ ח לֹו שֶ ָךל עֲוֹונֹותָ יו נִ ְמחֲלו ַוחֲטָ אָ יו יִ לָ חֲקו ַלח ִ
ישֹורים לָהֶ ם הוא זָקוק.
חומים וְ הַ ִל ִ
ובְ רוחָ נִ טות ,בְ ָכל הַ ְת ִ

ֶָּלֶטובֶ
ְכ
ְכֹותֶל
לז
ומֹוסיף ַעל ךְָך הָ רה"ק ר' צְ בִ י הִ ְירש ִמזִ ִיד ְטשֹוב זִי ָע"א ,בְ ִספְ רֹו "סור מֵ ָרע ַועֲשֵ ה טֹוב" (פ"ג אות ה)" ,וְ ִה ֵםה אֵ ין לְ ָך
ִ
בֹודדות שֶ כ ֹא יְ בַ לְ בְ לוהו בְ ֵני הָ אָ דָ ם ךִ י ִאם בִ ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלהַ ,לעֲמֹ ד ולְ בַ קֵ ש ַעל נַפְ שֹו הָ אֺ ְמ ָל ָלה ,וִ יחַ ּפֵ ש
ִמבְ חַ ר הָ ֵעת לְ הִ ְת ְ

בְ שָ עָ ה זֹו ָךל מָ ה שֶ חָ טָ א וְ עָ בַ ר ָךל יְ מֵ י חַ טָיו ,וִ ידַ בֵ ר מֵ עַ ל לִ בֹו ךְ ֶעבֶ ד לִ פְ ֵני ַרבֹו וכְ בֵ ן לִ פְ ֵני אָ בִ יוִ ,מךְ אֵ ב ֵלב אֲ שֶ ר ךֹואֵ ב עַ ל
וסלִ יחָ ה ֲעלֵיהֶ ם וִ יבַ קֵ ש מֵ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך שֶ ַט ַעז ְֵרהו לְ עָ בְ דֹו ְבלֵבָ ב שָ ֵלם ובֶ אֱ מֶ ת ,וְ ֶזה נִ ְבחָ ר וְ עָ ִדיף
עֲוֹונֹותָ יו וִ יבַ קֵ ש ְמחִ י ָלה ְ
יֹותֵ ר ִמ ָךל הַ תַ עֲנִ טֹות וְ הַ ִמגופִ ים ,וְ זֶהו תַ כְ לִ ית קִ ימַ ת חֲצֹות לִ ְתשובָ ה ,וְ ָכל הָ עֹושֶ ה ז ֹאת זֹו ֶכה שֶ םִ ְמחָ לִ ים ָךל עֲוֹונֹותָ יו,
וְ הַ זְדֹונֹות נֶהְ ָּפכִ ים לֹו לִ ְזכֺטֹות ,וְ הוא זֹו ֶכה לְ הִ ְתחַ ְדשות ָךל נַפְ שֹו ךְ מֹו ְתחִ ַטת הַ לֵ ִתים מַ לָ ש ,וְ ַעל יְ דֵ י ֶזה הוא נִ צָ ל ִמ ָךל
מורים וְ הָ ֳענ ִָשים שֶ הָ יו מַ גִ יעִ ים לֹו ִמּפְ ֵני חֲטָ אָ יו ,וְ ַעל יְ דֵ י ֶזה יִ ְז ֶךה לְ ָכל טוב".
הַ טִ ִ
וְ הַ חַ ַעם לְ כְָך שֶ לַ ֲע ַלת הַ ְתשובָ ה בַ חֲצֹות הִ יא ךֹ ה גְ בֹוהָ ה ַוחֲשובָ ה בַ לָ רֹוםַ ,עד שֶ ָךל עֲוֹונֹותָ יו שֶ ל הָ אָ דָ ם ִמ ְתהַ ּפְ כִ ים
עֹושים ְבעֵ ת חֲצֹות הַ כַיְ ָלה
לִ ְזכֺטֹות ,מַ ְסבִ יר הָ רה"ק ַרבִ י צְ בִ י אֱלִ ימֶ לְֶך ִמ ִדינֹוב זִי ָע"א בְ ִספְ רֹו "הַ צְ בִ י וְ הַ צֶ דֶ ק" ,שֶ הַ ְתשובָ ה שֶ ִ
נִ קְ ֵראת " ְּתשובָ ה מֵ אַ הֲבָ ה" ,ךִ י ָךל הַ קָ ם חֲצֹות אֵ ין ז ֹאת אֶ ָכא מֵ אַ הֲבַ ת הַ שֵ ם ,ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (פרשת אחרי דף
סח)ַ ,וה ֲֵרי הוא ְמקַ ֵטם בָ ֶזה ִמצְ ַות וְ אָ הַ בְ תָ אֶ ת ד' אֱֹלקֶ יָך( ,וכן כתב הגר"ח פלאג'י בספרו תוכחת חיים ג) ,וְ ָל ֵכן ךַ אֲ שֶ ר
הוא עֹושֶ ה ְתשובָ ה בִ ְש ַעת חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,נִ קְ ֵראת ְתשובָ ה ז ֹאת בְ גֶדֶ ר ְתשובָ ה ְבאַ הֲבָ ה ,וְ ָל ֵכן ַעל יְ דֵ י ָךְך ָךל עֲוֹונֹותָ יו
נִ ְמחָ לִ ים ,וזְדֹונֹות נֶהְ ָּפכִ ים לֹו לִ ְזכֺטֹות כמ"ש ֲח ַז"ל (יומא פו) שֶ ָךל הָ עֹושֶ ה ְתשובָ ה מֵ אַ הֲבָ ה זְדֹונֹות ִמ ְתהַ ּפְ כִ ים לֹו לִ ְזכֺטֹות.
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עֹושים הַ קָ ִמים בַ חֲצֹות לִ פְ ֵני שֶ הֵ ם מַ ְת ִחילִ ים אֶ ת סֵ דֶ ר
וס ֺג ַכת קִ ימַ ת חֲצֹותְ ,תלו ָיה בַ ע ֲִרי ַכת הַ ְתשובָ ה שֶ ִ
וְ ָכל מַ ֲע ַלת ְ
אשית חָ כְ מָ ה (שער הקדושה פרק ז') שֶ ִאם אֵ ינֹו עֹושֶ ה ְתשובָ ה לִ פְ ֵני לִ לודֹו בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה
לִ לודָ ם ,ךְ מֹו שֶ ךֹותֵ ב בַ ַעל הָ ֵר ִ
ֶנאֱמַ ר ָעלָיו (תהלים נ) :וְ ל ָָרשָ ע אָ מַ ר אֱ ֹלקִ ים מַ ה כְ ָך לְ סַ ּפֵר חֺקָ י.
וְ ֵכן ךָתַ ב מָ ָרן ַרבִ י ַיעֲקֹ ב אַ בוחֲצִ ָירא זִי ָע"א בְ ִספְ רֹו "שַ ע ֲֵרי ְתשובָ ה" ַעל הַ ּפָסוקִ " :מי ִהקְ ִדימַ נִ י וַאֲ שַ כֵם ַּתחַ ת ךָ ל
ֹאמרו לָהֶ ם בַ שָ מַ יִ ם " ִמי ִבקֵ ש ז ֹאת
הַ שָ מַ יִ ם לִ י הוא" ,שֶ הַ קָ ִמים בַ חֲצֹות ֲעלֵיהֶ ם ַלעֲשֹות ְתשובָ ה לִ פְ ֵני לִ לודָ ם ,ךְ דֵ י שֶ כ ֹא י ְ
תֹורה ,ה ֲֵרי הֵ ם זֹוכִ ים שֶ ֲעלֵיהֶ ם עֹומֵ ד ךָ ל הָ עֹו ָלם
לֹומ ִדים ָ
עֹושים ְתשובָ ה ,וְ אַ חַ ר ךְָך ְ
ִמט ְֶדכֶם ְרמֹ ס חֲצֵ ָרי" ,אֲבָ ל ַךאֲשֶ ר הֵ ם ִ
עֹומ ִדים
ךֺכֹו ,ךְ מֹו שֶ ךָתוב (תהלים קלד)ִ " :הםֵה בָ ְרכו אֶ ת ד' ָךל עַ ְבדֵ י ד' הָ עֹ ְמ ִדים ְבבֵ ית ד' בַ כֵילֹות" ,אַ ל ִתקְ ָרא הָ ְ
ַלודים שֶ ֲעלֵיהֶ ם הָ עֹו ָלם קַ ָטם ,עכ"ל עי"ש.
ַלודים ךִ י הֵ ם הָ ע ִ
אֶ ָכא הָ ע ִ
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וְ ָל ֵכן ָךל אָ דָ ם הַ זָקוק לְ אֵ יזֹו יְ שו ָעה בְ ָכל ְתחום שֶ הוא ,עֲצָ תֹו הִ יא שֶ טִ קְ בַ ע לֹו זְמַ ן ַלע ֲִרי ַכת ְתשובָ ה ְשלֵמָ ה ְבעֵ ת חֲצֹות
הַ כַיְ ָלה ,וִ ינַמֶ ה לְ הִ ָז ֵכר בְ ָכל חֲטָ אָ יו אֲשֶ ר חָ טָ א לִ פְ ֵני קֹונֹו וְ ַיעֲשֶ ה ֲעלֵיהֶ ם ְתשובָ ה ְשלֵמָ ה מֵ ע ְֺמקָ א ְדלִ בָ א ,וְ אָ ז ֺמ ְבטָ ח לֹו
שֶ ְתשובָ תֹו ִת ְתקַ בֵ ל לִ פְ ֵני ד' ,וְ ַעל יְ דֵ י ֶזה יִ ְז ֶךה בְ וַדַ אי לְ הִ וָשַ ע ִמ ָךל צָ רֹותָ יו ,אֲשֶ ר ֺך ָכן בָ אֹות בְ ִסבַ ת חֲטָ אָ יו ַועֲֹונֹותָ יו שֶ ל
ומנֺמֶ ה אֵ צֶ ל הַ ְרבֵ ה ֲאנ ִָשים שֶ עָ שו ז ֹאת וְ קָ מו בַ כַיְ ָלה וְ עָשו ְתשובָ ה ְשלֵמָ ה ,וְ אַ חַ ר ָךְך עָ ְסקו
הָ אָ דָ ם ,וְ דָ בָ ר ֶזה ה ֲֵרי הוא בָ דוק ְ
ישֹורים שֶ הֵ ם הָ יו זְקוקִ ים.
חומים וְ הַ ִל ִ
ומ ָטד בַ בֹ קֶ ר ָראו יְ שועֹות גְ לויֹות בְ ָכל הַ ְת ִ
תֹורה ךְ פִ י יְ כָלְ תָ םִ ,
בַ ָ

ְסכוםֶ:
ול
ָךל הַ זֹו ֶכה לָקום בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה וְ ַלעֲשֹות ְתשובָ ה בְ שָ ָעה זֹו ,זֹו ֶכה:
א .שֶ ִלשָ מַ יִ ם ַיזְךִ ירו לֹו אֶ ת ָךל חֲטָ אָ יו שֶ עָ שָ ה וְ שָ ַכח מֵ הֶ ם ,שֶ טִ זְךֹ ר ַלעֲשֹות ֲעלֵיהֶ ם ְתשובָ ה( .זוהר הקדוש ,ויקרא כג)

ב .זֹו ֶכה שֶ ְתשובָ תֹו ִת ְתקַ בֵ ל לִ פְ ֵני הַ שֵ םַ ,על יְ דֵ י הָ ֵעת ָרצֹון הַ גָדֹול שֶ ט ְֶשנֹו בְ שָ עָ ה זֹו בַ לָ רֹום.
ג .זֹו ֶכה לְ אַ הֲבַ ת הַ שֵ ם ,וְ ַעל יְ דֵ י ֶזה הוא זֹו ֶכה ַלעֲשֹות ְתשובָ ה מֵ אַ הֲבָ ה שֶ ַעל יָדָ ה ָךל עֲוֹונֹותָ יו ִמ ְתהַ ּפְ כִ ים לִ ְזכֺטֹות( .ספר
“סור מרע ועשה טוב” למהרצ”א מזידיטשוב)
וב ֶנפֶש ֲח ֵפצָ ה( .מהרצ”א מזידיטשוב)
ד .זֹו ֶכה לְ הִ ְתקָ ֵרב לְ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך בֶ אֱמֶ ת ,ולְ ָע ְבדֹו יִ ְתבָ ַרְך בְ לֵבָ ב שָ ֵלם ְ
תֹורתֹו שֶ עֹוסֵ ק בָ ה אַ חַ ר ךְָך ִתהְ ֶיה ְרצו ָיה לִ פְ ֵני הַ שֵ ם ,וְ ל ֹא יֵאָ מֵ ר ָעלָיוִ " ,מי בִ קֵ ש ז ֹאת ִמט ְֶד ֶכם ְרמֹ ס
ה .זֹו ֶכה ַעל יְ דֵ י ךְָך שֶ ָ
חֲצֵ ָרי"“( .ראשית חכמה” שער הקדושה פ"ז וכן “שערי תשובה” למוהר”י אבוחצירא)
ו .הַ ְתפִ ָכה שֶ ִל ְת ַּפ ֵכל אֶ ל הַ שֵ ם שֶ טַצִ ילֵהו לְ הַ בָ א ִמתַ ֲאוֹות וְ הַ בְ ֵלי עֹו ָלם הַ ֶזה ִמ ְתקַ בֶ ֶלת בַ לָ רֹום ,ומֺבְ טָ ח לֹו שֶ טִ ְז ֶךה לְ ִהםָצֵ ל ִמ ָךל
חֵ ְטא וְ ָעוֹון ,וְ יִ ְז ֶךה לִ הְ יֹות נָקִ י לְ ג ְַמ ֵרי ִמ ָךל הַ תַ ֲאוֹות וְ הַ בְ ֵלי עֹו ָלם הַ ֶזה( .ליקוטי מוהר”ן נב)
ומקַ בְ לֹו ,עַ ל יְ דֵ י הָ ֵעת ָרצֹון הַ גְ דֹולָה שֶ ט ְֶשנָה בְ שָ ָעה זֹו בַ לָ רֹום ,אַ ף ִאם אֵ ינֹו
ז .זֹו ֶכה שֶ הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ִמ ְת ַרצֶ ה אֵ לָיו ְ
ָראוי לְ כְָך ִמצַ ד מַ עֲשָ יו ַוחֲטָ אָ יו ,ז ֹאת ַעל יְ דֵ י הָ ֵעת ָרצֹון הַ גְ דֹו ָלה שֶ ט ְֶשנָה בְ שָ ָעה זֹו בַ לָ רֹום( .זוהר הקדוש ויקרא יג)
ישֹורים בְ ג ְַש ִמטות ובְ רוחָ נִ טות.
חומים וְ הַ ִל ִ
ח .הָ עֹושֶ ה ְתשובָ ה בְ שָ עָ ה זֹו ,זֹו ֶכה לִ ישועֹות גְ לויֹות בְ כָל הַ ְת ִ
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הִ ֵםה ַךאֲשֶ ר ג ְָדלו הַ חֲטָ ִאים וְ הָ עֲוֹונֹות שֶ ל יִ ְש ָראֵ ל ,וְ גָבַ ר הַ קִ ְטרוג ֲעלֵיהֶ ם בַ לָ רֹוםִ ,רחֵ ם הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא עַ ל עַ לֹו
יִ ְש ָראֵ ל ,וְ כִ ָכה אֶ ת חֲמָ תֹו ַעל ֵעצִ ים ַו ֲאבָ נִ יםַ ,ךאֲשֶ ר הֶ ח ֱִריב אֶ ת בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,שֶ הוא הָ ָיה ְמקֹור ָךל ִש ְמחָ תֵ נו וְ חֶ ְד ַות לִ בֵ נו,
ךְ מֹו שֶ ךָתוב (איכה ה) שָ בַ ת ְמשֹוש לִ בֵ נו נ ְֶהּפַ ְך לְ אֵ בֶ ל ְמחֹ לֵנו.
אֲבָ ל מֵ אָ ז ָע ְרבָ ה ָךל ִש ְמחָ ה וְ ַרבו הַ צָ רֹות ְמאֹ ד ,ךְ מֹו שֶ אָ ְמרו ֲח ַז"ל (סוטה מט)ִ :מטֹום שֶ חָ ַרב בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש אֵ ין לְ ָך יֹום
שֶ אֵ ין קִ לְ לָתֹו גְ דֹו ָלה מֵ חֲבֵ רֹו.
אָ ְמ ָנם יֵש לָדַ ַעת סֹוד גָדֹול וְ נִ פְ ָלא ֲאשֶ ר הוא נֶחָ מָ תֵ נו בְ עֵ ת גָלותֵ נו ,וְ הוא ,אֲשֶ ר יַחַ ד עִ ם ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,נָתַ ן לָנו
הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ְברֹ ב ַרחֲמָ יו וְ גֹ דֶ ל חֲסָ דָ יו ,מַ תָ ָנה עֲצומָ ה וְ נִ פְ לָאָ ה ְמאֹ ד ,ךֵיצַ ד לְ הַ ְמ ִשיְך אֶ ת אֹורֹו שֶ ל בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ְבתֹוְך
םֹוראָ ה וְ הָ אֲ רֺ ָךה הַ ז ֹאת ,וְ ַעל יְ דֵ י ֶזה לְ הַ ְמ ִשיְך אֶ ת ָךל הַ הַ ְשּפָ עֹות הָ עֲצומֹות וְ הַ לַ תָ נֹות הַ םִ פְ לָאֹות ,שֶ הָ יו ִבזְמַ ן שֶ בֵ ית
הַ גָלות הַ ָ
הַ ִלקְ דָ ש הָ ָיה קַ ָטם.
וְ הוא ַעל יְ דֵ י שֶ ַם ֲע ֶלה אֶ ת יְ רושָ לַיִ ם ַעל ר ֹאש ִש ְמחָ תֵ ינו ,וְ נִ זְךֹ ר אֶ ת ח ְֺרבָ נֹו שֶ ל בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש בְ ָכל ֵעת ובְ ָכל זְמַ ן.
וְ ֶזה ָרמוז ְב ִד ְב ֵרי ֲח ַז"ל (תענית ל)ָ :ךל הַ ִל ְתאַ בֵ ל ַעל יְ רושָ לַיִ ם זֹו ֶכה וְ רֹואֶ ה בְ ִש ְמחָ תָ ה – וְ ִה ֵםה אָ ְמרו ֲח ַז"ל 'זֹו ֶכה' ִבלְ שֹון
הֹו ֶוה ,שֶ ּפֵ רושֹו שֶ ִל ָטד ַך ֲאשֶ ר הָ אָ דָ ם יִ ְתאַ בֵ ל וְ יִ צְ טַ ֵער עַ ל ח ְֺרבַ ן יְ רושָ לַיִ ם ,י ְַמ ִשיְך אֶ ת אֹורֹו שֶ ל בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,וְ ֶזה הַ דֶ ֶרְך
הַ טְ חִ ידָ ה לְ הַ ְמ ִשיְך אֶ ת אֹורֹו שֶ ל בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,בַ גָלות הָ אֲרֺ ָךה וְ הַ קָ שָ ה שֶ אָ נו ְשרויִ ים בָ ה ךְ בָ ר אַ לְ פֵ י שָ נִ ים ,וְ עַ ל יְ דֵ י ךָ ְך
ִמלֵ י ָלא לִ זְךֹות לְ ָכל הַ יְ שועֹות בְ ג ְַש ִמטות ובְ רוחָ נִ טות.

ַּיםֶ
ָּל
ְרוׁש
ֶּתֶי
ֶּהֶא
ַּעֲל
אםֶלֹּאֶא
וְ כֹותֵ ב הַ " ְש ַפת אֱמֶ ת" שֶ מֹוד הַ לַ תָ ָנה הַ םִ פְ לָאָ ה הַ ז ֹאת שֶ םָתַ ן לָנו הַ קָ דֹוש בָ רוְך הואְ ,רמו ָזה בַ ּפָסוק (איכה ה) שָ בַ ת
ְמשֹוש לִ בֵ נו נ ְֶהּפַ ְך לְ אֵ בֶ ל ְמחֹ לֵנו ,שֶ ּפֵרושֹו שֶ ַך ֲאשֶ ר בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש הָ ָיה קַ ָטם הָ יִ ינו זֹוכִ ים לְ ָכל הַ לַ תָ נֹות הָ עֲצומֹות
קודים וְ הַ ְלחֹולֹות וְ ִש ְמחָ ה עַ ד בְ לִ י דַ י ,וְ ִאכו הַ טֹום נֶהְ ּפַ ְך לְ אֵ בֶ ל ְמחֹולֵנו ,ךִ י אָ נו זֹוכִ ים לְ מַ תָ נֹות
וְ הַ םִ פְ לָאֹות שֶ כֹו ִמתֹוְך הָ ִר ִ
אֵ כו ַרק ַעל יְ דֵ י הָ אֵ בֶ ל וְ הַ בְ כִ ָטה ַעל ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש וְ הַ צַ ַער ַעל יְ רושָ לַיִ ם ,ךְ הַ בְ טָ חַ ת ֲח ַז"ל שֶ ָךל הַ ִל ְתאַ בֵ ל עַ ל יְ רושָ לַיִ ם
זֹו ֶכה ִמ ָטד וְ רֹואֶ ה בְ ִש ְמחָ תָ ה שֶ ל יְ רושָ לַיִ ם.
חודטִ ים וְ הַ ֲהלָכֹות הַ ְמיֺחָ דֹות שֶ ִתקְ נו ֲח ַז"ל ךְ דֵ י לִ זְךֹ ר בְ ָכל ֵעת אֶ ת ח ְֺרבַ ן יְ רושָ לַיִ םַ ,ךלובָ א
וְ ֶזה הֵ ן ַעל יְ דֵ י הַ ִלנְ הָ גִ ים הַ טִ ִ
ְמֹורים שֶ ִתקֵ ן הָ א ֲִרי ָז"ל לֹומַ ר ְב ָכל חֲצֹות
בַ שֺ לְ חָ ן עָרוְך ִסימָ ן תקס ,וְ הֵ ן ַעל יְ דֵ י ֲא ִמ ַירת הַ ִתקון חֲצֹות ,שֶ הֵ ם הָ עֲשָ ָרה ִמז ִ
ותחִ ינֹות ִמגְ דֹו ֵלי הַ דֹורֹות,
טוטים ְ
םֹוספו ֲעלֵיהֶ ם בַ הֶ ְמשֵ ְך ּפִ ִ
לַיְ ָלה ַעל הַ ְשכִ י ָנה שֶ םִ ְמצֵ את ְבגָלות ,וְ ַעל צַ ע ֲָרן שֶ ל יִ ְש ָראֵ ל ,ךְ שֶ ְ
םֹוראֲ ,אשֶ ר הֵ ם נִ ְתקְ נו ִב ְמיֺחָ ד לְ ֵז ֶכר ח ְֺרבַ ן בֵ ית
עֹור ִרים אֶ ת הַ ֵכב ְמאֹ ד לְ הַ ְרגִ יש אֶ ת צַ ע ֲָרן שֶ ל יִ ְש ָראֵ ל וְ צַ ַער הַ ח ְֺרבָ ן הַ ָ
הַ ְמ ְ
הַ ִלקְ דָ ש.

ומ ְשתַ תֵ ף בְ צַ ַער הַ ח ְֺרבָ ן ַעל יְ רושָ לַיִ ם ובֵ ית הַ ִלקְ דָ שֲ ,אשֶ ר הִ יא הַ דֶ ֶרְך הַ טְ ִחידָ ה לְ הַ ְמ ִשיְך אֶ ת
ובַ א ֲִמ ָירתָ ם הָ אָ דָ ם ִמ ְתיַחֵ ד ִ
אֹורֹו שֶ ל בֵ ית הַ ִלקְ דָ שְ ,בתֹוְך הַ גָלות הָ אֲרֺ ָךה וְ הַ קָ שָ ה שֶ אָ נו ְשרויִ ים בָ ה ךְ בָ ר אַ לְ ֵפי שָ נִ ים ,וְ ַעל יְ דֵ י ָךְך לִ זְךֹות לְ ָכל
הַ יְ שועֹות בְ ג ְַש ִמטות ובְ רוחָ נִ טות.
וְ ַכאֲשֶ ר אָ נו ִמ ְתבֹונְ נִ ים בְ מַ עֲלֹותֶ יהָ ובִ ְסגֺכֹותֶ יהָ שֶ ל א ֲִמ ַירת ִתקון חֲצֹות אֹותֹו ִתקֵ ן הָ ֲא ִרי ָז"לָ ,עלֵינו לְ ִה ְתבֹו ֵנן ִביסֹוד
חָ שוב ֶזה בַ הֲבָ נָתָ ה שֶ ל מַ ֲע ַלת הַ ִתקון חֲצֹות בִ כְ ָלל ,וְ הָ אֲ בֵ לות ַעל ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש בִ פְ ָרט ,אֲ שֶ ר הַ יְ סֹוד וְ הַ ךְ ָלל הַ ֶזה מובָ א
דֹושי ם( .הן בספרי הבעש"ט ,השפת אמת ,הקדושת לוי והבני יששכר ,והן בדברי הגר"א
ַרבֹות בְ ָכל הַ ְמ ָפ ִרים הַ קְ ִ
מוילנא ,רבי צדוק מלובלין זיע"א ועוד).
אֲשֶ ר ָךל אָ דָ ם הַ ִל ְתאַ בֵ ל ַעל ח ְֺרבָ נָה שֶ ל יְ רושָ לַיִ ם ובֵ ית הַ ִלקְ דָ ש זֹו ֶכה ִמ ָטד לְ הַ ְמ ִשיְך ַעל עַצְ מֹו אֶ ת הֶ אָ ַרת בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש,
נֹוראָ ה זֹו זֹו ֶכה הוא ִמ ָטד לִ ישועֹות עֲצומֹות וְ נִ פְ לָאֹות ,וְ ֶזה הֵ ן בְ רוחָ נִ טות שֶ םִ פְ תָ ִחים לֹו שַ ע ֲֵרי
אֲשֶ ר ִמךֹ חַ הֶ אָ ָרה עֲצומָ ה וְ ָ
הָ עֲלִ ָטה בַ עֲבֹודַ ת הַ שֵ ם וְ הוא זֹו ֶכה ַלעֲלֹות ולְ הִ ְתעַכֹות בֶ אֱמֶ ת בַ עֲבֹודַ ת הַ שֵ ם ,וְ הֵ ן בְ ג ְַש ִמטות שֶ הוא ְמקַ בֵ ל ִמ ָטד אֶ ת ָךל
הַ יְ שועֹות ,שֶ הוא צָ ִריְך וְ זָקוק בְ אֹותָ ה הָ ֵעת וְ הַ שָ ָעה.
ומךֵי ָון שֶ בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש הָ ָיה מָ קֹור
ומקַ בֵ ל ִמ ָטד אֶ ת ָךל הַ הַ ְשּפָעֹות שֶ הָ יו ְבבֵ ית הַ ִלקְ דָ שִ ,
ומךֹ חַ הָ הֶ אָ ָרה הַ ז ֹאת הוא זֹו ֶכה ְ
ִ
ישֹורים ,הֵ ן הַ ךְ לָלִ טִ ים וְ הֵ ן הַ ּפְ ָר ִטטִ יםָ ,ל ֵכן ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם זָקוק לְ אֵ יזֹו יְ שועָ ה,
חומים וְ הַ ִל ִ
לְ ָכל הַ בְ ָרכֹות וְ הַ יְ שועֹות בְ ָכל הַ ְת ִ
ִמ ָךל ְתחום שֶ הואְ ,מ ֺס ֶג ֶלת בְ יֹותֵ ר ֲא ִמ ַירת ִתקון חֲצֹות וְ הַ הִ ְשתַ ְתפות בְ צַ ַער הָ אֲ בֵ לות ַעל ח ְֺרבָ נָה שֶ ל יְ רושָ לַיִ ם ,לִ זְךֹות
חומים ,הֵ ן בִ ְתחומֵ י הָ רוחַ וְ הֵ ן בִ ְתחומֵ י הַ גֶשֶ ם.
לִ ישועֹות גְ לויֹות בְ ָכל הָ עִ נְ יָנִ ים וְ הַ ְת ִ
םֹושעו ִבישועֹות גְ דֹולֹות ַרבֹות ופִ לְ ִאטֹותִ ,מ ָטד לְ אַ חַ ר ֲא ִמ ַירת ִתקון חֲצֹות.
ּפורים ַר ִבים י ְֶש ָנם ,עַ ל אֲ נ ִָשים שֶ ְ
וְ אָ ֵכן ִס ִ
וְ יֵש לְ הִ ְתבֹו ֵנן מַ דועַ ְשכָרֹו שֶ ל הַ ִל ְתאַ בֵ ל ַעל יְ רושָ לַיִ ם ךֹ ה ַרבַ ,ךאֲשֶ ר הוא ְמקַ בֵ ל בְ אֹ ֶפן ִמט ִָדי ומָ ִהיר אֶ ת ָךל הַ יְ שועֹות
שֶ טִ הְ יו ֶל ָע ִתיד לָבֹוא ְבבֵ ית הַ ִלקְ דָ שַ ,רק ִבזְכות ךְָך שֶ הוא הִ ְתאַ בֵ ל ַעל יְ רושָ לַיִ ם וְ ִהצְ טָ ֵער ַעל ח ְֺרבָ נֹו.
וטעָ ִמיםֲ ,אשֶ ר נֶאֶ ְמרו וְ נִ כְ ְתבו ַעל יְ דֵ י צַ ִדיקֵ י הַ דֹורֹות בְ טַ עֲמֹו שֶ ל דָ בָ ר נִ ְש ָגב וְ גָדֹול ֶזה.
וְ ַעל ךְָך י ְֶש ָנם אַ ְרבָ עָ ה ִסבֹות ְ
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ובנְ ַין בֵ ית הַ ִלקְ דָ שְ ,באֹותָ ם ְרגָעִ ים
ומ ְת ַּפ ֵכל ַעל גְ ֺאכָתָ ם שֶ ל יִ ְש ָראֵ ל ִ
טַ עַ ם ִראשֹוןַ :ך ֲאשֶ ר הָ אָ דָ ם ִמ ְתאַ בֵ ל ַעל יְ רושָ לַיִ ם ִ
מַ לָ ש הוא בֹו ֶנה אֶ ת בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש בְ כֹ חַ ְתפִ כָתֹו ובַ קָ שָ תֹו וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש אֲ שֶ ר יִ בָ ֶנה בִ ְמהֵ ָרה ְביָמֵ ינו ,יִ ְה ֶיה בָ נוי
וְ עָשוי ִמ ָךל הַ ְתפִ כֹות וְ הַ בַ קָ שֹות הַ ְתחִ םֹות וְ הַ ְדמָ עֹות אֲ שֶ ר יִ ְש ָראֵ ל הִ ְתּפַכְ לו וְ הִ ְתחַ םְ נו ַעל ִבנְ יָנֹו (כמובא בחת"ם סופר
ימינֹוב זִי ָע"א שֶ עַ ל ָךל אֶ בֶ ן
ובשפת אמת ובליקוטי הלכות הל' השכמת הבוקר ד) ,וְ כָתַ ב הָ רה"ק ַרבִ י ְמנַחֵ ם מֶ נְ דֶ ל מֵ ִר ִ
וְ אֶ בֶ ן ְבבֵ ית הַ ִלקְ דָ ש יִ הְ ֶיה ָרשום וְ כָתוב ְשמֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם אֲשֶ ר ִבזְכותֹו הִ יא ֶנע ְֶשתָ ה וְ נִ בְ נְ תָ ה.
אֹומ ִרים שָ לֹוש ּפְ ָע ִמים בְ כָל יֹום וָיֹום בָ רוְך אַ תָ ה ד' בֹו ֶנה יְ רושָ לַיִ ם ִבלְ שֹון הֹו ֶוה ,ךִ י הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא
ומחַ ַעם ֶזה אָ נו ְ
ִ
בֹו ֶנה בְ ָכל ֵעת אֶ ת ִבנְ ַין יְ רושָ לַיִ ם ובֵ ית הַ ִלקְ דָ שַ ,על יְ דֵ י הַ ְתפִ כֹות וְ הַ בַ קָ שֹות שֶ עַ ם יִ ְש ָראֵ ל ִמ ְתּפַכְ לִ ים ְב ָכל יֹום עַ ל הַ גְ אֺ ָכה,
ומ ְת ַּפ ֵכל ַעל הַ גְ ֺא ָכה ובֹו ֶנה אֶ ת יְ רושָ לַיִ ם ,נִ ְמשָ ְך ָעלָיו ִמ ָטד הָ אֹור שֶ ל בֵ ית
וְ ָל ֵכן ִמי שֶ ִל ְתאַ בֵ ל ַעל יְ רושָ לַיִ ם ובֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ִ
הַ ִלקְ דָ ש שֶ טִ בָ ֶנה ֶל ָע ִתיד ,אֲ שֶ ר ִמךֹ חֹו זֹו ֶכה הוא ִמ ָטד לְ ָכל הַ ְדבָ ִרים ולְ ָכל הַ הַ ְשּפָעֹות שֶ טִ הְ יו ֶל ָע ִתידַ ,ךאֲ שֶ ר בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש
ַיעֲמֹ ד ַעל ִתכֹו וְ יִ הְ יֶה קַ ָטם ַעל ְמכֹונֹו ,אֲשֶ ר ִמךֹ חָ ם זֹו ֶכה הוא לְ ָכל הַ בְ ָרכֹות וְ הַ יְ שועֹות.
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יטשֹוב בְ ִספְ רֹו קְ דֺשַ ת לֵוִ י (בפירוש על מגילת איכה) וְ הוא לְ פִ י הַ ךְ ָלל
טַ עַ ם שֵ נִ י :מַ ְס ִביר הָ רה"ק ַרבִ י לֵוִ י יִ צְ חָ ק ִמבֶ ְר ִד ְ
שֶ ךָתַ ב הַ בַ ַעל שֵ ם טֹוב ,שֶ ָךל ךֹ חֹותָ יו שֶ ל הָ אָ דָ ם ,נִ ְמשָ כִ ים ובָ ִאים אַ חַ ר מַ חֲשַ בְ תֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם ,ובַ לֶ ה שֶ הָ אָ דָ ם חֹושֵ ב לְ שָ ם
ימית.
נִ ְמשֶ ֶכת ובָ אָ ה ָךל מַ הותֹו וְ עַ צְ מותֹו הַ ּפְ נִ ִ

וְ ָל ֵכן ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם עָסוק ְבמַ חְ שָ בָ ה וְ הִ ְתבֹונְ נותִ ,מתֹוְך ְתפִ ָכה ֲעמֺקָ ה ַעל ח ְֺרבַ ן יְ רושָ לַיִ ם וְ ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ שְ ,באֹותָ ה
ימית ,בַ קְ דֺשָ ה הַ גְ בֹוהָ ה וְ הַ גְ דֹו ָלה ְביֹותֵ ר שֶ הִ יא קְ דֺשַ ת בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,וְ ָל ֵכן ִמךֹ חָ ה
שָ ָעה נִ ְמצֵ את ָךל מַ חֲשַ בְ תֹו ומַ הותֹו הַ ּפְ נִ ִ
ימית
אֹורם שֶ ל יְ רושָ לַיִ ם ובֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,ךִ י נִ ְמשָ ְך ָעלָיו הָ אֹור שֶ ל בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ַעל ָךל מַ ְשמָ עותֹו הַ ּפְ נִ ִ
הוא ְמקַ בֵ ל מֵ ָ
וְ הַ ְמבֹ ֶר ֶכת.
ומֹוסיף עֹוד בַ ַעל הַ קְ דֺשַ ת לֵוִ י ,שֶ ֶזה ָרמוז בְ ִדבְ ֵרי ֲח ַז"לָ :ךל הַ ִל ְתאַ בֵ ל ַעל יְ רושָ לַיִ ם זֹו ֶכה וְ רֹואֶ ה ְב ִש ְמחָ תָ ה ,שֶ ּפֵ רושֹו
ִ
ומזְדַ ךְֵך ְבזִךוְך עָ צום ךְ בָ ר עַכְ שָ ו ִמךֹ חָ ה שֶ ל הֶ אָ ַרת יְ רושָ לַיִ ם ובֵ ית הַ ִלקְ דָ ש.
שֶ הָ אָ דָ ם הַ ִל ְתאַ בֵ ל ַעל יְ רושָ לַיִ ם ,הוא זֹו ֶכה ִ
וכְ מֹו ֵכן זֹו ֶכה הוא וְ רֹואֶ ה ְב ִש ְמחָ תָ ה ,ךְ לֹומַ ר שֶ ִלךֹ חָ ה זֹו ֶכה הוא ךְ בָ ר עַכְ שָ ו לְ ִש ְמחָ ה עֲצומָ ה וְ נִ פְ לָאָ ה ךְ עֵ ין הַ ִש ְמחָ ה שֶ ִת ְה ֶיה
ֶל ָע ִתיד לָבֹוא בְ ִבנְ ַין יְ רושָ לַיִ ם.
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ישיֶ :מַ ְסבִ יר מֹוהַ ְר ָנ"ת ִמבְ ֶר ְס ֶלב (ליקוטי הלכות) ַעל ּפִ י ִדבְ ֵרי הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (ח"א דף קמו ע"ב) הַ ְמבָ אֵ ר
טַ עַ ם ְשלִ ִ
שֶ ָךל ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש וַאֲ ִריכות הַ גָלות נִ ְמשָ כִ ים ובָ ִאים ִמךֹ חָ ן שֶ ל ִד ְמעֹותָ יו שֶ ל עֵ שָ ו הָ ָרשָ ע ,שֶ בָ כָ ה ַךאֲ שֶ ר ִהפְ ִסיד אֶ ת
ומסַ טֵם הַ זֹ הַ ר שֶ ךַאֲ שֶ ר יִ ְמחו יִ ְש ָראֵ ל ְדמָ עֹות אֵ כו ַעל יְ דֵ י בְ כִ יָתָ ם וְ ִד ְמעֹותֵ יהֶ ם ,יֵצְ או ִמן הַ גָלות .וְ ֶזה הַ מֹוד וְ הַ חַ עַ ם
הַ בְ ָרכֹותְ ,
ַלח ֲִשיבותָ ה הָ עֲצומָ ה שֶ ל אֲ ִמ ַירת ִתקון חֲצֹות וְ הָ אֲבֵ לות וְ הַ בְ כִ ָטה שֶ ל ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,ךִ י ַרק ַעל יְ דֵ י הָ אֲ בֵ לות וְ הַ ְבכִ ָטה
ַעל ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש יֵצְ או יִ ְש ָראֵ ל ִמן הַ גָלות.
וְ הַ חַ ַעם וְ הַ ִמבָ ה לְ כְָך הואִ ,מּפְ ֵני שֶ טֵש ךְ ָלל שֶ אֵ ין הַ ִדין נִ ְמתָ ק אֶ ָכא בְ שָ ְרשֹו ,וְ ָל ֵכן ַרק הַ ְדמָ עֹות וְ הַ ְבכִ ָטה הַ צַ עַ ר וְ הָ אֲ בֵ לות
ַעל ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,הֵ ם אֲשֶ ר ְמבַ ְחלִ ים אֶ ת ךֹ חָ ן שֶ ל ִד ְמעֹותָ יו שֶ ל עֵשָ ו הָ ָרשָ ע.
אֹובילֵם" ,לְ ַרלֵ ז ךִ י ַרק ַעל יְ דֵ י שֶ טְ בַ ְחלו יִ ְש ָראֵ ל אֶ ת ְבכִ ַטת עֵ שָ ו
וְ ֶזה ָרמוז בְ ִדבְ ֵרי הַ ם ִָביא" :בִ בְ כִ י יָבֹ או ובְ תַ חֲנונִ ים ִ
וְ יִ ְתבַ חֵ ל הַ קִ ְטרוג הַ גָדֹול שֶ בָ א ִמךֹ חָ ה ,תָ בֹוא הַ גְ ֺא ָכה הַ ְשלֵמָ ה.
וְ אַ ף ָך ֵעת בְ תֹ קֶ ף הַ גָלות ַךאֲשֶ ר ְמבַ חֵ ל הָ אָ דָ ם אֶ ת ךֹ חַ ִד ְמעֹותָ יו שֶ ל עֵשָ וַ ,על יְ דֵ י הַ צַ עַ ר וְ הָ אֲ בֵ לות עַ ל ח ְֺרבַ ן בֵ ית
הַ ִלקְ דָ ש ,נִ ְמשָ כֹות ובָ אֹות אֵ לָיו ָךל הַ יְ שועֹות וְ הוא זֹו ֶכה לְ ָכל הַ הַ ְשּפָעֹות.
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דוב ָנא בְ ִספְ רֹו קֹול ַיעֲקֹ ב עַ ל ְמגִ ַכת אֵ י ָכה ,וכְ דַ ְרךֹו הוא ְמבָ אֵ ר ז ֹאת ַעל ּפִ י מָ שָ ל נִ פְ ָלא.
טַ עַ ם ְר ִביעִ יְ :מבָ אֵ ר הַ לַ גִ יד ִמ ְ
ומקֹונְ נִ ים תָ ִמיד לְ ל ֹא הֶ פְ סֵ ק עַ ל ח ְֺרבַ ן
הִ ֵםה יָדועַ ִמ ִדבְ ֵרי ֲח ַז"ל ,שֶ בַ שָ מַ יִ ם י ְֶש ָנן ִמ ְשמָ רֹות ְמיֺחָ דֹות שֶ ל מַ לְ אָ כִ ים הַ בֹוכִ ים ְ
בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,ךְ מֹו שֶ ךָתוב (ישעיה לג ז) :הֵ ן אֶ ְראֶ כָם צָ עֲקו חֺצָ ה מַ לְ אֲ כֵ י שָ לֹום מַ ר יִ ְבךָיון ,וְ ֵכן ְבעֹוד הַ ְרבֵ ה ְמקֹומֹות.
עֹורר קִ ְטרוג גָדֹול ַעל עַ ם יִ ְש ָראֵ ל ,וְ הַ דָ בָ ר יובַ ן ַעל ּפִ י מָ שָ ל.
אֲבָ ל ִמבְ כִ יָתָ ם ִמ ְת ֵ
חֹורתָ ם ַלכָקֹוחֹות
חֹורה ַל ֲחנֺטֹות ַרבֹות ,ובַ ֲע ֵלי הַ ֲחנֺטֹות הָ יו מֹוכְ ִרים אֶ ת ְס ָ
מַ עֲשֶ ה בְ סֹוחֵ ר ִסיטֹונַאי ֲאשֶ ר הָ ָיה מֹו ֵכר ְס ָ
הָ ַר ִבים.
ומשום ָךְך ל ֹא הָ יְ תָ ה אֶ פְ שָ רות
חֹורה ִמבַ ֲע ֵלי הַ ֲחנֺטֹות ובָ ְרחו לְ ל ֹא הַ תַ ְשלוםִ ,
וַיְ הִ י בְ אַ חַ ד הַ ט ִָמים לָקְ חו אֲ נ ִָשים ַרבִ ים ְס ָ
חֹורה ל ִַמיטֹונַאי ,אֲשֶ ר ָך ַעס וְ הִ קְ ּפִ יד ֲעלֵיהֶ ם ְמאֹ ד שֶ אֵ י ָנם מַ ע ֲִב ִירים לֹו אֶ ת תַ ְשלום
לְ בַ ֲע ֵלי הַ ֲחנֺטֹות לְ הַ ע ֲִביר אֶ ת תַ ְשלום הַ ְמ ָ
חֹורה ,הָ ָיה ִמ ָטד
חֹורה .וְ ִה ֵםה ִמי שֶ הָ ָיה שֹומֵ ַע אֶ ת ְתלונֹותָ יו שֶ ל הַ ִמיטֹונַאי ַעל ךְָך שֶ כ ֹא קִ בֵ ל אֶ ת ך ְַסּפֹו הַ לַ גִ יעַ לֹו ַעל הַ ְמ ָ
הַ ְמ ָ
חֹורה ,אֲבָ ל ַך ֲאשֶ ר הָ ָיה שֹומֵ עַ אֶ ת ְתלונָתָ ם שֶ ל בַ ֲעלֵי הַ ֲחנֺטֹות עַ ל
מַ א ֲִשים אֶ ת בַ ֲע ֵלי הַ ֲחנֺטֹות שֶ כ ֹא ִשכְ מו לֹו ַעל הַ ְמ ָ
הַ כָקֹוחֹות שֶ בָ ְרחו לְ ל ֹא שֶ הֶ ע ֱִבירו לָהֶ ם אֶ ת הַ תַ ְשלום ,הָ ָיה ִמ ָטד מַ צְ ִדיק אֶ ת בַ ֲע ֵלי הַ ֲחנֺטֹות ומַ א ֲִשים אֶ ת הַ כָקֹוחֹות שֶ בָ ְרחו
לְ ל ֹא תַ ְשלום הַ ךֶסֶ ף.

וְ הַ םִ ְמשָ ל הוא בְ כִ יָתָ ם שֶ ל הַ לַ לְ אָ כִ יםַ .ךאֲשֶ ר עֹו ָלה בְ ָכל לַיְ ָלה לִ פְ ֵני הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא בְ כִ יָתָ ם שֶ ל מַ לְ אֲ כֵ י הַ שָ ֵרת עַ ל
עֹורר ִמ ָךְך קִ ְטרוג גָדֹול ַעל עַ ם יִ ְש ָראֵ ל שֶ בַ עֲוֹונֹותֵ יהֶ ם נֶחְ ַרב בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,ךִ י ָךל הַ ְבכִ ָטה שֶ ל
ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ שִ ,מ ְת ֵ
יתי
הַ לַ לְ אָ כִ ים ִהיא ַרק ַעל עַ ם יִ ְש ָראֵ ל ,ךְ מֹו שֶ ך ְָתבו ֲח ַז"ל( :ברכות ג) אֹוי לָהֶ ם לַבָ נִ ים שֶ בַ עֲוֹונֹותֵ יהֶ ם הֶ ח ֱַר ְב ִתי אֶ ת בֵ ִ
ֵיתי אֶ ת בָ ַני בֵ ין אֺלֹות הָ עֹו ָלם ,ובְ עֹוד ְמקֹומֹות ,וְ ָל ֵכן ַךאֲשֶ ר עֹו ָלה לִ פְ ֵני הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא בְ כִ יָתָ ם שֶ ל עַ ם יִ ְש ָראֵ ל,
וְ הִ גְ ל ִ
אֹומ ִרים ִב ְתפִ כָתָ ם שֶ אֵ י ָנם אֲ שֵ ִמים
ִמ ָטד נִ ְמתָ קִ ים ָךל הַ ִדינִ ים וְ הַ קִ ְטרוגִ ים מֵ ַעל עַ ם יִ ְש ָראֵ לִ ,מּפְ ֵני שֶ טִ ְש ָראֵ ל בֹוכִ ים וְ ְ
בַ חֲטָ אֵ יהֶ ם ַועֲֹונֹותֵ יהֶ ם ,ךִ י ָךל ֶזה בְ ִסבַ ת הַ גֹויִ ם ,שֶ הֵ ם הֶ ח ֱִטיאו אֹותָ ם ךְ מֹו שֶ ךָתוב (איכה ה) :עֲבָ ִדים מָ ְשלו בָ נו ּפֹ ֵרק אֵ ין
ִמטָדָ ם וְ כו'.
ומּפְ ֵני ךָ ְך יִ ְר ְמ ָיה
וְ ָל ֵכן בְ כִ יָתָ ם שֶ ל יִ ְש ָראֵ ל ַעל ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,הִ יא ז ֹאת שֶ לַ ְמ ִתיקָ ה אֶ ת ָךל הַ ִדינִ ים מֵ ַעל יִ ְש ָראֵ לִ ,
הַ םָבִ יא ּפֹו ֶנה לְ עַ ם יִ ְש ָראֵ ל וְ אֹומֵ ר לָהֶ ם ,בָ כֹו ִתבְ ֶךה בַ כַיְ ָלה (איכה א) ,וְ אַ ל ִת ְטעו ַלחֲשֹ ב שֶ ִהנְ ֶכם יְ כֹולִ ים לִ ְסמֹ ְך עַ ל ְבכִ יָתָ ם
עֹור ֶרת ָעלֵינו קִ ְטרוג וְ ִדין ,אֲ בָ ל
ומ ֶ
שֶ ל מַ לְ ֲא ֵכי מָ רֹום ַעל ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,ךִ י אַ ְד ַרבָ ה בְ כִ יָתָ ם הִ יא ז ֹאת שֶ ְלחַ טֶבֶ ת אֹותָ נו ְ
ַךאֲשֶ ר ִתבְ ךו אַ תֶ ם ,בְ כְָך תַ צְ ִדיקו אֶ ת עַצְ ְמ ֶכם וְ תַ ְר ִשיעו אֶ ת הַ גֹויִ ם ,וְ ז ֹאת ַעל יְ דֵ י טַ ֲענ ְָת ֶכם ךִ י הַ גֹויִ ם אֲ שֵ ִמים ְבכָ ל חֲטָ אֵ יכֶ ם
ומ ָךל ַרע ומַ ֵג ָפה וְ ִתזְךו לְ ָכל הַ יְ שועֹות
ַועֲוֹונֹותֵ י ֶכם ,וְ ַעל יְ דֵ י ֶזה הַ ִדין יָשוב ַעל ר ֹאשָ ם ,וְ ִאכו אַ תֶ ם ִתםָצְ לו ִמ ָךל ּפֶ ַגע ִ
בְ ג ְַש ִמטות ובְ רוחָ נִ טות.
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דוב ָנא בְ ִספְ רֹו קֹול ַיעֲקֹ ב הַ לַ ְמחִ יש ז ֹאת ְביֹותֵ ר.
מָ שָ ל נִ פְ ָלא נֹוסָ ף ךֹותֵ ב הַ לַ גִ יד ִמ ְ
מָ שָ ל לְ ָע ִשיר גָדֹול שֶ הָ ָיה ָרגִ יל ַלעֲלֹות ַעל שֺ לְ חָ נֹו מַ עֲדַ םִ ים ומַ ְטע ִָמים ַר ִבים ,יַחַ ד עִ ם ְמ ַעט לֶחֶ ם שֶ הָ ָיה אֹו ֵכל ְב ָכל
ְסעודֹותָ יו ,וַיְ הִ י הַ טֹום וְ ע ִָשיר ֶזה י ַָרד ִמםְ כָסָ יו ,וְ כֵי ָון שֶ הָ ָיה ָרגִ יל ֶלאֱכֹ ל ַרק ְמ ַעט לֶחֶ ם בִ ְסעודֹותָ יו ,וְ ז ֹאת מֵ רֹ ב מַ עֲדַ םִ ים
ומַ ְטע ִָמים שֶ הָ יו עֹולִ ים ַעל שֺ לְ חָ נֹו ,הִ ְמ ִשיְך בְ ִמנְ הָ גֹו ֶזה וְ הָ ָיה אֹו ֵכל ַרק ְמ ַעט לֶחֶ ם ְב ָכל אֲרוחֹותָ יוָ .ראו ז ֹאת בָ נָיו ופָ נו אֵ לָיו
וְ אָ ְמרו לֹו ,אָ ְמ ָנם ךְ שֶ הָ יִ יתָ עָ ִשיר ַךאֲשֶ ר הָ יו עֹולִ ים ַעל שֺ לְ חָ נְ ָך מַ עֲדַ םִ ים לָרֹ ב ,מֵ רֹ ב הַ לַ עֲדַ םִ ים וְ הַ לַ ְטעַ ִלים ל ֹא אָ ַכלְ תָ אֶ ָכא
ְמ ַעט לֶחֶ ם ,אֲ בָ ל הַ טֹום שֶ ט ַָר ְדתָ ִמםְ כָסֶ יָך וְ הַ כֶחֶ ם הוא עִ קַ ר ְסעודַ ְתָךִ ,מן הָ ָראוי שֶ כְ פָחֹות בָ ֶזה תַ ְרבֶ ה וְ ת ֹא ַכל ךְ דֵ י שֶ ִת ְשבַ ע.
נֹורה וְ אֶ ת הַ ִלזְבֵ חַ וְ אֶ ת לֶחֶ ם
וְ הַ םִ ְמשָ ל הואַ ,ך ֲאשֶ ר בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש הָ ָיה קַ ָטם ,וְ הָ ָיה לָנו אֶ ת הַ קָ ְרבָ נֹות וְ אֶ ת הַ קְ טֹ ֶרת ,אֶ ת הַ ְל ָ
הַ ָּפנִ ים ,שֶ הָ יו ְמכַּפְ ִרים לָנו ַעל ָךל ֲעוֹונֹותֵ ינו ,וְ ָל ֵכן ל ֹא הָ יִ ינו צְ ִריכִ ים לְ הַ ְרבֹות בִ ְתשובָ ה ובִ בְ כִ ָטה ,וְ ִאכו הַ טֹום שֶ אֵ ין לָנו ל ֹא
נֹורה ,ל ֹא שֺ לְ חָ ן וְ ל ֹא לֶחֶ ם הַ ָּפנִ ים שֶ טְ כַּפְ רו בַ עֲדֵ נוָ ,עלֵינו לְ פָחֹות לְ הַ ְרבֹות בִ בְ כִ ָטה עַ ל ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש,
ִמזְבֵ חַ וְ ל ֹא ְמ ָ
וב ָכְך נְ שַ כְ מָ ה פָ ִרים
ובִ ְתשובָ ה ַעל חֲטָ אֵ ינו שֶ ג ְָרמו לְ הַ חְ ִריבֹו ,וְ ָכל דֹור שֶ כ ֹא נִ בְ ָנה בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ְביָמָ יו ךְ ִאכו נֶחְ ַרב בְ יָמָ יוְ ,
בְ כִ טֹותֵ ינו ,וְ ַעל יְ דֵ י הַ בְ כִ ָטה הַ זֹו ַעל ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש נִ ְז ֶךה לְ ַכּפ ַָרת ָךל ּפְ שָ ֵעינו ַוחֲטָ אֵ ינו.

ּתֹורהֶ
ֶ
ֶּלֶ ָּ
ֶ
ָּהֶׁש
ְר
ְכת
ֶֶּהֶל
זֹוכ
ומ ְתאַ בֵ ל עַ ל יְ רושָ לַיִ ם ִהםָהַ ,להֲבָ נָה ְמיֺחֶ דֶ ת
אַ חַ ת הַ לַ עֲלֹות הַ גְ דֹולֹות וְ הָ עֲצומֹות שֶ זֹו ֶכה הָ אָ דָ ם הָ אֹומֵ ר ִתקון חֲצֹות ִ
תֹורה הַ קְ דֹושָ ה ,ךְ מֹו שֶ ךֹותֵ ב בַ ַעל קַ ב הַ טָשָ ר (פרק צג) קִ בַ לְ ִתי מֵ ַרבֹותַ י שֶ ָךל הַ ִל ְתאַ בֵ ל עַ ל יְ רושָ לַיִ ם
ולְ ִזךָרֹון גָדֹול בַ ָ
תֹורה .וְ ֵכן ךֹותֵ ב בַ ַעל הַ ְב ֵני יִ שָ ש ָכר (מאמר ג סעיף יב) וְ ֶזה לְ שֹונֹוַ :ךאֲ שֶ ר
ומצְ טַ ֵער בְ צַ עַ ר הַ ְשכִ י ָנה זֹו ֶכה לְ כִ ְת ָרה שֶ ל ָ
ִ
עֹורר
יִ לְ מַ ד הָ אָ דָ ם וְ ל ֹא י ִָבין ,יְ הַ ְרהֵ ר בִ ְתשובָ ה בְ לִ בֹו וְ יִ ְתמַ ְרמֵ ר ַעל הַ גָלות וְ יִ ְת ַּפ ֵכל ַעל הַ גְ ֺא ָכה וְ יִ ְראֶ ה ּפְ לָאֹות ,ךֵ יצַ ד נִ ְת ֵ
דַ עְ תֹו לְ הָ ִבין מָ ה שֶ כ ֹא הֵ בִ ין וְ יָדַ ע ִמקֹ דֶ ם וְ יו ַכל לְ הָ בִ ין אַ ף ְדבָ ִרים מֺקְ ִשים ְביֹותֵ ר.

ומַ ְסבִ יר הַ ְב ֵני יִ שָ ש ָכר ,שֶ הַ חַ ַעם לְ כְָך הוא ִמּפְ ֵני שֶ ַךאֲשֶ ר בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש הָ ָיה קַ ָטם ,הָ ָיה הוא ְמקֹור הַ דַ עַ ת וְ הַ חָ כְ מָ ה שֶ ל ָךל
תֹורה
תֹורה ְודבַ ר ד' ִמירושָ לַיִ ם ,וְ ָל ֵכן ַך ֲאשֶ ר הָ אָ דָ ם אֵ ינֹו מֵ בִ ין אֵ י ֶזה דָ בָ ר בַ ָ
הָ עֹו ָלם ךֺכֹו ,ךְ מֹו שֶ ךָתוב ךִ י ִמצִ טֹון תֵ צֵ א ָ
הַ קְ דֹושָ הֶ ,זה ךְ תֹוצָ אָ ה מֵ הַ גָלות ומֵ ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש וְ ֶזה מַ ְראֶ ה שֶ הַ חֵ ֶלק ְבבֵ ית הַ ִלקְ דָ ש שֶ כֹו עֲדַ יִ ן ל ֹא נִ ְב ָנה ִמּפְ ֵני חֲטָ אָ יו
ַועֲֹונֹותָ יו.
וְ ָל ֵכן ַךאֲשֶ ר ַיעֲשֶ ה ְתשובָ ה וְ יִ ְת ַּפ ֵכל ַעל הַ גְ ֺא ָכה יִ ְראֶ ה ּפְ לָאֹות ,ךֵיצַ ד הוא מֵ בִ ין ִמ ָטד אֶ ת ָךל תַ לְ מודֹו ,ךִ י ַךאֲ שֶ ר הָ אָ דָ ם
ְמתַ קֵ ן אֶ ת חֶ לְ קֹו אֲשֶ ר ְבבֵ ית הַ ִלקְ דָ שַ ,על יְ דֵ י הַ ְתשובָ ה ובַ קָ שַ ת הַ גְ ֺא ָכה ,נִ ְמשָ כֹות אֵ לָיו ִמ ָטד ָךל הַ הַ ְשּפָ עֹות ִמשָ ם לְ פִ י
לודָך "וְ קַ ְמתָ "  -בְ קֹומָ ְתָך שֶ כְ ָך  -לְ פִ י ְב ִחינ ְַתָך,
בְ חִ ינָתֹו ,וְ ֶזה ָרמוז בַ ּפָסוק "ךִ י יִ ָּפלֵא ִמ ְלָך דָ בָ ר"ְ ,דהַ יְ נו שֶ כ ֹא תָ ִבין אֶ ת לִ ְ
"וְ עָלִ יתָ אֶ ל הַ לָ קֹום אֲשֶ ר יִ ְבחַ ר ד'" שֶ ּפֵ רושֹו שֶ ְתתַ קֵ ן אֶ ת ִבנְ ַין בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש הַ שַ טְָך אֵ לֶיָך ,וְ ַעל יְ דֵ י ֶזה ְבוַדַ אי ִת ְז ֶךה לְ הָ ִבין
אֶ ת ָךל לִ לודֶ יָך.
ְס ֺג ָכה לִ ְשלֹום בַ יִ ת

ּפֹורת יֹוסֵ ף ,שֶ בָ א אַ בְ ֵרְך אֶ חָ ד וְ הִ ְתלֹו ֵנן לְ פָ נָיו ,עַ ל ָךְך שֶ אֵ ין
מַ עֲשֶ ה הָ ָיה עִ ם הַ גָאֹון ַרבִ י יְ הודָ ה צַ ְדקָ ה זַצַ "ל ר ֹאש יְ ִשיבַ ת ָ
שֹורר הַ שָ לֹום ְבבֵ יתֹו ,וְ ִא ְשתֹו ְמסָ ֶרבֶ ת לִ ְשמֹ ַע בְ קֹולֹו ,הֵ ִשיב לֹו הָ ַרב וְ אָ מַ ר לֹוִ :אם ךְָך אֹות וְ ִסימָ ן הוא שֶ אֵ ינְ ָך יְ ֵרא שָ מַ יִ ם,
ֵ
שֶ ֵךן ֲח ַז"ל קָ בְ עו וְ אָ ְמרוָ " :ךל ִמי שֶ טֵש לֹו יִ ְראַ ת שָ מַ יִ ם ְדבָ ָריו נִ ְשמָ עִ ים" ,הַ ִאם ִהםְ ָך אֹומֵ ר ִתקון חֲצֹות? ְשאָ לֹו הָ ַרב ,שֶ ה ֲֵרי
הודי:
הַ שֺ לְ חָ ן עָרוְך (סימן א סעיף ג) ּפָסַ קָ :ראוי לְ ָכל יְ ֵרא שָ מַ יִ ם שֶ טְ הֵ א ִמ ְתאֹו ֵנן ַעל ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,הֵ ִשיב לֹו אֹותֹו יְ ִ
עֹורְך ִתקון חֲצֹות.
אֵ ינִ י ֵ
ושאָ לֹו :הַ ִאם ִהםְ ָך לֹומֵ ד בְ ָכל שָ בועַ אֶ ת הָ ַר ִש"י ַעל הַ ּפ ָָרשָ ה שֶ ָעלָיו ָךתַ ב הַ שֺ לְ חָ ן עָרוְך (סימן רפה סעיף
הֹוסיף הָ ַרב ְ
ִ
ב) :יְ ֵרא שָ מַ יִ ם יִ קְ ָרא אֶ ת הַ תַ ְרגום עִ ם ַר ִש"י ,וְ הַ ִאם ִהםְ ָך מֵ נִ יחַ ְתפִ כִ ין שֶ ל ר"ת שֶ עָ לָיו נִ פְ סַ ק בַ שֺ לְ חָ ן עָרוְך (סימן לד סעיף
ב) :וִ ֵירא שָ מַ יִ ם יֵצֵ א חֹובַ ת ְשנֵיהֶ ם ,וְ אֹותֹו אַ בְ ֵרְך הֵ ִשיב לֹו בִ ְשלִ י ָלה ַעל ָךל ְשאֵ לֹות אֵ כו ,אָ מַ ר לֹו הָ ַרבִ ,אם תַ עֲשֶ ה אֶ ת
ְשֹלשֶ ת הַ ְדבָ ִרים הָ אֵ כו מֺבְ טָ ח לְ ָך שֶ ְדבָ ֶריָך יִ הְ יו נִ ְשמָ עִ ים בַ בַ יִ ת ,שֶ ֵךן ִת ְז ֶךה ַעל יְ דֵ י ךְָך לְ יִ ְראַ ת שָ מַ יִ ם ,שֶ עָ לָיו אָ ְמרו ֲח ַז"ל
שֶ ְדבָ ָריו נִ ְשמָ עִ ים ,וְ אָ ֵכן לְ אַ חַ ר שָ בועַ שֶ ָעשָ ה אֶ ת ְשֹלשֶ ת הַ ְדבָ ִרים הָ אֵ כו ,חָ ַזר אֹותֹו אַ ְב ֵרְך ל ַָרב וְ אָ מַ ר לֹו ,שֶ הֵ חֵ ל לְ הַ קְ ּפִ יד
ַעל ָךל ְשֹלשֶ ת הַ ְדבָ ִרים הָ אֵ כו ,וְ שוב הַ שָ לֹום וְ הַ שַ לְ ָוה חָ זְרו לִ ְשרֹ ר ְבבֵ יתֹוַ ,ךאֲשֶ ר ִא ְשתֹו שוב סָ ָרה לְ ִמ ְשמַ עְ תֹו וְ שֹומַ עַ ת
בְ קֹולֹו .בָ רוְך הַ שֵ ם.
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ִסּפור נִ פְ ָלא בָ עִ נְ ָין הַ ֶזהִ ,סּפֵ ר הָ ַרב הַ גָאֹון הָ ַרב יִ צְ חָ ק זִילְ בֶ ְר ְשטֵ ין ְשלִ יטָ "א ַרבָ ה שֶ ל ָרמַ ת אֶ לְ חָ ָנן ִב ְב ֵני ְב ַרק ,נִ כְ נְ סו אֵ ַלי
הֹורים וְ ִתםו אֶ ת צַ ע ֲָרם הַ גָדֹול לְ פָ ַני ,בַ אֲשֶ ר בְ ָנם בֶ ן הָ עֶשֶ ר הַ כֹומֵ ד ךְ בָ ר בְ כִ תָ ה ה' אֵ ינֹו מֵ ִבין אֶ ת לִ לודֹו ָך ָראוי ,אֵ ינֹו
זוג ִ
יֹודֵ עַ לִ לְ מֹ ד גְ מָ ָרא ך ָָראוי וְ אַ ף בִ קְ ִריאָ ה ּפְ שוטָ ה יֵש לֹו קְ שָ יִ ים ַרבִ ים.
הֹורים שֶ הֵ ם מוכָנִ ים ַלעֲשֹות ָךל אֲשֶ ר יושַ ת ֲעלֵיהֶ ם ,ובִ לְ בַ ד שֶ ְב ָנם יִ ְראֶ ה בְ ָר ָכה בְ תַ לְ מודֹו וְ י ְַת ִחיל לְ ִה ְתּפַ תֵ חַ
וְ אָ ְמרו לִ י הַ ִ
ך ָָראוי.
הֵ שַ בְ ִתי לָהֶ ם :שֶ עֲצָ ִתי בִ ְש ִבי ָלם שֶ ט ְַתחִ ילו לְ בַ קֵ ש ולְ הִ צְ טַ ֵער ַעל ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,ולְ הִ ְתחַ ֵםן אֶ ל הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא
שֶ טָשוב לִ ְבנֹותֹו בִ ְמהֵ ָרה ,אֲ שֶ ר זֹוהִ י הַ ְמ ֺג ָכה הַ גְ דֹולָה וְ הַ ְבדוקָ ה בְ יֹותֵ ר לְ ָכל הַ צָ רֹות וְ הַ ְבעָיֹות ,וְ ז ֹאת ִמשום שֶ ַךאֲ שֶ ר בֵ ית
תֹורה אֲשֶ ר הָ יְ תָ ה נֹובַ ַעת ִמשָ ם ,ךְ מֹו שֶ ךֹותֵ ב הַ ךוז ִָרי (פרק ב סעיף א) שֶ לֵ הָ אָ רֹון
הַ ִלקְ דָ ש הָ ָיה קַ ָטם ,הָ ָיה הוא ְמקֹור ָךל הַ ָ
יאים ,וְ ַכאֲ שֶ ר ְמבַ קְ ִשים עַ ל
תֹורה ַל ֲחכ ִָמים וְ הַ ְש ָּפ ַעת ָךל הַ םְ בואָ ה לַםְ בִ ִ
אֲשֶ ר בְ קֹ דֶ ש הַ קֳ דָ ִשים ,הָ יְ תָ ה הַ ְש ָּפ ַעת ָךל חָ כְ מַ ת הַ ָ
בִ נְ יָנֹו שֶ ל בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש בְ כְָך מַ ְמ ִשיכִ ים אֶ ת הַ הַ ְשּפָ עֹות שֶ הָ יו ְבבֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,וְ ַעל יְ דֵ י ֶזה בְ וַדַ אי ִבנְ כֶ ם יַחֵ ל לְ ִה ְתּפַ תֵ חַ ָך ָראוי
וְ יִ ְראֶ ה בְ ָר ָכה בְ לִ לודֹו.

יתי לָהֶ ם מָ ה שֶ ךָתַ ב בְ ִסימָ ן ע"א:
ו ָפתַ חְ ִתי לָהֶ ם אֶ ת שו"ת בֵ ית הִ ֵכל שֶ חִ בֵ ר הַ גָאֹון הַ צַ ִדיק ר' הִ ֵכל ִמקֹולֹומֵ יא זַצַ "ל וְ הֶ ְראֵ ִ
אֹובים שֶ טְ קַ בֵ ל הָ אָ דָ ם עַ ל עַ ְצמֹו לֹומַ ר ְב ָכל לֵיל ִש ִשי ִּתקון חֲצֹות ְבדֶ מַ ע לְ אַ חַ ר ְּתשובָ ה
' ְרפואָ ה ְבדוקָ ה לְ כָ ל הַ לַ כְ ִ
ומבַ קְ ִשים עַל ִבנְ יָנֹו – מַ ְמ ִשיכִ ים ִמטָד אֶ ת ָךל הַ הַ ְשּפָ עֹות
ְשלֵמָ ה' ,ךִ י ךָאָ מור ַךאֲשֶ ר ִמצְ טַ ע ֲִרים ַעל ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ְ
שֶ הָ יו שָ ם הֵ ן בְ ג ְַש ִמטות וְ הֵ ן בְ רוחָ נִ טות וְ זֹוכִ ים ִמ ָטד לְ ָכל הַ יְ שועֹות וְ הַ בְ ָרכֹות.
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ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם זֹו ֵכר אֶ ת ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,נִ ְמשֶ ֶכת עָ לָיו וְ ַעל ָךל ִמ ְשּפַחְ תֹו ְש ִמ ָירה ְמיֺחֶ דֶ ת ִמשָ מַ יִ ם ִמ ָךל ַרע ִ
מַ ֵג ָפה ךְ מֹו שֶ ךֹותֵ ב בַ ַעל ַךף הַ חַ טִ ים בְ ִסימָ ן תקס ,עֵ דות ְמיֺחֶ דֶ ת אֲ שֶ ר אָ מַ ר הַ גְ ָר"ח ָפלָאגִ 'י זִי ָע"א שֶ הֵ עִ יד אָ ִביו זַצַ "ל ,שֶ ָראָ ה
בְ עֵ ינָיו שֶ ָךל בַ יִ ת שֶ םִ ְזהֲרו ַלעֲשֹות ֵז ֶכר לְ ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש בְ ֶפתַ ח בֵ יתָ ם ,וְ הִ ְש ִאירו אַ לָ ה ַעל אַ לָ ה לְ ל ֹא ִסיד וְ צֶ בַ ע ךְ ָלל ךְ פִ י
מורים
ומ ָךל מַ ֲח ָלה וְ ל ֹא אֵ ַרע לָהֶ ם שום צַ ַער אֹו חֹ לִ י חָ לִ י ָלה וְ הָ יו ְש ִ
שֶ ְלחַ טֶבֶ ת הַ ֲה ָל ָכה – הָ ָיה ָךל בֵ יתָ ם שָ מור ִמ ָךל ַרע ִ
ִמ ָךל ּפְ גָעִ ים ָרעִ ים.
ומצְ טַ ֵער ָעלֶיהָ  ,הוא מַ ְמ ִשיְך ַעל עַצְ מֹו אֶ ת ָךל הַ הַ ְשּפָ עֹות
וְ ֶזה ךָאָ מור ִמשום שֶ ַעל יְ דֵ י שֶ הָ אָ דָ ם זֹו ֵכר אֶ ת יְ רושָ לַיִ ם ִ
ומךְָך נִ ְמשֶ ֶכת ָעלָיו ְש ִמ ָירה עֶלְ יֹו ָנה ִמשָ מַ יִ ם ךְ פִ י שֶ הָ ָיה ְבבֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,ךְ מֹו שֶ לובָ א בַ ֲח ַז"ל (אבות
וְ הַ בְ ָרכֹות שֶ הָ יו בָ הִ ,
פ"ה מ"ה) שֶ לֵ עֹו ָלם ל ֹא הִ ךִ יש נָחָ ש וְ ל ֹא עָקַ ץ עַקְ ָרב ְב ָכל יְ רושָ לַיִ ם ,וְ עֹוד נִ ִמים ַרבִ ים שֶ הָ יו בְ ָכל ֵעת ְבבֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,וְ ֶזה
ִמגֹ דֶ ל הַ ְש ִמ ָירה הָ ֶעלְ יֹו ָנה וְ הָ עֲצומָ ה שֶ הָ יְ תָ ה ָךל הָ ֵעת ְבבֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ובִ ירושָ לַיִ ם.
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וְ אַ ף ְש ִמ ָירה רוחָ נִ ית ְמיֺחֶ דֶ ת ִמ ָךל ּפִ גְ עֵ י הַ שָ טָ ן ומַ לְ ְתעֹות הַ טֵצֶ ר ,נִ ְמשֶ ֶכת ַעל הָ אָ דָ ם עַ ל יְ דֵ י הַ צִ ּפִ ָטה לַגְ אֺ ָכה וְ הַ ְתפִ ָכה עַ ל
בִ נְ ַין בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,ךְ מֹו שֶ ךֹותֵ ב בַ ַעל הַ שֹומֵ ר אֱמונִ ים (דרוש הגאולה) שֶ ָכ ֵכן ַךאֲשֶ ר אָ נו ִמ ְתּפַכְ לִ ים ִב ְתפִ ַכת עָ לֵינו לְ שַ בֵ חַ
אֹומ ִרים
ַעל הַ גְ ֺא ָכה אֶ ת ְתפִ ַכת" :וְ עַ ל ֵךן נְ קַ ֶוה לְ ָך ד' אֱֹלקֵ ינו לִ ְראֹות ְמהֵ ָרה בְ ִתפְ אֶ ֶרת ֺעזֶָך וְ כו'" ,בְ סֹו ָפה אָ נו ְמסַ טְ ִמים וְ ְ
"לְ הַ עֲבִ יר גִ כולִ ים ִמן הָ אָ ֶרץ" ,ךִ י ְשכָרֹו שֶ ל הַ קִ ווי וְ הַ צִ ּפִ ָטה לַגְ ֺא ָכה הוא ,שֶ ַעל יָדֹו נִ ְמשָ ְך ָעלָיו ִמ ָטד מֵ רוחֹו שֶ ל מָ ִשיחַ
כֹורת אֶ ת ָךל הַ גִ כולִ ים וְ הָ ֱאלִ ילִ ים.
ומֵ הֶ אָ ַרת הַ גְ ֺא ָכה הָ ע ֲִתידָ ה ,וְ ֶזה ִמ ָטד מַ ע ֲִביר אֶ ת ָךל הַ גִ כולִ ים וְ הַ חִ יצֹונִ ים ִמלֶ םו ,וְ ֵ
קֹומָך מַ לְ ֵךנו
אֹומ ִרים (לפי נוסח ספרד) בַ קְ דֺשָ ה ְבשַ בָ ת קֹ דֶ ש בַ בֹ קֶ רִ " :מ ְל ְ
ומֹוסיף עֹוד שֶ זֹו ַגם ַך ָו ַנת הַ ְתפִ ָכה אֲשֶ ר ְ
ִ
דֹוחים אֶ ת ָךל הַ ִחיצֹונִ ים
ומצַ ּפִ ים לְ בִ יאַ ת הַ לָ ִשיחַ אָ נו ִ
תֹופִ י ַע וְ ִת ְמֹלְך ָעלֵינו ךִ י ְמחַ ךִ ים ֲאנ ְַחנו לְ ָך" ,ךִ י ַעל יְ דֵ י שֶ אָ נו ְמחַ ךִ ים ְ
וְ הַ קְ לִ ּפֹות ומַ ְמ ִשיכִ ים אֶ ת אֹורֹו שֶ ל מָ ִשיחַ שֶ טִ ְת ַג ֶכה בִ ְמהֵ ָרה בְ יָמֵ ינו .אָ מֵ ן.

ְסגֺכֹות נִ פְ לָאֹות
ךְ מֹו ֵכן ְסגֺכֹות ַרבֹות י ְֶש ָנן בַ א ֲִמ ַירת ִתקון חֲצֹות ךַלובָ א בְ סֵ ֶפר הַ ִלדֹות:
ָארְך ךְ ִמגְ דַ ל הַ שֵ ן ֶ -זה
ִתקון חֲצֹות ְמ ֺס ָגל ַלחֲלושֵ י הָ ְראות( .ראיה ד) .וְ הוא ְס ֺג ָכה לִ ְרפואָ ה ָלחֳלִ י הַ צַ וָאר  -וְ ִסימָ נְ ָך צַ ו ֵ
בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש (סגולה ט) .וְ ֵכן ְס ֺג ָכה לְ מֵ ינֵקֶ ת שֶ םֶחְ סָ ר ֲחלָבָ ה שֶ טִ ְתאַ בֵ ל בַ עְ לָה ַעל יְ רושָ לַיִ ם .וְ ַעל יְ דֵ י ֲא ִמ ַירת ִתקון חֲצֹות נִ צָ ל
ִמ ַגם ִָבים (גניבה וגזילה ה) .וְ ֵכן ַעל יְ דֵ י ִתקון חֲצֹות נִ ְמתָ ק הַ ִדין (המתקת דין מה) .וְ הוא ְס ֺג ָכה לִ ְש ִמ ָירה ִמ ְש ֵרפֹות (לקו"מ

דֹומ ְסק
ובדוקָ ה לִ ְרפואָ ה ִמ ָךל הַ לַ חֲלֹות ,הַ שֵ ם יַצִ ילֵנו ,ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב הָ רה"ק ַר ִבי ְשֹלמֹ ה מֵ ָר ְ
נֹוראָ ה ְ
סז) .ךְ מֹו ֵכן הוא ְס ֺג ָכה ָ
הֹושיעֹו בְ הַ ְשּפָ עֹות
זִי ָע"א בְ ִספְ רֹו " ִתפְ אֶ ֶרת ְשֹלמֹ ה" (פרשת בשלח) :הַ ְמ ַכ ֵון בְ סֵ דֶ ר ִתקון חֲצֹות ,הַ ְשכִ י ָנה הִ יא ְב ֶעזְרֹו לְ ִ
טֹובֹות ְורפואֹות ,וְ ִהיא ְס ֺג ָכה ְבדוקָ ה לִ ְרפואַ ת ָךל הֶ ֳחל ִָאים .עַ ד ךָאן לְ שֹונֹו.
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אַ חַ ת הַ הַ בְ טָ חֹות הַ גְ דֹולֹות ְביֹותֵ ר לְ ִמי שֶ זֹו ֶכה לְ הִ ְתאַ בֵ ל עַ ל בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,נִ ְמצֵ את ְב ִד ְב ֵרי הַ םָבִ יא (ישעיה כא) שֶ םִ ְשבַ ע ד'
"לָשום ַלאֲבֵ לֵי צִ טֹון לָתֵ ת לָהֶ ם ּפְ אֵ ר תַ חַ ת אֵ ֶפר" – וְ ִה ֵםה בְ פָסוק ֶזה י ְֶש ָנן הַ בְ טָ חֹות גְ דֹולֹות ְמאֹ ד ,ךְ מֹו שֶ לַ ְס ִביר ַר ִבי נ ְַחמָ ן
ִמבְ ֶר ְס ֶלב (ליקוטי מוהר"ן ח"ב סז) שֶ ַךאֲשֶ ר בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש הָ ָיה קַ ָטם ,הוא הָ ָיה הַ ּפְ אֵ ר וְ הַ טֹ פִ י שֶ ל ָךל הָ עֹו ָלם ךֺכֹו ,וכְ שֶ ם ְֶח ַרב
בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש וְ נֶהְ ּפַ ְך לְ אֵ ֶפר ולְ מַ אֲכֹ ֶלת אֵ ש ,ךְ תֹוצָ אָ ה ִמךְָך הִ ְסתַ כְ קו ָךל הַ לֹ ִחין הַ םִ קְ ָר ִאים 'ּפְ אֵ ר' ִמ ָךל ְב ֵני יִ ְש ָראֵ ל ,וכְ תֹוצָ אָ ה
ֲמורים לִ ְהיֹות מֺפְ נִ ים ַרק ַלעֲבֹודַ ת הַ שֵ ם
יְ ִש ָירה ִמ ָךְך נִ גְ ַרם לְ ָכל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ,שֶ ָךל הִ ְת ַלהֲבות לִ בֹו וְ חֶ ְשקֹו ,אֲשֶ ר הָ יו א ִ
תֹורתֹו הַ קְ דֹושָ ה ,הִ ְתהַ ּפְ כו לְ אֵ ש שֶ ל הִ ְת ַלהֲבות ז ָָרה לְ תַ ֲאוֹות וְ הַ בְ ֵלי עֹו ָלם הַ ֶזה הַ םִ קְ ָר ִאים 'אֵ ֶפר'ֵ ,ךי ָון שֶ הֵ ם הֹופְ כִ ים אֶ ת
ולְ ָ
ָךל נִ ְשמָ תֹו וְ גופֹו שֶ ל הַ ִל ְתלַהֵ ב בָ הֶ ם לְ מַ אֲכֹ ֶלת אֵ ש וְ ַלע ֲֵרמַ ת אֵ ֶפר.
ומ ְתאַ בֵ ל ַעל ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש וִ ירושָ לַיִ ם ,הוא מַ ְמ ִשיְך בַ ֲחז ָָרה אֶ ת ָךל הַ לֹ ִחין שֶ כֹו ,וְ עַ ל יְ דֵ י ֶזה
וְ ַכאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם ִמצְ טַ ֵער ִ
ִמ ְת ַג ֶכה הָ אֹור הֶ עָצום שֶ ל ָךל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ,אֲשֶ ר ִמךֹ חֹו הוא נִ ְשמָ ר ִמ ָךל ִמי ֵני הִ ְת ַלהֲבות הַ טֵצֶ ר הָ ָרע הַ בֹועֵ ר לְ תַ אֲ וֹות וְ הַ ְב ֵלי
תֹורתֹו הַ קְ דֹושָ ה ,וְ יִ ְז ֶךה לְ ִה ְתּפַ ֵכל וְ לִ לְ מֹ ד
עֹו ָלם הַ ֶזה ,ךִ י ַעל יְ דֵ י ךְָך הוא זֹו ֶכה שֶ טִ ְתלַהֵ ב לְ בָ בֹו ַרק ַלעֲבֹודַ ת הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ולְ ָ
בְ הִ ְת ַלהֲבות עֲצומָ ה בִ בְ ִחינַת ְרשָ פֶיהָ ִר ְש ֵּפי אֵ ש שַ לְ הֶ בֶ ְת ָי'ה.
וְ ֶזה ָרמוז בְ הַ בְ טָ חַ ת הַ םָבִ יא (ישעיה סא)" :לָשום לַאֲ בֵ לֵי ִצטֹון לָתֵ ת לָהֶ ם ּפְ אֵ ר ּתַ חַ ת אֵ פֶ ר" ,שֶ ּפֵ רושֹו שֶ ךָ ל אֵ כו
ומצְ טַ ע ֲִרים ַעל צִ טֹון וִ ירושָ לַיִ ם ,יִ זְךו ִב ְש ַכר ז ֹאת לָאֹור שֶ הָ ָיה ְבבֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,וְ ַעל יְ דֵ י ךָ ְך הֵ ם יִ זְךו לְ מֹ ִחין
שֶ ִל ְתאַ בְ לִ ים ִ
תֹורתֹו הַ קְ דֹושָ ה ,וְ יִ םָצְ לו ִמ ָךל ִד ְמיֹונֹות
דֹושים ִבבְ חִ ינַת ּפְ אֵ ר תַ חַ ת אֵ ֶפר ,וְ הֵ ם יִ זְךו שֶ טִ ְב ַער לְ בָ בָ ם ַרק לְ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ולְ ָ
קְ ִ
תֹורה
וְ הַ בְ ֵלי הָ עֹו ָלם הַ ֶזה ,אֲשֶ ר זֹו ּפִ ְס ַגת הָ עֲבֹודָ ה שֶ ל הָ אָ דָ ם ַךאֲשֶ ר הוא זֹו ֶכה ַלהֲפֹ ְך אֶ ת ָךל ח ֲִמימות הַ טֵצֶ ר לְ ִה ְת ַלהֲבות לְ ָ
וְ לִ קְ דֺשָ ה( ,כמבואר בליקו"מ מט) וְ זֹו תַ כְ לִ ית ְשלֵמותֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם אֲשֶ ר ָל ֶזה זֹו ֶכה ָךל אֶ חָ ד ַעל יְ דֵ י שֶ הוא ִמ ְתאַ בֵ ל עַ ל צִ טֹון
וִ ירושָ לַיִ ם.
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הִ ֵםה צָ ִריְך לָדַ ַעת שֶ אַ חַ ד הַ ִחטובִ ים הַ גְ דֹולִ ים שֶ ל הָ אָ דָ ם ְבעֹולָמֹו ,הוא לְ בַ קֵ ש בְ ָכל ֵעת ובְ ָכל זְמַ ן  -עַ ל ִבנְ ַין בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש
וגְ ֺא ַכת יִ ְש ָראֵ ל ךְ מֹו שֶ ך ְָתבו ֲח ַז"ל (מדרש תהלים יז) :אָ מַ ר ַרבִ י ִש ְמעֹון בַ ר יֹוחַ אי ָךל אֹותָ ם שֶ םָפְ לו בַ ִללְ חָ מָ ה ִבימֵ י דָ וִ ד,
ל ֹא נָפְ לו אֶ ָכא ַעל שֶ כ ֹא תָ בְ עו ִבנְ ַין בֵ ית הַ ִלקְ דָ שַ ,ו ֲהל ֹא ְדבָ ִרים קַ ל וָחֹ מֶ ר ומָ ה ִאם אֵ כו שֶ כ ֹא הָ ָיה בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש קַ ָטם
בִ ימֵ יהֶ ם וְ ל ֹא נֶחְ ַרב ִבימֵ יהֶ םַ ,נעֲשָ ה לָהֶ ם ךְָך וְ נֶעֶ נְ שו ַעל שֶ כ ֹא תָ ְבעו אֹותֹו ,אָ נו שֶ ם ְֶח ַרב בְ יָמֵ ינו וְ אֵ ין אָ נו ִמ ְתאַ ְבלִ ים עָ לָיו
וְ ל ֹא נְ בַ קֵ ש ָעלָיו ַרח ֲִמים ַעל אַ חַ ת ךַלָ ה וְ כַלָ ה.
ָארדֵ י תֹושָ ִבים ,שֶ הָ יו
וכְ מֹו שֶ ְלסַ ּפְ ִרים ֲח ַז"ל (גיטין נז) אֶ ת מָ ה שֶ אֵ ַרע לִ ְמ ִדי ַנת טור מַ לְ ָךא (הַ ר הַ לֶ לְֶך) ,שֶ גָרו בָ ה ִמילְ י ְ
נֹוראָ ה ,ומַ ְס ִב ָירה הַ גְ מָ ָרא ,שֶ ָךל ֶזה אֵ ַרע לָהֶ ם ַרק
מורים ,ובַ מֹוף ֺך ָכם נֶהֶ ְרגו וְ נִ ְט ְבחו בְ אַ כְ ז ִָרטות ָ
ֺך ָכם צַ ִדיקִ ים ַוח ֲִס ִידים גְ ִ
מורים ,נֶעֶ נְ שו ְבח ְֺמ ָרה
ִמּפְ ֵני שֶ כ ֹא הִ צְ טַ עֲרו וְ הִ ְתאַ ְבלו ַעל ח ְֺרבָ נָה שֶ ל יְ רושָ לַיִ ם ,וְ אַ ף ַעל ּפִ י שֶ הֵ ם הָ יו צַ ִדיקִ ים ַוח ֲִס ִידים גְ ִ
ַרבָ ה ַעל ךְָך ךִ י הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא אֵ ינֹו ְמוַתֵ ר ַעל ז ֹאת.
םֹורא שֶ הָ ָיה
םֹוראֹות הַ ִל ְת ַרחֲשֹות לְ ַעם יִ ְש ָראֵ ל ַרחֲמָ ָנא לִ צְ ַלן ,וְ זֹו ַגם הַ ִמבָ ה לְ ָכל הַ ְשמָ ד הַ ָ
וְ ז ֹאת הַ ִמבָ ה לַצָ רֹות הָ ַרבֹות וְ הַ ָ
בִ ְשנֹות תָ "ח וְ תָ "ט ,ךְ מֹו שֶ ךֹותֵ ב הַ גָאֹון ַר ִבי חַ טִ ים יְ שַ עְ יָהו הַ ךֹ הֵ ן בַ ַעל ִמ ְסג ֶֶרת הַ שֺ לְ חָ ן בְ ִספְ רֹו ִב ְר ַךת יְ שועָ ה ,שֶ זֹו הַ ִמבָ ה

אֹומ ִרים ָךל הַ חֹ ֶרף ִתקון חֲצֹות מֵ רֹ ב
םֹוראֹות שֶ אֵ ְרעו בִ ְשנֹות תָ "ח וְ תָ "ט וְ ֶזה לְ שֹונֹו" :בִ ְש ַנת תָ "ח ל ֹא הָ יו ְ
וְ הַ חַ ַעם לַגְ זֵרֹות הַ ָ
ִט ְרדָ תָ ם בְ פִ לְ ּפול ,וְ הָ יו ְראויִ ים לְ פִ י מַ עֲשֵ יהֶ ם לְ בַ קֵ ש ַעל הַ גְ ֺא ָכה ,וְ כֵי ָון שֶ כ ֹא הִ ְתאַ בְ לו ַעל יְ רושָ לַיִ ם אֵ ַרע מָ ה שֶ אֵ ַרע וְ הַ ְרבֵ ה
ֲעיָרֹות ִמטִ ְש ָראֵ ל נֶחֶ ְרבו ל ֹא ָעלֵינו".
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נֹוראָ ה בִ ירושָ לַיִ ם שֶ םִ ְמ ְש ָכה קָ רֹוב לִ ְשנָתַ יִ ם י ִָמים ,אֲ שֶ ר
וְ כְָך ַגם אֵ ַרע סָ מוְך לְ יָמֵ ינו בִ ְש ַנת תרנ"ו שֶ הִ ְשתֹולְ ָלה מַ ֵג ָפה ָ
מֵ תו בְ מַ ֵג ָפה זֹו מֵ יטַ ב בָ נֶיהָ וְ צַ ִדיקֶ יהָ שֶ ל יְ רושָ לַיִ ם שֶ ל מַ עְ ָלה ,וְ ַכאֲשֶ ר נִ מו לִ ְמצ ֹא ָךל ִמי ֵני ִסבֹות לְ ָכְך ל ֹא ִהצְ לִ יחו ְבשום
גֹורר ְבאַ ח ֲִרית יָמָ יו
אֹ ֶפןַ ,עד שֶ הַ גָאֹון הַ גָדֹול הַ ְמקֺ בָ ל בַ ַעל הָ " ִא ְמ ֵרי בִ י ָנה" אֲ שֶ ר ךִ הֵ ן ִמכְ פָ נִ ים ךְ ַרבָ ה שֶ ל הָ עִ יר קָ אלִ יש ,וְ ִה ְת ֵ
בִ ירושָ לַיִ ם ,ע ַָרְך ְשאֵ לַת חֲלֹום וְ גִ כו לֹו ִמשָ מַ יִ ם ךִ י ָךל ֶזה קָ ָרהַ ,רק ִמּפְ ֵני שֶ אֵ ין זֹוכְ ִרים ך ָָראוי אֶ ת ח ְֺרבָ נָה שֶ ל יְ רושָ לַיִ ם
ובֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,וְ ל ֹא מַ עֲלִ ים אֶ ת יְ רושָ לַיִ ם ַעל ר ֹאש ִש ְמחָ תָ ם ,וְ ָל ֵכן ָגזְרו אָ ז בֵ ית הַ ִדין שֶ ל יְ רושָ לַיִ ם ( ְבהַ ְס ָךמַ ת הָ ַרבָ נִ ים ִמ ָךל
הָ עֵדֹות וְ הַ חוגִ ים) שֶ כ ֹא יְ נַגְ נו בַ חֲתֺ םֹות הַ ִל ְתקַ טְ מֹות בְ עִ יר הַ קֹ דֶ ש יְ רושָ לַיִ ם בִ כְ ֵלי זֶמֶ ר אֶ ָכא בִ כְ לִ י אֶ חָ ד ִבלְ בַ ד ,וְ ָכל ז ֹאת ִמּפְ ֵני
רֹואים אֶ ת הַ ח ְֺרבָ ן לְ ֶנ ֶגד ֵעינֵיהֶ םִ ,די ָנם ךְ ִמי שֶ לֵ תָ ם מוטָ ל לִ פְ נֵיהֶ ם ,וְ לָכֵ ן ֲעלֵיהֶ ם לִ נְ הֹ ג
גֹור ִרים בִ ירושָ לַיִ ם וְ ִ
שֶ הֵ ם הַ ִל ְת ְ
בְ עַצְ מָ ם ִמנְ הָ גִ ים ְמיֺחָ ִדים לְ הַ עֲלֹות אֶ ת יְ רושָ לַיִ ם ַעל ר ֹאש ִש ְמחָ תָ ם.
וְ אָ ֵכן מֵ אֹותֹו יֹום שֶ הֵ חֵ כו לִ נְ הֹ ג בְ ח ְֺמ ָרא זֹו ,חָ זְרו הַ שָ לֹום וְ הַ שַ לְ ָוה לִ ְשךֹ ן ְבעִ יר הַ קֹ דֶ ש יְ רושָ לַיִ ם וְ שוב י ְָשבו ֺך ָכם
ְשקֵ ִטים וְ שַ ֲאנַםִ ים וְ אֵ ין מַ ח ֲִריד.
הַ גְ ז ֵָרה הִ ְתחַ זְקָ ה בְ יֶתֶ ר ְשאֵ ת ,ךַאֲ שֶ ר הָ ָיה נִ מָ יֹון שֶ ל ִמ ְשּפָחָ ה אַ חַ ת אֲשֶ ר עָלְ תָ ה מֵ הַ גֹו ָלה בִ ְש ַנת תרל"ג ,לְ בַ חֵ ל ז ֹאת,
הודי ל ֹא הֵ עֵ ז ַלעֲבֹ ר עַ ל הָ ִאמור הֶ חָ מור
וְ הֵ בִ יאָ ה ִתזְמֹ ֶרת ַלחֲתֺ םָתָ םַ ,ךאֲשֶ ר לְ שֵ ם ָךְך שָ כְ ָרה ְמנַגְ נִ ים גֹויִ ם ִמשום שֶ אַ ף ְמ ַנ ֵגן יְ ִ
הַ ֶזה ,וְ נֶעֶ נְ שָ ה ִמ ְשּפָחָ ה זֹו בְ עֹ נֶש חָ מור ְמאֹ ד ,ךְ שֶ אֵ ם הֶ חָ תָ ן ,שֶ ִהיא ז ֹאת שֶ הִ ְתעַקְ שָ ה עַ ל ךְָך ַעל אַ ף הָ אַ זְהָ רֹות הָ ַרבֹות מֵ ַרבָ ֵני
ּפושים שֶ עָ ְרכו אַ ח ֲֶריהָ הֶ עֱלו תֹ הו ְביָדָ ם ,הָ ִאמור
יְ רושָ לַיִ ם ,לְ מָ ח ֳָרת לֵיל הַ חֲתֺ ָםהֶ ,נעֶלְ מָ ה וְ אֵ י ֶנ ָםה וַתֵ הֹ ם ךָל הָ עִ יר ,וְ ָכל הַ חִ ִ
ַעל ךְ ֵלי זֶמֶ ר ֺחזַק אֵ פֹוא ַעל יְ דֵ י הַ ִלקְ ֶרה הַ ְח ָראגִ י הַ ֶזה ,וְ הוא נֹוהֵ ג בְ ח ְֺמ ָרא ַרבָ ה ַעד הַ טֹום הַ ֶזה.
נֹור ִאים ְביֹותֵ ר ךֹותֵ ב ַעל ךְָך הַ גָאֹון הַ גָדֹול ַר ִבי ַיעֲקֹ ב ֶע ְמ ִדין בַ ַעל הַ טַעְ בֵ "ץ בְ ִסדורֹו (הלכות תשעה
ְדבָ ִרים ְמפֹ ָר ִשים וְ ָ
באב סעיף טז)ִ :אלְ מָ ֵלא ל ֹא הָ ָיה אֶ ָכא הֶ ָעוֹון הַ ֶזה ְביָדֵ ינו שֶ אֵ ין ִמ ְתאַ בְ לִ ים ַעל יְ רושָ לַיִ ם ך ָָראוי ,הָ ָיה ְב ָכְך דַ י ךְ דֵ י לְ הַ אֲ ִריְך
קֹורים בַ גָלות ,לְ פִ י שֶ טָצְ אָ ה הָ אֲ בֵ לות ִמכִ בֵ נו,
םֹוראֹות וְ הַ לַ ְבהִ ילֹות שֶ ִ
גֹורמֶ ת לְ ָכל הַ ְשמָ דֹות הַ ָ
אֶ ת הַ גָלות ,וְ הִ יא הַ ִמבָ ה הַ ֶ
ומי יֹודֵ ַע ַךלָ ה זִווגִ ים ל ֹא עָלו ָי ֶפה ִמּפְ ֵני שֶ כ ֹא הֶ עֱלו אֶ ת
וְ שָ כַחְ נו אֶ ת יְ רושָ לַיִ ם אֲשֶ ר אֵ ינָה עֹו ָלה בִ לְ בָ בֵ נו ובְ זִכְ רֹונֵנוִ ,
יְ רושָ לַיִ ם ַעל ר ֹאש ִש ְמחָ תָ ם (בְ ִשימַ ת אֵ ֶפר ַעל ר ֹאש הֶ חָ תָ ן ובִ ְשבִ ַירת הַ ךֹוס בַ ֺח ָּפה ך ְַמבֹ אָ ר בַ שו"ע ִסימָ ן תקס) עכ"ל.
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ומצַ ֶּפה לִ גְ ֺאכָתָ ן שֶ ל יִ ְש ָראֵ ל ,בְ ָכְך ְמקַ ֵטם הוא ִמצְ ַות עֲשֵ ה
ומ ְשתֹוקֵ ק לְ בִ נְ יָנֹו שֶ ל בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ְ
ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם ִמ ְת ַּפ ֵכל ִ
אֹוריְ תָ א לְ ִשיטַ ת הַ ְממָ "ק ,אֲשֶ ר ךֹותֵ ב שֶ זֹוהִ י הַ ִלצְ ָוה הָ ִראשֹו ָנה בַ ָ
ְד ַ
תֹורה אֲשֶ ר נִ לְ מֶ דֶ ת מֵ הַ ּפָסוק (שמות כ ,ב) ,אָ נֹ כִ י ד'
אֹורה ּפָסוק ֶזה ה ֲֵרי הוא מֺקְ שֶ ה ְמאֹ ד ,מַ דועַ הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא
אתיָך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמבֵ ית עֲבָ ִדים .וְ לִ כְ ָ
אֱ ֹלקֶ יָך אֲ שֶ ר הֹוצֵ ִ
יֹושבָ יו ובְ רואָ יו .וְ הַ ְתשובָ ה ִהיא,
אתי אֶ ְתכֶם וְ אֶ ת ָךל הָ עֹו ָלם ךֺכֹו ַעל ָךל ְ
ל ֹא אָ מַ ר ,אָ נֹ כִ י ד' אֱֹלקֶ יָך אֲשֶ ר יָצַ ְר ִתי ובָ ָר ִ
ובמֹופְ ִתים
תֹורה ָרצְ תָ ה לְ ל ְַלדֵ נו שֶ םֵדַ ע וְ נִ זְךֹ ר ז ֹאת לְ עֹו ָלם ,שֶ ךְ שֵ ם שֶ הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא גְ אָ לָנו ִמ ִלצְ ַריִ ם ְבנִ ִמים גְ דֹולִ ים ְ
שֶ הַ ָ
ֲצומים מֵ הַ םִ ִמים שֶ הָ יו ִביצִ יאַ ת
ֲצומים ,ךְָך הוא עָ ִתיד לְ ָג ֳאלֵנו בְ נִ ִמים וְ נִ פְ לָאֹות אֲשֶ ר יִ הְ יו הַ ְרבֵ ה יֹותֵ ר גְ דֹולִ ים ַוע ִ
נֹור ִאים ַוע ִ
ָ
ִמצְ ַריִ ם ,עַ ד שֶ כ ֹא יְ דַ בְ רו ךְ ָלל מֵ הַ םִ ִמים שֶ הָ יו בְ ִמצְ ַריִ ם ךְ מֹו שֶ ךָתוב" :ל ֹא יֵאָ מֵ ר עֹוד חַ י ד' אֲ שֶ ר הֶ ֱע ָלה אֶ ת ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל
מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ,ךִ י ִאם חַ י ה' אֲ שֶ ר הֶ ֱעלָה אֶ ת ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל מֵ אֶ ֶרץ צָ פֹון" וְ כו'.

תֹורה ,שֶ הוא לְ צַ ּפֹות בְ ָכל ֵעת לַגְ ֺא ָכה ולְ ִביאַ ת הַ לָ ִשיחַ וְ ָכל הָ עֹושֶ ה ז ֹאת ְמקַ ֵטם
וְ ָל ֵכן בְ פָסוק ֶזה ְמרֺ לָ ז הַ צִ ווי הָ ִראשֹון בַ ָ
אֹוריְ תָ א.
בְ ָכל ֶר ַגע ִמצְ ַות עֲשֵ ה ְד ַ
תֹורה ח ֲִמ ִשים ּפַ ַעם אֶ ת זִכְ רֹון יְ צִ יאַ ת ִמצְ ַריִ ם ,ךְ דֵ י לְ הַ ְדגִ יש ז ֹאת הֵ יטֵ ב לְ עַ ם יִ ְש ָראֵ ל ,וְ שֶ טִ זְךְ רו
וְ ֶזה הַ חַ עַ ם שֶ ךָפְ ָלה הַ ָ
לְ דֹורֹות עֹו ָלם שֶ ךְ מֹו שֶ הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא גְ אָ לָנו ִמ ִלצְ ַריִ ם ,ךְָך הוא ָע ִתיד לְ ָג ֳאלֵנו גְ ֺא ַכת עֹו ָלם וְ לִ ְבנֹות לָנו אֶ ת בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש
ַךאֲשֶ ר יָבֹוא ְמ ִשיחַ צִ ְדקֵ נו.

ָּמיםֶ
ֶַּתֶאֲריכותֶי
בְרכ
דֹומ ְסק זִיעָ "א בְ ִספְ רֹו ִתפְ אֶ ֶרת ְשֹלמֹ ה (פרשת עקב) ,מַ ְסבִ יר ,שֶ ָכ ֵכן הַ צַ ִדיקִ ים הַ קַ ְדמֹונִ ים אֲ שֶ ר
הָ רה"ק ַרבִ י ְשֹלמֹ ה מֵ ָר ְ
ומצְ טַ ע ֲִרים ַעל ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,הֶ ְראָ ה לָהֶ ם הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא אֶ ת ָךל הַ יְ שועֹות וְ הַ םֶחָ מֹות שֶ םִ ְבאו
הָ יו ִמ ְתאַ בְ לִ ים ִ
יאיםַ ,ך ֲאשֶ ר זָכו לִ ְראֹותָ ם בְ מוחָ ש מַ לָ ש.
הַ םְ בִ ִ
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וכְ מֹו שֶ ְל ֺס ָּפר בַ מֵ ֶפר "עֵמֶ ק הַ לֶ לְֶך"ַ ,על הַ צַ ִדיק הַ קָ דֹוש ַר ִבי אַ ְב ָרהָ ם הַ כֵוִ י זִי ָע"א ,שֶ גִ ָכה לֹו הָ אֲ ִרי ָז"ל שֶ םִ גְ ז ְָרה עָ לָיו
גְ ז ֵַרת ִמיתָ ה ,וְ תַ קָ נָתֹו הִ יא שֶ ֵטלְֵך לַךֹ תֶ ל וְ שָ ם יִ צְ טַ ֵער וְ יִ ְב ֶךה ַעל ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,וְ ִאם יִ ְראֶ ה אֶ ת הַ ְשכִ י ָנה הַ קְ דֹושָ ה ,יֵדַ ע
נֹורא וְ עָצום ַעל צַ ַער הַ ְשכִ י ָנה הַ קְ דֹושָ ה וְ ח ְֺרבַ ן בֵ ית
שֶ הִ ְתבַ ְח ָלה הַ גְ ז ֵָרה מֵ ָעלָיו ,וְ הָ לְַך לַךֹ תֶ ל הַ לַ ע ֲָר ִבי ,ובָ כָה וְ קֹונֵן בֶ כִ י ָ
הֹוסיף עֹוד ְבכִ ָטה עַ ל ְבכִ טָתֹו
הַ ִלקְ דָ שַ ,עד שֶ ָראָ ה אֶ ת הַ ְשכִ י ָנה הַ קְ דֹושָ ה בַ ךֹ תֶ ל הַ לַ ע ֲָרבִ יִ ,ב ְדמות ִאשָ ה אֲבֵ ָלה וְ ר ֹאשָ ה חָ פוי ,וְ ִ
םֹורא .וְ תֵ ֶכף אַ חַ ר ךְָך ָראָ ה אֹותָ ה בְ בִ גְ דֵ י יֶשַ ע וְ ִש ְמחָ ה.
וְ צַ ַער ַעל צַ עֲרֹו הַ ָ
וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ הֶ ְראו לֹו בְ חוש ךֵיצַ ד בִ ְתפִ כָתֹו ובְ כִ טָתֹו ּפָ ַעל וְ הִ ְמ ִשיְך אֶ ת הֶ אָ ַרת בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש בְ תֹוְך הַ גָלות ,עַ ד שֶ ִתקֵ ן
וְ הֶ ֱע ָלה אֶ ת הַ ְשכִ י ָנה הַ קְ דֹושָ ה ,וכְ שֶ חָ ַזר לְ ַרבֹו הָ ֲא ִרי ָז"ל אָ מַ ר לֹו ַרבֹו ,שֶ הַ גְ ז ֵָרה שֶ הָ יְ תָ ה ָעלָיו הִ ְתבַ ְח ָלה וְ הוא עָ ִתיד לִ ְחיֹות
עֹוד ע ְֶש ִרים וְ חָ מֵ ש שָ נִ ים וְ כְָך הָ ָיה.
ומצְ טַ ֵער ַעל ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש מֵ עִ ְמקֵ י לִ בֹו ,עַ ל יְ דֵ י ָךְך
לֹומ ִדים אָ נו לִ לוד נֹוסָ ף ,שֶ ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם ִמ ְתאַ בֵ ל ִ
ומלַ עֲשֶ ה ֶזה ְ
ִ
ִמ ְתבַ ְחלֹות מֵ ָעלָיו אַ ף הַ גְ זֵרֹות שֶ ךְ בָ ר נִ גְ זְרו וְ נֶחְ ְתמו ָעלָיו ,וְ הוא זֹו ֶכה לְ ָכל הַ יְ שועֹות בְ רוחָ נִ טות ובְ ג ְַש ִמטות.
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כֵׁיצ
םֹוראָ ה לַלָ קֹום בֹו הוא ִמ ְתּפַ ֵכל
ומ ְתאַ בֵ ל ַעל בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,הוא מַ ְמ ִשיְך אֶ ת קְ דֺשָ תֹו הַ גְ דֹולָה וְ הַ ָ
ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם ִמצְ טַ ֵער ִ
קֹורעַ
ומבַ קֵ ש ַעל ִבנְ יָנֹו ,ךְ מֹו שֶ ְל ֺס ָּפר ַעל הַ גָאֹון הַ גָדֹול ַרבִ י יִ צְ חָ ק בְ לָא ֶזר זִי ָע"א שֶ הָ לְַך ַּפעַ ם ְבאֵ י ֶזה שָ דֶ ה ,וְ שָ מַ ע קֹול בֶ כִ י ֵ
ְ
קֹורא
ומקֹו ֵנן בְ קֹול נֶהִ י ובֶ כִ י ַעל ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,ךַ אֲ שֶ ר הוא ֵ
הודי יֹושֵ ב ְ
ֵלב ,וְ ַכאֲשֶ ר הָ לְַך אַ ח ֲֵרי הַ קֹול ָראָ ה חַ ָטל יְ ִ
בְ קֹול בֶ כִ י " ְשכִ ינְ תָ א בְ גָלותָ א" ,הִ ְת ַרגֵש ְמאֹ ד ַרבִ י יִ צְ חָ ק בְ לָא ֶזר וְ אָ מַ ר ,מובְ ְטחַ נִ י שֶ בַ לָ קֹום הַ ֶזה יָקום וְ יִ בָ ֶנה בֵ ית ִמ ְד ָרש,
וְ כְָך הָ ָיה שֶ בְ מָ קֹום ֶזה נִ בְ ָנה אַ חַ ר ךְָך בֵ ית ךְ נֶסֶ ת גָדֹול.
וְ ֶזה ךָאָ מורִ ,מּפְ ֵני שֶ ַך ֲאשֶ ר ִמ ְתאַ בְ לִ ים ַעל ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש מַ ְמ ִשיכִ ים ִמ ָטד אֶ ת אֹורֹו הַ גָדֹול וְ הֶ עָ צום שֶ ל בֵ ית
נֹוראָ ה ַועֲצומָ ה ְמאֹ דִ ,מקְ דֺשָ תֹו שֶ ל בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,עַ ד שֶ ִלךֹ חַ ֶזה
הַ ִלקְ דָ ש ,וְ נִ ְמשָ ְך ַגם ַעל הַ לָ קֹום הַ ֶזה שֶ הִ ְתּפַכְ לו בֹו קְ דֺשָ ה ָ
נִ גְ ַרם שֶ םִ ְב ָנה בְ מָ קֹום ֶזה בֵ ית הַ ִל ְד ָרש ,שֶ הוא בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ְמ ַעט.
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ֶּהֶ
ַּל
ׁש
ובי ִָמים שֶ אֵ ין ְ
וְ ֶזה הַ חַ עַ ם שֶ ִתקְ נו ֲח ַז"ל לֹומַ ר בְ ָכל ְסעודָ ה אֶ ת ּפ ֶֶרק עַ ל ַנהֲרֹות בָ בֶ לְ ,
אֹומ ִרים תַ חֲנון ִ -שיר הַ לַ עֲלֹות
ְבשוב ד' אֶ ת ִשיבַ ת ִצטֹון ,וְ ז ֹאת ךְ דֵ י שֶ םִ זְךֹ ר אֶ ת בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש וְ ַנ ֲע ֶלה אֶ ת יְ רושָ לַיִ ם ַעל ר ֹאש ִש ְמחָ תֵ נו ,וְ עַ ל ָךְך ךֹותֵ ב
רורה (סימן א סעיף ג' ךִ י אֵ ין הָ עִ קָ ר הָ אֲ ִמ ָירה ,אֶ ָכא אַ חַ ר ַך ָו ַנת הַ ֵכב הֵ ן הֵ ן הַ ְדבָ ִריםְ ,דהַ יְ נו שֶ צָ ִריְך הָ אָ דָ ם לֹומַ ר
הַ ִל ְש ָנה בְ ָ
ז ֹאת ִמתֹוְך צַ עַ ר וְ ַגעֲגועִ ים לְ בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ולְ ִבנְ יָנֹו.
וְ ֵכן בַ ֲא ִמ ַירת ִתקון חֲצֹות ,הָ עִ קָ ר הוא לֹומַ ר ז ֹאת מֵ עֹ מֶ ק לִ בֹו ,ךְ מֹו שֶ ךָתוב בְ לִ קוטֵ י מֹוה ֲָר"ן (קא) .וְ ז ֹאת עַ ל יְ דֵ י שֶ טִ ְתבֹו ֵנן
עֹוב ִרים ָעלָיו וְ ַעל ָךל בֵ ית יִ ְש ָראֵ ל הַ ךֹ ל בִ גְ ַלל ח ְֺרבַ ן הַ בַ יִ ת ,ובִ גְ ַלל מַ עֲשָ יו שֶ ג ְָרמו לְ ָכְך
הָ אָ דָ ם ,שֶ ָךל הַ צָ רֹות וְ הַ ְבעָיֹות שֶ ְ
אֲשֶ ר ִב ְרגָעִ ים אֵ כו עֲדַ יִ ן ל ֹא נִ ְב ָנה הַ בַ יִ ת ,ךְ מֹו שֶ אָ ְמרו ֲח ַז"ל (ירושלמי יומא פ"א ה"א)ָ :ךל דֹור שֶ כ ֹא נִ ְב ָנה בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש
ְביָמָ יו ךְ ִאכו נ ְֶח ַרב ְביָמָ יו.
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הִ ֵםה בְ ָכל הַ דֹורֹות ֺך ָכם ,י ְָדעו חַ כְ מֵ י יִ ְש ָראֵ ל שֶ ָךל הַ צָ רֹות וְ הַ ְבעָיֹות שֶ ט ְֶש ָנן בָ עֹו ָלם ,הֵ ן בִ כְ לָלִ טות הָ אֺ לָ ה וְ הֵ ן ִבפְ ָרט לְ ָכל
קֹורן וְ שָ ְרשָ ן בְ ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,ךְ מֹו שֶ ְלסַ ּפְ ִרים ֲח ַז"ל (סנהדרין קב) ַעל אַ לְ מָ ָנה שֶ בַ עְ ָלה נִ פְ טַ ר ובָ כְ תָ ה
אֶ חָ ד וְ אֶ חָ דְ ,מ ָ
ָעלָיו בֶ כִ י ַרב ,עַ ד שֶ ם ְָשרו ָךל ִריסֵ י ֵעינֶיהָ וְ ַרבָ ן ג ְַמלִ יאֵ ל שֶ שָ מַ ע אֶ ת קֹול בִ כְ יָה  -מֵ אַ חַ ר שֶ ָגר בִ ְשכֵנותָ ה ,נִ ְז ַךר עַ ל יְ דֵ י ֶזה
בְ ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,ובָ ָכה אַ ף הוא ָךל הַ כַיְ ָלה ַעד שֶ ם ְָשרו ָךל ִריסֵ י עֵ ינָיו ,בַ בֹ קֶ ר ךְ שֶ בָ או הַ תַ לְ ִמ ִידים וְ ָראו ז ֹאת  -הֶ ע ֱִבירו
אֶ ת הָ אַ לְ מָ ָנה לָגור בְ מָ קֹום אַ חֵ ר ךְ דֵ י שֶ כ ֹא ְתצַ ֵער אֶ ת ַרבָ ן ג ְַמלִ יאֵ ל.
וְ ַעל ךְָך שֹואֲלִ ים הַ ְמפ ְָר ִשים ,מַ דועַ ג ַָרם קֹול בֶ כִ י הָ אַ לְ מָ ָנה לְ ַרבָ ן ג ְַמלִ יאֵ ל לְ ִה ָז ֵכר בְ ח ְֺרבַ ן הַ בַ יִ ת ,וְ לִ ְבךֹות בֶ כִ י ךֹ ה ַרב עַ ד
שֶ ם ְָשרו ָךל ִריסֵ י ֵעינָיו?
נֹובעֹות ִמ ָךְך שֶ ם ְֶח ַרב בֵ ית
ומתָ ְרצִ ים הַ ְמפָ ְר ִשים ,שֶ ַרבָ ן ג ְַמלִ יאֵ ל יָדַ ע שֶ ָךל הַ צָ רֹות וְ הַ בְ עָ יֹות שֶ ט ְֶש ָנן בְ ָכל הָ עֹו ָלם ךֺכֹוְ ,
ְ
הַ ִלקְ דָ ש וְ ָל ֵכן ךְ שֶ שָ מַ ע ַרבָ ן ג ְַמלִ יאֵ ל אֶ ת בִ כְ יָה נִ ְז ַךר בְ ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,ךִ י יָדַ ע שֶ ָךל בִ כְ יָה שֶ ל אַ לְ מָ ָנה זֹו נֹובֵ עַ מֵ ח ְֺרבַ ן
נֹוראָ ה זֹו ,וְ ָל ֵכן ךְ שֶ שָ מַ ע אֶ ת קֹול ִבכְ יָה הוא נִ ְז ַךר ִב ְמקֹור ךָ ל הַ צָ רֹות,
הַ בַ יִ ת שֶ כו ֵלא הוא ,ל ֹא הָ יְ תָ ה ִמ ְת ַרחֶ שֶ ת ובָ אָ ה צָ ָרה ָ
שֶ הוא ח ְֺרבַ ן הַ בַ יִ ת ,וְ ַעל ךְָך נִ פְ תַ ח מַ עְ ַין ִד ְמעֹותָ יו ובָ ָכה בֶ כִ י ךֹ ה ַרב ַעד שֶ ם ְָשרו ָךל ִריסֵ י עֵ ינָיו.
לֹומ ִדים אָ נו לִ לוד חָ ָזק וְ עָצום ,אֲשֶ ר גְ דֹו ֵלי יִ ְש ָראֵ ל י ְָדעו תָ ִמיד בְ בֵ רור ,אֲשֶ ר ְמקֹור ָךל הַ צָ רֹות וְ הַ ְבעָ יֹות שֶ ט ְֶש ָנן
ומךָאן ְ
ִ
בָ עֹו ָלם ךֺכֹו ֺך ָכם נֹובְ עֹות ַרק מֵ ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש.
ובְ בֹואֵ נו לְ הִ ְת ַּפ ֵכל ולְ בַ קֵ ש עַ ל צָ רֹות הַ ךְ ָלל וְ הַ ּפְ ָרטָ ,עלֵינו לְ בַ קֵ ש ולְ הִ ְתחַ ֵםן ַעל בִ נְ יָנֹו שֶ ל בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש וְ עַ ל יְ דֵ י ֶזה נִ ְז ֶךה
חומים ֺך ָכם.
ִמלֵ י ָלא לְ ָכל הַ יְ שועֹות בְ ָכל הַ ְת ִ

ְרבוֶ
ֶּלֹּאֶנקְ
ְמידיןֶׁשֶ
ַּּת
ֵֶׁיֶה
ְנ
ׁש
וְ כְָך ְמ ֺס ָּפר ַעל הָ "אֹוהֵ ב יִ ְש ָראֵ ל" מֵ אַ ּפְ טָ א ,שֶ ַךאֲשֶ ר ִת ָםה מָ אן ְדהו אֶ ת צָ רֹותָ יו הָ ַרבֹות לְ ָפנָיו ,הֵ ִשיב לֹו הָ ַרב וְ אָ מַ ר לֹו:
צָ ָר ִתי גְ דֹו ָלה ִמשֶ כְ ָך ,וכְ שֶ ְשאָ לֹו ךֵיצַ ד יִ תָ ֵכן שֶ צָ רֹותָ יו גְ דֹולֹות ִמלֶ םו ה ֲֵרי צָ רֹותָ יו שֶ כֹו ךֹ ה ַרבֹות הֵ ן וְ כֹ ה גְ דֹולֹות ,הֵ ִשיב לֹו
הָ ַרב :צָ ָר ִתי ךֹו ֶל ֶלת אֶ ת ָךל הַ צָ רֹות שֶ בָ עֹו ָלם ,וְ הִ יא ,שֶ כ ֹא הִ קְ ִריבו הַ טֹום אֶ ת ְש ֵני קָ ְרבְ נֹות הַ תָ ִמיד ְבבֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,וְ הַ צָ ָרה
םֹוראֹות הַ ִל ְתחַ ְדשֹות ובָ אֹות ְב ָכל עֵ ת
הַ ז ֹאת ךֹו ֶל ֶלת אֶ ת ָךל הַ צָ רֹות שֶ ט ְֶש ָנן בָ עֹו ָלםִ ,מּפְ ֵני שֶ ִהיא הַ לָ קֹור שֶ ל ָךל הַ צָ רֹות הַ ָ

ַרחֲמָ ָנא לִ צְ ַלן ,ךְ מֹו שֶ אָ ְמרו ֲח ַז"לִ ,מטֹום שֶ חָ ַרב בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש אֵ ין לְ ָך יֹום שֶ אֵ ין קִ לְ לָתֹו גְ דֹו ָלה ִמשֶ ל חֲבֵ רֹו וְ לָכֵ ן ךַ אֲ שֶ ר
ִמ ְתּפַכְ לִ ים ַעל בִ נְ יָנֹו שֶ ל בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש זֹוכִ ים לְ ָכל הַ יְ שועֹות ֺך ָכן.

ֶּהיאֶּתקוןֶ
ֶהֶׁש
יר
אֲמ ָּ
הִ ֵםה ַלא ֲִמ ַירת ִתקון חֲצֹות י ְֶשנָה תֹו ֶע ֶלת גְ דֹו ָלה ַועֲצומָ ה ְמאֹ ד לְ ֶנ ֶפש הָ אָ דָ ם ,ךְ מֹו שֶ ָךתַ ב ַעל ךְָך הָ ֲא ִרי ָז"ל (שער הכוונת
דף נב) וְ ִתזָהֵ ר ְמאֹ ד שֶ כ ֹא ִת ְתבַ חֵ ל ִמ ֶזה אֲפִ כו לַיְ ָלה אֶ חָ ד ךִ י הוא עִ נְ ָין ַרב הַ תֹו ֶע ֶלת ,וְ ֵכן ּפ ְָסקו הָ אַ חֲרֹונִ ים (החיד"א ברכי
יוסף או"ח סימן תקפא אות ג ,ומרן הגר"ע יוסף זצ"ל) שֶ א ֲִמ ָירתֹו ע ֲִדיפָ ה יֹותֵ ר מֵ א ֲִמ ַירת ְסלִ יחֹות ִבימֵ י ֱאלול וְ ִת ְש ֵרי,
וְ ָל ֵכן אָ דָ ם אֲ שֶ ר קָ ם לִ פְ נֹות בֹ קֶ ר וְ אֵ ין לֹו זְמַ ן לֹומַ ר אֶ ת ְשנֵיהֶ םָ ,ע ִדיף שֶ ט ֹאמַ ר ִתקון חֲצֹות מֵ אֲשֶ ר י ֹאמַ ר ְסלִ יחֹות.
עֹוררות בַ א ֲִמ ַירת הַ ִתקון חֲצֹות ,ל ֹא יְ דַ ֵכג עַ ל ֶזה ִמשום
וְ ָעלֵינו לָדַ ַעת ,שֶ אַ ף ַעל ּפִ י שֶ אֵ ין הָ אָ דָ ם מַ ְרגִ יש ְבנַפְ שֹו שום הִ ְת ְ
ְמֹורים אֵ כו בְ שָ עֹות אֵ כוּ ,פֹו ֶע ֶלת ִתקונִ ים גְ דֹולִ ים ְבנַפְ שֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם,
ךְָך ,אֶ ָכא י ֹאמַ ר אֹותֹו ךְָך ,ךִ י ֶעצֶ ם ֲא ִמ ָירתָ ם שֶ ל ִמז ִ
נֹור ִאים בָ עֹולָמֹות הָ עֶלְ יֹונִ ים.
ופֹו ֶע ֶלת ִתקונִ ים גְ דֹולִ ים וְ ָ
עֹוררות
ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב מָ ָרן הַ בֶ ן ִאיש חַ י (שו"ת רב פעלים חלק ראשון) ,לְ אֶ חָ ד שֶ ְשאָ לֹו אֲ שֶ ר אֵ ינֹו מַ ְרגִ יש שום ִה ְת ְ
ובכִ ָטה
ֹאמ ֵרם ךְָך ,אֹו ִמךֵי ָון שֶ ִתקון חֲצֹות נִ ְתקַ ן ַעל יְ דֵ י הָ א ֲִרי ָז"ל לְ אָ ְמרֹו ְבצַ עַ ר ְ
בַ ֲא ִמ ַירת סֵ דֶ ר הַ ִתקון חֲצֹות ,הַ ִאם טֹוב שֶ ט ְ
ַעל ח ְֺרבַ ן הַ בַ יִ ת ,אֵ ין שום תֹו ֶע ֶלת בַ א ֲִמ ָירתֹו ִמן הַ שָ פָ ה וְ לַחוץ בִ לְ בַ ד ,וְ ַעל ךְָך הֵ ִשיב לֹו מָ ָרן הַ בֶ ן ִאיש חַ י ,שֶ ְחעָ ָנה זֹו ִהםָה
הִ יא טַ ֲע ַנת הַ טֵצֶ ר הָ ָרע ,שֶ חָ פֵ ץ בְ ָכל ְמאֹ דֹו לְ בַ חֵ ל אֶ ת הָ אָ דָ ם ִמכְ קַ ֵטם הַ ִלצְ וֹות ְודבָ ִרים שֶ בִ קְ דֺשָ ה ,אֲ בָ ל צָ ִריְך לָדַ עַ ת ,שֶ ךְ שֵ ם
ֲצומים ,וְ אֵ ין שום ְתפִ ָכה דֹומָ ה
שֶ הַ ְתפִ כֹות הַ קְ בועֹות שֶ ִתקְ נו אַ נְ שֵ י ךְ נֶסֶ ת הַ גְ דֹו ָלה ּפֹועֶ ֶלת בַ שָ מַ יִ ם ִתקונִ ים גְ דֹולִ ים ַוע ִ
ֲצומים שֶ ּפֹו ֶע ֶלת בַ לָ רֹום ךְ מֹו שֶ ָךתַ ב הָ ֲא ִרי ָז"ל ,וְ אַ ף אָ דָ ם ל ֹא יָבֹוא לְ בַ ְחלָה אַ ף ךַ אֲ שֶ ר אֵ ינֹו מַ ְרגִ יש
ַלחֲבֶ ְרתָ ה בַ ִתקונִ ים הָ ע ִ
ֲצומים בָ עֹולָמֹות הָ עֶלְ יֹונִ ים וְ אֵ ין לְ בַ חֵ ל אֲ ִמ ָירתָ ה ְבשום
נֹור ִאים ַוע ִ
עֹוררות הַ ֵכב ,ךְָך א ֲִמ ַירת ִתקון חֲצֹות ּפֹו ֶע ֶלת ִתקונִ ים ָ
הִ ְת ְ
עֹוררות בְ ֵעת א ֲִמ ָירתָ ם ךִ י תֹועַלְ תָ ם גְ דֹו ָלה ַועֲצומָ ה ְמאֹ ד.
אֹ ֶפן אַ ף ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם אֵ ינֹו מַ ְרגִ יש הִ ְת ְ
וְ י ְֶשנֹו הֶ ְסבֵ ר נֹוסָ ף לְ כְָךִ ,מּפְ ֵני שֶ בְ ָכל לַיְ ָלה ַךאֲשֶ ר מַ גִ יעָ ה ְש ַעת חֲצֹות הַ כַיְ ָלה יֵש בַ שָ מַ יִ ם בְ כִ ָטה גְ דֹו ָלה ַועֲצומָ ה ְמאֹ ד,
עֹורר בְ שָ עָ ה זֹו אֶ ת ָךל הַ לַ לְ אָ כִ ים וצְ בָ א מָ רֹום לִ ְבכִ ָטה עַ ל ח ְֺרבַ ן בֵ ית
ךְ מֹו שֶ אָ ְמרו ֲח ַז"ל (ברכות ג) ,וְ הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ְמ ֵ
ומזְדַ עְ זְעִ ים הָ עֶלְ יֹונִ ים וְ הַ תַ חְ תֹונִ יםַ ,ךלובָ א בַ זֹ הַ ר (פרשת
םֹורא בֹו ֵעט בְ ָכל הָ ְרקִ יעִ ים ִ
הַ ִלקְ דָ ש ,וְ הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא בְ צַ עֲרֹו הַ ָ
ויחי רלא).
וְ יֵש לָדַ ַעת יְ סֹוד חָ שוב ְמאֹ ד ,שֶ ִה ֵםה ָךל אָ דָ ם נִ ְשמָ תֹו ְמחֺבֶ ֶרת לְ מַ עְ ָלה בְ חוט הַ ךֶסֶ ף אֲשֶ ר ְמחַ בֵ ר אֶ ת נִ ְשמָ תֹו לְ שָ ְרשָ ה,
עֹור ֶרת בַ שָ מַ יִ ם ִש ְמחָ ה אֹו בְ כִ ָטה ֺ -מכְ ָרח הָ אָ דָ ם לְ הַ ְרגִ יש
אֲשֶ ר נִ ְמצָ א בָ עֹולָמֹות הָ עֶלְ יֹונִ ים (בסוד חבל נחלתו) ,וְ ָל ֵכן ךְ שֶ ִל ְת ֶ
ומ ְשתַ לְ שֵ ל הַ ךֹ ל לְ נִ ְשמָ תֹו ֲאשֶ ר נִ ְמצֵ את לְ מַ חָ ה ,וְ הוא
יֹורד ִ
ז ֹאת לְ מַ חָ ה ,ךִ י דַ ְרךֹו שֶ ל חוט הַ ךֶסֶ ף הַ ְמחַ בֵ ר אֶ ת הָ אָ דָ ם לַלָ רֹום ֵ
חָ ש ומַ ְרגִ יש אֶ ת ָךל אֲשֶ ר ִמ ְת ַרחֵ ש ָךל הַ זְמַ ן בָ עֹולָמֹות הָ עֶלְ יֹונִ ים.
גֹורם לְ כְָך שֶ םֶחְ תָ ְך אֹו נִ פְ ָגם קְ צָ ת ,הַ חוט
אֲבָ ל הַ ּפְ ָגם וְ הַ קִ לְ קול שֶ םִ גְ ָרם ךְ תֹוצָ אָ ה מֵ חֲטָ אָ יו ַועֲוֹונֹותָ יו שֶ ל הָ אָ דָ ם ,הוא ֵ
הַ ְמחַ בֵ ר אֶ ת הָ אָ דָ ם עִ ם שֹ ֶרש נִ ְשמָ תֹו אֲשֶ ר בַ לָ רֹום ,וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך הָ אָ דָ ם אֵ ינֹו חָ ש ומַ ְרגִ יש אֶ ת אֲ שֶ ר חָ שָ ה ומַ ְרגִ ישָ ה ְבאֹותָ ה
ֵעת ,שֹ ֶרש נִ ְשמָ תֹו שֶ םִ ְמצֵ את לְ מַ עְ ָלה בַ שָ מַ יִ ם ,וְ ֶזה עִ קַ ר הַ ּפְ ָגם שֶ םֹוצָ ר וְ נִ גְ ָרם לְ נַפְ שֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם ךְ תֹוצָ אָ ה מֵ חֲטָ אָ יו ַו ֲעוֹונֹותָ יו,
שֶ בִ גְ ָל ָלם ִהיא נִ כְ ֶרתֶ ת ֺךכָה אֹו בְ חֶ לְ קָ ה ִמשֹ ֶרש נִ ְשמָ תָ ה אֲ שֶ ר לְ מַ עְ ָלה בַ לָ רֹום.
הֹורה וְ ַז ָךה ִמ ָךל חֵ ְטא וְ ָעוֹון ,הוא הַ ְרגָשַ ת הַ ִש ְמחָ ה
וְ ָל ֵכן ךֹותֵ ב הַ ֶּפ ֶלא יֹו ֵעץ ֲאשֶ ר הַ ִמימָ ן לָאָ דָ ם לָדַ ַעת הַ ִאם נַפְ שֹו ְט ָ
נֹוראָ ה בִ ימֵ י בְ כִ ָטה וְ תו ָגה ,ךְ גֹון ִבימֵ י
הַ גְ דֹולָה ,אֲשֶ ר בָ אָ ה מֵ אֵ לֶיהָ בִ ימֵ י ִש ְמחָ ה ךְ גֹון בְ שַ בָ תֹות וְ חַ גִ ים ,וְ ֵכן ְתחושַ ת צַ ַער וְ יָגֹון ָ
בֵ ין הַ ְלצָ ִרים ,אֹו בִ ְש ַעת חֲצֹות הַ כַיְ ָלה.
הֹורה מַ ְרגִ יש ִמ ָטד ,אֶ ת אֲשֶ ר חָ שָ ה ומַ ְרגִ ישָ ה שֹ ֶרש נִ ְשמָ תֹו שֶ םִ ְמצֵ את לְ מַ עְ ָלה ,וְ ֶזה הַ ִמימָ ן לָדַ עַ ת אֶ ת
ומי שֶ םַפְ שֹו ְט ָ
ִ
מַ ְד ֵרגָתֹו הָ א ֲִמ ִתית בַ עֲבֹודַ ת הַ שֵ ם (וכן כתב בעל הבאר מים חיים בספרו סידורו של שבת).

וְ ָל ֵכן ִתקֵ ן הָ אֲ ִרי ָז"ל ,שֶ ַעל ָךל חֵ ְטא וְ ָעוֹון צָ ִריְך לָצום אַ לְ פֵ י צֹומֹות וְ ִסגופִ ים ,וְ ז ֹאת ךְ דֵ י לְ תַ קֵ ן אֶ ת הַ ּפְ ָגם שֶ םֹוצַ ר
בָ עֹולָמֹות הָ עֶלְ יֹונִ ים ,ולְ חַ בֵ ר בַ ֲחז ָָרה אֶ ת נַפְ שֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם בְ שָ ְרשָ ה הָ עֶלְ יֹון.
וְ הִ ֵםה דַ ְרךֹו שֶ ל הָ א ֲִרי ָז"ל ִהיא ַךטָדו ַע קָ שָ ה ְמאֹ ד ,ךִ י הָ אָ דָ ם יִ צְ טָ ֵרְך לָצום ָךל יְ מֵ י חַ טָיו ַועֲדַ יִ ן ל ֹא יְ תַ קֵ ן אֲ פִ כו חֵ ֶלק
מֵ חֲטָ אָ יו ַו ֲעוֹונֹותָ יו.
אֲבָ ל גִ כו הַ צַ ִדיקִ ים אֲשֶ ר י ְֶשנָה דֶ ֶרְך הַ שָ ָוה ומַ ְת ִאימָ ה לְ ָכל ֶנ ֶפש ,אֲשֶ ר ַעל יָדָ ה יָכֹול ָךל אָ דָ ם לְ חַ בֵ ר בַ ֲחז ָָרה אֶ ת נַפְ שֹו
בְ שָ ְרשָ ה הָ עֶלְ יֹון ,וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך לְ הַ ע ֲִביר אֶ ת ָךל זֺהֲמַ ת חֲטָ אָ יו ַו ֲעוֹונֹותָ יו.

ָּרֶ
ֶ
ְחֺּב
ְיֹותֶמ
לה
וְ הַ דֶ ֶרְך הַ ז ֹאת הִ יא לְ הִ ְתחַ בֵ ר בְ עַצְ מֹו בְ ָכל ֵעת לְ מָ ה שֶ ִל ְת ַרחֵ ש בְ שָ עָ ה זֹו מַ לָ ש בָ עֹולָמֹות הָ עֶלְ יֹונִ ים ,וְ ֶזה עַ ל יְ דֵ י שֶ גִ כו לָנו
ֲח ַז"ל מָ ה ִמ ְת ַרחֵ ש בְ ָכל ֵעת בָ עֹולָמֹות הָ עֶלְ יֹונִ ים ,וְ הָ אָ דָ ם אֲשֶ ר ַיעֲשֶ ה ז ֹאת הוא ְמחַ בֵ ר ִמלֵ י ָלא אֶ ת נַפְ שֹו ְבשָ ְרשָ ה הָ עֶ לְ יֹון
וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך נִ ְמחָ לִ ים ָךל ֲעוֹונֹותָ יו ופְ שָ עָיו.
םֹוראָ ה שֶ ל הַ ִש ְמחָ ה ְבשַ בָ ת קֹ דֶ ש ,שֶ לַ ֲעלָתָ ה גְ בֹוהָ ה ְמאֹ ד
וְ ָל ֵכן הִ פְ לִ יגו בְ ִספְ ֵרי הַ קַ בָ ָלה וְ הַ ח ֲִסידות בְ מַ ֲעלָתָ ה הָ עֲצומָ ה וְ הַ ָ
וְ תֹועַלְ תָ ה ַרבָ ה לְ ִתקון ולְ זִךוְך נַפְ שֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם יֹותֵ ר ִמתַ עֲנִ טֹות וְ ִסגופִ ים ַרבִ ים ,ךְ מֹו שֶ ךָתוב בְ לִ קוטֵ י מֹוה ֲָר"ן (נח) ,וְ ֵכן
ךָתַ ב בַ ַעל הַ שֹומֵ ר אֱמונִ ים בְ ִספְ רֹו טָ ה ֳַרת הַ קֹ דֶ ש וְ עֹוד ,וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ ַעל יְ דֵ י שֶ הָ אָ דָ ם שָ מֵ חַ ְבשַ בָ ת קֹ דֶ שַ ,ךאֲ שֶ ר י ְֶשנָה
נֹוראָ ה ַועֲצומָ ה ְמאֹ ד בָ עֹולָמֹות הָ עֶלְ יֹונִ ים ךְ מֹו שֶ ךָתוב בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש ּפ ָָרשַ ת ַוטַקְ הֵ לַ ,על יְ דֵ י ָךְך נַפְ שֹו ִמ ְתחַ בֶ ֶרת
ִש ְמחָ ה ָ
ומלֵ י ָלא נִ ְמחָ לִ ים ָךל ֲעוֹונֹותָ יו ופְ שָ עָ יו שֶ ל הָ אָ דָ ם .וְ ז ֹאת ךֵי ָון שֶ עִ קַ ר הַ ּפְ ָגם שֶ םֹוצַ ר וְ נִ גְ ַרם
בַ ֲחז ָָרה לְ שָ ְרשָ ה הָ ֶעלְ יֹוןִ ,
מֵ הַ חֲטָ ִאים וְ הָ עֲֹונֹות ,הוא הַ ּפֵ רוד שֶ םִ גְ ַרם ַעל יָדָ ם בֵ ין נִ ְשמָ תֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם לְ שָ ְרשָ ה הָ עֶ לְ יֹון אֲשֶ ר בַ לָ רֹום ,אֲ בָ ל עַ ל יְ דֵ י שֶ הוא
שָ מֵ חַ בְ שַ בָ ת שֶ הוא זְמַ ן ִש ְמחָ ה בַ לָ רֹום ,הוא ְמחַ בֵ ר בַ ֲחז ָָרה אֶ ת נַפְ שֹו בְ שָ ְרשָ ה הָ עֶלְ יֹון ,וְ ָל ֵכן נִ ְמחָ לִ ים ָךל ֲעוֹונֹותָ יו ופְ שָ עָיו.
נֹורא ְמאֹ ד עַ ל ח ְֺרבַ ן בֵ ית
וְ כְָך הוא ְב ָכל לַיְ ָלה וְ לַיְ ָלה בְ ֵעת חֲצֹות לַיְ ָלהַ ,ךאֲשֶ ר בַ שָ מַ יִ ם י ְֶש ָנם בְ כִ ָטה גְ דֹו ָלה וְ צַ עַ ר ָ
הַ ִלקְ דָ ש ,וְ צַ ע ֲָרן שֶ ל יִ ְש ָראֵ ל בַ גָלותִ ,ה ֵםה הָ אָ דָ ם ֲאשֶ ר ִמ ְתנַהֵ ג בְ שָ עָ ה זֹו ךְ פִ י מָ ה שֶ ִל ְת ַרחֵ ש ְבשֹ ֶרש נַפְ שֹו לְ מַ עְ ָלה,
ומ ְשתַ דֵ ל לִ בְ ךֹות ולְ הִ צְ טַ ֵער ַעל ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ שַ ,על יְ דֵ י ךְָך הוא ְמחַ בֵ ר בַ ֲחז ָָרה אֶ ת נַפְ שֹו ְבשָ ְרשָ ה
ובָ עֹולָמֹות הָ עֶלְ יֹונִ יםִ ,
נֹוראָ ה
ומ ַזךְֵך אֶ ת נַפְ שֹו ְמאֹ ד ,וְ ָל ֵכן ךָתַ ב הָ א ֲִרי ָז"ל ,שֶ תֹו ֶע ֶלת הַ בְ כִ ָטה לְ נַפְ שֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם בְ ִתקון חֲצֹות גְ דֹו ָלה וְ ָ
הָ עֶלְ יֹון ְ -
ֲצומים שֶ אֵ ינֹו יָכֹול לִ פְ עֹ ל ַעל יְ דֵ י תַ עֲנִ טֹות וְ ִסגופִ ים ַרבִ ים.
ַועֲצומָ ה ְמאֹ ד ,ךִ י ַעל יְ דֵ י ֶזה ּפֹו ֵעל הָ אָ דָ ם ִתקונִ ים ע ִ
גֹורם
וְ ִאם הוא ֵער וְ אֵ ינֹו עֹושֶ ה ופֹו ֵעל ,ךְ פִ י שֶ ִל ְת ַנהֲגִ ים בְ שָ עָ ה זֹו בַ שָ מַ יִ ם ובְ שֹ ֶרש נִ ְשמָ תֹו אֲשֶ ר לְ מַ עְ ָלה ֶ -זה ְבעַ ְצמֹו ֵ
ּפְ ָגם עָצום ְמאֹ ד ,ךִ י בְ כְָך הוא מַ פְ ִריד אֶ ת נִ ְשמָ תֹו ִמשָ ְרשָ ה הָ עֶלְ יֹון חַ ס וְ שָ לֹום ַעל יְ דֵ י שֶ אֵ ינֹו ִמ ְתנַהֵ ג ךְ מֹותָ ה.
ומתַ קֵ ן
ומדָ ה טֹובָ ה ְמרֺ בָ ה ,שֶ ִאם ִמ ְתנַהֵ ג הָ אָ דָ ם ךְ פִ י שֶ ִל ְת ַנהֲגִ ים בְ אֹותֹו הַ שָ ָעה וְ הָ ֵעת לְ מַ עְ ָלהַ ,על יְ דֵ י ָךְך הוא ְמטַ הֵ ר ְ
ִ
נֹורא ְמאֹ ד.
אֶ ת נִ ְשמָ תֹו  -וְ ַעל יְ דֵ י ֶזה הוא זֹו ֶכה לְ זִךוְך עָ צום וְ ָ
וְ ָל ֵכן ,אֲפִ כו ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם אֵ ינֹו מַ ְרגִ יש שום צַ ַער ְבנַפְ שֹו בְ ֵעת חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,י ֹאמַ ר אֶ ת הַ ִתקון חֲצֹות ,וְ עַ ל יְ דֵ י ֶזה
עֹורר לִ ְבכִ ָטה עֲצומָ ה
בְ מֶ שֶ ְך הַ זְמַ ן ִתזְדַ ךְֵך נַפְ שֹו וְ י ְַרגִ יש אֶ ת הַ צַ עַ ר שֶ טֵש לְ מַ עְ ָלה בְ שָ ָעה זֹו ,ומֺבְ טָ ח לֹו שֶ בְ מֶ שֶ ְך הַ ְזמַ ן יִ ְת ֵ
ְמאֹ ד ,ךִ י ַעל יְ דֵ י ךְָך הוא ְמחַ בֵ ר אֶ ת נַפְ שֹו בְ שָ ְרשָ ה הָ עֶלְ יֹון ,ךָאָ מור לְ עֵיל ,וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ ָךל צַ עַ ד קָ טָ ן לִ קְ ַראת מָ ה
שֶ ִל ְת ַרחֵ ש ָך ֵעת בָ עֹולָמֹות הָ עֶלְ יֹונִ ים ְמחַ בֵ ר אֶ ת הָ אָ דָ ם בַ ֲחז ָָרה לְ נִ ְשמָ תֹוַ ,ואֲפִ כו ַך ֲאשֶ ר אֵ ינֹו חָ ש ומַ ְרגִ יש ךְ לום ,ךִ י ָךל צַ עַ ד
ָך ֶזה בִ זְמַ ן אֱמֶ ת חָ שוב לְ אֵ ין עֲרֹ ְך ִמ ִמגופִ ים וְ תַ עֲנִ טֹות ַרבִ ים ִבזְמַ ן אַ חֵ ר ,ךִ י בְ ָכְך ִבפְ ֺע ָכה קְ טַ ָםה ְמאֹ ד יָכֹול לִ קְ נֹות לְ נַפְ שֹו
ְשלֵמות עֲצומָ ה ְמאֹ ד ,ולְ ַזךְֵך אֶ ת נַפְ שֹו בְ קַ כות ַרבָ ה ִמ ָךל חֲטָ אֶ יהָ ופְ שָ ֶעיהָ  ,וְ ז ֹאת ַעל יְ דֵ י שֶ ְלחַ בְ ָרה בַ ֲחז ָָרה לְ שֹ ֶרש נִ ְשמָ תֹו
אֲשֶ ר בָ עֹולָמֹות הָ ֶעלְ יֹונִ ים ,וְ ַעל יְ דֵ י ֶזה זֹו ֶכה הָ אָ דָ ם לְ ִתקון נַפְ שֹו בִ ְשלֵמות אָ מֵ ן.
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ומשַ ָםה אֶ ת ָךל מַ הותֹו
בְ פ ֶֶרק ֶזה נִ לְ מַ ד ךֵיצַ ד הַ קִ ימָ ה בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,מַ ְשּפִ יעָ ה ַעל ָךל קֹומָ תֹו הָ רוחָ נִ ית שֶ ל הָ אָ דָ ם ְ
הותטִ ים
ומ ַז ֶך ֶכת אֶ ת נִ ְשמָ תֹוַ ,עד שֶ הִ יא ְמשַ ָםה אֶ ת ָךל חַ טָיו שֶ ל הָ אָ דָ ם בַ ְדבָ ִרים הַ לַ ִ
ימיתַ ,ךאֲשֶ ר ִהיא ְמתַ קֶ ֶנת אֶ ת נַפְ שֹו ְ
הַ ּפְ נִ ִ
גֹורמֶ ת לֹו הִ ְתעַכות עֲצומָ ה הַ לַ ְשּפִ י ָעה ַעל ָךל אָ ְרחֹות חַ טָיו ,וְ הוא
בְ יֹותֵ ר ,הַ ְמהַ וִ ים אֶ ת ִשעור קֹומָ תֹו הָ רוחָ נִ ית ,ובְ כְָך ִהיא ֶ
זֹו ֶכה ַלעֲלֹות בַ ְמ ִס ָכה הָ עֹו ָלה בֵ ית קֵ לַ ,לחֲזֹות ְבנֹ עַ ם ה' ולְ בַ קֵ ר בְ הֵ יכָלֹו.
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תֹורה ְ
אשית חָ כְ מָ ה (שער הקדושה פ"ז) שֶ עִ קַ ר מַ ְד ֵרגָתֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם ְתלו ָיה בְ קִ ימַ ת חֲצֹות ַלעֲסֹ ק ְב ָ
ךָתַ ב הָ ֵר ִ
וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ עִ קַ ר עֲלִ טָתֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם ִהיא ַעל יְ דֵ י קְ דֺשַ ת הַ לַ חְ שָ בָ ה ְבאַ הֲבַ ת ד' ָךל הַ טֹום ,וְ ַעל יְ דֵ י ךָ ְך נִ ְמשֶ ֶכת הַ קְ דֺשָ ה לְ מֹ חֹו
ובלִ בֹו ,שֶ בָ הֶ ם ִמ ְתג ֶָרה
ולְ לִ בֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם שֶ טִ ְהיו ְמל ִֵאים ְביִ ְראַ ת הַ שֵ ם ובְ אַ הֲבָ תֹו ,וְ עִ קַ ר ֲא ִחי ַזת הַ קְ לִ ּפֹות בָ אָ דָ ם הוא בְ מֹ חֹו ְ
ובעַצְ בות ,ובְ ָכל חֶ ְמדַ ת וְ תַ ֲאוֹות הָ עֹו ָלם הַ ֶזה ,וְ הַ דֶ ֶרְך לִ זְךֹות לִ קְ דֺשַ ת הַ לַ ְחשָ בָ ה ִהיא עַ ל
תָ ִמיד הַ טֵצֶ ר הָ ָרע לְ הַ כְ ִשי ָלם בְ ַכ ַעס ְ
תֹורה בַ חֲצֹות לַיְ ָלהִ ,מּפְ ֵני שֶ ַעל יָדֹו נִ ְמשֶ ֶכת עַ ל הָ אָ דָ ם קְ דֺשָ ה ֶעלְ יֹו ָנהֲ ,אשֶ ר בְ כֹ חָ ה הוא מַ כְ נִ יעַ אֶ ת ָךל הַ קְ לִ ּפֹות
יְ דֵ י עֵסֶ ק הַ ָ
תֹורה ,ע ֲִשטַת ְתשובָ ה ווִ דוי ַעל עֲוֹונֹותָ יו.
וְ הַ חִ יצֹונִ ים ,וְ ז ֹאת בִ ְתנַאי שֶ קָ ְדמָ ה לְ עֵסֶ ק הַ ָ
וְ ָל ֵכן ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם קָ ם ִמ ְשנָתֹו בַ חֲצֹות לַיְ ָלהַ ,יעֲשֶ ה ְתשובָ ה ְשלֵמָ ה ַעל עֲוֹונֹותָ יו וְ י ֹאמַ ר ִתקון חֲצֹות ִמתֹוְך ְתשובָ ה
תֹורה ךְ פִ י יְ כָלְ תֹו וְ ַעל יְ דֵ י ֶזה יִ ְז ֶךה לְ טָ ֳה ַרת הַ לַ ְחשָ בָ ה
ַוח ֲָרטָ ה ַעל עֲוֹונֹותָ יו( ,ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב בַ ַעל הַ תַ נְ ָיא פ"ז) וְ אַ חַ ר ךְָך ַיעֲסֹ ק בַ ָ
בִ ְשלֵמות ,שֶ ַעל יָדָ ה זֹו ֶכה לְ הַ ְש ָראַ ת הַ ְשכִ י ָנה הַ קְ דֹושָ ה עָ לָיו.
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ומדֹותָ יו ,וְ קֹומָ תֹו הָ רוחָ נִ ית שֶ ל הָ אָ דָ ם ,אֲ בָ ל ךְ מֹו ֵכן יֵש לָדַ עַ ת
וְ הִ ֵםה יֵש לָדַ ַעת שֶ קִ ימַ ת חֲצֹות מַ ְשּפִ י ָעה ַעל ָךל מַ ְד ֵרגָתֹו ִ
שֶ אֵ ין בְ קִ ימַ ת חֲצֹות מֵ עֵין "ּפִ ְתרֹון קֶ סֶ ם" ַלעֲלִ ָטה רוחָ נִ ית ,אֶ ָכא ְמהַ ֶוה הַ דָ בָ ר ךְ עֵין מַ עֲלִ ית ֲחזָקָ ה הַ לַ קְ ּפִ יצָ ה אֶ ת הָ אָ דָ ם
בְ מַ ְסלול מָ הִ יר לִ ְד ָרגֹות גְ בֹוהֹות ,אֲ בָ ל ָךל ֶזה תָ לוי וְ עֹומֵ ד בְ ִמכְ לֹול עֲבֹודָ תֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם בְ מֶ שֶ ְך ָךל הַ טֹום ךֺכֹו ,וְ ִאם אָ ֵכן י ְַחּפֹ ץ
הָ אָ דָ ם לְ הִ ְתקַ דֵ ם ך ָָראוי בַ עֲבֹודַ ת הַ שֵ ם יִ ְז ֶךה ַעל יְ דֵ י ךְָך לְ הַ עְ ּפִ יל לִ ְד ָרגֹות גְ בֹוהֹות ְמאֹ ד.
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ושלֵמותֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם ,תָ לוי וְ עֹומֵ ד בַ ְש ִמ ָירה ובַ זְ ִהירות
דֹושים (ראשית חכמה ועוד) שֶ ָךל ִתקון נַפְ שֹו ְ
מובָ א בַ ְמ ָפ ִרים הַ קְ ִ
שֶ שֹומֵ ר הָ אָ דָ ם ַעל קְ דֺשַ ת ֵעינָיו וְ ַעל קְ דֺשַ ת ּפִ יו ,אֲשֶ ר הִ ָםם ְמחֺבָ ִרים אֶ חָ ד לְ ֵרעֵ הו בְ גִ ִידים רוחָ נִ טִ ים ,נִ ְסתָ ִרים וְ ֶנ ֱעל ִָמים,

הַ ְמחַ בְ ִרים ָךל הָ ֵעת בֵ ין הָ אֶ חָ ד לְ ֵרעֵהו בְ קֶ שֶ ר בַ ל יִ לֹוט ,וְ ז ֹאת ךְ מֹו שֶ קַ ט ִָמים גִ ִידים ג ְַש ִמטִ ים הַ ְמחַ בְ ִרים בֵ ין עֵ ינָיו שֶ ל הָ אָ דָ ם
שור ָי ָנא ְדעֵ י ָנא ְבלִ בָ א ּתַ לְ ָיא.
ובֵ ין לִ בֹו ,אֲשֶ ר ִמלֶ םו תֹוצְ אֹות ּפִ יו וְ ִדבורֹו ,ךְ מֹו שֶ אָ ְמרו ֲח ַז"ל (עבודה זרה כח)ְ ,
וְ הִ ֵםה ָךתַ ב הָ ָרדָ "ק (ספר השורשים שורש איש) שֶ הַ חַ ַעם שֶ הָ עַ יִ ן נִ קְ ֵראת ִאישֹון ,לְ ַרלֵ ז שֶ ָךל מַ הותֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם
ושמורֹות יֹותֵ ר ,ךְָך הוא ךֺכֹו קָ דֹוש וְ ַנ ֲע ֶלה יֹותֵ ר ,וְ ָל ֵכן
ִמ ְשתַ קֶ ֶפת בְ תֹוְך הָ ֵעינַיִ ם שֶ כֹו ,וכְ פִ י ךְ שֶ עֵ ינָיו שֶ ל הָ אָ דָ ם קְ דֹושֹות ְ
הָ ַעיִ ן נִ קְ ֵראת ִאישֹון ִמכְ שֹון ִאיש ,בִ כְ דֵ י לְ ַרלֵ ז שֶ ֶזה ָךל מַ הותֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם.
וְ ֵכן ך ְָתבו הֶ חָ ֵפץ חַ טִ ים וְ הַ בֶ ן ִאיש חַ י זִי ָע"א ,שֶ בִ ְש ִמ ַירת ֵעינָיו שֶ ל הָ אָ דָ ם תָ לוי ָךל ְשכָרֹו בָ עֹו ָלם הַ בָ א ,וְ ז ֹאת ֵךי ָון
ומּפְ ֵני ךָ ְך ִמי שֶ כ ֹא
יֹושבִ ים וְ ֶנהֱנִ ים ִמזִיו הַ ְשכִ י ָנה ,וְ ָכל ֶזה יִ הְ ֶיה ַעל יְ דֵ י ֵעינֵיהֶ ם הַ קְ דֹושֹותִ ,
שֶ בָ עֹו ָלם הַ בָ א יִ ְהיו הַ צַ ִדיקִ ים ְ
שָ מַ ר ַעל עֵ ינָיו יִ ְה ֶיה ךְ עִ ֵור ֶל ָע ִתיד וְ ל ֹא יו ַכל לִ זְךֹות לָעֹו ָלם הַ בָ א שֶ ךֺכֹו יִ הְ ֶיה בָ ֵעינַיִ ם שֶ ל הָ אָ דָ ם ,ובָ ֶזה בֵ אֵ ר הַ בֶ ן ִאיש חַ י
בְ ִספְ רֹו בֶ ן יְ הֹויָדָ ע ,אֶ ת הַ חַ עַ ם לְ מָ ה שֶ אָ ְמרו ֲח ַז"ל (ברכות סא)ָ :ךל הַ הֹולְֵך אַ ח ֲֵרי ִאשָ ה בַ םָהָ ר אֵ ין לֹו חֵ ֶלק ָלעֹו ָלם הַ בָ א,
וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ ִלי שֶ כ ֹא שָ מַ ר ַעל ֵעינָיו יִ הְ ֶיה מַ לָ ש ךְ עִ ֵור ְב ֵעינָיו ,וְ ל ֹא יו ַכל לִ זְךֹות לְ ָכל תַ עֲנו ֵגי הָ עֹו ָלם הַ בָ אֵ ,ךי ָון שֶ ָךל
תַ עֲנו ֵגי הָ עֹו ָלם הַ בָ א יִ הְ יו בְ עֵ ינָיו שֶ ל הָ אָ דָ ם.
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וְ הִ ֵםה הַ ְשאֵ ָלה הַ םִ ְשאֶ ֶלת הִ יא ,ךֵיצַ ד יָכֹול הָ אָ דָ ם לִ זְךֹות לְ תַ קֵ ן אֶ ת ָךל מָ ה שֶ םִ כְ שַ ל וְ חָ טָ א בְ עֵ ינָיו חַ ס וְ שָ לֹום ,ךַ אֲ שֶ ר ל ֹא
ְשמָ ָרם ך ָָראוי וְ ַכטָאות.
תֹורהְ ,בכָ ְך הוא ְמתַ קֵ ן אֶ ת
ומנַדֵ ד שֵ ָנה מֵ עֵ ינָיו לִ לְ מֹ ד ָ
וְ ַעל ךְָך ךֹותֵ ב ַרבֵ נו תָ ם בְ סֵ פֶ ר הַ טָשָ ר ,שֶ ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם קָ ם בַ כַיְ ָלהְ ,
ותפִ כָתֹו
ָךל מָ ה שֶ חָ טָ א ו ָפ ַגם בְ עֵ ינָיו ,וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ בְ ָכל ֶר ַגע שֶ הָ אָ דָ ם ִמ ְתאַ לֵ ץ לְ בַ ל ֵיעָצְ מו ְשמורֹות ֵעינָיוְ ,בעֵ ת לִ לודֹו ְ
ומתַ קֵ ן ַעל יְ דֵ י ךְָך אֶ ת ָךל מָ ה שֶ הוא חָ טָ א ו ָפ ַגם בְ עֵ ינָיו.
בַ כַיְ ָלה ,בְ כְָך הוא ְמקַ דֵ ש אֶ ת ֵעינָיוְ ,
ָשיחַ ְב ִא ְמ ָרתֶ ָך",
ובָ ֶזה הִ ְסבִ יר הַ ֶּפ ֶלא יֹו ֵעץ (אות ראיה) ,אֶ ת הַ ּפָסוק (תהלים קיט) "קִ ְדמו עֵ ינַי אַ ְשמֺרֹות ל ִ
אֹורה ,מַ דו ַע ל ֹא ךָתוב "קִ דַ ְמ ִתי אַ ְשמורֹות" ל ִָשיחַ ְב ִא ְמ ָרתֶ ָך.
וְ לִ כְ ָ
תֹורה ,זֹו ֶכה ַעל יְ דֵ י ךָ ְך לְ תַ קֵ ן אֶ ת ךָ ל מָ ה
אֶ ָכא שֶ בָ ֶזה בָ א הַ ּפָסוק לְ ַרלֵ ז וְ לֹומַ ר ,שֶ ַעל יְ דֵ י שֶ הָ אָ דָ ם קָ ם בַ כַיְ ָלה ַלעֲסֹ ק בַ ָ
שֶ הוא חָ טָ א ו ָפ ַגם בְ עֵ ינָיו ,ךִ י ַעל יְ דֵ י הַ כִ לוד בַ כַיְ ָלה ְמתַ קְ נִ ים אֶ ת ָךל ּפְ גָמֵ י הָ ֵעינַיִ ם .וְ ַעל יְ דֵ י שֶ הָ אָ דָ ם ְמתַ קֵ ן ז ֹאת ,נִ פְ תָ ִחים
לֹו ִמלֵ י ָלא ָךל הַ ְשעָ ִרים ,וְ זֹו ֶכה לְ ָכל הַ לַ ְד ֵרגֹות בַ עֲבֹודַ ת הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ,וְ ֵכן בְ ג ְַש ִמטות ַעל יְ דֵ י ךְָך הוא זֹוכֶ ה לְ ָכל הַ יְ שועֹות
חומים.
ישֹורים וְ הַ ְת ִ
שֶ הוא צָ ִריְך בְ ָכל הַ ִל ִ
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ּפורים הָ ָיה דַ וְ קָ א בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה וכְ ִדבְ ֵרי הַ לָ הַ ְרח"ו בְ ִספְ רֹו מַ ְחבֶ ֶרת הַ קֹ דֶ ש (שער
וְ ַעל ּפִ י ֶזה מובָ ן מַ דועַ הַ ֵםס שֶ ל ִ
הפורים)  -שֶ הַ ּפָסוק (אסתר ו ,א) בַ כַיְ לָה הַ הוא נ ְָדדָ ה ְשנַת הַ לֶ לְֶך שֶ הוא תָ קְ ּפֹו שֶ ל ֵנס ךְ ִדבְ ֵרי ֲח ַז"ל (מסכת מגילה טו)
נִ כְ תַ ב בְ ִדטוק בַ חֲצִ י הַ ְלגִ ָכה ,לְ ַרלֵ ז שֶ לַ ּפַלְ תֹו שֶ ל הָ מָ ן ובִ חול הַ גְ ז ֵָרה הָ ָיה בְ ִדטוק בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלהִ ,בזְכות יִ ְש ָראֵ ל הַ קָ ִמים
תֹורה בַ כַיְ ָלה .וְ ֵכן ְמבֹ אָ ר בְ לִ קוטֵ י ֲהלָכֹות (הלכות העושה שליח לגבות חוב ג) עי"ש.
לִ לְ מֹ ד ָ
וְ הַ חַ ַעם לְ כְָך הואִ ,מּפְ ֵני שֶ אַ חַ ד הַ ִתקונִ ים הַ גְ דֹולִ ים ְביֹותֵ ר לִ פְ גָמֵ י הָ עַ יִ ן הוא לָקום בַ כַיְ ָלה ולְ נַדֵ ד שֵ ָנה מֵ עֵ ינָיו ךְ דֵ י ַלעֲסֹ ק
אשית חָ כְ מָ ה (שער הקדושה) שֶ ִלּפְ ֵני ָךְך דָ וִ ד הַ לֶ לְֶך אָ מַ ר (תהילים קיט) "קִ ְדמו עֵ ינַי אַ ְש ֺמרֹות
תֹורה ,ךְ מֹו שֶ ָךתַ ב הָ ֵר ִ
בַ ָ
תֹורה בַ כֵילֹות ְמתַ קְ נִ ים אֶ ת חֵ ְטאֵ י הָ ְר ִא ָטה שֶ הֵ ם שֹ ֶרש
ל ִָשיחַ בְ ִא ְמ ָרתֶ ָך" וְ ל ֹא אָ מַ ר קִ דַ ְמ ִתי אַ ְשמֺרֹותִ ,מּפְ ֵני שֶ עַ ל יְ דֵ י לִ לוד הַ ָ
תֹורהִ ,תקְ נו בְ כְָך אֶ ת ָךל ּפְ גָמֵ י הָ ְר ִא ָטה שֶ הֵ ם הָ יו
ָךל הַ צָ רֹות ,וְ ָל ֵכן ַעל יְ דֵ י שֶ טִ ְש ָראֵ ל שֶ בְ אֹותֹו הַ דֹור קָ מו בַ כַיְ ָלה וְ ע ְָסקו בַ ָ

ִסבַ ת ָךל הַ גְ ז ֵָרה ,וְ ָל ֵכן ַעל יְ דֵ י ךְָך הֵ ם בִ ְחלו אֶ ת הַ גְ ז ֵָרה מֵ ַעל ָךל יִ ְש ָראֵ ל ,וְ ָל ֵכן הַ גְ ז ֵָרה הִ ְתבַ ְח ָלה ְב ִדטוק בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה עַ ל
ומשָ ם הֵ חֵ ָכה
יְ דֵ י שֶ ם ְָדדָ ה ְש ַנת הַ לֶ לְֶך וְ אָ ז הוא נִ ְז ַךר בְ מָ ְר ְד ַכי ,שֶ הוא ל ֹא הֶ ְחזִיר לֹו טֹובָ ה ַעל ךְָך שֶ הִ צִ ילֹו ִמ ַטד בִ גְ תָ ן וָתֶ ֶרשִ ,
מַ ּפַלְ תֹו שֶ ל הָ מָ ן וְ הַ צָ לָתָ ם שֶ ל יִ ְש ָראֵ ל ךְ ִדבְ ֵרי ֲח ַז"ל.
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בורי ּפִ יו ולְ שֹונֹו ,ךְ מֹו שֶ ָךתוב בְ לִ קוטֵ י מֹוה ֲָר"ן (לח) ,וְ ז ֹאת
וְ הִ ֵםה ַעל יְ דֵ י קִ ימַ ת חֲצֹות זֹו ֶכה הָ אָ דָ ם לְ תַ קֵ ן ַגם אֶ ת ָךל ִד ֵ
גֹורם ַעל יְ דֵ י ָךְך שֶ םִ ְשמָ תֹו
בורי לָשֹון הָ ַרע אֹו שֶ קֶ ר חַ ס וְ שָ לֹום ,הוא ֵ
ִמּפְ ֵני שֶ ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם ּפֹו ֵגם בִ לְ שֹונֹו וְ ִדבורֹוְ ,ב ִד ֵ
יֹורדֶ ת לִ ְמקֹום הַ קְ לִ ּפֹות וְ הַ ח ְֺמאָ ה.
ֶ
ימית שֶ ל הָ אָ דָ ם ,ךְ מֹו שֶ ךָתוב (בראשית ב ,ז)" :וַיְ ִהי הָ אָ דָ ם לְ נֶפֶ ש חַ ָטה",
וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ הַ ִדבור נֹובֵ ַע ִמלַ הותֹו הַ ּפְ נִ ִ
ימית שֶ ל הָ אָ דָ ם ,וְ לָכֵ ן ַךאֲ שֶ ר
וְ ִת ְר ֵגם ַעל ךְָך אונְ קְ לֹוס :לְ רוחַ ְממַ לְ ָלא ,ךְ לֹומַ ר שֶ הַ ִדבור ,הוא ְבעַצְ מֹו מַ הות נַפְ שֹו הַ ּפְ נִ ִ
יֹורדֹות לִ ְמדֹור הַ קְ לִ ּפֹותַ ,רחֲמָ ָנא לִ צְ ַלן ,וְ ז ֹאת ִסבַ ת ָךל הַ הֶ ְסתֵ ר
ימית ְ
הָ אָ דָ ם ּפֹו ֵגם ְב ִדבורֹוַ ,על יְ דֵ י ךְָך ָךל נַפְ שֹו ומַ הותֹו הַ ּפְ נִ ִ
ומ ְשתַ לְ שֵ ל ְמ ִסבַ ת ּפְ גָמֵ י הַ ִדבור שֶ הָ אָ דָ ם נִ כְ שָ ל
ּפָנִ ים שֶ אָ נו נִ ְמצָ ִאים בֹו בַ גָלות הַ קָ שָ ה וְ הָ אֲרֺ ָךה הַ ז ֹאת ,אֲשֶ ר ָךל ז ֹאת נֹובֵ ַע ִ
בָ הֶ ם.
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ותפִ ָכה בַ חֲצֹות לַיְ ָלה ,וְ ַעל יְ דֵ י ָךְך הוא זֹוכֶ ה לְ תַ קֵ ן
תֹורה ְ
וְ לִ זְךֹות לְ תַ קֵ ן אֶ ת ָךל ּפְ גָמֵ י הַ ִדבורֶ ,זה ַעל יְ דֵ י שֶ הָ אָ דָ ם עֹוסֵ ק בְ ָ
תֹורה
אֶ ת ָךל ּפְ גָמֵ י הַ ִדבור שֶ כֹו ,וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ בַ כַיְ ָלה הוא זְמַ ן ִשלְ טֹון הַ קְ לִ ּפֹות בָ עֹו ָלם ,וְ ַעל יְ דֵ י שֶ הָ אָ דָ ם ְמדַ בֵ ר ְב ִדב ֵורי ָ
ותפִ ָכה בִ ְשעֹות הַ כַיְ ָלה שֶ אָ ז הוא ְש ַעת ִשלְ טֹו ָנם ,הוא מַ כְ נִ יעַ אֹותָ ם ,וְ הִ ֵםה עִ קַ ר אֲ חִ י ַזת הַ ִדינִ ים וְ הַ גְ בורֹות ִה ָםם בַ ִדבור שֶ ל
ְ
ותפִ ָכהְ ,ב ָכְך
תֹורה ְ
בור ְתָך יְ דַ בֵ רו ,וְ ָל ֵכן ַעל יְ דֵ י שֶ הָ אָ דָ ם עֹוסֵ ק בְ שָ עֹות אֵ כו בְ ָ
הָ אָ דָ ם ,ךְ מֹו שֶ ךָתוב (תהלים קמה ,יא) :וגְ ָ
ובזְכות ָךְך הוא זֹו ֶכה
ומתַ קֵ ן בְ כְָך אֶ ת ָךל ּפְ גָמֵ י הַ ִדבורִ ,
הוא מַ כְ נִ י ַע אֶ ת ָךל ךֹ חֹותֵ יהֶ ם שֶ ל הַ ִמ ְט ָרא אָ ח ֳָרא וְ הַ קְ לִ ּפֹותְ ,
וב ִש ְמחָ ה ,ךִ י ַעל יְ דֵ י ִתקון הַ ִדבור ,הַ ִדבור יֵצֵ א בַ בֹ קֶ ר בְ שֶ בַ ח וָרֹ ן לַקָ דֹוש בָ רוְך הוא
לְ הִ ְת ַּפ ֵכל אֶ ת ְתפִ ַכת שַ ח ֲִרית בְ ַכ ָו ָנה ְ
(ליקו"מ לח).
תֹורה לִ ְדבָ ִרים בְ טֵ לִ יםִ ,תקונֹו שֶ טָקום בַ חֲצֹות .ךִ י עַ ל יְ דֵ י
וְ ֵכן מובָ א בְ סֵ ֶפר הַ ִלדֹות (לימוד אות פ)ִ :מי שֶ ּפָסַ ק ִמ ִדבְ ֵרי ָ
הַ כִ לוד בְ שָ עֹות אֵ כו ,הָ אָ דָ ם זֹו ֶכה לְ תַ קֵ ן אֶ ת ָךל ּפְ גָמֵ י הַ ִדבור  -וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך הוא זֹו ֶכה לְ ִתקון נַפְ שֹו בִ ְשלֵמות.
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ותפִ ָכה עַ ד הַ בֹ קֶ רַ ,על יְ דֵ י ָךְך הוא זֹו ֶכה לְ אֹור
תֹורה ְ
וְ הִ ֵםה ךָתַ ב הָ א ֲִרי ָז"ל שֶ ַך ֲאשֶ ר הָ אָ דָ ם קָ ם חֲצֹות לַיְ ָלה וְ עֹוסֵ ק בְ ָ
ימטות הַ ְתפִ כִ ין ,וְ ַעל יָדֹו נִ ְמשָ ְך אֹור ֶזה לְ ָכל ַעם יִ ְש ָראֵ ל ךֺכֹו.
ּפְ נִ ִ
וְ תַ כְ לִ ית הַ לַ חָ ָרה שֶ ל קִ ימַ ת חֲצֹות הִ יא ךְ דֵ י לִ זְךֹות בַ בֹ קֶ ר לְ הַ ְמ ִשיְך אֶ ת הַ לֹ חִ ין ִב ְבחִ י ַנת ְתפִ כִ ין  -אֲ שֶ ר הֵ ם נִ ְמשָ כִ ים
בִ ְתפִ ַכת ְשמֹו ֶנה ע ְֶש ֵרה שֶ ל שַ ח ֲִרית ,שֶ ִהיא תַ כְ לִ ית עֲבֹודַ ת הַ כַיְ ָלה ,ךִ י ָךל עֲבֹודַ ת הַ כַיְ ָלה ִהיא הֲכָ ָנה לִ ְתפִ ַכת הַ שַ חַ ר אֲ שֶ ר
ּפִ ְסגָתָ ה הִ יא ְתפִ ַכת הַ ְשמֹו ֶנה ע ְֶש ֵרה.

וְ ַכאֲשֶ ר זֹו ֶכה הָ אָ דָ ם לְ הָ כִ ין עַצְ מֹו ך ָָראוי ָךל הַ כַיְ ָלה בְ לִ לוד וְ כו' ,זֹו ֶכה הוא בַ בֹ קֶ ר לְ הִ ְת ַּפ ֵכל אֶ ת ְתפִ כָתֹו ְב ַכ ָו ָנה
עֹוררות הַ ֵכב.
ובְ הִ ְת ְ
ומּפְ ֵני ךְָך זֹו ֶכה הוא לְ ִה ְתּפַ ֵכל ְב ַכ ָו ַנת הַ ֵכב
ז ֹאת וָעֹודַ ,על יְ דֵ י הַ כִ לוד בַ כַיְ ָלה הָ אָ דָ ם זֹו ֶכה לִ ְשלֵמות הָ אֱמו ָנה הַ קְ דֹושָ הִ ,
ך ָָראוי ךְ מֹו שֶ ךָתוב בְ ליקו"מ (סב) שֶ ַעל יְ דֵ י ְשלֵמות הָ אֱ מו ָנה זֹו ֶכה הָ אָ דָ ם לְ הִ ְת ַּפ ֵכל ך ָָראוי (לקוה"ל השכמת הבוקר ג).
וְ הִ ֵםה הָ ָיה ִמ ְתבַ חֵ א וְ אֹומֵ ר הַ גָאֹון הַ צַ ִדיק ַרבִ י בִ נְ י ִָמין זְאֵ ב חֶ ִשין זַצַ "ל שֶ ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם רֹוצֶ ה לִ בְ דֹ ק אֶ ת מַ ְד ֵרגָתֹו הָ רוחָ נִ ית
הַ ִאם הוא ִמ ְת ַע ֶכה בַ עֲבֹודָ תֹו אֹו שֶ לָ א לָאו חָ לִ י ָלה ,יִ בְ דֹ ק ז ֹאת בִ ְתפִ ַכת ְשמֹו ֶנה ֶע ְש ֵרהִ ,מּפְ ֵני שֶ ִלי שֶ לַ עֲשָ יו ְמתֺ קָ נִ ים לְ ל ֹא
שום חֵ ְטא וְ ָעֹוןַ ,גם ְתפִ כָתֹו נְ קִ ָטה לְ ל ֹא שום מַ חְ שָ בָ ה ז ָָרה וְ הִ יא עֹו ָלה ךְ קָ ְרבָ ן תָ ִמים לִ פְ ֵני ה'.
ומי שֶ עֲדַ יִ ן ל ֹא ָז ָכה לְ כְָך ,אֹות וְ ִסימָ ן הוא שֶ צָ ִריְך הוא לְ תַ קֵ ן אֶ ת מַ עֲשָ יו.
ִ
וְ הִ ֵםה ַעל יְ דֵ י קִ ימָ תֹו בַ חֲצֹות לַיְ ָלה ,זֹו ֶכה הָ אָ דָ ם לְ הִ ְת ַּפ ֵכל אֶ ת ְתפִ ַכת הַ ְשמֹו ֶנה עֶ ְש ֵרה לְ ל ֹא שום מַ חְ שָ בֹות זָרֹות ,אֲ שֶ ר זֹו
ּפִ ְס ַגת הָ עֲבֹודָ ה שֶ ל הָ אָ דָ ם ,וְ זֶהו הַ ִמימָ ן לְ טָ ה ֳָרתֹו ִמ ָךל חֵ ְטא וְ ָעוֹון.
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ז ֹאת וָעֹוד ְמבֹ אָ ר בְ ליקו"מ (נד) שֶ ַעל יְ דֵ י קִ ימַ ת חֲצֹות הָ אָ דָ ם מַ חְ לִ יף אֶ ת רוחֹו שֶ הִ ְתקַ לְ קְ ָלה ַעל יְ דֵ י חֵ ְטא ּפְ ַגם הַ כָשֹון הָ ָרע,
ומלֶ םו נֹובַ עַ ת ָךל הִ ְתגַבְ רות הַ טֵצֶ ר הָ ָרע ַעל הָ אָ דָ ם לְ הַ כְ ִשילֹו בְ ִד ְמיֹון תַ ֲאוֹות
אֲשֶ ר ַעל יָדֹו ִהיא ַנעֲשֵ ית ִב ְבחִ י ַנת רוחַ ָר ָעהִ ,
גֹורמֶ ת לֹו לִ ְראֹות
םֹובעֹות ֺך ָכן ִמ ְשלִ יטַ ת הָ רוחַ ָרעָ ה ַעל הָ אָ דָ ם ,שֶ ִהיא הַ ֶ
עֹו ָלם הַ ֶזה ,ובִ פְ ָרט לְ הַ ּפִ ילֹו בְ ִשנְ אַ ת ִח ָםם ומַ חְ ֹלקֶ ת הַ ְ
ומקַ בֵ ל רוחַ טֹובָ ה ,שֶ ִללֶ ָםה הָ אָ דָ ם
ַרע בִ ְב ֵני אָ דָ ם וְ לִ ְשנ ֹאתָ ם ַרחֲמָ ָנא לִ צְ ַלן ,וְ ַעל יְ דֵ י קִ ימַ ת חֲצֹות הָ אָ דָ ם מַ חְ לִ יף אֶ ת רוחֹו ְ
זֹו ֶכה לְ אַ הֲבַ ת יִ ְש ָראֵ ל ולְ עַ יִ ן טֹובָ ה ,שֶ בָ ֶזה ְתלו ָיה ָךל עֲלִ טָתֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם ,ךִ י ִהיא הַ ֶּפתַ ח ַלעֲבֹודַ ת הַ שֵ ם ךְ מֹו שֶ אָ מַ ר הַ "בַ ַעל
שֵ ם טֹוב" :אַ הֲבַ ת יִ ְש ָראֵ ל ִהיא הַ ּפֶ תַ ח וְ הַ שַ עַ ר לְ חַ ְצרֹות בֵ ית אֱ ֹלקֵ ינו (כתר שם טוב) ,וְ ִהיא הַ ִלבְ חָ ן הַ לַ ְראֶ ה הַ ִאם הָ אָ דָ ם
הִ ְתקַ דֵ ם בַ עֲבֹודָ תֹו אֹו שֶ לָ א נָסֹוג אָ חֹור חָ לִ י ָלה ,ךְ מֹו שֶ ָךתַ ב בַ ַעל הַ " ְלאֹור עֵ ינַיִ ם" (אבות) ,וְ ֵכן ָךתַ ב הָ רה"ק ַר ִבי יְ חֶ זְקֵ אל
ִמקוז ְִמיר זִי ָע"א וְ עֹוד צַ ִדיקִ ים .וְ ַעל יְ דֵ י קִ ימַ ת חֲצֹות הָ אָ דָ ם זֹו ֶכה לְ רוחַ טֹובָ ה ולְ אַ הֲבַ ת יִ ְש ָראֵ ל ,אֲ שֶ ר ַעל יָדָ ן זֹו ֶכה הָ אָ דָ ם
לְ הִ ְתעַכֹות וְ ַלעֲלֹות ִמדַ ְר ָגא לְ דַ ְר ָגא בַ עֲבֹודַ ת הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך.
רוס ָיה לְ אֶ ֶרץ הַ קֹ דֶ ש ,הָ ָיה ָגר ְבאַ חַ ד הַ ְלקֹומֹות
וְ כְָך ְמ ֺס ָּפר ַעל הַ גָאֹון הַ צַ ִדיק הָ ַרב ְשטֶ ְרנְ הַ ְרץ זַצַ "ל ,שֶ ַךאֲשֶ ר ָע ָלה מֵ ְ
תֹורה ַעד הַ בֹ קֶ ר ,וְ הִ ְת ַּפ ֵכא ְמאֹ ד מַ דועַ אֵ ין הַ גְ אֺ ָכה
עֹוסקִ ים בַ ָ
אֲשֶ ר בֹו גָרו הַ ְרבֵ ה יִ ְראֵ י ה' ,וְ ָראָ ה שֶ ֺך ָכם קָ ִמים בַ חֲצֹות וְ ְ
בָ אָ ה ,אֲבָ ל לְ אַ חַ ר שֶ ָראָ ה אֶ ת ִשיחָ ם וְ ִשי ָגם בְ מֶ שֶ ְך הַ טֹום ,שֶ אֵ י ָנם ז ְִה ִירים ְבהַ נְ הָ גָתָ ם בֵ ין אָ דָ ם ַלחֲבֵ רֹוִ ,ה ְתבַ חֵ א וְ אָ מַ ר :עַ כְ שָ ו
הֵ בַ נְ ִתי מַ דועַ אֵ ין הַ גְ ֺא ָכה ךְ בָ ר בָ אָ ה ,ךִ י ךָאָ מור ַעל יְ דֵ י קִ ימַ ת חֲצֹות זֹו ֶכה הָ אָ דָ ם לְ ִמדַ ת הַ שָ לֹום ולְ אַ הֲבַ ת יִ ְש ָראֵ ל וְ ַכאֲ שֶ ר
אֵ ין הָ אָ דָ ם זֹו ֶכה לְ ִמדַ ת הַ שָ לֹום ,אֹות וְ ִסימָ ן הוא שֶ כ ֹא עָ שָ ה אֶ ת עֲבֹודָ תֹו ך ָָראוי בַ חֲצֹות לַיְ ָלה ,וְ ל ֹא ִה ְשתַ תֵ ף ְבצַ ע ֲָרה שֶ ל
הַ ְשכִ י ָנה ,ךִ י ִאם הָ ָיה עֹושֶ ה ז ֹאת ך ָָראוי ,בְ וַדַ אי הָ ָיה זֹו ֶכה ִמךֹ חָ ה שֶ ל עֲבֹודָ ה נִ ְשגָבָ ה זֹו ,לְ אַ ְחדות וְ שָ לֹום עִ ם ךָ ל יִ ְש ָראֵ ל,
וְ ז ֹאת ִמךֹ חָ ה שֶ ל הֶ אָ ַרת הַ ְשכִ י ָנה הַ קְ דֹושָ ה ,הַ ִל ְת ַג ָכה ל ִַל ְשתַ ְתפִ ים ְבצַ ע ֲָרהֲ ,אשֶ ר הִ יא ךֹו ֶל ֶלת אֶ ת ָךל נִ ְשמֹות יִ ְש ָראֵ ל ַךטָדו ַע.

ְקֹודֶ
ָּד
ַּק
ַּכֹותֶב
ְה
ל
ומדֹותָ יו הָ ָרעֹות וְ לִ הְ יֹות זְָך
מַ ֲע לָה נֹוסֶ פֶת י ְֶשנָה בְ קִ ימַ ת חֲצֹות ,וְ הִ יא שֶ עַל יָדָ ה זֹוכֶה הָ אָ דָ ם לְ שַ בֵ ר אֶ ת ךָל תַ אֲוֹותָ יו ִ
וְ טָ הֹור בֶ אֱמֶ ת ,ךְ מֹו שֶ ךָתוב בְ סֵ פֶר 'לִ קוטֵ י מֹוה ֲַר"ן' (ח"ב א) שֶ הַ ַכיְ לָה ְמסַ לֵ ל אֶ ת הַ חֹ שֶ ְך הָ רוחָ נִ י שֶ בֹו שָ רוי הָ אָ דָ ם,
שֶ עִ קָ רֹו נִ גְ ַרם מֵ הַ תַ אֲוֹות שֶ ל הָ עֹולָם הַ זֶה הַ ִל ְתגַבְ רֹות עַל הָ אָ דָ ם ,וְ ָלכֵן הַ כַיְ ָלה ִמ ְתחַ כֵק לִ ְשֹלשָ ה ֲחלָקִ ים (ברכות ג) ,ובֹו
י ְֶשנָם ְשֹלשָ ה ִמ ְשמָ רֹות – שֶ הֵ ם ךְ ֶנגֶד ְשֹלש הַ תַ אֲוֹות הָ עִ קָ ִרטֹות הַ ִל ְתגַבְ רֹות עַל הָ אָ דָ ם ,ומַ ּפִ ילֹות אֹותֹו לַחֹ שֶ ְך הָ רוחָ נִ י,
וְ הֵ ןּ :תַ אֲ וַת אֲ כִ ילָהּ ,תַ אֲ וַת מָ מֹון ,וְ תַ אֲ ַות נִ אוף – שֶ הֵ ן עִ קְ ֵרי הַ תַ אֲוֹות הַ ִל ְתגַבְ רֹות עַל הָ אָ דָ ם ומַ חְ ִשיכֹות בַ עֲדֹו לִ ְראֹות
אֶ ת אֹור ה' יִ ְתבָ ַרְך ,ומַ פְ ִריעֹות לֹו לְ הִ ְתקָ ֵרב לַה' יִ ְתבָ ַרְך בֶ אֱמֶ ת.

שֹורה עַל הָ אָ דָ ם ,וְ ָלכֵן
וְ ַכאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם קָ ם בַ חֲצֹות הַ כַיְ לָה ,בְ כְָך הוא שֹובֵ ר אֶ ת הַ כַיְ לָה הַ ְמסַ לֵ ל אֶ ת ךָל הַ חֹ שֶ ְך הָ רוחָ נִ י הַ ֶ
שֹורה ָעלָיו ,וְ לָצֵ את ִמךָל ְשֹלש הַ תַ אֲוֹות – שֶ הֵ ן עִ קַ ר הַ חֹ שֶ ְך
עַל יְ דֵ י זֶה הוא זֹוכֶה לְ שַ בֵ ר אֶ ת ךָל הַ חֹ שֶ ְך הָ רוחָ נִ י הַ ֶ
ומאֺשָ ִרים.
הָ רוחָ נִ י הַ לַ פְ ִרי ַע לְ אָ דָ ם לִ זְךֹות לְ חַ טִ ים טֹובִ ים ְ
וְ כָתַ ב הָ רה"ק ַר ִבי צָ דֹוק ִמכֺבְ לִ ין זַצַ "ל ,שֶ ָכ ֵכן הַ ִל ָכה חֹ שֶ ְך ,הִ יא ָראשֵ י תֵ בֹות ֲחמֹור שֹור ֶך ֶלב ,שֶ הֵ ם ְמ ַר ְלזִים עַ ל ָראשֵ י
הַ קְ לִ ּפֹות הַ םִ קְ ָר ִאים ךְָך ,שֶ הֵ ם רֹוצִ ים לִ ְשֹלט ַעל נִ ְשמָ תֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם ,וְ שֹ ֶרש הַ חֹ שֶ ְך הוא בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלהִ ,מּפְ ֵני שֶ אָ ז הוא
תַ כְ לִ ית הַ חֹ שֶ ְך ,ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב הַ םֹודָ ע בִ יהודָ ה בְ ִספְ רֹו הַ צל"ח ,שֶ בִ נְ קֺ דַ ת חֲצֹות הוא תַ כְ לִ ית הִ ְת ַרחֲקות הַ שֶ מֶ ש ִמן הָ אָ ֶרץ ,וְ אָ ז
תֹורה בְ שָ ָעה זֹוְ ,ב ָכְך הוא ְמשַ בֵ ר
הוא הַ חֹ שֶ ְך הַ גָדֹול בְ יֹותֵ ר הֵ ן בְ ג ְַש ִמטות וְ הֵ ן בְ רוחָ נִ טות ,וְ ָל ֵכן ָךל ִמי שֶ קָ ם חֲצֹות וְ עֹוסֵ ק בַ ָ
אֶ ת ָךל הַ חֹ שֶ ְך ,וְ נִ צֹול ִמ ְשלֹוש קְ לִ ּפֹות קָ שֹות אֵ כו.

ּתֹורה בַ כַיְ לָה זֹוכֶה
ַ"ת (הלכות ציצית ה) ,שֶ זֶה ּפֵרוש ִד ְב ֵרי ֲחכָמֵ ינו זַ"ל (חגיגה יב)" :ךָל הָ עֹוסֵ ק בַ ָ
ומַ ְסבִ יר מֹוה ֲַרנ ְ
רורה –
תֹורה בַ כַיְ לָה זֹו ֶכה לְ דַ עַת ְשלֵמָ ה ובְ ָ
ומי שֶ עֹוסֵ ק בַ ָ
לְ חוט שֶ ל חֶ סֶ ד בַ טֹום"  ,ךִ י הַ חֲסָ ִדים ְמסַ ְללִ ים אֶ ת הַ דָ עַתִ ,
שֶ זֶהו הַ חוט שֶ ל חֶ סֶ ד הַ םִ ְמשָ ְך ָעלָיו ,שֶ עַל יְ דֵ י הַ דַ עַת הַ ז ֹאת הָ אָ דָ ם זֹוכֶה לְ הִ ְתקָ ֵרב לַה' יִ ְתבָ ַרְך בִ ְשלֵמות.
ומֹוסיף עֹוד ,שֶ ךָל זֶה ָרמוז בְ ִדבְ ֵרי ה' יִ ְתבָ ַרְך לְ מֹ שֶ ה ַרבֵ נו (שמות יא ,כה)" :ךֹ ה אָ מַ ר ה' ַךחֲצֹ ת הַ כַיְ לָה אֲ נִ י יֹוצֵ א
ִ
ְבתֹוְך ִמ ְצ ָריִ ם" – בְ פָסוק זֶה ָרמַ ז ה' יִ ְתבָ ַרְך לְ מֹ שֶ ה ַרבֵ נו שֶ ְשעַת חֲצֹות לַיְ לָה הִ יא הַ שָ עָה שֶ בָ ה יֹוצְ ִאים יִ ְש ָראֵ ל ִמח ְֺמאַ ת
ִמצְ ַריִ ם בְ כָל הַ דֹורֹות ֺךכָם ,וְ דָ בָ ר זֶה שֶ הֵ חֵ ל בְ ִמצְ ַריִ ם יִ ְתקַ טֵם לְ דֹורֹות עֹולָם ,וְ כָל אָ דָ ם שֶ טָקום בַ חֲצֹות הַ כַיְ לָה ַלעֲסֹק
תֹורה יִ ְזךֶה לָצֵ את ִמגָלות ִמצְ ָריִ ם – שֶ הִ יא הַ גָלות הָ רוחָ נִ ית שֶ הָ אָ דָ ם נִ ְמצָ א בָ ה ,שֶ ךָאָ מור מ ְֺרךֶבֶ ת בְ עִ קָ ָרה ִמ ְשֹלש
בַ ָ
הַ תַ אֲוֹות הַ ִל ְתגַבְ רֹות בְ כָל עֵת עַל הָ אָ דָ ם לְ ל ֹא יְ כֹ לֶת וְ אֶ פְ שָ רות לָצֵ את מֵ הֶ ן.
הַ יְ נו ,ךְ שֵ ם שֶ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם הָ יְ תָ ה ְמלֵאָ ה ךְ שָ פִ ים וְ ל ֹא הָ יָה יָכֹול אַ ף עֶבֶ ד לִ בְ רֹ חַ ִמ ִלצְ ַריִ ם בְ שום אֹ פֶן – ובְ כָל ז ֹאת ה'
יִ ְתבָ ַרְך הֹוצִ יא אֶ ת יִ ְש ָראֵ ל ִמשָ ם ,ךְָך גַם בְ גָלות הַ תַ אֲוֹות הַ ִל ְתגַבְ רֹות עַל הָ אָ דָ ם בְ כָל עֵת לְ ל ֹא יְ כֹ לֶת לָצֵ את מֵ הֶ ם ,גַם
מֵ הֶ ם הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא יֹוצִ יא אֶ ת יִ ְש ָראֵ ל – בַ חֲצֹות לַיְ לָה – בִ זְכות הַ כִ לוד בַ חֲצֹות לַיְ לָה.

ַּתֶחֲצֹותֶ
ֵׁיֶקימ ֶ
ְד
ַּלֶי
ַּאֲוֹותֶע
ַּּת
ֶּתֶה
ֶּר
ַּרׁש
ֶּתֶׁשְ
ֵׁרֶא
ַּב
ְׁש
ל
ונְ בָ אֵ ר יֹותֵ ר מַ דו ַע עַל יְ דֵ י קִ ימַ ת חֲצֹות זֹוכֶה הָ אָ דָ ם לְ שַ בֵ ר אֶ ת ךָל הַ תַ אֲוֹות .הַ הֶ ְסבֵ ר הואִ ,מּפְ נֵי שֶ כְ כָל אָ דָ ם קָ שֶ ה
לְ הִ כָחֵ ם בְ כַלָ ה ֲחזִיתֹות ,ךִ י גַם ַךאֲשֶ ר הוא מַ צְ לִ יחַ לְ הִ ְתגַבֵ ר עַל תַ ֲאוָה אַ חַ ת – ִמטָד ִמ ְתגַבֶ ֶרת ָעלָיו חֲבֶ ְרתָ ה ,וְ גַם ִאם הוא
ישית.
ךְ בָ ר מַ צְ לִ יחַ לְ הִ ְתגַבֵ ר עַל ְשתֵ יהֶ ן – ִמ ְתגַבֶ ֶרת ָעלָיו הַ ְשלִ ִ
לְ מָ שָ לַ :ךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם מַ צְ לִ יחַ לְ הִ ְתגַבֵ ר עַל תַ ֲאוַת נִ אוף – הִ םֵה עַתָ ה ִמ ְתגַבֶ ֶרת ָעלָיו תַ ֲאוַת אֲכִ ילָה ,וְ ַכאֲשֶ ר יִ ְתגַבֵ ר עַל
ְשתֵ יהֶ ן עֲלולָה לְ הִ ְתגַבֵ ר ָעלָיו תַ ֲאוַת מָ מֹון ,וְ ַכאֲשֶ ר הוא ִמ ְתגַבֵ ר עַל ְשל ְָשתָ ן – ִמ ְתגַבֶ ֶרת ָעלָיו תַ ֲאוַת הַ ךָבֹוד ,וְ כֵן לְ עֹולָם.
ָלכֵן הָ אָ דָ ם שָ רוי תָ ִמיד בְ חֹ שֶ ְך רוחָ נִ י הַ לַ ְס ִתיר ִמלֶ םו אֶ ת אֹור ה' יִ ְתבָ ַרְך ומֹו ֵנ ַע ִמלֶ םו לְ הִ ְתקָ ֵרב לַה' יִ ְתבָ ַרְך בֶ אֱמֶ ת,
וְ כִ ְמעַט ל ֹא נִ ְמצָ א אָ דָ ם אֲשֶ ר יוכַל לְ הִ ְתגַבֵ ר עַל ךָל הַ תַ אֲוֹות גַם יָחַ ד.
קֹורה ַרק ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם קָ ם בַ חֲצֹות
ָלכֵן הָ עֵצָ ה הַ טְ חִ ידָ ה לְ הִ ְתגַבֵ ר עַל ךָל הַ תַ אֲוֹות הִ יא לְ שַ בֵ ר אֶ ת שֹ ֶרש הַ תַ אֲוֹות ,וְ זֶה ֶ
הַ כַיְ לָה – ובְ כְָך הוא ְמשַ בֵ ר אֶ ת הַ כַיְ לָה הַ ְמסַ לֵ ל אֶ ת ךָל הַ חֹ שֶ ְך הָ רוחָ נִ י שֶ בֹו שָ רוי הָ אָ דָ ם עַל יְ דֵ י ְשלֹוש הַ תַ אֲוֹות
תֹורה שֶ הִ יא קִ ְרבַ ת אֱֹלקִ ים וְ נֹ ַעם ה' בִ ְשלֵמות – ךְ שֵ ם
הָ עִ קָ ִרטֹות ,וְ עַל יְ דֵ י זֶה הוא יֹוצֵ א ִמגָלות ִמצְ ַריִ ם וְ זֹוכֶה לְ קַ בָ לַת הַ ָ
תֹורה לְ אַ חַ ר שֶ ָט צְ או ִמ ִלצְ ַריִ ם בַ חֲצֹות הַ כָיְ לָה ,ךִ י בְ כְָך הוא ְמשַ בֵ ר אֶ ת שֹ ֶרש ךָל הַ תַ אֲוֹות
שֶ זָכו ךָל יִ ְש ָראֵ ל לְ קַ בֵ ל אֶ ת הַ ָ
– שֶ הוא הַ חֹ שֶ ְך הָ רוחָ נִ י הַ לַ חְ ִשיְך לְ אָ דָ ם אֶ ת אֹור ה' יִ ְתבָ ַרְך ,וְ הוא זֹוכֶה לְ דַ עַת ,וְ עַל יְ דֵ י זֶה הוא זֹוכֶה לָצֵ את מֵ ֲא ֵפלָה
לְ אֹור ָגדֹול – ַלחֲזֹות בְ נֹ עַם זִיוֹו ולְ הִ ְתקָ ֵרב לַה' יִ ְתבָ ַרְך בִ ְשלֵמות.

ֵׁדֶ
ַּשֹוד
ֶּתֶה
ַּהֲרֹּגֶא
ל

י ְֶשנֹו מָ שָ ל נִ פְ לָא הַ לַ ְמחִ יש ז ֹאת :אָ דָ ם שֶ הֹולְֵך בַ דֶ ֶרְך ופֹו ֵג ַע בֹו שֹודֵ ד ְד ָרכִ ים ,וְ אַ ח ֲֵרי שֶ כֹוקֵ חַ הַ שֹודֵ ד ִמלֶ םו אֶ ת ךָל ך ְַסּפֹו
הֹורגֹו ,מַ ה ַטעֲשֶ ה אָ דָ ם זֶה? ִאם יִ תֵ ן לַשֹודֵ ד מַ ךָה אֲנושָ ה בְ יָדֹו הָ אַ חַ ת – ה ֲֵרי הַ שֹודֵ ד י ִָשיב לֹו מַ ךָה בְ יָדֹו
הוא ְמבַ קֵ ש גַם לְ ְ
הַ ְשנִ טָה ,וְ ִאם י ִָשיב לַשֹודֵ ד מַ ךָה בְ ַרגְ לֹו – יוכַל הַ שֹודֵ ד לְ הָ ִשי ב לֹו מַ ךָה בְ ַרגְ לֹו הַ ְשנִ טָה ,אֶ כָא ָעלָיו לְ הַ ךֹותֹו בְ חָ זְקָ ה
בְ ר ֹאשֹו ,ובְ כְָך יַהַ ְרגֵהו לְ ג ְַמ ֵרי – וְ יִ קַ ח בַ ֲחז ָָרה אֶ ת ךָל ך ְַסּפֹו.
וְ הַ םִ ְמשָ ל הוא ,שֶ ַךאֲשֶ ר ךָל הַ תַ אֲוֹות וְ עִ נְיְ נֵי הַ חֹ מֶ ר – שֶ עִ קָ ָרם הוא ְשֹלש הַ תַ אֲוֹות הָ עִ קָ ִרטֹות ,אֲכִ ילָה מָ מֹון וְ נִ אוף,
ִמ ְתגַבְ ִרים עַל הָ אָ דָ םִ ,אם ַיעֲבֹ ד הָ אָ דָ ם עַל תַ ֲאוָה אַ חַ ת עֲלולָה לְ הִ ְתגַבֵ ר ָעלָיו חֲבֶ ְרתָ ה ,וְ ִאם יִ ְתגַבֵ ר הָ אָ דָ ם עַל ְשתֵ יהֶ ן
ישית וְ ִת ְתגַבֵ ר ָעלָיו ,וְ ָל ֵכן הָ עֵצָ ה הַ טְ חִ ידָ ה הִ יא לְ שַ בֵ ר אֶ ת שֹ ֶרש הַ ג ְַש ִמטות – שֶ הוא הַ שֵ נָה ,וְ ַכאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם
תָ בֹוא הַ ְשלִ ִ
ְמבַ חֵ ל אֹותָ ה ,עַל יְ דֵ י זֶה אֵ ינֶםו צָ ִריְך לְ הִ כָחֵ ם ךָל ךְָך עִ ם ךָל הַ תַ אֲוֹות הָ אֲחֵ רֹות ,ךִ י בִ חֵ ל אֶ ת שֹ ֶרש וְ ר ֹאש ךָל הַ תַ ֲאוֹות –
שֶ הוא הַ שֵ נָה ,וְ אָ ז בְ קַ כות יוכַל לְ בַ חֵ ל אֶ ת ךָל הַ תַ אֲוֹות הָ אֲחֵ רֹות – וְ עַל יְ דֵ י זֶה לְ הִ ְתקָ ֵרב לַה' יִ ְתבָ ַרְך בִ ְשלֵמות.
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הודי תַ לְ ִמיד חָ כָם ,שֶ בֶ עָבָ ר הוא סָ בַ ל ְמאֹ ד ִמתַ ֲאוַת אֲכִ ילָה – וְ הָ יָה אֹוכֵל ַךלֺטֹות גְ דֹולֹות ִמבְ לִ י יְ כֹ לֶת לִ ְשֹלט עַל
ִסּפֵר לִ י יְ ִ
ךְָך ,עַד שֶ לַ לָ ש הָ יָה ְמפַחֵ ד ִמ ְשעַת הָ אֲרוחָ ה ,וְ יָדו ַע שֶ ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם אֹוכֵל הַ ְרבֵ ה הוא גַם ַנעֲשֶ ה ָעיֵף ,ךְ מֹו שֶ אָ ְמרו
ֲחכָמֵ ינו זַ"ל שֶ הַ לַ ֲאכָל מֵ בִ יא לִ ידֵ י שֵ נָה (יומא)  ,וְ כְָך הָ יָה נִ גְ ָרר לְ שֵ נָה ְמרֺ בָ ה בְ מֶ שֶ ְך הַ טֹום ,וְ ל ֹא ָראָ ה שום ּפִ תָ רֹון וְ עֵצָ ה
םֹוראָ ה הַ זֹו ,ךִ י ךַלָ ה שֶ םִ מָ ה לְ הִ ְתגַבֵ ר ָעלֶיהָ ל ֹא הִ צְ לִ יחַ .
ךֵיצַ ד לָצֵ את מֵ הַ תַ ֲאוָה הַ ָ
דֹושים שֶ ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם קָ ם חֲצֹות הוא ְמבַ חֵ ל בְ כְָך אֶ ת הַ שֵ נָה – שֶ הִ יא שֹ ֶרש הָ ָרע ,וְ עַל
ַע ד שֶ ַּפעַם אַ חַ ת לָמַ ד בַ ְמפ ִָרים הַ קְ ִ
יְ דֵ י זֶה הוא זֹוכֶה לָצֵ את ִמךָל הַ תַ אֲוֹות ,מֵ אָ ז הוא הֵ חֵ ל לָקום חֲצֹות וְ לִ לְ מֹ ד תֹו ָרה ,ולְ אַ חַ ר ְתקופָה שֶ עָשָ ה ז ֹאת – תַ ֲאוַת
הָ אֲכִ ילָה ֶנעֶלְ מָ ה ִמלֶ םו לְ ג ְַמ ֵרי! וְ ִסּפֵר לִ י שֶ ךִ ְמעַט וְ אֵ ינֹו אֹוכֵל; וְ סֵ דֶ ר יֹומֹו הוא ךְָך :שֶ בַ בֹ קֶ ר הוא שֹותֶ ה ךֹוס קָ פֶה,
ובְ מֶ שֶ ְך הַ טֹום אֹוכֵל ְמעַט ַרק לְ קַ טֵם אֶ ת גופ ֹו ,ובָ ע ֶֶרב הוא אֹוכֵל אֲרוחַ ת ע ֶֶרב ,וְ כָל הַ טֹום ךֺכֹו אֵ ינֹו נֹו ֵג ַע בְ מַ ֲאכָלִ ים ךְ לָל.
וְ הִ ְדגִ יש לִ י שֶ הוא תֹולֶה ז ֹאת ַרק בְ כְָך שֶ הוא קָ ם חֲצֹות לַיְ לָה ,וכְ ִדבְ ֵרי הַ לַ ה ֲַר"ל שֶ עַל יְ דֵ י זֶה הָ אָ דָ ם יֹוצֵ א ִמךָל הַ תַ אֲוֹות,
וְ הָ ְראָ יָה לְ כְָך ,שֶ הוא לְ בַ דֹו ל ֹא הִ צְ לִ יחַ לְ הִ ְתגַבֵ ר עַל תַ ֲאוַת הָ אֲכִ ילָה – אַ ף שֶ םִ מָ ה בְ כָל ךֹ חֹו שָ נִ ים ַרבֹות.
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מָ שָ ל לְ מָ ה הַ דָ בָ ר דֹומֶ ה? לְ בֵ ית ֶךלֶא ַלא ֲִס ִירים בְ מַ אֲסַ ר עֹולָם שֶ הָ יָה בֹו תַ קָ נֹון ְמיֺחָ ד :שֶ ךַלָ ה שָ עֹות בִ ימָ מָ ה יִ פְ ְתחו אֶ ת
שַ ע ֲֵרי הַ ֶךלֶא – וְ כָל אָ ִסיר הֶ חָ פֵץ יוכַל לָצֵ את לַחָ פְ ִשי בְ שָ עֹות אֵ כו; אֲבָ ל אַ לְ יָה וְ קֹוץ בָ הִ ,מּפְ נֵי שֶ שָ עֹות אֵ כו לְ מַ ְרבֵ ה
הַ צַ עַר הָ יו בַ ֲח צֹות הַ כַיְ לָה ,וְ תָ ִמיד ַךאֲשֶ ר הָ א ֲִס ִירים ִתכְ נְ נו לָצֵ את בְ שָ עֹות אֵ כו הָ יו נִ ְרדָ ִמים מַ לָ ש לִ פְ נֵי כֵן ,וְ ָלכֵן הֵ ם
נִ ְשאֲרו בַ ֶךלֶא לְ עֹולָם ָו ֶעד.
אָ ְמנָם הָ יו א ֲִס ִירים ֲחכ ִָמים שֶ ּפָשוט הָ לְ כו לִ ישֹון מֺקְ דָ ם ,וְ קָ מו בְ ִאישֹון לַיְ לָה וְ יָצְ או לַחָ פְ ִשי וְ ל ְַדרֹור ,וְ הָ יו א ֲִס ִירים
נֹוסָ פִ ים שֶ כ ֹא הָ לְ כו ךְ לָל לִ ישֹון ךְ דֵ י שֶ כ ֹא יַפְ ִסידו אֶ ת ְשעַת הַ טְ צִ יאָ ה לַחָ פְ ִשי ,וְ גַם הֵ ם יָצְ או מֵ חֹומֹות בֵ ית הַ מֹ הַ ר לְ חֵ רות
עֹולָם.
ֲלוטין ,אָ ְמנָם
ךְָך דֹומֹות תַ אֲוֹות עֹולָם הַ זֶה שֶ הָ אָ דָ ם שָ בוי בָ הֶ ן ךִ ְמעַט לְ ל ֹא יְ כֹ לֶת וְ אֶ פְ שָ רות לָצֵ את ולְ הִ ְתגַבֵ ר ֲעלֵיהֶ ן ַלח ִ
תֹורה בְ שָ עֹות אֵ כו – מֺבְ טָ ח לֹו שֶ טִ ְזךֶה לָצֵ את לַחָ פְ ִשי ִמךָל ִד ְמיֹון תַ אֲוֹות עֹולָם
ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם קָ ם בַ חֲצֹות לַיְ לָה וְ עֹוסֵ ק בַ ָ
הַ זֶה וְ יִ ְזךֶה לְ נֹ עַם הַ ְדבֵ קות בַ ה' יִ ְתבָ ַרְך ,וְ אַ ף שֶ כְ מַ ְרבֵ ה הַ צַ עַר שָ עֹות אֵ כו הִ ָםן הַ שָ עֹות הַ קָ שֹות בְ יֹותֵ ר מֵ חֲמַ ת הָ ֲעיֵפות
הַ ִל ְתגַבֶ ֶרת עַל הָ אָ דָ ם בְ עִ קָ ר בְ שָ עֹות אֵ כו ,אַ ף ַע ל ּפִ י כֵןִ ,מי שֶ חָ ס עַל חַ טָיו וְ חָ פֵץ לִ דַ בֵ ק בַ ה' יִ ְתבָ ַרְך בֶ אֱמֶ ת ,הֹולְֵך לִ ישֹון
ֲצומים
ומסַ דֵ ר אֶ ת סֵ דֶ ר יֹומֹו בְ אֹ פֶן שֶ טוכַל לִ הְ יֹות עֵר בְ שָ עֹות אֵ כו ,וְ כְָך הוא זֹוכֶה לְ כָל הָ אֹוצָ רֹות הַ גְ דֹולִ ים וְ הָ ע ִ
מֺקְ דָ ם ְ
שֶ זֹוכִ ים בְ שָ עֹות הַ כָלו.
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עַל ּפִ י זֶה נָבִ ין מַ דו ַע הָ ַרב הַ קָ דֹוש ַרבִ י נַחְ מָ ן ִמבְ ֶר ְסלֶב זְכותֹו ָיגֵן ָעלֵינו הִ ְתבַ חֵ א וְ אָ מַ ר עַל ָךְך" :עִ קַ ר עֲבֹודַ ת ִאיש
אֹורה קָ שֶ ה לְ הָ בִ ין ,ךֵיצַ ד ַרבִ י נַחְ מָ ן ִמבְ ֶר ְסלֶב שֶ תָ ִמיד ְמדַ בֵ ר
הַ טִ ְש ְראֵ לִ י הִ יא לָקום בַ חֲצֹות הַ כַיְ לָה" (שיהר"ן שב) ,שֶ כִ כְ ָ
ימים לְ צָ ְרכֵי הַ דֹור שֶ כָנו יִ ְדרֹ ש מֵ ֲאנ ִָשים חַ כ ִָשים ךָמֹונו עֲבֹודָ ה כָזֹו שֶ םִ ְראֵ ית עַל
ְדבָ ִרים הַ שָ וִ ים לְ כָל ֶנפֶש ְודבָ ִרים הַ לַ ְת ִא ִ
ָּפנֶיהָ קָ שָ ה?
ךִ י ִמי יֹותֵ ר מֵ ַרבִ י נַחְ מָ ן ִמבְ ֶר ְסלֶב אֲשֶ ר צָ פָה וְ ָראָ ה אֶ ת הַ חֺלְ שָ ה שֶ תֵ ֵרד בַ דֹורֹות הָ אַ חֲרֹונִ ים ,וכְ מֹו שֶ תָ ִמיד הָ יָה אֹומֵ ר
אטמֶ ר זַצַ "ל שֶ הַ ָטחִ יד שֶ צָ פָה מַ ה ַט עֲבֹ ר עַל עַם יִ ְש ָראֵ ל בְ אַ ח ֲִרית הַ ט ִָמים וְ אֶ ת גֹ דֶ ל הַ קְ שָ יִ ים
הַ גָאֹון הַ קָ דֹוש ר' יֹואֵ ל ִממַ ְ
שֶ טִ הְ יו לְ כָל אֶ חָ ד בְ אַ ח ֲִרית הַ ט ִָמים ִמגֹ דֶ ל הַ חֺלְ שָ ה שֶ תֵ ֵרד לַדֹור – הוא ַרבִ י נַחְ מָ ן ,וְ ָלכֵן הוא זֶה שֶ תָ ִמיד ְמדַ בֵ ר ְדבָ ִרים
הַ שָ וִ ים לְ כָל ֶנפֶש בְ כָל מָ קֹום ובְ כָל מַ צָ ב שֶ הוא ,וכְ מֹו שֶ ַרבִ י נַחְ מָ ן בְ עַצְ מֹו הִ ְתבַ חֵ א וְ אָ מַ ר עֹוד יָבֹואו י ִָמים ְש ִמי שֶ טִ חֹ ל
יָדַ יִ ם בְ פ ְַשטות יִ הְ יֶה חִ דוש ךְ מֹו הַ בַ עַל שֵ ם טֹוב מֵ רֹ ב הַ חֹ שֶ ְך שֶ ט ֵֵרד לַדֹור ומֵ רֹ ב חֺלְ שַ ת הַ דֹורֹותִ .אם ךֵן ,ךֵיצַ ד בָ עִ נְ יָן הַ זֶה
תֹורה? מֵ ילָא ִאם הָ יָה ךֹותֵ ב שֶ זֹו עֲבֹודָ ה
הודי – לָקום בְ אֶ ְמצַ ע הַ כַיְ לָה וְ לִ לְ מֹ ד ָ
הוא אֹומֵ ר שֶ זֶה עִ קַ ר הָ עֲבֹודָ ה שֶ ל ךָל יְ ִ
חֲשובָ ה ְמאֹ ד ,אֲבָ ל ךָאן הוא ךֹותֵ ב שֶ זֶה עִ קַ ר הָ עֲבֹודָ ה?
םֹורא שֶ טִ הְ יֶה בְ אַ ח ֲִרית הַ ט ִָמים ,וְ דַ וְ קָ א בִ גְ לַל גֹ דֶ ל הַ ְמנִ יעֹות הַ ִל ְתּפ ְַשטֹות עַל
וְ הַ ְתשובָ ה לְ כְָך הִ יא ,שֶ דַ וְ קָ א בִ גְ לַל הַ חֹ שֶ ְך הַ ָ
םֹוראָ ה שֶ ִתהְ יֶה בַ דֹורֹות
ךָל אֶ חָ ד לְ הַ ּפִ יל אֹותֹו לְ תַ אֲוֹות וְ הַ בְ לֵי עֹולָם הַ זֶה ולְ הַ ְרחִ יקֹו מֵ ה' יִ ְתבָ ַרְך ,וְ דַ וְ קָ א בִ גְ לַל הַ חֺלְ שָ ה הַ ָ
הָ אַ חֲרֹונִ ים עַד שֶ טִ הְ יֶה קָ שֶ ה ַלעֲשֹות אֲפִ כו דָ בָ ר ּפָשוט – ִמגֹ דֶ ל הַ חֺלְ שָ ה שֶ תֵ ֵרד לַדֹורִ ,משום ךְָך חַ טָבִ ים דַ וְ קָ א לְ שַ בֵ ר אֶ ת
םֹוראֹות – שֶ הֵ ן הַ חֹ שֶ ְך בְ עַצְ מֹו ,וְ ָלכֵן הֵ ם חַ טָבִ ים לְ שַ בֵ ר אֶ ת הַ חֹ שֶ ְך
הַ שֵ נָה ,ךִ י אֵ ין לַדֹור הַ זֶה ךֹ חַ לְ הִ ְתמֹודֵ ד עִ ם הַ תַ אֲוֹות הַ ָ
בְ שָ ְרשֹו – וְ עַל יְ דֵ י זֶה הֵ ם יְ שַ בְ רו אֶ ת ךָל הַ תַ אֲוֹות וְ כָל הַ ְמנִ יעֹות ,ךְ מֹו שֶ ָכ מַ ְדנו שֶ עַל יְ דֵ י שֶ הָ אָ דָ ם קָ ם בַ כַיְ לָה וְ לֹומֵ ד
תֹורה בַ כַיְ לָה בְ כְָך הוא ְמשַ בֵ ר אֶ ת הַ שֵ נָה וְ אֶ ת ךָל מַ ה שֶ ְלסַ לֵ ל הַ חֹ שֶ ְך שֶ ל הַ כַיְ לָה ,וְ עַל יְ דֵ י זֶה יָכֹול לִ זְךֹות אֲפִ כו הָ אָ דָ ם
ָ
הֶ חָ לוש בְ יֹותֵ ר ,בַ דֹור הַ םָמ וְך בְ יֹותֵ ר ,לְ שַ בֵ ר אֶ ת ךָל תַ אֲוֹות הַ בְ לֵי עֹולָם הַ זֶה ולְ הִ ְתקָ ֵרב בֶ אֱמֶ ת אֶ ל ה' יִ ְתבָ ַרְך.
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ובֶ אֱמֶ ת ַךאֲשֶ ר נִ ְתבֹונֵן בְ כְָך נִ ְראֶ ה שֶ גַם ךִ פְ שוטֹו זֶהו דָ בָ ר הַ שָ וֶה לְ כָל ָנפֶש – וְ כָל אָ דָ ם יָכֹול לְ קַ טֵם ז ֹאת ,ךִ י בֶ אֱמֶ ת ךָל
אָ דָ ם יָכֹול לָקום וְ לִ לְ מֹ ד ךַלָ ה דַ קֹות בַ כַיְ לָה – וְ עַל יְ דֵ י זֶה לְ שַ בֵ ר אֶ ת הַ חֹ שֶ ְך הַ גָדֹול ,וכְ מֹו כֵן בְ אֶ פְ שָ רותֹו לִ ישֹון מֺקְ דָ ם
אשית הָ עֲבֹודָ הַ ,ךאֲשֶ ר ַרק מַ ְתחִ יל לְ הִ ְת ַרגֵל ַלעֲבֹודָ ה הַ םִפְ לָאָ ה הַ זֹו,
דֹור ִשים מֵ הָ אָ דָ ם בְ ֵר ִ
וְ לָקום מֺקְ דָ ם .וְ כַלובָ ן שֶ אֵ ין ְ
שֶ טָקום וְ יִ לְ מַ ד ךָל הַ כַיְ לָה ,אֶ כָא שֶ טָקום לִ זְמַ ן מועָט וְ יַחְ זֹ ר לִ ישֹון ,אֹו שֶ ט ְַתחִ יל ַלעֲשֹות ז ֹאת ַּפעַם בְ שָ בועַ ,ךְ גֹון בְ לֵיל
דֹושים.
ישי – אֲשֶ ר שָ קול ךְ ֶנגֶד ךָל יְ מֹות הַ שָ בו ַע ךַלובָ א בַ ְמפ ִָרים הַ קְ ִ
ִש ִ
בֹודדֹות בַ חֲצֹות לַיְ לָה
ובִ פְ ָרט שֶ עַל הַ זְמַ ן הַ זֶה שֶ ל חֲצֹות לַיְ לָה ֶנאֱמַ ר "יֵש קֹונֶה עֹולָמֹו ְבשָ עָ ה אֶ חָ ת" ,ךִ י ךַלָ ה דַ קֹות ְ
ְשקולֹות לִ זְמַ ן ְמרֺ בֶ ה בְ אֶ ְמצַ ע הַ טֹום – מֵ חֲמַ ת ְסגֺכֹותָ יו הָ ַרבֹות שֶ ל הַ כִ לוד בְ שָ עָה זֹו ַוח ֲִשיבותֹו הָ ַרבָ ה ,ובִ ְמעַט זְמַ ן
שֹורה ָעלָיו ולְ הַ ְתחִ יל לִ ְטעֹ ם טַ עַם שֶ ל ְדבֵ קות וְ אֹור בַ עֲבֹודַ ת
שֶ כֹומֵ ד בַ כַיְ לָה יוכַל בְ קַ ל לְ שַ בֵ ר אֶ ת ךָל הַ חֲשֵ כָה הַ ְמ ִמיכָה הַ ָ
ה' יִ ְתבָ ַרְך.
דֹור ִשים מֵ הָ אָ דָ ם שֶ טִ הְ יֶה עֵר ךָל הַ כַיְ לָה וְ ל ֹא יִ שַ ן ךְ לָל ,אֹו שֶ טִ שַ ן ּפָחֹות
ךְ מֹו כֵן דָ בָ ר זֶה הוא שָ וֶה לְ כָל ָנפֶש – ִמּפְ נֵי שֶ אֵ ין ְ
שָ עֹות בַ כַיְ לָה ,אֶ כָא ּפָשוט ָעלָיו לְ שַ םֹות אֶ ת זְמַ ן הַ שֵ נָה שֶ כֹו לִ ְתחִ כַת הַ כַיְ לָה ,וְ לִ ישֹון טֹוב בַ זְמַ ן וְ אַ חַ ר ָךְך לָקום ,ובְ כְָך
הוא יִ ְזךֶה לְ כָל הַ לַ ְד ֵרגֹות הַ םִ פְ לָאֹות הָ אֵ כו.
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מַ ֲע ָלה גְ דֹו ָלה ַועֲצומָ ה י ְֶשנָה לְ ִמי שֶ זֹו ֶכה לָקום לִ פְ ֵני "נְ קֺ דַ ת חֲצֹות"ִ ,מּפְ ֵני שֶ ַעל יְ דֵ י ךְָך הָ אָ דָ ם נִ צֹול ָךל הַ טֹום ךֺכֹו
מֵ הַ טֵצֶ ר הָ ָרע וְ חֵ ילֹותָ יו וְ אֵ ין לָהֶ ם שום ְשלִ יטָ ה ָעלָיו ,ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (פרשת ויגש דף רז) שֶ הַ כַיְ ָלה ִמ ְתחַ ֵכק
לִ ְש ֵני ֲחלָקִ ים ,ךַאֲ שֶ ר הוא מ ְֺר ָךב ִמ ְש ֵני הַ ֲחלָקִ ים שֶ ל קְ לִ ַּפת הַ םֹ גַה  -אֲשֶ ר חֶ צְ יָה הָ אֶ חָ ד הוא טֹוב וְ חֶ צְ יָה הַ שֵ נִ י הוא ַרע גָמור
ומי שֶ טָשֵ ן לִ פְ ֵני חֲצֹות וְ קָ ם לְ פִ י נְ קֺ דַ ת חֲצֹות ,הוא ְמקַ בֵ ל מֵ הַ חֹוב שֶ בַ םֹ גַה ,וְ ִאכו הַ טָשֵ ן בִ נְ קֺ דַ ת חֲצֹות  -נַפְ שֹו ְמקַ בֶ ֶלת
ַךטָדועַ ִ ,
מֵ הָ ַרע שֶ בַ םֹ גַה ,וְ ָל ֵכן שֹו ֵלט עָ לָיו צַ ד הַ לָ ֶות וְ הַ קְ לִ ּפֹות.
וְ ַעל ּפִ י ֶזה מַ ְס ִביר הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (פ' ויגש) מַ דועַ דָ וִ ד הַ לֶ לְֶך ָעלָיו הַ שָ לֹום ָז ָכה לִ הְ יֹות חַ י לְ עֹו ָלם וָעֶ ד ,ךְ מֹו שֶ ָךתוב דָ וִ ד
מֶ לְֶך יִ ְש ָראֵ ל חַ י וְ קַ ָטם ,וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ הוא הָ ָיה נִ זְהָ ר ּתָ ִמיד לָקום ִמ ְשנָתֹו לִ פְ ֵני נְ קֺ דַ ת חֲצֹות ולְ עֹו ָלם ל ֹא יָשַ ן אַ ח ֲֵרי
ומשום ךְָך ָז ָכה וְ הוא נִ קְ ָרא חַ י ,ךִ י ַעל יְ דֵ י שֶ הָ אָ דָ ם יָשֵ ן ִבנְ קֺ דַ ת חֲצֹות,
נְ קֺ דָ ה זֹו ,וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך הוא נִ ְשמַ ר וְ נִ צַ ל ִמצַ ד הַ לָ ֶותִ ,
ומבָ ֵרְך ִב ְרכֹות הַ שַ חַ ר וְ אֹומֵ ר
שֹולְ ִטים ָעלָיו ָךל הַ קְ לִ ּפֹות וְ הַ חִ יצֹונִ ים בְ מֶ שֶ ְך ָךל הַ טֹום ךֺכֹו ,וְ ִאכו ִמי שֶ קָ ם לִ פְ ֵני נְ קֺ דַ ת חֲצֹות ְ
תֹורה (אֲפִ כו ִאם הוא חֹו ֵזר אַ חַ ר ךְָך לִ ישֹ ן) ,הוא מַ פְ ִריד אֶ ת ָךל הַ קְ לִ ּפֹות ִמםִ ְשמָ תֹו וְ שוב אֵ י ָנן
ִתקון חֲצֹות וְ עֹוסֵ ק קְ צָ ת בַ ָ
שֹולְ טֹות ָעלָיו ָךל הַ טֹום ךֺכֹו ,ע"כ ִדבְ ֵרי הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש.
וְ יֵש לָדַ ַעת שֶ ַעל ּפִ י הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש ֶזה הַ זְמַ ן הַ טְ ִח ִידי שֶ בֹו הָ אָ דָ ם יָכֹול לְ חַ בֵ ר אֶ ת נִ ְשמָ תֹו בְ שָ ְרשָ ה (זוהר הקדוש פ'
ויגש) ,וכְ מֹו שֶ לַ א ֲִריְך לְ בָ אֵ ר הָ ָרשָ "ש בְ ִספְ רֹו נָהָ ר שָ לֹוםַ ,על ּפִ י סֹודָ ם שֶ ל ְדבָ ִרים שֶ ַעל יְ דֵ י ךְָך ְמקַ שֵ ר הָ אָ דָ ם אֶ ת ְספִ ַירת
הַ לַ לְ כות ִבזְעֵ יר אַ נְ ּפִ ין (הַ ְמסַ לֶ ֶלת אֶ ת חִ בורֹו וְ הִ ְתקַ ְשרותֹו שֶ ל נִ ְשמַ ת הָ אָ דָ ם עִ ם הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך) מָ ה שֶ אֵ ינֹו יָכֹול ַלעֲשֹות
בְ מֶ שֶ ְך ָךל הַ טֹום ךֺכֹו ,וְ ָל ֵכן ַעל יְ דֵ י ךְָך הוא זֹו ֶכה לְ הֶ אָ ַרת נִ ְשמָ תֹו ַלעֲלֹות ולְ הִ ְתעַכֹות בַ עֲבֹודַ ת הַ שֵ ם ולְ ִהדָ בֵ ק בַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך,
וכְ מֹו שֶ ֶםאֱמַ ר וְ אַ תֶ ם הַ ְדבֵ קִ ים בַ ה' אֱֹלקֵ יכֶם חַ טִ ים ךֺכְ כֶם הַ טֹום.
וכְ מֹו שֶ ךָתַ ב ַרבֵ נו הָ ָרשָ "ש בְ ִספְ רֹו נָהָ ר שָ לֹום (דף כ ע"א) :וְ יִ זָהֵ ר ְמאֹ ד שֶ כ ֹא ַיעֲבֹ ר חֲצֹות וְ הוא יָשֵ ן ךִ י ִאם ַיעֲבֹ ר חֲצֹות
ומ ְתקַ שֵ ר ְב ָר ָזא ְדמֹותָ א (סֹוד הַ לָ ֶות) וְ שֹולֶטֶ ת ָעלָיו רוחַ הַ ח ְֺמאָ ה וְ כו' ְבאֹ פֶ ן
ומ ְתדַ בֵ ק ִ
וְ הוא יָשֵ ן אָ ז הוא טֹועֵ ם טַ עֲמָ א ְדמֹותָ א ִ
שֶ צָ ִריְך ז ְִריזות וז ְִהירות ְמאֹ ד לִ ְשמֹ ר נַפְ שֹו שֶ בְ ֶר ַגע חֲצֹות יִ לָ צֵ א נֵעֹור ,עכ"ל.
וְ ֵכן נָהַ ג הָ ָרשָ "ש ְבעַצְ מֹו ךְ עֵדות נֶכְ דֹו  -בְ ִספְ רֹו ִדבְ ֵרי שָ לֹום (סימן צו) שֶ זְ קֵ נֹו מֵ עֹו ָלם ל ֹא הָ ָיה יָשֵ ן לִ פְ ֵני חֲצֹות
הַ כַיְ ָלה ,וְ ז ֹאת ךְ דֵ י שֶ חַ ס וְ שָ לֹום ל ֹא ַיעֲבֹ ר ָעלָיו חֲצֹות לַיְ ָלה בְ שֵ ָנה ,אֶ ָכא הָ ָיה נִ ְשאָ ר ֵער עַ ד חֲצֹות ,ובַ חֲצֹות אֹומֵ ר ִתקון
תֹורה ,וְ ַרק אַ חַ ר ךְָך הָ ָיה עֹו ֶלה ַעל יְ צועֹו לִ ישֹ ן עַ ד לִ פְ ֵני עֲלֹות הַ שַ חַ ר.
חֲצֹות ובִ ְרכֹות הַ שַ חַ ר וְ עֹוסֵ ק בַ ָ
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וְ ַכאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם זֹו ֶכה לָקום חֲצֹות הוא מַ ְתחִ יל ַלעֲלֹות ולְ ִה ְתעַכֹות ִמדַ ְר ָגה לְ דַ ְר ָגה בַ עֲבֹודַ ת הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך בֶ אֱמֶ ת.
וכְ מֹו שֶ ךָתַ ב הַ גָאֹון הַ צַ ִדיק הָ ַרב יִ ְש ָראֵ ל קַ ְרדֹו ֶנר זַצַ "ל בְ מַ ֲע ֶנה לְ בָ חור צָ עִ יר בְ שֵ ם יְ חֶ זְקֵ אל ,אֲ שֶ ר ְשאָ לֹו מָ ה הֵ ם דַ ְרכֵ י
בֹודדות שֶ כְ ָך עָ לֶיהָ לִ ְהיֹות שֶ ִת ְז ֶךה
הָ עֲבֹודָ ה וְ הַ ִה ְתעַ כות בַ עֲבֹודַ ת הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ,וְ הֵ ִשיב לֹו" :אָ חִ י הַ טָקָ רְ ,תחִ ַכת הַ ִה ְת ְ
לְ אֹותָ ה ִמדָ ה שֶ ל קִ ימַ ת חֲצֹות ,אָ ִחי הַ טָקָ ר ָעלֶיָך לִ ְשּפֹ ְך ְדמָ עֹות ךַלַ יִ ם בְ ָכל יֹום וָיֹוםַ ,עד שֶ טְ ַרחֵ ם ָעלֶיָך ה' יִ ְתבָ ַרְך וְ ִת ְז ֶךה
לְ ִסטַעְ תָ א ִד ְשמַ ָטא לָקום בְ ָכל לַיְ ָלה בַ חֲצֹותָ ,עלֶיָך לָדַ ַעת שֶ הָ אָ דָ ם צָ ִריְך ַלעֲלֹות בְ ָכל יֹום וְ יֹום ִמדַ ְר ָגה לְ דַ ְר ָגה ,וְ הַ לַ ְד ֵר ָגה
הָ ִראשֹו ָנה הִ יא קִ ימַ ת חֲצֹות ,אָ חִ י הַ טָקָ ר אֲ נִ י יֹודֵ עַ הֵ יטֵ ב שֶ הַ טֵצֶ ר הָ ָרע יָנִ יחַ ַעצְ מֹו לָאֹ ֶרְך וְ לָרֹ חַ ב וְ ל ֹא יָנִ יחַ לְ ָך לְ ִה ְתנַהֵ ג ְב ִמדָ ה
יְ קָ ָרה זֹו ,לִ פְ ע ִָמים הוא ַיעֲשֶ ה עַצְ מֹו ךְ עָ נָו גָדֹול וְ י ֹאמַ ר לְ ָך ִמי אַ תָ ה שֶ תָ בֹוא לְ מָ ה שֶ שַ טְָך לְ צַ ִדיקִ ים גְ דֹולִ ים ,אָ ז עָ לֶיָך ָלדַ עַ ת
שֶ זֹוהִ י ֲע ָנ ָוה ּפְ סו ָלה ,הַ חִ טוב הוא ַעל ָךל אָ דָ ם ַלעֲמֹ ד בְ ָכל לַיְ ָלה  -לִ ְשּפֹ ְך אֶ ת נַפְ שֹו לִ פְ ֵני הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ךְ מַ אֲ מָ רֹו שֶ ל ַרבֵ נו
תֹורה"ָ ,ל ֵכן אָ ִחי
הַ קָ דֹוש ִמבְ ֶר ְס ֶלב "עִ קַ ר עֲבֹודַ ת ִאיש יִ ְש ָראֵ ל לָקום ְב ָכל לַיְ ָלה וְ לִ ְשּפֹ ְך אֶ ת נַפְ שֹו לִ פְ ֵני ד' יִ ְתבָ ַרְך וְ ַלעֲסֹ ק בַ ָ
הַ טָקָ ר בְ תַ חְ בולֹות תַ עֲשֶ ה לְ ָך ִמלְ חָ מָ ה ,עכ"ל ִמכְ תָ בֹו שֶ ל הַ גה"צ ר' יִ ְש ָראֵ ל קַ ְרדֹונֶר זַצַ "ל.

וְ ז ֹאת הַ ִמבָ ה אֲשֶ ר הָ אָ דָ ם ְמנַמֶ ה שָ נִ ים ַרבֹות לְ הִ ְתקַ דֵ ם בַ עֲבֹודַ ת הַ שֵ ם וְ אֵ ינֹו מַ צְ לִ יחַ  ,וְ הַ ְרבֵ ה אֲ נ ִָשים שֹואֲ לִ ים עַ צְ מָ ם ְב ָכל
ֵעת מַ דועַ אֵ ינֹו רֹואֶ ה שום ִה ְתקַ ְדמות בַ עֲבֹודַ ת הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ,לָלָ ה אֵ ינֹו מַ צְ לִ יחַ לִ ְשבֹ ר אֶ ת תַ ֲאוֹותָ יו ,וְ ֵכיצַ ד אֵ ינֹו חָ ש שום
הִ ְתעַכות בַ עֲבֹודָ תֹו ,וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ ַרק ךַאֲ שֶ ר הָ אָ דָ ם זֹו ֶכה לְ הַ ְתחִ יל לָקום חֲצֹות ,הוא מַ ְתחִ יל ַלעֲלֹות ִמדַ ְר ָגה לְ דַ ְר ָגה
בַ עֲבֹודַ ת הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך אָ מֵ ן.
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ישי ,שֶ הֵ ם יְ מֵ י ִדין
ךָתַ ב בַ מֵ ֶפר קֵ ץ הַ ּפְ לָאֹות (דרך ד') שֶ ָראוי בְ יֹותֵ ר לֹומַ ר אֶ ת סֵ דֶ ר ִתקון חֲצֹות בְ לֵיל שֵ נִ י ובְ לֵיל ח ֲִמ ִ
וְ ָל ֵכן ָראוי לֹומַ ר בָ הֶ ם אֶ ת סֵ דֶ ר ִתקון חֲצֹות שֶ ַעל יָדֹו נִ ְמתָ קִ ים ָךל הַ ִדינִ ים ךַלובָ א בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש.

ֶיֶ
ֵׁילֶׁשש
ל
דֹושים שֶ קִ ימַ ת חֲצֹות בְ לֵיל ִש ִשי מַ ֲעלָתָ ה עֲצומָ ה וְ נִ ְשגָבָ ה ְמאֹ ד ,וְ ִהיא ְשקו ָלה ךְ ֶנ ֶגד ָךל הַ שָ בועַ ךֺכֹו.
מובָ א בַ ְמ ָפ ִרים הַ קְ ִ
וְ אַ ף ִאם י ְַמעִ יט הָ אָ דָ ם ִמ ְשעֹות הַ שֵ ָנה ֵעקֶ ב קִ ימָ תֹו בַ חֲצֹות בְ לֵיל ִש ִשי ,מֺבְ טָ ח לֹו שֶ כ ֹא יִ ָם ֵזק בְ שֶ ל ךָ ְך ,ךְ מֹו שֶ ָךתַ ב הַ בֶ ן
ִאיש חַ י (פרשת וישלח)" :אַ ף שֶ הִ ְסךִ ימו הָ רֹופְ ִאים הַ לֺבְ הָ קִ ים שֶ כ ֹא יִ ישַ ן הָ אָ דָ ם ּפָ חֹות ִמשֵ ש שָ עֹות וְ ל ֹא יֹותֵ ר ִמ ְשמֹו ֶנה
ומֹוסיף ַעל שָ עֹות שֶ ל ְב ִריאות נַפְ שֹו
ִ
שָ עֹותִ ,אם יִ זְדַ לֵ ן בְ אֵ י ֶזה לַיְ ָלה שֶ הוא יָשֵ ן ּפָחֹות ִמשֵ ש שָ עֹות שֶ הוא בְ ִריאות גופֹו,
תֹורה ,יִ הְ ֶיה בָ טוחַ שֶ כ ֹא יַגִ יעַ לֹו שום ֶנ ֶזק וְ חִ מָ רֹון ִמצַ ד גופֹו ,וְ ָל ֵכן בְ לֵיל ִש ִשי וְ כו' ִאם הָ אָ דָ ם ּפֹוחֵ ת ִמ ִשעור שֵ ש
בְ עֵסֶ ק הַ ָ
ְשעֹות שֵ ָנה ,יִ הְ ֶיה נָכֹון לִ בֹו בָ טוחַ שֶ כ ֹא יֶחְ סַ ר ךְ לום בִ בְ ִריאות גופֹו ,עַ ד ךָאן לְ שֹונֹו.
וְ כְָך ָנהֲגו צַ ִדיקִ ים ַר ִבים בְ מֶ שֶ ְך הַ דֹורֹות ַלעֲרֹ ְך ִתקון חֲצֹות בָ ַר ִבים בְ לֵיל ִש ִשי ,ךְ גֹון הַ "חֲתַ "ם סֹו ֵפר" זִיעָ "א עִ ם ְב ֵני
בורג" ,וְ כְָך ָנהֲגו אַ ח ֲָריו ַגם בְ נֹו הַ "ךְ תַ ב סֹו ֵפר" וְ נֶכְ דֹו הַ "שֵ בֶ ט סֹו ֵפר" ,וְ כְָך ָנהֲגו ַגם ְבבֵ ית ִמ ְד ָרשֹו שֶ ל
עש ְ
יְ ִשיבָ תֹו "ּפְ ֶר ְ
הַ גָאֹון ַרבִ י שָ אול בְ ָראְך זִיעָ "א (ספר שאול בחיר ד') לֹומַ ר ִתקון חֲצֹות בְ לֵיל ִש ִשי ְברֹ ב ַעם.
וְ ֵכן ָנהֲגו ַגם הַ גָאֹון ַרבִ י אֶ לְ עָ ָזר דָ וִ ד גְ ִרינְ וַאלְ ד בַ ַעל הַ קֶ ֶרן לְ דָ וִ ד וְ הַ גה"ק בַ ַעל " ַו ַט ֶגד ַיעֲקֹ ב" ִמּפָ אּפָ א שֶ הָ יו ִמגְ דֹו ֵלי ַרבָ ֵני
הונְ ג ְָר ָיה.
תֹורה ָךל
וִ ידועִ ים ִדבְ ֵרי ַרבִ י חַ טִ ים וִ יטָ אל זִי ָע"א (שער רוח הקודש)" ,שֶ הַ םֵעֹור בְ ָכל לֵיל ִש ִשי וְ ל ֹא יִ ישַ ן ךְ ָלל וְ עֹוסֵ ק בַ ָ
אֹותֹו הַ כַיְ ָלה הוא נִ פְ טָ ר מֵ עֹ נֶש ך ֵָרת אֶ חָ ד ִאם נִ ְתחַ ֵטב חַ ס וְ שָ לֹום ,וְ ָכל לַיְ ָלה אַ חַ ת ּפֹוטֶ ֶרת ך ֵָרת אֶ חָ ד" ,עכ"ל.
נֹוביל זִיעָ "א שֶ גִ ָכה לֹו
וְ הוא ִמ ִתקו ֵני הַ יְ סֹוד הַ גְ דֹולִ ים ךַלובָ א בַ מֵ ֶפר "אֹור הַ ֵםר" בִ ְשמֹו שֶ ל הָ רה"ק ַרבִ י מָ ְר ְד ַכי ִמ ְחשֶ ְר ִ
אֵ לִ טָהו הַ ם ִָביא שֶ כְ ִתקון הַ יְ סֹוד ַיעֲשֶ ה ְשלֹושָ ה ְדבָ ִרים :א .לִ הְ יֹות נֵעֹור ָךל לֵיל ִש ִשי עֶ ֶרב שַ בָ ת קֹ דֶ ש .ב .לְ ִה ְתעַ םֹות
שֹובָ ִבי"ם בְ יֹום ִש ִשי וְ ל ֹא י ְַשלִ ים .ג .לִ גְ מֹ ר ָךל הַ ְתהִ כִ ים בְ ל ֹא הֶ פְ סֵ ק ְביֹום שַ בָ ת לִ פְ ֵני ְתפִ ַכת שַ ח ֲִרית.
ומנְ הָ ג ֶזה הָ ָיה נָפֹוץ בְ ָכל ְתפוצֹות יִ ְש ָראֵ ל ךְ מֹו שֶ לֵ עִ יד בַ מֵ ֶפר שַ ע ֲֵרי ִצטֹון (שער
וְ ֵכן מובָ א בַ מֵ ֶפר יְ סֹוד וְ שֹ ֶרש הָ עֲבֹודָ הִ ,
לֹומ ִדים ךָ ל לֵיל ִש ִשי ,וְ כֵ ן מֵ עִ יד הַ ְמקֺ בָ ל
ד) :וְ נֹוהֲגִ ים ְב ָכל גְ לִ ילֹות הָ אָ ֶרץ הַ קְ דֹושָ ה ּתֹוג ְַרמָ ה וְ ִאיטַ לְ ָיה שֶ אַ נְ שֵ י מַ עֲשֶ ה ְ
ַרבִ י מֵ ִאיר ּפָ אּפִ י ָרש תַ לְ ִמיד מַ ה ֲִר"י צֶ מַ ח שֶ חַ י לִ פְ ֵני אַ ְרבַ ע מֵ אֹות שָ ָנהָ " ,נהֲגו ְב ָכל הָ אָ ֶרץ הַ קְ דֹושָ ה לִ ְהיֹות נֵעֹור ְבכָ ל
לֹומ ִדים וְ אֵ ין ְמדַ ְב ִרים ְדבָ ִרים ְבטֵ לִ ים וְ הָ עֹושֶ ה ֵךן נִ צֹול ִמךָ ל חֵ ְטא וְ עָ וֹון וְ כו'".
לֵיל ִש ִשי וְ כו' וְ ְ

וְ הַ כִ לוד בְ לֵיל ִש ִשי הוא ֲה ָכ ָנה גְ דֹו ָלה לְ שַ בָ ת קֹ דֶ ש ,ךְ מֹו שֶ ךָתוב בְ ִסדור הָ ֲא ִרי ָז"ל "לֵיל ִש ִשי הוא מֵ כִ ין לְ שַ בָ ת קֹ דֶ ש,
וְ צָ ִריְך לְ הָ כִ ין ְבמַ ְחשָ בָ ה ִדבור ומַ עֲשֶ ה וְ עַ ּתָ ה ְבלֵיל ִש ִשי הוא ְב ִחי ַנת ֲה ָכ ָנה ְב ִדבור" ,וְ כְָך הָ יו ח ֲִס ִידים וְ אַ נְ שֵ י מַ עֲשֶ ה
שֶ ָםהֲגו לִ לְ מֹ ד אֶ ת הַ מֵ ֶפר "אֹור הַ חַ טִ ים" הַ קָ דֹוש ַעל הַ ּפ ָָרשָ ה בְ לֵיל ִש ִשי.
הָ יו אֲחֵ ִרים שֶ ָםהֲגו לֹומַ ר אֶ ת ָךל סֵ ֶפר הַ ְתהִ כִ ים בְ לֵיל ִש ִשי.
וְ הָ יו שֶ בָ חֲרו ַלעֲסֹ ק בְ חֺלָ ש וְ ַר ִש"י ךְ מֹו שֶ לובָ א בַ מֵ ֶפר "ךֶתֶ ר שֵ ם טֹוב" ִמ ְשמֹו שֶ ל הַ בַ ַעל שֵ ם טֹוב זִיעָ "א :וְ הָ עִ קָ ר שֶ הָ יו
ומי שֶ קָ שֶ ה לֹו לִ לְ מֹ ד ָךל הַ כַיְ ָלה ַיעֲסֹ ק ְב ִספְ ֵרי מוסָ ר,
יסק זִי ָע"אִ ,
תֹורה ,וְ כָתַ ב ַעל ךְָך הָ רה"ק ִמ ְח ִר ְ
עֹוסקִ ים בַ ָ
ֵעֹורים וְ ְ
נ ִ
אֹורה הַ גָדֹול שֶ ל שַ בָ ת הַ לַ לְ ָךה.
דֹושים לְ הָ כִ ין עַצְ מָ ם לְ ָ
הַ ךְ ָלל הַ שָ ֶוה שֶ בָ הֶ ם שֶ בְ לַיְ ָלה קָ דֹוש ֶזה ָנהֲגו יִ ְש ָראֵ ל קְ ִ

ֶּׁשֶ
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ֶ
ַּב
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ל
ַרבֵ נו הָ ֲא ִרי ָז"ל בְ שַ ַער הַ ַךוָנֹות (דף ס ע"א) וְ ֵכן ַרבֵ נו הָ ָרשָ "ש (בסידור הרש"ש)ִ ,הפְ לִ יגו ְמאֹ ד בְ מַ ֲע ַלת הַ זְ מַ ן שֶ ל לֵיל
תֹורה אֹו ִב ְתפִ ָכה זֹו ֶכה
ומי שֶ עֹוסֵ ק אָ ז בְ ָ
שֹורה ֵעת ָרצֹון יֹותֵ ר גְ דֹו ָלה ִמ ָךל הַ שָ בו ַע ךֺכֹוִ ,
ָ
שַ בָ ת אַ חַ ר חֲצֹות ,אֲשֶ ר בֹו
לְ מַ עֲלֹות עֲצומֹות וְ נִ ְשגָבֹות ,וְ ָל ֵכן הָ יו נֹוהֲגִ ים ח ֲִס ִידים וְ אַ נְ שֵ י מַ עֲשֶ ה בְ ָכל הַ דֹורֹות לְ ִה ְתאַ מֵ ף ְבבֵ ית הַ ךְ נֶסֶ ת ְבלֵיל שַ בָ ת אַ חַ ר
תֹורה אֹו לֹומַ ר ְתהִ כִ ים ַעד עֲלֹות הַ שַ חַ ר.
חֲצֹות ,וְ לִ לְ מֹ ד ָ
ךְָך ַגם הָ יו נֹוהֲגִ ים בַ ֲע ֵלי בָ ִתים הָ עֹובְ ִדים לְ ַפ ְרנָסָ תָ ם ְבמֶ שֶ ְך ָךל יְ מֹות הַ שָ בועַ ומֵ חֲמַ ת ךְָך ל ֹא יָכְ לו לָקום חֲצֹות ָךל
תֹורה.
עֹוסקִ ים בַ ָ
הַ שָ בועַ  ,אֲ בָ ל בְ לֵיל שַ בָ ת הָ יו קָ ִמים בַ חֲצֹות וְ ְ
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ְתקוןֶנַּפ
ָּהֶל
ֶ
ָּהֶעֲצומ
ְגֶ
ֺּל
ס
נֹוביל זִי ָע"א ,שֶ גִ ָכה לֹו אֵ לִ טָהו
ְס ֺג ָכה ְמיֺחֶ דֶ ת י ְֶשנָה ַלא ֲִמ ַירת ְתהִ כִ ים בְ שָ ָעה זֹו ,ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב הָ רה"ק ר' מָ ְר ְד ַכי ִמ ְחשֶ ְר ִ
הַ םָבִ יא שֶ א ֲִמ ַירת סֵ ֶפר ְתהִ כִ ים לִ פְ ֵני ְתפִ ַכת שַ ח ֲִרית בְ שַ בָ ת קֹ דֶ שְ ,ס ֺגכָתָ ה עֲצומָ ה לְ תַ קֵ ן ולְ ַז ֵךְך אֶ ת נֶפֶ ש הָ אָ דָ ם וְ לִ זְךֹות
לְ ִתקונֹו בִ ְשלֵמות.
מַ עֲשֶ ה נִ פְ ָלא ְבעִ נְ ָין ֶזה אֵ ַרע עִ ם הַ גָאֹון הַ צַ ִדיק ַרבִ י ִבנְ י ִָמין זְאֵ ב חֶ ִשין זַצַ "ל ךְ פִ י שֶ ְל ֺס ָּפר בַ מֵ ֶפר צַ ִדיקִ ים נִ ְסתָ ִרים בַ דֹור
הָ אַ חֲרֹון (עמוד ר).
שֶ ַךאֲשֶ ר בָ חור ְמ ֺס ָטם נִ גַש אֶ ל הָ ַרב חֶ ִשין לְ ֵעצָ ה וְ לִ ְב ָר ָכהִ ,משֶ ִהבִ יט בֹו הָ ַרב ָּפ ָנה לְ עֶ בְ רֹו וְ אָ מַ ר לֹו ,יֵש עָ לֶיָך עֲדַ יִ ן רֹ שֶ ם
מֵ הַ ּפְ ָגם הַ טָדועַ  ,ךְ שֶ שָ אַ ל הַ בָ חור בְ צַ ַער מָ ה ַיעֲשֶ ה לְ תַ קֵ ן ז ֹאת ,הֵ ִשיב לֹו הָ ַרב חֶ ִשין זַצַ "ל ,ת ֹאמַ ר ְב ָכל לֵיל שַ בָ ת קֹ דֶ ש אֶ ת
ָךל הַ ְתהִ כִ ים לְ אַ חַ ר חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,ולְ אַ חַ ר חֹ דֶ ש תָ בֹוא אֵ ַלי ,הַ ָכה ָעשָ ה ַךאֲשֶ ר נִ צְ טַ ָוה וכְ שֶ חָ ַזר ל ַָרב לְ אַ חַ ר חֹ דֶ שִ ,ה ְתבֹו ֵנן בֹו
הָ ַרב וְ אָ מַ ר ,הַ ךֹ ל נָקִ י.
וב ְמעַ ט
רֹואים אָ נו ִמךְָך אֶ ת גֹ דֶ ל ךֹ חֹו הֶ עָצום שֶ ל זְמַ ן ֶזה שֶ ל שַ בָ ת קֹ דֶ ש בַ חֲצֹות לַיְ ָלהֲ ,אשֶ ר בֹו אֶ פְ שָ ר לִ זְךֹות ְבקַ כות ִ
ִ
זְמַ ן לְ תַ קֵ ן ולְ צַ חְ צֵ חַ אֶ ת ָךל חֲטָ אָ יו ַועֲוֹונֹותָ יו שֶ ל הָ אָ דָ ם ,וְ לִ זְךֹות לְ ִתקון נַפְ שֹו בִ ְשלֵמות.

ֶּׁשֶ
ָּתֶקֹּד
ֵׁיֶׁשֶ
ַּב
מֹוצֶ
ָּא
ךָתַ ב ַרבִ י מֵ ִאיר ּפָ אּפִ י ָרש ַך"ץ בְ ִספְ רֹו אֹור צַ ִדיקִ ים (א ,ו) בְ מֹוצָ אֵ י שַ בָ ת יֵש לְ הַ ֲא ִריְך ִבבְ כִ ָטה יֹותֵ ר ִמ ְשאָ ר הַ ֵכילֹות ךִ י
ומקֹורֹו בַ גְ מָ ָרא תַ עֲנִ ית (ו ).תַ נְ ָיא ךְ שֶ חָ ַרב בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש אֹותֹו
בְ יֹום ִראשֹון חָ ַרב בֵ ית ִמקְ דָ שֵ נו שֶ טִ בָ ֶנה בִ ְמהֵ ָרה ְביָמֵ ינוְ .
הַ טֹום מֹוצָ אֵ י שַ בָ ת הָ ָיה וְ ִת ְש ָעה ְבאָ ב הָ ָיה וְ ֵכן בַ ְשנִ ָטה.

אָ ְמ ָנם ְב ִדבְ ֵרי הָ אֲ ִרי ָז"ל שַ עַ ר הַ ַךוָנֹות (ד"ס ע"ב) ךָתוב שֶ הָ א ֲִרי ָז"ל ל ֹא הָ ָיה מַ אֲ ִריְך ִבבְ כִ ָטה ַעל הַ ח ְֺרבָ ן ְבמֹוצָ אֵ י שַ בָ ת
יֹותֵ ר ִמ ְשאָ ר לֵילֹות ,אֶ ָכא עָ שָ ה ךִ ְשאָ ר הַ כֵילֹות.
ךְ מֹו ֵכן ָךתַ ב שֶ בְ מֹוצָ אֵ י שַ בָ ת לִ פְ ֵני חֲצֹות אֵ ין לֹומַ ר קִ ינֹות ךִ י הֶ אָ ַרת שַ בָ ת עֲדַ יִ ן קַ טֶמֶ ת ,וְ ֵכן ָךתַ ב ַרבֵ נו עִ לָ נואֵ ל חַ י ִריקִ י
בְ ִמ ְש ַנת ח ֲִס ִידים (שער השכיבה פי"א) שֶ בְ מֹוצָ אֵ י שַ בָ ת קֹ דֶ ם חֲצֹות אֵ ין לֹומַ ר קִ ינֹות.

ֶָּהֶ
ָּנ
ַּש
רֹּאׁשֶה
קֹוד ִמים הִ קְ ּפִ ידו ְמאֹ ד לָקום בַ חֲצֹות בַ כַיְ ָלה
בור ְשטֵ ין זַצַ "ל ,שֶ ח ֲִס ִידים וְ אַ נְ שֵ י מַ עֲשֶ ה ְבדֹורֹות ְ
ִס ֵּפר הָ רה"ח ר' נַחְ מָ ן ְ
הָ אַ חֲרֹון שֶ ל הַ שָ ָנה שֶ הוא עֶ ֶרב ר ֹאש הַ שָ ָנה ,וְ אָ ְמרו שֶ ז ֹאת ַעל ּפִ י הַ לובָ א בְ לִ קוטֵ י מֹוה ֲָר"ן (קמט) ,שֶ קִ ימַ ת חֲצֹות ְמ ֺס ָגל
ךְ מֹו ּפִ ְדיֹון וְ ֵכן מובָ א (שיחות הר"ן) שֶ בְ ֶע ֶרב ר ֹאש הַ שָ ָנה יֵש ַלעֲרֹ ְך ּפִ ְדיֹון.
וְ ָל ֵכן נִ ְזהֲרו ְמאֹ ד בְ קִ ימַ ת חֲצֹות בַ כַיְ ָלה הָ אַ חֲרֹון שֶ ל הַ שָ ָנה ֲאשֶ ר ֶזה ְמ ֺס ָגל לְ הַ ְמ ִתיק אֶ ת הַ ִדין מֵ ַעל ָךל הַ שָ ָנה ֺךכָה ,וְ הָ יו
ּפורי מַ ע ֲִשטֹות ( -מעשה יא) ובַ כַיְ ָלה הָ אַ חֲרֹון ִתזָהֵ ר ְביֹותֵ ר
רֹומזִים ז ֹאת ְב ִדבְ ֵרי ַרבִ י נ ְַחמָ ן ִמבְ ֶר ְס ֶלב זִיעָ "א  -בְ ִספְ רֹו ִס ֵ
ְ
לִ בְ לִ י לִ ישֹ ן אֶ ָכא לִ הְ יֹות נֵעֹור.
דֹושים ֲאשֶ ר בָ הֶ ם דָ נִ ים בַ שָ מַ יִ ם אֶ ת ָךל הָ עֹו ָלם ךֺכֹו עַ ל ְמאֹ ְרעֹות הַ שָ ָנה ֺךכָה ,י ְֶשנָה מַ ֲע ָלה
ךְ מֹו ֵכן ִבימֵ י ר ֹאש הַ שָ ָנה הַ קְ ִ
ְמיֺחֶ דֶ ת לְ קִ ימַ ת חֲצֹות אֲשֶ ר הִ יא ְמ ֺס ֶג ֶלת לְ הַ ְמ ִתיק אֶ ת ָךל הַ ִדינִ ים שֶ בְ ָכל הָ ע ְֶש ִרים וְ אַ ְרבָ ָעה בָ תֵ י ִדינִ יםַ ,ךלובָ א ְבליקו"מ
(קמט ובליקוטי הלכות ברכות השחר ה') ,וְ ָל ֵכן ְבי ִָמים אֵ כו ֲאשֶ ר עִ קַ ר עֲבֹודָ תֵ נו הִ יא לְ הַ ְמ ִתיק אֶ ת הַ ִדינִ ים וְ ַלעֲשֹות
ומתוקָ ה
ְתשובָ ה ְשלֵמָ ה ,י ְֶשנָה מַ ֲע ָלה ְמיֺחֶ דֶ ת לְ קִ ימַ ת חֲצֹות הַ ְמ ֺס ֶג ֶלת בְ יֹותֵ ר לְ הַ ְמ ִתיק אֶ ת ָךל הַ ִדינִ ים וְ לִ זְךֹות לְ שָ ָנה טֹובָ ה ְ
לֹו ולְ ָכל בֵ ית יִ ְש ָראֵ ל.

ַּןֺּכֹותֶ
ַּגֶה
ֶ
ח
ח ֲִס ִידים וְ אַ נְ שֵ י מַ עֲשֶ ה הָ יו ְשמֵ חִ ים בְ חַ ג הַ מֺךֹות ִמ ִמבָ ה נֹוסֶ ֶפת ,וְ ִהיא שֶ בָ ה יְ שֵ נִ ים הֵ ם בַ ֺמ ָךה ,אֲ שֶ ר בָ ה אֵ ין מַ פְ ִריעִ ים
וְ אֵ ין מֹונְ עִ ים מֵ הֶ ם לִ ישֹ ן מֺקְ דָ ם ,וְ לָקום חֲצֹות ךְ פִ י שֶ לָ צוי בְ ָכל יְ מֹות הַ שָ ָנה.
רֹואים בְ ִדבְ ֵרי ֲח ַז"ל שֶ בִ זְמַ ן שֶ בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש הָ ָיה קַ ָטם הָ יו יִ ְש ָראֵ ל נֹוהֲגִ ים לִ ְהיֹות ֵע ִרים ָךל הַ כֵילֹות ְבחַ ג
וְ הִ ֵםה אָ נו ִ
ושמֵ ִחים ָךל הַ כַיְ ָלה ְב ִש ְמחַ ת
ותנומָ ה לְ ַעפְ עַ ּפֵיהֶ ם בְ לֵילֹות אֵ כו ,אֶ ָכא הָ יו שָ ִרים ְ
נֹותנִ ים שֵ ָנה לְ עֵ ינֵיהֶ ם ְ
הַ מֺךֹות ,וְ ל ֹא הָ יו ְ
בֵ ית הַ שֹואֵ בָ ה ,וְ ָל ֵכן לֵילֹות חַ ג הַ מֺךֹות הִ ְת ַיחֲדו בִ קְ דֺשָ תָ ם הַ גְ דֹולָה.
ךְ פִ י שֶ ֲח ַז"ל ְמסַ ּפְ ִרים (סוכה נג) :תַ נְ ָיא ,אָ מַ ר ַרבִ י יְ הֹושֺ ַע בֶ ן ֲחנַנְ ָיה ךְ שֶ הָ יִ ינו ְשמֵ חִ ים ִש ְמחַ ת בֵ ית הַ שֹואֵ בָ ה ל ֹא ָר ִאינו
ומשום ךְָך י ְֶשנָה קְ דֺשָ ה ְמיֺחֶ דֶ ת בְ לֵילֹות חַ ג הַ מֺךֹות.
ושמֵ חִ ים בָ הֶ םִ ,
שֵ ָנה ְב ֵעינֵינו ,אֶ ָכא הָ יו שָ ִרים ְ
ךְָך ַגם בְ ִסטומֹו שֶ ל חַ ג הַ מֺךֹות יֵש אֶ ת לֵיל הֹושַ עְ ָנא ַרבָ ה שֶ הוא לֵיל חִ תום הַ ִדיןֲ ,אשֶ ר בֹו ָנהֲגו ָךל יִ ְש ָראֵ ל לִ ְהיֹות עֵ ִרים
ותפִ ָכה ָךל הַ כַיְ ָלה.
תֹורה ְ
וְ ַלעֲסֹ ק בְ ָ

ָּנוזֶ
ַּג
ָּאֹורֶה
ֶ תֶ ה
ָּר
ֶּאַּ
ֶָּהֶֶ-ה
ֵׁיֶחֲנֺּכ
ֶ
ְמ
י

יְ מֵ י ֲחנֺ ָךה ִה ָםם י ִָמים הַ ְמ ֺסגָלִ ים ְמאֹ ד לְ קִ ימַ ת חֲצֹות ,וְ יִ ְראֵ י ה' ַךאֲשֶ ר הָ יו מַ גִ יעִ ים ובָ ִאים יְ מֵ י הַ ֲחנֺ ָךה הָ יו ִמ ְתבַ ְח ִאים
אֹומ ִריםִ ,ה ֵםה יֵש לָנו עֹוד ִסבָ ה לִ ְשמֹ חַ בְ חַ ג הַ ֲחנֺ ָךה ,וְ ִהיא ַעל ךְָך שֶ אֶ פְ שָ ר ָל ֶל ֶכת לִ ישֹ ן ֺמקְ דָ ם יֹותֵ ר ִמ ָךל יְ מֹות הַ שָ ָנה וְ עַ ל
וְ ְ
יְ דֵ י ֶזה לִ זְךֹות לָקום בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה (שיש"ק ח"ד רנג).
וְ הִ ֵםה ַעל ּפִ י סֹודָ ם שֶ ל ְדבָ ִרים י ִָמים אֵ כו ְמ ֺסגָלִ ים ְמאֹ ד לְ קִ ימַ ת חֲצֹות ,וְ ז ֹאת ךֵי ָון שֶ אֹורֹו שֶ ל ֲחנֺ ָךה הִ םֹו הָ אֹור הַ גָנוז -
אֲשֶ ר מֵ ִאיר ַגם בְ ָכל לַיְ ָלה בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (פרשת תרומה).
וְ ָל ֵכן יְ מֹות הַ ֲחנֺ ָךה ִה ָםם ְמ ֺסגָלִ ים ְמאֹ ד לְ קִ ימַ ת חֲצֹות ,ךֵי ָון שֶ ִל ְתאַ ח ֲִדים יַחְ דָ ו  -הָ אֹור שֶ ל הַ ֲחנֺ ָךה הַ קָ דֹוש וְ הָ אֹור הַ גָנוז
הַ ִל ְת ַג ֶכה בַ חֲצֹות לַיְ ָלה.
תֹורה לִ ְמשֹ ְך עַ ל
אֹורנְ ְשטֵ ין זַצַ "ל בַ ִמדור יְ שועֹות ַיעֲקֹ ב" :יְ מֵ י ֲחנֺ ָךה ְמ ֺסגָלִ ים לְ לִ לוד הַ ָ
וכְ מֹו שֶ ךָתַ ב הַ גָאֹון ַרבִ י ַיעֲקֹ ב ֶ
עַצְ מֹו ובְ קִ ְרבֹו הֶ אָ ָרה וקְ דֺשָ ה מֵ אֹור הַ גָנוז ובִ פְ ָרט בַ כַיְ ָלה ךְ מֹו שֶ לובָ א בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש ּפ ָָרשַ ת ְתרומָ ה ,שֶ ְב ָכל מָ קֹום
תֹורה בַ כַיְ ָלה" ,עכ"ל .וְ ֶזה
עֹוסקִ ים בַ ָ
תֹורה בַ כַיְ ָלה חוט אֶ חָ ד יֹוצֵ א מֵ הָ אֹור הַ גָנוז לַצַ ִדיקִ ים וְ נִ ְמשָ ְך ַעל אֹותָ ם שֶ ְ
עֹוסקִ ים בַ ָ
שֶ ְ
ומ ָךל שֶ ֵךן בְ לֵיל ֲחנֺ ָךה שֶ ִל ְת ַג ָכה הֶ אָ ַרת הָ אֹור הַ גָנוז בְ וַדַ אי הַ כִ לוד אָ ז ְמ ֺס ָגל ְמאֹ ד לְ הַ ְמ ִשיְך ְבקִ ְרבֹו הֶ אָ ַרת
בְ ָכל הַ שָ ָנה ִ
תֹורה וְ לֵאֹור ְבאֹור הַ חַ טִ ים הַ םִ צְ חִ י ,אָ מֵ ן.
הָ אֹור הַ הוא ַעל יְ דֵ י עֵסֶ ק הַ ָ

ָּטֶ
ֵׁילֶט"וֶבׁשֶ
ְב
ל
אֹומ ִרים שֶ כַיְ ָלה ֶזה שֶ ל ט"ו
ט"ו בִ ְשבָ ט הִ םֹו חָ ל ְב ִדטוק בְ אֶ ְמצָ ָעם שֶ ל יְ מֹות הַ חֹ ֶרף וכְ פִ י שֶ הָ יו ִמ ְתבַ ְח ִאים הַ צַ ִדיקִ ים וְ ְ
בִ ְשבָ ט ִהםֹו מֵ עֵין הַ חֲצֹות שֶ ל ְתקו ַפת יְ מֹות הַ חֹ ֶרף.
ימית שֶ ל קְ דֺשַ ת
ימית שֶ ל יֹום ט"ו ִב ְשבָ ט לְ מַ הותֹו הַ ּפְ נִ ִ
וְ הִ ֵםה ַעל ּפִ י סֹודָ ם שֶ ל ְדבָ ִרים י ְֶשנֹו קֶ שֶ ר הָ דוק בֵ ין מַ הותֹו הַ ּפְ נִ ִ
חֲצֹות לַיְ ָלה.
ימטות הַ קְ דֺשָ ה שֶ ל עַ ם יִ ְש ָראֵ ל ך ְַמבֹ אָ ר בְ ליקו"מ ח"ב סז ַע ֵטן שָ ם.
וְ ז ֹאת ךֵי ָון שֶ הָ אֶ ְתרֹוג ִהםֹו ְמסַ לֵ ל אֶ ת ּפְ נִ ִ
ימטות קְ דֺשָ ה זֹו שֶ ל עַ ם יִ ְש ָראֵ ל ,ך ְַמבֹ אָ ר שָ ם ,וְ ָל ֵכן ְבלֵיל ט"ו
עֹורר אֶ ת ּפְ נִ ִ
וְ כְָך ַגם הַ קָ ם בַ חֲצֹות לַיְ ָלה הוא זֹו ֶכה לְ ֵ
בִ ְשבָ ט אֲשֶ ר בֹו נִ גְ ָזר בַ שָ מַ יִ ם ַעל ָךל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד הָ אֶ ְתרֹוג אֲשֶ ר בֹו הוא יִ ְז ֶךה לְ נַעְ ֵנ ַע בְ חַ ג הַ מֺךֹות ַךלובָ א בַ בֶ ן ִאיש חַ י,
ימטות
י ְֶשנָה מַ ֲע ָלה ְמיֺחֶ דֶ ת לְ קִ ימַ ת חֲצֹות אֲשֶ ר ַעל ּפִ י הַ מֹוד ְשנֵיהֶ ם עֹולִ ים בְ קָ ֶנה אֶ חָ ד ,ךֵי ָון שֶ הִ יא ְמ ֺס ֶג ֶלת לְ הַ ְמ ִשיְך אֶ ת ּפְ נִ ִ
קְ דֺשַ ת הָ אֶ ְתרֹוג וְ ָל ֵכן אֶ פְ שָ ר לִ זְךֹות לְ ֶזה בְ יֹותֵ ר בְ לַיְ ָלה קָ דֹוש וְ נִ ְש ָגב ֶזה ,וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך יִ ְז ֶךה הָ אָ דָ ם לְ אֶ ְתרֹוג ְמהֺדָ ר ֵךי ָון
שֶ ְשנֵיהֶ ם עֹולִ ים בְ קָ ֶנה אֶ חָ ד.

ֵׁילֶפוריםֶ
ל
ּפורים בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב מוה"ר ַרבִ י חַ טִ ים וִ יטָ אל זִיעָ "א ְב ִספְ רֹו
ּפורים אֲשֶ ר בָ הֶ ם אֵ ַרע הַ ֵםס הַ גָדֹול שֶ ל ִ
יְ מֵ י הַ ִ
"מַ חְ בֶ ֶרת הַ קֹ דֶ ש" (שער הפורים) ,שֶ ָכ ֵכן הַ ּפָסוק " בַ כַיְ לָה הַ הוא נ ְָדדָ ה ְשנַת הַ לֶ לְֶך" נִ כְ תַ ב בְ ִדטוק ְבאֶ ְמצָ עָ ה שֶ ל ְמגִ ַכת
ובקֵ ש
ּפורים הֵ חֵ ל ְב ִדטוק בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלהַ ,ךאֲשֶ ר נ ְָדדָ ה ְשנָתֹו שֶ ל הַ לֶ לְֶך אֲ חַ ְשוֵרֹוש ִ
אֶ ְסתֵ ר ,וְ ז ֹאת לְ ַרלֵ ז ַעל ךְָך שֶ הַ ֵםס שֶ ל ִ
ּפורים ךְ מֹו שֶ אָ ְמרו ֲח ַז"ל (מגילה)  -שֶ ָּפסוק ֶזה הָ ָיה תָ קְ ּפֹו
לְ הָ בִ יא אֶ ת סֵ ֶפר הַ זִכְ רֹונֹות – אֲשֶ ר ִמשָ ם הֵ חֵ ל הַ ֵםס הַ גָדֹול שֶ ל ִ
ּפורים.
ומֶ ְרךָזֹו שֶ ל ֵנס ִ
ּפורים,
פורים בִ ְש ַעת חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ךֵי ָון שֶ ְבשָ ָעה ז ֹאת אֵ ְרעו הַ םִ ִמים הַ גְ דֹולִ ים שֶ ל ִ
וְ ָל ֵכן י ְֶשנֹו ֵעת ָרצֹון גָדֹול ְמאֹ ד בְ ִ
אֲשֶ ר הֶ א ֱָרתָ ם ִמ ְתחַ דֶ שֶ ת ובָ אָ ה בְ ָכל שָ ָנה וְ שָ ָנה בְ אֹותָ ה הָ ֵעת ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב הָ ֲא ִרי ָז"ל ,וְ אָ ֵכן ַר ִבים ָנהֲגו לִ קְ בֹ עַ זְמַ ן לִ ְשּפֹ ְך
ּפורים.
נֹושעו בִ ישועֹות גְ דֹולֹות בַ לֶ ה שֶ הִ ְתּפַכְ לו ובִ קְ שו בְ לֵיל ִ
ּפורים לְ אַ חַ ר חֲצֹות לַיְ ָלה ,וְ ְ
ִשיחָ תָ ם לִ פְ ֵני קֹו ָנם בְ לֵיל ִ

נֹוראָ ה שֶ טִ ְז ֶךה לִ ְהיֹות ִמ ְב ֵני הָ עֹו ָלם הַ בָ א ,ךְ מֹו שֶ ָךתַ ב מָ ָרן
תֹורה בְ שָ עֹות אֵ כו זֹו ֶכה לְ הַ בְ טָ חָ ה ָ
ךְ מֹו ֵכן הַ זֹו ָכה לִ לְ מֹ ד ָ
הַ חֲתַ "ם סֹו ֵפר זִיעָ "א (דרשה לערב ראש חודש אדר שנת תקנ"ח) :קִ בַ לְ ִתי מֵ ַר ִבי הָ ַרב מה"ו מֶ ענְ דֶ ל לִ ילִ יג זַצַ "ל שֶ הָ ָיה
תֹורה בֵ ין ְמגִ ָכה שֶ ל לַיְ ָלה
ַרב בְ בֵ ית הַ ִל ְד ָרש ִדקְ הִ כַת קֹ דֶ ש פפד"מ שֶ קִ בֵ ל מֵ הַ גָאֹון בַ ַעל הַ שֵ ם ַיעֲקֹ ב זַצַ "ל שֶ ִלי שֶ עֹוסֵ ק בַ ָ
לִ ְמגִ ָכה שֶ ל יֹום מֺבְ טָ ח לֹו שֶ הוא בֶ ן הָ עֹו ָלם הַ בָ א.

ַּמןיםֶ
ֵׁילֶה
ַּחֶֶ-ל
ֶ
ֶּס
ֵׁילֶפ
ל
בְ לֵיל ּפֶסַ ח  -בַ חֲצֹות לַיְ ָלה י ְֶשנֹו ֵעת ָרצֹון גָדֹול ְמאֹ ד ךְ מֹו שֶ ך ְָתבו ֲח ַז"ל (מדרש רבה איכה) שֶ בְ שָ ָעה זֹו ַנעֲשו הַ ְרבֵ ה
ותפִ כֹותָ יו אֵ צֶ ל הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך.
נִ ִמים לְ יִ ְש ָראֵ ל ,ובְ שָ עָ ה זֹו יָכֹול הָ אָ דָ ם לִ פְ עֹ ל אֶ ת ָךל בַ קָ שֹותָ יו ְ
וכְ מֹו שֶ ךָתַ ב הָ רה"ק הַ לַ ה ֲַר"ל צִ ינְ ץ זִי ָע"א ַעל מָ ה שֶ דָ ְרשו ֲח ַז"ל (מגילה טו) ַעל הַ ּפָסוק (אסתר ד ,יז) ַו ַטעֲבֹ ר מָ ְרדֳכָ י
ושלֹושָ ה לֵילֹות בִ כְ דֵ י לְ בַ חֵ ל אֶ ת גְ ז ֵָרתֹו שֶ ל הָ מָ ן,
תֹורה ,שֶ לָ ְר ְד ַכי וְ ָכל יִ ְש ָראֵ ל צָ מו ְשלֹושָ ה י ִָמים ְ
 שֶ עָ בַ ר ַעל דָ תָ ה שֶ ל ָוְ הָ ָיה ֶזה בְ לֵיל חַ ג הַ ּפֶסַ ח ,וְ הִ ֵםה ָךל יִ ְש ָראֵ ל צָ מו וְ הִ ְתּפַ לְ לו דַ וְ קָ א ִבימֵ י הַ ּפֶסַ חִ ,משום שֶ בִ כְ דֵ י לְ בַ חֵ ל אֶ ת גְ ז ֵָרתֹו שֶ ל הָ מָ ן
שֶ הָ יְ תָ ה ךְ בָ ר חֲתומָ ה בְ חֹותָ ם שֶ ל ִטיט ךְ מֹו שֶ ָך ְתבו ֲח ַז"ל (מסכת מגילה) ,הָ יו צְ ִריכִ ים דַ וְ קָ א ְתפִ כֹות שֶ ל לֵיל הַ מֵ דֶ ר אֲ שֶ ר
ַרק בְ כֹ חָ ם לִ קְ רֹ ַע אֶ ת ָךל הַ לָ סַ ךִ ים ולְ בַ חֵ ל אֶ ת ָךל הַ גְ זֵרֹות הַ קָ שֹות מֵ ַעל עַ ם יִ ְש ָראֵ ל.
תֹורה בְ לַיְ ָלה קָ דֹוש ֶזה ְב ִסּפור יְ צִ יאַ ת
ךְ מֹו ֵכן נִ פְ סַ ק בַ שֺ לְ חָ ן עָרוְך (סימן תרכט) שֶ ט ְֶשנֹו ִחטוב ַעל ָךל אֶ חָ ד ַלעֲסֹ ק בַ ָ
ִמצְ ַריִ ם עַ ד שֶ תַ חְ ְטפֶםו שֵ ָנה  -ומובָ א בַ ְמפ ִָרים שֶ גָדֹול ְמאֹ ד מַ ֲעלָתֹו שֶ ל הַ כִ לוד בְ לַיְ ָלה קָ דֹוש ֶזה ,וְ ֶרמֶ ז לְ כָ ְך יֵש ְב ִסּפור ֲח ַז"ל
ַעל ְשֹלשֶ ת הַ תַ ם ִָאים שֶ הָ יו ְמסַ ּפְ ִרים ִביצִ יאַ ת ִמצְ ַריִ ם ָךל הַ כַיְ ָלה ,עַ ד שֶ בָ או תַ לְ ִמידֵ יהֶ ם וְ אָ ְמרו לָהֶ םַ " :רבֹותֵ ינו ִהגִ יעַ זְמַ ן
קְ ִריאַ ת ְשמַ ע שֶ ל שַ ח ֲִרית שֶ בְ כְָך ָרמוז שֶ הֵ ם זָכו ַעל יְ דֵ י ךְָך לִ קְ ִריאַ ת ְשמַ ע שֶ הוא יִ חוד הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך בַ לַ ְד ֵר ָגה הַ גְ בֹוהָ ה
בְ יֹותֵ ר" .וְ ָכל ז ֹאת בְ כֹ חֹו שֶ ל הַ כִ לוד בְ לַיְ ָלה קָ דֹוש וְ נִ ְש ָגב ֶזה.

ָּריםֶ
ְצ
ַּם
ֵׁיןֶה
ֵׁיֶב
ֶ
ְמ
י
עֹורר לְ הַ ְרגִ יש אֶ ת צַ ע ֲָרה שֶ ל הַ ְשכִ י ָנה וְ צַ ע ֲָרן שֶ ל יִ ְש ָראֵ ל וכְ פִ י
יְ מֵ י בֵ ין הַ ְלצָ ִרים  -הִ ָםם י ִָמים הַ ְמ ֺסגָלִ ים בְ יֹותֵ ר לְ הִ ְת ֵ
שֶ ךָתַ ב הָ א ֲִרי ָז"ל (לְ אַ חַ ר שֶ בֵ אֵ ר אֶ ת ח ֲִשיבות הָ אֲ בֵ לות ַעל הַ ח ְֺרבָ ן בִ ימֵ י בֵ ין הַ ְלצָ ִרים בַ חֲצֹות הַ טֹום) ,וְ ֶזה לְ שֹונֹו :וְ עִ נְ ַין
ומ ָךל שֶ ֵךן ְבלֵילֹות בֵ ין הַ ְלצָ ִרים
חֲצֹות לַיְ ָלה אֵ ין צֹ ֶרְך לְ הַ זְךִ ירֹו ךִ י אֲפִ כו בְ ָכל ְשאָ ר הַ כֵילֹות צָ ִריְך לְ הִ ְתאַ בֵ ל ַעל הַ ח ְֺרבָ ןִ ,
הֹוסיף בִ ְבכִ ָטה וְ ָעלָיו ֶנאֱמַ ר ִש ְמחו אֶ ת יְ רושָ ַליִ ם וְ כו' ךָל הַ ִל ְתאַ בְ לִ ים ָעלֶיהָ .
שֶ צָ ִריְך לְ ִ
עֹושים יִ ְש ָראֵ ל בְ בֵ ין הַ ְלצָ ִרים וְ הוא ךִ י בַ ִתקון שֶ ל הַ כַיְ ָלה
ובְ ִאג ֶֶרת הָ ָרמָ "ז ִאג ֶֶרת יז ָךתַ ב  -עֹוד שָ אַ לְ תָ ִמלֶ םִ י הַ מֵ דֶ ר שֶ ִ
ִמ ְתע ְַחפִ ים בְ סודָ ר ַךאֲבֵ לִ ים ומַ ְרבִ ים בִ ְבכִ ָטה יֹותֵ ר מֵ הַ םָהוג.
ומבַ קֵ ש לְ הִ ְתקָ ֵרב לְ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך יִ זְךֶ ה ְבבֵ ין
וְ ַעל ֶזה ֶנאֱמַ ר ךָל רֹ ְדפֶיהָ הִ ִשיגוהָ בֵ ין הַ ְלצָ ִרים ופ ְֵרשו הַ צַ ִדיקִ ים ָךל הָ רֹודֵ ף ְ
הַ ְלצָ ִרים בְ יֹותֵ ר ִמ ָךל הַ שָ ָנה ֺךכָה וְ ז ֹאת מֵ חֲמַ ת שֶ הַ ְשכִ י ָנה ִמצְ טַ ע ֶֶרת עִ לָ נו.

ָּבֶ
ט " ו ֶ בֶ
ְא
תֹורה בַ כַיְ ָלה ךְ ִדבְ ֵרי ֲח ַז"ל (תענית ל) עַ ל יֹום ט"ו
הֹוסיף בְ לִ לוד הַ ָ
בְ יֹום ט"ו בְ אָ ב הָ יו צַ ִדיקִ ים ְמז ְָרזִים אֶ ת אַ נְ שֵ יהֶ ם לְ ִ
יֹוסיפו לֹו חַ טִ ים ,ופ ֵֵרש ַר ְשבָ "ם ,ךֵי ָון שֶ הַ כֵילֹות ִמ ְתאָ ְרכִ ים וְ הַ ט ִָמים ִמ ְתקַ צְ ִרים
תֹורה ִ
טֹוסיף לִ לְ מֹ ד ָ
בְ אָ בִ :מךָאן וָאֵ ילְָך ִמי שֶ ִ
תֹורה בַ כַיְ ָלה.
הֹוסיף לִ לוד ָ
יֵש לְ ִ

תֹורה בַ כַיְ ָלה בְ יֹום ֶזה ִתקְ ְב ֵרהו ִאלֹו וְ יָמות בְ קִ צור י ִָמים וְ שָ נִ ים חַ ס וְ שָ לֹום.
יֹוסיף בְ לִ לוד הַ ָ
ומֹוסיפִ ים ֲח ַז"ל שֶ ִלי שֶ כ ֹא ִ
ִ
ובֵ אֵ ר ַעל ךְָך הַ בֶ ן ִאיש חַ י ְב ִספְ רֹו בֶ ן יְ הֹויָדָ ע שֶ ֲח ַז"ל ך ְָתבו דַ וְ קָ א שֶ ִאלֹו ִתקְ בְ ֵרהו רח"ל ,וְ ז ֹאת ֵךי ָון שֶ ִש ְבחָ ה שֶ ל הָ אֵ שֶ ת
חַ יִ ל ִהיא בְ כְָך שֶ ִהיא קָ מָ ה בְ עֹוד לַיְ ָלה וְ עֹוסֶ קֶ ת בִ ְמלֶא ֶכת הַ בַ יִ ת  -ךְ מֹו שֶ ךָתוב (משלי) :וַּתָ קָ ם ְבעֹוד לַיְ ָלה ו ִַּתּתֵ ן טֶ ֶרף
תֹורה בַ כַיְ ָלהָ ,ל ֵכן דַ וְ קָ א הִ יא ִתקְ בֹ ר אֹותֹו.
לְ בֵ יתָ ה ,וְ הוא שֶ כ ֹא לָמַ ד מֵ ִאלֹו לָקום מֺקְ דָ ם ַלעֲסֹ ק בַ ָ
ומֹוסיף ַעל ךְָך בַ ַעל הַ שֶ פַ ע חַ טִ ים ִמצַ אנְ ז (שיעור חומש רש"י תשל"ח) שֶ ךֵי ָון שֶ ִלטֹום ט"ו בְ אָ ב מַ ְת ִחי ָלה ךְ בָ ר
ִ
הֹוסיף ולְ הַ ְשךִ ים
םֹור ִאים הַ בָ ִאים ָעלֵינו לְ טֹובָ ה ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב בְ מַ חֵ ה אֶ פְ ַריִ ם ִסימָ ן תקפאָ ,ל ֵכן יֵש לְ ִ
עֹוררות שֶ ל הַ ט ִָמים הַ ָ
הַ הִ ְת ְ
תֹורה  -אֲשֶ ר הִ יא ְמהַ ָוה ֲה ָכ ָנה ְראו ָיה לִ ְתפִ ַכת הַ שַ חַ ר  -וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך זֹוכִ ים הֵ ן לְ ִה ְתּפַ ֵכל ְב ַכ ָו ָנה וְ הֵ ן
בְ עֹוד לַיְ ָלה ַלעֲסֹ ק בַ ָ
עֹושים ֲה ָכ ָנה ך ָָראוי לִ פְ ֵני הַ ְתפִ ָכה זֹוכִ ים לְ הִ ְת ַּפ ֵכל ְב ַכ ָו ַנת הַ ֵכב ךַ דָ ת וְ ָכ ָראוי
לְ הִ ְת ַּפ ֵכל בִ זְמַ ן ְתפִ ָכה ,ךֵי ָון שֶ ַרק ַעל יְ דֵ י שֶ ִ
וְ ַכםָכֹון.
וכְ שֶ ִל ְתּפַכְ לִ ים ךְָך זֹוכִ ים שֶ טִ ְתקַ בְ לו ָךל הַ ְתפִ כֹות לְ ַרח ֲִמים ולְ ָרצֹון לִ פְ ֵני אֲ דֹון ךֹ ל.
לֹוסיף בְ לִ לודֹו ִמטֹום ֶזה ,שֶ אַ ף ִאם נִ גְ ַזר ַעל הָ אָ דָ ם שֶ טָמות ְבקִ צור
נֹוראָ ה לְ ִמי שֶ ִ
וְ הִ ֵםה ִמ ִדבְ ֵרי ֲח ַז"ל אֵ כו י ְֶשנָה הַ בְ טָ חָ ה ָ
תֹורה ִמטֹום ֶזה ,וְ ָכ ְתבו הַ ְמפָ ְר ִשים שֶ ז ֹאת
יֹוסיף בְ לִ לוד הַ ָ
טֹוסיפו לֹו חַ טִ ים ַעל חַ טָיו ִאם ִ
י ִָמים וְ שָ נִ ים ַרחֲמָ ָנא לִ צְ ַלן ,יִ ְז ֶךה שֶ ִ
לֹומדֶ יהָ  ,ךְ מֹו שֶ ךָתוב :ךִ י הֵ ם חַ טֵינו וְ אֹ ֶרְך יָמֵ ינו ובָ הֶ ם נ ְֶה ֶגה יֹומָ ם ָו ַליְ ָלה,
מֹוסיפָ ה חַ טִ ים לְ ְ
תֹורה הַ קְ דֹושָ ה הִ יא ִ
ִמּפְ ֵני שֶ הַ ָ
תֹורתֵ נו הַ קְ דֹושָ ה.
וְ ָכל הַ ְב ָרכֹות ךְ לולֹות בְ ָ
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מַ ֲע ָלה ְמיֺחֶ דֶ ת י ְֶשנָה לְ קִ ימַ ת חֲצֹות בְ לֵילֹות הַ חֹ ֶרף הָ ֲארֺ ךִ ים ,ךְ מֹו שֶ הָ ָיה ִמ ְתבַ חֵ א וְ אֹומֵ ר הָ רה"ק הַ שַ ר שָ לֹום ִמבֶ עלְ ְזא
דֹושים
דֹושים" ,אֲ שֶ ר קְ ִ
דֹושים" וְ ַעתָ ה מַ גִ יעִ ים "הַ כֵילֹות הַ קְ ִ
לְ אַ חַ ר שֶ ךָלו חַ ֵגי ִת ְש ֵרי :הִ ֵםה עָ בְ רו וְ חָ לְ פו "הַ ט ִָמים הַ קְ ִ
בִ קְ דֺשַ ת חֹ ל הַ לֹועֵ ד.
קוריץ זִי ָע"א הָ ָיה ִמ ְתבַ חֵ א בַ ח ֲִשיבותָ ם הַ גְ דֹולָה שֶ ל לֵילֹות הַ חֹ ֶרף ,הִ ֵםה מַ גִ יעִ ים ובָ ִאים הַ כֵילֹות
וְ הָ רה"ק ר' ּפִ נְ חָ ס ִמ ִ
הָ אֲרֺ ךִ ים לֵילֹות הַ זָהָ ב.
וְ כְָך הָ ָיה אֹומֵ ר הָ רה"ק ַרבִ י נַחְ מָ ן ִמבְ ֶר ְס ֶלב זִי ָע"א (שיחות הר"ן שיחה שב) עִ קַ ר עֲבֹודַ ת ִאיש הַ טִ ְש ְראֵ לִ י בַ חֹ ֶרף הוא
ותפִ ָכהְ ,בשָ עֹות גְ בֹוהֹות
תֹורה ְ
לָקום בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,שֶ ֵךן בְ לֵילֹות אֲרֺ ךִ ים אֵ כו אֶ פְ שָ ר לִ זְךֹות לְ אֹוצָ רֹות יְ קָ ִרים ִמ ָּפז שֶ ל ָ
אֵ כו שֶ ל חֲצֹות לַיְ ָלה ,אֲשֶ ר אֵ ין עֲרֹ ְך לָהֶ ם ךְ ָלל ,וְ אֵ ין ִשעור לְ מַ ֲעלָתָ ם הָ עֲצומָ ה.
יטשֹוב זִי ָע"א הָ ָיה ִמ ְתבַ חֵ א וְ אֹומֵ ר :שֶ אֶ פְ שָ ר לִ פְ עֹ ל בְ לַיְ ָלה חָ ְרּפִ י ךְ מֹו ְבלֵיל ָךל
וְ כְָך ַגם הָ רה"ק ר' צְ בִ י ִה ְירש ִמ ִז ִיד ְ
דֹושים אֵ כו.
נִ ְד ֵרי ,לְ גֹ דֶ ל מַ ֲעלָתָ ם הָ עֲצומָ ה שֶ ל לֵילֹות קְ ִ
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תֹורה ובִ ְתפִ ָכה ,מַ ֲעלָתֹו גְ דֹו ָלה ַועֲצומָ ה ְמאֹ ד ְמאֹ ד ,וְ עַ ל
@@הִ ֵםה ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם זֹו ֶכה לָקום לִ פְ ֵני עֲלֹות הַ שַ חַ ר ַלעֲסֹ ק בְ ָ
סֹודי אֲשֶ ר הוא מֵ עִ קְ ֵרי עֲבֹודַ ת
אשית יֵש לָדַ ַעת שֶ דָ בָ ר ֶזה הוא דָ בָ ר יְ ִ
יְ דֵ י ךְָך הוא זֹו ֶכה לִ ְדבָ ִרים גְ דֹולִ ים וְ נִ ְשג ִָבים ,וְ ֵר ִ
הַ שֵ ם.
עֹורר הַ שַ חַ ר.
בֹוראֹו שֶ טְ הֵ א הוא ְמ ֵ
ךְ מֹו שֶ ּפָסַ ק הַ שֺ לְ חָ ן עָ רוְך (סימן א סעיף א) :יִ ְתגַבֵ ר ַךאֲ ִרי ַלעֲמֹ ד בַ בֹ קֶ ר ַלעֲבֹודַ ת ְ
וְ ֵכן ךָתַ ב הָ ֲא ִרי ָז"ל (שער הכוונות ,דרושי הלילה ,דרוש ד)" :וְ תָ קום ךְ מֹו חֲצִ י שָ ָעה קֹ דֶ ם עֲלֹות הַ שַ חַ ר ְבאֹ פֶ ן שֶ קֹ דֶ ם
שֶ ַט ֲע ֶלה הַ שַ חַ ר ִת ְה ֶיה ִמ ְתקַ שֵ ר עִ ם הַ ְשכִ י ָנה ךִ י הָ עִ קָ ר הוא שֶ טְ הֵ א נֵעֹור ְב ֵעת עַלוד הַ שַ חַ ר".
ךְָך ַגם ךָתַ ב ַרבִ י נַחְ מָ ן ִמ ְב ֶר ְס ֶלב (שיחות הר"ן ש"ב) עִ קַ ר עֲבֹודַ ת ִאיש הַ טִ ְש ְראֵ לִ י הוא לָקום בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,ובַ קַ יִ ץ
שֶ הַ כַיְ ָלה קָ צָ ר ְמאֹ ד (ךְ פִ י שֶ לָ צוי בְ חו"ל) צָ ִריְך לָקום קֹ דֶ ם עֲלֹות הַ שַ חַ ר.
ישיבַ ת ךְ ַפר ח ֲִס ִידים  -שֶ הָ ָיה דַ ְרךֹו לָקום ִב ְשעַ ת
ומ ֺס ָּפר ַעל הַ גָאֹון הַ צַ ִדיק ַר ִבי אֵ לִ טָהו לוּפְ יָאן זַצַ "ל  -שֶ ךִ הֵ ן ךְ מַ ְשגִ יחַ בִ ִ
ְ
תֹורה עַ ד ְש ַעת הַ ְתפִ כָה.
לַיְ ָלה מֺקְ דֶ מֶ ת ְמאֹ ד וְ ַלעֲסֹ ק בַ ָ
וכְ שֶ ְשאָ לוהו תַ לְ ִמידָ יו ,מַ דועַ הוא קָ ם בְ שָ עָ ה ךֹ ה מֺקְ דֶ מֶ ת ,הֵ ִשיב וְ אָ מַ ר לָהֶ םִ :ה ֵםה ַךאֲ שֶ ר אֶ ֱע ֶלה לַשָ מַ יִ ם לְ אַ חַ ר אֲ ִריכות
אֹותי בַ שָ מַ יִ ם ַעל ָךל מַ עֲשַ י ,יִ פְ ְתחו אֶ ת הַ שֺ לְ חָ ן עָ רוְך
י ִָמים וְ שָ נִ ים ,וְ אֶ צְ טָ ֵרְך לָתֵ ת ִדין וְ חֶ ְשבֹון ַעל ָךל מַ עֲשַ י וְ יִ ְשאֲלו ִ
ַו ַטעַבְ רו ִא ִתי ְסעִ יף אַ חַ ר ְסעִ יף לִ בְ דֹ ק הַ ִאם קִ ט ְַמ ִתיו ך ָָראוי ,וְ אֵ כו ָּפנִ ים יִ הְ יו לִ י ְבבֵ ית ִדין שֶ ל מַ עְ ָלה ִאם ךְ בָ ר ךְ שֶ טִ פְ ְתחו אֶ ת
עֹורר אֶ ת הַ שַ חַ ר ,יִ ְראו שֶ כ ֹא קִ ט ְַמ ִתיו ך ָָראוי.
הַ שֺ לְ חָ ן עָרוְך ובַ ְמעִ יף הָ ִראשֹון בֹו נִ כְ תַ ב יִ ְתגַבֵ ר ַךא ֲִרי שֶ טְ הֵ א ְמ ֵ
ךֹות ִבים ֲח ַז"ל (מדרש חופת אליהו)ַ :רבִ י ִש ְמעֹון בֶ ן ְמנ ְַס ָיא אֹומֵ רַ :על ְשלֹושָ ה הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא בֹו ֶכה ָךל יֹום
וְ ֵכן ְ
מורה הָ אַ חֲרֹו ָנה.
ּתֹורה בָ אַ ְש ָ
וְ כו' ,וְ עַ ל ּתַ לְ ִמיד חָ ָכם שֶ אֵ ינֹו עֹוסֵ ק בַ ָ
ובֵ אֵ ר ז ֹאת מָ ָרן הַ גָאֹון ַרבִ י ְשמואֵ ל וָא ְז ֶנר זַצַ "ל בְ שו"ת שֵ בֶ ט הַ כֵוִ י (חלק ו סימן א) "שֶ ִה ֵםה אַ ף ַעל ּפִ י שֶ לובָ א ַרבֹות
מורה
בַ ֲח ַז"ל ובַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש ְדבָ ִרים ַר ִבים וְ נִ ְשגָבִ ים בְ שֶ בַ ח מַ ְשךִ ימֵ י קום ,אַ ף ַעל ּפִ י ֵכן ֲח ַז"ל הֶ ְח ִמירו יֹותֵ ר ְבקִ ימַ ת הָ אַ ְש ָ
תֹורה
הָ אַ חֲרֹו ָנה ,שֶ ָעלָיו הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא בֹו ֶכה בְ ָכל יֹום ָויֹום ,וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ אַ ף ַעל ּפִ י שֶ כָאו ָךל אָ דָ ם יָכֹול ַלעֲסֹ ק בַ ָ
מורה הָ אַ חֲרֹו ָנה ָעלָיו הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא בֹו ֶכה".
מֵ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,אֲ בָ ל ִאם ְמבַ חֵ ל ַגם לִ לודֹו בָ אַ ְש ָ
ומסַ ֵטם בַ ַעל שֵ בֶ ט הַ כֵוִ י:
ְ
"ופְ ִשיטָ א לִ י שֶ בְ חִ םוְך הַ דֹורֹות ובִ פְ ָרט בַ טְ ִשיבֹות הַ קְ דֹושֹות צָ ִריְך שֶ טִ הְ ֶיה דֶ ֶרְך הַ חִ םוְך לְ הַ ְרגִ י ָלם לָקום ְבאַ ְשמֹ ֶרתְ ,ד ִאם
ל ֹא ַיעֲשו ֵךן ,מָ ה נַפְ שָ ְך ִאם יִ ְתּפַכְ לו וְ יִ קְ ְראו קְ ִריאַ ת ְשמַ ע בִ זְמַ ָםם ,יִ הְ ֶיה ֶזה בְ לִ י ֲה ָכ ַנת הַ ֶם ֶפש וְ נִ קְ יֹון הַ גוף ,וְ אֵ יְך אֶ פְ שָ ר

לְ ֶנפֶש הַ טִ ְש ְראֵ לִ י לָקום ִמן הַ ִלחָ ה יָשָ ר לְ בֵ ית הַ ְתפִ ָכה בְ לִ י ֲה ָכ ָנה וְ ִאם ֵךן יָכִ ינו עַצְ מָ ם ,יְ אַ חֲרו זְמַ ן ְתפִ ָכה וקְ ִריאַ ת ְשמַ ע וְ ָכל
סֵ דֶ ר הַ טֹום שֶ ל תַ לְ ִמיד חָ ָכם ְמבֺלְ בָ ל" ,עכ"ל.
עֹורר הַ גָאֹון ַר ִבי ְשמואֵ ל וָא ְז ֶנר זַצַ "ל עַ ל ךְָך ַרבֹות וְ הָ ָיה אֹומֵ ר תָ ִמיד שֶ ךְָך הָ ָיה ִמנְ הָ ָגם שֶ ל ָךל גְ דֹו ֵלי
עוריו הָ ָיה ְמ ֵ
ובְ ִש ָ
רֹואים בִ ְתשובֹותָ יו שֶ אֶ ת רֺ בָ ם ָךתַ ב
תֹורה ְבעֹוד לַיְ ָלה ,וְ ֵכן נָהַ ג מָ ָרן הַ חֲתַ "ם סֹו ֵפר זַצַ "ל וכְ פִ י שֶ ִ
הַ דֹורֹות לָקום לִ לְ מֹ ד ָ
תֹורה.
מורה הָ אַ חֲרֹו ָנהְ ,ב ֵעת שֶ הַ לֹ חַ צָ לול וְ הָ ֲאוִ יר נָקִ י ַלעֲסֹ ק בַ ָ
בָ אַ ְש ָ
נֹוראֹות ,וְ אָ דָ ם הַ זֹו ֶכה לָקום ְבשָ עָ ה זֹו זֹו ֶכה
וסגֺכֹותֶ יהָ עֲצומֹות וְ ָ
וְ הִ ֵםה מַ עֲלֹות הַ קִ ימָ ה לִ פְ ֵני עֲלֹות הַ שַ חַ ר גְ דֹולֹות ְמאֹ דְ ,
דֹושים וכְ מֹו שֶ םִ ְראֶ ה לְ הַ ָכן ,שֶ כְ מַ עֲלֹות
לִ ְדבָ ִרים ַרבִ ים ְמאֹ ד ,הֵ ן בְ ג ְַש ִמטות וְ הֵ ן בְ רוחָ נִ טותַ ,ך ֲאשֶ ר מובָ א ַרבֹות בַ ְמ ָפ ִרים הַ קְ ִ
אֵ כו אֵ ינֹו יָכֹול לִ זְךֹות בְ ָכל הַ טֹום ךֺכֹו.
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עֹורר אֶ ת הַ שַ חַ ר ,הוא
ומ ֵ
מַ ֲע ָלה ִראשֹו ָנהֶ :ךֹותֵ ב מֹוהַ ְר ָנ"ת (הלכות השכמת הבוקר ג) שֶ ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם קָ ם בְ עֹוד לַיְ ָלה ְ
זֹו ֶכה לִ קְ נֹות ְשלֵמות עֲצומָ ה בְ נַפְ שֹו שֶ אֵ ינֹו ָיכֹול לִ קְ נֹות אַ חַ ר ךְָך בְ מֶ שֶ ְך ָךל הַ טֹום ךֺכֹו.
שֹורה ַעל נִ ְשמָ תֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם ,וְ ַכאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם קָ ם ִמ ְשנָתֹו לִ פְ ֵני
וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ הַ כַיְ ָלה ה ֲֵרי הוא ְמסַ לֵ ל אֶ ת הַ חֹ שֶ ְך הָ רוחָ נִ י הַ ֶ
שֹורה ַעל נִ ְשמָ תֹו ,וְ הַ תֹוצָ אָ ה ִמ ָךְך ִהיא
תֹורה ְבעֹוד לַיְ ָלהְ ,בכְָך הוא שֹובֵ ר אֶ ת ְמקֹור הַ חֹ שֶ ְך וְ הָ ֲא ֵפ ָלה הַ ֶ
עֲלֹות הַ שַ חַ ר וְ לֹומֵ ד ָ
שֶ ַעל יְ דֵ י ךְָך הוא ְמקַ בֵ ל ךֹ חַ שֶ ַעל יָדֹו הוא זֹו ֶכה לִ ְשבֹ ר ולְ בַ חֵ ל אֶ ת יִ צְ רֹו הָ ָרע.
תֹורה בְ מֶ שֶ ְך הַ טֹום ךֺכֹו ,ךִ י הַ כַיְ ָלה וְ הַ חֹ שֶ ְך ְמסַ ְללִ ים אֶ ת
וְ זֹו ֶכה לְ מַ ֲע ָלה עֲצומָ ה ְמאֹ ד שֶ אֵ ינֹו יָכֹול לִ זְךֹות אַ ף ִאם ַיעֲסֹ ק בַ ָ
ושלִ יטַ ת הַ טֵצֶ ר הָ ָרע וְ הָ רוחַ
ומ ְשתַ לְ שֶ ֶלת ָךל הִ ְסתַ כְ קות הַ דַ ַעת וְ הַ חָ כְ מָ ה ְ
שֹורה ַעל הָ אָ דָ ם ,ומֵ הֶ ם נֹובַ ַעת ִ
הַ חֹ שֶ ְך הָ רוחָ נִ י הַ ֶ
ְשטות ַעל הָ אָ דָ ם בְ מֶ שֶ ְך ָךל הַ טֹום ךֺכֹו ,לְ ל ֹא שֶ טִ הְ ֶיה לָאָ דָ ם ךִ ְמ ַעט ךֹ חַ וְ אֶ פְ שָ רות לְ הִ ְשתַ חְ ֵרר ִמלַ לְ ְתעֹות הַ טֵצֶ ר רח"ל.
ותפִ ָכה ,בְ כְָך הוא מַ כְ נִ יעַ וְ שֹובֵ ר אֶ ת הַ חֹ שֶ ְך וְ הַ כַיְ ָלה הַ ְמסַ ְללִ ים אֶ ת
תֹורה ְ
וְ ִאכו ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם קָ ם ְבעֹוד לַיְ ָלה וְ עֹוסֵ ק בְ ָ
הַ ךְ פִ ירֹות וְ הַ קְ לִ ּפֹות וְ הוא זֹו ֶכה לְ דַ ַעת ֶואֱמו ָנה ְשלֵמָ הַ ,עד שֶ הוא זֹו ֶכה לָחוש מַ לָ ש ךֵיצַ ד הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ְממַ ֵכא ָךל
ומל ֹא כָל הָ אָ ֶרץ ךְ בֹודֹו ,וְ ַעל יְ דֵ י ֶזה ִמ ְתבַ ְחלִ ים מֵ הָ אָ דָ ם ָךל הַ חֹ שֶ ְך הָ רוחָ נִ י וְ ָכל אֲחִ י ַזת הַ קְ לִ ּפֹות הַ ְמבַ קְ ִשים ְב ָכל עֵ ת
עָלְ ִמין ְ
לְ הַ ְטבִ י ַע אֶ ת הָ אָ דָ ם ִבי ֵון ְמצו ַלת תַ ֲאוֹות וְ הַ בְ לֵי עֹו ָלם הַ ֶזה.
וְ ַעל ּפִ י ֶזה ְמתָ ֵרץ מֹוהַ ְר ָנ"ת קֺ ְש ָיא עֲצומָ ה אֲשֶ ר בָ ה ִמ ְתחַ בְ ִטים הַ ְרבֵ ה ,הַ ְמפ ְָר ִשים ַעל הַ שֺ לְ חָ ן עָ רוְך ,מַ דועַ ִה ְס ִמיְך
הָ ַרמָ "א ַל ֲה ָל ָכה א' הַ ְמדַ בֶ ֶרת ַעל חִ טוב הַ קִ ימָ ה לִ פְ ֵני עֲלֹות הַ שַ חַ ר ַלעֲבֹודַ ת הַ ֵ
יתי ד' לְ נֶגְ ִדי ּתָ ִמיד הוא ךְ ָלל
בֹורא ,אֶ תִ :שוִ ִ
אֹורה אֵ ינֹו קָ שור ךְ ָלל לְ ִד ְב ֵרי מָ ָרן הַ בֵ ית
ובמַ עֲלֹות הַ צַ ִדיקִ ים אֲ שֶ ר הֹולְ כִ ים לִ פְ ֵני הָ אֱ ֹלקִ ים וְ כו'ֲ ,אשֶ ר לִ כְ ָ
ּתֹורה ְ
גָדֹול בַ ָ
יֹוסֵ ף אֲשֶ ר נֶאֶ ְמרו לְ פָ נָיו.
תֹורה
עֹורר אֶ ת הַ שַ חַ ר ַלעֲסֹ ק ְב ָ
ולְ פִ י ְדבָ ִרים אֵ כו ְמתֹ ָרץ הַ דָ בָ ר הֵ יטֵ בִ :מּפְ ֵני שֶ ַעל יְ דֵ י שֶ הָ אָ דָ ם קָ ם ְבעֹוד לַיְ ָלה וְ הוא ְמ ֵ
וב ִה ָירה ,וְ עַ ל יְ דֵ י ֶזה
שֹורים ַעל נִ ְשמָ תֹו ,וְ הוא זֹו ֶכה ֶלאֱמו ָנה ְשלֵמָ ה ְ
ובִ ְתפִ ָכהְ ,בכְָך הוא מַ כְ נִ יעַ אֶ ת ָךל הַ חֹ שֶ ְך וְ הַ ךְ פִ ירֹות הַ ִ
רורה מַ לָ ש
וב ָ
יתי ד' לְ נֶגְ ִדי ּתָ ִמיד וְ כו' ,ךִ י ַעל יְ דֵ י ךְָך הוא זֹו ֶכה לִ ִידיעָ ה ְשלֵמָ ה ְ
הוא זֹו ֶכה לְ קַ ֵטם אֶ ת הֶ ְמשֵ ְך הַ ְמעִ יףִ :שוִ ִ
שֶ ְלל ֹא כָל הָ אָ ֶרץ ךְ בֹודֹוֵ ,ךי ָון שֶ ְמ ֺגכָתֹו שֶ ל הַ כִ לוד בַ כַיְ ָלה הוא לְ בַ חֵ ל אֶ ת הַ חֹ שֶ ְך וְ לִ זְךֹות לְ דַ ַעת ,שֶ ּפֵ רושֹו אֱ מו ָנה ְשלֵמָ ה
רורה ומוחָ ִשית בִ ְמצִ יאות אֱֹלקותֹו יִ ְתבָ ַרְך ְב ָכל הַ בְ ִריאָ ה ֺךכָה ,אֲשֶ ר ֶזה מֵ ִביא ִמלֵ י ָלא לְ יִ ְראַ ת ד' ולְ אַ הֲבַ ת ד'
וְ הַ ְרגָשָ ה בְ ָ
בַ דַ ְר ָגה הַ גְ בֹוהָ ה ְביֹותֵ ר ך ְַמבֹ אָ ר בִ ְסעִ יף א' בָ ַרמָ "א עי"ש.
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תֹורה ,אֲשֶ ר הַ טִ חוד הַ ֶזה ִהםֹו דָ בָ ר עָ צום
מַ ֲע ָלה ְשנִ ָטה :הַ קָ ם לִ פְ ֵני עֲלֹות הַ שַ חַ ר ה ֲֵרי בְ כְָך הוא ְמחַ בֵ ר אֶ ת הַ כַיְ ָלה וְ הַ טֹום בְ ָ
ומשַ בֵ ר
תֹורה ,מַ כְ נִ יעַ הָ אָ דָ ם ְ
ְמאֹ ד ך ְַמבֹ אָ ר בַ ְש ָל"ה הַ קָ דֹוש ,וְ הַ חַ ַעם לְ כְָך הואִ ,מּפְ ֵני שֶ בְ כֹ חַ הַ טִ חוד שֶ ל הַ כַיְ ָלה וְ הַ טֹום בְ ָ
ומבַ חֵ ל אֶ ת הַ טִ חוד שֶ ל הַ ִמ ְט ָרא אָ ח ֳָרא ,שֶ הוא שֹ ֶרש ָךל הַ צָ רֹות ַרחֲמָ ָנא לִ צְ ַלן ,ומַ פְ ִריד בֵ ינֵיהֶ ם וְ הָ ְר ָגם ,וְ עַ ל יְ דֵ י שֶ לַ פְ ִריד
ְ
יִ חודָ ם ל ֹא יו ַכל הַ טֵצֶ ר הָ ָרע לִ ְשֹלט בֹו בְ ָכל הַ טֹום ךֺכֹו ךִ י ָךל ךֹ חַ הַ שָ טָ ן וְ חַ ָטלָיו הוא מֵ הַ טִ חוד שֶ כָהֶ ם .וְ הוא ְמקֹור ךָ ל הַ צָ רֹות
ומלֶ םו ִמ ְשתַ לְ ְשלִ ים ָךל הַ ח ְֺרבָ נֹות ,וְ ַעל יְ דֵ י שֶ הָ אָ דָ ם עֹושֶ ה יִ חוד ֶזה ,הוא נִ צָ ל ִמלֵ י ָלא ִמ ָךל ַרע וְ זֹו ֶכה לְ ָכל
וְ הַ בְ עָ יֹות ִ
הַ יְ שועֹות בְ רוחָ נִ טות וְ ג ְַש ִמטות.
ומשַ כְ חֹו מֵ עַ ל גְ בולֹו.
הֹורג אֶ ת הַ טֵצֶ ר הָ ָרע לְ ג ְַמ ֵרי ְ
וְ ָל ֵכן ָךל הַ קָ ם לִ פְ ֵני עֲלֹות הַ שַ חַ ר ,ה ֲֵרי ְבכְָך הוא ֵ
ובְ כְָך הִ ְסבִ ירו הַ ִחידָ "א וְ עֹוד ִמגְ דֹו ֵלי הַ דֹורֹות ,אֶ ת ִדבְ ֵרי ֲח ַז"ל (סנהדרין עד)" :הַ בָ א ַלה ֲָרגְ ָך הַ ְש ֵךם לְ הָ ְרגֹו"ְ ,דהַ יְ נו
הֹורג אֶ ת הַ טֵצֶ ר הָ ָרע לְ ג ְַמ ֵרי וְ ל ֹא יִ ְה ֶיה לֹו ְשלִ יטָ ה ָעלֶיָך ְבמֶ שֶ ְך ָךל הַ טֹום ךֺכֹו.
ַךאֲשֶ ר תַ ְשךִ ים בַ בֹ קֶ ר ַלעֲבֹודַ ת ד' בְ כְָך אַ תָ ה ֵ
ומבֹ אָ ר בַ ְמפ ִָרים הַ קְ ִ
ְ
דֹושים ,שֶ ֶזה ָרמוז בְ ִדבְ ֵרי הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך שֶ אָ מַ ר ַלםָחָ ש (בראשית ג ,ט"ו) :הוא יְ שופְ ָך ר ֹאש וְ אַ ּתָ ה
אשית הַ טֹום ,בְ ָכְך הוא יְ רֹוצֵ ץ אֶ ת
ותפִ ָכה בְ ֵר ִ
תֹורה ְ
ְּתשופֶ םו עָ קֵ ב ,ובְ כְָך ָרמַ ז לֹו שֶ ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם יָקום מֺקְ דָ ם וְ ַיעֲסֹ ק בְ ָ
ר ֹאשֹו שֶ ל הַ םָחָ ש וְ יַהַ ְרגֵהו ,אֲבָ ל "וְ אַ ּתָ ה ְּתשופֶ םו עָ קֵ ב" ַך ֲאשֶ ר הָ אָ דָ ם יָקום בְ שָ עָ ה ְמאֺחֶ ֶרת הוא נָתון ךְ בָ ר תַ חַ ת ִשלְ טֹונֹו
שֶ ל הַ טֵצֶ ר הָ ָרע וְ הוא יו ַכל לִ ְשֹלט ָעלָיו חַ ס וְ שָ לֹום.
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ובָ ֶזה ֵּפ ְרשו גְ דֹו ֵלי הַ ח ֲִסידות אֶ ת הַ ּפָסוק (תהלים) " :אֱ ֹלקִ ים אֵ לִ י אַ ּתָ ה אֲ שַ ח ֲֶריָ צָ ְמאָ ה לְ ָך נַפְ ִשי ךָ מַ ה לְ ָך ְבשָ ִרי
ִיתָך לִ ְראֹות עֺזְ ָך וכְ בֹודֶ ָך"ַ ,ךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם קָ ם מֺקְ דָ ם ַלעֲבֹודַ ת הַ שֵ ם וְ אֹומֵ ר
ְבאֶ ֶרץ ִצטָה וְ עָ יֵף ְבלִ י מָ יִ ם ךֵן בַ קֹ דֶ ש ֲחז ִ
לְ הַ שֵ ם "אֵ לִ י אַ תָ ה" לִ פְ ֵני עֲלֹות הַ שַ חַ ר (ךְ שֶ ֶזה "אֲשַ ח ֲֶר ָי")ַ ,על יְ דֵ י ֶזה הוא זֹו ֶכה ָךל הַ טֹום ךֺכֹו לְ ַגעֲגועִ ים וְ כִ מופִ ים לְ הַ שֵ ם
יִ ְתבָ ַרְך ,וְ יִ ְתקַ ֵטם בֹו ָךל הַ טֹום "צָ ְמאָ ה לְ ָך נַפְ ִשי ךָ מַ ה לְ ָך ְבשָ ִרי" ,שֶ אֲפִ כו הַ בָ שָ ר וְ הַ גוף י ְַרגִ יש וְ יָחוש אֶ ת הַ ךִ מופִ ין
וְ ַגעֲגועִ ים ַעזִ ים לַקָ דֹוש בָ רוְך הוא ,ובִ זְכות ֶזה אֲפִ כו ִאם ַיעֲבֹ ר ָעלָיו אַ חַ ר ךְָך ָךל ִמי ֵני נְ פִ ילֹות וִ ִירידֹות וְ הוא יִ ּפֹ ל לִ ְמקֹומֹות
שֶ הֵ ם "אֶ ֶרץ ִצטָה וְ עָ יֵף ְבלִ י מָ יִ ם" הוא יִ ְז ֶךה לָחוש אֶ ת הַ ְדבֵ קות וְ הַ קֶ שֶ ר לְ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ,וְ יִ זְךֶ ה שֶ טִ ְתקַ ֵטם בֹו הֶ ְמשֵ ְך
ִיתָך לִ ְראֹות עֺזְ ָך וכְ בֹודֶ ָך".
הַ ּפָסוק "ךֵן בַ קֹ דֶ ש ֲחז ִ
בֹוראֹוֲ ,אשֶ ר ִמךֹ חַ ז ֹאת זֹו ֶכה הָ אָ דָ ם לִ ְדבֵ קות בְ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ָךל הַ טֹום ךֺכֹו,
וְ ָכל ז ֹאת בִ זְכות שֶ הוא קָ ם מֺקְ דָ ם ַלעֲבֹודַ ת ְ
אשית הַ טֹום.
ךִ י ִהכְ נִ יעַ אֶ ת ָךל הַ חֹ שֶ ְך וְ הַ קְ לִ ּפֹות מֵ ַעל נִ ְשמָ תֹו ְב ֵר ִ
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גֹורם שַ עֲשועִ ים גְ דֹולִ ים בַ לָ רֹום,
ישיתֶ :הַ קָ ם לִ פְ ֵני עֲלֹות הַ שַ חַ ר זֹו ֶכה בְ שָ ָעה זֹו לֹומַ ר ִתקון חֲצֹות ,אֲ שֶ ר ֵ
מַ ֲע ָלה ְשלִ ִ
חומים ַר ִבים ,הֵ ן
ושכ ָָרה עָ צום לְ אֵ ין ִשעור ,וְ כֹ חָ ה ַרב לְ זַךֹות אֶ ת הָ אָ דָ ם לִ ישועֹות גְ דֹולֹות בִ ְת ִ
וסגֺכֹותָ יו ַרבֹות ְמאֹ דְ ,
ְ
בַ ִלישֹור הָ רוחָ נִ י וְ הֵ ן בַ ִלישֹור הַ ג ְַש ִמי ,ךַלובָ א בַ ּפ ֶֶרק ּפְ אֵ ר תַ חַ ת אֵ ֶפר (עיין שם).
לודים ֺך ָכם ךְ מֹו שֶ ָךתַ ב הָ אֲ ִרי ָז"ל .וְ ֵכן
וְ הִ ֵםה הַ קָ ם לִ פְ ֵני עֲלֹות הַ שַ חַ ר ,א ֲִמ ַירת ִתקון חֲצֹות ה ֲֵרי ִהיא קֹודֶ מֶ ת לְ ָכל הַ כִ ִ
ּפ ְָסקו גְ דֹו ֵלי הָ אַ חֲרֹונִ ים הַ חִ ידָ "א הַ גְ ָר"ח ָפלָאגִ 'י וָעֹוד ,וזְמַ ן א ֲִמ ַירת ִתקון חֲצֹות הוא ַעד עֲלֹות הַ שַ חַ ר ךְ מֹו שֶ ָךתַ ב מָ ָרן הַ בֶ ן
ִאיש חַ י (פרשת וישלח) ,וְ ָל ֵכן הַ קָ ם לִ פְ ֵני עֲלֹות הַ שַ חַ ר זֹו ֶכה ַל ֲא ִמ ַירת ִתקון חֲצֹות אֲ שֶ ר מַ ֲעלָתָ ה ַרבָ ה וְ נִ ְשגָבָ ה ְמאֹ ד.
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תֹורה ְבעֹוד לַיְ ָלה ,ה ֲֵרי הוא זֹו ֶכה בִ ְש ַעת לִ לודֹו לְ ִה ְתחַ בֵ ר עִ ם
מַ ֲע ָלה ְר ִביעִ יתִ ֶ :ה ֵםה הַ קָ ם לִ פְ ֵני עֲלֹות הַ שַ חַ ר ַלעֲסֹ ק בַ ָ
יבים לְ קֹול לִ לודֹו ומַ ְשּפִ יעִ ים
נִ ְשמֹות הַ צַ ִדיקִ ים אֲשֶ ר נִ ְמצָ אֹות בְ ַגן עֵ דֶ ן ,ך ְַמבֹ אָ ר בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (פרשת נח עב) וְ הֵ ם מַ קְ ִש ִ
תֹורה גְ דֹולִ ים בְ ֵעת לִ לודֹו.
שֶ ַפע שֶ ל קְ דֺשָ ה וְ טָ ה ֳָרה ְבנִ ְשמָ תֹו ,וְ ַעל יְ דֵ י ֶזה הוא אַ ף זֹו ֶכה לְ חִ דושֵ י ָ
וְ ַעל ךְָך הִ ְתבַ חֵ א וְ אָ מַ ר הָ רה"ק ַר ִבי בָ רוְך ִמלֶ ע ִז'יבוז' זִי ָע"א שֶ הַ כֹומֵ ד בִ ימֹות הַ חֹ ל לִ פְ נֹות בֹ קֶ ר ,ה ֲֵרי הוא טֹועֵ ם טַ עַ ם
שֶ ל ַגן עֵ דֶ ן הַ תַ חְ תֹון ,וְ ִאכו הַ כֹומֵ ד בְ שַ בָ ת קֹ דֶ ש לִ פְ נֹות בֹ קֶ ר ה ֲֵרי הוא טֹו ֵעם טַ ַעם ַגן עֵדֶ ן הָ עֶלְ יֹון.
תֹורה זֹו ֶכה
דֹושיםַ ,על ּפִ י ִד ְב ֵרי הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש הַ ךֹותֵ ב שֶ בְ ָכל לַיְ ָלה הָ עֹוסֵ ק בַ ָ
וְ או ַלי אֶ פְ שָ ר לְ בָ אֵ ר אֶ ת ְדבָ ָריו הַ קְ ִ
ומ ְתחַ בְ ִרים עִ לֹו ,וְ ִאכו בְ שַ בָ ת קֹ דֶ ש ,שֶ בֹו ָךל הַ צַ ִדיקִ ים עֹולִ ים לְ ַגן
שֶ הַ צַ ִדיקִ ים שֶ בְ ַגן עֵדֶ ן הַ תַ ְחתֹון מַ קְ ִשיבִ ים לְ קֹול לִ לודֹו ִ
יבים לְ קֹול לִ לודֹו ,וְ יִ תָ ֵכן שֶ ָכ ֵכן הַ כֹומֵ ד ִבימֹות
עֵדֶ ן הָ עֶלְ יֹון ֲא ַזי הַ כֹומֵ ד בַ כַיְ ָלה זֹו ֶכה שֶ הַ צַ ִדיקִ ים ֲאשֶ ר ְב ַגן ֵעדֶ ן הָ ֶעלְ יֹון מַ קְ ִש ִ
הַ חֹ ל לִ פְ נֹות בֹ קֶ ר טֹו ֵעם טַ ַעם ַגן ֵעדֶ ן הַ תַ חְ תֹון ךִ י זֹו ֶכה לְ הֶ אָ ָרה ִמ ַגן עֵ דֶ ן הַ תַ חְ תֹון ,וְ ִאכו הַ כֹומֵ ד בְ שַ בָ ת לִ פְ נֹות בֹ קֶ ר ה ֲֵרי הוא
טֹו ֵעם טַ ַעם ַגן עֵ דֶ ן הָ עֶלְ יֹון ךִ י זֹו ֶכה לְ הֶ אָ ָרה ִמ ַגן עֵ דֶ ן הָ ֶעלְ יֹון.
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ישית :הִ ֵםה ְש ַעת עֲלֹות הַ שַ חַ ר ה ֲֵרי הִ יא ְשעַ ת ָרצֹון גְ דֹו ָלה ְמאֹ ד לְ קַ בָ ַלת ָךל הַ ְתפִ כֹות ךְ מֹו שֶ ָךתַ ב הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש
מַ ֲע ָלה ח ֲִמ ִ
ובוַדַ אי
ומֹוסיף עֹוד הַ זֹ הַ ר ,שֶ ָכ ֵכן ָךל הָ רֹוצֶ ה שֶ טִ ְתקַ טְ מו ִב ְרכֹותָ יו יְ בָ ֵרְך אֶ ת חֲבֵ רֹו בִ ְש ַעת עֲלֹות הַ שַ חַ ר ְ
ִ
(תזריע מ"ד ע"א)
ִת ְתקַ ֵטם בִ ְרכָתֹו.
וְ כְָך הָ ָיה אֹומֵ ר הָ רה"ק ר' צְ בִ י ִה ְירש ִמ ִז ִיד ְטשֹוב זִיעָ "א ,שֶ טָכֹול ָךל אָ דָ ם לִ פְ עֹ ל ִב ְתפִ כָתֹו שֶ ִל ְת ַּפ ֵכל ְב ָכל לַיְ ָלה לִ פְ נֹות
תוחים לְ קַ בָ ַלת ָךל
נֹוראָ ה ְמאֹ ד שֶ בָ ה ָךל הַ ְשע ִָרים ּפְ ִ
בֹ קֶ ר ,ךְ מֹו שֶ ּפֹועֲלִ ים בְ יֹום ךִ ּפור בִ ְש ַעת נְ עִ י ָלה ,ךִ י הִ יא ְש ַעת ָרצֹון ָ
הַ ְתפִ כֹות וְ הַ בַ קָ שֹות שֶ ל ָךל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד.
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תֹורהַ ,על יְ דֵ י ךְָך הוא זֹו ֶכה לְ הִ ְת ַּפ ֵכל ְתפִ ַכת שַ ח ֲִרית ָך ָראוי ,ךִ י ִאי אֶ פְ שָ ר
מַ ֲע ָלה ִש ִשית :הַ קָ ם לִ פְ ֵני עֲלֹות הַ שַ חַ ר וְ עֹוסֵ ק בַ ָ
תֹורה לִ ְתפִ כָתֹו ,וכְ מֹו שֶ ָךתַ ב הָ אֲ ִרי ָז"ל שֶ ָךל
לִ זְךֹות לְ הִ ְת ַּפ ֵכל בְ ֵלב טָ הֹור וְ שָ ֵלם ַרק ַעל יְ דֵ י שֶ הָ אָ דָ ם עֹושֶ ה ֲה ָכ ָנה בְ לִ לוד הַ ָ
תֹורה ִהיא ,ךְ דֵ י ַלעֲשֹות ֲה ָכ ָנה לִ ְתפִ ַכת שַ ח ֲִרית שֶ ִת ְה ֶיה ך ָָראוי וְ ַכםָכֹון.
קִ ימַ ת חֲצֹות ַלעֲסֹ ק בַ ָ
וגְ דֹו ֵלי הַ צַ ִדיקִ ים הֶ א ֱִריכו ַרבֹות בַ ח ֲִשיבות הַ ֲה ָכ ָנה ל ְַתפִ ָכה ,וכְ מֹו שֶ הִ ְתבַ חֵ א וְ אָ מַ ר הַ חֹו ֶזה ִמכֺבְ לִ ין זִיעָ "א ,שֶ ָךל הַ כֹומֵ ד
תֹוספֹות ,בְ וַדַ אי ְתפִ כָתֹו תֵ ָראֶ ה אַ חֶ ֶרת לְ ג ְַמ ֵרי .וְ ֵכן ָךתַ ב מֹוהַ ְר ָנ"ת (הלכות
לִ פְ ֵני הַ ְתפִ ָכה ְש ֵני דַ ּפִ ים גְ מָ ָרא עִ ם ַר ִש"י וְ ְ
השכמת הבוקר ג ,ד) ךִ י עִ קַ ר הַ קִ ימָ ה בַ חֲצֹות וְ לִ פְ ֵני עֲלֹות הַ שַ חַ ר הוא ַרק ִב ְש ִביל לִ זְךֹות לְ הִ ְת ַּפ ֵכל שַ ח ֲִרית ְבכַ ָו ָנה גְ דֹו ָלה
ובְ ֵלב שָ ֵלם ך ָָראוי וְ כו' עי"ש.
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מַ ֲע ָלה ְש ִביעִ יתֶ:הַ קָ ם לִ פְ ֵני עֲלֹות הַ שַ חַ ר ה ֲֵרי שֶ ַעל יְ דֵ י ֶזה הוא זֹו ֶכה לְ הִ ְת ַּפ ֵכל שַ ח ֲִרית עִ ם הָ נֵץ הַ חַ לָ ה שֶ לַ עֲלֹותֶ יהָ ַרבֹות
וב ְש ַכר ז ֹאת זֹו ֶכה הָ אָ דָ ם לִ ְש ִמ ָירה עֶלְ יֹו ָנה בְ מֶ שֶ ְך ָךל הַ טֹום ךֺכֹו ,ךְ מֹו
ְמאֹ ד ,וְ הִ יא הַ ִלצְ ָוה ִמן הַ לֺבְ חָ ר ,ךְ מֹו שֶ ּפָסַ ק הָ ַר ְמבַ "םִ ,
רֹואים שֶ חִ זְקִ ָטה ְבחָ לְ יֹו ִה ְתּפַ ֵכל ַלה'
שֶ אָ ְמרו ֲח ַז"ל (ברכות עט)ָ :ךל הַ מֹומֵ ְך גְ אֺ ָכה לִ ְתפִ ָכה אֵ ינֹו נִ זֹוק ָךל הַ טֹום ךֺכֹו .וְ כְָך ִ
יתי" ,וְ כ ְָתבו ֲח ַז"ל (ברכות יא):
ובלֵב שָ לֵם וְ הַ חֹוב ְבעֵ ינֶיָך עָ ִש ִ
וְ אָ מַ ר " :זְכָ ר נָא אֵ ת אֲ שֶ ר ִה ְתהַ כַכְ ִּתי לְ פָ נֶיָך בֶ אֱ מֶ ת ְ
יתי" שֶ ִה ְס ִמיְך גְ ֺא ָכה לִ ְתפִ ָכה וְ הִ ְת ַּפ ֵכל תָ ִמיד ְבהָ נֵץ הַ חַ לָ ה ,וְ אָ כֵ ן נִ ְתקַ ְב ָלה
א"ר יְ הודָ ה אָ מַ ר ַרב מַ הו "וְ הַ חֹוב ְב ֵעינֶיָך ָע ִש ִ
ְתפִ כָתֹו וְ הִ בְ ִריא מֵ חָ לְ יֹו.

וְ הִ ְסבִ יר ז ֹאת הַ בַ ַעל שֵ ם טֹובִ ,מּפְ ֵני שֶ הַ ִל ְת ַּפ ֵכל בְ הָ נֵץ הַ חַ לָ ה ה ֲֵרי הוא יָכֹול לְ בַ חֵ ל ולְ הַ ְמ ִתיק אֶ ת ָךל הַ ִדינִ ים וְ אֶ ת ָךל
ימוסין ,וְ אֶ פְ שָ ר עֲדַ יִ ן לְ הַ ְמ ִתיק אֶ ת ָךל
הַ גְ זֵרֹות הַ קָ שֹות בִ ְתפִ כָתֹו ,ךִ י קֹ דֶ ם יְ צִ יאַ ת הַ חַ לָ ה עֲדַ יִ ן ל ֹא יָצְ או הַ לַ זִיקִ ים וְ הַ ג ְַר ִדי ֵני נִ ִ
הַ גְ זֵרֹות ,וְ ִאכו הַ ִל ְת ַּפ ֵכל בְ שָ ָעה ְמ ֺאחֶ ֶרת לְ אַ חַ ר שֶ ךְ בָ ר יָצְ או בַ ֲע ֵלי הַ ִדינִ ים לָעֹו ָלם ,ה ֲֵרי שֶ קָ שֶ ה ְמאֹ ד לְ הַ ְמ ִתיק אֶ ת הַ ִדינִ ים
ולְ בַ ְח ָלם.
ומסַ ֵטם הַ בַ ַעל שֵ ם טֹוב :שֶ ָכ ֵכן הַ הֶ בְ דֵ ל בֵ ין הַ ִל ְת ַּפ ֵכל עִ ם הָ ֵנץ הַ חַ לָ ה לְ ִמי שֶ ִל ְת ַּפ ֵכל אַ ח ֲֶריהָ  ,הוא ַךהֶ ְבדֵ ל בֵ ין ִמז ְָרח
ְ
לְ מַ ע ֲָרב ובֵ ין שָ מַ יִ ם לָאָ ֶרץ מַ לָ ש.
ז ֹאת וָעֹוד ,הַ ִל ְת ַּפ ֵכל בְ שָ עָ ה זֹו שֶ בָ ה נִ ְש ָלם ָךל יִ חוד הַ ְשכִ י ָנה הַ ַםעֲשֶ ה ַעל יְ דֵ י הַ כִ לוד אֲשֶ ר מֵ חֲצֹות עַ ד הָ ֵנץ הַ חַ לָ ה,
ובְ שָ ָעה זֹו הִ יא הָ ֵעת שֶ בָ ה נִ ְשל ִָמים ָךל הַ ִתקונִ ים שֶ ַםעֲשו בַ כַיְ ָלה וְ ָל ֵכן הַ ִל ְת ַּפ ֵכל בִ ְש ַעת הָ ֵנץ הַ חַ לָ ה ,יֵש לֹו ַגם חֵ ֶלק ְב ָכל
ִתקו ֵני הַ ְשכִ י ָנה ,הַ ַםע ֲִשים בַ כַיְ ָלה.
חֹורה ַרבָ ה
חֹורה ְביֹום הַ שוק ַךאֲשֶ ר הַ ֲחנֺטֹות עֲדַ יִ ן ּפְ תוחֹות שֶ בְ וַדַ אי יָכֹול הוא לִ קְ נֹות ְס ָ
מָ שָ ל לְ אָ דָ ם הַ בָ א לִ קְ נֹות ְס ָ
וְ טֹובָ ה ְמאֹ ד.
וְ ָל ֵכן ךָתַ ב הָ אֲ ִרי ָז"ל ,שֶ ָךל הַ ִל ְתּפַכְ לִ ים לְ אַ חַ ר הָ ֵנץ הַ חַ לָ ה ְמקַ בְ לִ ים אֶ ת הֶ אָ ַרת הַ ְתפִ כִ ין מֵ אֵ כו שֶ קָ מו בַ חֲצֹות וְ ִה ְתּפַ לְ לו
יֹורד הָ אֹור שֶ ל הַ ְתפִ כִ ין הַ ְמסַ לֵ ל אֶ ת ָךל הַ לֹ ִחין וְ הַ שֶ ַפע בְ רוחָ נִ טות ובְ ג ְַש ִמטות לְ ָכל עַ ם יִ ְש ָראֵ ל.
בְ הָ נֵץ הַ חַ לָ ה ,שֶ דַ ְר ָךם ֵ
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ֶ
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ֶ
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מַ ֲע ָלה ְש ִמינִ ית :הַ קָ ם לִ פְ ֵני עֲלֹות הַ שַ חַ רַ ,על יְ דֵ י ֶזה ה ֲֵרי הוא זֹו ֶכה לִ הְ יֹות מֵ עֲשָ ָרה ִראשֹונִ ים ְבבֵ ית הַ ךְ נֶסֶ ת אֲ שֶ ר ְש ָכ ָרם
ֲש ָרה ִראשֹונִ ים,
ַרב ְמאֹ ד ,ךְ מֹו שֶ אָ ְמרו ֲח ַז"ל (ברכות מ"ז) :לְ עֹו ָלם י ְַשךִ ים אָ דָ ם לְ בֵ ית הַ ךְ נֶסֶ ת ךְ דֵ י שֶ טִ ְז ֶךה וְ יִ לָ ֶנה עִ ם ע ָ
נֹותנִ ים לֹו שָ כָ ר ךְ ֶנ ֶגד ֺך ָכם ,וְ הוא מֵ הַ ְדבָ ִרים שֶ הָ אָ דָ ם אֹו ֵכל ּפֵרֹותֵ יהֶ ם בָ עֹו ָלם הַ ֶזה וְ הַ קֶ ֶרן
שֶ אֲ פִ כו מֵ אָ ה בָ ִאים אַ ח ֲֵריהֶ ם ְ
קַ טֶמֶ ת לֹו לָעֹו ָלם הַ בָ א ךְ מֹו שֶ ך ְָתבו ֲח ַז"ל (משנה פאה פרק א').
ובִ ְש ַכר ז ֹאת מֺבְ טָ ח לֹו לָאָ דָ ם שֶ טִ ְז ֶךה ַל ֲא ִריכות י ִָמים וְ שָ נִ ים ,ךְ מֹו שֶ אָ מַ ר ַר ִבי יֹוחָ ָנן ַעל זִקְ ֵני בָ בֶ ל שֶ הֶ אֱ ִריכו י ִָמים
בִ זְכות ךְָך שֶ הָ יו מַ ְשךִ ִ
ימים ומַ ע ֲִריבִ ים לָבֹוא לְ בֵ ית הַ ךְ נֶסֶ ת ,וכְ מֹו שֶ אָ מַ ר ַרבִ י יְ הֹושֺ ַע בֶ ן לֵוִ י לְ בָ נָיוּ :תַ קְ ִדימו ָלבֹוא לְ בֵ ית
הַ ךְ נֶסֶ ת וְ ָכְך ּתַ אֲ ִריכו י ִָמים (ברכות ח') ,ובִ ְש ַכר ז ֹאת ָךל אֹויְ בָ יו נֹופְ לִ ים תַ חְ תָ יו ךְ מֹו שֶ ך ְָתבו ֲח ַז"ל (גיטין ז') ,וְ ָכל
ְתפִ כֹותָ יו ִמ ְתקַ בְ לֹות ךְ מֹו שֶ בֵ אֵ ר הַ לַ הַ ְרשָ "א שָ ם (ד"ה שלח ליה) ,וְ תַ לְ מודֹו ִמ ְתקַ ֵטם בְ יָדֹו (ילקוט שמעוני משלי י"ז).
וְ ַעל יְ דֵ י שֶ הָ אָ דָ ם קָ ם לִ פְ ֵני עֲלֹות הַ שַ חַ ר הוא זֹו ֶכה ַגם לִ הְ יֹות הָ ִראשֹון ְבבֵ ית הַ ךְ נֶסֶ ת ,שֶ ֶזה מֵ הַ ִתקונִ ים הַ גְ דֹולִ ים לִ פְ ַגם
הַ בְ ִרית ,ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב הַ ֶּפ ֶלא יֹו ֵעץ (סימן בית כנסת) ,וְ ֵכן ך ְָתבו הַ גְ ָר"ח ָפלָאגִ י' זִי ָע"א ובַ מֵ ֶפר יְ סֹוד יֹוסֵ ף ,וְ עַ ל יְ דֵ י ֶזה הָ אָ דָ ם
נִ קְ ָרא בְ שֵ ם צַ ִדיק בַ שָ מַ יִ ם ,ךְ מֹו שֶ ךֹותֵ ב הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש בְ פ ָָרשַ ת ְתרומָ ה (דף קלא) וְ ַנעֲשֶ ה ַעל יְ דֵ י ֶזהֵ ,רעַ וְ אָ הוב ַלקָ דֹוש
ושכָרֹו ַרב ְמאֹ ד ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב הַ חִ ידָ "א (אהבת דוד לחיד"א דרוש י"ד עי"ש).
בָ רוְך הוא ְ

ְס ֺג ָכה לִ ְשלֹום בַ ִית
הֹורה ְלאֶ חָ ד ֶש ִה ְתאֹו ֵנן ְבפָ נָיו ֶשטֵש לֹו ְבעָ יֹות ִב ְשלֹום בַ ִיתֶ ,שטָקום קֹ ֶדם אֹור הַ טֹום ְו ַיעֲסֹ ק
ִשׂש ָכר ֹדב ִמבֶ עלְ זְ א זִ יעָ "א ָ
הָ רה"ק ַר ִבי י ָ
ִּת ֵכן ֶשהַ חַ עַ ם ְלכְָך הוא כֵי ָון ֶשעַ ל י ְֵדי ֶזה הוא ֵמ ִשיב אֶ ת
יתםְ ,וי ָ
ומנֺןָ ה ֶשטָשוב הַ ָשלֹום וְהַ ַשלְ ָוה לִ ְש ֹכן ְבבֵ ָ
דוקה ְ
ּתֹורה ,וְהוא ְסגֺלָ ה ְב ָ
בַ ָ
ומ ְת ַק ֵטם בֹו ִד ְב ֵרי
ּתֹורה בַ לַ יְלָ ה ְשכִ י ָנה ְשרו ָיה כְ נֶגְ דֹוִ ,
הַ ְש ָראַ ת הַ ְשכִ י ָנה לִ ְש ֹכן ְבבֵ יתֹו ,כְ מֹו ֶשכ ְָתבו חֲ ַז"ל (תמיד ל"ב)ָ :כל הָ עֹוסֵ ק בַ ָ
ְש ְל ָוה ָּת ִמיד ְבבֵ יתֹו.
חֲ ַז"ל :זָכו ְשכִ י ָנה ְשרו ָיה בֵ ינֵיהֶ םֶ ,שזֶ ה ְמקֹור ָכל הַ ְב ָרכֹות ,וְלָ ֵכן עַ ל י ְֵדי ֵכן זֹו ֶכה הָ אָ ָדם לְ ָשלֹום ו ַ
אומה ,עַ ד ֶשהֵ חֵ ל לָ קום
הֹועילו לֹו ְמ ָ
ְהודי י ָָקר ֶשהָ ָיה סֹובֵ ל ַרבֹות ִמ ְבעָ יֹות ִב ְשלֹום בַ ִית ,וְנִ ןָ ה הַ ְרבֵ ה ְד ָרכִ ים וְעֵ צֹות וְל ֹא ִ
ְו ֵכן ִספֵ ר ִלי י ִ
ּתֹורה ,ו ְִה ְת ַקטֵם בֹו הַ פָ סוק ִב ְרצֹות ה' ַד ְרכֵי ִאיש גַם אֹויְבָ יו י ְַשלִ ם ִאּתֹו ,וְשוב חָ ַזר הַ ָשלֹום וְהַ ַשלְ ָוה ִל ְש ֹכן ְבבֵ יתֹו,
ְבעֹוד לַ יְלָ ה לַ עֲסֹ ק בַ ָ
בָ רוְך ה'.

ּתֹורה ,וְשוב ְב ֶד ֶרְך פֶ לֶ א
סֹובלִ ים ִמ ְבעָ יֹות גְ דֹולֹות ְב ִענְ ָין ֶזה ,עַ ד ֶשהֵ חֵ לו לָ קום ְבעֹוד לַ יְלָ ה לַ עֲסֹ ק בַ ָ
ְוכְָך ִספְ רו לִ י ַגם כ ַָםה אֲ נ ִָשים ֶשהָ יו ְ
יתם.
חָ זְ רו הַ ָשלֹום וְהַ ַש ְל ָוה ִל ְש ֹכן ְבבֵ ָ
וסגֺלָ ה נִפְ לָ אָ ה ִל ְשלֹום בַ ִית יֵש ַגם בַ ִשירֹות ו ְִת ְשבָ חֹות ֶש ָש ִרים קֹ ֶדם אֹור הַ טֹום ,כְ מֹו ֶשכ ַָתב ְבסֵ פֶ ר הַ ִםדֹות (בנים אות ס"ה) :הַ ִשירֹות
ְ
ּקֹורים קֹ ֶדם אֹור הַ טֹום הוא ְסגֺלָ ה לְ בָ נִ יםַ ,גם ְל ִא ָשה ֶשמ ְֶחסָ ר חֲ לָ בָ הַ ,גם ְל ִא ָשה ָרעָ ה ֶש ִהיא ַכעֲסָ נִ ית.
וְהַ ִּת ְשבָ חֹות ֶש ִ

ֶ
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ָּהֶלְר ֶ
ְגֶ
ֺּל
ס
ךָתוב בְ סֵ ֶפר הַ ִלדֹות (בנים סה)ָ :ךל ִמי שֶ טֵש לֹו חֹו ֶלה בְ תֹוְך בֵ יתֹו יָקום לִ פְ ֵני עֲלֹות הַ שַ חַ ר וְ י ֹאמַ ר ִשיר הַ ִש ִירים,
וְ ַרבִ ים שֶ עָשו ז ֹאת וְ ָראו ּפְ לָאֹות מַ לָ ש ַךאֲשֶ ר הָ ָיה לָהֶ ם חֹו ֶלה ח"ו ְבבֵ יתָ ם ,וְ הֵ ם הִ ְב ִריאו ִמ ָטד אַ חַ ר ָךְך שֶ כ ֹא ךְ דֶ ֶרְך הַ חֶ בַ ע
מַ לָ ש.
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רֹואים שֶ רֹ ב הַ םִ ִמים שֶ אֵ ְרעו לְ עַ ם יִ ְש ָראֵ ל ְבמֶ שֶ ְך
הִ ֵםה הַ כַיְ ָלה הוא זְמַ ן ְמ ֺס ָגל לְ נִ ִמים וִ ישועֹות לְ עַ ם יִ ְש ָראֵ ל ,וְ ָל ֵכן אָ נו ִ
ָךל הַ דֹורֹות ,אֵ ְרעו בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה.
ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש ְבפ ָָרשַ ת לְֶך לְ ָך (דף צ) וְ ֶזה לְ שֹונֹו :רֹ ב הַ םִ ִמים שֶ אֵ ְרעו לְ עַ ם יִ ְש ָראֵ ל אֵ ְרעו בַ חֲצֹות לַיְ ָלה.
ךֹות ִבים ֲח ַז"ל ְבמַ מֶ ֶכת יֹומָ א דַ ף כ"ט (על פי ביאור המהרש"א) שֶ רֹ ב הַ םִ ִמים הַ גְ דֹולִ ים שֶ הָ יו לְ עַ ם יִ ְש ָראֵ ל קָ רו
וְ ֵכן ְ
בַ כַיְ ָלה.
וְ כְָך ַגם ך ְָתבו ֲח ַז"ל בְ ִמ ְד ָרש ַרבָ ה אֵ י ָכה (פרק א ,כג) ַעל הַ ּפָסוק (תהלים נט) "אֶ זְךְ ָרה נְ גִ ינ ִָתי בַ כָיְ ָלה" ,אָ מַ ר ַר ִבי
יְ הודָ ה :נִ ְזך ֶֶרת ֲאנִ י ִש ִירים שֶ שַ ְר ִתי לְ ָפנֶיָך בַ כֵילֹות שֶ בָ הֶ ם ָע ִשיתָ לִ י נִ ִמים ,בַ כַיְ ָלה שֶ ל ּפ ְַרעֹ ה ךְ מֹו שֶ ָךתוב :וַיְ ִהי בַ חֲצִ י
הַ כַיְ לָה וַה' הִ ךָה כָל בְ כֹור ,וְ הֹודו יִ ְש ָראֵ ל ַלה' ךְ מֹו שֶ ךָתוב (ישעיה ל ,כט) הַ ִשיר יִ הְ יֶה ָלכֶם ךְ לֵיל הִ ְתקַ דֶ ש חָ ג ,ובַ כַיְ ָלה שֶ ל
גִ ְדעֹון שֶ הִ ךִ יתָ אֶ ת ִמ ְד ָין ַועֲמָ ֵלק וְ שָ רו וְ הֹודו יִ ְש ָראֵ ל לְ פָ נֶיָך.
וְ ֵכן בְ לֵילֹו שֶ ל סַ נְ חֵ ִריב ִבימֵ י ִחזְקִ טָהו שֶ ךָתוב בֹו (מלכים ב ,יט) וַיְ ִהי בַ כַיְ לָה הַ הוא ַוטֵצֵ א מַ לְ אַ ְך ה' ַוטְַך ְבמַ ֲחנֵה אַ שור
מֵ אָ ה ְשמֹונִ ים ַוח ֲִמשָ ה אָ ֶלף ובְ אֹותֹו לַיְ ָלה שָ רו יִ ְש ָראֵ ל וְ הֹודו ַלה' ,ךְ מֹו שֶ ָך ְתבו ֲח ַז"ל בַ גְ מָ ָרא (פסחים קיז וסנהדרין צד).
וכְ מֹו שֶ לובָ א בַ ּפִ טוט בְ סֹוף הַ הַ גָדָ ה שֶ ל ּפֶסַ ח (המיוחס לאחד הראשונים)" :רֹ ב נִ ִמים הִ פְ לֵאתָ לְ ַע ְלָך יִ ְש ָראֵ ל לַיְ ָלה וַיְ ִהי
בַ חֲצִ י הַ כַיְ ָלה".
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וְ צָ ִריְך לְ הִ ְתבֹו ֵנן מַ דועַ רֹ ב הַ םִ ִמים הַ גְ דֹולִ ים אֵ ְרעו לְ עַ ם יִ ְש ָראֵ ל דַ וְ קָ א בִ ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלה ,ומָ ה הוא סֹודֹו הַ גָדֹול שֶ ל
הַ כַיְ ָלה שֶ דַ וְ קָ א בַ זְמַ ן הַ ֶזה הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא עֹושֶ ה נִ ִמים לְ יִ ְש ָראֵ ל.
וְ הַ ְתשובָ ה לְ כְָך נִ ְמצֵ את ְב ִה ְתבֹונְ נות בְ מַ עֲשֵ י הַ םִ ִמים שֶ ַםעֲשו לְ עַ ם יִ ְש ָראֵ ל בְ ָכל הַ דֹורֹותַ ,על ּפִ י ִד ְב ֵרי הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש
ומגַכִ ים
חֹושפִ ים לָנו צֹ הַ ר ְ
תֹורה ,שֶ ְ
ימטות הַ ָ
ומבָ א ֲִרים אֶ ת ּפְ נִ ִ
דֹושים ,הַ ְמ ָפ ְר ִשים ְ
וְ הָ א ֲִרי ָז"ל וְ ַעל ּפִ י ִדבְ ֵרי ָךל הַ ְמ ָפ ִרים הַ קְ ִ
לָנו אֶ ת ָךל מָ ה שֶ ִל ְת ַרחֵ ש בָ עֹולָמֹות הָ ֶעלְ יֹונִ ים ִבזְמַ םִ ים אֵ כו.
תֹורה בִ ְש ַעת ָרצֹון זֹו ,ךְ מֹו שֶ ָך ְתבו ֲח ַז"ל ַעל הַ ּפָ סוק:
עֹוסקִ ים בַ ָ
ּפורים אֵ ַרע ִב ְש ַעת חֲצֹות ַליְ ָלה ִבזְכות הָ ְ
הִ ֵםה הַ ֵםס שֶ ל ִ
"בַ כַיְ לָה הַ הוא נ ְָדדָ ה ְשנַת הַ לֶ לְֶך" ךָאן תָ קְ ּפֹו שֶ ל ֵנס ,וְ כָתַ ב ַעל ךְָך ַרבִ י חַ טִ ים וִ יטָ אל זִי ָע"א בְ ִספְ רֹו "מַ חְ בֶ ֶרת הַ קֹ דֶ ש"
(שער הפורים) שֶ הַ ּפָסוק (אסתר ו ,א) "בַ כַיְ לָה הַ הוא נ ְָדדָ ה ְשנַת הַ לֶ לְֶך" ,נִ כְ תַ ב בְ ִדטוק בְ אֶ ְמצָ עָ ה שֶ ל ְמגִ ַכת אֶ ְסתֵ רְ ,ו ֵכן
ְשנָה ו ְִל ִבי עֵ ר" ,נִ כְ ַּתב ְב ִדטוק ְבאֶ ְמצָ עָ ה ֶשל ְמגִ לַ ת ִשיר הַ ִש ִירים ,כְ מֹו ֵכן הַ פָ סוק (רות ג' ח')
הַ פָ סוק ְב ִשיר הַ ִש ִירים ( ה' ב') "אֲ נִי י ֵ
ְלֹומר ֶש ָכל הַ מִ ִןים ֶשאֵ ְרעו ְלעַ ם י ְִׂש ָראֵ ל ְב ָכל
" ַוי ְִהי בַ חֲ צִ י הַ לַ יְלָ ה וַטִ לָ פֵ ת" ,נִכְ ַּתב ְב ִדטוק ְבאֶ ְמצָ עָ ה ֶשל ְמגִ לַ ת רותְ ,ו ָכל ז ֹאת לְ ַר ֵםז ו ַ
פורים ,הָ ָיה ִבזְ כות
ימי הַ ִ
ּתֹורהְ ,וכְָך ַגם הַ ֵמס הַ גָדֹול ֶשאֵ ַרע ְלעַ ם י ְִׂש ָראֵ ל ִב ֵ
ְעֹוס ִקים בַ ָ
הַ דֹורֹות ,הָ יו ִבזְ כות אֵ לו ֶש ָּק ִמים בַ חֲ צֹות הַ לַ יְלָ ה ו ְ
פורים.
כותם נִ צְ לו י ְִׂש ָראֵ ל ִמטָדֹו ֶשל הָ ָמן הָ ָר ָשעְ ,וזָכו לַ מִ ִןים הַ גְ דֹולִ ים ֶשל ִ
ּתֹורה ְבאֹותֹו דֹורֶ ,ש ִבזְ ָ
מד ָ
אֵ לו ֶש ָּקמו בַ חֲ צֹות לִ ְל ֹ

ָּהֶֶ
מ
ֵׁלֶֶ
ָּרוְךֶהואֶ ֶ
ׁשֹוא
ָּדֹוׁשֶב
ַּק
ה
ָּםֶחֲצֹותֶֶ
ַּק
ֶּלֶהֶ
ֶ
ְכָּרֹוֶׁש
ָּהֶבש
ֶ
נַּעֲש
ומֹוסיף עֹוד ַר ִבי חַ טִ ים וִ יטָ אל זִיעָ "א בְ ִספְ רֹו מַ חְ בֶ ֶרת הַ קֹ דֶ ש (שער הפורים עמוד קלא) ,שֶ ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם קָ ם חֲצֹות
ִ
אֹומ ִרים הַ לַ לְ אָ כִ ים ל ֹא ַנעֲשָ ה עִ לֹו דָ בָ ר ,וְ ִה ֵםה הַ קָ דֹוש בָ רוְך
הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא שֹואֵ ל מַ ה ַםעֲשָ ה יְ קָ ר לְ ֶזה הַ צַ ִדיק בִ ְשכָרֹו ,וְ ְ
הוא אֵ ינֹו חָ ֵפץ לִ תֵ ן לֹו ְשכָרֹו לְ פִ י מַ לְ ֲא ֵכי הַ שָ לֹום ,אֶ ָכא הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא רֹוצֶ ה שֶ ַגם הַ לַ לְ אָ ְך הָ ַרע ַי ֲע ֶנה ְבעַ ל ךָ ְרחֹו אָ מֵ ן,
וְ הַ לַ לְ אָ ְך הָ ַרע נִ ְמצָ א בַ חוץ ךִ י הוא מֵ הַ חִ יצֹונִ ים.
וְ ֶזה הַ ּפֵרוש (אסתר ו ,ד) ַוט ֹאמֶ ר הַ לֶ לְֶך ִמי בֶ חָ צֵ ר  -וְ הָ מָ ן בָ א שֶ הוא הַ ְמקַ ְט ֵרג הַ גָדֹול שֶ רֹוצֶ ה ַלעֲשֹות ךְ ָל ָיה ְבעַ ם
יִ ְש ָראֵ ל ,וְ ַעל ּפִ יו נֹותֵ ן הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא אֶ ת הַ שָ ָכר לַצַ ִדיקִ ים הַ קָ ִמים חֲצֹות ,ךְ מֹו שֶ ךָתובַ :וט ֹאמֶ ר הָ מָ ן י ִָביאו לְ בוש
מַ לְ כות אֲ שֶ ר לָבַ ש בֹו הַ לֶ לְֶך וְ סוס אֲ שֶ ר ָר ַכב עָ לָיו הַ לֶ לְֶך וַאֲ שֶ ר נִ ּתַ ן ֶךתֶ ר מַ לְ כות ְבר ֹאשֹו" (אסתר ו ,ח) ,וְ עַ ל ּפִ י ֶזה
הודי וְ גֹו'
הוא ְמבָ אֵ ר אֶ ת הַ ּפָסוק הַ בָ אַ ,וט ֹאמֶ ר הַ לֶ לְֶך מַ הֵ ר קַ ח אֶ ת הַ כְ בוש וְ אֶ ת הַ מוס ַךאֲשֶ ר ִדבַ ְרתָ ַועֲשֵ ה כֵן לְ מָ ְרדֳכַ י הַ טְ ִ
אַ ל תַ ּפֵל דָ בָ ר ִמךֹ ל ֲאשֶ ר ִדבַ ְרתָ (אסתר ו ,י).
רֹואים בִ ְמלָכִ ים ב ,ב שֶ הַ גוף נִ קְ ָרא סוס :וְ ִהםֵה
ופֵרוש הַ ּפָסוק הוא שֶ הַ כְ בוש הוא הַ םְ שָ מָ ה ,וְ הַ מוס הוא הַ גוף (ךְ מֹו שֶ ִ
ֶרכֶב אֵ ש וְ סוסֵ י אֵ ש וְ כו') וְ עַ ל יְ דֵ י קִ ימַ ת חֲצֹות הָ אָ דָ ם ַנעֲשֶ ה בְ ִר ָטה חֲדָ שָ ה לְ ג ְַמ ֵרי ,ךֵי ָון שֶ הוא ְמקַ בֵ ל נְ שָ מָ ה חֲדָ שָ ה ,וְ ֵכן הוא
תֹורה בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה.
ְמקַ בֵ ל גוף קָ דֹוש ִמ ַגן עֵ דֶ ן ,וְ ָכל ֶזה בִ זְכות שֶ הוא קָ ם לִ לְ מֹ ד ָ
ּפורים ַ -ךאֲשֶ ר נ ְָדדָ ה ְשנָתֹו שֶ ל
ומַ ְסבִ יר מֹוהַ ְר ָנ"ת (ליקו"ה הלכות עושה שליח לגבות חובו) שֶ הַ חַ עַ ם שֶ ָךל הַ ֵםס שֶ ל ִ
הַ לֶ לְֶך אֲחַ ְשוֵרֹוש  -אֵ ַרע דַ וְ קָ א בַ חֲצֹות לַיְ ָלה ובְ שָ ָעה זֹו הֵ חֵ ל הַ לַ הְ ּפָ ְך שֶ הֵ בִ יא ַל ֵםס הַ גָדֹול ַעל יְ דֵ י שֶ הַ לֶ לְֶך צִ ָוה ְבשָ עָ ה זֹו
הודיַ ,על מָ ה שֶ ִהצִ ילֹו ִמ ִבגְ תָ ן וָתֶ ֶרש ,שֶ ִלשָ ם
לְ חַ ּפֵש בְ סֵ ֶפר הַ זִכְ רֹונֹות ,וְ ָראָ ה שֶ לֵ עֹו ָלם ל ֹא הֵ ִשיבו טֹובָ ה לְ מָ ְר ְד ַכי הַ טְ ִ
הודים הֵ לָ ה
ֲלוטין ,וְ ַנהֲפֹוְך הוא אֲשֶ ר יִ ְשלְ טו הַ טְ ִ
הִ ְת ַרחֲשו ָךל הָ אֵ רועִ ים בִ ְמהִ ירות עֲצומָ ה ,עַ ד שֶ הִ ְתבַ ְח ָלה הַ גְ ז ֵָרה ַלח ִ
בְ שֹנְ אֵ יהֶ ם.
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וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ הָ מָ ן ָי ַנק אֶ ת ךֹ חֹו הַ גָדֹול ִמשַ ַער הַ ח ֲִמ ִשים שֶ ל הַ ח ְֺמאָ ה ,ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב הָ א ֲִרי ָז"ל שֶ ִלחַ עַ ם ָךְך בָ ָנה הָ מָ ן עֵ ץ
הודי ,סֵ מֶ ל לְ כְָך שֶ הוא יֹו ֵנק אֶ ת ָךל ךֹ חֹו ִמשַ עַ ר הַ ח ֲִמ ִשים שֶ ל הַ ח ְֺמאָ ה
גָבֹוהַ ח ֲִמ ִשים אַ לָ ה ךְ דֵ י לִ ְתלֹות ָעלָיו אֶ ת מָ ְר ְד ַכי הַ טְ ִ
נֹוראָ ה שֶ קָ שֶ ה ְמאֹ ד לְ בַ ְחלָה.
שֶ ֶזה ט ְֺמאָ ה קָ שָ ה וְ ָ
עֹורר אֶ ת ךֹ חֹו הַ גָדֹול שֶ ל שַ עַ ר
ומּפְ ֵני ךְָך ,בִ ְשבִ יל לְ הַ כְ נִ י ַע אֶ ת הָ מָ ן שֶ הָ ָיה ךֹ חֹו גָדֹול וְ ַרב ְמאֹ ד ,הָ יו חַ טָבִ ים יִ ְש ָראֵ ל לְ ֵ
ִ
ותפִ ָכה בַ חֲצֹות לַיְ ָלה,
תֹורה ְ
עֹוסקִ ים בְ ָ
עֹורר ומֵ ִאיר בְ ָכל לַיְ ָלה וְ ז ֹאת ַעל יְ דֵ י שֶ טִ ְש ָראֵ ל ְ
הַ ח ֲִמ ִשים שֶ ל הַ קְ דֺשָ ה ,שֶ הוא ִמ ְת ֵ
ּפורים הָ ָיה עַ ל יְ דֵ י
ּפורים דַ וְ קָ א בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,ךֵי ָון שֶ ָךל הַ ֵםס שֶ ל ִ
ומּפְ ֵני ךְָך אֵ ַרע הַ ֵםס הַ גָדֹול שֶ ל ִ
ךַלובָ א בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹושִ ,
וב ְחלו אֶ ת עֲצָ תֹו
תֹורה בְ שָ ָעה גְ בֹוהָ ה זֹו שֶ ל חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך הֵ ם הִ כְ נִ יעו אֶ ת הָ מָ ן ִ
שֶ טִ ְש ָראֵ ל בְ אֹותֹו הַ דֹור ע ְָסקו בַ ָ
וְ הֵ ִשיבו עֲמָ לֹו בְ ר ֹאשֹו.
תֹורה ,שֶ הֵ ם
עֹוסקִ ים בַ ָ
עֹורר בְ ָכל לַיְ ָלהַ ,על יְ דֵ י אֵ כו הַ קָ ִמים בַ חֲצֹות לַיְ ָלה וְ ְ
וְ הִ ֵםה אֹור ֶזה שֶ ל שַ ַער הַ ח ֲִמ ִשים ִמ ְת ֵ
הַ ְמבַ ְחלִ ים אֶ ת ָךל הַ גְ זֵרֹות הַ קָ שֹות מֵ ַעל יִ ְש ָראֵ ל ומַ ְמ ִשיכִ ים ֲעלֵיהֶ ם יְ שועֹות גְ דֹולֹות.

סֹוד הַ ְש ִמ ָירה עַ ל יְ דֵ י נִ דוד הַ שֵ ָנה

עורה לָלָ ה
וְ אֶ פְ שָ ר לְ בָ אֵ ר ז ֹאת ַעל ּפִ י ִדבְ ֵרי ֲח ַז"ל (ילקוט שמעוני רמז תתרנ"ז) הַ שֹואֲלִ ים :ךֵיצַ ד ֶנאֱמַ ר (תהילים)ָ :
ִתישַ ן ה' ,ה ֲֵרי אֵ ין שֵ ָנה וְ אֵ ין ְתנומָ ה לְ ָפנָיו יִ ְתבָ ַרְך ,ךְ מֹו שֶ ךָתוב (תהילים ק"ל)ִ :הםֵה ל ֹא יָנום וְ ל ֹא יִ ישָ ן שֹומֵ ר יִ ְש ָראֵ ל,
עֹושים
עורה לָלָ ה ִתישַ ן ה' וְ ַכ ֲאשֶ ר יִ ְש ָראֵ ל אֵ י ָנם ִ
עֹושים ְרצֹונֹו שֶ ל מָ קֹוםֶ ,נאֱמַ ר ֲעלֵיהֶ םָ :
וְ תֵ ְרצו ֲח ַז"ל שֶ ַך ֲאשֶ ר יִ ְש ָראֵ ל ִ
ְרצֹונֹו שֶ ל מָ קֹוםֶ ,נאֱמַ ר ֲעלֵיהֶ םִ :הםֵה ל ֹא יָנום וְ ל ֹא יִ ישָ ן שֹומֵ ר יִ ְש ָראֵ ל ,ךְ לֹומַ ר שֶ בְ ִסבַ ת הַ חֲטָ ִאים וְ הָ עֲוֹונֹות שֶ ל עַ ם
ומ ְסתַ כֶקֶ ת הַ ְש ִמ ָירה וְ הַ ֲה ָג ָנה מֵ ַעם יִ ְש ָראֵ ל .
יִ ְש ָראֵ ל ,י ְֶשנָה שֵ ָנה ךִ בְ יָכֹול לְ ָפנָיו יִ ְתבָ ַרְך ,ךְ ַל ֵּפי עַ ם יִ ְש ָראֵ לִ ,

וְ ַעל ּפִ י ֶזה אֶ פְ שָ ר לְ בָ אֵ ר מַ דו ַע ַךאֲשֶ ר הָ מָ ן הָ ָרשָ ע קִ ְט ֵרג ַעל ַעם יִ ְש ָראֵ ל וְ אָ מַ ר( :אסתר ג ,ח) י ְֶשנֹו עַ ם אֶ חָ ד ְמ ֺפזָר
ומפֹ ָרד ,ופ ְֵרשו ֲח ַז"ל (מגילה ט"ז) שֶ ַך ָונָתֹו הָ יְ תָ ה שֶ עַ ם יִ ְש ָראֵ ל יְ שֵ נִ ים ִמן הַ ִלצְ וֹות ,וְ ֵכן הִ ְת ַך ֵון לֹומַ ר שֶ אֱ ֹלקֵ יהֶ ם יָשֵ ן הוא,
ְ
ובְ כְָך ָרצָ ה הָ מָ ן לְ ַרלֵ ז וְ לֹומַ ר ,שֶ ַעל יְ דֵ י שֶ ַעם יִ ְש ָראֵ ל יְ שֵ נִ ים ִמן הַ ִלצְ וֹות ,ךִ ְביָכֹול אֱֹלקִ ים יָשֵ ן הוא ,ךְ לֹומַ ר שֶ ִה ְסתַ כְ קָ ה
הַ ְש ִמ ָירה מֵ ַעם יִ ְש ָראֵ ל ,וְ ָל ֵכן אֶ פְ שָ ר ַעכְ שָ ו לְ אַ ְבדָ ם ולְ כַכֹותָ ם חַ ס וְ שָ לֹום.
ומ ְסתַ כֶקֶ ת הַ ְש ִמ ָירה מֵ ֲעלֵיהֶ ם ְב ִסבַ ת עֲֹונֹותֵ יהֶ ם,
וְ ָל ֵכן הָ עֵצָ ה בְ מַ צָ ִבים אֵ כו אֲ שֶ ר בָ הֶ ם ִמ ְתגַבֵ ר הַ קִ ְטרוג עַ ל ַעם יִ ְש ָראֵ לִ ,
תֹורה בַ כַיְ ָלה.
הִ יא ַרק לְ נַדֵ ד אֶ ת הַ שֵ ָנה מַ לָ ש וְ ַלעֲסֹ ק בַ ָ
גֹור ִמים
עֹור ִרים וְ ְ
תֹורה ובִ ְתפִ כָה בַ כַיְ לָה ,בְ כְָך הֵ ם ְמ ְ
עֹוסקִ ים בְ ָ
וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ ַךאֲשֶ ר יִ ְש ָראֵ ל ְמנ ְַד ִדים שֵ ָנה מֵ ֵעינֵיהֶ ם ,וְ ְ
גֹור ִמים שֶ אַ ף לְ מַ עְ ָלה
עֹור ִרים אֶ ת הַ דָ בָ ר לְ מַ חָ ה ְ
ית ַער לְ עֵי ָלא וְ ַעל יְ דֵ י שֶ ְל ְ
שֶ ַגם לְ מַ עְ ָלה ךְָך יִ הְ ֶיה ,ךִ י ְב ִא ְתעֲרותָ א ִדלְ תַ תָ א ִא ְ
ךְָך יִ הְ ֶיה ,וְ ַעל יְ דֵ י ֶזה ַגם הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ךִ בְ יָכֹול ְמנַדֵ ד שֵ ָנה מֵ עֵ ינָיו וְ שוב אֵ ינֹו יָשֵ ן ,וְ ָל ֵכן ַעל יְ דֵ י ךָ ְך שָ בָ ה וְ חֹוז ֶֶרת
ומ ְתקַ ֵטם בָ הֶ ם הַ ּפָסוקִ " :הםֵה ל ֹא יָנום וְ ל ֹא יִ ישָ ן שֹומֵ ר יִ ְש ָראֵ ל" ,וכְ מֹו שֶ ךָ תַ ב הַ זֹ הַ ר
הַ ְש ִמ ָירה וְ הַ ֲה ָג ָנה ַעל ַעם יִ ְש ָראֵ לִ ,
הַ קָ דֹוש ( ויחי דף רמ"ג) שֶ הַ כִ לוד בַ כַיְ ָלה הוא אֲשֶ ר מַ ְמ ִשיְך בְ יֹותֵ ר ְש ִמ ָירה ַו ֲה ָג ָנה עַ ל עַ ם יִ ְש ָראֵ ל,
תֹורה בַ כַיְ ָלה ,נ ְָדדָ ה ְש ַנת הַ לֶ לְֶך
וְ ֶזה הַ חַ עַ ם שֶ דַ וְ קָ א ַעל יְ דֵ י שֶ ַעם יִ ְש ָראֵ ל שֶ בְ אֹותֹו דֹור נִ ְדדו שֵ נָה מֵ ֵעינֵיהֶ ם ,וְ ע ְָסקו בַ ָ
מַ לְ ךֹו שֶ ל עֹו ָלם ,וְ נ ְָדדו ֶעלְ יֹונִ ים וְ תַ חְ תֹונִ ים ,ךְ מֹו שֶ ָך ְתבו ֲח ַז"ל (מגילה ט"ז) ַעל הַ ּפָסוק בַ כַיְ לָה הַ הוא נ ְָדדָ ה ְשנַת הַ לֶ לְֶך,
וְ הִ ְשתַ לְ שֵ ל ִמךְָך שֶ ַגם לְ מַ חָ ה נ ְָדדָ ה ְשנָתֹו שֶ ל אֲחַ ְשוֵרֹושַ ,ך ֲאשֶ ר הוא נִ ְז ַךר שֶ כ ֹא הֵ ִשיב טֹובָ ה לְ מָ ְר ְד ַכי עַ ל ךָ ְך שֶ ִהצִ ילֹו
הודים הֵ לָ ה בְ שֹנְ אֵ יהֶ ם,
ִמבִ גְ תָ ן וָתֶ ֶרשַ ,עד שֶ הִ ְתהַ ּפְ ָכה הַ גְ ז ֵָרה מֵ הֵ ֶפְך לְ הֵ ֶפְך ,וְ ַנהֲפֹוְך הוא אֲשֶ ר יִ ְשלְ טו הַ טְ ִ
וְ ָל ֵכן אָ ְמרו ֲח ַז"ל (מגילה ט"ז) ַעל הַ ּפָסוק בַ כַיְ לָה הַ הוא נ ְָדדָ ה ְשנַת הַ לֶ לְֶך ,שֶ הוא תָ קְ ּפֹו וְ עִ קָ רֹו שֶ ל הַ ֵםס שֶ אֵ ַרע
פורים ,ךִ י ַרק ַך ֲאשֶ ר יִ ְש ָראֵ ל נִ ְדדו שֵ ָנה מֵ עֵ ינֵיהֶ ם שוב הֶ ְחזִירו אֶ ת הַ ְש ִמ ָירה הָ עֶלְ יֹו ָנה ַעל ַעם יִ ְש ָראֵ ל וְ עַ ל יְ דֵ י ָךְך אֵ ַרע
בְ ִ
ּפורים.
הַ ֵםס הַ גָדֹול שֶ ל ִ

קֹורה מֵ חָ דָ ש ְב ָכל לַיְ ָלה
ָךל מַ ֲהלְַך הַ ְלגִ ָכה ֶ
תֹורה ְב ָכל
עֹוסקִ ים בַ ָ
וְ אָ ֵכן הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש בְ כַלָ ה וְ כַלָ ה ְמקֹומֹות ְמפ ֵָרש אֶ ת ָךל הִ ְשתַ לְ ְשלות מַ ֲהלְַך הַ ְלגִ ָכה ַעל אֵ כו שֶ ְ
לַיְ ָלה בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,שֶ ַרק ַעל יָדָ ם ִמ ְתבַ ְחלִ ים ָךל הַ גְ זֵרֹות וְ נִ ְמשָ כִ ים ָךל הַ הַ ְשּפָעֹות וְ הַ יְ שועֹות לְ ָכל עַ ם יִ ְש ָראֵ ל.
ךְָך בְ פ ָָרשַ ת ַוטַקְ הֵ ל (דף קצב) ְמפ ֵָרש הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש שֶ ָךל הַ לַ ֲהלְָך שֶ ל הַ ְלגִ ָכה ,הָ חֵ ל מֵ הַ קִ ְטרוג הַ גָדֹול שֶ ל הָ מָ ן וְ הַ גְ ז ֵָרה
קֹורה
הַ קָ שָ ה שֶ הָ יְ תָ ה ַעל עַ ם יִ ְש ָראֵ ל ,וְ אַ חַ ר ךְָך הַ לַ הְ ּפָ ְך שֶ ל ָךל הַ ִמּפור לְ טֹובַ ת יִ ְש ָראֵ ל ,ובִ חול הַ גְ ז ֵָרה שֶ ל הָ מָ ן ָךל ֶזה ֶ
תֹורה.
ומ ְת ַרחֵ ש ִמדֵ י לַיְ לָה בְ לַיְ ָלה ַעל יְ דֵ י ָךל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד שֶ קָ ם חֲצֹות לַיְ ָלה וְ עֹוסֵ ק בַ ָ
ִ
עֹור ִרים אֶ ת אֹורֹו שֶ ל שַ עַ ר הַ ח ֲִמ ִשים וְ עַ ל יְ דֵ י ָךְך
תֹורה בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה הֵ ם ְמ ְ
עֹוסקִ ים בַ ָ
וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ ַעל יְ דֵ י שֶ טִ ְש ָראֵ ל ְ
קֹורה ִמדֵ י לַיְ ָלה בִ ְש ַעת חֲצֹות ַךאֲשֶ ר הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא צֹופֶ ה וְ רֹואֶ ה
ְמבַ ְחלִ ים אֶ ת ָךל הַ גְ זֵרֹות הַ קָ שֹות מֵ ַעל יִ ְש ָראֵ ל ,וְ ֶזה ֶ
מֹוריד ְשתֵ י ְדמָ עֹות ַל ָטם הַ גָדֹול ,וְ אָ ז אֵ ין שום מַ לְ אָ ְך
אֶ ת ִסבְ ָלם הַ גָדֹול שֶ ל יִ ְש ָראֵ ל בַ גָלות ,וְ אֶ ת ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,הוא ִ
תֹורה
תֹורה בְ שָ ָעה זֹו וְ ַכאֲשֶ ר מַ גִ יעַ עֵ סֶ ק הַ ָ
עֹוסקִ ים בַ ָ
שֶ טָכֹול לְ ַנחֲמֹו ִמצַ עֲרֹו הַ גָדֹול וְ ַרק ַךאֲשֶ ר הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא רֹואֶ ה שֶ ְ
מֵ הָ עֹו ָלם הַ ֶזה הַ שָ ָפל זֶהו הַ דָ בָ ר הַ טָחִ יד שֶ ְלנַחֵ ם אֶ ת הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ךִ בְ יָכֹול ,וְ אָ ז הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא נִ כְ ָנס לְ ַגן עֵ דֶ ן לְ ִה ְשתַ עֲשֵ עַ
עִ ם נִ ְשמֹות הַ צַ ִדיקִ ים שֶ בְ ַגן עֵדֶ ן ובְ שָ ָעה זֹו י ְֶשנָה ֵעת ָרצֹון גְ דֹו ָלה בַ שָ מַ יִ ם.

ומַ ְסבִ יר הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש שֶ ֶזה בֵ אור מָ ה שֶ ךָתוב בִ ְמגִ ַכת אֶ ְסתֵ ר" :ךִ י נִ ְמך ְַרנו אֲ נִ י וְ עַ ִלי לְ הַ ְש ִמיד ַל ֲהרֹוג ולְ אַ בֵ ד"ִ ,מּפְ ֵני
שֶ ַךאֲשֶ ר הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא רֹואֶ ה בְ ָכל לַיְ ָלה בִ ְש ַעת חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,אֶ ת צָ רֹותֵ יהֶ ם וְ צַ ע ֲָרם שֶ ל יִ ְש ָראֵ ל ,הֵ ן ְברוחָ נִ טות וְ הֵ ן
בְ ג ְַש ִמטות ,הוא שֹואֵ ל ִמ ָטד אֶ ת ָךל הַ לַ לְ אָ כִ ים ִמי ג ַָרם לְ ָכל ֶזה ,וְ ֶזה הַ ּפֵ רושַ " :וט ֹאמֶ ר הַ לֶ לְֶך  -מַ לְ ךֹו שֶ ל עֹו ָלם ִ -מי הוא ֶזה
ומצִ יקִ ים לְ יִ ְש ָראֵ ל
גֹורם אֶ ת ָךל ֶזה ,וְ הֵ ם ְמ ִשיבִ ים לֹו "הָ מָ ן הָ ָרע הַ ֶזה" שֶ ֶזה הָ ְרשָ עִ ים שֶ בְ ָכל דֹור הַ ְלצֵ ִרים ְ
וְ אֵ י זֶה הוא הַ ֵ
עֹורר ִדין עַ ל ָךל הָ ְרשָ עִ ים הַ ְלצִ יקִ ים לְ ַעם יִ ְש ָראֵ ל וְ הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ְמצַ ֶוה
גֹור ִמים לְ ָכל ז ֹאת ,וְ ָל ֵכן בְ שָ ָעה זֹו ִמ ְת ֵ
שֶ הֵ ם ְ
לְ כַכֹותָ ם ולְ הַ ְש ִמידָ ם וכְ מֹו שֶ הָ ָיה בְ ִסּפור הַ ְלגִ ָכה שֶ הַ לֶ לְֶך אָ מַ ר ַלעֲבָ דָ יו " ֲהגַם לִ כְ בֹוש אֶ ת הַ לַ לְ ךָ ה עִ ִלי בַ בָ יִ ת" וְ צִ ָוה
בְ שָ עָ ה זֹו לִ ְתלֹות אֶ ת הָ מָ ן ַעל הָ ֵעץ אֲשֶ ר עָשָ ה לְ מָ ְר ְד ַכי ,ךְָך הוא בְ ָכל לַיְ ָלה בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ְמצַ ֶוה
ומ ְש ָּפט עִ ם ָךל הָ ְרשָ עִ ים.
ַלעֲשֹות ִדין ִ
ומ ָטד אַ חַ ר ךְָך ִמ ְתקַ ֵטם הֶ ְמשֵ ְך הַ ּפָסוק " וְ הַ לֶ לְֶך קָ ם בַ חֲמָ תֹו ִמ ִל ְשּתֵ ה הַ טַיִ ן אֶ ל גִ םַת הַ ִביתָ ן" ,וְ ֶזה ְמ ַרלֵ ז עַ ל ָךְך שֶ אַ ח ֲֵרי
ִ
יסים לְ פָ נָיו
ומ ַךעֲסֹו ַעל מַ עֲשֵ יהֶ ם שֶ ל הָ ְרשָ עִ ים הַ לַ כְ עִ ִ
שֶ הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא קָ ם ְמצַ עֲרֹו ַעל צָ רֹותֵ יהֶ ם שֶ ל יִ ְש ָראֵ לִ ,
תֹורה עִ ם נִ ְשמֹות הַ צַ ִדיקִ ים בִ ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלה ,וְ אָ ז הַ קָ דֹוש
בְ מַ עֲשֵ יהֶ ם הָ ָרעִ ים וְ הוא הֹולְֵך לְ ַגן עֵ דֶ ן לְ הִ ְשתַ עֲשֵ ַע וְ ַלעֲסֹ ק בַ ָ
בָ רוְך הוא ִמ ְתנַחֵ ם ְמצַ עֲרֹו עִ ם הַ צַ ִדיקִ ים ֲאשֶ ר בְ ַגן עֵ דֶ ן.
תֹורה מֵ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה עַ ד הַ בֹ קֶ רִ ,ה ֵםה ךַ אֲ שֶ ר מַ גִ יעַ הַ בֹ קֶ ר,
ומֹוסיף הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (תזריע דף מ"ד) שֶ ָךל ִמי שֶ עֹוסֵ ק בַ ָ
ִ
ומֹושיט לֹו ךִ ְביָכֹול אֶ ת שַ ְר ִביט הַ זָהָ ב  -וְ ֶזה נִ ְרמָ ז בַ ְלגִ ָכה בַ ּפָ סוק
ִ
הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ְמע ְַחרֹו בְ חוט שֶ ל חֶ סֶ ד וְ ַרח ֲִמים -
"וַטֹושֶ ט הַ לֶ לְֶך לְ אֶ ְסּתֵ ר אֶ ת שַ ְר ִביט הַ זָהָ ב" וְ אֶ ְסתֵ ר ֶזה בָ א לְ ַרלֵ ז שֶ אֲפִ כו הָ אָ דָ ם שֶ םִ ְמצָ א בְ תַ כְ לִ ית הַ הַ ְסתָ ָרה ,וְ הוא עֹוסֵ ק
בַ ָ
תֹורה ְבשָ עָ ה זֹו ,בִ זְכות ךְָך הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ְממַ ֵכא אֶ ת ָךל ִמ ְשאֲלֹותָ יו ובַ קָ שֹותָ יו וְ אֹומֵ ר לֹו" :מַ ה ְשאֵ לָתֵ ְך וְ יִ םָתֵ ן לְָך
ומַ ה בַ קָ שָ תֵ ְך עַ ד ח ֲִצי הַ לַ לְ כות וְ תֵ עָ ש".
ומֹוסיף הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (תרומה דף קעה) שֶ בְ שָ עָ ה זֹו שֶ ל חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ְב ָכל לַיְ ָלה הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ּפֹותֵ חַ אֶ ת סֵ פֶ ר
ִ
חֹובים וְ הַ זְ כֺטֹות שֶ ל
ומ ְסתַ ֵךל בְ מַ עֲשֵ יהֶ ם הַ חֹובִ ים שֶ ל ָךל יִ ְש ָראֵ ל ,ךִ י בְ שָ עָ ה זֹו עֹולִ ים לְ ָפנָיו ָךל הַ לַ ע ֲִשים הַ ִ
הַ זִכְ רֹונֹותִ ,
חֹובים
תֹורה שֶ כ ְָמדו בְ מֶ שֶ ְך ָךל הַ טֹום ךֺכֹו וְ אָ ז הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא מֵ ִריחַ אֶ ת ֵריחַ הַ םִ יחֹוחַ ִמלַ עֲשֵ יהֶ ם הַ ִ
יִ ְש ָראֵ ל שֶ עָשו ,וְ ָכל הַ ָ
שֶ ל יִ ְש ָראֵ ל וְ י ְֶשנָה ִש ְמחָ ה גְ דֹו ָלה בַ שָ מַ יִ ם.
תֹורה בְ שָ עָ ה זֹו שֶ ל חֲצֹות לַיְ ָלה הוא נִ כְ תָ ב בְ סֵ פֶ ר הַ זִ כְ רֹונֹות
וְ אֹומֵ ר עֹוד הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (ויקרא דף כב) שֶ ִלי שֶ כֹומֵ ד ָ
שֹורים ִדינִ ים
לְ ָפנָיו יִ ְתבָ ַרְך שֶ הוא ִמבְ ֵני הֵ יכָלֹו שֶ ל הַ לֶ לְֶך ,ובִ זְכות ךְָך ִאי אֶ פְ שָ ר לָדון אֹותֹו ְבשום ִדין ,וְ ַגם בְ שָ עָ ה שֶ ִ
וְ קִ ְטרוגִ ים בָ עֹו ָלם וְ י ְֶש ָנן צָ רֹות ַרבֹות ל"ע הוא יִ שָ מֵ ר ִמ ֺך ָכם ,ךִ י הוא נִ ְרשַ ם בְ סֵ ֶפר הַ זִכְ רֹונֹות לִ פְ ֵני הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך שֶ הוא
ִמבְ ֵני הֵ יכָלֹו שֶ ל מֶ לְֶך ,וְ ָל ֵכן ל ֹא דָ נִ ים אֹותֹו בְ שום ִדין ךְ ָלל ,ךִ י מֵ הַ חוט שֶ ל חֶ סֶ ד שֶ םִ ְמשָ ְך ָעלָיו ְמפַ ח ֲִדים ָךל הַ לַ לְ אָ כִ ים
הָ עֶלְ יֹונִ ים וְ הַ תַ חְ תֹונִ ים וְ אֵ י ָנם יְ כֹולִ ים לְ הַ זִיקֹו.
ובֵ אֵ ר מָ ָרן ַרבִ י ַיעֲקֹ ב אַ בוחֲצִ ָירה זִיעָ "א בְ ִספְ רֹו "שַ ע ֲֵרי ְתשובָ ה" שֶ ֶזה ּפֵרוש הַ ּפָסוק (אסתר ו' א') "בַ ַכיְ ָלה הַ הוא
תֹורה בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ְ
נ ְָדדָ ה ְשנַת הַ לֶ לְֶך" שֶ ַך ֲאשֶ ר יִ ְש ָראֵ ל קָ ִמים ַלעֲסֹ ק בַ ָ
ומנ ְַד ִדים שֵ ָנה מֵ ֵעינֵיהֶ ם ִמ ָטד " ַוט ֹאמֶ ר הַ לֶ ֶלְך
לְ הָ ִביא אֶ ת סֵ פֶ ר הַ זִ כְ רֹ נֹות"  -הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ְמצַ ֶוה לְ כ ְָתבָ ם בְ סֵ ֶפר ְמיֺחָ ד בַ שָ מַ יִ ם" ,וַטִ הְ יו נִ קְ ָר ִאים לִ פְ נֵי הַ לֶ לְֶך"  -וְ הֵ ם
נִ קְ ָר ִאים לִ פְ ֵני הַ שֵ ם תָ ִמיד לְ הַ זְךִ יר זְכותָ ם ולְ זָכְ ָרם תָ ִמיד לְ טֹובָ ה וְ לִ בְ ָר ָכה.
ומֹוסיף הַ גְ ִר"י אַ בוחֲצִ ָירא זִי ָע"א שֶ ָכ ֵכן הַ ּפָסוק" :וַטִ ָךתֵ ב סֵ פֶ ר ִזךָרֹון לְ פָ נָיו" ְ -בגִ ימַ ְט ִר ָטא "הַ קָ ִמים בַ ַכיְ ָלה" (עִ ם
ִ
אֹותטֹות וְ הַ ךֹו ֵלל) ךִ י הַ קָ ִמים חֲצֹות נִ כְ תָ ִבים בְ סֵ ֶפר ִזךָרֹון לִ פְ ֵני הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך  -לְ זָכְ ָרם תָ ִמיד לְ טֹובָ ה וְ לִ בְ ָר ָכה.
הָ ִ
ומובָ א בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש שֶ הֵ י ָכן שֶ םִ כְ תַ ב לַיְ ָלה ֶזה לְ אַ חַ ר חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ִמּפְ ֵני שֶ ַעד חֲצֹות נִ קְ ָרא הַ כַיְ ָלה ִבלְ שֹון ֲח ַז"ל לַיִ ל
ולְ אַ חַ ר חֲצֹות הוא נִ קְ ָרא לַיְ ָל ה (כמבואר טעמו בהאריז"ל שער מאמרי רשב"י יז ב עיין שם) ,וְ ָל ֵכן ַעל שָ ָעה זֹו שֶ ל
חֲצֹות לַיְ ָלה ְמ ַרלֵ ז הַ ּפָסוק שֶ ם ְָדדָ ה ְש ַנת הַ לֶ לְֶך  -מַ לְ ךֹו שֶ ל עֹו ָלםִ ,מּפְ ֵני שֶ אָ ז הוא שֹואֵ ג ַעל צַ ע ֲָרם שֶ ל יִ ְש ָראֵ ל וְ עַ ל גָלות
הַ ְשכִ י ָנה.
וְ ֶרמֶ ז יֵש לְ כְָך בַ ּפָסוק ,ךִ י ָראשֵ י תֵ בֹות וְ סֹו ֵפי תֵ בֹות שֶ ל הַ ּפָסוק "בַ כַיְ ָלה הַ הוא נ ְָדדָ ה ְש ַנת הַ לֶ לְֶך"ְ ,בגִ ימַ ְט ִר ָטה
" ְשכִ ינָתֹו"  -לְ ַרלֵ ז שֶ הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ְבאֹותָ ה שָ ָעה ִמצְ טַ ֵער ְמאֹ ד ַעל גָלות הַ ְשכִ י ָנה ,וְ אַ חַ ר ךְָך הוא הֹולְֵך לְ ִה ְשתַ עֲשֵ עַ

תֹורה ְבשָ עָ ה זֹו.
עִ ם הַ צַ ִדיקִ ים בְ ַגן ֵעדֶ ן ,וְ הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא וְ ָכל הַ צַ ִדיקִ ים שֶ בְ ַגן עֵ דֶ ן מַ קְ ִשיבִ ים לְ קֹולֹו שֶ ל ִמי שֶ עֹוסֵ ק בַ ָ
דֹושים שֶ ל מָ ָרן הָ אַ בִ יר ַיעֲקֹ ב זִי ָע"א.
ע"כ ְדבָ ָריו הַ קְ ִ
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הַ ֵםס הַ גָדֹול ְביֹותֵ ר שֶ אֵ ַרע לְ ַעם יִ ְש ָראֵ ל הוא ֵנס יְ צִ יאַ ת ִמצְ ַריִ ם ,שֶ בֹו יָצְ או יִ ְש ָראֵ ל ִממ"ט שַ ע ֲֵרי ט ְֺמאָ ה שֶ בָ הֶ ם הָ יו
תֹורה ,וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ עַ ם יִ ְש ָראֵ ל שֶ הָ יו ְבאֹותָ ה שָ עָ ה ְבמַ ְד ֵרגָה
ְשקועִ ים יִ ְש ָראֵ ל בְ ִמצְ ַריִ ם ,וְ זָכו לְ מַ עֲמַ ד הַ ר ִסי ַני ולְ קַ בָ ַלת הַ ָ
נְ מו ָכה ְמאֹ ד ,ךַאֲ שֶ ר הָ יו ְשקועִ ים ְבאַ ְרבָ עִ ים וְ ִת ְש ָעה שַ ע ֲֵרי ט ְֺמאָ ה ,ל ֹא הָ יו ְראויִ ים לִ גְ ֺאכָה ִמצַ ד מַ עֲשֵ יהֶ ם ,וְ ֵכי ָון שֶ ִלצְ ַריִ ם
הָ יְ תָ ה מֶ ְר ַךז הַ ךִ שופִ ים שֶ ל הָ עֹו ָלם ךֺכֹו ,וְ ל ֹא הָ ָיה עֶ בֶ ד אֲשֶ ר יָצָ א מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ םָ ,ל ֵכן הָ יו יִ ְש ָראֵ ל זְקוקִ ים לְ ֵנס גָדֹול
ולְ ִשדוד ָךל מַ עַ ְרכֹות הַ חֶ בַ ע ךְ דֵ י לָצֵ את ִמ ִלצְ ַריִ ם.
וְ הִ ֵםה בַ חֲצֹות לַיְ ָלה אֵ ַרע הַ ֵםס הַ גָדֹול שֶ ל יְ צִ יאַ ת ִמצְ ַריִ םַ ,ךאֲשֶ ר הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא הֹוצִ יא אֶ ת ָךל ְב ֵני יִ ְש ָראֵ ל ִמ ִלצְ ַריִ ם
בְ יָד ָרמָ ה .ךְ מֹו שֶ ךָתוב (שמות יב ,כט) :וַיְ ִהי בַ ח ֲִצי הַ כַיְ לָה וַה' ִהךָה ָכל ְבכֹור ְבאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם.
יאים ֲח ַז"ל (יבמות דף ע"ב) ְראָ ָיה לְ כְָך שֶ חֲצֹות לַיְ ָלה הוא ֵעת ָרצֹון ,שֶ ּפֵ רושֹו הוא
ומ ֵםס ֶזה שֶ ל יְ צִ יאַ ת ִמצְ ַריִ ם ְמבִ ִ
ִ
ומ ַרחֵ ם ֲעלֵיהֶ ם
שֶ ֶזה ֵעת וזְמַ ן שֶ בֹו הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ִמ ְת ַרצֶ ה לְ עַלֹו יִ ְש ָראֵ ל ,אַ ף ִאם אֵ י ָנם ְראויִ ם לְ כְָך ִמצַ ד מַ עֲשֵ יהֶ םְ ,
ומבַ קְ שֵ י ָר ָעתָ ם.
ומֹושי ָעם ִמ ַטד ָךל אֹויְ בֵ יהֶ ם וְ שֹונְ אֵ יהֶ ם ְ
ִ
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וְ הַ חַ ַעם לְ כְָך שֶ ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלה ִהיא ְש ַעת ָרצֹון הַ גְ דֹולָה ְביֹותֵ ר שֶ ט ְֶשנָה בַ בְ ִריאָ ה ,שֶ ָכ ֵכן הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא בָ חַ ר
בְ שָ עָ ה זֹו דַ וְ קָ א לִ גְ אֹ ל אֶ ת עַ לֹו יִ ְש ָראֵ ל ִמ ַטד ִמצְ ַריִ םְ ,מבָ אֵ ר הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש בְ פ ָָרשַ ת ב ֹא ,שֶ חֲצֹות לַיְ ָלה ֶזה עֵ ת ָרצֹון שֶ בֹו
ּפֹו ֵעל הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא נִ ִמים וְ נִ פְ לָאֹות ַךאֲשֶ ר יִ ְש ָראֵ ל זְקוקִ ים לְ כְָך ,וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ שָ ָעה זֹו  -הִ יא תַ כְ לִ ית הַ ְשלֵמות שֶ ל
הַ בְ ִריאָ ה אֲשֶ ר בָ ה ִמ ְתבַ חֵ א הַ טֹ פִ י הַ גָדֹול ְביֹותֵ ר שֶ ל הַ בְ ִריאָ ה ֺךכָה  -וְ ִהיא ּפִ ְס ַגת הַ זְמַ םִ ים ֺך ָכם.
וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ ַךאֲשֶ ר בָ ָרא הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא אֶ ת הָ עֹו ָלם ,הוא בָ ָרא אֶ ת ִמדַ ת הָ ַרח ֲִמים וְ אֶ ת ִמדַ ת הַ ִדין ,ךַ אֲ שֶ ר י ְֶש ָנם
זְמַ םִ ים בַ טְ מָ מָ ה שֶ בָ הֶ ם גֹובֶ ֶרת בָ עֹו ָלם ִמדַ ת הַ ִדין ,וְ י ְֶש ָנם זְמַ םִ ים שֶ בָ הֶ ם שֹולֶטֶ ת ִמדַ ת הָ ַרח ֲִמים ,אֲבָ ל י ְֶשנֹו זְמַ ן ְמיֺחָ ד ְב ִמינֹו
שֶ בֹו ְשתֵ י הַ ִלדֹות שֹולְ טֹות יַחְ דָ ו ,וזְמַ ן ֶזה הוא ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלה שֶ הוא הַ ְזמַ ן הַ טָחִ יד בְ ָכל הַ טְ מָ מָ ה ֺךכָה שֶ בֹו יֵש ִמזוג בֵ ין
ובשָ ָעה זֹו ְשתֵ י הַ ִלדֹות ַגם ִמדַ ת הַ חֶ סֶ ד וְ ַגם ִמדַ ת הַ ִדין שֹולְ טֹות יַחְ דָ ו ,וְ ָל ֵכן הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא
ומדַ ת הַ ִדיןְ ,
ִמדַ ת הַ חֶ סֶ ד ִ
מַ ְשּפִ יעַ בְ שָ ָעה זֹוִ ,דין ַעל אֺ לֹות הָ עֹו ָלם וְ חֶ סֶ ד ַעל עַ ם יִ ְש ָראֵ ל.
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וְ ֶזה הַ חַ ַעם שֶ ַךאֲשֶ ר הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ָרצָ ה לְ הֹוצִ יא אֶ ת ַעם יִ ְש ָראֵ ל ִמ ִלצְ ַריִ ם הוא הֹוצִ יאָ ם דַ וְ קָ א ִב ְשעַ ת חֲצֹות לַיְ ָלה.
ומצַ ד שֵ נִ י ִה ְשתַ לֵ ש ְב ִמדַ ת הָ ַרח ֲִמים
כֹורי ִמצְ ַריִ םִ ,
ךִ י ְבשָ עָ ה זֹו הוא ִמצַ ד אֶ חָ ד הִ ְשתַ לֵ ש בְ ִמדַ ת הַ ִדין ַךאֲשֶ ר הָ ַרג אֶ ת ָךל בְ ֵ
ַךאֲשֶ ר ְבאֹותָ ה שָ עָ ה הוא ִר ֵּפא אֶ ת ַעם יִ ְש ָראֵ ל מֵ הַ ִלילָה שֶ הָ יו יִ ְש ָראֵ ל נִ לֹולִ ים אָ ז ,וְ ז ֹאת בִ כְ דֵ י שֶ טוכְ לו יִ ְש ָראֵ ל לָצֵ את
ִמ ִלצְ ַריִ ם לִ ְסבֹ ל אֶ ת טֹ ַרח הַ דֶ ֶרְך.

ובאֹותָ ה
וְ ָל ֵכן ַעל שָ עָ ה זֹו ֶנאֱמַ ר בִ ישַ עְ ָיה" :וְ ָנ ַגף ה' אֶ ת ִמ ְצ ַריִ ם נָגֹ ף וְ ָרפֹוא"ַ ,ך ֲאשֶ ר ִמצַ ד אֶ חָ ד הָ ָיה 'נָגֹ ף' לְ ִמצְ ַריִ םְ ,
שָ ָעה מַ לָ ש הָ יְ תָ ה ְרפואָ ה לְ יִ ְש ָראֵ ל.
ְ
ימינִ י
ומבָ אֵ ר הַ זֹ הַ ר שֶ ַעל ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלה ֶנ ֱאמַ ר הַ ּפָסוק (ישעיה מח) "אַ ף י ִָדי י ְָסדָ ה אֶ ֶרץ"  -בְ סֹוד ִמדַ ת הַ ִדין "וִ ִ
ִטּפְ חָ ה שָ מָ יִ ם" בְ סֹוד ִמדַ ת הָ ַרח ֲִמים " -קֹ ֵרא אֲ נִ י אֲ לֵיהֶ ם יַעַ ְמדו י ְַחדָ ו" ,שֶ ְבשָ ָעה זֹו ְשנֵיהֶ ם שֹולְ טֹות י ְַחדָ ו ִמּפְ ֵני
ומצַ ד
ומשַ ְלשֹות יַחְ דָ וַ ,ךאֲשֶ ר יֵש ִמצַ ד אֶ חָ ד ַרח ֲִמים עַ ל יִ ְש ָראֵ ל ִ
עֹומדֹות ְ
ומדַ ת הָ ַרח ֲִמים ְ
שֶ בִ ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלה ִמדַ ת הַ ִדין ִ
זֹוהי הַ שָ עָ ה
שֵ נִ י ִדין ַעל אֺלֹות הָ עֹו ָלם ,וְ ָל ֵכן ַעל הָ ֵעת הַ זֹו ֶנאֱמַ ר הַ ּפָ סוק (קהלת ג) "אֶ ת הַ ךֹ ל עָ שָ ה יָפֶ ה ְבעִ ּתֹו" ךֵ י ָון שֶ ִ
הַ ָט ָפה ְביֹותֵ ר ִמ ָךל הַ טֹום ךֺכֹוִ ,מּפְ ֵני שֶ בָ ה ִמ ְתמַ זְגִ ים הַ חֶ סֶ ד וְ הָ ַרח ֲִמים יַחְ דָ ו.
ימרֹות עָ שָ ן ,ךְ מֹו
ומבָ אֵ ר הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש :שֶ ָכ ֵכן ַךאֲשֶ ר הַ םָבִ יא רֹוצֶ ה לְ תָ אֵ ר אֶ ת יְ צִ יאַ ת ִמצְ ַריִ ם הוא ְמדַ לֶ ה ז ֹאת לְ ִת ְ
ְ
ימרֹות עָ שָ ן"ִ ,מּפְ ֵני שֶ הוא ִמ ְשתַ לֵ ש ְבבִ חוי הַ ךֹו ֵלל ִמזוג  -שֶ ל
שֶ ךָתוב (שיר השירים)ִ " :מי ז ֹאת עֹ לָה ִמן הַ ִל ְדבָ ר ךְ ִת ְ
ְש ֵני ֲהפָכִ ים יַחְ דָ ו ,וְ הֶ עָשָ ן ְמעֹ ָרב וְ כָלול ִמ ְש ֵני צְ בָ עִ ים לָבָ ן וְ שָ חֹ ר ,וְ ַכאֲשֶ ר הוא ִמתַ לֵ ר וְ עֹו ֶלה מַ בְ ִחינִ ים ִב ְש ֵני הַ ְצבָ עִ ים לָבָ ן
וְ שָ חֹ ר הַ ִלתַ ְל ִרים וְ עֹולִ ים י ְַחדָ ו ,וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ בִ ְש ַעת יְ צִ יאַ ת ִמצְ ַריִ ם שֶ הָ יְ תָ ה בִ ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלה ,שָ לְ טו ְש ֵני הַ ְצדָ ִדים שֶ הֵ ם
ומדַ ת הָ ַרח ֲִמים י ְַחדָ ו.
ִמדַ ת הַ ִדין ִ
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ומֹוסיף עֹוד הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש בְ פ ָָרשַ ת ב ֹא ,שֶ ָכ ֵכן מֹ שֶ ה ַרבֵ נו אָ מַ ר ַךחֲצֹ ת לַיְ ָלה  -וְ ל ֹא אָ מַ ר חֲצֹות לַיְ ָלה ֵ -ךי ָון שֶ ּפֵ רושֹו
ִ
שֶ ַךאֲשֶ ר ִמ ְתחַ ֵכק הַ כַיְ ָלה ִתהְ ֶיה יְ צִ יאַ ת יִ ְש ָראֵ ל ִמ ִלצְ ַריִ ם ,וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ לֹ שֶ ה ַרבֵ נו יָדַ ע שֶ ךַ אֲ שֶ ר ִמ ְתחַ ֵכק הַ כַיְ ָלה ִב ְשעַ ת
חֲצֹות הַ כַיְ ָלה זֹוהִ י הַ שָ ָעה שֶ שֹולְ ִטים ִמדַ ת הַ ִדין וְ הָ ַרח ֲִמים י ְַחדָ ו ,וְ ִהיא הַ שָ ָעה הַ לֺבְ חֶ ֶרת ַלעֲשֹות נִ ִמים לְ עַ ם יִ ְש ָראֵ ל.
תֹורה ְב ִמצְ ַריִ ם ְבגֹ שֶ ן,
ומ ַג ֶכה הַ זֹ הַ ר שֶ ָךל הַ ֵםס שֶ ל יְ צִ יאַ ת ִמצְ ַריִ ם  -הָ ָיה הֵ ן בִ זְכות ַעם יִ ְש ָראֵ ל שֶ ע ְָסקו ְבאֹותָ ה שָ עָ ה ְב ָ
ְ
וְ הֵ ן בִ זְכות יִ ְש ָראֵ ל שֶ הָ יו ְבאֹותָ ה שָ ָעה ְמז ְַל ִרים לַקָ דֹוש בָ רוְך הוא בְ ִשירֹות וְ ִת ְשבָ חֹותַ ,ךאֲשֶ ר ָראו אֶ ת מַ ךַ ת ְבכֹורֹות
ַךאֲשֶ ר הִ ָךה הַ שֵ ם אֶ ת ָךל בְ כֹורֹות ִמצְ ַריִ ם.
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ומֹוסיף מָ ָרן הָ "אַ בִ יר ַיעֲקֹ ב" אַ בוחֲצִ ָירה זִיעָ "א בְ ִספְ רֹו "שַ ע ֲֵרי ְתשובָ ה" שֶ הַ ֵםס שֶ ל יְ צִ יאַ ת ִמצְ ַריִ ם שֶ הָ ָיה בַ חֲצֹות לַיְ ָלה,
ִ
תֹורה בְ ָכל הַ דֹורֹות ֺך ָכם ,וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ ט ְֶשנֹו ךְ ָלל -
עֹוסקִ ים בַ ָ
הָ ָיה ַגם בִ זְכותָ ם שֶ ל ָךל הַ קָ ִמים בְ ָכל לַיְ ָלה בַ חֲצֹות לַיְ ָלה וְ ְ
שֶ ךָתַ ב הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (פרשת חיי שרה) שֶ ַךאֲשֶ ר הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא רֹואֶ ה שֶ עַ ם יִ ְש ָראֵ ל נִ ְמצָ ִאים בְ ֵעת צָ ָרה  -וְ אֵ ין ָלהֶ ם
ובזְכות ָךְך הוא מַ ִצי ָלם ִמצָ ָרה
שום זְכות לְ הִ וָשַ ע ,הוא ִמ ְתבֹו ֵנן בַ לַ ע ֲִשים הַ חֹובִ ים ובַ ְזכֺטֹות שֶ ע ֲִת ִידים יִ ְש ָראֵ ל ַלעֲשֹותִ ,
לִ ְרוָחָ ה.
וְ ָל ֵכן ַךאֲשֶ ר יִ ְש ָראֵ ל הָ יו בְ ִמצְ ַריִ ם וְ ָרצָ ה הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא לְ ָג ֳא ָלם אַ ף שֶ כ ֹא הָ יְ תָ ה לָהֶ ם שום זְכות ,הוא גְ אָ ָלם בַ חֲצֹות
תֹורה  -וְ ָל ֵכן הֵ ם ְראויִ ים שֶ טֵעָ שו
הַ כַיְ ָלה ,וְ ז ֹאת ַעל יְ דֵ י שֶ הוא צָ פָה וְ ָראָ ה שֶ ע ֲִת ִידים יִ ְש ָראֵ ל לָקום בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה וְ לִ לְ מֹ ד ָ
לָהֶ ם נִ ִמים בַ חֲצֹות לַיְ ָלה  -ובִ זְכות ךְָך הֹוצִ יא הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא אֶ ת יִ ְש ָראֵ ל ִמ ִלצְ ַריִ ם בִ ְש ַעת חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,וְ ֶזה הַ חַ עַ ם
שֶ לֹ שֶ ה ַרבֵ נו אָ מַ ר ַךחֲצֹ ת הַ כַיְ ָלה (שמות יא ,ד) אַ ף ַעל ּפִ י שֶ בִ ְש ַעת יְ צִ יאַ ת ִמצְ ַריִ ם עַ צְ מָ ה ֶנאֱמַ ר חֲצֹות לַיְ ָלה (שמות יב,
תֹורהָ ,ךְך ִמדָ ה ךְ ֶנ ֶגד ִמדָ ה
כט) וְ ז ֹאת לְ ַרלֵ ז וְ לֹומַ ר שֶ " ַךחֲצֹ ת הַ כַיְ ָלה" ךְ מֹו חֲצֹות הַ כַיְ ָלה שֶ ע ֲִת ִידים יִ ְש ָראֵ ל לָקום וְ ַלעֲסֹ ק בַ ָ
הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא נִ גְ ָלה ֲאלֵיהֶ ם לְ הֹוצִ יאָ ם ִמ ִלצְ ַריִ ם בִ ְשעַ ת חֲצֹות לַיְ ָלה.

מֹוסיף עֹוד ַרבִ י ַיעֲקֹ ב אַ בוחֲצִ ָירה זִיעָ "א שֶ ָכ ֵכן ךָתוב" :לֵיל ִש ֺל ִרים הוא לַה'" – ' ִשלֺ ִרים' גִ ימַ ְט ִר ָטה 'נִ ְרשַ ם' –
ִ
וְ ' ִשל ִֺרים' גִ ימַ ְט ִר ָטה ' ֶזה חֲצֹות לַיְ ָלה' לְ ַרלֵ ז וְ לֹומַ ר  -שֶ הַ כַיְ ָלה הַ ֶזה נִ ְרשַ ם לְ ָכל ְב ֵני יִ ְש ָראֵ ל לָקום תָ ִמיד בַ חֲצֹות לַיְ ָלה ַלעֲסֹ ק
תֹורה.
תֹורה ִ " -של ִֺרים לְ כָל ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל לְ דֹ רֹ תָ ם" תָ ִמיד לָקום בְ שָ עָ ה זֹו לִ לְ מֹ ד ָ
בַ ָ
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וְ כְָך ַגם ֵנס קְ ִרי ַעת ַים סוף שֶ אֵ ַרע בִ ְש ִביעִ י שֶ ל ּפֶסַ ח הָ ָיה בַ חֲצֹות לַיְ ָלה ךַלובָ א בַ מֵ פֶ ר נִ ְט ֵעי גַבְ ִריאֵ ל (הלכות פסח) שֶ טֵש
ַעל ךְָך קִ בְ ָלה מֵ ַרבֹותֵ ינו עי"ש.
וְ ָל ֵכן נֹוהֲגִ ים בְ הַ ְרבֵ ה קְ הִ כֹות בִ ְתפוצֹות יִ ְש ָראֵ ל לְ הִ ְתאַ מֵ ף ְבבָ תֵ י ךְ נ ִֵסטֹות בְ חַ ג ְשבִ יעִ י שֶ ל ּפֶסַ ח וְ לֹומַ ר ְבצַ וְ תָ א חֲדָ א אֶ ת
ִש ַירת הַ ָטם בַ חֲצֹות לַיְ ָלה ִמשום שֶ בְ שָ ָעה זֹו אֵ ַרע הַ ֵםס הַ גָדֹול שֶ םִ קְ ַרע הַ ָטם לְ ַעם יִ ְש ָראֵ ל ,וְ ֵז ֶכר לְ ָכְך נֹוהֲגִ ים עַ ד הַ טֹום
אֹומ ִרים אֶ ת ִש ַירת הַ ָטם
עֹורכִ ים אֶ ת שֺ לְ חֲנֹותֵ יהֶ ם וְ ְ
מֹורי"ם ַר ִבים ְ
בְ הַ ְרבֵ ה ְמקֹומֹות לֹומַ ר אֶ ת ִש ַירת הַ ָטם בְ שָ ָעה זֹו ,וְ אַ ף אַ ְד ִ
בְ צַ וְ תָ א עִ ם ָךל הַ ח ֲִס ִידים בְ לֵיל ְשבִ יעִ י שֶ ל ּפֶסַ ח בַ חֲצֹות לַיְ ָלהֵ ,ז ֶכר לְ ֵנס קְ ִרי ַעת הַ ָטם שֶ אֵ ַרע בַ חֲצֹות לַיְ ָלה.

ֶָּהֶ
ֵֶׁסֶחֲנֺּכ
נ
הַ םִ ִמים הַ גְ דֹולִ ים שֶ ל ֲחנֺ ָךה  -בָ הֶ ם נִ צְ חו ְמע ִַחים אֶ ת הָ ַרבִ ים ַךאֲשֶ ר קְ בוצַ ת ךֹ הֲנִ ים קְ טַ ָםה נִ צְ חָ ה אֶ ת ָךל הַ טְ וָנִ ים ,הֵ חֵ ָכה
יפֹורנֹו שֶ הָ ָיה שַ ר הַ צָ בָ א שֶ ל אַ נְ ִטטֹוכוס בַ ִללְ חָ מָ ה וְ עַ ל יְ דֵ י ָךְך
הודית עָ ְר ָפה אֶ ת ר ֹאשֹו שֶ ל ֱאלִ ְ
בִ ְש ַעת חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ַך ֲאשֶ ר יְ ִ
הֵ חֵ ָכה הַ לַ ָּפ ָלה שֶ ל הַ טְ וָנִ ים עַ ד לְ מַ ּפַלְ תָ ם הַ מֹופִ ית .וְ ֵכן הַ ֵםס שֶ ל ְמצִ יאַ ת ַּפְך הַ שֶ מֶ ן שֶ כְ זִכְ רֹו אָ נו מַ ְדלִ יקִ ים אֶ ת נֵרֹות הַ ֲחנֺךָ ה
הָ ָיה ַגם בַ ַכיְ ָלה ךַלובָ א בַ לָ הַ ְרשָ "א (יומא ל"ט) ,וְ ֵז ֶכר לְ כְָך אָ נו מַ ְדלִ יקִ ים אֶ ת נֵרֹות הַ ֲחנֺ ָךה דַ וְ קָ א לְ אַ חַ ר שֶ ִת ְשקַ ע הַ חַ לָ ה.
תֹורה אֹור" ַעל ֲחנֺ ָךה ךָתַ ב בֵ אור נִ פְ ָלא בְ סֹוד הַ דָ בָ ר שֶ ֵםס ֲחנֺ ָךה הָ ָיה דַ וְ קָ א בַ כַיְ ָלה עי"ש.
וְ הַ לַ ה ֲַר"ל בְ ִספְ רֹו " ָ
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תֹורה ְבשָ עָ ה זֹו
עֹוסקִ ים בַ ָ
ומּפְ ֵני שֶ עַ ם יִ ְש ָראֵ ל ל ֹא הָ יו ְ
תֹורה הָ ָיה ָךל הַ כַיְ ָלה בְ קֹולֹות ובְ ָרקִ ים וְ קֹול ַרעַ ש גָדֹולִ ,
וְ ֵכן מַ תַ ן ָ
תֹורה בַ ַכיְ ָלה ,כמ"ש
תֹורה בַ בֹ קֶ ר הוא ַרק ַעל יְ דֵ י לִ לוד הַ ָ
אָ נו ע ִֵרים בְ ָכל שָ ָנה בְ לֵיל שָ בועֹות  -ךִ י עִ קַ ר הַ ֲה ָכ ָנה לְ קַ בָ ַלת הַ ָ
כֹומ ִדים בְ לֵיל שָ בועֹות הֵ ם ְב ֵני מַ ְטרֹונִ יתָ א ְדמַ לְ ָךא וְ הֵ ם הַ זֹוכִ ים בַ בֹ קֶ ר לְ קַ בֵ ל אֶ ת
בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (פרשת אמור) שֶ ַרק אֵ כו שֶ ְ
תֹורה.
הַ ָ
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ֲצומים
ךְָך ַגם רֹ ב ךְ ָכל הַ םִ ִמים שֶ אֵ ְרעו לְ ַעם יִ ְש ָראֵ ל בְ מֶ שֶ ְך ָךל הַ דֹורֹותַ ,ךאֲשֶ ר נִ לְ חֲמו עִ ם אֹויְ בֵ יהֶ ם וְ נִ צְ חום ְבנִ ִמים ע ִ
וגְ דֹולִ ים ְמאֹ ד ,הָ יו בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ךְ מֹו שֶ לובָ א בַ ּפִ טוט שֶ בְ סֹוף הַ הַ גָדָ ה שֶ ל ּפֶסַ ח רֹ ב נִ ִמים הִ פְ לֵאתָ לְ ַע ְלָך יִ ְש ָראֵ ל לַיְ ָלה וַיְ ִהי
בַ חֲצִ י הַ כַיְ ָלה.
הָ חֵ ל מֵ אַ בְ ָרהָ ם אָ ִבינו ָעלָיו הַ שָ לֹום ,שֶ ַךאֲשֶ ר לֹוט נִ ְשבָ ה בֵ ין אַ ְרבַ ַעת הַ ְללָכִ ים ,נִ לְ חַ ם ִאתָ ם אַ בְ ָרהָ ם אָ ִבינו וְ נִ צְ חָ ם ִמתֹוְך
נִ ִמים ע ִ
ֲצומים בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ךְ מֹו שֶ ך ְָתבו ֲח ַז"ל (שמות רבה) ַעל הַ ּפָסוק (בראשית י"ד ,ט"ו)ַ :וטֵחָ לֵק ֲע ֵליהֶ ם ַליְ ָלה
שֶ טָדַ ע אַ בְ ָרהָ ם אָ ִבינו שֶ הָ ֵעת וְ הַ זְמַ ן הַ לֺבְ חָ ר בְ יֹותֵ ר לְ נַצְ חָ ם הוא בַ חֲצֹות לַיְ ָלה וְ ָל ֵכן נִ לְ חַ ם עִ לָ הֶ ם דַ וְ קָ א בְ שָ עָ ה זֹו.

ֲצומים ,הָ לְַך לְ הִ כָחֵ ם עִ לָ ם בַ חֲצֹות לַיְ ָלה ךְ מֹו
נֹור ִאים ַוע ִ
וְ כְָך ַגם אֵ ַרע עִ ם גִ ְדעֹון ַךאֲ שֶ ר נִ צַ ח אֶ ת ִמ ְד ָין בְ נִ ִמים וְ נִ פְ לָאֹות ָ
שֶ ְל ֺס ָּפר בַ םָבִ יא (שופטים ז) ,וְ כְָך ַגם ִס ְ
יס ָרא ַךאֲשֶ ר בָ א לְ הִ כָחֵ ם עִ ם יִ ְש ָראֵ ל נָחַ ל מַ ָּפ ָלה עֲצומָ ה בַ כַיְ ָלה ךְ מֹו שֶ ךָ תובִ " :מן
יס ָרא".
הַ שָ מַ יִ ם נִ לְ חֲמו הַ ךֹוכ ִָבים ִמ ְל ִסכֹותֵ יהֶ ם נִ לְ חֲמו עִ ם ִס ְ
וְ ֵכן סַ נְ חֵ ִריב מֶ לְֶך אַ שור ַךאֲ שֶ ר בָ א בְ ר ֹאש ְמאֹות ִמלְ יֹו ֵני חַ טָלִ ים לְ הַ חְ ִריב אֶ ת יְ רושָ לַיִ ם ,מֵ ת הוא וְ ָכל צְ בָ אֹו  -שֶ ִלתֹו ָכם
הָ יו מֵ אָ ה ְשמֹונִ ים ַוח ֲִמשָ ה אֶ ֶלף קְ צִ י ֵני צָ בָ א וְ ֺכ ָכם מֵ תו ְבלַיְ ָלה אֶ חָ ד ךְ מֹו שֶ ךָתוב :וַיְ ִהי בַ כַיְ לָה הַ הוא ַוטֵצֵ א מַ לְ אַ ְך ה' ַוטְַך
ְבמַ ֲחנֵה אַ שור מֵ אָ ה ְשמֹונִ ים ַוח ֲִמשָ ה אָ ֶלף ַוט ְַשךִ ימו בַ בֹ קֶ ר וְ ִהםֵה ֺככָם ּפְ ג ִָרים מֵ ִתים .וְ ָכְך ַגם בֵ לְ שַ אצַ ר מֶ לְֶך בָ בֶ ל
שֶ הִ ְשתַ לֵ ש בִ כְ ֵלי הַ ִלקְ דָ ש וְ שָ תָ ה בָ הֶ ם יַיִ ן וְ ֶנה ֱַרג בְ אֹותֹו לַיְ ָלה שֶ עָשָ ה ֵךן.
נֹוראַ ,ךאֲשֶ ר הֵ ִרים אֶ ת שַ ע ֲֵרי הָ עִ יר עַ ָזה יַחַ ד עִ ם
בורה ָ
וְ ֵכן ִש ְמשֹון הַ גִ בֹור בִ ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלה עָשָ ה ֵנס גָדֹול ומַ עֲשֵ ה גְ ָ
חורים עַ ל
מַ ְשקֹופֶיהָ ונְ שָ אָ ם ַעד הָ עִ יר חֶ בְ רֹון ךְ מֹו שֶ ךָתוב בְ שֹופְ ִטים (טז ,ג)ַ :ו ָטקָ ם בַ ח ֲִצי הַ כַיְ ָלה וְ כו' .ומַ ְסבִ יר בַ עַ ל הַ ִ
תֹורה (פרשת בא) שֶ ִש ְמשֹון עָשָ ה ז ֹאת בִ ְמ ֺכ ָון בַ חֲצֹות לַיְ ָלה ִמשום שֶ זֹו הָ ֵעת בָ ה עֹושֶ ה הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא נִ ִמים
הַ ָ
לַצַ ִדיקִ ים.
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רֹודפֵיהֶ ם וְ שֹונְ אֵ יהֶ ם הָ יְ תָ ה בַ כַיְ ָלה.
רֹואים שֶ הַ צָ לָתָ ם שֶ ל ָךל אֲבֹות הָ ֺאלָ ה ִמטַד ָךל ְ
וְ ֵכן אָ נו ִ
הָ חֵ ל מֵ אַ בְ ָרהָ ם אָ בִ ינו שֶ ךַאֲ שֶ ר ֲא ִבימֶ לְֶך מֶ לְֶך גְ ָרר לָקַ ח אֶ ת שָ ָרה מֵ עִ ם אַ בְ ָרהָ ם בָ א אֵ לָיו הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא בַ חֲלֹום
הַ כַיְ ָלה וְ אָ מַ ר לֹו ךִ י ִאם ל ֹא יְ ִשיבֶ ָםה אֵ לָיו מֹות יָמות ךְ מֹו שֶ ֶםאֱמַ ר (בראשית כ ,ג)ַ :ו ָטב ֹא אֱ ֹלקִ ים אֶ ל אֲ ִבימֶ ֶלְך בַ חֲלֹום
הַ כַיְ ָלה ַוט ֹאמֶ ר לֹו וְ גֹו'.
וְ כְָך ַגם ַיעֲקֹ ב אָ ִבינו  -שֶ ַךאֲ שֶ ר בָ ַרח ִמכָבָ ן  -נִ גְ ָלה אֵ לָיו הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא בַ חֲלֹום הַ כַיְ ָלה וְ אָ מַ ר לֹו (בראשית ל"א,
כ"ט) ִהשָ מֶ ר לְ ָך ִמדַ בֵ ר עִ ם ַיעֲקֹ ב ִמחֹוב עַ ד ָרע .וְ ֵכן ךַאֲ שֶ ר ַיעֲקֹ ב אָ בִ ינו נִ לְ חַ ם עִ ם שָ רֹו שֶ ל עֵשָ ו  -וְ נִ צְ חֹו הָ ָיה ֶזה בַ חֲצֹות
לַיְ ָלה ,ךְ מֹו שֶ ךָתוב (בראשית ל"ב ,כ"ה) ַוטָקָ ם בַ כַיְ ָלה ַוטֵאָ בֵ ק ִאיש עִ לֹו ַעד עֲלֹות הַ שָ חַ ר ַוט ְַרא ךִ י ל ֹא יָכֹ ל לֹו.
וְ הִ ֵםה שָ רֹו שֶ ל עֵשָ ו ְמסַ לֵ ל ַךטָדועַ אֶ ת ָךל ךֹ חֹות הַ ח ְֺמאָ ה וְ הַ קְ לִ ּפֹות ,שֶ עִ לָ ם נִ לְ חַ ם ַיעֲקֹ ב אָ בִ ינו הָ ָיה ֶזה מֵ חֲצֹות הַ ַכיְ ָלה עַ ד
עֲלֹות הַ שַ חַ ר וְ נִ צְ חָ ם ,וְ אָ ֵכן בְ שָ עָ ה זֹו קִ בֵ ל ַיעֲקֹ ב אֶ ת ְשמֹו יִ ְש ָראֵ ל הַ ְמסַ לֵ ל ְש ָר ָרה ומַ לְ כותִ ,משום שֶ ְב ָכְך שֶ ִהכְ נִ יעַ אֶ ת ָךל
הַ קְ לִ ּפֹות נִ ְה ָיה לְ שַ ר לְ מַ לְ אָ כֹו שֶ ל עֵשָ ו וְ קִ בֵ ל אֶ ת ךֹ חַ הַ לַ לְ כות.
ומַ עֲשֵ ה אָ בֹות ִסימָ ן לַבָ נִ ים  -שֶ ְבשָ ָעה זֹו שֶ ל חֲצֹות הַ כַיְ ָלה יְ כֹולִ ים יִ ְש ָראֵ ל לְ הִ כָחֵ ם בְ ָכל ךֹ חֹות הָ ַרע ולְ נַצְ חָ ם ,וְ ז ֹאת עַ ל
תֹורה וְ הַ ְתפִ ָכה ְבשָ עֹות אֵ כו ,ובְ שָ עָ ה זֹו קִ בֵ ל ַיעֲקֹ ב אֶ ת ְשמֹו הֶ חָ דָ ש שֶ ַעל שֵ ם ֶזה נִ קְ ֵראת הָ אֺ לָ ה הַ טִ ְש ְראֵ לִ ית עַ ד
יְ דֵ י לִ לוד הַ ָ
הַ טֹום הַ ֶזה בְ שֵ ם 'יִ ְש ָראֵ ל' הַ ְמסַ לֵ ל ְש ָר ָרה ומַ לְ כות ,וְ אֶ ת הַ שֵ ם הַ ֶזה קִ בְ לו יִ ְש ָראֵ ל ִבזְכות ִמלְ חַ ְמתֹו שֶ ל ַיעֲקֹ ב ְבשָ רֹו שֶ ל עֵ שָ ו
בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה.
וְ ָל ֵכן ַךאֲשֶ ר ַיעֲקֹ ב אָ בִ ינו בָ ַרח מֵ עֵשָ ו ,הוא הֶ עְ ִתיר ובִ קֵ ש בִ ְתפִ כָתֹו לְ ִהםָצֵ ל ִמלֶ םו ְבאָ ְמרֹו( :בראשית לב יד) "קָ טֹ נְ ִתי
יתי לִ ְשנֵי מַ חֲנֹות ,הַ צִ ילֵנִ י נָא
ומךָל הָ אֱמֶ ת אֲשֶ ר ָע ִשיתָ אֶ ת עַ בְ דֶ ָך ,ךִ י ְבמַ קְ לִ י עָבַ ְר ִתי אֶ ת הַ ט ְַרדֵ ן הַ זֶה וְ ַעתָ ה הָ יִ ִ
ִמךֹ ל הַ חֲסָ ִדים ִ
ִמטַד אָ ִחי ִמ ַטד עֵשָ ו".
וְ שֹואֲלִ ים הַ ְמפ ְָר ִשים מַ דועַ ַיעֲקֹ ב אָ בִ ינו ִהזְךִ יר בִ ְתפִ כָתֹו לְ הִ םָצֵ ל ִמ ַטד עֵשָ ו אֶ ת ז ֹאת שֶ עָבַ ר אֶ ת הַ ט ְַרדֵ ן ְבמַ קְ לֹו ,ובֵ אֵ ר אֶ חָ ד
תֹוספֹות שָ אנְ ץ) ,שֶ הַ הֶ ְסבֵ ר לְ ָכְך הוא עַ ל ּפִ י מָ ה
ִמגְ דֹו ֵלי הָ ִראשֹונִ ים הָ ַרב יִ צְ חָ ק הַ כֵוִ י בְ ִספְ רֹו " ַּפעְ נֵחַ ָר ָזא" ( ִמבַ ֲע ֵלי הַ ְ
תֹורה ְב ָכל הַ כֵילֹות אֲ שֶ ר
שֶ ך ְָתבו ֲח ַז"ל ,שֶ בְ תֹוְך מַ קְ לֹו שֶ ל ַיעֲקֹ ב ,הָ ָיה טָ מון הַ שֶ מֶ ן אֲשֶ ר לְ אֹורֹו הָ ָיה עֹוסֵ ק ַיעֲקֹ ב אָ בִ ינו בַ ָ
ותנומָ ה לְ עַפְ ַעּפָיו ,וְ ָל ֵכן ךַ אֲ שֶ ר ָרצָ ה ַיעֲקֹ ב
תֹורה לְ ל ֹא שֶ בָ אָ ה שֵ ָנה לְ ֵעינָיו ְ
בָ הֶ ם לָמַ ד אֵ צֶ ל שֵ ם וָעֵ בֶ ר ,שֶ בָ הֶ ם הָ ָיה לֹומֵ ד ָ
תֹורה שֶ עָסַ ק בַ כַיְ ָלה שֶ ִבזְכותָ ה יִ םָצֵ ל
אָ ִבינו לְ ִהםָצֵ ל ִמ ַטד עֵשָ ו ,הוא ִהזְךִ יר בִ ְתפִ כָתֹו אֶ ת מַ קְ לֹו ,וְ ז ֹאת ךְ דֵ י לְ הַ זְךִ יר אֶ ת זְכות הַ ָ
ִמ ַטד עֵשָ ו .וכְ מֹו שֶ ֲח ַז"ל ָך ְתבו (סנהדרין צד) ַעל הַ ּפָסוק (ישעיה י) וְ חֺבַ ל עֹ ל ִמּפְ נֵי שָ מֶ ן :חֺבַ ל עֺכֹו שֶ ל סַ נְ חֵ ִריב ִמּפְ ֵני שַ ְמנֹו

תֹורה בַ כֵילֹות ,אֲ שֶ ר ִבזְכות ךָ ְך
עֹוסקִ ים לְ אֹורֹו בַ ָ
ובבָ תֵ י ִמ ְד ָרשֹות ,וְ הָ יו יִ ְש ָראֵ ל ְ
שֶ ל חִ זְקִ טָהו ,שֶ הָ ָיה דֹו ֵלק ְבבָ תֵ י ךְ נ ִֵסטֹות ְ
לֹומ ִדים
ומ ָךאן אָ נו ְ
ֲצומים שֶ ל סַ נְ חֵ ִריב ,וְ ַנעֲשָ ה לָהֶ ם ֵנס גָדֹול ַךאֲשֶ ר מֵ תו ֺך ָכם בְ לַיְ ָלה אֶ חָ דִ ,
נִ צְ לו יִ ְש ָראֵ ל מֵ חֵ ילֹותָ יו הָ ע ִ
תֹורת הַ כַיְ ָלה לְ הָ ֵגן ִמ ָךל צָ ָרה וְ צוקָ ה ,וְ ָל ֵכן ךַאֲ שֶ ר ַיעֲקֹ ב אָ בִ ינו רֹוצֶ ה לְ ִהםָצֵ ל מֵ ֵעשָ ו ,הוא מַ זְךִ יר ִב ְתפִ כָתֹו
שֶ גָדֹול ךֹ חָ ה שֶ ל ַ
תֹורה אֲשֶ ר עֵסֶ ק בָ ה בַ כֵילֹות ,שֶ גָדֹול זְכותָ ה לְ הַ צִ ילֹו
אֶ ת מַ קְ לֹו ֲאשֶ ר בֹו הָ ָיה טָ מון שַ ְמנֹו ,וְ ז ֹאת ךְ דֵ י לְ הַ זְךִ יר אֶ ת זְכות הַ ָ
ִמטָדֹו שֶ ל עֵ שָ ו ולְ שָ ְמרֹו ִמ ָךל ַרע.
ומשום ךָ ְך
תֹורה בְ שָ עֹות אֵ כוִ ,
וְ כָתוב בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש ּפ ָָרשַ ת וַטִ גַש ,שֶ ָךל הַ לַ לְ כות שֶ ל עַ ם יִ ְש ָראֵ ל ְתלו ָיה בְ כְָך שֶ ַטע ְַסקו בַ ָ
הֹוריש אֶ ת הַ לַ לְ כות לֹו ולְ ָכל דֹורֹותָ יו אַ ח ֲָריו ,וְ ָכל ֶזה ִמּפְ ֵני שֶ הָ ָיה קָ ם בַ חֲצֹות
בִ לְ בַ ד ָז ָכה דָ וִ ד הַ לֶ לְֶך לִ הְ יֹות מֶ לְֶך יִ ְש ָראֵ ל ולְ ִ
תֹורה עַ ד הַ בֹ קֶ ר.
לַיְ ָלה וְ עֹוסֵ ק בַ ָ
וְ ָל ֵכן ָךל ְשמֹו שֶ ל עַ ם יִ ְש ָראֵ ל שֶ םִ תַ ן לָהֶ ם לְ אַ חַ ר ִמלְ חַ ְמתֹו שֶ ל ַיעֲקֹ ב עִ ם שָ רֹו שֶ ל עֵ שָ ו ,הוא ִבזְכות הַ שָ עֹות הַ קְ דֹושֹות
הָ אֵ כו שֶ לֵ חֲצֹות לַיְ ָלה עַ ד הַ בֹ קֶ רִ ,מּפְ ֵני שֶ בְ שָ עֹות אֵ כו נִ צַ ח ַיעֲקֹ ב אָ בִ ינו אֶ ת שָ רֹו שֶ ל עֵשָ ו ,וְ ז ֹאת לְ סַ לֵ ל אֶ ת ָךְך שֶ ְבשָ עָ ה זֹו
וב ְתפִ ָכה ְבשָ עֹות אֵ כו,
תֹורה ִ
ְמנַצְ חִ ים ַעם יִ ְש ָראֵ ל אֶ ת ָךל ךֹ חֹות הַ ח ְֺמאָ ה וְ הַ קְ לִ ּפֹות לְ דֹורֹות עֹו ָלם ,וְ ֶזה ַעל יְ דֵ י הָ עֵסֶ ק בְ ָ
שֶ בִ זְכותָ ם יִ בָ ֶנה בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש בִ ְמהֵ ָרה ְביָמֵ ינו אָ מֵ ן.
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אֶ חָ ד מֵ הַ ְדבָ ִרים הַ ְלעִ יקִ ים בְ יֹותֵ ר ַעל רֹ ב ְב ֵני הָ עֹו ָלם ,וְ שֶ כְ מַ עֲשֶ ה ָךל תַ ְחבולֹות בְ ֵני אָ דָ ם סֹובֵ ב ְס ִביבֹו ,הוא נֹושֵ א
הַ ּפ ְַרנָסָ ה .וְ כִ י מָ ה ל ֹא ַיעֲשֶ ה אָ דָ ם בִ ְש ִביל לְ הָ ִביא טֶ ֶרף לְ בֵ יתֹו .אֲ נ ִָשים מוכָנִ ים ַלעֲבֹ ד קָ שֶ ה בָ עֲבֹודֹות ְמפָ ְרכֹות גוף ונְ שָ מָ ה
לודים ְמיַגְ עִ ים בְ מֶ שֶ ְך שָ נִ ים אֲ רֺ ךֹות ,בִ ְשבִ יל שֶ טֹום אֶ חָ ד יִ ְה ֶיה לָהֶ ם
בִ ְש ִביל לְ הָ בִ יא קְ צָ ת ַּפ ְרנָסָ ה הַ בַ יְ תָ ה .מוכָנִ ים לִ לְ מֹ ד לִ ִ
מַ עֲמַ ד ּפ ְַרנָסָ ה ְמכֺבָ ד.
ךְ מֹו ֵכן ּפְ ע ִָמים ַרבֹות ְבעָיֹות קָ שֹות בִ ְשלֹום בַ יִ ת בָ אֹות ַרק בִ גְ ַלל חֶ ְסרֹון ַּפ ְרנָסָ ה ,ךַלובָ א בַ ֲח ַז"ל (בבא מציעא דף נט
עא) :שֶ אֵ ין ְמ ִריבָ ה ְמצו ָיה בְ תֹוְך בֵ יתֹו שֶ ל אָ דָ ם אֶ ָכא ַעל עִ ְסקֵ י ְתבואָ ה שֶ ֶםאֱמַ ר" :הַ שָ ם גְ בולְֵך שָ לֹום חֵ לֶב ִח ִחים
י ְַש ִביעֵ ְך".
ךְָך ַגם ּפְ ָע ִמים וְ קִ לְ קולִ ים ְבחִ םוְך ,נֹ ַער נֹושֵ ר וְ כו' ,י ְֶש ָנם בִ גְ ַלל חֹ סֶ ר ּפ ְַרנָסָ ה .ךַלָ ה ְבעָיֹות בְ ִריאותַ ,ךלָ ה לַחַ ץ דָ ם גָבֹוהַ ,
בְ עָ יֹות ֵלב וְ כו' ,י ְֶש ָנם בִ גְ ַלל חֶ ְסרֹון ַּפ ְרנָסָ ה.
תֹורה ַרב! נִ גְ ָרם ּפְ ע ִָמים ַרבֹות ַרק ךְ תֹוצָ אָ ה מֵ חֶ ְסרֹון ַּפ ְרנָסָ ה!
וְ ֵכן בִ חול ָ

ְרֹוןֶ
ַּפת
ה
וְ הִ ֵםה ָךל אֶ חָ ד יִ ְתבֹו ֵנןִ :אם ִמישֶ הו יָבֹוא אֵ לָיו עִ ם הַ צָ ַעת עֲבֹודָ ה הַ לַ צְ ִרי ָכה הַ ְשקָ עָ ה שֶ ל ךַלָ ה שָ עֹות ִבלְ בַ ד ,וְ ִהיא עֲבֹודָ ה
תֹורה ,אֶ ָכא ַרק ַלעֲמֹ ד ַעל ִמ ְשמַ ְרתֹו וְ לִ הְ יֹות ֵער ךַלָ ה שָ עֹות ,ובְ עַ ד ֶזה יְ קַ בֵ ל ָךל מָ ה שֶ הוא צָ ִריְך
קַ ָכה ונְ קִ ָטה ,לְ ל ֹא בִ חול ָ
לְ פ ְַרנָסָ תֹו  -יֵש ִמישֶ הו שֶ כ ֹא יִ קְ ּפֹ ץ ַעל ךָזֹו הַ צָ עָ ה ְמ ַפתָ ה?
תֹורת חַ טִ ים
תֹורתֵ נו הַ קְ דֹושָ ה ַ
ותפִ ָכה! ךִ י ָ
תֹורה ְ
ובְ ֵכן ,יֵש ָויֵש הַ צָ עָ ה ךָזֹו! וְ הִ יא  -לִ הְ יֹות עֵ ר בַ חֲצֹות לַיְ ָלה וְ ַלעֲסֹ ק בְ ָ
הִ יא ,ווַדַ אי שֶ טֵש בָ ה אֶ ת הַ ְתרופֹות לְ ָכל הַ לַ ךֹות ,וְ יֵש לָה עֵצֹות נִ פְ לָאֹות ,לְ בַ חֵ ל אֶ ת קִ לְ ַלת 'בְ ֵז ַעת אַ ּפֶיָך ת ֹא ַכל לֶחֶ ם' ,וְ אַ חַ ת
תֹורה בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,וְ ַעל ךָ ְך צַ ִדיקִ ים הָ יו
ובהַ ְרחָ בָ ה ַרבָ ה ,הִ יא לִ לוד ָ
מֵ הָ עֵצֹות הָ אֵ כו ,שֶ ךְ תובָ ה בַ ְלקֹורֹות בְ פֵרוש ְ
אֹומ ִריםִ :מי שֶ עֹובֵ ד בַ כַיְ ָלה שוב אֵ ינֹו עֹובֵ ד בַ טֹום.
ִמ ְתבַ ְח ִאים וְ ְ
אֲבָ ל לִ פְ ֵני שֶ ם ְַרחִ יב ְבנֹושֵ א הַ ַּפ ְרנָסָ ה ,צְ ִריכִ ים אָ נו ל ִָשים אֶ ל לִ בֵ נו ,שֶ עִ נְ ַין קִ ימַ ת חֲצֹות הוא יְ סֹוד בַ ַטהֲדות שֶ עֹומֵ ד
דֹושים וִ י ַל ֶוה אֹותָ נו עַ ד ִביאַ ת ְמ ִשיחַ
בַ בָ ִסיס שֶ ל הַ ְרבֵ ה עִ נְ יָנִ ים רוחָ נִ טִ ים ,וְ הוא יְ סֹוד שֶ כִ וָה אֶ ת עַ ם יִ ְש ָראֵ ל מֵ אָ ז הָ אָ בֹות הַ קְ ִ
צִ ְדקֵ נו שֶ טָבֹוא ִבזְכות אֵ כו הַ קָ ִמים חֲצֹות לַיְ ָלה לְ הִ ְשתַ תֵ ף עִ ם הַ ְשכִ י ָנה ,ךַלובָ א הַ ְרבֵ ה ְב ִדבְ ֵרי ֲח ַז"ל.
ָל ֵכן ְבבֹואֵ נו לִ לְ מֹ ד ַעל מַ ֲע ַלת חֲצֹות לַיְ ָלה ,נ ִָשים אֶ ל לִ בֵ נו שֶ עִ קַ ר ַך ָונָתֵ נו הוא ַלעֲשֹות אֶ ת ְרצֹון אָ בִ ינו שֶ בַ שָ מַ יִ ם ,וְ לָקום
תֹורה לְ עִ נְ ַין הַ ְש ָּפ ַעת הַ ּפַ ְרנָסָ הַ ,גם ֶזה אֵ ינֹו
לֹומ ִדים ַעל הַ תֹו ֶע ֶלת שֶ ל לִ לוד הַ ָ
חֲצֹות בִ ְש ִביל הַ ְשכִ י ָנה הַ קְ דֹושָ ה ,ומָ ה שֶ אָ נו ְ
אֶ ָכא בִ ְשבִ יל לְ ז ֵָרז אֶ ת עַצְ מֵ נו ַלעֲבֹודַ ת ה' ,שֶ ַעל יְ דֵ י ְמנוחַ ת הַ ֶם ֶפש שֶ ִת ְה ֶיה לָנו ,נו ַכל ַלעֲבֹ ד אֶ ת ה' ְביֶתֶ ר ְשאֵ ת וְ יֶתֶ ר עֹ ז.
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בְ סֵ ֶפר הַ זֹ הַ ר בְ פ ָָרשַ ת אֱמֹ ר דַ ף צ' ַעל הַ ּפָסוק בְ ִמ ְש ֵלי לא " :וַתָ קָ ם בְ עֹוד לַיְ לָה ו ִַתתֵ ן טֶ ֶרף לְ בֵ יתָ ה" מַ ְס ִביר הַ זֹ הַ ר ,שֶ אֵ כו
ומ ְשתַ ְתפִ ים עִ ם הַ ְשכִ י ָנהֲ ,עלֵיהֶ ם ֶנ ֱאמַ ר הַ ּפָסוק (תהלים קיא) :טֶ ֶרף נָתַ ן לִ ֵיראָ יו יִ ְזךֹ ר לְ עֹו ָלם ְב ִריתֹו,
הֵ ם הַ קָ ִמים חֲצֹות ִ
ְדהַ יְ נו שֶ הֵ ם זֹוכִ ים לְ הַ בְ טָ חָ ה שֶ ל ּפ ְַרנָסָ ה בְ שֶ פַ ע ,ךְ מֹו שֶ ָךתוב (משלי לא) :וַּתָ קָ ם ְבעֹוד לַיְ לָה ו ִַּתּתֵ ן טֶ ֶרף לְ בֵ יתָ ה ,וְ ָכל ִמי
תֹורה ובְ כְָך הוא ִמ ְשתַ תֵ ף עִ ם הַ ְשכִ י ָנה הַ קְ דֹושָ ה ,ה ֲֵרי הוא נִ קְ ָרא מֵ אַ נְ שֵ י הַ לֶ לְֶך וְ ָל ֵכן הוא ְמקַ בֵ ל אֶ ת
שֶ קָ ם חֲצֹות וְ עֹוסֵ ק בַ ָ
ּפ ְַרנָסָ תֹו ִמשֺ לְ חָ נֹו שֶ ל הַ לֶ לְֶך הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא.
ומ ָפ ֵרש ַעלּ-פִ יו אֶ ת הַ ּפָ סוק:
הַ גָאֹון הָ ַרב חַ טִ ים ָפלָאגִ 'י זִי ָע"א מֵ ִביא בְ ִספְ רֹו 'תֹוכַחַ ת-חַ טִ ים' (סימן ג') אֶ ת הַ זֹ הַ ר הַ ַם"ל ְ
"וְ אַ ּתֶ ם הַ ְדבֵ קִ ים בַ ה' אֱ ֹלקֵ יכֶם חַ טִ ים ךֺכְ ֶכם הַ טֹום" ,שֶ עִ קַ ר הַ ְדבֵ קות בַ ה' יִ ְתבָ ַרְך ,הִ יא ַעל-יְ דֵ י קִ ימַ ת חֲצֹות ,וְ עַ ל ֶזה נֶאֱ מַ ר:
וְ אַ תֶ ם הַ ְדבֵ קִ ים בַ ה' אֱֹלקֵ י ֶכם ַ -על-יְ דֵ י קִ ימַ ת חֲצֹות ,חַ טִ ים ךֺכְ כֶם הַ טֹום .חַ טִ ים  -הַ יְ נו שֶ ַפע שֶ ל ַּפ ְרנָסָ ה .מֵ אַ חַ ר שֶ 'עָ נִ י חָ שוב
ךְ מֵ ת' ,וְ ' ָכל הַ ְמצַ ּפֶ ה לְ שֺ לְ חַ ן חֲבֵ רֹו חַ טָיו אֵ י ָנם חַ טִ ים'ִ ,מלֵ י ָלא הַ הֶ ֶפְך ִמ ֶזהְ ,דהַ יְ נו ִמי שֶ טֵש לֹו שֶ פַ עֶ ,זה נִ קְ ָרא שֶ טֵש לֹו 'חַ טִ ים'.
ַעל ֶזה הַ דֶ ֶרְך הוא ְמפ ֵָרש ַגם אֶ ת הַ ּפָסוק בְ ִמ ְש ֵלי " :אַ ל ּתֶ אֱ הַ ב שֵ נָה ּפֶ ן ִּתו ֵָרש ּפְ קַ ח עֵ ינֶיָך ְשבַ ע לָחֶ ם" .ופֵ רושֹו :אַ ל
ת ֹאהַ ב שֵ ָנהְ ,דהַ יְ נו שֶ כ ֹא לִ ישֹ ן ָךל הַ כַיְ ָלהֶּ ,פן ַעל-יְ דֵ י ֶזה ִתהְ ֶיה עָ נִ י ו ָָרש ,אֶ ָכאּ ,פְ קַ ח ֵעינֶיָך  -מֺקְ דָ ם ,וְ תָ קום בַ חֲצֹות ִמ ְבעֹוד
לַיְ ָלה ,וְ אָ ז ִת ְשבַ ע לֶחֶ ם  -יִ ְה ֶיה לְ ָך שֶ ַפע שֶ ל ּפ ְַרנָסָ ה.

ְרֹואיםֶנןיםֶ
ָּמיםֶו
ק
ּפורים שֶ ִמּפְ רו לִ יַ ,על נִ ִמים גְ דֹולִ ים בְ ַפ ְרנָסָ ה שֶ בָ או בִ זְכות לִ לוד בַ חֲצֹות לַיְ ָלה ,אֲצַ ֵטן ַרק ךַלָ ה מֵ הֶ ם.
ִמתֹוְך ע ְַשרֹות ִס ִ
הודי ִמבְ ֵני-בְ ַרק שֶ הֵ חֵ ל לָקום חֲצֹות ,נִ גַש אֵ ַלי אַ ח ֲֵרי ךַלָ ה י ִָמים וְ ִס ֵּפר לִ י:
יְ ִ
וב ִדטוק ְבאֹותָ ם
תֹורה בַ חֲצֹות לַיְ ָלה בְ מֶ שֶ ְך ךַלָ ה י ִָמיםְ ,
ֲאנִ י מֺכְ ָרח לְ סַ ֵּפר לְ ָך ִסּפור ֶּפ ֶלא שֶ הָ ָיה לִ י ,הִ ְתחַ לְ ִתי לִ לְ מֹ ד ָ
יתי צָ ִריְך לְ הַ גִ יש ָךל ִמי ֵני
יתי לְ קַ בֵ ל אֵ יזֹו הֲטָ בָ ה מֵ הַ ְל ִדי ָנה ( ְמדֺבָ ר בִ ְסכום ך ְַסּפִ י גָדֹול) ,שֶ בִ ְשבִ יל לְ קַ בְ לָה הָ יִ ִ
הַ ט ִָמים חִ ךִ ִ
ימים ,וְ ָל ֵכן
ִמ ְסמָ כִ ים .וְ ִה ֵםה ,ךְ שֶ ִא ְש ִתי ִהגִ ישָ ה אֶ ת הַ ִל ְסמָ כִ ים ,אָ ְמרו לָה שֶ ִהיא טָ עֲתָ ה בַ ִל ְסמָ כִ ים וְ הַ ִל ְסמָ כִ ים ךְ ָלל ל ֹא מַ ְת ִא ִ
ומלֵ י ָלא הִ ְתיָאַ ְש ִתי ִמכְ קַ בֵ ל בִ ְמהֵ ָרה אֶ ת הַ ךֶסֶ ף.
ומ ַי ֵג ַעִ ,
צְ ִריכִ ים לְ הָ כִ ין אֶ ת ָךל הַ ִל ְסמָ כִ ים מֵ חָ דָ ש ,שֶ ֶזה תַ הֲלִ יְך אָ רֹ ְך ְ
אֲבָ ל ךָאן אֵ ַרע הַ ֵםס! אַ ח ֲֵרי ךַלָ ה י ִָמים שֶ קַ ְמ ִתי בַ חֲצֹות קִ בַ לְ ִתי הֹודָ ָעה מֵ הַ ְל ִדי ָנה ,שֶ הַ ךֹ ל בְ סֵ דֶ ר ,הַ בַ קָ שָ ה ִה ְתקַ ְב ָלה וַאֲ נִ י
אֲקַ בֵ ל אֶ ת ָךל הַ ךֶסֶ ף .ל ֹא הֵ בַ נְ ִתי אֵ יְך ֶזה יִ תָ ֵכן ,וְ שָ אַ לְ ִתי אֹותָ ם :ה ֲֵרי הַ ִל ְסמָ כִ ים שֶ הִ ג ְַשנו הָ יו בְ טָ עות? עָ נו לִ י שֶ ֶזה ל ֹא
ְמשַ ֶםה ,קִ בַ לְ תָ אֶ ת הַ הֲטָ בָ ה וְ זֶהו ֶזה...
וְ הוא אָ מַ ר לִ י :תֵ דַ ע ֶנאֱמָ ָנה ,שֶ אֵ ין לִ י הֶ ְסבֵ ר ָל ֶזה  -חוץ ִמלָ ה שֶ הִ ְתחַ לְ ִתי לָקום בַ חֲצֹות!
הודי אַ חֵ ר ,שֶ הִ ְתחִ יל לְ הִ ְתחַ ֵזק וְ לָקום בַ חֲצֹותִ ,ס ֵּפר לִ י שֶ קָ ָרה לֹו ֵנס גָדֹול ,שֶ הָ ָיה בְ עֵ ינָיו לְ ֶפ ֶלא מַ לָ ש ,ךִ י זֹו הַ ּפַ עַ ם
יְ ִ
קֹורה לֹוִ :מישֶ הו הִ כְ נִ יס לֹו מַ עֲטָ פָ ה תַ חַ ת הַ דֶ ֶלת עִ ם ְסכום ךֶסֶ ף ְמכֺבָ ד ,עִ ם ְשמֹו וְ שֵ ם ִמ ְשּפַ ְחתֹו ,וְ עַ ד
הָ ִראשֹו ָנה שֶ דָ בָ ר ָך ֶזה ֶ
עַכְ שָ ו הוא ל ֹא יֹודֵ ַע ִמי הִ כְ נִ יס אֶ ת ֶזה וְ ַעל מָ ה וְ לָלָ ה.
לֹושים
הודי נֹוסָ ף שֶ קָ ם חֲצֹות ךְ בָ ר הַ ְרבֵ ה שָ נִ ים ,ומַ קְ ּפִ יד לָקום בַ חֲצֹות מַ לָ ש ,אָ מַ ר לִ י :תֵ דַ ע לְ ָך ,אֲ נִ י קָ ם חֲצֹות ךְ בָ ר ְש ִ
יְ ִ
שָ ָנה ,וַאֲ נִ י אֹומֵ ר לְ ָך שֶ טֵש לִ י נִ ִמים בַ ּפַ ְרנָסָ ה מֵ ַעל הַ חֶ בַ עַ ,ךאֲשֶ ר חִ תַ נְ ִתי ךְ בָ ר ךַלָ ה יְ ל ִָדים לְ ל ֹא שום חֹובֹות ךְ ָלל וְ אֵ ין לִ י
שום הֶ ְסבֵ ר ָל ֶזה.
רֹואים בְ חוש ךְ בָ ר ע ְַשרֹות שָ נִ ים ,נִ ִמים גְ דֹולִ ים ְבפַ ְרנָסָ תָ ם,
הודים הַ קָ ִמים חֲצֹות שָ נִ ים ַרבֹות ,שֶ הֵ ם ִ
וְ ֵכן ִסּפְ רו לִ י ךַלָ ה יְ ִ
עֹוב ִדים ךְ ָלל ְבשום עֲבֹודָ ה ,ובְ ָכל ז ֹאת ַּפ ְרנָסָ תָ ם ְמצו ָיה לָהֶ ם תָ ִמיד בְ ֶרוַחִ ,מטָדֹו הַ ְרחָ בָ ה וְ הַ ְללֵאָ ה.
ַךאֲשֶ ר אֵ י ָנם ְ
ךַלובָ ן ,זֹו הַ בְ טָ חָ ה שֶ ל הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש ,וְ אָ נו ְב ֵני יִ ְש ָראֵ ל ,מַ ֲא ִמינִ ים ְב ֵני מַ א ֲִמינִ ים ,ל ֹא צְ ִריכִ ים עֵ דֺטֹות עַ ל ךָ ְך ,אֲ בָ ל ֶזה
רֹואים נִ ִמים מֵ ַעל הַ חֶ בַ ע בְ עִ נְ ַין הַ ַּפ ְרנָסָ ה בִ זְכות קִ ימַ ת חֲצֹות.
ּפורים מֵ אֲ נ ִָשים שֶ חַ טִ ים בֵ ינֵינו שֶ חֹווִ ים וְ ִ
ְמחַ ֵזק לִ ְשמֹ עַ ִס ִ

ַּעֶ
ַּשֶ
ֶּפ
ֵׁלֶה
ְקֶ
ַּב
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ה
הַ גָאֹון הַ צַ ִדיק ַר ִבי ְשמואֵ ל שַ ּפִ ָירא זַצַ "ל ,הָ ָיה תָ ִמיד חֹו ֵזר וְ אֹומֵ רַ ,על ּפִ י הַ זֹ הַ ר ְבפ ָָרשַ ת ֱאמֹ ר (דף צ') ,שֶ ִלי שֶ קָ ם
תֹורה ,יָכֹול לְ הָ ִסיר ִמכִ בֹו אֶ ת ָךל דַ אֲגֹות הַ ַּפ ְרנָסָ ה ,שֶ ה ֲֵרי הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש מַ ְב ִטיחַ לֹו שֶ כ ֹא תֶ ְחסַ ר לֹו
בַ חֲצֹות לַיְ ָלה וְ עֹוסֵ ק בַ ָ
ימית וְ נִ ִמית ,מֵ אַ חַ ר שֶ הוא ְמקַ בֵ ל אֶ ת הַ שֶ פַ ע
ּפ ְַרנָסָ ה  -וְ ָל ֵכן הוא יָכֹול לִ הְ יֹות סָ מוְך ובָ טוחַ  ,שֶ הַ ַּפ ְרנָסָ ה שֶ כֹו תָ בֹוא ְבדֶ ֶרְך ְשמֵ ִ
שֶ כֹו יְ ִשירֹות מֵ הַ ְשכִ י ָנה הַ קְ דֹושָ ה.
וְ ֵכן ָךתַ ב הָ ַר ְמחַ "ל בְ ִספְ רֹו 'קִ צור הַ ַךוָנֹות'' ,שַ ַער חֲצֹות' ,שֶ ְזמַ ן ֲחלֺקַ ת הַ שֶ פַ ע ִמשָ מַ יִ ם הוא בַ חֲצֹות לַיְ ָלהִ ,מלֵ י ָלא ִמי
תֹורה ,הַ שֶ ַפע מַ גִ יעַ יָשָ ר אֵ לָיו.
שֶ עֹוסֵ ק אָ ז בַ ָ
וְ ֵכן ָךתַ ב הָ א ֲִרי ָז"ל בִ ְדרושָ יו ַעל חֲצֹות לַיְ ָלה (דרושי הלילה ו') ,שֶ אֵ כו הַ ְדבֵ קִ ים בַ ְשכִ י ָנה הַ קְ דֹושָ ה בַ חֲצֹות לַיְ ָלה ,הֵ ם
ותפִ כִ ין
יחים טַ כִ ית ְ
ֵעֹורים ַעד אֹור הַ בֹ קֶ ר ,ומַ םִ ִ
ְמקַ בְ לִ ים ִראשֹונִ ים אֶ ת הַ שֶ פַ ע ,ומֵ הֶ ם ִמ ְתּפַשֵ ט הַ שֶ פַ ע לְ ָכל הָ עֹו ָלם ,ךִ י אֵ כו הַ ם ִ
תֹורה
ומ ְתּפַכְ לִ ים הַ ְש ֵךם ,דַ ְר ָךם עֹובֵ ר הָ אֹור שֶ ל הַ ְתפִ כִ ין ,הַ ְמ ַרלֵ ז ַעל שֶ פַ ע רוחָ נִ י וְ ַגם ג ְַש ִמי ,שֶ םִ ְש ָּפע עַ ל-יְ דֵ י עֵ סֶ ק הַ ָ
ִ
בַ חֲצֹות לַיְ ָלה.
וְ ֵכן דָ ְרשו ֲח ַז"ל (מסכת יומא ע"ז) אֶ ת הַ ּפָסוק (תהלים קכ"ז) " :שָ וְ א ָלכֶם מַ ְשךִ ימֵ י קום ְמאַ ח ֲֵרי שֶ בֶ ת אֹ כְ ֵלי לֶחֶ ם
ומאַ ח ֲִרים לָשוב בַ כַיְ ָלה ַלעֲסֹ ק ִב ְמלָא ָכה ,וְ עַ ל יְ דֵ י ֶזה
ימים לָקום בַ בֹ קֶ ר ְ
ידידֹו שֵ נָא"ִ ,ה ֵםה יֵש הַ לַ קְ ִד ִ
הָ עֲצָ ִבים ךֵן יִ ּתֵ ן לִ ִ
ומפ ֵָרש ַר ִש"י ֵךן יִ תֵ ן הַ קָ דֹוש
ידידֹו שֵ נָא" ְ
הֵ ם ִמ ְתבָ ְרכִ ים ,אֲ בָ ל הֵ ם אֹוכְ לִ ים לַחְ מָ ם בְ עִ צָ בֹון ְ
ובעָמָ ל ַרב ,ךִ י ה ֲֵרי " ֵךן יִ ּתֵ ן לִ ִ
בָ רוְך הוא לְ ִמי שֶ ְלנַדֵ ד שֵ ָנה לִ כְ בֹודֹו ולְ ִמצְ וָתֹו ,וְ ֵכן ָך ְתבו ֲח ַז"ל בְ ִמ ְד ַרש ִמ ְש ֵלי ּפ ֶֶרק ל"א עי"ש.
וְ ֵכן ךָתַ ב בְ סֵ ֶפר ח ֲִס ִידים ִסימָ ן ש"ט ַעל הַ ּפָסוק (משלי ל"א כ"ד) "ל ֹא יִ כְ בֶ ה בַ כַיְ לָה נ ֵָרה הָ יְ תָ ה ךָאֳ נִ טֹות סֹוחֵ ר" ,שֶ עַ ל
תֹורה ,הוא זֹו ֶכה שֶ הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא שֹולֵחַ לֹו מַ לְ אָ כִ ים מֵ ָרחֹוק לְ הָ ִביא לֹו ךָ ל צְ ָר ָכיו
יְ דֵ י שֶ אָ דָ ם בַ כַיְ ָלה יֹושֵ ב וְ עֹוסֵ ק בַ ָ
עי"ש.
ָארקִ י זִי ָע"א בְ פִ ְתחָ ם שֶ ל יְ מֹות הַ חֹ ֶרףִ " :ה ֵםה עַ כְ שָ ו מַ גִ יעִ ים לֵילֹות הַ חֹ ֶרף שֶ בָ הֶ ם
וְ כְָך הָ ָיה אֹומֵ ר הָ רה"ק ר' יִ צְ חָ ק ִמו ְ
תֹורה ,וְ ָל ֵכן בִ ימֹות הַ חֹ ֶרף אֵ ינֶםִ י צָ ִריְך לִ ְדאֹ ג לְ ַפ ְרנָסָ ה לְ עַ ם יִ ְש ָראֵ ל ךִ י ַעל יְ דֵ י ָךְך ְבוַדַ אי הֵ ם יִ זְךו לְ שֶ פַ ע
עֹוסקִ ים יִ ְש ָראֵ ל בַ ָ
ְ
ַרב ו ַפ ְרנָסָ ה בְ שֶ פַ ע".
תֹורה בַ כֵילֹות הָ אֲ רֺ ךִ ים ,וְ אָ מַ ר
מַ עֲשֶ ה נִ פְ ָלא אֵ ַרע ַך ֲאשֶ ר ִדבֵ ר הָ רה"ק ר' נַפְ תָ לִ י מֵ רֹוּפְ ִשיץ' זִי ָע"א ַעל מַ ֲע ַלת הַ כִ לוד ָ
שֶ ָךל ִמי שֶ עֹושֶ ה ז ֹאת בְ וַדַ אי יִ ְה ֶיה לֹו ַּפ ְרנָסָ ה בְ שֶ פַ ע גָדֹול.
תֹורה ,ומֵ אֹותֹו יֹום הָ יְ תָ ה מַ גִ יעָ ה ּפַ ְרנָסָ תֹו
וְ הָ ָיה ִאיש ּפָשוט שֶ שָ מַ ע ז ֹאת ,וְ הֵ חֵ ל ִמ ָטד ַלעֲשֹות ֵךן לָקום בַ כַיְ ָלה ַלעֲסֹ ק בַ ָ
בְ דֶ ֶרְך מֺפְ לָאָ ה וְ שוב ל ֹא הָ ָיה חָ סֵ ר לֹו ְמזֹונֹותָ יו ָךל יָמָ יו.
וְ י ְֶש ָנם אַ ְרבָ עָ ה ְטעָ ִמים וְ הֶ ְסבֵ ִרים נִ פְ ל ִָאים לְ כְָך:
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אשיתֹו אֶ ל
יֹורד ְב ֵר ִ
טַ עַ ם ִראשֹון :מובָ א בָ ֲא ִרי ָז"ל שֶ הַ קָ ם חֲצֹות זֹו ֶכה שֶ ַּפ ְרנָסָ תֹו ְמצו ָיה בְ שֶ ַפע ַרב ,וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ הַ שֶ פַ ע ֵ
הַ ְשכִ י ָנה הַ קְ דֹושָ ה ,וְ הִ יא מַ ְשּפִ י ָעה אֶ ת הַ שֶ פַ ע לְ ָכל אֵ כו שֶ הֵ ִרימו וְ הֶ עֱלו אֹותָ ה.
תֹורהִ ,ה ָםם מַ עֲלִ ים אֶ ת הַ ְשכִ י ָנה בְ ָכל לַיְ ָלה ַעל יְ דֵ י לִ לודָ ם ,עַ ד שֶ בַ בֹ קֶ ר ה ֲֵרי
עֹוסקִ ים בַ ָ
וְ הִ ֵםה הַ קָ ִמים בַ חֲצֹות הַ ַכיְ ָלה וְ ְ
הִ יא ִמ ְתעַחֶ ֶרת בָ הֶ ם ומַ ְשּפִ יעָ ה בָ הֶ ם אֶ ת ָךל הַ בְ ָרכֹות ,וְ הֵ ם נִ קְ ָר ִאים ִמ ְב ֵני הֵ י ַכל הַ לֶ לְֶך (כמובא בזוהר אמור צ') וְ ֵכי ָון שֶ ָךל
טֹורד לָעֹו ָלם.
טֹורד לָעֹו ָלם נִ ְמשָ ְך ַעל יָדָ םָ ,ל ֵכן הֵ ם הָ ִראשֹונִ ים שֶ ְלקַ בְ לִ ים אֶ ת הַ שֶ ַפע הַ גָדֹול הַ ֵ
הַ שֶ ַפע שֶ ֵ
גֹורם עֲלִ ַטת הַ ְשכִ י ָנה בִ ְתפִ כָתֹו ךְָך הוא זֹו ֶכה לְ ַפ ְרנָסָ תֹו.
וְ ֵכן ךָתוב בְ לִ קוטֵ י מֹוה ֲָר"ן (ט') שֶ ךְ פִ י שֶ הָ אָ דָ ם ֵ

ךִ י ךְ שֵ ם שֶ הוא מַ ְמ ִשיְך אֶ ת הַ שֶ ַפע ל ְַשכִ י ָנה ,ךְָך ִמדָ ה ךְ ֶנ ֶגד ִמדָ ה הוא זֹו ֶכה לְ ָכל הַ הַ ְשּפָעֹות וְ הַ בְ ָרכֹות.
וְ ָל ֵכן אֵ כו שֶ קָ ִמים חֲצֹות לַיְ ָלה שֶ ַעל יָדָ ם בְ עִ קָ ר עֹו ָלה הַ ְשכִ י ָנה בִ ְתפִ ַכת שַ ח ֲִרית ,ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב הָ אֲ ִרי ָז"ל (שער דרושי
טֹורד לָעֹו ָלם ,וְ דַ ְר ָךם הוא עֹובֵ ר לְ ָכל הָ עֹו ָלם
הלילה דרוש ו')ָ ,ל ֵכן הֵ ם זֹוכִ ים לִ הְ יֹות הָ ִראשֹונִ ים לְ קַ בָ ַלת הַ שֶ פַ ע הַ גָדֹול הַ ֵ
ךֺכֹו.
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טַ עַ ם שֵ נִ י :מֹוהַ ְרנָ"ת זִ יעָ "א ְמבָ אֵ ר (ליק"ה ריבית ו') אֶ ת ַמעֲלָ תֹו ֶשל הַ ִלםוד בַ חֲ צֹות לַ יְלָ ה ,אֲ ֶשר עַ ל יָדֹו ִמ ְתבַ ְחלִ ים כָל הַ ִשמויִים
ומ ְתגַלָ ה ִמ ַדת הָ אַ ְחדות וְהָ אַ הֲ בָ ה בֵ ין כָל י ְִׂש ָראֵ ל ,וְז ֹאת כֵיוָן ֶשהַ לַ ְילָ ה ְמסַ ֵםל אֶ ת כָל הַ ִשמויִים ֶשט ְֶשנָם בָ עֹולָ ם,
הָ ַר ִבים ֶשט ְֶשנָם בָ עֹולָ םִ ,
ִמ ְפנֵי ֶשהַ ֵשנָה ָש ְר ָשה בַ ְמ ַד ֶםה ,אֲ ֶשר בֹו אֲ ִחיזַת הָ ִרבוי ְוכָל הַ ִשמויִיםְ ,וכַאֲ ֶשר הָ אָ ָדם ְמבַ חֵ ל אֶ ת הַ ֵשנָה עַ ל י ְֵדי ֶשהוא ָקם בַ לַ יְלָ ה
גֹורם ְלבַ חֵ ל אֶ ת כָל הַ ִשמויִים הָ ַר ִבים ֶשט ְֶשנָם בָ עֹולָ ם ,וְלָ כֵן עַ ל י ְֵדי כְָך ִמ ְתג ִַלים הָ אַ ְחדות וְהַ ָשלֹום בֵ ין כָל
ּתֹורהְ ,בכְָך הוא ֵ
וְעֹוסֵ ק בַ ָ
י ְִׂש ָראֵ ל ,אֲ ֶשר ִמכֹחָ ם נִ ְמ ָשְך כָל הַ ֶשפַ ע ,כְ מֹו ֶשאָ ְמרו חֲ זַ"ל :ל ֹא ָמצָ א הַ ָּקדֹוש בָ רוְך הוא כְ ִלי מַ חֲ זִ יק ְב ָרכָה אֶ לָ א הַ ָשלֹום.

תֹורה ,ובַ בֹ קֶ ר
וְ ַעל ּפִ י ֶזה הוא ְמבָ אֵ ר אֶ ת מַ אֲמַ ר ֲח ַז"ל (ברכות ג') ,עַ ל דָ וִ ד הַ לֶ לְֶך שֶ הָ ָיה עֹומֵ ד בַ חֲצֹות לַיְ ָלה ַלעֲסֹ ק בַ ָ
אַ ח ֲֵרי שֶ הִ ְמ ִשיְך אֶ ת הַ שֶ פַ ע ,בָ או אֵ לָיו נְ צִ י ֵגי הָ עָ ם ,וְ אָ ְמרו לֹו שֶ הַ ַּפ ְרנָסָ ה ְבדֹ חַ ק ,אָ מַ ר לָהֶ ם :לְ כו וְ ִה ְתּפַ ְרנְ סו ֶזה ִמ ֶזהְ ,דהַ יְ נו
שֶ ט ְַרבו אַ הֲבָ ה וְ שָ לֹום וְ ַעל-יְ דֵ י הָ אַ ְחדות הַ זֹו ִתלָ שֵ ְך לָהֶ ם ּפ ְַרנָסָ ה ,ךִ י הָ אַ ְחדות מַ ְמ ִשי ָכה ַּפ ְרנָסָ ה.
כֹומ ִדים בַ חֲצֹות ,הִ יא לָאו דַ וְ קָ א ַךאֲשֶ ר קָ ִמים מֵ הַ שֵ ָנה בַ חֲצֹות ,ךִ י
תֹורה שֶ ְ
חָ שוב לָדַ ַעת ,שֶ הַ הַ בְ טָ חָ ה ַעל ַּפ ְרנָסָ ה בִ זְכות הַ ָ
אַ ף ַעל ּפִ י שֶ הַ לַ ֲע ָלה שֶ ל קִ ימַ ת חֲצֹות וְ ִשבור הַ שֵ ָנה ִהיא חֲשובָ ה ַועֲצומָ ה ְמאֹ ד ,אֲבָ ל לְ עִ נְ ַין הַ ְמשָ ַכת הַ שֶ פַ ע וְ הַ ְב ָר ָכה ,הָ עִ קָ ר
תֹורה ובַ עֲבֹודַ ת ה' ,וְ ֵכן הָ ָיה הָ ָרשָ "ש זִי ָע"א נֹוהֵ ג ,שֶ כְ עֹו ָלם ל ֹא הָ ָיה הֹולְֵך
ֶזה לִ הְ יֹות ֵער בִ ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלה ,וְ ַלעֲסֹ ק בַ ָ
לִ ישֹ ן לִ פְ ֵני חֲצֹות ,מֵ חֲשָ ש שֶ לָ א יַפְ ִסיד אֶ ת נְ קֺ דַ ת חֲצֹות ,ומובָ א שֶ ךְָך הָ יו נֹוהֲגִ ים הַ ְרבֵ ה צַ ִדיקִ ים ,שֶ הָ יו נִ ְשאָ ִרים עֵ ִרים עַ ד
חֲצֹות ,וְ ז ֹאת מֵ הַ ַּפחַ ד שֶ כ ֹא ִת ְמצָ א אֹותָ ם נְ קֺ דַ ת חֲצֹות ךְ שֶ הֵ ם יְ שֵ נִ יםִ ,מּפְ ֵני שֶ ַעל ֶזה אֹומֵ ר הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (ויגש רז) ,שֶ עַ ל
יְ דֵ י ךְָך ִס ְט ָרא ְדמֹותָ א שֹולֶטֶ ת ַעל הָ אָ דָ ם.
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ישי :ך ְָתבו הַ בֶ ן ִאיש חַ י (בניהו מסכת תמיד כ"ז ע"ב) וְ הָ ַע ְרבֵ י נַחַ ל (פרשת בהעלותך) ,שֶ הַ כֹומֵ ד בַ כַיְ ָלה זֹוכֶ ה
טַ עַ ם ְשלִ ִ
ומנוחַ ת הַ גוףִ ,מּפְ ֵני שֶ כ ֹא נִ בְ ָרא הַ כַיְ ָלה אֶ ָכא לְ שֵ ָנה( ,עירובין
לְ פ ְַרנָסָ ה בְ ֶרוַח ,וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ הַ כַיְ ָלה הִ םֹו זְמַ ן הַ ְליֹ ָעד לְ שֵ ָנה ְ
ס"ה) וְ ָל ֵכן יֵש בֹו חֹ שֶ ְך ַו ֲאפֵ ָלה ,הַ לַ ְראֶ ה ַעל ךְָך שֶ םִ ְתנו הַ כֵילֹות לִ ְמנוחָ ה,
ומשום ךָ ְך
שורת הַ ִדיןִ ,
ומנוחַ ת הַ גוף ,ה ֲֵרי הוא עֹושֶ ה לִ פְ נִ ים ִמ ַ
וְ ַכאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם לֹומֵ ד בִ ְשעֹות הַ כַיְ ָלה הַ ְמיֹ עָ דֹות לְ שֵ ָנה ְ
שורת הַ ִדין ,שֶ כ ֹא ַעל ּפִ י מַ עֲשָ יו ,וְ ָל ֵכן ה ֲֵרי הוא זֹו ֶכה עַ ל יְ דֵ י ָךְך
ִמ ְת ַנהֲגִ ים עִ לֹו ַגם ִמשָ מַ יִ םִ ,מדָ ה ךְ ֶנ ֶגד ִמדָ ה  -לִ פְ נִ ים ִמ ַ
לְ ָכל הַ הַ ְשּפָעֹות וְ הַ בְ ָרכֹות לֹו ולְ ָכל ִמ ְשּפַחְ תֹו.
וְ כָתַ ב הַ בֶ ן ִאיש חַ י ַעל ךְָך מָ שָ ל נִ פְ ָלא ַעל ּפִ י ִד ְב ֵרי ֲח ַז"ל (מדרש רבה) ,מָ שָ ל לְ מָ ה הַ דָ בָ ר דֹומֶ ה ,לְ כֹ הֵ ן שֶ ט ַָרד לַשָ דֶ ה,
וְ אֶ חָ ד הֵ בִ יא לֹו מֵ אָ ה קִ ילֹו ּפֵ רֹות מַ ע ְַשרֹות ,וְ ל ֹא הֶ ֱחזִיק לֹו הַ ךֹ הֵ ן טֹובָ ה ַעל מַ תָ ָנה ז ֹאת ,וְ ִאכו חֲבֵ רֹו הֵ בִ יא לַךֹ הֵ ן קִ ילֹו אֶ חָ ד
בִ לְ בַ ד ִמּפֵרֹות חֺכִ ין וְ הֶ ֱחזִיק לֹו הַ ךֹ הֵ ן טֹובָ ה ַעל ךְָך ,שָ אַ ל חֲבֵ רֹו אֶ ת הַ ךֹ הֵ ן ה ֲֵרי אֲ נִ י נָתַ ִתי לְ ָך הַ ְרבֵ ה יֹותֵ ר ומַ דועַ אֵ ינְ ָך
מַ ֲחזִיק לִ י טֹובָ ה ,הֵ ִשיב לֹו הַ ךֹ הֵ ן אַ תָ ה נָתַ תָ לִ י ִמשֶ כִ י  -אֶ ת הַ לַ ע ְַשרֹות הַ לַ גִ יעִ ים לִ י ,וְ ִאכו חֲבֵ ְרָך הֵ בִ יא לִ י ִמשֶ כֹו עי"ש.
תֹורה בַ כַיְ ָלה ,חֲשובָ ה ךְ מֹו
וְ ַעל ּפִ י ֶזה מַ ְסבִ יר הַ בֶ ן ִאיש חַ י ,שֶ ִלּפְ ֵני ךְָך שָ עָ ה אַ חַ ת שֶ הָ אָ דָ ם ְמנַדֵ ד שֵ ָנה מֵ עֵ ינָיו וְ לֹומֵ ד ָ
תֹורה בַ כַיְ ָלה זֹו ֶכה לְ חוט שֶ ל חֶ סֶ ד בַ טֹום
ומשום ךְָך ְשכ ָָרה ַרב וְ עָצום ְמאֹ ד ,וְ ָל ֵכן הַ כֹומֵ ד ָ
ךַלָ ה וְ כַלָ ה שָ עֹות בִ ְשעֹות הַ טֹוםִ ,
ומדָ ה ךְ ֶנ ֶגד ִמדָ ה זֹו ֶכה לְ הַ נְ הָ ָגה שֶ ל חֶ סֶ ד ע"כ ִדבְ ֵרי הַ בֶ ן ִאיש חַ י.
(חגיגה י"ב) ךִ י הִ ְתנַהֵ ג בְ ִמדַ ת הַ חֶ סֶ דִ ,
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טַ עַ ם ְר ִביעִ י :מובָ א בַ ְמפ ִָרים טַ עַ ם נֹוסָ ף לְ כְָך וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ כְ אַ חַ ר חֵ ְטא אָ דָ ם הָ ִראשֹון י ְָרדָ ה חֺלְ שָ ה גְ דֹו ָלה לָעֹו ָלם ,אֲ שֶ ר
ומלֶ ָםה הִ ְשתַ לְ ְש ָלה ובָ אָ ה ַגם הַ שֵ ָנה  -שֶ הִ יא אֶ חָ ד ִמ ִש ִשים בְ ִמיתָ ה.
בָ אָ ה ךְ תֹוצָ אָ ה ִמךְָך שֶ םִ גְ ז ְָרה ִמיתָ ה ַעל אָ דָ ם הָ ִראשֹוןִ ,
וְ כְָך ַגם ָךל הִ ְתהַ וות הַ כַיְ ָלה וְ הִ ְשתַ לְ ְשלותֹו נֹוצְ רו לְ אַ חַ ר חֵ ְטא אָ דָ ם הָ ִראשֹוןַ ,ךאֲ שֶ ר חָ טָ א שָ לֹוש שָ עֹות לִ פְ ֵני שַ בָ ת,
ומנוחָ ה
וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ כו ֵלא חֶ ְטאֹו שֶ ל אָ דָ ם הָ ִראשֹון הָ ָיה מַ ְמ ִשיְך יֹום הַ שַ בָ ת לְ עֹו ָלם ,וְ הָ יִ ינו זֹוכִ ים ִמ ָטד לְ יֹום שֶ ךֺכֹו שַ בָ ת ְ
לְ חַ ֵטי הָ עֹול ִָמים.
וְ הִ ֵםה הַ הֶ בְ דֵ ל בֵ ין שַ בָ ת לִ ימֹות הַ חֹ ל הוא ,שֶ בְ שַ בָ ת ל ֹא נֶאֱ מַ ר וַיְ הִ י ע ֶֶרב וַיְ הִ י בֹ קֶ ר ךְ מֹו שֶ ֶםאֱמַ ר בְ שֵ שֶ ת יְ מֹות הַ חֹ ל ,וְ ז ֹאת
ִמּפְ ֵני שֶ בְ שַ בָ ת אֵ ין שום ֲא ִחי ָזה לַחִ יצֹונִ ים וְ הַ קְ לִ ּפֹות שֶ עִ קַ ר זְמַ ָםם הוא בַ כַיְ ָלה ,וְ ָל ֵכן בְ שַ בָ ת הַ כַיְ ָלה ַךטֹום י ִָאיר ַךחֲשֵ י ָכה
ָאֹורה ,וְ ָכל הִ ְתהַ וותֹו שֶ ל הַ כַיְ ָלה נִ גְ ְרמָ ה וְ הִ ְשתַ לְ ְש ָלה ךְ תֹוצָ אָ ה מֵ חֶ ְטאֹו שֶ ל אָ דָ ם הָ ִראשֹון.
ך ָ
וְ הִ ֵםה מובָ א בַ ְמפ ִָרים הַ קְ ִ
דֹושים שֶ אַ ף ַעל ּפִ י שֶ ָךל יֹום וְ יֹום מַ ְתחִ יל מֵ הַ כַיְ ָלה ,ךְ מֹו שֶ ךָתוב (בראשית) :וַיְ ִהי עֶ ֶרב וַיְ ִהי
בֹ קֶ ר ,אַ ף ַעל ּפִ י ֵכן ּפֹותֵ חַ הַ שֺ לְ חָ ן עָרוְך אֶ ת ִספְ רֹו ְב ִהלְ כֹות הַ ְשךָמַ ת הַ בֹ קֶ ר ,וְ אֵ ינֹו ּפֹותֵ חַ בְ הִ לְ כֹות עַ ְר ִבית ,וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני
גֹורמֶ ת ָלאָ דָ ם ֲעיֵפות ְמרֺ בָ ה בִ ְשעֹות הַ כַיְ ָלה ,אֲ שֶ ר ִמלֶ ָםה
שֶ כְ אַ חַ ר חֵ ְטא אָ דָ ם הָ ִראשֹון י ְָרדָ ה חֺלְ שָ ה גְ דֹו ָלה לָעֹו ָלם הַ ֶ
הִ ְשתַ לְ ְש ָלה ובָ אָ ה הַ שֵ ָנה לָעֹו ָלם ,וְ ָל ֵכן הַ שֺ לְ חָ ן עָרוְך ּפֹותֵ חַ ְבהִ לְ כֹות הַ ְשךָמַ ת הַ בֹ קֶ ר.
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נצֹולֶמקל
תֹורה בַ כֵילֹות ,בְ ָכְך הוא ְמתַ קֵ ן אֶ ת חֵ ְטא אָ דָ ם הָ ִראשֹון ,וְ עַ ל
אָ ְמ ָנם ִמי שֶ בְ ָכל ז ֹאת ִמ ְתגַבֵ ר ַעל ָךְך וְ קָ ם ִמ ְשנָתֹו לִ לְ מֹ ד ָ
יְ דֵ י ךְָך הוא ִמ ְת ַע ֶכה לִ בְ ִחי ַנת הַ לַ ְד ֵר ָגה שֶ ל אָ דָ ם הָ ִראשֹון קֹ דֶ ם הַ חֵ ְטא ,ךִ י הוא ְמבַ חֵ ל אֶ ת ְש ַנת הַ כַיְ ָלה שֶ םֹוצְ ָרה ךְ תֹוצָ אָ ה
מֵ חֵ ְטא אָ דָ ם הָ ִראשֹון ,וְ ָל ֵכן הַ כִ לוד בַ כַיְ ָלה הוא הַ זִךוְך הַ גָדֹול ְביֹותֵ ר לְ ָכל הַ חֲטָ ִאים וְ הָ עֲוֹונֹות שֶ הָ אָ דָ ם חָ טָ א וְ הֶ ֱע ָוה ,ךְ מֹו
שֶ ךָתַ ב מָ ָרן בַ ַעל "הָ אַ בִ יר ַיעֲקֹ ב" אַ בוחֲצִ ָירה זִיעָ "א ְב ִספְ רֹו שַ ע ֲֵרי ְתשובָ ה ,ךִ י ְבכְָך ה ֲֵרי הוא ְמתַ קֵ ן אֶ ת ָךל הַ חֲטָ ִאים
נֹובעִ ים ֺך ָכם מֵ הַ חֵ ְטא שֶ ל אָ דָ ם הָ ִראשֹוןַ ,ךטָדועַ .
וְ הָ עֲוֹונֹות ,אֲשֶ ר ְ
וְ הִ ֵםה אָ דָ ם הָ ִראשֹון ֶנ ֱענַש ַעל חֵ ְטא ֲאכִ י ַלת ֵעץ הַ דַ ַעת בְ קִ לְ ַלת הַ ַּפ ְרנָסָ ה ,ךְ מֹו שֶ ָךתוב (בראשית א ,י"ג)ְ " :בעִ צָ בֹון
תֹורהְ ,ב ָכְך הוא ִמ ְתעַ ֶכה מֵ עַ ל
וב ֵז ַעת אַ ּפֶ יָך ת ֹאכַל לֶחֶ ם" ,אֲ בָ ל ַעל יְ דֵ י שֶ הָ אָ דָ ם קָ ם בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה וְ עֹוסֵ ק בַ ָ
ת ֹאכְ ֶל ָםה ְ
ומלֵ י ָלא הוא נִ צָ ל ִמקִ לְ ַלת הַ ּפ ְַרנָסָ ה וְ ָל ֵכן הוא זֹו ֶכה לְ פ ְַרנָסָ ה בְ שֶ פַ ע ַרב.
מַ ְד ֵר ַגת הַ חֵ ְטא שֶ ל הָ אָ דָ ם הָ ִראשֹון ִ
תֹורה ,אֵ ינֹו צָ ִריְך לִ ישֹ ן זְמַ ן ַרב ךִ י מַ ְסּפִ יקָ ה לֹו שֵ ָנה מועֶטֶ ת ִבלְ בַ ד ,וְ הוא זֹו ֶכה
וְ זֹו הַ ִמבָ ה ַגם לְ כְָך שֶ הַ קָ ם בַ כַיְ ָלה לִ לְ מֹ ד ָ
שֶ שֵ ָנה ז ֹאת ,מַ ְסּפִ יקָ ה בִ ְשבִ ילֹו לָתֵ ת לֹו ךֹ חַ ובְ ִריאות ךְ מֹו שֶ ְלבָ ֲא ִרים ֲח ַז"ל (בבא בתרא י) אֶ ת הַ ּפָ סוק אֶ ְש ְבעָ ה ְבהָ קִ יץ
תֹורה ,זֹו ֶכה הוא לִ ְשבֹ ַע ִמזִ יו הַ ְשכִ י ָנה בָ עֹו ָלם הַ ֶזה.
ְתמונָתֶ ָך :בִ ְש ַכר שֶ הָ אָ דָ ם מֵ קִ יץ בַ כַיְ ָלה לִ לְ מֹ ד ָ
יֹוש ִבים וְ ע ְַטרֹותֵ יהֶ ם בְ ָראשֵ יהֶ ם וְ ֶנהֱנִ ין ִמזִ יו
ותנומָ ה ,אֶ ָכא צַ ִדיקִ ים ְ
וש ִת ָטה ,וְ אֵ ין שֵ ָנה ְ
וכְ שֵ ם שֶ ֶכ ָע ִתיד לָבֹוא אֵ ין אֲ כִ י ָלה ְ
הַ ְשכִ י ָנהָ ,ךְך הוא זֹו ֶכה בִ ְש ַכר ז ֹאת ,שֶ אֵ ינֹו צָ ִריְך לְ שֵ נָה ְמרֺ בָ ה ,אֶ ָכא הוא יָכֹול לִ ישֹ ן שֵ ָנה קְ צָ ָרה ומו ֶעטֶ ת ִבלְ בַ ד ,ךִ י גופֹו
ְמקַ בֵ ל חִ טות ִמזִיו הַ ְשכִ י ָנה וְ ל ֹא מֵ הַ ג ְַש ִמטות (על פי ביאור המהרש"א).
ומתַ קֵ ן
תֹורה ְ
וְ הַ ִמבָ ה לְ כְָך ִהיא ךָאָ מורִ ,מּפְ ֵני שֶ קִ לְ ַלת הַ שֵ ָנה י ְָרדָ ה לָעֹו ָלם לְ אַ חַ ר חֵ ְטא אָ דָ ם הָ ִראשֹון ,וְ ִאכו הַ קָ ם לִ לְ מֹ ד ָ
ז ֹאתַ ,על יְ דֵ י ךְָך הוא זֹו ֶכה לְ הִ םָצֵ ל ִמ ָךל הַ קְ לָלֹות שֶ קִ בֵ ל אָ דָ ם הָ ִראשֹון ,הֵ ן ִמקִ לְ ַלת הַ שֵ ָנה וְ הֵ ן ִמקִ לְ ַלת הַ ּפַ ְרנָסָ ה ,אֲ שֶ ר
ְשנֵיהֶ ם הִ ְשתַ לְ ְשלו ובָ או ַעל יְ דֵ י חֶ ְטאֹו שֶ ל אָ דָ ם הָ ִראשֹון ,וְ ָל ֵכן הוא זֹו ֶכה לְ ַפ ְרנָסָ ה ְבשֶ ַפע גָדֹול ובְ ֶר ַוח.
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הִ ֵםה בְ ָכל לַיְ ָלה י ְֶשנָה ִהזְדַ ְלנות ָּפז וְ אֶ פְ שָ רות ְמיֺחֶ דֶ ת לְ ָכל אָ דָ ם לְ הַ ְמ ִשיְך ַעל עַצְ מֹו יְ שועֹות גְ לויֹות ַועֲצומֹות ,וְ אַ ף
רֹואים
וסבוכִ ים ְביֹותֵ ר ,וְ ֶזה אָ מור בִ פְ ָרט ְביָמֵ ינו אָ נו ַךאֲ שֶ ר אָ נו ִ
לְ חַ ֵכץ ולְ הֹוצִ יא אֶ ת עַצְ מֹו ְבעַצְ מֹו ִמ ָךל ִמי ֵני מַ צָ בִ ים קָ ִשים ְ
אֶ ת הִ ְתגַבְ רות הַ קְ שָ יִ ים ,הַ ְבעָיֹות וְ הַ צָ רֹות הַ קָ שֹות הַ ּפֹוקְ דֹות אֶ ת ָךל ְב ֵני יִ ְש ָראֵ ל בַ דֹור שֶ כָנו ,שֶ צָ ִריְך ַלעֲשֹות עֲבֹודָ ה
ְמיֺחֶ דֶ ת הַ לַ ְמ ִתיקָ ה אֶ ת ָךל הַ ִדינִ ים.
קֹומי" בִ לְ בַ ד אֶ ָכא ַלעֲשֹות " ִטּפול שֹ ֶרש"ְ ,דהַ יְ נו לְ הַ ְמ ִתיק אֶ ת
וְ הִ ֵםה בְ מַ צָ בִ ים ךָאֵ כו הָ ֵעצָ ה ִהיא ל ֹא ַלעֲשֹות "חִ חוי ְמ ִ
הַ ִדינִ ים בְ שָ ְרשָ ם  -אֹו אָ ז יֵעָ לְ מו מֵ ֲאלֵיהֶ ן ָךל הַ צָ רֹות וְ הַ ְבעָיֹות ְבבַ ת אַ חַ ת ,וְ הָ אָ דָ ם יִ ְז ֶךה לְ ָכל הַ יְ שועֹות שֶ הוא צָ ִריְך ,וְ הַ זְ מַ ן
הַ ְמ ֺס ָגל לְ כְָך הוא בְ ָכל לַיְ ָלה בִ ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלה .וְ ַכ ֲאשֶ ר מַ גִ י ָעה ְש ַעת חֲצֹות וְ הָ אָ דָ ם שֶ הֵ כִ ין ַעצְ מֹו לְ ָכְךִ ,אם עַ ל יְ דֵ י שֵ ָנה
תֹורה אֹו עֹוסֵ ק בִ ְתפִ ָכה בְ שָ ָעה זֹוְ ,בכְָך הוא מַ ְמ ִתיק אֶ ת ָךל הַ ִדינִ ים מֵ עָ לָיו
מֺקְ דֶ מֶ ת ִאם שֶ םִ ְשאַ ר עֵ ר ַעד חֲצֹות ,וְ הוא לֹומֵ ד ָ
ומֵ ַעל ָךל בֵ ית יִ ְש ָראֵ ל.
תֹורה בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,שֶ עַ ל יְ דֵ י
וְ כְָך מַ בְ ִטיחַ ַרבִ י ִש ְמעֹון בַ ר יֹוחַ אי זִיעָ "א (זוהר פרשת ויחי דף רמג) ,לְ ָכל הָ עֹוסֵ ק בַ ָ
אֹורי וְ יִ ְשעִ י ִמ ִלי ִא ָירא"  -שֶ טַזִ יק
ךְָך הוא זֹו ֶכה ַל ֲה ָג ָנה ְ
וש ִמ ָירה ְמיֺחֶ דֶ ת וְ ָעלָיו ֶנאֱמַ ר הַ ּפָ סוק (תהלים לא) " לְ דָ וִ ד ד' ִ
לְ נִ ְשמָ ִתי ,שֶ ּפֵרושֹו שֶ הוא זֹו ֶכה לִ ְש ִמ ָירה ַו ֲה ָג ָנה בְ רוחָ נִ טות" ,ד' מָ עֹוז חַ טַי ִמ ִלי אֶ פְ חָ ד"  -שֶ ַטזִיק לְ גופִ י ,שֶ ּפֵ רושֹו שֶ הוא
תֹורה.
זֹו ֶכה אַ ף לִ ְש ִמ ָירה ְבג ְַש ִמטות ,וְ זֹו הַ ִמבָ ה שֶ דָ וִ ד הַ לֶ לְֶך ל ֹא ּפָחַ ד ִמשום דָ בָ ר ִמּפְ ֵני שֶ הָ ָיה קָ ם בְ ָכל לַיְ ָלה וְ עֹוסֵ ק בַ ָ
ךִ י ַעל יְ דֵ י קִ ימַ ת חֲצֹות הָ אָ דָ ם שָ מור לְ מַ עְ ָלה ולְ מַ חָ ה ,שָ מור הוא לְ מַ עְ ָלה ,שֶ ּפֵ רושֹו שֶ םִ ְשמָ תֹו נִ ְשמֶ ֶרת ִב ְש ִמ ָירה עֶ לְ יֹו ָנה
שֶ כ ֹא תֶ חֱטָ א בְ שום חֵ ְטא וְ ָעוֹון ,וְ שָ מור הוא לְ מַ חָ ה ,שֶ ֵּפרושֹו שֶ הוא ל ֹא יִ ָם ֵזק וְ ל ֹא יִ ָּפ ַגע ִמ ָךל ּפִ גְ ֵעי הָ עֹו ָלם .וְ ל ֹא עֹוד ,אֶ ָכא
שֶ הוא בְ לִ לודֹו בַ חֲצֹות מַ ְמ ִשיְך ְש ִמ ָירה לְ ָכל ְב ֵני הָ עֹו ָלם ךֺכֹו ,וְ הַ חַ ַעם שֶ הוא זֹו ֶכה לִ ְש ִמ ָירה זֹוִ ,מּפְ ֵני שֶ עַ ל יְ דֵ י הַ כִ לוד
יתים ,ומַ כְ נִ יסָ ם לְ עִ ְמקֵ י הַ ְתהֹום הַ גָדֹול.
בְ שָ עֹות אֵ כו הָ אָ דָ ם קֹושֵ ר ומַ כְ נִ י ַע אֶ ת ָךל הַ לַ זִ יקִ ים וְ הַ לַ ְשחִ ִ
ומפ ֵָרש הַ זֹ הַ ר ,שֶ ֶזה ּפֵרוש הַ ּפָסוק (בראשית מט יד)" :יִ שָ שכָ ר חֲמֹ ר ג ֶָרם רֹ בֵ ץ בֵ ין הַ ִל ְשּפְ תָ יִ ם" שֶ ּפֵ רושֹו –
ְ
תֹורה בַ חֲצֹות לַיְ ָלה הוא קֹושֵ ר אֶ ת קְ לִ ּפַ ת חֲמֹור
תֹורה הַ קְ דֹושָ ה ,וְ ַעל יְ דֵ י הַ כִ לוד ָ
'יִ שָ ש ָכר' הַ יְ נו ִמי שֶ ָךל עִ ְסקֹו ַרק בַ ָ
מֹור ִידים אֹותֹו
תֹורה ְבשָ ָעה זֹוִ ,
הַ שֹולֶטֶ ת בַ ִל ְשמָ ָרה הָ ִראשֹו ָנה ,אֲשֶ ר הוא תֹ קֶ ף הַ ִדין וְ ר ֹאש ָךל הַ לַ זִ יקִ ים ,וְ עַל יְ דֵ י לִ לוד הַ ָ
ִמ ֶג ֶרם מַ ֲעלָתֹו ,וְ שָ ִמים אֶ ת ְמדֹורֹו בֵ ין הַ ִל ְשּפְ תַ יִ ם ,שֶ ּפֵרושֹו בֵ ין הָ אַ ְש ָּפתֹות שֶ ְבנֶקֶ ב הַ םָהָ ר הַ גָדֹול ,וְ ַעל יְ דֵ י שֶ לַ כְ נִ יעִ ים אֹותֹו,
נִ כְ נָעִ ים מֵ ֲאלֵיהֶ םָ ,ךל ְשאָ ר ךֹ חֹות הַ חִ יצֹונִ ים ,ךִ י הוא הָ ר ֹאש לְ ֺכ ָכם ,וְ ָל ֵכן אָ דָ ם ֶזה זֹו ֶכה לִ ְש ִמ ָירה ְמיֺחֶ דֶ ת ,וְ ָכְך ַגם עַ ל יְ דֵ י
ֶזה הוא מַ ְמ ִשיְך ְש ִמ ָירה עִ יל ִָאית לְ ָכל הָ עֹו ָלם ךֺכֹו.
וש ִמ ָירה ְמיֺחֶ דֶ ת ,וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ ָךל
ומֹוסיף הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (ויקרא כג) טַ עַ ם נֹוסָ ף לְ כְָך שֶ ָךל הַ קָ ם חֲצֹות זֹו ֶכה ַל ֲה ָג ָנה ְ
ִ
ומבָ אֵ ר הַ זֹ הַ ר שֶ אֹותֹו חוט  -הוא חוט דַ ק מֵ הָ אֹור הַ גָנוז
תֹורה בַ כַיְ ָלה חוט שֶ ל חֶ סֶ ד מָ שוְך ָעלָיו ָךל אֹותֹו הַ טֹוםְ ,
הָ עֹוסֵ ק בַ ָ
שֹומרֹו ִמ ָךל ִמי ֵני ּפְ גָעִ ים ומַ זִיקִ ים ָרעִ ים.
תֹורה בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,וְ הוא ְ
לַצַ ִדיקִ ים ,שֶ הוא הַ לֵ ִאיר ַעל ָךל ִמי שֶ עֹוסֵ ק בַ ָ
וְ ַגם ַךאֲשֶ ר ִמדַ ת הַ ִדין ְמתוחָ ה וְ יֵש בָ עֹו ָלם אֵ יזֹו מַ גֵפָ ה חַ ס וְ שָ לֹום ,אֹותֹו חוט שֶ ל חֶ סֶ ד שָ ְמרֹו ומַ צִ ילֹו ִמלֶ ָםה וְ שָ ְמרֹו שֶ כ ֹא
ומ ַפח ֲִדים הָ עֶלְ יֹונִ ים וְ הַ תַ חְ תֹונִ ים ,וְ ָלכֵן הוא זֹו ֶכה לִ ְש ִמ ָירה ַו ֲה ָג ָנה ְמיֺחֶ דֶ ת לֹו
יִ ָּפ ַגע חַ ס וְ שָ לֹוםִ ,מּפְ ֵני שֶ ִלחוט ֶזה יְ ֵר ִאים ְ
ולְ ָכל ְב ֵני בֵ יתֹו ,וְ ַעל יָדֹו נִ ְמשֶ ֶכת ְש ִמ ָירה ַו ֲה ָג ָנה לְ ָכל עַ ם יִ ְש ָראֵ ל ךֺכֹו.
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קִ ימַ ת חֲצֹות בִ ְס ֺגכָתָ ה לְ הַ ְמ ִתיק אֶ ת ָךל הַ ִדינִ ים ולְ הַ ְמ ִשיְך שֶ ַפע ַרב ,הֵ ן ַעל ָךל עַ ם יִ ְש ָראֵ ל בִ כְ ָלל ,וְ הֵ ן עַ ל ָךל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד
ותחום שֶ הוא צָ ִריְך ,ךְ מֹו שֶ ךֹותֵ ב
בִ פְ ָרט ,שֶ טָכֹול ָךל אָ דָ ם שֶ ַטעֲשֶ ה ז ֹאת לִ זְךֹות ַעל יְ דֵ י ךְָך לִ ישועֹות גְ דֹולֹות בְ ָכל ְתחום ְ
הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (פרשת אחרי דף סז) ,שֶ הַ קָ ִמים חֲצֹות הֵ ם ְמבַ ְחלִ ים אֶ ת ָךל הַ גְ ֵזרֹות הַ קָ שֹות לְ מַ עְ ָלה ולְ מַ חָ ה.
וְ ֵכן ךָתוב בְ לִ קוטֵ י מֹוה ֲָר"ן (קמט) שֶ בִ ְס ֺגכָתָ ה שֶ ל קִ ימַ ת חֲצֹות לִ פְ עֹ ל בַ שָ מַ יִ ם ךְ מֹו ּפִ ְדיֹון ֶנ ֶפש הַ ּפֹודֶ ה אֶ ת הָ אָ דָ ם ִמ ָךל
צָ ָרה וְ צוקָ ה .ומַ ְסבִ יר מֹוהַ ְר ָנ"ת (ליקוה"ל הל' ברכת השחר ה) שֶ הַ ּפֵרוש הוא שֶ ַעל יְ דֵ י קִ ימַ ת חֲצֹות זֹו ֶכה אָ דָ ם לַּפִ ְדיֹון
הַ ךֹו ֵלל ,ופֵרושֹו שֶ ל הַ ּפִ ְדיֹון הוא ,שֶ הִ ֵםה ךַאֲ שֶ ר הָ אָ דָ ם שָ רוי ְבאֵ יזֹו צָ ָרה חַ ס וְ שָ לֹוםָ ,עלָיו ַלעֲשֹות ּפִ ְדיֹון אֵ צֶ ל צַ ִדיקִ ים
ומבֹ אָ ר
טֹודעִ ים ַלעֲשֹות ז ֹאת ,וְ לִ פְ דֹות אֶ ת נַפְ שֹו ,וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך הַ צַ ִדיק ּפֹודֶ ה אֹותֹו ומַ צִ יל אֹותֹו מֵ הַ צָ ָרה וְ הוא נֹושָ עְ ,
הַ ְ
וב ָכל שָ עָ ה י ְֶשנֹו בֵ ית ִדין
בָ ֲא ִרי ָז"ל שֶ ט ְֶש ָנם בַ שָ מַ יִ ם עֶ ְש ִרים וְ אַ ְרבָ ָעה בָ תֵ י ִדינִ ים ,וְ הֵ ם ךְ ֶנ ֶגד ע ְֶש ִרים וְ אַ ְרבַ ע ְשעֹות הַ טְ מָ מָ ה ְ
אַ חֵ ר הַ דָ ן אֶ ת ֺך ָכם.
הֹושיעַ אֶ ת הָ אָ דָ ם ִמ ָךל ַרע  -וְ ִה ֵםה י ְֶש ָנם צַ ִדיקִ ים
עֹורְך אֶ ת הַ ּפִ ְדיֹון ,ךְָך גָדֹול ךֹ חֹו לְ ִ
וכְ פִ י גְ ֺדכָתֹו וְ גֹ דֶ ל ךֹ חֹו שֶ ל הַ צַ ִדיק הָ ֵ
עֹורכִ ים מַ גִ י ַע ַרק לְ חֵ ֶלק מֵ הַ בָ תֵ י ִדינִ ים ומַ ְמ ִתיק אֶ ת
עֹושים ּפִ ְדיֹון ובְ כֹ חָ ם לְ הַ ְמ ִתיק אֶ ת הַ ִדין ַרק בְ חֶ לְ קֹו ,ךִ י הַ ּפִ ְדיֹון שֶ הֵ ם ְ
הָ ִ
הַ ִדין וְ הַ קִ ְטרוג אֲשֶ ר י ְֶשנֹו בָ הֶ ם ַעל אֹותֹו אָ דָ ם ,וְ ָל ֵכן יִ תָ ֵכן שֶ הָ אָ דָ ם שֶ ַטעֲרֹ ְך אֶ ת הַ ּפִ ְדיֹון ל ֹא יִ וָשַ ע ,וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ הוא ל ֹא
הִ ְמ ִתיק אֶ ת הַ ִדין בִ ְשלֵמות ְב ָכל הָ ע ְֶש ִרים וְ אַ ְרבָ עָ ה בָ תֵ י הַ ִדין הַ םִ ְמצָ ִאים בַ לָ רֹום ,אֲ בָ ל בְ ָכל דֹור וָדֹור י ְֶשנֹו צַ ִדיק גָדֹול ְמאֹ ד
שֶ בְ כֹ חֹו ַלעֲשֹות ּפִ ְדיֹון הַ ךֹו ֵללְ ,דהַ יְ נו לִ פְ דֹות אֶ ת הָ אָ דָ ם בִ ְשלֵמות ולְ הַ ְמ ִתיק אֶ ת הַ ִדין בְ ָכל הָ ע ְֶש ִרים וְ אַ ְרבָ עָ ה בָ תֵ י ִדינִ ים,
וְ ִאם ַיעֲשֶ ה הָ אָ דָ ם ּפִ ְדיֹון ֶנ ֶפש אֵ צֶ ל צַ ִדיק ָך ֶזה בְ וַדַ אי יִ וָשַ ע ִמ ָךל צָ ָרה וְ צוקָ ה.
וְ הִ ֵםה ְמ ַג ֶכה ַרבִ י נַחְ מָ ן ִמבְ ֶר ְס ֶלב (ליקו"מ קמט) שֶ בְ ָכל לַיְ ָלה וְ לַיְ ָלה יָכֹול ָךל אָ דָ ם בְ עַצְ מֹו ַלעֲשֹות לְ עַ צְ מֹו ,אֶ ת הַ ּפִ ְדיֹון
וב ָכְך
תֹורה ְ -
הַ ךֹו ֵלל אֶ ת ָךל הָ ע ְֶש ִרים וְ אַ ְרבָ עָ ה בָ תֵ י ִדינִ ים ,וְ הוא ַעל יְ דֵ י שֶ טָקום בַ חֲצֹות וְ ַיעֲרֹ ְך ִתקון חֲצֹות וְ יֵשֵ ב לִ לְ מֹ ד ָ
הוא ּפֹודֶ ה ְבעַצְ מֹו אֶ ת נַפְ שֹו ִמ ָךל ַרע.
וב ָכל
נֹושעו ְבכְָך ְב ָכל הַ יְ שועֹות ְ
וְ ָל ֵכן דָ בָ ר ֶזה ְמ ֺס ָגל ְמאֹ ד לְ הַ ְמ ִשיְך יְ שועֹות גְ לויֹות לַךְ ָלל וְ לַּפְ ָרט ,וְ ַרבִ ים ַרבִ ים ְ
חומים ךְ מֹו שֶ םְ סַ ֵּפר בְ ֶפ ֶרק ֶזה.
הַ ְת ִ
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קֹוד ִמים שֶ בָ הֶ ם הָ יו נֹוהֲגִ ים לָקום חֲצֹות וְ לִ לְ מֹ ד בַ כַיְ ָלה ,ל ֹא הָ יו ָךל ךְָך הַ ְרבֵ ה צָ רֹות ומַ חֲלֹות ךְ מֹו
וְ זֹו הַ ִמבָ ה שֶ בְ דֹורֹות ְ
ישיבָ ה
לוחים ִמ ִ
ּפֹורת יֹוסֵ ף ,ךַאֲ שֶ ר בָ או אֵ לָיו ְש ִ
שֶ טֵש הַ טֹום ,ךְ מֹו שֶ אָ מַ ר הַ גָאֹון ַרבִ י יְ הודָ ה צַ ְדקָ ה זַצַ "ל ,ר ֹאש יְ ִשיבַ ת ַ
לֹומדֶ יהָ שֶ ּפָ גְ עָ ה בָ הֶ ם ִמדַ ת הַ ִדין,
קֹורא לִ ְתרֹ ם וְ ַלעֲזֹ ר לְ חֹולִ ים ְמ ֺסךָנִ ים ִמחובֵ י ְ
ְמ ֺסטֶמֶ ת אֲשֶ ר בִ קְ שו אֶ ת ח ֲִתימָ תֹוַ ,על ךְ רוז הַ ֵ
ַרחֲמָ ָנא לִ צְ ַלן ,וְ הֵ ִשיב לָהֶ ם הָ ַרב צַ ְדקָ ה זַצַ "ל :מַ דועַ ִשםו בַ דֹור הַ ֶזה אֶ ת ִס ְד ֵרי הַ כִ לוד ,ה ֲֵרי הַ כִ לוד אַ ח ֲֵרי חֲצֹות לַיְ ָלה ְמ ֺס ָגל
ְמאֹ ד לְ הָ ִסיר ִמטִ ְש ָראֵ ל ָךל חֹ לִ י וְ ָכל ֶנ ַגע.
ה ֲֵרי ַרק לִ פְ ֵני ח ֲִמ ִשים שָ ָנה הָ יו ָךל בָ תֵ י הַ ִל ְד ָרש בִ ירושָ לַיִ ם ְב ִאישֹון לַיְ ָלה ְמל ִֵאים ִמ ֶּפה אֶ ל ּפֶ ה ,ובֶ אֱ מֶ ת ל ֹא הָ יו ָךל ָךְך
תֹורת הַ כַיְ ָלה לְ הָ ֵגן עַ ל עַ ם
הַ ְרבֵ ה צָ רֹות ָו ֳחל ִָאים ךְ מֹו שֶ טֵש הַ טֹוםִ ,ס ֵטם הָ ַרב צַ ְדקָ ה זַצַ "ל .וְ ָכל ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ בְ כֹ חָ ה שֶ ל ַ
ומ ָךל צָ ָרה( .מתוך הספר "וזאת ליהודה" תולדות חייו של הרב יהודה צדקה זצ"ל)
יִ ְש ָראֵ ל ִמ ָךל ֶנ ֶזק ִ
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נֹוראָ ה ְמאֹ ד ,הַ גָאֹון הַ גָדֹול ַרבִ י אַ ְב ָרהָ ם עַנְ ְתבִ י זַצַ "ל ,שֶ ִשלֵ ש בַ קֹ דֶ ש ךְ אַ ב בֵ ית ִדין ְבחָ לֶב אֲ שֶ ר
וְ ֵכן ַגם מֵ עִ יד ,עֵ דות ָ
סור ָיה ,לִ פְ ֵני ךְ מָ אתַ יִ ם שָ ָנה ,בַ הַ קְ דָ מָ ה לְ ִספְ רֹו "קָ ְרבַ ן ִאשֶ ה".
בְ ְ
יתי ִבימֵ י חָ ְרּפִ י שֶ הֵ עִ יר הַ שֵ ם רוחֹו שֶ ל אֶ חָ ד שֶ הָ ָיה מֵ עִ יר אֶ ת ְב ֵני הַ קְ הִ ָכה לְ אַ חַ ר חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,עַ ד
" ַו ֲאנִ י מַ גִ יד מָ ה שֶ ָר ִא ִ
תֹוספֹות
לֹומ ִדים גְ מָ ָרא ְב ְ
ֲבורה אַ חַ ת הָ יו ְ
לֹומ ִדים בַ חֲבורֹות חֲבורֹותַ ,ךאֲשֶ ר ח ָ
שֶ רֹ ב הַ קָ הָ ל הָ יו קָ ִמים ובָ ִאים לְ בֵ ית הַ ִל ְד ָרש וְ ְ
לֹומ ִדים שֺ לְ חָ ן עָרוְך אֹ ַרח חַ טִ ים ,וְ י ְָשבו ִאתָ ם ךַלָ ה תַ לְ ִמידֵ י ֲח ָכ ִמים שֶ ִה ְס ִבירו
ֲבורה אַ חֶ ֶרת הָ יו ְ
יתי עִ לָ ם ַוח ָ
ַואֲנִ י הַ קָ טָ ן הָ יִ ִ
אשית חָ כְ מָ ה וְ ַכד
ֲבורה הָ יו הֹוגִ ים בְ ִספְ ֵרי מוסָ ר ךְ מֹו ֵר ִ
לֹומ ִדים זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש וְ עֹוד ח ָ
ֲבורה נֹוסֶ ֶפת הָ יו ְ
לָהֶ ם אֶ ת הַ כִ לודַ ,וח ָ
הַ קֶ מַ ח וְ כַדֹומֶ ה.
ומעִ ידַ נִ י ָע ַלי ְ -מסַ טֵם הַ גה"ק ַר ִבי אַ ְב ָרהָ ם עַנְ ְתבִ י זַצַ "ל  -שֶ ָךל זְמַ ן שֶ הָ ָיה הַ ִלנְ הָ ג הַ ֶזה טֹוב בְ יָדָ ם הָ ָיה אֹור לִ ְב ֵני יִ ְש ָראֵ ל
ְ
מֹושבֹותָ ם ,וְ ל ֹא הָ ָיה לָהֶ ם ָךל הַ שָ נִ ים שום ַעצְ בות ְודאָ ָגה וְ ל ֹא קָ ָרה לָהֶ ם שום ֶנ ֶזק לְ שום אֶ חָ ד ִמ ְב ֵני יִ ְש ָראֵ ל ,וְ עַ ל אֹותֹו
בְ ְ
הַ דֹור ֶנ ֱאמַ ר "שֹומֵ ר ִמצְ וָה ל ֹא יֵדַ ע ָרע" ,וְ ָכל אֹותֹו הַ זְ מַ ן שֶ הָ יו תֹופְ ִסים ִמנְ הָ ג ֶזה בִ ידֵ יהֶ ם הָ ָיה שֶ ַפע בָ עֹו ָלם ,הַ ךֹ ל ְבזֹול
וְ הַ ךֹ ל מָ צוי בְ ִח ָםם אֵ ין ךָסֶ ף נֶחְ שָ ב ,וְ אֵ ין ְדאָ ָגה בְ ֵלב ִאיש ,וְ אֵ ין אֶ חָ ד שֶ לֵ ת קֹ דֶ ם זְמַ םֹו ,וְ ַעל דֹור ֶזה נֶאֱ מַ ר "וְ עַ לֵ ְך ֺךכָם
צַ ִדיקִ ים" ,עכ"ל.
םֹור ִאים הָ אֵ כו הַ ךְ תובִ ים בַ מֵ פֶ ר "קָ ְרבַ ן ִאשֶ ה" ,שָ ַלח
וְ אָ ֵכן הַ גָאֹון הָ ַרב יְ הודָ ה צַ ְדקָ ה זַצַ "ל  -ךְ שֶ ָראָ ה אֶ ת הַ ְדבָ ִרים הַ ָ
לְ הָ פִ יצָ ם בָ ַר ִבים וְ לִ ְתלֹותָ ם בְ ָכל הַ בָ תֵ י ךְ נ ִֵסטֹות שֶ ל יְ רושָ לַיִ ם ,ךְ שֶ הוא מֹוסֵ ר בְ ִסטומָ ה קְ ִריאָ ה לַצִ בור הָ ָרחָ ב לְ ִה ְשתַ תֵ ף
בְ כֹו ֵלל חֲצֹות "בְ לֵיל ִש ִשי"ְ ,בבֵ ית הַ ךְ נֶסֶ ת "שֹושַ םִ ים לְ דָ וִ ד" שֶ הוא ְבעַצְ מֹו ָּפתַ ח ,ךְ שֶ הוא דָ אַ ג לְ ִמלון הֹוצְ אֹות הָ אַ ְב ֵרכִ ים
מֹושבֹותֵ יהֶ ם ובִ זְכות ָךְך הוא יִ ְתבָ ֵרְך
הֹוסיף קְ ִריאָ ה לְ ָכל ִמי שֶ טָכֹול לִ פְ תֹ חַ לִ לוד ָך ֶזה בִ ְמקֹומֹות נֹוסָ פִ ים בְ ָכל ְ
הָ ַר ִבים ,וְ אַ ף ִ
בְ ָכל הַ בְ ָרכֹות הַ ֶםאֱמָ רֹות בַ מֵ ֶפר הַ ַם"ל.
ךְָך ַגם הַ בַ קָ שָ ה הַ טְ חִ ידָ ה ,אֹותָ ה בִ קֵ ש הַ גָאֹון ַר ִבי יְ הודָ ה צַ ְדקָ ה זַצַ "ל בְ צַ וָאָ תֹו הָ יְ תָ ה ,לְ הַ ְמ ִשיְך ולְ הַ ְחזִיק אֶ ת "הַ ךֹו ֵלל
ומקֹ ָרבָ יו שֶ ט ְָדעו ז ֹאת תָ ְרמו ךְ סָ פִ ים ַרבִ ים לְ עִ כוי נִ ְשמָ תֹו לְ כֹו ֵלל לֵיל ִש ִשיְ ,בבֵ ית הַ ךְ נֶסֶ ת
חֲצֹות בְ לֵיל ִש ִשי" שֶ הוא ּפָ תַ חְ ,
"שֹושַ םִ ים לְ דָ וִ ד"ְ ,בי ְָד ָעם שֶ ֶזה הָ ָיה ְרצֹון קָ ְדשֹו.
תֹורה ָךל הַ כַיְ ָלה עַ ד הַ בֹ קֶ ר.
עֹוסקִ ים בַ ָ
לֹומ ִדים וְ ְ
וְ אָ ֵכן ךֹו ֵלל ֶזה ּפֹו ֵעל ַעד הַ טֹום הַ ֶזהַ ,ךאֲשֶ ר בְ ָכל לֵיל ִש ִשי עֹולִ ים הֲמֹו ֵני ְ
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חומים; ִאם ְבפַ ְרנָסָ ה אֹו
נֹושעו בְ ָכל מָ ה שֶ הָ יו צְ ִריכִ ים ,בְ ָכל הַ ְת ִ
וְ ַרבִ ים ֲאשֶ ר נִ מו ַלעֲשֹות ְס ֺג ָכה ז ֹאת וְ קָ מו חֲצֹות לַיְ ָלה ְ
בָ נִ ים ,אֹו זִווגִ ים ,וְ אַ ף בְ עִ נְ יְ ֵני ְרפואָ ה אֲ נ ִָשים ַרבִ ים ָראו נִ ִמים וְ נִ פְ לָאֹות בְ עֵ ינֵיהֶ ם ,לְ אַ חַ ר שֶ הֵ חֵ כו לָקום חֲצֹות לַיְ ָלה וְ ַלעֲסֹ ק
תֹורה ובִ ְתפִ ָכה ַעד הַ בֹ קֶ ר.
בְ ָ
ִס ֵּפר לִ י חָ בֵ ר תַ לְ ִמיד חָ ָכם אֲשֶ ר לָמַ ד בְ בַ חֲרותֹו בְ אַ חַ ת הַ טְ ִשיבֹות הַ לֺבְ חָ רֹות בָ אָ ֶרץ ,וְ הִ ְתקַ שָ ה ְמאֹ ד ִב ְמצִ יאַ ת הַ זִ ווג -
לֹושים וָתֵ שַ ע ַועֲדַ יִ ן ל ֹא מָ צָ א אֶ ת זִווגֹו ,עַ ד שֶ כָמַ ד ַעל מַ ֲעלָתָ ה הַ גְ דֹולָה שֶ ל קִ ימַ ת חֲצֹות ַלעֲסֹ ק
ַךאֲשֶ ר הָ ָיה ךְ בָ ר בְ גִ יל ְש ִ
תֹורה עַ ד הַ בֹ קֶ ר וְ תֹוְך חֹ דֶ ש י ִָמים מָ צָ א אֶ ת זִווגֹו.
תֹורה ,וְ הֵ חֵ ל לָקום חֲצֹות לַיְ ָלה וְ לִ לְ מֹ ד ָ
בַ ָ
ומנֺמָ ה לִ ְמצִ יאַ ת
וְ ִס ֵּפר לִ י שֶ ִללֶ םו ָראו וְ ֵכן עָשו ַגם חֲבֵ ָריוַ ,עד שֶ הַ דָ בָ ר הִ ְתּפ ְַרסֵ ם בַ טְ ִשיבָ ה בָ ה לָמַ ד ךִ ְס ֺג ָכה ְבדוקָ ה ְ
תֹורה ,וְ אָ ֵכן בְ תֹוְך ְתקו ָפה קְ צָ ָרה ְמאֹ ד אֲשֶ ר בָ ה עָ שו ז ֹאת ַךלָ ה
הַ ִזווג ,לָקום חֲצֹות לַיְ ָלה לֹומַ ר ִתקון חֲצֹות וְ ַלעֲסֹ ק בַ ָ
חורים הַ ְמ ֺבג ִָרים בַ טְ ִשיבָ ה ,אֲשֶ ר הָ יו ךְ בָ ר בְ גִ יל ְמ ֺב ָגר ְמאֹ ד – ֺך ָכם הִ ְתאָ ְרסו בְ שָ ָעה טֹובָ ה ומֺצְ לַחַ ת לְ מַ ָזל טֹוב.
מֵ הַ בַ ִ
יתי לֹו שֶ ְלקֹור הַ ְדבָ ִרים  -הוא בְ לִ קוטֵ י מֹוה ֲָר"ן (תורה ט) שֶ ְלבֹ אָ ר שָ ם שֶ כְ פִ י הַ ִזווג ֲאשֶ ר אָ דָ ם עֹושֶ ה בִ ְתפִ כָתֹו,
וְ הֶ ְראֵ ִ
ושכִ י ְנתֵ ה ַנעֲשֶ ה ַעל ְידֵ י אֵ כו שֶ קָ ִמים
ךְָך ִמדָ ה ךְ ֶנ ֶגד ִמדָ ה הוא זֹו ֶכה לִ ְמצ ֹא אֶ ת זִווגֹו ,וְ הִ ֵםה עִ קַ ר הַ ִזווג וְ הַ ִטחוד קב"ה ְ
גֹור ִמים אֶ ת ָךל ִתקו ֵני הַ ְשכִ י ָנה בִ ְתפִ ַכת שַ ח ֲִר ית ךַלובָ א
תֹורה ַעד הַ בֹ קֶ רֲ ,אשֶ ר הֵ ם הַ ְ
עֹוסקִ ים בַ ָ
בַ חֲצֹות הַ ַכ ְי ָלה וְ ְ
בְ הָ ֲא ִרי ָז "ל (שער הכוונות דרושי הלילה ב).

וְ ָל ֵכן ַך ֲאשֶ ר הֵ ם קָ מו חֲצֹות לַיְ ָלה הֵ ם זָכו לִ ְמצ ֹא ִמ ָטד אֶ ת זִוו ָגם בְ שָ עָ ה טֹובָ ה ומֺצְ לַחַ ת.
אַ בְ ֵרְך נֹוסָ ף ִס ֵּפר לִ י שֶ הוא ַגם הָ ָיה בָ חור ְמ ֺב ָגר ְמאֹ ד ,בְ גִ יל אַ ְרבָ עִ יםַ ,ועֲדַ יִ ן ל ֹא מָ צָ א ִשדוְך  -וכְ שֶ שָ מַ ע עַ ל מַ ֲע ַלת
ותפִ ָכה  -הֵ חֵ ל ַלעֲשֹות ז ֹאת ,וְ תֹוְך חָ ְדשַ יִ ם מָ צָ א ִשדוְך טֹוב ,וְ ָז ָכה לְ הָ קִ ים בַ יִ ת ֶנ ֱאמָ ן ְביִ ְש ָראֵ ל.
תֹורה ְ
הַ קִ ימָ ה בַ חֲצֹות לַיְ ָלה לְ ָ
וְ אָ מַ ְר ִתי אַ ף לֹו שֶ אֶ פְ שָ ר לְ הַ ְסבִ יר ז ֹאת ַעל ּפִ י ִדבְ ֵרי הָ רה"ק ַרבִ י נַחְ מָ ן ִמ ְב ֶר ְס ֶלב( ,לקו"מ ט') הַ ךֹותֵ ב שֶ ךְ פִ י שֶ הָ אָ דָ ם
גֹורם יִ חוד בִ ְתפִ כָתֹו ךְָך הוא זֹו ֶכה לִ ְמצ ֹא אֶ ת זִווגֹו.
ֵ
לֹומ ִדים בַ כַיְ ָלה ,ךַ אֲ שֶ ר הַ טִ חוד
תֹורה שֶ הֵ ם ְ
וְ הִ ֵםה עִ קַ ר הַ טִ חוד בַ שָ מַ יִ םַ ,נעֲשֶ ה ַעל יְ דֵ י אֵ כו שֶ קָ ִמים בַ חֲצֹותַ ,על יְ דֵ י הַ ָ
ומשום ָךְך זֹוכִ ים
נִ ְש ָלם בִ ְתפִ ַכת שַ ח ֲִרית שֶ כְ אַ ח ֲֶריהָ (זוה"ק ויקהל פקודי ובאריז"ל שער הכוונות דרושי הלילה ב) ִ
הַ קָ ִמים בַ חֲצֹות לִ ְמצ ֹא אֶ ת זִוו ָגם בְ נָקֵ ל.

ַּמָּביםֶ
ַּג
ֶּתֶה
ֶֶַּ
א
ֶ
ְריח
ַּב
ָּהֶמ
ַּיֶ
ְל
ַּל
ַּלםודֶב
ה
ךָתוב בְ סֵ ֶפר הַ ִלדֹותַ :על יְ דֵ י ֲא ִמ ַירת ִתקון חֲצֹות נִ צֹול ִמ ַגם ִָבים.
ּפורים נִ פְ ל ִָאים אֲשֶ ר אֶ ת חֶ לְ קָ ם שָ מַ עְ ִתי ִמךְ לִ י ִראשֹון ,אֶ כְ ּתֹ ב ךָאן ךַלָ ה מֵ הֶ ם:
וְ הִ ֵםה י ְֶש ָנם ַעל ךְָך ךַלָ ה ִס ִ
ִס ֵּפר לִ י י ִָדיד קָ רֹוב ,שֶ ַך ֲאשֶ ר הָ ָיה בְ חוץ לָאָ ֶרץּ ,פ ְָרצו גֹויִ ים לְ ִד ָירתֹו וְ הֵ חֵ כו ְמרֹוקְ נִ ים אֶ ת הַ ךֶסֶ ף מֵ חֲלִ יפָ תֹו אֲ שֶ ר הָ יְ תָ ה
ְתלו ָיה שָ ם ,וְ ִה ֵםה לְ ֶפתַ ע מַ כְ ִשיר הַ ֶּפלֶאפֹון אֲשֶ ר הָ ָיה ְמ ֺכוָן ַלהֲקִ יצֹו בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,הֵ חֵ ל ְמצַ לְ צֵ ל מֵ הַ חֲלִ יפָ ה  -וְ הֵ עִ יר אֶ ת
יֹושבֵ י הַ בַ יִ ת ,אֲ שֶ ר ִמ ָטד הֵ חֵ כו לִ צְ עֹ ק ַעל הַ ַגם ִָבים בְ קֹול גָדֹול ,וְ הֵ ם ִמ ָטד בָ ְרחו ְבהַ ְש ִא ָירם אַ ח ֲֵריהֶ ם אֶ ת ָךל הַ שָ ָלל הָ ַרב .וְ ָכְך
ְ
נִ צַ ל ָךל מָ מֹונֹו ִבזְכות הַ קִ ימָ ה בַ חֲצֹות.
ִסּפור נֹוסָ ףִ ,ס ֵּפר הַ גָאֹון ַרבִ י ג ְַמלִ יאֵ ל ַר ִבינֹובִ יץ ְשלִ יטָ "א ,שֶ ִמ ֵּפר לֹו תַ לְ ִמידֹו שֶ קָ ם בַ חֲצֹות וְ הָ לְַך לַךֹו ֵלל לִ לְ מֹ דַ ,גם ִָבים
אֲשֶ ר ּפ ְָרצו לְ בֵ יתֹו בָ ְרחו וְ נָסו ִמ ָטד ,וְ הֶ ְראָ ה הָ ַרב לְ תַ לְ ִמידָ יו שֶ ֶזה ְמפֹ ָרש בְ סֵ ֶפר הַ ִלדֹות אֲשֶ ר ִבזְכות ִתקון חֲצֹות נִ צֹול
ִמ ַגם ִָבים.
וְ כְָך אֵ ַרע ַגם בַ ְתקו ָפה הָ אַ חֲרֹו ָנה בְ אַ חַ ת מֵ עָ ֵרי הָ אָ ֶרץ ,שֶ הָ יְ תָ ה שָ ם מַ ָךה שֶ ל גְ נֵבֹות וְ ִס ֵּפר אֶ חָ ד ִמתֹושָ בֵ י הָ עִ יר ,שֶ ָראו
בְ חוש שֶ ָךל אֵ כו שֶ קָ מו חֲצֹות נִ צְ לו בְ דֶ ֶרְך ֶּפ ֶלאַ ,ך ֲאשֶ ר אַ ף ַעל ּפִ י שֶ הַ ַגם ִָבים בִ קְ רו אֵ צֶ ל ְש ֵכנֵיהֶ םִ ,דכְ גו עַ ל בָ תֵ יהֶ ם לְ ל ֹא
שום טַ עַ ם וְ ִסבָ ה נִ ְר ִאים ָל ַעיִ ן ,וְ כְָך הֵ ם נִ צְ לו מֵ הַ ַגם ִָבים ִבזְכות שֶ קָ מו חֲצֹות.
תֹורה ,ךִ י ְמפַ חֲדֹות
ובְ דָ בָ ר ֶזה יֵש עִ ידוד וְ חִ זוק נִ פְ ָלא לְ נ ִָשים ,הַ ְמ ַפחֲדֹות לָתֵ ת לְ בַ עְ לֵיהֶ ן לָקום חֲצֹות וְ ָל ֶל ֶכת לִ לְ מֹ ד ָ
שֹוט ִטים בַ כַיְ ָלה ,וְ ַכאֲשֶ ר יִ ְראו אֶ ת הַ בְ טָ חַ ת מֹוה ֲָר"ן ִמבְ ֶר ְס ֶלב זִיעָ "א ,אֲ שֶ ר עַ ל יְ דֵ י
לְ הִ שָ אֵ ר לְ בַ דָ ן בַ בַ יִ תִ ,מ ַּפחַ ד הַ ַגםָבִ ים הַ ְמ ְ
א ֲִמ ַירת ִתקון חֲצֹות נִ צָ ל ִמ ַגם ִָבים ,יִ ְה ֶיה סָ מוְך לִ בָ ן ובָ טוחַ שֶ כ ֹא יִ ךָנְ סו בְ בֵ יתָ ם ַגם ִָבים ,ךִ י בֵ יתָ ם שָ מור ְב" ִבחוחַ מָ ֵלא"
תֹורה בַ חֲצֹות שֶ ל
גוריםַ ,על יְ דֵ י חֶ בְ ַרת הַ ְש ִמ ָירה הַ חֹובָ ה בָ עֹו ָלם שֶ םֹוצֶ ֶרת מֵ ֲא ִמ ַירת " ִתקון חֲצֹות" וְ לִ לוד הַ ָ
ובְ מָ סַ ךִ ים ְס ִ
בַ ֲעלֵיהֶ ם ,אֲשֶ ר בְ כֹ חָ ה נִ ְמשֶ ֶכת הַ ֲה ָג ָנה וְ הַ ְש ִמ ָירה ַעל ָךל הָ עֹו ָלם ךֺכֹו ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש ,ווַדַ אי שֶ הֵ ם נִ ְשמָ ִרים ִמ ָךל
שֹוד ִדים.
ִמי ֵני ַגםָבִ ים וְ ְ
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ִסּפור נִ פְ ָלא ִס ֵּפר הָ רה"ג ַרבִ י יִ צְ חָ ק זִילְ בֶ ְר ְשטֵ ין ְשלִ יטָ "א (מובא בעלינו לשבח חלק ד' עמוד של"ג) שֶ אֵ ַרע ְבאַ חַ ת
הַ ְשכונֹות בִ ירושָ לַיִ ם עִ יר הַ קֹ דֶ ש ,שֶ בֹו הָ יו ח ֲִדירֹות שֶ ל ְמחַ בְ לִ ים ָךל לַיְ ָלה ֲאשֶ ר ג ְָרמו לְ ַפחַ ד ַרב וְ אֵ ימָ ה עֲצומָ ה הֵ ן
גֹור ִרים בַ לָ קֹום ֵעצָ ה ַלעֲצֹ ר ז ֹאתַ ,על יְ דֵ י שֶ טָקִ ימו ךֹו ֵלל חֲצֹות אֲ שֶ ר
לִ ְמ ֺבג ִָרים וְ הֵ ן לִ צְ עִ ִירים .וְ ִטךְ סו הַ תַ לְ ִמידֵ י ֲחכ ִָמים הַ ִל ְת ְ
בֹו יִ ְשקְ דו תַ לְ ִמידֵ י הַ ֲחכ ִָמים ַעל תַ לְ מודָ ם בְ מֶ שֶ ְך ְשעֹות הַ כַיְ ָלה אֲשֶ ר מֵ חֲצֹות עַ ד הַ בֹ קֶ ר .וְ אָ ֵכן הֵ קִ ימו בַ לָ קֹום ךֹו ֵלל חֲצֹות -

עֹור ִרים אֶ ת
תֹורה אֲשֶ ר מֵ חֲצֹות ַעד הַ בֹ קֶ ר ְמ ְ
ומֵ אָ ז ּפ ְָסקו ָךל ח ֲִדירֹות הַ ְלחַ בְ לִ ים ִב ְשעֹות הַ כַיְ ָלה ל ְַשכו ָנה .ךִ י ַעל יְ דֵ י לִ לוד הַ ָ
תֹורה בְ שָ עֹות אֵ כו.
לֹומ ִדים ָ
הַ ְש ִמ ָירה הָ עֶלְ יֹו ָנה ַעל ָךל יִ ְש ָראֵ ל ובִ פְ ָרט ַעל הַ לָ קֹום בֹו ְ
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יטי .ךְ שֶ הָ ָיה עֹ צֶ ר וְ הָ ָיה אָ סור לָצֵ את
ִסּפור נִ פְ ָלא ִס ֵּפר הָ רה"ג ַרבִ י סַ לְ מָ אן מוצָ פִ י זַצַ "ל ,אֲ שֶ ר הָ ָיה בִ ימֵ י הַ לַ נְ דָ ט הַ בְ ִר ִ
שֹוט ִרים שֶ ָראו אֹותֹו בָ ְרחֹוב לָקְ חו אֹותֹו ִמ ָטד לְ מַ עֲצָ ר
תֹורה ,הַ ְ
ל ְָרחֹוב ,וְ הוא קָ ם בַ חֲצֹות לַיְ ָלה וְ הָ לְַך לְ תֺ לֹו בָ ְרחֹוב לִ לְ מֹ ד ָ
רוסים .ךְ שֶ םִ כְ ַנס לְ שָ םָ ,ראָ ה וְ ִה ֵםה יֵש שָ ם צִ בור ֲע ָנק ,ךִ ְשלֹוש מֵ אֹות ִאיש ,אֲ שֶ ר אַ ף הוא ֶנעֱצַ ר
בַ ֶך ֶלא שֶ הָ ָיה בְ ִמגְ ַרש הָ ִ
עֹודדָ ם ְב ִדבְ ֵרי חִ זוקַ ,ך ֲאשֶ ר הִ ְתקַ בְ צו ֺך ָכם ְס ִביבֹו וְ ִהקְ ִשיבו לֹו,
תֹורה ולְ חַ זְקָ ם ולְ ְ
בְ אֹותֹו ָעוֹוןִ .מ ָטד הֵ חֵ ל לְ דַ בֵ ר עִ לָ ם ִדבְ ֵרי ָ
וכְ שֶ הִ גִ יעָ ה ְש ַעת חֲצֹות ,הֵ חֵ ל לְ חַ זְקָ ם ַעל גֹ דֶ ל הַ שָ ָעה וְ גָלות הַ ְשכִ י ָנה  -וְ הֵ חֵ ל לֹומַ ר ִתקון חֲצֹות ךְ שֶ ֺך ָכם מַ ח ֲִרים-מַ ֲחזִיקִ ים
עֹוררות
אַ ח ֲָריו ִמ ָכה בְ ִמ ָכה ולְ אַ חַ ר ִמ ֵךן אָ מַ ר עִ לָ ם קַ בָ ַלת עֹ ל מַ לְ כות שָ מַ יִ ם ופְ סוקֵ י ה' מֶ לְֶךַ ,ךאֲשֶ ר בַ לָ קֹום הָ יְ תָ ה ִה ְת ְ
עֲצומָ ה.
עֹומ ִדים ִב ְתפִ ָכה,
רֹואים אֶ ת ֺך ָכם ְ
שֹוט ִרים שֶ שָ ְמעו קֹול ַרעַ ש גָדֹול בְ בֵ ית הַ ֶך ֶלא נִ כְ נְ סו לִ ְראֹות מָ ה ז ֹאת ,וְ הִ ֵםה הֵ ם ִ
הַ ְ
הֹוראָ ה לְ שַ חְ ֵרר אֶ ת ֺך ָכם ִמבֵ ית הַ לַ אֲסָ ר ,וְ ֺכ ָכם ָראו בְ חוש ךֵיצַ ד לְ אַ חַ ר שֶ זָכו לֹומַ ר
שֹוט ִרים ָ
וב ְדבֵ קותִ .מ ָטד נ ְָתנו הַ ְ
בְ ַכ ָו ָנה ִ
עֹוררות ,ובְ כְָך ּפָדו אֶ ת הַ ְשכִ י ָנה ךִ ְביָכֹול ִמגָלותָ הִ ,מדָ ה ךְ ֶנ ֶגד ִמדָ הִ ,מ ָטד נִ פְ דו אַ ף הֵ ם מֵ הַ ֶך ֶלא וְ שֺ ְח ְררו
ִתקון חֲצֹות ְבהִ ְת ְ
לְ בֵ יתָ ם.
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מובָ א בַ מֵ ֶפר "הַ שָ ָרף" ִ -סּפור תֹולְ דֹותָ יו שֶ ל הָ ַרב ְשמואֵ ל שַ ּפִ ָירא זַצַ "ל מַ עֲשֵ ה ֵנס ָו ֶפ ֶלא שֶ הָ ָיה לֹו ִבזְכות קִ ימַ ת חֲצֹות,
ומַ עֲשֶ ה שֶ הָ ָיה ךְָך הָ ָיה :ל ַָרב ְשמואֵ ל הָ ָיה בֵ ן ,שֶ ְשמֹו הָ ָיה נַחְ מָ ן ְשֹלמֹ ה יִ צְ חָ ק .ךְ שֶ הַ בֵ ן הַ ֶזה הָ ָיה בֶ ן עֶ שֶ ר ,חָ ָלה ְבדַ כֶקֶ ת
ֵראֹות ,שֶ בִ זְמַ ָםם הָ יְ תָ ה זֹו מַ ֲח ָלה קָ שָ ה וְ כִ ְמ ַעט חֲשו ַכת מַ ְר ֵּפא .בִ ְתחִ ָכה נִ מו לְ ַרּפְ אֹות אֹותֹו בְ בֵ יתֹו ְבדֶ ֶרְך ִט ְבעִ ית ,אֲ בָ ל
ךְ שֶ ָראו שֶ ֶזה ל ֹא מֹועִ יל לָקְ חו אֹותֹו לְ בֵ ית חֹולִ ים.
ךְ שֶ הִ גִ יעו עִ ם הַ ֶט ֶלד לְ בֵ ית הַ חֹולִ ים הָ יו ךְ בָ ר הָ ֵראֹות שֶ כֹו ְמלֵאֹות לֵחָ ה וְ הָ ָיה ְמחַ ְרחֵ ר ובְ קֹ ִשי נֹושֵ ם ,וכְ שֶ ָראו ז ֹאת
הָ רֹופְ ִאים הִ ְתיָאֲ שו מֵ חַ טָיו וְ אָ ְמרו שֶ אֵ ין מָ ה ַלעֲשֹות וְ ֶזה עִ נְ ָין שֶ ל ךַלָ ה י ִָמים עַ ד שֶ טָמות ר"ל.
הֹודיעַ לְ ַרבִ י ְשמואֵ ל שַ ּפִ ָירא שֶ טָשַ ב וְ לָמַ ד ְבבֵ ית הַ ךְ נֶסֶ ת
הָ ַרב דָ וִ ד שֶ כְ טֶ ר הוא שֶ שָ מַ ע ז ֹאת ִמּפִ י הָ רֹופְ ִאים ,וְ הוא ִמהֵ ר לְ ִ
הֹודיעַ שֶ הַ לַ צָ ב שֶ ל הַ ֶט ֶלד שֶ כָה קָ שֶ ה ,וְ ִה ִציעַ
שֶ ל ח ֲִסידֵ י ְב ֶר ְס ֶלב ,שֶ הַ לַ צָ ב שֶ ל הַ בֵ ן שֶ כֹו ְמאֹ ד קָ שֶ הַ .גם לְ ִאלֹו שֶ ל הַ ֶט ֶלד ִ
לָה ,שֶ לֵ אַ חַ ר שֶ ִהיא מֺכְ ַרחַ ת לִ ְשמֹ ר ַעל הַ יְ ל ִָדים ,הִ יא ִתשָ אֵ ר עִ ם הַ יְ ל ִָדים וְ הוא ֵילְֵך לְ בֵ ית הַ חֹולִ ים לִ ְהיֹות עִ ם הַ ֶט ֶלד.
וְ כְָך הָ ָיה ,הָ ַרב דָ וִ ד שֶ כְ טֶ ר הָ לְַך לְ בֵ ית הַ חֹולִ ים ,וְ הָ ַרב ְשמואֵ ל שַ ּפִ ָירא הָ לְַך ִמ ָטד לַךֹ תֶ ל לְ הִ ְת ַּפ ֵכל ַעל הַ בֵ ן שֶ כֹוִ .אלֹו שֶ ל
יֹודיעֹו לָה ר"ל עַ ל הַ גָרועַ ִמךֹ ל,
הַ בֵ ן ,נַחְ מָ ן ְשֹלמֹ ה יִ צְ חָ קִ ,חךְ תָ ה ָךל הַ כַיְ ָלה בְ מֶ תַ ח ובַ ח ֲָרדָ ה ,וְ הָ יְ תָ ה בְ טוחָ ה שֶ בַ בֹ קֶ ר ִ
ו ָפחֲדָ ה ָל ֶל ֶכת לְ בֵ ית הַ חֹולִ ים לִ ְשאֹ ל לִ ְשלֹומֹו שֶ ל בְ נָה.
שֹורה טֹובָ ה ,שֶ ְבאֶ ְמצַ ע הַ כַיְ ָלה הֵ חֵ ל ִשּפור ל ֹא
לְ בַ מֹוף ִהיא הִ ְתגַבְ ָרה ַעל הַ ּפַ חַ ד וְ הָ לְ ָכה לְ בֵ ית הַ חֹולִ ים ,וְ שָ ם ִב ְשרו לָה בְ ָ
ומטַ ֵטל ךְ בָ ר בְ בֵ ית הַ חֹולִ ים.
ִטבְ עִ י בְ מַ צָ בֹו שֶ ל הַ ֶט ֶלד ,ומַ צָ בֹו ִמ ְשתַ ֵּפר וְ הֹולְֵך וְ ִה ֵםה הוא ְמהַ כְֵך ְ
הָ ַרב דָ וִ ד שֶ כְ טֶ ר שֶ הָ ָיה עֵ ד ַל ֵםס הַ ֶזה ,יָצָ א אֵ לֶיהָ ךְ שֶ הוא שָ רוי בְ ִש ְמחָ ה עֲצומָ ה וְ אָ מַ ר :אֹ מַ ר אֶ ת הָ אֱ מֶ ת ,אֲ נִ י ּפָ חַ ְד ִתי ַרק
ַעד הָ ֶר ַגע שֶ ל חֲצֹות! יָדַ עְ ִתי שֶ ִאם הַ ֶט ֶלד ַי ֲחזִיק מַ עֲמָ ד ַעד חֲצֹותֲ ,א ַזי בְ וַדַ אי יִ פְ ַעל ַר ִבי ְשמואֵ ל שַ ּפִ ָירא יְ שועָ ה עֲבורֹו
בַ עֲבֹודָ תֹו בַ חֲצֹות לַיְ ָלה ,וְ ָכל ְתפִ כ ִָתי הָ יְ תָ ה ַרק שֶ הַ ֶט ֶלד ַי ֲחזִיק מַ עֲמָ ד עַ ד חֲצֹות ,שֶ אָ ז בְ וַדַ אי יִ פְ ַעל ַר ִבי ְשמואֵ ל ִב ְתפִ כֹותָ יו

בִ ְש ַעת הָ ָרצֹון שֶ ל חֲצֹות וְ יַצִ יל אֶ ת הַ ֶט ֶלד .ובֶ אֱמֶ ת ךְָך הָ ָיה ,הַ ֶט ֶלד הֶ ֱחזִיק מַ עֲמָ ד עַ ד חֲצֹות וְ אָ ז חָ ל הַ לַ ְהּפָ ְך ְבמַ צָ בֹו וְ הוא
הִ בְ ִריא.
אַ ח ֲֵרי ֵכן ָרץ הָ ַרב דָ וִ ד שֶ כְ טֶ ר לַךֹ תֶ ל וְ ָראָ ה שָ ם אֶ ת ַרבִ י ְשמואֵ ל שַ ּפִ ָירא שֶ הוא עֲדַ יִ ן יֹושֵ ב בִ ְתפִ ָכה ומַ זִ יל ְדמָ עֹות ַךלַ יִ ם
הֹודי ַע לֹו ַעל הַ יְ שו ָעה שֶ הוא ָּפ ַעל ,וְ שֶ עַכְ שָ ו הוא יָכֹול ךְ בָ ר לְ ִה ְתּפַ ֵכל ְתפִ ָכה שֶ ל
ַעל הַ ֶט ֶלדַ .רבִ י דָ וִ ד נִ גַש לְ ַרבִ י ְשמואֵ ל וְ ִ
הֹודָ ָיה ַלה'.
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י ְֶשנֹו ִסּפור נִ פְ ָלא שֶ הָ ָיה עִ ם הַ גָאֹון ַר ִבי אֵ לִ טָהו מֵ ִאיז ְִמיר בַ ַעל הַ 'שֵ בֶ ט מוסָ ר' ,הַ 'שֵ בֶ ט מוסָ ר' ִחבֵ ר עֹוד סֵ פֶ ר  -וְ הוא
נֹורא וְ ֵנס שֶ הָ ָיה לֹו ,שֶ ַּפעַ ם אַ חַ ת קָ ם בַ כַיְ ָלה ַלעֲסֹ ק
נִ קְ ָרא 'אֵ זֹור אֵ לִ טָהו' .אֶ ת הַ מֵ ֶפר 'אֵ זֹור אֵ לִ טָהו' הוא ךָתַ ב בְ עִ קְ בֹות מַ עֲשֶ ה ָ
הֹושיט אֶ ת יָדֹו לְ חַ ֵזק אֶ ת חֲגִ ַירת אַ ְבנֵטֹו ,ךְ שֶ כְ ֶפתַ ע ָראָ ה שֶ הָ אַ ְב ֵנט ָזז! הוא ִה ְסתַ ֵךל טֹוב
תֹורה ,וְ אַ ח ֲֵרי שֶ כָמַ ד זְמַ ן מָ הִ ,
בַ ָ
תֹורה ךַלָ ה שָ עֹות ךְ שֶ םָחָ ש חָ גור לֹו לְ מָ ְתנָיו! לְ ֵז ֶכר
יֹותֵ ר וְ ָראָ ה שֶ ֶזה ל ֹא הָ אַ ְב ֵנט שֶ כֹו אֶ ָכא נָחָ ש! נִ ְמצָ א ,שֶ הוא יָשַ ב וְ עָסַ ק בַ ָ
הַ ֵםס הַ ֶזה הוא ךָתַ ב סֵ ֶפר בְ שֵ ם :אֵ זֹור אֵ לִ טָהו  -אֵ זֹור ּפֵרושֹו אַ בְ ֵנט.
הַ גָאֹון הָ ַרב יִ צְ חָ ק זִילְ בֶ ְר ְשטֵ ין ְשלִ יטָ "א מַ ְס ִביר בְ ִספְ רֹו ' ָעלֵינו לְ שַ בֵ חַ ' ,ךֵיצַ ד ָז ָכה בַ ַעל הַ 'שֵ בֶ ט מוסָ ר' לְ ֵנס ךָ ֶזה ,שֶ ֶזה
בִ זְכות שֶ הוא הָ פַ ְך אֶ ת גופֹו לְ אַ ְב ֵנט שֶ ל ְתפִ ָכה! ובִ זְכות שֶ הַ גוף שֶ בָ א ִמ ִל ְשחָ א ְדחִ וְ ָיאְ ,דהַ יְ נו מֵ עֹור הַ םָחָ ש ,נ ְֶהּפַ ְך אֶ צְ לֹו
ומקַ דֵ ש אֶ ת הַ גוף שֶ הוא הַ םָחָ ש,
לְ אַ ְב ֵנטָ ,ל ֵכן ָז ָכה שֶ בַ ְלצִ יאות הַ םָחָ ש הָ ַפְך לְ אַ בְ ֵנט וְ ל ֹא הִ זִיק לֹו  -ךִ י ַך ֲאשֶ ר אַ תָ ה הֹופְֵך ְ
ִמלֵ י ָלא ַגם נָחָ ש מַ לָ ִשי ַיהֲפֹ ְך בִ ְשבִ ילְ ָך לְ אַ ְב ֵנט.
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ַרבֵ נו יֹוסֵ ף חַ טִ ים זַצַ "ל מֵ ִביא מַ עֲשֶ ה נִ פְ ָלא בְ ִספְ רֹו 'בֶ ן-יְ הֹויָדָ ע'ַ ,על תַ לְ ִמיד חָ ָכם אֶ חָ ד שֶ הָ ָיה קָ ם תָ ִדיר בַ חֲצֹות לַיְ ָלה
תֹורהַּ .פעַ ם אַ חַ ת ְב ִשבְ תֹו ְבבֵ יתֹו בַ כַיְ ָלה ָראָ ה עַ קְ ָרב מַ זִיק וְ הִ ְתחִ יל לִ ְרדֹ ף אַ ח ֲָריו לְ הָ ְרגֹו ,ךִ י ּפָ חַ ד שֶ כ ֹא יַזִ יק אֶ ת
ַלעֲסֹ ק בַ ָ
בְ ֵני הַ בַ יִ ת הַ טְ שֵ נִ ים ,וְ הָ עַקְ ָרב נִ ְמ ַלט ִמּפָ נָיו וְ הוא ָרדַ ף אַ ֲח ָריו וְ ל ֹא הִ צְ לִ יחַ לְ הָ ְרגֹו.
הָ לְַך הַ תַ לְ ִמיד חָ ָכם וְ הֵ עִ יר אֶ ת ִא ְשתֹו ךְ דֵ י לְ הַ זְהִ ָירה ִמּפְ ֵני הָ עַקְ ָרב ,וְ הִ יא מֵ רֹ ב ֲעיֵפותָ ה טָ ֲע ָנה לְ פָ נָיו מַ דועַ הוא מֵ עִ יר
אֹותָ ה ִמ ְשנָתָ ה הַ לֺכְ ַרחַ ת לָה לִ ְמנוחָ ה מֵ עֲמַ ל הַ טֹום ,וְ הוא ָע ָנה לָה שֶ ט ְֶשנָה סַ ָך ָנה בַ בַ יִ ת מֵ חֲמַ ת שֶ ָראָ ה עַ קְ ָרב מַ זִ יק וְ ל ֹא
תֹורה מַ גְ ָםה ומַ צְ ָלה וְ שֹומֶ ֶרת עָ לָיו ִמ ָךל
תֹורה הַ ָ
הִ צְ לִ יחַ ַלהֲרֹ ג אֹותֹו .אָ ְמ ָרה לֹו ִא ְשתֹו :וְ הֵ י ָכן הַ הַ בְ טָ חָ ה שֶ ָךל ִמי שֶ עֹוסֵ ק בַ ָ
תֹורה בַ כַיְ ָלה ,שֹו ֵלט עַ ל ךָ ל הַ גְ זֵרֹות
צַ ַער וְ ֶנ ֶזק ,וְ יֵש הַ בְ טָ חֹות גְ דֹולֹות בַ זֹ הַ ר (בפרשת בחקותי דף רז) שֶ ִלי שֶ עֹוסֵ ק בַ ָ
הַ קָ שֹות וְ הָ ָרעֹות ,וְ ִאם ֵךן אֵ יְך אַ תָ ה אֹומֵ ר שֶ טֵש סַ ָך ָנה מֵ עַ קְ ָרב?
וְ אַ ח ֲֵרי שֶ אָ ְמ ָרה ז ֹאת ,קָ מָ ה ְב ַכ ַעס ִמ ִלחָ תָ ה ,וְ הִ ֵםה ,תֶ ֶכף ךְ שֶ םִ ְת ַרחֲקָ ה ִמ ִלחָ תָ ה הִ ְתמֹוטֵ ט בְ ַר ַעש גָדֹול הַ קִ יר הַ מָ מוְך שֶ הָ ָיה
בָ נוי מֵ ֲאבָ נִ ים גְ דֹולֹות ,וְ ָנ ַפל ךֺכֹו ַעל ִמחָ תָ ה בַ לָ קֹום שֶ ֶר ַגע לִ פְ ֵני ֵכן הָ יְ תָ ה שֹוכֶבֶ ת ,שֶ ִאכו הָ יְ תָ ה שָ ם הָ יְ תָ ה ְבוַדַ אי נִ ְמחֶ צֶ ת
וְ ֶנה ֱֶר ֶגת בַ לָ קֹום!
תֹורה
אָ מַ ר לָה בַ עְ לָה :הִ ֵםה הַ ְתשובָ ה לִ ְשאֵ ל ְָתָך :ה' יִ ְתבָ ַרְך סֹובֵ ב ִסבָ ה זֹו שֶ ל הָ עַקְ ָרב בִ ְשבִ יל לְ הַ צִ ילְֵך ִמלָ ֶותִ ,בזְכות הַ ָ
שֶ ֲאנִ י לֹומֵ ד בַ כַיְ ָלה.

ָּעירֶ
ֶ יֶ ה
ְר
ׁשֹומֵׁ

טורים ִמכְ שַ ֵכם ִמ ִמים עַ ל
ומלֵ י ָלא הֵ ם ּפְ ִ
שֹומ ֵרי הָ עִ יר' ִ
בַ גְ מָ ָרא (בבא בתרא דף ח) מובָ א ,שֶ תַ לְ ִמידֵ י ֲחכ ִָמים נִ קְ ָר ִאים ' ְ
תֹורתָ ם .וצְ ִריכִ ים לָדַ עַ ת ,שֶ עִ קַ ר הַ ְש ִמ ָירה ִהיא דַ וְ קָ א ךַ אֲ שֶ ר
שֹומ ִרים ַעל הָ עִ יר בְ ָ
ְ
ְש ִמ ַירת הָ עִ יר ,מֵ אַ חַ ר שֶ הֵ ם בְ עַצְ מָ ם
תֹורה בַ כַיְ ָלה ,ךַלובָ א בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (פרשת ויחי דף רמג) וְ ֵכן ך ְָתבו ֲח ַז"לָ :ךל בַ יִ ת שֶ אֵ ין נִ ְשמָ עִ ים בֹו ִד ְב ֵרי
לֹומ ִדים ָ
ְ
תֹורה בַ כַיְ ָלה אֵ ש אֹוכַלְ תֹו.
ָ
הָ ָיה מַ עֲשֶ ה בְ ָרמַ ת אֶ לְ חָ ָנן ,הַ לובָ א בְ הַ ְסךָמָ תֹו שֶ ל הַ גָאֹון הָ ַרב יִ צְ חָ ק זִילְ בֶ ְר ְשטֵ ין ְשלִ יטָ "א לַמֵ ֶפר 'חֲצֹות ַליְ לָה אָ קום',
שֶ ְלסַ ֵּפר שָ ם הָ ַרב ְשלִ יטָ "א שֶ הָ יְ תָ ה ְתקו ָפה שֶ הָ יו בְ ָרמַ ת אֶ לְ חָ ָנן הַ ְרבֵ ה צָ רֹות ,וְ כַלָ ה וְ כַלָ ה ִמקְ ִרים קָ ִשים אֵ ְרעו שָ ם ַרחֲמָ ָנא
לִ צְ ַלן .וְ ע ְָרכו אֲסֵ פָ ה שֶ ל תַ לְ ִמידֵ י ֲחכ ִָמים לְ טַ ֵךס עֵצָ ה מָ ה ַלעֲשֹות ,וְ אַ חַ ד הַ תַ לְ ִמידֵ י ֲחכ ִָמים ִהצִ יעַ  ,שֶ טֵש ְס ֺג ָכה גְ דֹו ָלה
תֹורה בַ כַיְ ָלה ,הוא בְ עַצְ מֹו נִ צֹול ִמ ָךל גְ זֵרֹות קָ שֹות וְ ל ֹא זֹו ִבלְ בַ ד ,אֶ ָכא שֶ הוא מַ ְמ ִשיְך עַ ל יְ דֵ י ךָ ְך
מֵ הַ זֹ הַ ר ,שֶ ִלי שֶ כֹומֵ ד ָ
ְש ִמ ָירה ֶעלְ יֹו ָנה ַעל ָךל עַ ם יִ ְש ָראֵ ל .אֹותֹו תַ לְ ִמיד חָ ָכם הִ צִ י ַע ,שֶ טָקִ ימו שָ ם בַ ְשכו ָנה ךֹו ֵלל שֶ ל עֲשָ ָרה אַ ְב ֵרכִ ים שֶ טִ לְ ְמדו
תֹורה בַ כַיְ ָלה ,וְ ֵכן עָשו ,ובָ רוְך הַ שֵ ם ּפ ְָסקו הַ ִלקְ ִרים הַ קָ ִשים.
ָ
תֹורה בַ כַיְ ָלה ,הֵ ם
עֹוסקִ ים בַ ָ
תֹורה בַ חֲצֹות לַיְ ָלה ,שֶ אֵ כו הַ תַ לְ ִמידֵ י ֲחכ ִָמים שֶ ְ
רֹואים אֶ ת גֹ דֶ ל הַ ךֹ חַ שֶ ל עֵסֶ ק הַ ָ
ומךְָך אָ נו ִ
ִ
יֹושבֵ י הָ עִ יר הַ ז ֹאת.
שֹומ ִרים ַעל הָ עִ יר ִמ ָךל צָ ָרה וְ צוקָ ה ,ךִ י ַעל יְ דֵ י ךְָך נִ ְמשֶ ֶכת ְש ִמ ָירה עֶלְ יֹו ָנה ַעל ָךל ְ
הַ ְ
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כֹומ ִדים בֹו ָ
מובָ א בַ ֲח ַז"ל (עירובין יח)ָ :ךל בַ יִ ת שֶ ְ
תֹורה בַ כַיְ ָלה שוב אֵ ינֹו נֶחְ ָרב ,שֶ ֶם ֱאמַ ר" :וְ ל ֹא אָ מַ ר אַ טֵה אֱ לֹו-הַ
תֹורה בַ כַיְ ָלה ,ךְ מֹו שֶ םֶאֱ מַ ר "ז ְִמרֹות הָ יו לִ י
עֹ שָ י נֹ תֵ ן ז ְִמרֹות בַ כָיְ ָלה"  -שֶ ּפֵרושֹו שֶ ִלי שֶ םֹותֵ ן ז ְִמירֹות בַ כַיְ ָלה ,הַ יְ נו שֶ כֹומֵ ד ָ
חֺקֶ יָך" ,ל ֹא יִ צְ טָ ֵרְך לִ ְשאֹ ל :אַ טֵה אֱלֹו-הַ עֹ שָ יְ ,דהַ יְ נו אֵ יפֹ ה הַ בַ יִ ת הַ ֶזה שֶ הָ ָיה בָ נוי ךָאן ךִ י בֵ יתֹו יִ ְה ֶיה שָ מור ִמ ָךל ַרע.
אֹורה מַ דועַ ֲח ַז"ל ך ְָתבו ז ֹאת ַעל דֶ ֶרְך הַ ְשלִ י ָלה  -סֹופֹו שֶ אֵ ינֹו נֶחְ ָרב? וְ כִ י מַ דו ַע ַי ֲע ֶלה ַעל הַ דַ עַ ת שֶ בֵ יתֹו יֵחָ ֵרב,
וְ לִ כְ ָ
שֶ צְ ִריכִ ים לְ הַ בְ ִטיחַ לֹו שֶ כ ֹא יֵחָ ֵרב בֵ יתֹו? אֶ ָכא ְמבָ אֵ ר הַ גָאֹון ַרבִ י חַ טִ ים ָפלָאגִ 'י זִי ָע"א בְ ִספְ רֹו ' ַךף הַ חַ טִ ים' ּפֶ ֶרק ג' ,שֶ ְלדֺבָ ר
שֹומעִ ים בֹו ז ְִמ ָרה בָ אֹ ֶפן הָ אָ סור שֶ עַ ל ָךְך אָ ְמרו ֲח ַז"ל
ַעל בַ יִ ת ָך ֶזה שֶ ָראוי לְ הֵ חָ ֵרב ,לְ פִ י מַ עֲשָ יו שֶ ל בַ ַעל הַ בַ יִ ת ,ךְ גֹון שֶ ְ
"ז ְִמ ָרא בְ בֵ יתָ א ֺח ְרבָ א בְ ִס ָּפא" ,שֶ ּפֵרושֹו שֶ עָ נְ שֹו הוא שֶ טֵחָ ֵרב בֵ יתֹו ,אֲ בָ ל ל ְַמרֹות מַ עֲשָ יו הָ ָרעִ ים שֶ ל בַ עַ ל הַ בַ יִ ת ,הוא נִ צָ ל
ומלֵ י ָלא הָ אָ דָ ם שָ מור
עֹוסקִ ים בָ ה בַ כַיְ ָלה ְמ ַכּפ ֶֶרת עֲוֹונֹותִ ,
תֹורה שֶ ְ
תֹורה בַ כַיְ ָלה ,וְ ז ֹאת ִמשום שֶ הַ ָ
ִמךְָך ,ךֵי ָון שֶ הוא עֹוסֵ ק בַ ָ
ִמ ָךל ַרע.
ֵךן מובָ א עֹוד בַ ְמפ ְָר ִשים ,עַ ל מָ ה שֶ לובָ א בַ ֲח ַז"ל (מגילה ג) שֶ ַךאֲשֶ ר נִ כְ נְ סו ְב ֵני יִ ְש ָראֵ ל לְ אֶ ֶרץ-יִ ְש ָראֵ ל עִ ם יְ הֹושֺ עַ ִבן
אתי (יהושע ח) .שָ אַ ל אֹותֹו יְ הֹושֺ ַע ַעל מָ ה בָ אתָ ַעתָ ה לְ הֹוכִ יחַ אֹותָ נו? עַ ל ךָ ְך
נון ,נִ פְ גַש ִאתֹו הַ לַ לְ אָ ְך וְ אָ מַ ר לֹו :עַ ּתָ ה בָ ִ
אתי לְ הֹוכִ יחַ אֶ ְת ֶכם עַ ל ָךְך שֶ כ ֹא
תֹורה? ָע ָנה לֹו הַ לַ לְ אָ ְך :בָ ִ
שֶ כ ֹא הִ קְ ַרבְ נו תָ ִמיד שֶ ל בֵ ין הָ ַע ְרבַ יִ ם אֹו ַעל ךְָך שֶ כ ֹא לָמַ ְדנו ָ
תֹורה.
עֲסַ קְ תֶ ם בַ ָ
וְ שֹואֲלִ ים הַ ְמפ ְָר ִשים ,מַ דועַ ל ֹא הֹוכִ יחָ ם הַ לַ לְ אָ ְך ַעל עֲוֹון מָ ה שֶ כ ֹא הִ קְ ִריבו אֶ ת קָ ְרבַ ן הַ תָ ִמיד? וְ כִ י עַ ל ֶזה ל ֹא ָראוי
לֹומ ִדים
תֹורה ִמּפְ ֵני שֶ ִאכו הָ יו ְ
לָבֹוא הַ לַ לְ אָ ְך ולְ הַ ְת ִרי ַע? אֶ ָכא ְמתָ ְרצִ ים הַ ְמ ָפ ְר ִשים ,שֶ הַ לַ לְ אָ ְך הֹוכִ יחָ ם ַרק ַעל לִ לוד הַ ָ
כֹומ ִדים
תֹורה שֶ ְ
לֹומ ִדים יִ ְש ָראֵ ל בַ כַיְ ָלה ,הָ יְ תָ ה ְמ ַכּפ ֶֶרת לָהֶ ם ַגם ַעל ָעוֹון ֶזה ךִ י הַ ָ
תֹורה שֶ הָ יו ְ
תֹורה בַ כַיְ ָלה ,הַ ָ
יִ ְש ָראֵ ל ָ
תֹורה בַ כַיְ ָלה ,ובָ ֶזה נִ כְ לָלִ ים ְשאָ ר
ומלֵ י ָלא עִ קַ ר הַ ְת ִביעָ ה ֲעלֵיהֶ ם הָ יְ תָ ה ַעל ךְָך שֶ כ ֹא ל ְָמדו ָ
בַ כַיְ ָלה ְמ ַכּפ ֶֶרת אֶ ת הָ עֲוֹונֹותִ .
הָ עֲוֹונֹות.
ַעל ּפִ י ֶזה ְמי ְַשבִ ים הַ ְמפ ְָר ִשים אֶ ת מָ ה שֶ אָ ְמרו ֲח ַז"ל (ברכות י"ט)ִ :אם ָר ִאיתָ תַ לְ ִמיד חָ ָכם שֶ ָעבַ ר עֲבֵ ָרה בַ כַיְ ָלה ,אַ ל
אֹורה ִמםַיִ ן לָנו ז ֹאת שֶ בְ וַדַ אי ָעשָ ה ְתשובָ ה? אֶ ָכא ,מַ ְס ִב ִירים הָ אַ חֲרֹונִ ים,
ְתהַ ְרהֵ ר אַ ח ֲָריו בַ טֹום ךִ י בְ וַדַ אי עָ שָ ה ְתשובָ ה .וְ לִ כְ ָ
תֹורה ְמ ַכּפ ֶֶרת ֲעלֵיהֶ ם ,וְ ָל ֵכן ִאם ָר ִאיתָ
ומלֵ י ָלא הַ ָ
תֹורה בַ כַיְ ָלהִ ,
עֹוסקִ ים בַ ָ
שֶ ז ֹאת ִמשום שֶ ְבדֶ ֶרְך ךְ ָלל תַ לְ ִמידֵ י ֲחכ ִָמים ְ

תֹורה בַ כַיְ ָלה ,הוא עָ שָ ה ְתשובָ ה
תַ לְ ִמיד חָ ָכם שֶ עָ בַ ר עֲבֵ ָרה בַ כַיְ ָלה אֵ ין לְ הַ ְרהֵ ר אַ ח ֲָריו בַ טֹום ,ךִ י בְ וַדַ אי ַעל יְ דֵ י עֵסֶ ק הַ ָ
ְשלֵמָ ה.
וְ ַעל דֶ ֶרְך ֶזה מובָ א בֵ אור בַ ְמפ ְָר ִשים ַעל מָ ה שֶ אָ ְמרו ֲח ַז"ל (בבא בתרא קט"ז)ָ :ךל ִמי שֶ טֵש לֹו חֹו ֶלה ְבתֹוְך בֵ יתֹוֵ ,י ֵלְך
ישיבָ ה,
אֵ צֶ ל חָ ָכם וִ יבַ קֵ ש עָ לָיו ַרח ֲִמים .שֹו ֲאלִ ים הַ ְמפ ְָר ִשים :ךֵיצַ ד ֶנאֱמַ ר ֵ -ילְֵך אֵ צֶ ל חָ ָכםְ ,דהַ יְ נו ָךל חָ ָכם הַ תֹופֵ ס ִב ִ
אֹורהִ ,מםַיִ ן אָ נו יְ כֹולִ ים לִ הְ יֹות בְ טוחִ ים שֶ אֹותֹו חָ ָכם אָ ֵכן יָכֹול לְ בַ חֵ ל מֵ הַ חֹו ֶלה אֶ ת הַ גְ זֵרֹות שֶ םִ גְ זְרו עָ לָיו? או ַלי נִ גְ ז ְָרה
וְ לִ כְ ָ
גְ ז ֵָרה שֶ אֵ ין ְבכֹ חֹו שֶ ל אֹותֹו חָ ָכם לְ בַ ְחלָה?
תֹורה שֹו ֵלט עַ ל ָךל
ומתָ ְרצִ ים ז ֹאת הַ ְמפ ְָר ִשים ַעל ּפִ י הַ זֹ הַ ר הַ לובָ א לְ עֵיל (בחקתי ר"ז) ,שֶ ִלי שֶ קָ ם חֲצֹות וְ לֹומֵ ד ָ
ְ
הַ גְ זֵרֹות הַ קָ שֹות וְ הָ ָרעֹות ,וְ ֵכן ָךל הַ ְב ָרכֹות שֶ כֹו ִמ ְתקַ טְ מֹות ךְ מֹו שֶ ךָתובִ " :הםֵה בָ ְרכו אֶ ת ה' ךָ ל עַ ְבדֵ י ה' הָ עֹ ְמ ִדים ְבבֵ ית
תֹורה בַ כַיְ ָלה ,וְ ִאם
ה' בַ כֵילֹות" (זוהר ויקרא יג) ,וְ ֶזה הַ חַ עַ ם שֶ הֹולְ כִ ים לְ חָ ָכם שֶ טִ ְת ַּפ ֵכל ַעל הַ חֹו ֶלה ךִ י בְ וַדַ אי הֶ חָ ָכם לֹומֵ ד ָ
ֵךן בְ כֹ חֹו לְ בַ חֵ ל ָךל גְ ז ֵָרה קָ שָ ה ולְ הַ ְשּפִ יעַ בְ ָר ָכה ְורפואָ ה.

ָּניֶ
ְָךֶאֶ
ַּיםֶאּת
ַּם
ַּעֲבֹּרֶב
כי ֶ ת
ִס ֵּפר לִ י אַ בְ ֵרְך חָ שוב  -אֲ שֶ ר בְ ָכל שָ ָנה ַךאֲשֶ ר מַ גִ י ָעה ְתקו ַפת הַ חֹ ֶרף הוא סֹובֵ ל ְמאֹ ד ִמ ְתחִ ַכת הַ חֹ ֶרף ,הֵ ן ִמ ִצםון ַרב וְ הֵ ן
ובאַ חַ ת הַ שָ נִ ים ָז ָכה לִ לְ מֹ ד בְ מֶ שֶ ְך ָךל הַ חֹ ֶרף בַ חֲצֹות לַיְ ָלה,
ִמשַ ּפָעֹות וְ דַ כְ קֹות גָרֹון וְ כו' ,וְ ז ֹאת ךֵי ָון שֶ ִהםֹו ָרגִ יש ְמאֹ ד לְ קֹ רְ ,
וְ הִ ֵםה לְ מַ ְרבֵ ה הַ ֶּפ ֶלא אַ ף שֶ הָ ָיה לֹומֵ ד בִ ְשעֹות הַ כַיְ ָלה ֲאשֶ ר בָ הֶ ן הַ קֹ ר גָדֹול ְמאֹ ד ,ל ֹא הִ צְ טַ ֵםן אַ ף בַ צִ םון הַ קַ ל ְביֹותֵ ר ְבמֶ שֶ ְך
ָךל הַ חֹ ֶרף ךֺכֹו  -וְ כְָך עָ בַ ר עָ לָיו ָךל הַ חֹ ֶרף ךֺכֹו ַ -ךאֲשֶ ר ָךל מַ חֲלֹות הַ חֹ ֶרף ְמדַ כְ גֹות עָ לָיו ַעל אַ ף ְרגִ ישותֹו הָ ַרבָ ה לְ קֹ ר וְ ִסּפֵ ר
לִ י מַ עֲשֶ ה ֶזה בְ הִ ְת ַלהֲבות עֲצומָ ה.
וְ אָ מַ ְר ִתי לֹו שֶ הַ ְדבָ ִרים ְמפֹ ָר ִשים ךְ בָ ר בַ זֹ הַ ר (ויחי רמז) שֶ ַעל יְ דֵ י הַ כִ לוד בַ כַיְ ָלה הָ אָ דָ ם זֹו ֶכה לִ ְש ִמ ָירה עֲצומָ ה הֵ ן לְ גופֹו
רֹומים.
וְ הֵ ן לְ נִ ְשמָ תֹו .וְ ָל ֵכן הוא ָז ָכה לִ ְש ִמ ָירה ֶעלְ יֹו ָנה ִמ ְל ִ

ָּמיםֶ
ֶַּתֶאֲריכותֶי
בְרכ
ךֹותבִ ים ,שֶ ִלח"ו ְבאָ ב אֲשֶ ר בֹו ִמ ְתאָ ְרכִ ים הַ כֵילֹות וְ הַ ט ִָמים ִמ ְתקַ צְ ִרים ,י ְֶשנֹו ִחטוב גָמור
ֲח ַז"ל (מסכת תענית ל"א) ְ
תֹורה.
לָקום בַ כֵילֹות וְ ַלעֲסֹ ק בַ ָ
יֹוסיפו לֹו חַ טִ ים ,וְ אַ ף
תֹורה ִ
טֹוסיף שָ עֹות לַכִ לוד וְ יָקום בַ כַיְ ָלה לִ לְ מֹ ד ָ
יֹוסיף" ִמי שֶ ִ
וְ ַעל ךְָך ִ
מֹוסיף ִ
מֹוסי ָפה הַ גְ מָ ָרא " ְד ִ
מֹוסיף
ומי שֶ כ ֹא ִ
מֹוסיף יֵאָ סֵ ף" ִ
ִאם נִ גְ ז ְָרה ָעלָיו גְ ז ֵַרת מָ ֶות הַ שֵ ם יַצִ ילֵנו ,בִ זְכות ךְָך הִ יא ִמ ְתבַ חֶ לֶת מֵ ָעלָיו" ,ומָ אן ְדל ֹא ִ
תֹורה בַ כַיְ ָלה ,יֵאָ סֵ ף קֹ דֶ ם זְמַ םֹו ,חַ ס וְ שָ לֹום.
שָ עֹות וְ אֵ ינֹו קָ ם לִ לְ מֹ ד ָ
מֹוסיפִ ים לֹו
תֹורה ,אֲפִ כו ִאם נִ גְ ז ְָרה ָעלָיו גְ ז ֵָרה ָר ָעה חַ ס וְ שָ לֹוםִ ,
לֹומ ִדים ִמךָאן שֶ ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם קָ ם בַ כַיְ ָלה ַלעֲסֹ ק בַ ָ
ְ
טֹוסיפו לֹו שָ נִ ים ַעל מָ ה שֶ םִ גְ ַזר עָ לָיו ,וְ אַ ף ִאם ל ֹא
זֹוהי ְס ֺג ָכה נִ פְ לָאָ ה לַאֲ ִריכות י ִָמים ,ךְ הַ בְ טָ חַ ת ֲח ַז"ל שֶ ִ
חַ טִ ים ִמן הַ שָ מַ יִ ם ,וְ ִ
יֹוסיפו לֹו שָ נִ ים נֹוסָ פֹות ַעל מָ ה שֶ םִ קְ צַ ב לֹו.
נִ גְ ַזר ָעלָיו לִ ְחיֹות עֹודִ ,
גֹורר בִ צְ עִ ירותֹו בִ ירושָ לַיִ ם עיה"ק ,אֲשֶ ר ָראָ ה בְ ֵעינָיו שֶ ָךל אֵ כו שֶ קָ מו חֲצֹות הֶ אֱ ִריכו י ִָמים
הודי ְמ ֺב ָגר שֶ הִ ְת ֵ
ִס ֵּפר לִ י יְ ִ
ְמאֹ ד  -וְ רֺ בָ ם חָ יו לְ מַ עְ ָלה ִמלֵ אָ ה שָ ָנה  -וְ ז ֹאת ךְ מֹו שֶ ָךתַ ב הַ גְ ָר"ח ָפלָאגִ 'י זִי ָע"א ְב ִספְ רֹו מֹו ֵעד לְ ָכל חַ י (ומקורו בזוהר
הקדוש ויקרא דף יב ובגמרא תענית ודמוסיף יוסיף) שֶ ַעל יְ דֵ י קִ ימַ ת חֲצֹות זֹו ֶכה הָ אָ דָ ם ַלא ֲִריכות י ִָמים וְ שָ נִ ים ,וְ זֹוכֶ ה
לִ ְראֹות בָ נִ ים לְ בָ נָיו ךִ י ִמ ְתקַ ֵטם בֹו הַ ּפָסוק ְוראֵ ה בָ נִ ים לְ בָ נֶיָך שָ לֹום עַ ל יִ ְש ָראֵ ל.

ָּדיםֶ
ְל
ַּי
ֵׁה
ַּתֶמ
נֶ
ַּח
דֹורנו ַךאֲשֶ ר הִ ְתּפ ְַשטו הַ צָ רֹות ְמאֹ ד ,וְ ַר ִבים ִמצְ עִ ֵירי עַלֵ נו מֵ הַ ִל ְשּפָחֹות הַ חֹובֹות ְביֹותֵ ר נֹופְ לִ ים לְ תַ ְרבות ָרעָ ה חַ ס
הִ ֵםה בְ ֵ
וְ שָ לֹוםֲ ,אשֶ ר קָ שָ ה בְ בֵ יתֹו שֶ ל אָ דָ ם יֹותֵ ר ִמ ִללְ חֶ מֶ ת גֹוג ומָ גֹוג ךְ מֹו שֶ אָ ְמרו ֲח ַז"ל ,ובְ וַדַ אי ָךל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד הָ ָיה חָ פֵ ץ
בְ הַ בְ טָ חָ ה ְמפֹ ֶרשֶ ת שֶ םֶאֶ ְמ ָרה מֵ ַרבִ י ִש ְמעֹון בַ ר יֹוחַ אי זִי ָע"א ,לִ ְש ִמ ָירה עִ יל ִָאית ָעלָיו וְ ַעל יֹוצְ אֵ י ֲחלָצָ יו ,הֵ ן ְש ִמ ָירה
בְ ג ְַש ִמטות ִמ ָךל מַ ֲח ָלה ומַ גֵפָ ה וְ ָכל ֶנ ֶזק וְ דָ בָ ר ַרע ,וְ הֵ ן ְש ִמ ָירה ְברוחָ נִ טות שֶ כ ֹא יֵצְ או יְ לָדָ יו לְ תַ ְרבות ָרעָ ה חַ ס וְ שָ לֹום ,וְ ִה ֵםה
ִמי שֶ קָ ם חֲצֹות זֹו ֶכה לְ הַ בְ טָ חָ ה ז ֹאת ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב הַ זֹ הַ ר (ויחי רמג) שֶ זֹו ֶכה לִ ְש ִמ ָירה עֶ לְ יֹו ָנה הֵ ן ְברוחָ נִ טות וְ הֵ ן ְבג ְַש ִמטות לֹו
ולְ ָכל ְב ֵני בֵ יתֹו.
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תֹורהַ ,על ְידֵ י ךְָך הוא זֹו ֶכה לִ ְש ִמ ָירה ֶעלְ יֹו ָנה ַו ֲה ָג ָנה ְמי ֺחֶ דֶ ת ִמשָ מַ ִיםִ ,מּפְ ֵני
וְ ַכ ֲאשֶ ר אָ דָ ם קָ ם בַ חֲצֹות הַ ַכ ְי ָלה וְ עֹוסֵ ק בַ ָ
תֹורה בַ ַכ ְי ָלהַ ,ע ל
שֶ עִ קַ ר ְיצִ יאַ ת הַ לַ ִזיקִ ים וְ הַ חִ יצֹו ִנים לְ הַ ִזיק הוא בַ ַכ ְי ָלה וְ אָ ז הוא זְמַ ן ְשלִ יטָ תָ ם ,וְ ַכ ֲאשֶ ר הָ אָ דָ ם לֹומֵ ד ָ
ְידֵ י ָךְך הוא מַ כְ ִני ַע אֶ ת ָךל הַ לַ ִזיקִ ים וְ הַ חִ יצֹו ִנים ומַ כְ ִניס אֹותָ ם לְ נֺקְ בָ א ִד ְתהֹומָ א ַרבָ ה (לְ עֹ מֶ ק הַ ְתהֹום הַ גָדֹול) ,ךְ מֹו
ומשום ךְָך הוא ִנצָ ל מֵ הֶ ם וְ אֵ י ָנם ְיכֹולִ ים לְ הַ ִזיק לֹו ךְ ָלל ,וְ ָל ֵכן הָ אָ דָ ם זֹו ֶכה לִ ְש ִמ ָירה ֶעלְ יֹו ָנה.
שֶ ָךתַ ב הַ זֹ הַ ר (ויחי רלח)ִ ,
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וְ טַ ַעם נֹוסָ ף לְ כְָךִ ,מּפְ ֵני שֶ הָ אָ דָ ם בְ ֵעת לִ לודֹו בַ כַיְ ָלה  -זֹו ֶכה לְ הַ ְש ָראַ ת הַ ְשכִ י ָנה בְ ֵעת לִ לודֹו  -ךְ מֹו שֶ אָ ְמרו ֲח ַז"ל (חגיגה
ומ ְתלַבֶ שֶ ת
ב) ָךל הַ כֹומֵ ד בַ כַיְ ָלה ְשכִ י ָנה ךְ נֶגְ דֹו ,וְ כַלובָ א בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (ויקרא יג) שֶ הַ כֹומֵ ד בַ כַיְ ָלה הַ ְשכִ י ָנה ִמ ְתעַ חֶ ֶרת בֹו ִ
ָעלָיו ובַ בֹ קֶ ר הִ יא ְמבָ ֶרכֶת אֹותֹו בְ כָל הַ בְ ָרכֹות.
וְ הִ ֵםה ַעל יְ דֵ י הַ ְש ָראַ ת הַ ְשכִ י ָנה נִ ְמשֶ ֶכת ְש ִמ ָירה ַו ֲה ָג ָנה לֹו ולְ ָכל ַעם יִ ְש ָראֵ ל ,ךְ מֹו שֶ ָךתוב :ךִ י ד' אֱ ֹלקֶ יָך ִמ ְתהַ ֵכְך ְבקֶ ֶרב
מַ ֲחנֶָך לְ הַ ִצילְ ָך  -וְ ִאכו ַך ֲאשֶ ר אֵ ין אֶ ת הַ ְש ָראַ ת הַ ְשכִ י ָנה ,ה ֲֵרי שֶ הָ אָ דָ ם מו ָכן לְ ָכל הַ ּפְ גָעִ ים ַרחֲמָ נָא לִ צְ ַלן ,ךְ מֹו שֶ ךָ תוב :וְ ל ֹא
יִ ְראֶ ה בְ ָך ע ְֶרוַת דָ בָ ר וְ שָ ב מֵ אַ ח ֲֶריָך.
וְ כֵי ָון שֶ הָ אָ דָ ם זֹו ֶכה לְ הַ ְש ָראַ ת הַ ְשכִ י ָנה ָעלָיו בְ ֵעת לִ לודֹו בַ כַיְ ָלהַ ,על יְ דֵ י ךְָך הוא מַ ְמ ִשיְך ְש ִמ ָירה עֶ לְ יֹו ָנה הֵ ן ְברוחָ נִ טות
וְ הֵ ן בְ ג ְַש ִמטותָ ,עלָיו וְ ַעל ִמ ְשּפַחְ תֹו וְ ַעל ָךל ַעם יִ ְש ָראֵ ל ךֺכֹו.

ֵׁיֶצטֹון"ֶ
ַּעֲר
ַּ"ׁש
ַּלֶֶ
ה
ַּתֶבֶ
ַּע
ְטֶ
ָּח
ַּב
ה
ךָתַ ב בַ ַעל הַ שַ ע ֲֵרי צִ טֹון :עֵ ינִ י ֵעינִ י יֹ ְרדָ ה לַ יִ םַ ,ךאֲשֶ ר שַ ְמ ִתי אֶ ל לִ ִבי אֶ ת צָ רֹות יִ ְש ָראֵ ל שֶ ַרבו ְמאֹ ד שֶ הֵ ם ְבסֹוד גָלות
הַ ְשכִ י ָנה ֲאשֶ ר ִמצְ טַ ע ֶֶרת בְ צַ ע ֲָרם שֶ ל יִ ְש ָראֵ ל ךְ מֹו שֶ ךָתוב בְ כָל צָ ָרתָ ם לֹו צָ ר.
אתי ִתקון ְורפואָ ה" ,אָ נֹ כִ י אֶ ֶע ְרבֶ םו ִמט ִָדי ְתבַ קְ שֶ םו" שֶ ָךל אָ דָ ם שֶ קָ ם אַ חַ ר חֲצֹות
וְ ל ֹא שָ לַוְ ִתי וְ ל ֹא שָ קַ ְט ִתי עַ ד שֶ לָ צָ ִ
ומ ְתאֹו ֶננֶת וְ צֹועֶ קֶ ת
קֹורא הַ גֶבֶ ר וְ יֵשֵ ב ַעל הָ אָ ֶרץ וְ יִ בְ ֶךה ַעל ח ְֺרבַ ן בֵ ית ה' וְ יִ לְ מֹ ד בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש וְ כו' ךֵיצַ ד הַ ְשכִ י ָנה בֹוכָ ה ִ
ךְ שֶ ֵ
"מט ִָדי ְתבַ קְ שֶ םו"ִ ,אם ל ֹא הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ְממַ ֵכא ָךל ְרצֹונֹותָ יו
עוריהָ וְ י ִָשים ז ֹאת אֶ ל לִ בֹו וְ יִ ְתחָ ֵרט ַעל עֲוֹונֹותָ יו ִ
ַעל נְ ֶ

וְ הוא יֵחָ קֵ ק ַעל ךִ מֵ א ךְ בֹודֹו  -ךִ י עֹושֶ ה נַחַ ת רוחַ גְ דֹו ָלה ְמאֹ ד ,וכְ שֶ הָ אָ דָ ם קָ ם בַ חֲצֹות וְ לֹומֵ ד בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש הוא ְב ַרחֲמָ יו
ובזְכות ֶזה הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא יְ מַ הֵ ר וְ י ִָחיש לְ ָג ֳאלֵנו ובָ א לְ צִ טֹון גֹואֵ ל ,אָ מֵ ן ֵךן יְ ִהי ָרצֹון.
ְממַ ֵכא ָךל ִמ ְשאֲלֹות לִ בֹוִ ,
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ךָתַ ב הַ גָאֹון ַרבִ י אֱלִ יעֶ ֶזר ּפָ אּפֹו בְ ִספְ רֹו "חֶ סֶ ד ַל ֲאלָפִ ים" (פ"ט ח) :וְ ֶזה לְ שֹונֹו " ִה ֵםה לְ פִ י הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש אָ סור לֶאֱ כֹ ל
וְ לִ ְשתֹות ַואֲפִ כו לִ ְשתֹות קָ ֶפה אֹו שֹוקֹו ,וְ הַ חֹו ֵעם אַ חַ ר שֶ טָשַ ן אֹו לְ אַ חַ ר שֶ ָע ָלה עַלוד הַ שַ חַ ר ה ֲֵרי ֶזה ךְ עֹובֵ ד עֲבֹודָ ה ז ָָרה
תֹורה אַ נְ שֵ י הַ שֵ ם שֶ ְלקִ כִ ים בָ ֶזה אֵ ין ָראוי לִ ְסמֹ ְך
ומנַחֵ ש וְ ל ֹא ְמהַ ֵני ְתנַאי וְ כו' ,וְ אַ ף ִאם ִת ְראֶ ה ַרבִ ים בַ ָ
וְ נִ קְ ָרא ְמעֹו ֵנן ְ
מֹורא שָ מַ יִ ם אֲפִ כו בִ ְמקֹום מֵ חֹוש ְרפואָ תֹו ְמהֵ ָרה ִתלָ צֵ א ִמן הַ שָ מַ יִ ם".
ֲעלֵיהֶ ם" ,וְ הַ לַ חְ ִמיר מֵ חֲמַ ת ָ
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ושמֹו ָנה זְמַ םִ ים ְבחַ ֵטי הָ אָ דָ ם,
ְשֹלמֹ ה הַ לֶ לְֶך ָעלָיו הַ שָ לֹום ,הֶ חָ ָכם ִמ ָךל אָ דָ ם ,ךָתַ ב בְ קֹ הֶ ֶלת (פרק ב) ,ךִ י י ְֶש ָנם עֶ ְש ִרים ְ
הַ ְמ ֺסגָלִ ים לְ ָכל ִמי ֵני ְדבָ ִרים שֹונִ ים" :עֵ ת לִ ְבךֹות וְ עֵ ת לִ ְשחֹוק עֵ ת ְספֹוד וְ עֵ ת ְרקֹוד וְ כו'" ,ךְ מֹו ֵכן י ְֶש ָנם זְמַ םִ ים שֶ ל עֵ ת
ָרצֹון הַ ְמ ֺסגָלִ ים לִ פְ עֹ ל יְ שועֹות גְ דֹולֹות בַ שָ מַ יִ ם ולְ ָכל דָ בָ ר אַ חֵ ר.
וְ הִ ֵםה בְ וַדַ אי ָךל אָ דָ ם הָ ָיה רֹוצֶ ה לְ נַצֵ ל אֶ ת הַ זְמַ ן הַ חֹוב בְ יֹותֵ ר בְ חַ טָיו ,שֶ הוא הַ זְ מַ ן הַ ְמ ֺס ָגל בְ יֹותֵ ר לְ הַ צְ לָחָ ה ְבלִ לוד
תֹורה הַ קְ דֹושָ ה ולְ קַ בָ ַלת הַ ְתפִ כֹות וְ כו' ,ולְ מַ ְרבֵ ה הַ ֶּפ ֶלא ,אֵ ין אָ נו שָ ִמים ֵלב לְ כְָך שֶ הַ זְמַ ן הַ לֺבְ חָ ר ְביֹותֵ ר בַ טְ מָ מָ ה הוא
הַ ָ
בְ ִדטוק בַ זְמַ ן בֹו ַרבִ ים מֵ ִאתָ נו ּפְ ָע ִמים ַרבֹות יְ שֵ נִ ים ,וזְמַ ן ֶזה הוא בְ ָכל לַיְ ָלה בַ חֲצֹות לַיְ ָלה ,וְ הוא נִ ְמשָ ְך ְשעָ תַ יִ ם ְב ָכל לַיְ ָלה,
ישֹורים ,הֵ ן בִ ְתחום הָ רוחַ ַועֲבֹודַ ת
חומים וְ הַ ִל ִ
אֲשֶ ר בִ זְמַ ן ֶזה ּפְ תוחִ ים ָךל שַ ע ֲֵרי הַ שָ מַ יִ ם לִ פְ עֹ ל יְ שועֹות גְ דֹולֹות בְ ָכל הַ ְת ִ
חומים הַ ג ְַש ִמטִ ים ,לְ הִ וָשַ ע בִ ְדבָ ִרים בָ הֶ ם הָ אָ דָ ם זָקוק לִ ישועֹות ,ובְ שָ ָעה זֹו יו ַכל ָךל אָ דָ ם לִ פְ עֹ ל יְ שועֹות
הַ שֵ ם ,וְ הֵ ן בַ ְת ִ
גְ דֹולֹות ַועֲצומֹות.
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זְמַ ן ֶזה שֶ ל חֲצֹות הַ כַיְ ָלה הוא ֵעת ָרצֹון גָדֹול ְמאֹ ד ,ךְ מֹו שֶ ך ְָתבו ֲח ַז"ל (מסכת יבמות דף עב) ,שֶ ַך ֲאשֶ ר הָ יו יִ ְש ָראֵ ל
אַ ְרבָ עִ ים שָ ָנה בַ ִל ְדבָ רָ ,ךל אֹותָ ם אַ ְרבָ עִ ים שָ ָנה ל ֹא נ ְָשבָ ה לָהֶ ם רוחַ צְ פֹונִ ית ,שֶ הִ םָה רוחַ ְמיֺחֶ דֶ ת שֶ ִהיא בֵ ינֹונִ ית ופֹושֶ ֶרת
ומ ִשיבָ ה אֹותָ ם לְ אֵ יתָ ָנם ,ובְ שָ נִ ים אֵ כו שֶ הָ יו עַ ם יִ ְש ָראֵ ל
שֶ אֵ י ֶנ ָםה חַ לָ ה וְ אֵ י ֶנ ָםה קָ ָרה ,וְ הִ יא הַ ְמ ַרּפְ אָ ה אֶ ת ָךל הַ חֹולִ ים ְ
ומשום ךְָך ָךל אֹותָ ם אַ ְרבָ עִ ים שָ ָנה שֶ הָ יו בַ ִל ְדבָ ר ל ֹא מָ לו יִ ְש ָראֵ ל אֶ ת ְבנֵיהֶ ם ,וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני
בַ ִל ְדבָ ר ל ֹא נ ְָשבָ ה לָהֶ ם רוחַ זֹוִ ,
ומשום ָךְך
ומרֺ חָ קִ ים ִמכִ פְ ֵני הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ,מֵ חֲמַ ת חֵ ְטא הָ ֵע ֶגל וְ חֵ ְטא הַ ְמ ַרגְ לִ יםִ ,
שֶ בְ אֹותָ ם אַ ְרבָ עִ ים שָ ָנה הָ יו יִ ְש ָראֵ ל נְ זופִ ים ְ
ל ֹא נ ְָשבָ ה לָהֶ ם הָ רוחַ צְ פֹונִ ית שֶ הִ יא הָ רוחַ הַ חֹובָ ה בְ יֹותֵ ר.
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וְ אַ ף ַעל ּפִ י ֵכן הָ יְ תָ ה שָ עָ ה בַ טְ מָ מָ ה שֶ בָ ה נ ְָשבָ ה רוחַ זֹו ,וְ הָ ָיה ֶזה בִ ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלה שֶ בֹו נ ְָשבָ ה לְ יִ ְש ָראֵ ל הָ רוחַ צְ פֹונִ ית
הַ זֹו אַ ף ַך ֲאשֶ ר הָ יו נְ זופִ ים יִ ְש ָראֵ ל בַ ִל ְדבָ ר (וְ הַ ִמבָ ה שֶ כ ֹא מָ לו יִ ְש ָראֵ ל בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה אֶ ת ְבנֵיהֶ ם ,אַ ף עַ ל ּפִ י שֶ הָ יְ תָ ה רוחַ
ומ ָךְך
צְ פֹונִ ית ְמנַשֶ בֶ ת בְ שָ ָעה זֹו ,הִ יא ִמּפְ ֵני שֶ הַ ֲה ָל ָכה קֹובַ ַעת שֶ אֵ ין לְ קַ ֵטם אֶ ת ִמצְ ַות בְ ִרית ִמילָה בַ כַיְ ָלה אֶ ָכא ַרק בַ טֹום)ִ ,

לֹומ ִדים שֶ אַ ף ַךאֲשֶ ר יִ ְש ָראֵ ל נְ זופִ ים ְורחֹוקִ ים ִמכִ פְ ֵני הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ,מֵ חֲמַ ת ָךל חֲטָ אֵ יהֶ ם ַועֲֹונֹותֵ יהֶ םְ ,ב ָכל ז ֹאת ִב ְשעַ ת
ְ
חֲצֹות לַיְ ָלה הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ִמ ְת ַרצֶ ה לְ עַלֹו יִ ְש ָראֵ ל.
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כֹומ ִדים ז ֹאת ִמלַ ַךת
ומ ִשיבָ ה הַ גְ מָ ָרא שֶ ְ
מֹוסי ָפה וְ שֹואֶ ֶלת הַ גְ מָ ָראִ :מםַיִ ן שֶ ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלה ִהיא ֵעת ָרצֹון? ְ
וְ ַעל ָךְך ִ
בְ כֹורֹות שֶ הָ יְ תָ ה בְ ִמצְ ַריִ ם ִב ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלה ,וְ ִה ֵםה בְ ִמצְ ַריִ ם הָ יו ְשרויִ ים יִ ְש ָראֵ ל ְבאַ ְרבָ עִ ים וְ ִת ְשעָ ה שַ ע ֲֵרי ט ְֺמאָ ה ,וְ כִ ְמעַ ט
שֶ םִ כְ נְ סו בְ שַ ַער הַ םון שֶ ל הַ ח ְֺמאָ ה לְ ל ֹא יְ כֹ ֶלת לָצֵ את ִמשָ ם לְ עֹו ָלם ,וְ אַ ף ַעל ּפִ י ֵכן הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא גְ אָ ָלם ,וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני
עֹורר ֵעת ָרצֹון ִמכִ פְ ֵני הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ,הוא ִה ָךה אֶ ת ָךל
שֶ בִ ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלה י ְֶשנֹו ֵעת ָרצֹון גָדֹול בַ שָ מַ יִ ם ,וְ אָ ז ַךאֲשֶ ר הִ ְת ֵ
כֹורי יִ ְש ָראֵ ל.
כֹורי ִמצְ ַריִ ם וְ הִ צִ יל אֶ ת ָךל בְ ֵ
בְ ֵ
עֹורר ֵעת ָרצֹון בַ שָ מַ יִ םְ ,באֹותָ ה שָ עָ ה
וְ הַ ִמבָ ה לְ כְָך שֶ הָ יְ תָ ה גְ ֺא ַכת יִ ְש ָראֵ ל ִמ ִלצְ ַריִ ם דַ וְ קָ א בְ שָ עָ ה זֹוִ ,מּפְ ֵני שֶ ךַאֲ שֶ ר ִמ ְת ֵ
עֹור ֶרת מַ ֲעלָתָ ם שֶ ל יִ ְש ָראֵ ל וְ ז ֹאת אַ ף ַךאֲשֶ ר הֵ ם ְשרויִ ים בְ ִשיא הַ חֹ שֶ ְך וְ הַ ח ְֺמאָ ה ,וְ ָל ֵכן ְבשָ ָעה זֹו שֶ ל חֲצֹות לַיְ ָלה
ִמ ְת ֶ
הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא גְ אָ ָלם.
וְ ֶזה הַ חַ עַ ם שֶ ַגם ַךאֲשֶ ר הָ יו יִ ְש ָראֵ ל נְ זופִ ים בִ ְש ַעת ְשהִ טָתָ ם בַ ִל ְדבָ ר ,נ ְָשבָ ה לָהֶ ם רוחַ צְ פֹונִ ית בַ חֲצֹות לַיְ ָלה ,וְ ֵכן
עֹור ֶרת
בְ ִמצְ ַריִ ם בָ חַ ר הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ְבשָ ָעה זֹו שֶ ל חֲצֹות לַיְ ָלה לְ הֹוצִ יא אֶ ת עַ ם יִ ְש ָראֵ ל ִמ ִלצְ ַריִ ם ,ךִ י ְבשָ עָ ה זֹו ִמ ְת ֶ
חִ בָ תָ ם שֶ ל יִ ְש ָראֵ ל לִ פְ ֵני הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך וְ ֶזה הַ זְמַ ן שֶ ָראוי לְ ָג ֳא ָלם.

ָּהֶ
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הָ ֵעת ָרצֹון הַ גְ דֹו ָלה בְ יֹותֵ ר לְ קַ בָ ַלת ָךל הַ ְתפִ כֹות ִמ ָךל ְשעֹות הַ טְ מָ מָ ה הִ יא בַ חֲצֹות לַיְ ָלה ,ךְ מֹו שֶ אָ ְמרו ֲח ַז"ל (מדרש
פסיקתא רבתי) שֶ ַךאֲשֶ ר דָ וִ ד הַ לֶ לְֶך הִ ְת ַּפ ֵכל וְ אָ מַ ר "וַאֲ נִ י ְתפִ כ ִָתי לְ ָך ה' עֵ ת ָרצֹון" ,הוא הִ ְת ַך ֵון בִ ְתפִ כָתֹו עַ ל ְשעַ ת חֲצֹות
לַיְ ָלהִ ,משום שֶ בְ שָ עָ ה זֹו ִהיא הָ ֵעת ָרצֹון הַ לֺבְ חֶ ֶרת ְביֹותֵ ר ִמ ָךל ְשעֹות הַ טְ מָ מָ ה לִ ְתפִ כֹות ובַ קָ שֹות מֵ אֵ ת הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך.

ָּצֹוןֶ
ֵׁתֶר
ֵׁרוׁשֶֶ
ע
ַּפ
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ֶ
מ
יתיָך" :עֵ ת בָ ה
ולְ הָ בִ ין אֶ ת עֹ מֶ ק מַ ְשמָ עות הַ לֺשָ ג ֵעת ָרצֹון נִ ְתבֹו ֵנן בַ לֶ ה שֶ ְלפ ֵָרש ַר ִש"י אֶ ת הַ ּפָסוק " ְבעֵ ת ָרצֹון עֲנִ ִ
ומ ְת ַּפ ֵטס לְ עַלֹו .ךְ לֹומַ ר שֶ ִב ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלה הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ִמ ְת ַרצֶ ה לְ עַ לֹו אַ ף ַךאֲ שֶ ר הֵ ם
הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ִמ ְת ַרצֶ ה ִ
חָ ְטאו לְ פָ נָיו וְ אֵ י ָנם ְראויִ ים לְ כְָך ,וְ הָ ֵעת ָרצֹון הַ זֹו נִ ְמשֶ ֶכת מֵ חֲצֹות וָהָ לְ אָ ה ְש ָעתַ יִ ם ְב ָכל לַיְ ָלה ,ךְ מֹו שֶ ָךתוב ְבלִ קוטֵ י מֹוה ֲָר"ן
(קמט).
ותפִ כֹותָ יו שֶ ל הָ אָ דָ ם ִמ ְתקַ בְ לֹות בַ לָ רֹום ,וְ הַ ִמבָ ה לְ כְָך ִהיאִ ,מּפְ ֵני שֶ בְ שָ עָ ה זֹו ָךל שַ ע ֲֵרי שָ מַ יִ ם
ובְ שָ ָעה זֹו ָךל בַ קָ שֹותָ יו ְ
ותפִ כָתֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם נִ כְ נֶסֶ ת ִ
ּפְ תוחִ יםְ ,
קומי רֹ םִ י
ומ ְתקַ בֶ ֶלת ִמ ָטד בַ לָ רֹום לְ ל ֹא שום ְמקַ ְט ְרגִ ים ומֹונְ עִ ים ,ךְ מֹו שֶ ךָתוב (איכה)ִ :
קוטים,
בַ כַיְ ָלה לְ ר ֹאש אַ ְשמֺרֹות ִשפְ כִ י ַכלַ יִ ם לִ בֵ ְך נֹ כַח ּפְ ֵני ה' ,ובֵ אֵ ר הַ גה"ק ַרבִ י אַ בְ ָרהָ ם ִמחולְ ְט ִשין בְ ִספְ רֹו בֵ אור הַ כִ ִ
ושעָ ִרים הַ לַ ְב ִדילִ ים ומַ פְ ִריעִ ים לְ קַ בָ ַלת הַ ְתפִ כֹות ךְ מֹו
שֶ ֶזה ֶנ ֱאמַ ר ַעל ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלהִ ,מּפְ ֵני שֶ בְ שָ ָעה זֹו אֵ ין שום מָ סַ ךִ ים ְ
ובשָ ָעה זֹו יָכֹול הָ אָ דָ ם לִ פְ עֹ ל יְ שועֹות
ומקֺ בֶ ֶלת בַ שָ מַ יִ םְ ,
שֶ ט ְֶש ָנם בִ ְשאָ ר ְשעֹות הַ טְ מָ מָ ה ,וְ ָל ֵכן הַ ְתפִ ָכה ְבשָ עָ ה זֹו ְרצו ָיה ְ
גְ דֹולֹות ַועֲצומֹות הֵ ן בְ רוחָ נִ טות וְ הֵ ן בְ ג ְַש ִמטות.
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וְ הִ ֵםה יֵש לְ הִ ְתבֹו ֵנן מַ דו ַע ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלה ִהםָה ְש ַעת הָ ָרצֹון הַ גְ דֹולָה ְביֹותֵ ר ִמךָל הַ טֹום ךֺכֹו ,וְ י ְֶש ָנם ִש ְבעָ ה ְטעָ ִמים
נִ פְ ל ִָאים ְבדָ בָ ר ֶזה:
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טַ עַ ם ִראשֹון :הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (פרשת תרומה דף קע"ב) ְמ ַג ֶכה שֶ בִ ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלה עֹולִ ים ָךל הַ ִלצְ וֹות שֶ עָ שו יִ ְש ָראֵ ל
חֹובים שֶ טִ ְש ָראֵ ל עָשו ְבמֶ שֶ ְך ָךל הַ טֹום ךֺכֹוְ ,בשָ עָ ה זֹו עֹולִ ים
תֹורה וְ הַ ְתפִ ָכה וְ ָכל הַ לַ ע ֲִשים הַ ִ
בְ מֶ שֶ ְך ָךל הַ טֹום ךֺכֹו ,וְ ָכל הַ ָ
לִ פְ ֵני הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ,וְ הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא מֵ ִריחַ בָ הֶ ם אֶ ת ֵריחַ הַ םִ יחֹוחַ  ,וְ עֹו ָלה נַחַ ת רוחַ עֲצומָ ה לְ פָ נָיו יִ ְתבָ ַרְך ִמ ָךל מַ עֲשֵ יהֶ ם
ומ ֶזה ַנעֲשֵ ית ִש ְמחָ ה גְ דֹו ָלה לִ פְ ֵני הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ,וְ נֹוצֶ ֶרת ִמךְָך עֵ ת ָרצֹון גְ דֹו ָלה ְמאֹ ד.
הַ חֹובִ ים שֶ ל יִ ְש ָראֵ לִ ,
ומַ ְסבִ יר הָ א ֲִרי ָז"ל (שער הליקוטים שיר השירים) ַעל הַ ּפָסוק ֲאנִ י יְ שֵ נָה וְ לִ ִבי ֵער ,שֶ בִ ְש ַעת חֲצֹות הַ כַיְ ָלה הַ קָ דֹוש בָ רוְך
תֹורה בְ שָ עָ ה זֹו  -ומֵ ִריחַ בָ הֶ ם אֶ ת ֵריחַ הַ םִ יחֹוחַ וְ עַ ל יְ דֵ י
חֹובים שֶ ל הַ קָ ִמים ַלעֲסֹ ק בַ ָ
הוא ְמקַ בֵ ל אֶ ת ִמצְ וֹותֵ יהֶ ם ומַ עֲשֵ יהֶ ם הַ ִ
תֹורה בְ שָ ָעה זֹו ,וְ כְָך ַגם ְמבָ א ֲִרים בַ ַעל הַ לָ אֹור וָשָ מֶ ש (פורים),
ֶזה נִ ְהיֵית ֵעת ָרצֹון גְ דֹו ָלה ַועֲצומָ ה לַקָ ִמים ַלעֲסֹ ק בַ ָ
וְ הַ גה"ק מָ ָרן בַ ַעל הָ אַ ִביר ַיעֲקֹ ב בְ ִספְ רֹו שַ ע ֲֵרי ְתשובָ ה ,עַ ל הַ ּפָסוק בַ כַיְ לָה הַ הוא נ ְָדדָ ה ְשנַת הַ לֶ לְֶך ַוט ֹאמֶ ר לְ הָ ִביא אֶ ת סֵ פֶ ר
תֹורהָ ,ךל ְזכֺטֹותָ יו נִ קְ ָר ִאים אָ ז לִ פְ ֵני הַ לֶ לְֶך ה'
הַ זִכְ רֹ נֹות וַטִ לָ צֵ א כָתוב אֲשֶ ר הִ גִ יד וְ כו' .וְ ָכל הַ ִל ְתאַ לֵ ץ בְ שָ עָ ה זֹו ַלעֲסֹ ק בַ ָ
צְ בָ קֹות ,ובִ זְכות ךְָך נִ ְמתָ קִ ים מֵ ַעל הָ אָ דָ ם ָךל הַ ִדינִ ים ,ךִ י נִ ְסתָ ִמים ָךל ּפִ טֹות הַ ְמקַ ְט ְרגִ ים ָעלָיו בְ שָ ְמעָ ם אֶ ת ָךל ְזכֺטֹותָ יו ,וְ ָל ֵכן
תֹורה בְ שָ ָעה זֹו ַנעֲשֶ ה לֹו ֵעת ָרצֹון לְ קַ בֵ ל אֶ ת ָךל ְתפִ כֹותָ יו וְ ַלעֲשֹות אֶ ת ָךל בַ קָ שֹותָ יו.
ָךל הַ קָ ם לִ לְ מֹ ד ָ
ומ ְת ַּפ ֵטס ,אֲפִ כו לְ אָ דָ ם שֶ חָ טָ א ו ָפשַ ע נֶגְ דֹו וְ עַ ל ּפִ י ִמדַ ת הַ ִדין
וְ עֵ ת ָרצֹון ּ -פֵרושֹו שֶ בְ שָ עָ ה זֹו הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ִמ ְת ַרצֶ ה ִ
אֵ ין מַ גִ י ַע לֹו שֶ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך יְ קָ ְרבֵ הו ,אֲבָ ל בִ ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלה שֶ הִ יא ֵעת ָרצֹון ,הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ִמ ְת ַרצֶ ה לְ ֺכ ָכם.

ָּוֶ
ְד
ַּח
ַּדיןֶי
ְה
ֶּדֶו
ַּחֶ
ֶּס
ְגיםֶה
ַּז
ְמ
ַּחֲצֹותֶמת
ב

טַ עַ ם שֵ נִ י :הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש ְמ ַג ֶכה בְ פ ָָרשַ ת ב ֹא שֶ בְ שָ ָעה זֹו שֶ ל חֲצֹות לַיְ ָלה ִמ ְתמַ ְזגִ ים הַ חֶ סֶ ד וְ הָ ַרח ֲִמים עִ ם ִמדַ ת הַ ִדיןַ ,ךאֲ שֶ ר
ומצַ ד שֵ נִ י שֹולֶטֶ ת ִמדַ ת הַ חֶ סֶ ד וְ הָ ַרח ֲִמים לְ הֵ ִטיב לְ עַ ם יִ ְש ָראֵ ל וְ ָל ֵכן ִהיא
ִמצַ ד אֶ חָ ד ִמדַ ת הַ ִדין שֹולֶטֶ ת לְ כַכֹות אֶ ת הַ גֹויִ יםִ ,
הַ שָ ָעה הַ לֺבְ חֶ ֶרת ִמ ָךל הַ טֹום ךֺכֹו.

ְנָּעיםֶ ֶ
ַּתֶחֲצֹותֶנכ
ֶ
ְע
בׁש
ָּהֶ
ֶ
ְא
ַּחֺּמ
ְה
ְלפֹותֶו
ַּק
כָּלֶכֹּחֹותֶה
ֶ

ישי :ךֹותֵ ב הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (פרשת תרומה דף קע"ב)ִ :ה ֵםה בְ ָכל לַיְ ָלה בִ ְש ַעת חֲצֹות יֹוצֵ א ךְ רוז בָ עֹו ָלם הַ לַ כְ ִריז
טַ עַ ם ְשלִ ִ
וְ אֹומֵ ר" :ךַ ִצּפ ֳִרים הָ אֲ חֺזֹות בַ ּפָ ח ךָהֵ ם יוקָ ִשים ְבנֵי הָ אָ דָ ם" ובְ שָ ָעה זֹו נִ כְ נָעִ ים ָךל ךֹ חֹות הַ קְ לִ ּפֹות וְ הַ ח ְֺמאָ ה וְ ָכל ךֹ חֹות
שֹורה חֶ סֶ ד גָדֹול בָ עֹו ָלם.
הַ ִמ ְט ָרא אָ ח ֳָרא נִ כְ נ ִָסים לְ עֹ מֶ ק הַ ְתהֹום הַ גָדֹול (נֺקְ בָ א ִד ְתהֹומָ א ַרבָ א) ,וְ ָל ֵכן בְ שָ ָעה זֹו ֶ

ֵׁלֶ
ֶ
ָּא
ְר
ְיש
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ַּתֶה
ֶ
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ַּנ
ֶּתֶה
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ְל
ַּל
ה

טַ עַ ם ְר ִביעִ י :ךָתַ ב הַ לַ ה ֲַר"ל בְ ִספְ רֹו ֵנר ִמצְ ָוה ַעל ֲחנֺ ָךה שֶ הַ טֹום אֲשֶ ר בֹו יֵש אֶ ת אֹור הַ שֶ מֶ ש ִהםֹו ְמסַ לֵ ל אֶ ת הַ נְ הָ ַגת הָ עֹו ָלם
בְ דֶ ֶרְך הַ חֶ בַ ע ,וְ ִאכו הַ כַיְ ָלה שֶ בֹו אֵ ין אֶ ת אֹור הַ שֶ מֶ ש ִהםֹו ְמסַ לֵ ל אֶ ת הַ םִ ִמים  -וְ הֵ פְֶך הַ נְ הָ ַגת הַ חֶ בַ ע.
ומשום ךְָך מָ צִ ינו בְ הַ ְרבֵ ה ְמקֹומֹות שֶ ַםעֲשו נִ ִמים לְ יִ ְש ָראֵ ל דַ וְ קָ א בַ כַיְ ָלה ,ךִ י הַ כַיְ ָלה הוא זְמַ ן ְמיֺחָ ד לְ הַ נְ הָ ָגה שֶ ל נִ ִמים
ִ
הֵ פְֶך דֶ ֶרְך הַ חֶ בַ ע.
וְ הַ זְמַ ן בַ כַיְ ָלה שֶ ְל ֺס ָגל לְ נִ ִמים הוא בִ ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלה ,ךְ מֹו שֶ ךָתוב (איוב לד ,כ)ֶ " :רגַע ָימֺתו ַוחֲצֹות לָיְ לָה יְ גֹ עֲשו עָ ם
ומפ ֵָרש ַעל ךְָך ַר ִש"י ,שֶ בְ שָ עָ ה זֹו ה ֲֵרי ִהיא הָ ֵעת בָ ה הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ְמ ַכ ֶכה אֶ ת אֺ לֹות
וְ ַיעֲבֹ רו וְ י ִָסירו אַ בִ יר ל ֹא ְב ָיד"ְ .
הָ עֹו ָלם ַךאֲשֶ ר הֵ ם עֹובְ ִרים ַעל ְרצֹונֹו ,ךְ מֹו שֶ עָשָ ה לְ ִמצְ ַריִ םַ ,וחֲצֹות לַיְ ָלה ֶזה הַ זְמַ ן בֹו הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ְמ ַכ ֶכה אֶ ת ָךל
הָ ע ִַלים ִמן הָ עֹו ָלם ךְ שֶ ִל ְתמַ כֵאת ְסאָ תָ םַ ,ךאֲשֶ ר בְ ֶר ַגע אֶ חָ ד יַעַ בְ רו ָךל הָ אֺלָ ה ֺךכָה וְ יָמותו וְ יָסורו מֵ הָ עֹו ָלם.
וְ שָ ָעה זֹו שֶ ל חֲצֹות לַיְ ָלה הִ םָה הָ ֵעת וְ הַ ְזמַ ן הַ ְמ ֺס ָגל בְ יֹותֵ ר לְ נִ ִמים וִ ישועֹות ,לְ הַ צִ יל תָ ִמיד אֶ ת עַ ם יִ ְש ָראֵ ל ִמ ַטד ָךל
ומבַ קְ שֵ י ָר ָעתָ ם ,וְ הוא הָ ֵעת שֶ בָ ה הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא עֹושֶ ה נִ ִמים לְ ַעם יִ ְש ָראֵ ל ,אַ ף ַךאֲשֶ ר אֵ י ָנם ְראויִ ם לְ כָ ְך ִמצַ ד
שֹונְ אֵ יהֶ ם ְ
מַ עֲשֵ יהֶ ם.

ֶהֶ
ַּּתֹור
ְלםודֶה ָּ
ָּצֹוןֶל
ֵׁתֶר
ַּתֶחֲצֹותֶהואֶֶ
ע
ׁשֶ
ְע

תֹורה ,ךְ מֹו
תֹורה ,וזְמַ ן ֶזה  -הוא ְמ ֺס ָגל בְ יֹותֵ ר לְ לִ לוד הַ ָ
ישי :הָ ֵעת ָרצֹון שֶ ל חֲצֹות לַיְ ָלה ִהםָה ֵעת ָרצֹון לְ לִ לוד הַ ָ
טַ עַ ם ח ֲִמ ִ
שֶ ךָתוב בַ זֹ הַ ר חָ דָ ש( ,רות ח) שֶ בְ שָ ָעה זֹו הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ִמ ְשתַ עְ שֵ עַ עִ ם נִ ְשמֹות הַ צַ ִדיקִ ים בְ ַגן עֵ דֶ ן ,וְ ָכל ִמי שֶ עֹוסֵ ק אָ ז
יבים לְ קֹול
תֹורה הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא וְ ָכל הַ צַ ִדיקִ ים שֶ בְ ַגן עֵ דֶ ן (שֶ בְ וַדַ אי מֹונִ ים ךְ בָ ר ִמילְ יֹו ֵני וְ ִרבְ בֹות צַ ִדיקִ ים)  -מַ קְ ִש ִ
בַ ָ
תֹורתָ ם שֶ ל ָךל הַ צַ ִדיקִ ים ,וְ עָ לָיו
לִ לודֹו ,וְ קֹולֹו ע ֵָרב ַעל הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא יֹותֵ ר ִמ ָךל ִש ָירתָ ם שֶ ל הַ לַ לְ אָ כִ ים ,וְ יֹותֵ ר ִמ ָ
ֶנאֱמַ ר הַ ּפָסוק "הַ ְש ִמיעִ נִ י אֶ ת קֹולְֵך ךִ י קֹולְֵך עָ ֵרב ומַ ְראֵ יְך נָא ֶוה" ,ךִ י הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא תָ אֵ ב בְ שָ עָ ה זֹו דַ וְ קָ א לְ קֹול
תֹורה הָ עֹו ֶלה מֵ הָ עֹו ָלם הַ ֶזה הַ שָ ָפל.
לִ לוד הַ ָ
ומבָ אֵ ר הַ זֹ הַ ר שֶ ֶזה ּפֵרוש הַ ּפָסוק (שיר השירים) הַ טֹושֶ בֶ ת בַ גַםִ ים  -שֶ ּפֵרושֹו בִ גְ נות וְ ִטםוף הָ עֹו ָלם הַ ֶזה ,חֲבֵ ִרים שֶ הֵ ם
ְ
תֹורה
תֹורתֹו בְ שָ ָעה זֹו וְ אָ ז נִ ְשמָ תֹו לֹומֶ דֶ ת ָ
יבים לְ קֹולְֵך הַ ְש ִמיעִ ינִ יֺ ,ך ָכם רֹוצִ ים לִ ְשמֹ עַ אֶ ת קֹול לִ לודֹו וְ ָ
הַ צַ ִדיקִ ים ,מַ קְ ִש ִ
ִמּפִ י הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא.
תֹורה בְ שָ ָעה זֹו זֹו ֶכה לְ הָ ִבין אֶ ת
תֹורה ,וְ ָל ֵכן ָךל הָ עֹוסֵ ק בַ ָ
וש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלה ִהםָה ֵעת ָרצֹון אַ ף ַלהֲבָ ָנה ולְ ִזךָרֹון בְ לִ לוד הַ ָ
ְ
תֹורה ,וְ הוא
תֹורה בִ ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלה ָךל הַ מֹודֹות שֶ ט ְֶש ָנם בַ ָ
ָךל לִ לודֹו וְ אַ ף לְ זָכְ רֹו הֵ יטֵ ב ,ךְ מֹו ֵכן נִ פְ תָ חִ ים לָאָ דָ ם הָ עֹוסֵ ק בַ ָ
תֹורה ךְ מֹו
תֹורה יִ ְז ֶךה שֶ טִ ָּפ ְתחו לֹו ָךל ָר ֵזי הַ ָ
תֹורתֹו .וְ ִאם הוא בַ ר הָ ֵכי וְ הוא לֹומֵ ד אֶ ת סֹודֹות הַ ָ
מֵ בִ ין בְ קַ כות אֶ ת ָךל לִ לודֹו וְ ָ
שֶ ךָתַ ב הַ גָאֹון ַרבִ י חַ טִ ים ָפלָאגִ 'י בְ ִספְ רֹו תֹוכַחַ ת חַ טִ ים ּפֶ ֶרק ג עי"ש.
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ומבָ אֵ ר הַ זֹ הַ ר עַ ל ּפִ י ֶזה אֶ ת הַ ּפָ סוק:
טַ עַ ם ִש ִשי :הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש בְ פ ָָרשַ ת ִמקֵ ץ ְ -מ ַג ֶכה שֶ ְשעַ ת חֲצֹות לַיְ ָלה ִהםָה ֵעת ָרצֹון ְ
ומ ְתּפַ ֵטס לְ עַ לֹו
רֹוצֶ ה ה' אֶ ת יְ ֵראָ יו אֶ ת הַ ְמ ַיחֲלִ ים לְ חַ ְסדֹו (תהלים קמז) שֶ ַך ָונָתֹו לֹומַ ר שֶ הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ִמ ְת ַרצֶ ה ִ
ומי הוא הַ ְמיַחֵ ל לְ חַ ְסדֹו זֶהו ִמי שֶ קָ ם
ומצַ ֶּפה לְ חַ ְסדֹו ִ -
וְ רֹוצֶ ה הוא ִמכְ שֹון שֶ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ִמ ְת ַרצֶ ה לְ הִ ְתחַ בֵ ר לְ ִמי שֶ ְליַחֵ ל ְ
תֹורה חוט שֶ ל חֶ סֶ ד נִ ְמשָ ְך
תֹורה ,שֶ הוא ְמיַחֵ ל לַחֶ סֶ ד הַ ִל ְת ַג ֶכה בַ בֹ קֶ ר ,ךִ י ָךל אֵ כו שֶ קָ ִמים בַ כַיְ ָלה לִ לְ מֹ ד ָ
בַ כַיְ ָלה וְ עֹוסֵ ק בַ ָ
ומבָ אֵ ר הַ זֹ הַ ר שֶ ָכ ֵכן ךָתוב רֹוצֶ ה ה' אֶ ת יְ ֵראָ יו וְ ל ֹא ךָתוב רֹוצֶ ה ה' ִב ֵיראָ יוִ ,מּפְ ֵני שֶ ַך ָו ַנת הַ ּפָ סוק לֹומַ ר
ֲעלֵיהֶ ם בַ טֹוםְ ,
שֶ הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ִמ ְת ַרצֶ ה לֹו לְ הִ ְת ַּפ ֵטס עִ לֹו וְ לִ ְמחֹ ל לֹו ַעל ָךל מָ ה שֶ חָ טָ א לְ ָפנָיו .וְ ָל ֵכן שָ עָ ה זֹו הִ יא ֵעת ָרצֹון ךִ י ְבשָ עָ ה זֹו
תֹורה בַ חֲצִ י הַ כַיְ ָלה.
ומ ְת ַּפ ֵטס אַ ף לְ ִמי שֶ חָ טָ א לְ פָ נָיוִ ,בזְכות שֶ הִ ְתאַ לֵ ץ וְ קָ ם לִ לְ מֹ ד ָ
הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ִמ ְת ַרצֶ ה ִ
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טַ עַ ם ְש ִביעִ י :ךֹותֵ ב הָ רה"ק ר' צְ ִבי ִה ְירש ִמ ִז ִיד ְטשֹוב זִי ָע"א בְ ִספְ רֹו סור מֵ ָרע ַועֲשֵ ה טֹוב ,שֶ הָ ֵעת ָרצֹון בַ חֲצֹות ַנעֲשֶ ה עַ ל
עֹורר עֵ ת ָרצֹון
יְ דֵ י הַ ְתשובָ ה וְ הַ ְתפִ ָכה שֶ ל הָ אָ דָ ם בְ שָ ָעה זֹו וְ ֶזה לְ שֹונֹו :וְ קִ בַ לְ ִתי מֵ ַרבֹותֵ ינו אֲ שֶ ר הַ ִתקון חֲצֹות לַיְ ָלה ְמ ֵ
ומבָ אֵ ר שֶ ז ֹאת ַעל יְ דֵ י שֶ ַטעֲשֶ ה הָ אָ דָ ם חֶ ְשבֹון
לִ ְמחֹ ל לֹו אֶ ת אֲשֶ ר עִ וֵת ,מָ ה שֶ אֵ ין נִ ְמחָ ל בְ כַלָ ה תַ עֲנִ טֹות וְ ִסגופִ ים ַר ִביםְ ,
הַ ֶםפֶש וִ יפ ְַשּפֵש בְ מַ עֲשָ יו ַעל ָךל מָ ה שֶ הוא צָ ִריְך ַלחֲזֹ ר ִב ְתשובָ ה ,בְ שָ ָעה זֹו שֶ ִהיא הַ שָ ָעה הַ לֺבְ חֶ ֶרת לִ ְתפִ ָכה ,וִ יבַ קֵ ש ְמ ִחי ָלה
וסלִ יחָ ה לִ פְ ֵני קֹונֹו ַעל ָךל מָ ה שֶ חָ טָ א וְ ָרשַ ע וְ ַיא ֲִריְך בָ ֶזה ךְ פִ י יְ כָלְ תֹו ,וְ ַעל יְ דֵ י שֶ ַטעֲשֶ ה ז ֹאת בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ךָ ל הַ זְ דֹונֹות
ְ
יִ ְתהַ ּפְ כו לֹו לִ ְזכֺטֹות ךִ י ֶזה ְמרֺ צֶ ה לִ פְ ֵני הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך יֹותֵ ר ִמ ָךל הַ תַ עֲנִ טֹות בָ עֹו ָלם עכ"ד.
ובֵ אֵ ר ז ֹאת הָ רה"ק צְ בִ י ֱאלִ ימֶ לְֶך ִמ ִדינֹוב בַ ַעל הַ " ְב ֵני יִ שָ ש ָכר" ְבבֵ אורֹו הַ צְ ִבי וְ הַ צֶ דֶ ק ,שֶ הַ חַ עַ ם לְ ָכְך שֶ םִ ְמחָ לִ ים ָךל
עֲוֹונֹותָ יו שֶ ל הָ עֹושֶ ה ְתשובָ ה בַ חֲצֹות לַיְ ָלה הואִ ,מּפְ ֵני שֶ ָךל הַ קָ ם בְ שָ עָ ה זֹו ה ֲֵרי ֶזה ִסימָ ן שֶ הוא אֹוהֵ ב בֶ אֱ מֶ ת אֶ ת הַ שֵ ם
יִ ְתבָ ַרְך ,ךְ מֹו שֶ ךָתוב בַ זֹ הַ ר (חלק ג דף סח) ,שֶ הַ קָ ם ִב ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלה ה ֲֵרי ֶזה מֵ אַ הֲבַ ת קֹונֹו ַלעֲשֹות לֹו נַחַ ת רוחַ  ,וְ ָל ֵכן
ַעל יְ דֵ י ְתשובָ תֹו בְ שָ ָעה זֹו נֶהְ ּפָכִ ים לֹו ָךל הַ זְ דֹונֹות לִ ְזכֺטֹות ,ךִ י ְתשובָ תֹו הִ יא ְתשובָ ה מֵ אַ הֲבָ ה ,וְ ַעל הָ עֹושֶ ה ְתשובָ ה מֵ אַ הֲבָ ה
אָ ְמרו ֲח ַז"ל שֶ זְדֹונֹות ַנע ֲִשים לֹו ךִ ְזכֺטֹות.
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הָ עֵ צָ ה הַ חֲשובָ ה ְביֹותֵ ר ,שֶ ִהיא ַגם הֲכִ י מַ ע ֲִשית וִ יעִ י ָלה לְ ָכל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ,הִ יא עֲצַ ת הַ הֲלִ י ָכה לִ ישֹ ן בְ שָ ָעה מֺקְ דֶ מֶ ת.
ַךאֲשֶ ר בְ דֶ ֶרְך ךְ ָלל ִביכָלְ תֹו שֶ ל ָךל אֶ חָ דִ ,אם ַרק יִ ְרצֶ ה בְ כְָךָ ,ל ֶל ֶכת לִ ישֹ ן מֺקְ דָ םִ ,מ ָטד לְ אַ חַ ר ְתפִ ַכת עַ ְר ִבית ,וַאֲ רוחַ ת
ע ֶֶרב קַ ָכה ,וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך יו ַכל ָךל אֶ חָ ד לָקום ַר ֲע ָנן וְ צָ לול ַלעֲבֹודַ ת ד' ,ךְ שֶ הוא לְ אַ חַ ר חָ מֵ ש אֹו שֵ ש שָ עֹות שֶ ל שֵ ָנה ,ךְ שֶ אֶ ת
יֶתֶ ר הַ שָ עֹות הַ םְ חוצֹות לֹו הוא מַ ְשלִ ים בְ מֶ שֶ ְך הַ טֹום.
ומנְ הָ גֹו שֶ ל הָ עֹו ָלם
דורים ,ךִ י דַ ְרךֹו ִ
ךובים וְ ִס ִ
יֵש לְ הַ ְדגִ יש שֶ הַ שֵ ָנה צְ ִרי ָכה לִ הְ יֹות ִמ ָטד לְ אַ חַ ר ְתפִ ַכת עַ ְרבִ ית ,לְ ל ֹא שום עִ ִ
שֶ הֵ ם ִמ ְת ַעךְ בִ ים זְמַ ן ַרב ַעד אֲשֶ ר הֵ ם הֹולְ כִ ים לִ ישֹ ן ,וְ כְָך עֹובְ רֹות ךַלָ ה שָ עֹות טֹובֹות ,וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך בְ וַדַ אי ל ֹא יִ ְז ֶךה הָ אָ דָ ם
לָקום חֲצֹות ,וְ הָ ֵעצָ ה לְ כְָך ִהיא לֹומַ ר קְ ִריאַ ת ְשמַ ע שֶ ַעל הַ ִלחָ ה ִמ ָטד לְ אַ חַ ר ְתפִ ַכת ַע ְרבִ ית ַואֲרוחַ ת ֶע ֶרב קַ ָכה.
דורים ְתפִ ַכת עַ ְר ִבית
וכְ פִ י שֶ הָ ָיה אֹומֵ ר ַעל ךְָך בִ לְ שֹון צַ חות הָ רה"צ ַרבִ י לֵוִ י יִ צְ חָ ק בֶ נְ דֶ ר זַצַ "ל ,שֶ ָכ ֵכן נִ ְס ְמ ָכה בַ ִמ ִ
לִ קְ ִריאַ ת ְשמַ ע שֶ ַעל הַ ִלחָ ה ,ךְ דֵ י שֶ טִ לְ מַ ד ִמךְָך הָ אָ דָ ם ָל ֶל ֶכת לִ ישֹ ן מֺקְ דָ ם ִמ ָטד לְ אַ חַ ר ְתפִ ַכת ַע ְר ִבית ,וְ יִ זְדָ ֵרז ַלעֲלֹות עַ ל
יְ צועֹו ,ךִ י צָ ִריְך לָדַ ַעת שֶ עִ קַ ר ִמלְ חֶ מֶ ת הַ טֵצֶ ר ַעל הָ אָ דָ ם הֶ חָ ֵפץ לִ זְךֹות לְ מַ ֲע ָלה נִ ְשגָבָ ה זֹו שֶ ל קִ ימַ ת חֲצֹותִ ,היא ַרק עַ ל ָךְך
דורים ְדחופִ ים וְ ִשיחֹות שֶ ךִ ְביָכֹול ִאי אֶ פְ שָ ר לִ ְדחֹותָ ם לְ יֹום אַ חֵ ר ,עַ ד
שֶ כ ֹא יִ זְדָ ֵרז לִ ישֹ ן מֺקְ דָ םַ ,ךאֲשֶ ר תָ ִמיד י ְֶש ָנם ִס ִ
שֶ הָ אָ דָ ם מֹוצֵ א עַצְ מֹו שֶ עָ בְ רו ָעלָיו חֳדָ ִשים ַרבִ ים לְ ל ֹא קִ ימַ ת חֲצֹות.
קֹור ִאים אֶ ת קְ ִריאַ ת ְשמַ ע שֶ עַ ל הַ ִלחָ ה ְבבֵ ית
גֹוררו בָ עִ יר אומָ ן ,שֶ הָ יו ְ
וְ אָ ֵכן ךְָך הָ יו נֹוהֲגִ ים ח ֲִסידֵ י בְ ֶר ְס ֶלב אֲשֶ ר הִ ְת ְ
הַ ךְ נֶסֶ ת ִמ ָטד לְ אַ חַ ר ְתפִ ַכת עַ ְרבִ ית ,ךְ שֶ ָךל ִמי שֶ ְלנַמֶ ה לִ פְ תֹ חַ עִ לָ ם בְ ִשיחָ ה הָ יו ְמסַ ְלנִ ים לֹו שֶ אֵ י ָנם יְ כֹולִ ים ךְ בָ ר לְ שֹוחֵ חַ ,
הֹואיל ובֵ ְרכו ךְ בָ ר אֶ ת בִ ְר ַךת הַ לַ ּפִ יל ,וְ כְָך הָ יו ְממַ ה ֲִרים לִ ישֹ ן מֺקְ דָ ם ךְ דֵ י לָקום חֲצֹות ,ךְ שֶ אֶ ת אֲ רוחַ ת הָ עֶ ֶרב הֵ ם הָ יו
ִ
אֹוכְ לִ ים בֵ ין ִמנְ חָ ה לְ ַע ְרבִ ית ,וְ ז ֹאת ךְ דֵ י שֶ טוכְ לו לְ הִ זְדָ ֵרז ָל ֶל ֶכת לִ ישֹ ן ִמ ָטד לְ אַ חַ ר ְתפִ ַכת ַע ְרבִ ית.
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וְ ָל ֵכן הָ אָ דָ ם שֶ אֵ ינֹו מַ חְ לִ יט בְ הַ חְ לָטָ ה ֲחזָקָ ה ךְ בַ ְר ֶזל ָל ֶל ֶכת לִ ישֹ ן מֺקְ דָ ם ,יִ ְמצָ א אֶ ת עַצְ מֹו תָ ִמיד עֵ ר עַ ד שָ עָ ה ְמאֺ חֶ ֶרת
בַ כַיְ ָלה ,לְ ל ֹא יְ כֹ ֶלת וְ אֶ פְ שָ רות לִ זְךֹות לָקום חֲצֹות.
דֹורש לְ פָחֹות ךְ אַ ְרבַ ע אֹו חָ מֵ ש ְשעֹות שֵ ָנה ,ךְ דֵ י לָקום ַר ֲע ָנן וְ צָ לול ַלעֲבֹודַ ת ד'
ךִ י ז ֹאת יֵש לָדַ ַעת שֶ גופֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם ֵ
בַ כֵילֹות.
ְמ ֺס ָּפר ַעל בַ ַעל הַ ֺמכָם זַצַ "ל ,שֶ ַךאֲשֶ ר בִ קְ שו ִמלֶ םו ָךל ִמי ֵני ֲאנ ִָשים לְ הִ ָּפגֵש עִ לֹו בִ ְשעֹות הָ ע ֶֶרבִ ,מּפְ ֵני שֶ ְבשָ עָ ה זֹו זְמַ ָםם
ּפָנוי לְ אַ חַ ר שֶ ג ְָמרו אֶ ת יֹום עֲבֹודָ תָ ם ,הֵ ִשיב וְ אָ מַ ר לָהֶ ם :הַ חֲנות שֶ ָכ ֶכם ּפְ תוחָ ה בַ טֹום וְ ָל ֵכן זְמַ םְ ֶכם הַ ּפָ נוי הוא ִב ְשעַ ת הָ עֶ ֶרב
וְ ִאכו אֲ נִ י ,הַ חֲנות שֶ כִ י ּפְ תוחָ ה בַ כַיְ ָלהִ ,מּפְ ֵני שֶ ֶזה הַ ְזמַ ן שֶ בֹו אֲ נִ י עֹושֶ ה אֶ ת ָךל עִ ְסקִ י בַ עֲבֹודַ ת ה' ,וְ ָל ֵכן בַ כַיְ ָלה אֵ ינֶםִ י יָכֹול
לְ הִ ָּפגֵש עִ לָ ֶכם ְבשום ּפָ נִ ים וָאֹ ֶפן ,ךִ י ָע ַלי לָנוחַ בִ ְשעֹות הָ ע ֶֶרב ,ךְ דֵ י לָבֹוא צָ לול וְ ַר ֲע ָנן ַלעֲבֹודַ ת ד' בַ כֵילֹות.
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וְ ַעל ךְָך הָ ָיה אֹומֵ ר תָ ִמיד הַ גָאֹון ַרבִ י חַ טִ ים ִמוֹולֹו ִז'ין זַצַ "ל אֶ ת הַ ּפָסוק :עַ ד מָ תַ י עָ צֵ ל ִּת ְשךָב מָ תַ י ּתָ קום ִמ ְשנָתֶ ָך
(משלי ז) ,ךְ שֶ הוא ְמפ ְָרשֹו ַעד מָ תַ י אַ תָ ה ִמ ְתעַ צֵ ל ָל ֶל ֶכת לִ ישֹ ן ,לְֵך ִת ְש ַךב ךְ דֵ י שֶ תו ַכל לָקום מֺקְ דָ ם ִמ ְשנ ְָתָך ,ךִ י עִ קַ ר
הָ עַצְ לות וְ הַ ְז ִריזות שֶ ל הָ אָ דָ ם ִמ ְתבַ חֵ את בִ ְש ַעת הַ הֲלִ י ָכה לִ ישֹ ןַ ,ךאֲשֶ ר הַ קִ ימָ ה מֺקְ דָ ם ִהיא ךְ בָ ר הַ תֹוצָ אָ ה וְ הַ ּפְ ִרי שֶ ל
הַ הֲלִ י ָכה לִ ישֹ ן מֺקְ דָ ם.
וכְ פִ י שֶ אֹומֵ ר הַ ּפִ ְת ָגם :הַ הֲלִ י ָכה לִ ישֹ ן מֺקְ דָ ם ִהיא ךְ בָ ר ח ֲִצי קִ ימָ ה ,וְ ָל ֵכן ַעל ךְָך עִ קַ ר ִמלְ חֶ מֶ ת הַ טֵצֶ ר ,וְ הָ אָ דָ ם שֶ טֹודֵ עַ
ז ֹאת ,הוא צָ ִריְך לִ הְ יֹות מו ָכן לְ ָכְך שֶ טִ הְ יו לֹו הַ פְ ָרעֹות ַרבִ ים ָל ֶזה ,וְ ִאם הוא נִ צַ ח אֶ ת הַ טֵצֶ ר בָ ֶזה ,בְ ָכְך ךְ בָ ר ךָ בַ ש אֶ ת יִ צְ רֹו
וְ נִ צְ חֹו ךִ ְמ ַעט לְ ג ְַמ ֵרי ,וְ ַעל יְ דֵ י ֶזה יִ ְז ֶךה לַלַ ֲע ָלה הָ עֲצומָ ה שֶ ל "קִ ימַ ת חֲצֹות".
וְ כְָך מובָ א בַ ְמ ָפ ִרים ַעל הַ ּפָ סוק "הֶ חָ כָם עֵ ינָיו ְבר ֹאשֹו" ,שֶ ֶזה ְמ ַרלֵ ז ַעל הֶ חָ ָכם הֶ חָ ֵפץ לָקום מֺקְ דָ ם ,וְ ָל ֵכן שֶ טִ ְתבֹו ֵנן
וְ יִ ְסתַ ֵךל ךְ בָ ר בִ ְתחִ כָתֹו שֶ ל הַ כַיְ ָלה ָל ֶל ֶכת לִ ישֹ ן מֺקְ דָ ם ,וְ אָ ז מֵ אֵ לָיו יִ ְז ֶךה לָקום מֺקְ דָ ם ךְ שֶ הוא חָ ָזק ובָ ִריא ַלעֲבֹודַ ת ד' ַר ֲע ָנן
וְ צָ לול.
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וְ עִ קַ ר הַ שָ ָכר שֶ טֵש לָאָ דָ ם הוא ַעל הַ ז ְִריזות וְ הַ הֲלִ י ָכה לִ ישֹ ן מֺקְ דָ ם ,ךְ מֹו שֶ הָ ָיה ְמבָ אֵ ר בַ ַעל הַ " ְשפַ ת אֱ מֶ ת" זַצַ "ל ,אֶ ת
הַ ִל ְש ָנה בְ מַ מֶ ֶכת ֵּפאָ ה אֹותָ ה אָ נו ְ
אֹומ ִרים בְ ָכל יֹום בִ ְתפִ ַכת שַ ח ֲִרית" :וְ אֵ כו ְדבָ ִרים שֶ אָ דָ ם אֹוכֵ ל ּפֵ רֹותֵ יהֶ ם בָ עֹו ָלם הַ ֶזה
וְ הַ קֶ ֶרן קַ טֶמֶ ת לֹו לָעֹו ָלם הַ בָ א ,הַ ְשךָ מַ ת בֵ ית הַ ִל ְד ָרש שַ ח ֲִרית וְ עַ ְר ִבית".
אֹורה יֵש לְ הִ ְתבֹו ֵנן מַ דועַ יֵש לְ הַ ְשךִ ים ְב ַע ְרבִ ית ,ומַ ִהי ַך ָו ַנת הַ ִל ְש ָנה בְ אָ ְמ ָרה הַ ְשךָמַ ת ַע ְר ִבית ,אֶ ָכא הַ ּפֵ רוש ְב ִד ְב ֵרי
וְ לִ כְ ָ
הַ ִל ְש ָנה הוא ,שֶ טֵש לְ הַ ְשךִ ים בָ ע ֶֶרב ָל ֶל ֶכת לִ ישֹ ן מֺקְ דָ ם ךְ דֵ י שֶ טו ַכל לְ הַ ְשךִ ים בְ שַ ח ֲִרית ,וְ ַעל ָךְך ךֹותֶ בֶ ת הַ ִל ְש ָנה  -שֶ זֶהו
ִמ ְדבָ ִרים שֶ הָ אָ דָ ם אֹו ֵכל ּפֵ רֹותֵ יהֶ ם בָ עֹו ָלם הַ ֶזה וְ הַ קֶ ֶרן קַ טֶמֶ ת לֹו לָעֹו ָלם הַ בָ א.
ישיבַ ת הַ ְמקֺ בָ לִ ים ֲאשֶ ר בְ ָראשותֹו שֶ ל הַ גָאֹון הַ צַ ִדיק הָ ַרב ִצטֹון ְב ָרכָ ה
ִס ֵּפר לִ י חָ בֵ ר יָקָ ר ,שֶ ָז ָכה בִ צְ עִ ירותֹו לִ לְ מֹ ד ִב ִ
תֹורה וְ ל ֹא הִ צְ לִ יחַ בְ שום ּפָ נִ ים וָאֹ פֶ ןִ .משֶ ָראָ ה
זַצַ "ל אֲ שֶ ר ִבירושָ לַיִ ם .אֹותֹו חָ בֵ ר נִ מָ ה לָקום בַ חֲצֹות ,וְ לָבֹוא לַטְ ִשיבָ ה לִ לְ מֹ ד ָ
עֹורר ִמ ְשנָתֹו וְ לָבֹוא לַטְ ִשיבָ ה בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלהּ ,פָ ָנה לְ ר ֹאש הַ טְ ִשיבָ ה הָ ַרב צִ טֹון ְב ָר ָכה זַצַ "ל
שֶ אֵ ינֹו מַ צְ לִ יחַ בְ שום אֹ ֶפן לְ הִ ְת ֵ
ובִ קֵ ש אֶ ת בִ ְרכָתֹו לִ זְךֹות לָקום חֲצֹות.
תֹורה
ומלֵ י ָלא תָ קום מֺקְ דָ ם וְ תו ַכל לִ לְ מֹ ד ָ
ָע ָנה לֹו הָ ַרב וְ אָ מַ ר לֹו :אֵ ינְ ָך צָ ִריְך שום בְ ָר ָכה ַעל ךְָך ,אֶ ָכא לְֵך לִ ישֹ ן מֺקְ דָ ם ִ
בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ךְ אַ וַת נַפְ ְשָך ,ךִ י ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם הֹולְֵך לִ ישֹ ן מֺקְ דָ ם ,אֹו אָ ז הוא יו ַכל בְ קַ כות לָקום בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה.
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וְ הִ ֵםה ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם ִמ ְת ַר ֵגל לִ ישֹ ן מֺקְ דָ ם ,מֹועִ יל לֹו הַ דָ בָ ר לְ הַ ְרבֵ ה עִ נְ יָנִ ים ְברוחָ נִ טות ובְ ג ְַש ִמטות ,ךְ מֹו שֶ ָךתַ ב הַ גָאֹון ַר ִבי
חַ טִ ים ָפלָאגִ 'י זִי ָע"א (תוכחת חיים דף ג) שֶ הָ אָ דָ ם הַ לַ ְרגִ יל עַ צְ מֹו לִ ישֹ ן מֺקְ דָ ם וְ לָקום מֺקְ דָ ם ,זֹו ֶכה ַעל יְ דֵ י ָךְך לִ ְב ִריאות,
לְ חָ כְ מָ ה ,ולְ חֹ ֶזק וְ עֹ ז.

הֹוסיף ַעל ךְָך הַ בֶ ן ִאיש חַ י (פרשת וישלח) שֶ הַ שֵ ָנה בַ חֵ צִ י הָ ִראשֹון שֶ ל הַ כַיְ ָלה וְ ל ֹא בַ חֵ צִ י הַ שֵ נִ י ,מֹועִ י ָלה לָאָ דָ ם הֵ ן
וְ ִ
בְ ג ְַש ִמטות לִ בְ ִריאות הַ גוף ,וְ הֵ ן בְ רוחָ נִ טות  -ךִ י נִ גְ ֶרמֶ ת ִמךְָך תֹו ֶע ֶלת גְ דֹו ָלה וְ ִתקון ָעצום לְ נַפְ שֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם ,וְ ֵכן ִתקון גָדֹול
לָעֹולָמֹות הָ ֶעלְ יֹונִ ים.
ומֵ בִ יא עֹוד הַ בֶ ן ִאיש חַ י בְ שֵ ם רֹו ֵפא מ ְֺבהָ ק ,שֶ ָךתַ ב שֶ ט ְֶשנָה ע ֲִדיפות גְ דֹו ָלה לְ שֵ ָנה ְבשָ ָעה מֺקְ דֶ מֶ ת ,ךִ י ךְ שֵ ם שֶ חַ טָיו שֶ ל
עורים ,וְ הֵ ם נִ קְ ָר ִאים "יְ מֵ י הָ עֲלִ ָטה" ,וְ אֶ ְמצַ ע חַ ֵטי הָ אָ דָ ם
הָ אָ דָ ם ִמ ְתחַ כְ קִ ים לִ ְשלֹושָ הַ ,ךאֲשֶ ר ִמבְ חַ ר חַ טָיו הֵ ם ְשנֹות הַ םְ ִ
נֶחְ שָ ִבים לִ "ימֵ י הָ ע ֲִמידָ ה" ,וְ ֵעת זִקְ נָתֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם נִ קְ ָר ִאים "יְ מֵ י הַ טְ ִרידָ ה" ,וְ כְָך ִמ ְתחַ כְ קִ ים ַגםָ ,ךל ְשעֹות הַ טְ מָ מָ ה ְב ָכל
יֹום וָיֹוםַ ,ךאֲשֶ ר הַ שָ עֹות שֶ ִל ְשקִ י ַעת הַ חַ לָ ה עַ ד חֲצֹות הַ כַיְ ָלה נֶחְ שָ ִבים לִ "ימֵ י הַ טְ ִרידָ ה" ,שֶ בָ הֶ ם ָראוי לִ ישֹ ן ,ומֵ חֲצֹות
תֹורה ,אֹו לְ ִמי שֶ עֹובֵ ד לְ ִמ ְחיָתֹו
הַ כַיְ ָלה ַעד הַ צָ ה ֳַריִ ם נֶחְ שָ ב הַ זְמַ ן לִ ימֵ י הָ עֲלִ ָטה ,וְ ָל ֵכן ָראוי לָאָ דָ ם לָקום בְ שָ עֹות אֵ כו לִ לְ מֹ ד ָ
לָקום ַלעֲסֹ ק בִ ְמלָא ָכה ,ומֵ הַ צָ ה ֳַריִ ם עַ ד הָ ֶע ֶרב נֶחְ שָ ב הַ זְ מַ ן לִ "ימֵ י הָ ע ֲִמידָ ה" ,וְ ָל ֵכן ִמי שֶ הֹופְֵך אֶ ת הַ טֹוצְ רֹות וְ יָשֵ ן ְמאֺ חָ ר
סָ מוְך לִ ְש ַעת חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,וְ קָ ם בְ סֹופֹו שֶ ל הַ כַיְ ָלה ,דֹומֶ ה הוא לְ אָ דָ ם הָ ֵער ִב ְשנֹות הַ ִזקְ ָנה ,וְ יָשֵ ן ִב" ְשנֹות הַ ַםעֲרות",
ותנומָ ה.
שֶ בְ וַדַ אי הוא נֶחְ שָ ב לְ שֹוטֶ ה הַ ְמבַ זְבֵ ז אֶ ת מֵ יטַ ב ְשנֹותָ יו ְבשֵ נָה ְ
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עֹוסקֹות בִ ְמלָאכֹות הַ בַ יִ ת ,ךְ דַ אי לָהֶ ן לְ הִ ְת ַר ֵגל ָל ֶל ֶכת לִ ישֹ ן ֺמקְ דָ ם ִב ְת ִח ַכת
ומסַ ֵטם הַ "בֶ ן ִאיש חַ י" ,שֶ ָכ ֵכן ַגם הַ ם ִָשים הָ ְ
ְ
הַ כַיְ ָלה ,וְ לָקום בְ אֶ ְמצַ ע הַ כַיְ ָלה ַלעֲסֹ ק בִ ְמלַאכְ תָ ן ,ךְ מֹו שֶ ְלשַ בֵ חַ ְשֹלמֹ ה הַ לֶ לְֶך ָעלָיו הַ שָ לֹום (משלי לא ,טו) אֶ ת הָ אֵ שֶ ת
חַ יִ ל" ,וַּתָ קָ ם ְבעֹוד לַיְ לָה ו ִַּתּתֵ ן טֶ ֶרף לְ בֵ יתָ ה".
וְ ֵכן ְמ ֺס ָּפר ַעל הָ רה"ק ַר ִבי זושָ א מֵ אֲ נִ יּפֹולִ י זִיעָ "א ,שֶ ִה ְמלִ יץ לִ ְשכֵנֹו הַ מַ נְ ְד ָלר שֶ אַ ף הוא ֵילְֵך לִ ישֹ ן ֺמקְ דָ ם ,וְ ַיעֲשֶ ה אֶ ת
ְמלַאכְ תֹו בַ ע ֲִש ַטת הַ מַ נְ דָ לִ ים וְ ִתקו ָנם מֵ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה עַ ד הַ בֹ קֶ ר ,וְ כְָך ל ֹא יִ ישַ ן בַ שָ עֹות הַ לֺבְ חָ רֹות הָ אֵ כו שֶ הֵ ן ִמ ְבחַ ר חַ טָיו שֶ ל
הָ אָ דָ ם.
ךֹותבִ ים ֲח ַז"ל (עירובין סה) ל ֹא נִ ְב ָרא הַ כַיְ ָלה אֶ ָכא לְ שֵ ָנה  -וְ ֵכן ל ֹא נִ בְ ְראָ ה הַ כְ בָ ָנה אֶ ָכא ךְ דֵ י שֶ ְב ֵני אָ דָ ם יִ לְ ְמדו
וְ כְָך ְ
סֹות ִרים ֶזה ָל ֶזה ,שֶ הָ אָ דָ ם צָ ִריְך לְ חַ ֵכק
אֹורה נִ ְר ִאים ְ
אֹורה ,ופ ְֵרשו הַ תוס' וְ הַ לַ הַ ְרשָ "א שֶ בֵ אור ִדבְ ֵרי ֲח ַז"ל אֵ כו אֲשֶ ר לִ כְ ָ
לְ ָ
אֶ ת הַ כַיְ ָלה לִ ְשנַיִ ם ,ךְ שֶ עַ ד חֲצֹות ֵילְֵך לִ ישֹ ן ךִ י בַ שָ עֹות הָ אֵ כו הַ כַיְ ָלה ְמיֹ ָעד לְ שֵ ָנה ,ומֵ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה יָקום הָ אָ דָ ם לִ לְ מֹ ד
תֹורה (וְ כְָך הָ ָיה נֹוהֵ ג לְ מַ עֲשֶ ה הַ גָאֹון ִמוִ ילְ ָנא זִי ָע"א ךַלובָ א בְ מַ עֲשֵ ה ַרב).
תֹורה ,ךִ י חֶ צְ יֹו הַ שֵ נִ י שֶ ל הַ כַיְ ָלה ְמיֹ עָ ד לְ לִ לוד הַ ָ
ָ
תֹורהִ ,מּפְ ֵני שֶ אַ חַ ר שֶ טָשֵ ן הָ אָ דָ ם עַ ד חֲצֹות
ובְ כְָך י ְֶשנֹו חִ כוק בֵ ין הַ קַ יִ ץ לַחֹ ֶרףַ ,ך ֲאשֶ ר בַ חֹ ֶרף רֹ ב הַ כַיְ ָלה ְמיֹ עָ ד לְ לִ לוד הַ ָ
תֹורה.
תֹורה ,ובַ קַ יִ ץ שֶ הַ כֵילֹות קְ צָ ִרים ל ֹא נִ ְשאַ ר לֹו אֶ ָכא שָ עֹות מועָטֹות בִ לְ בַ ד לִ לְ מֹ ד ָ
נִ ְשאֲ רו לֹו שָ עֹות ַרבֹות ַלעֲסֹ ק בַ ָ
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הְ
ומ ָךְך י ְַרוִ יחו ָךל ְב ֵני
ךִ כְ ָלל ,יֵש לָאָ דָ ם הֶ חָ ֵפץ לִ זְךֹות לְ כְָך לְ הַ ְרגִ יל אֶ ת ָךל בְ ֵני בֵ יתֹו לְ שֵ ָנה מֺקְ דֶ מֶ ת ִב ְשעֹות הָ ֶע ֶרבִ ,
תֹורה בְ ִש ְמחָ ה ִמתֹוְך צְ לִ ילות וְ ַר ֲענַםות ,וְ ל ֹא יִ צְ טָ ְרכו
הַ בַ יִ ת ,הַ יְ ל ִָדים י ְַרוִ יחו שֶ טֵקַ ל ֲעלֵיהֶ ם לָקום מֺקְ דָ ם ָל ֶל ֶכת לַתַ לְ מוד ָ
לִ ְתֹלש עַצְ מָ ם בַ בֹ קֶ ר מֵ הַ ִלחָ ה בְ כֹ חַ ַרב ,וְ יִ הְ יו צְ לולִ ים וְ ַר ֲענַםִ ים ָךל ְשעֹות הַ טֹום ,ךְָך ַגם דָ בָ ר ֶזה ִהםֹו הֶ ְר ֵגל טֹוב לְ ָכל הַ חַ טִ ים
ובבַ חָ ָלה רח"ל.
לְ הִ ְת ַר ֵגל לִ ישֹ ן מֺקְ דָ ם ,ובְ כְָך יִ ְת ַרגְ לו ַך ֲאשֶ ר יִ גְ ְדלו שֶ כ ֹא לְ בַ חֵ ל אֶ ת ְשעֹות הָ עֶ ֶרב בְ חֹ סֶ ר מַ ַעש ְ
וְ אַ ף ַך ֲאשֶ ר הָ אָ דָ ם ל ֹא הִ צְ לִ יחַ לִ ישֹ ן זְמַ ן ַרב לִ פְ ֵני ְש ַעת חֲצֹותִ ,אם יַחְ לִ יט ְבהַ חְ לָטָ ה ֲחזָקָ ה שֶ ִהםֹו חָ פֵ ץ לָקום חֲצֹות ְבוַדַ אי
יו ַכל לָקום.

בֹורא ,וְ אֶ ת הַ שֵ ָנה
עֹורר ִמ ְשנָתֹו ָעלָיו ִמ ָטד לָקום ַלעֲבֹודַ ת הַ ֵ
ךְ מֹו שֶ הָ ָיה אֹומֵ ר ַרבִ י נַחְ מָ ן ִמבְ ֶר ְס ֶלב ,שֶ ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם ִמ ְת ֵ
י ְַשלִ ים לְ אַ חַ ר הַ ְתפִ ָכה.
עֹורר אֵ ין לֹו ַלחֲשֹ ב שֶ לָ א הוא עָ ֵיף וְ ל ֹא יָשַ ן
וְ ֵכן הָ ָיה אֹומֵ ר הָ רה"ק ַר ִבי מֹ שֶ ה ִמקֹובְ ִרין זִיעָ "א שֶ ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם ִמ ְת ֵ
עֹומ ִדים
מַ ְסּפִ יק ,אֶ ָכא יִ זְרֹ ק עַצְ מֹו ִמ ִלחָ תֹו וְ ַרק ךְָך יִ ְז ֶךה לָקום ,וְ ֶזה ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם יַחְ לִ יט שֶ הִ םֹו חָ ֵפץ לִ ְהיֹות מֵ עַ ְבדֵ י ה' הָ ְ
בְ בֵ ית ה' בַ כֵילֹות ,וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך ל ֹא יִ ְסתַ ֵךל ַעל ֲעיֵפותֹו ךְ ָלל אֶ ָכא יָקום ִמ ָטד ַלעֲבֹודַ ת הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך.
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מֹוסיף ךֹ חַ ובְ ִריאות לְ גופֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם.
אַ חַ ת הַ חָ עֺטֹות הַ םְ פֹוצֹות בָ עֹו ָלםֶ ,זה שֶ ִרבוי הַ שֵ ָנה ִ
וְ ַעל ךְָך ךֹותֵ ב הַ בֶ ן ִאיש חַ י (בפרשת וישלח)ָ :ך ְתבו ָךל הָ רֹופְ ִאים שֶ ַגם ִרבוי שֵ ָנה מַ זִיקָ ה לְ גוף הָ אָ דָ ם ךְ שֵ ם שֶ לַ זִ יקָ ה
לְ גוף הָ אָ דָ ם ִמעוט הַ שֵ ָנה.
ומַ בְ ִטיחַ הַ בֶ ן ִאיש חַ י ,שֶ אַ ף ַעל ּפִ י שֶ ִלעוט הַ שֵ ָנה בְ דֶ ֶרְך ךְ ָלל מַ זִיק לָאָ דָ ם אֲ בָ ל ִאם הָ אָ דָ ם ֵער בִ ְשעֹות הַ כַיְ ָלה ךְ גֹון ְבלֵיל
תֹורה ,מֺבְ טָ ח לֹו שֶ כ ֹא יַגִ יעַ לֹו שום ֶנ ֶזק וְ שום חִ מָ רֹון ִבבְ ִריאות הַ גוף.
ִש ִשי ַלעֲסֹ ק בַ ָ
קֹורה ְב ִדבְ ֵרי ֲח ַז"ל (בבא בתרא ד) אָ מַ ר ַרב נַחְ מָ ן בַ ר יִ צְ חָ ק ,מַ הו בֵ אורֹו ופֵרושֹו שֶ ל הַ ּפָ סוק אֲ נִ י
נֹוראָ ה זֹו ְמ ָ
וְ הַ בְ טָ חָ ה ָ
בְ צֶ דֶ ק אֶ ֱחזֶה פָ נֶיָך אֶ ְשבְ עָ ה בְ הָ קִ יץ ְתמונָתֶ ָך  -אֵ כו תַ לְ ִמידֵ י ֲחכ ִָמים הַ ְמנ ְַד ִדין שֵ ָנה מֵ ֵעינֵיהֶ ם בָ עֹו ָלם הַ ֶזה  -הַ קָ דֹוש בָ רוְך
הוא מַ ְשבִ י ָען ִמזִיו הַ ְשכִ י ָנה לָעֹו ָלם הַ בָ א.
דושין
תֹורה נֹותֶ ֶנת ךֹ חַ רוחָ נִ י לָאָ דָ ם הָ עֹוסֵ ק בָ ה ךְ מֹו שֶ ָך ְתבו ֲח ַז"ל ְבקִ ִ
ומבָ אֵ ר הַ לַ הַ ְרשָ "א שֶ ּפֵ רוש הַ ְדבָ ִרים הוא ךֵי ָון שֶ הַ ָ
ְ
תֹורה ךֹ חֹות ֲחדָ ִשים ִבימֹות
(דף פב) ַעל הַ ּפָסוק וְ קֹו ֵי ד' ַיחֲלִ יפו כֹ חַ ַיעֲלו אֵ בֶ ר ַךםְ שָ ִרים ,שֶ תַ לְ ִמידֵ י ֲחכ ִָמים ְמקַ בְ לִ ים מֵ הַ ָ
ומחַ ְד ִשים אֶ ת ךֹ חָ ם ַגם ִבימֵ י שֵ יבָ ה וְ זִקְ נָה.
ומשָ ם הֵ ם מַ חְ לִ יפִ ים ְ
הַ זִקְ ָנהִ ,
תֹורה ,מֺבְ טָ ח לֹו שֶ כ ֹא יֵחָ לֵש וְ ל ֹא ֶי ֱח ֶלה ִמ ָךְך חַ ס וְ שָ לֹום,
ומנַדֵ ד ִמ ְשנָתֹו ךְ דֵ י לִ לְ מֹ ד ָ
וְ כְָך ַגם הָ אָ דָ ם הַ ְמנַדֵ ד שֵ ָנה מֵ ֵעינָיו ְ
ךִ י הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא מַ ְשבִ יעֹו ִמזִ יו ְשכִ ינָתֹו לָעֹו ָלם הַ בָ א ,שֶ ּפֵ רושֹו הוא שֶ הוא ְמקַ בֵ ל ךֹ חֹות חֲדָ ִשים מֵ הָ אֹור וְ הַ שֶ פַ ע שֶ טִ ְה ֶיה
יֹוש ִבים וְ עַ ְטרֹותֵ יהֶ ם ְב ָראשֵ יהֶ ם
בָ עֹו ָלם הַ בָ א ,וְ ָל ֵכן ךְ שֵ ם שֶ בָ עֹו ָלם הַ בָ א אֵ ין ֲעיֵפות וְ אֵ ין שֵ ָנה וְ אֵ ין חֺלְ שָ ה ךְ ָלל ,ךִ י ֺך ָכם ְ
תֹורה מֺבְ טָ ח לֹו שֶ כ ֹא יֵחָ לֵש וְ ל ֹא יִ ְת ַע ֵטף ,ךִ י הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא מַ ְש ִביעֹו
וְ ֶנהֱנִ ים ִמזִ יו הַ ְשכִ י ָנה ,ךְָך הַ קָ ם בַ כַיְ ָלה לִ לְ מֹ ד ָ
מֵ הָ אֹור שֶ ל הָ עֹו ָלם הַ בָ א שֶ בֹו אֵ ין שֵ ָנה וְ אֵ ין ְתנומָ ה ,וְ ָל ֵכן ל ֹא יִ צְ טָ ֵרְך לִ ישֹ ן יֹותֵ ר ִמךַלָ ה שָ עֹות מועָטֹות ִבלְ בַ ד ,וְ ל ֹא י ְַרגִ יש
שום חֺלְ שָ ה וְ שום ֲעיֵפות ךְ ָלל ,ומֺבְ טָ ח לֹו שֶ כ ֹא יִ ָם ֵזק ִמךְָך חַ ס וְ שָ לֹום ,אֶ ָכא יִ הְ ֶיה בָ ִריא וְ חָ ָזק ַעד זִקְ ָנה וְ שֵ יבָ ה.
חורים
מֹורה ובָ א הַ גָאֹון הַ גָדֹול הַ ְמקֺ בָ ל הָ ַרב מָ ְר ְד ַכי שַ ְרעַ בִ י זצוק"ל לַבָ ִאים אֵ לָיו אַ ף ַךאֲשֶ ר הָ יו אֵ כו בַ ִ
וְ כְָך הָ ָיה ֶ
תֹורה מֵ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה עַ ד הַ בֹ קֶ ר ,וְ אֵ י ָנם צְ ִריכִ ים
ישנו בַ כַיְ ָלה יֹותֵ ר מֵ אַ ְרבַ ע שָ עֹות בִ לְ בַ ד ,אֶ ָכא יָקומו לִ לְ מֹ ד ָ
צְ עִ ִירים שֶ כ ֹא יִ ְ
לְ הַ ְשלִ ים אֶ ת ְשעֹות הַ שֵ ָנה בַ טֹום ומֺבְ טָ ח לָהֶ ם שֶ כ ֹא יֵחָ לְ שו וְ ל ֹא יִ ְתעַטְ פו ִמךְָך.
אֲבָ ל ָךל ז ֹאת בִ ְתנַאי שֶ אָ ֵכן י ְַת ִמידו בְ לִ לודָ ם בִ ְשעֹות הַ טֹום ,אֹו אָ ז מֺבְ טָ ח לָהֶ ם שֶ כ ֹא יִ צְ טָ ְרכו לִ ישֹ ן יֹותֵ ר ךְ ָלל ,וְ יִ ְהיו ָךל
יאים ַו ֲחזָקִ ים ַלעֲבֹודָ תֹו יִ ְתבָ ַרְך ְשמֹו.
הַ טֹום צְ לולִ ים וְ ַר ֲענַםִ ים בְ ִר ִ
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וְ כְָך הָ ָיה ָרגִ יל לְ בָ אֵ ר הַ צַ ִדיק ַר ִבי אַ בְ ָרהָ ם חַ י זַצַ "ל ,אֶ ת הַ ּפָסוק וְ קֹו ֵי ה' ַיחֲלִ יפו כֹ חַ ַיעֲלו אֵ בֶ ר ךַ םְ ָש ִרים ,שֶ ִה ֵםה יֵש
תֹורה ,מָ ה
אָ דָ ם אֲשֶ ר יָשֵ ן בַ כַיְ ָלה ְשמֹו ֶנה אֹו תֵ שַ ע שָ עֹות ,וְ יֵש אָ דָ ם אֲשֶ ר יָשֵ ן בַ כַיְ ָלה ְש ָעתַ יִ ם אֹו שָ לֹוש בִ לְ בַ ד ,וְ קָ ם לִ לְ מֹ ד ָ
תֹורה ,נִ ְמצָ א ֶזה
עֹושֶ ה הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ,לֹוקֵ חַ אֶ ת ְשעֹות הַ שֵ ָנה שֶ ל ֶזה שֶ טָשַ ן ָךל הַ כַיְ ָלה ,וְ נֹותֵ ן לְ ִמי שֶ קָ ם חֲצֹות לִ לְ מֹ ד ָ
תֹורה בַ כַיְ ָלה ַר ֲע ָנן וְ צָ לול ָךל הַ טֹום ךֺכֹו ַלעֲבֹודַ ת ד' ,וְ ֶזה שֶ טָשַ ן שָ עֹות ַרבֹות ָע ֵיף וְ חַ כָש ָךל הַ טֹום ךֺכֹו .וְ ֶזה
שֶ קָ ם לִ לְ מֹ ד ָ
הַ ּפֵרוש וְ קֹו ֵי ד' ַיחֲלִ יפו כֹ חַ  ,שֶ הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא מַ חְ לִ יף אֶ ת ְשעֹות הַ שֵ ָנה וְ לֹוקֵ חַ ִמ ֶזה וְ נֹותֵ ן ָל ֶזה.
ומ ַפהֲקִ ים ָךל הַ טֹום ךֺכֹו ,וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ הַ קָ דֹוש בָ רוְך
רֹואים בְ חוש שֶ אֵ כו שֶ טְ שֵ נִ ים שָ עֹות ַרבֹות ה ֲֵרי הֵ ם ֲעיֵפִ ים ְ
וכְ מֹו שֶ ִ
תֹורה.
הוא לֹוקֵ חַ מֵ הֶ ם אֶ ת ְשעֹות הַ שֵ ָנה ,וְ נֹותֵ ן לְ ִמי שֶ קָ ם בַ כַיְ ָלה לִ לְ מֹ ד ָ
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ובְ וַדַ אי שֶ אֵ ין לֹו לָאָ דָ ם לְ מַ ֵעט ִמ ְשנָתֹו הַ םִ ְד ֶרשֶ ת לֹו לְ ָכל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ךְ פִ י ִט ְבעֹוִ ,ב ְשבִ יל קִ טום גופֹו ,וכְ פִ י שֶ הָ רה"ק
ִמקָ אמַ ְר ָנא זַצַ "ל אָ מַ ר לְ ִאיש אֶ חָ ד שֶ הָ ָיה מַ ִדיר שֵ ָנה מֵ ֵעינָיו יֹותֵ ר ִמדַ י" :מוטָ ב לָאָ דָ ם לִ הְ יֹות בֶ ן אָ דָ ם ְשעָ תַ יִ ם ִמכִ ְהיֹות עֶ שֶ ר
שָ עֹות ךְ סוס הַ ְמנ ְַמ ֵנם ָךל הָ ֵעת ,וְ צַ ִדיקִ ים הִ ְמלִ יצו ַעל ךְָך אֶ ת הַ ּפָסוק :אַ ל ִּת ְהיו ךְ סוס ךְ פֶ ֶרד אֵ ין הָ ִבין ,שֶ ךֵ ן ַגם הַ מוס
ךִ ְמ ַעט וְ אֵ ינֹו יָשֵ ן ובְ ָכל ז ֹאת הִ םֹו בְ סַ ְך הַ ךֹ ל סוס ,וְ ָל ֵכן ַעל ָךל אָ דָ ם לִ ישֹ ן ךַלָ ה שֶ צָ ִריְך לְ קִ טום גופֹו ,וְ ז ֹאת ִבכְ דֵ י שֶ טִ ְה ֶיה מֹ חֹו
צָ לול ופָנוי ַלעֲבֹודַ ת ה'.
וְ ֵכן ךָתוב שֶ ִהז ְִהיר ַעל ךְָך ַרבִ י נַחְ מָ ן ִמבְ ֶר ְס ֶלב זִיעָ "א ךַלובָ א בַ מֵ ֶפר ֲאבָ נֶיהָ בַ ְר ֶזל (ל"ג) ,וְ כָתַ ב עֹוד שֶ ִלעוט שֵ ָנה מַ זִ יק
תֹורה בַ ַכיְ ָלה ,שֶ אַ ף
לַלֹ חַ ַ ,רחֲמָ ָנא לִ צְ ַלן( ,ליקוטי מוהר"ן רנ"ג) ,אֶ ָכא שֶ טֵש לָדַ ַעת שֶ ט ְֶשנָה ְב ָר ָכה ְמיֺחֶ דֶ ת לְ אָ דָ ם שֶ כֹומֵ ד ָ
ִמעוט שֵ ָנה ְמחַ ֵזק אֶ ת גופֹו ,ךְ מֹו אֵ כו שֶ טְ שֵ נִ ים שָ עֹות ַרבֹות בַ כַיְ ָלה.
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ובָ ֶזה בֵ אֵ ר הַ גָאֹון ַרבִ י ְשמואֵ ל זַקְ ס זַצַ "ל בְ ִספְ רֹו "בְ אֵ ר ְשמואֵ ל" אֶ ת מָ ה שֶ םֶחְ לְ קו ֲחכ ִָמים (עירובין סה) לְ גַבֵ י יִ עודֹו שֶ ל
הַ כַיְ ָלה ַ -רב יְ הודָ ה אָ מַ ר ל ֹא נִ ְב ָרא הַ כַיְ ָלה אֶ ָכא לְ שֵ ָנה ,וְ ַרבִ י ִש ְמעֹון בֶ ן לָקִ יש אָ מַ ר ל ֹא נִ בְ ָרא אֹור הַ ט ֵָרחַ אֶ ָכא לְ עֵ סֶ ק
תֹורה בַ כַיְ ָלה זֹו ֶכה לִ בְ ָר ָכה ְמיֺחֶ דֶ ת ,ךְ מֹו שֶ ָךתוב
תֹורה .ובֵ אור ִדבְ ֵריהֶ ם הוא שֶ אֵ י ָנם חֹולְ קִ ים ךְ ָלל ,אֶ ָכא שֶ ִלי שֶ עֹוסֵ ק בַ ָ
הַ ָ
ומשָ מַ יִ ם ְמחַ זְ קִ ים אֶ ת גופֹו,
וְ קֹו ֵי ה' ַיחֲלִ יפו כֹ חַ ַיעֲלו אֵ בֶ ר ךַםְ שָ ִרים יָרוצו וְ ל ֹא יִ יגָעו יֵלְ כו וְ ל ֹא יִ יעָפו (ישעיה מ ,לא)ִ ,
תֹורה ,עָ לָיו אָ ְמרו ֲח ַז"ל
וְ זֹו ֶכה לִ בְ ִריאות אֵ יתָ ָנה עֲדֵ י זִקְ ָנה וְ שֵ יבָ ה בְ ִמעוט שֵ ָנה  -וְ ִאכו ִמי שֶ םֵעֹור בַ כַיְ ָלה וְ אֵ ינֹו עֹוסֵ ק בַ ָ
ומי
הַ םֵעֹור בַ כַיְ ָלה וְ הַ ְמ ַפ ֶםה לִ בֹו לְ בַ חָ ָלה ה ֲֵרי ֶזה ִמ ְתחַ ֵטב ְבנַפְ שֹו ,ךִ י הוא ֵער בַ שָ עֹות הַ ְמיֹ עָדֹות לְ שֵ ָנה ךְ פִ י ִט ְבעֹו שֶ ל עֹו ָלםִ ,
ומקַ בֵ ל אֶ ת בִ ְרךָתָ ה ,ה ֲֵרי הוא ִמ ְסתַ ֵךן בְ נַפְ שֹו רח"ל ,ךִ י הוא ּפֹועֵ ל ֶנ ֶגד טֶ בַ ע הָ עֹו ָלם
תֹורה ְ
שֶ ֵער ִבזְמַ ן ֶזה וְ אֵ ינֹו עֹוסֵ ק בַ ָ
לִ ישֹ ן בַ שָ עֹות הַ ְמיֹ עָדֹות לְ כְָך ,וְ ָל ֵכן הוא ִמ ְתחַ ֵטב ְבנַפְ שֹו.
ּפֵרוש נֹוסָ ף מובָ א בָ ִראשֹונִ ים לְ יַשֵ ב אֶ ת ִדבְ ֵרי ֲחכ ִָמים שֶ אֵ י ָנם חֹולְ קִ ים ֶזה ַעל ֶזה ,שֶ כ ֹא נִ בְ ָרא הַ כַיְ ָלה אֶ ָכא לְ שֵ ינָתָ א,
תֹורה וְ ִאכו הַ כַיְ ָלה ְמיֹ עָ ד ַל ֲחז ָָרה עַ ל
ּפֵרושֹו לְ ִשםון הַ תַ לְ מוד .ובֵ אורֹו שֶ בַ טֹום צָ ִריְך הָ אָ דָ ם לִ לְ מֹ ד ולְ הַ ע ֲִמיק ולְ עַ ֵטן בְ ִדבְ ֵרי ָ
הַ חֹ מֶ ר הַ םִ לְ מַ ד בִ ְשעֹות הַ טֹום ,וְ ֶזה הַ ּפֵרוש ל ֹא נִ בְ ָרא הַ כַיְ ָלה אֶ ָכא לְ שֵ ינָתָ א.

ַּטֹוםֶ
ֶַּב
ל ֶ
ָּנוח

ךְ מֹו ֵכן צָ ִריְך לָדַ ַעת שֶ אַ חַ ד הַ ךְ לָלִ ים הַ חֲשובִ ים בְ יֹותֵ ר לְ ִמי שֶ חָ ֵפץ לִ זְךֹות לָקום חֲצֹות הוא לְ הִ ְת ַר ֵגל לִ ישֹ ן בַ טֹום ַךלָ ה
שָ עֹות ,וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך בַ כַיְ ָלה יִ ישַ ן שֵ ָנה קַ ָכה יֹותֵ ר ,וכְ מֹו שֶ ךָתַ ב הַ בַ ַעל שֵ ם טֹוב בְ ִספְ רֹו ךֶתֶ ר שֵ ם טֹובַ :יעֲשֶ ה ֵלילֹות ךְ י ִָמים
וְ יִ ישַ ן בַ טֹום אֲ פִ כו שֵ ש שָ עֹות ךְ דֵ י שֶ טִ ְז ֶךה לָקום חֲצֹות.
וְ ֵכן ךָתַ ב הַ ֶּפ ֶלא יֹו ֵעץ (ערך שינה) וְ ֶזה לְ שֹונֹו :וְ ָכתוב בַ ְמפָ ִרים שֶ לוטָ ב שֶ טִ ישַ ן ַךלָ ה שָ עֹות ךְ דֵ י שֶ ַטעֲמֹ ד בַ ח ֲִצי
הַ כַיְ ָלה.
וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך ,אֲפִ כו ִאם הָ אָ דָ ם ל ֹא הִ ְסּפִ יק אֹו שֶ אֵ ינֹו יָכֹול לִ ישֹ ן ךַלָ ה שָ עֹות בַ כַיְ ָלה ,אֶ ָכא שֵ ָנה קַ ָכה ִבלְ בַ דְ ,בכָ ל ז ֹאת
תֹורה ובַ עֲבֹודַ ת הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך.
יָקום חֲצֹות ,וְ אֶ ת עִ קַ ר הַ שֵ ָנה יִ ישַ ן בְ מֶ שֶ ְך הַ טֹום ,ובִ לְ בַ ד שֶ טִ ְז ֶךה לָקום חֲצֹות ַלעֲסֹ ק בַ ָ
תֹורה בַ חֲצֹות ,אַ ף ַךאֲשֶ ר חֹו ֵזר הוא לִ ישֹ ן בַ טֹום אֵ ין הַ שֵ ָנה מַ זִ יקָ ה לֹו ךְ ָלל,
דֹושים ,שֶ ִלי שֶ קָ ם לִ לְ מֹ ד ָ
ומובָ א בַ ְמפ ִָרים הַ קְ ִ
תֹורה בַ כַיְ ָלה אֲ בָ ל הַ כֹומֵ ד בַ כַיְ ָלה ,מַ ֲע ָלתֹו ַרבָ ה
וְ ָכל אַ זְהָ ַרת ֲח ַז"ל שֶ כ ֹא יִ ישַ ן הָ אָ דָ ם הַ ְרבֵ ה בַ טֹום ,הוא לְ ִמי שֶ כ ֹא לֹומֵ ד ָ
ַועֲצומָ ה לְ אֵ ין ִשעור וָעֵ ֶרְך וְ ָל ֵכן ל ֹא ַיזִיקֶ םו ךְ ָלל הַ שֵ ָנה בַ טֹום.
ךִ י עִ קַ ר הַ הֵ ֶזק ִמ ְשנָתֹו הוא ְמבֹ אָ ר בָ ֲא ִרי ָז"ל ,שֶ ִאם ָז ָכה הָ אָ דָ ם לְ אֵ י ֶזה עִ בור שֶ ל נִ ְשמַ ת הַ צַ ִדיק ,ךַ אֲ שֶ ר יִ ישַ ן בַ טֹום ֵילְֵך
עִ בור ֶזה ִמלֶ םו ,אֲ בָ ל ַךאֲשֶ ר יָקום חֲצֹות ַגם ַךאֲשֶ ר יִ ישַ ן בַ טֹום אֹו אָ ז מֺבְ טָ ח לֹו שֶ כ ֹא יִ כָקַ ח ִמלֶ םו נִ יצֹוצֹות הַ צַ ִדיק אֲ שֶ ר ָז ָכה
תֹורתֹו בַ חֲצֹות אֲשֶ ר מַ ֲעלָתֹו ַרבָ ה לְ אֵ ין ִשעור ךְ ָלל.
ובזְכות לִ לוד ָ
לָהֶ ם ,וְ ֶזה בְ כֹ חַ ִ

ָּרֶ
ֶ
ָּש
ָּהֶע
ְלֹוׁש
ֶּרקֶׁש
ֶ
פֶּ

ַּתֶחֲצֹותֶ
ְק ֶ
ימ
ְגֺּלֹותֶל
ֵׁצֹותֶוס
ע

ַּעֲשטֹותֶ
ֵׁצֹותֶמ
ע
בְ פ ֶֶרק ֶזה נ ִָביא ךַלָ ה עֵצֹות נִ פְ לָאֹות לְ קִ ימַ ת חֲצֹות ,ךְ שֶ ְבחֶ לְ קֹו הָ ִראשֹון נָבִ יא עֵצֹות מַ ע ֲִשטֹות ,ובְ חֶ לְ קֹו הַ שֵ נִ י נ ִָביא ַךלָ ה
ומ ְשתֹוקֵ ק לָקום בַ חֲצֹות וְ אֵ ינֹו מַ צְ לִ יחַ ִמ ָךל ִמי ֵני ִסבֹות ,אֲ שֶ ר
ומנֺמֹות ,הַ לֹועִ ילֹות לְ ָכל אָ דָ ם הֶ חָ ֵפץ ִ
וסגֺכֹות בְ דוקֹות ְ
עֵצֹות ְ
ַעל יָדָ ן יִ ְז ֶךה אַ ף הוא לְ מַ ֲע ָלה גְ דֹו ָלה וְ נִ ְשגָבָ ה זֹו.

ֶָּהֶ
ְכֹונ
ָּהֶנ
ֶ
אֲכיל
גֹור ִמים לָאָ דָ ם
יֵש לָאָ דָ ם לְ הִ ְשתַ דֵ ל ל ֹא לְ הַ כְ בִ יד ַעל עַצְ מֹו בַ אֲרוחַ ת הָ ע ֶֶרב ,הֵ ן בַ ֲאכִ י ָלה וְ הֵ ן בִ ְש ִת ָטה ְמרֺ בָ ה ,ךִ י הֵ ם ְ
שֶ ִתהְ ֶיה ְשנָתֹו ךְ בֵ דָ ה ָעלָיו וְ יִ קְ שֶ ה ָעלָיו ְמאֹ ד לָקום מֺקְ דָ ם.
גֹורם לָאָ דָ ם שֵ ָנה ְמרֺ בָ ה ,וְ ָל ֵכן ָרצוי לָאָ דָ ם שֶ כ ֹא י ְַרבֶ ה לִ ְשתֹות
חָ שוב לְ צַ ֵטן שֶ ַגם ִרבוי הַ ְש ִת ָטה מַ כְ ִביד ַעל הָ עִ ךול ,וְ ֵ
ומחַ עַ ם ךְָך ,ךְ דַ אי לָאָ דָ ם לִ קְ בֹ עַ אֶ ת עִ קַ ר ְסעודָ תֹו בַ צָ ה ֳַריִ ם וְ ל ֹא בַ אֲרוחַ ת הָ ֶע ֶרב ךְ דֵ י שֶ טֵקַ ל עָ לָיו לָקום
בִ ְשעֹות הָ ע ֶֶרבִ ,
בַ חֲצֹות.
תֹורה,
אשית חָ כְ מָ ה (שער הקדושה) ,וְ הַ ְש ָל"ה הַ קָ דֹוש ,שֶ ָךל הָ רֹוצֶ ה לִ זְךֹות לָקום בַ חֲצֹות לַיְ ָלה ַלעֲסֹ ק בַ ָ
וְ ֵכן ך ְָתבו הָ ֵר ִ
ומשַ ְלחִ ים אֶ ת הַ םֶפֶ ש ומַ ְש ִביעִ ים אֶ ת
צָ ִריְך לְ מַ עֵ ט בַ אֲ כִ ילָתֹו ִב ְשעֹות הָ עֶ ֶרב ,וְ ל ֹא י ֹא ַכל ךִ י ִאם ְמ ַעט ְדבָ ִרים הַ לַ ְרגִ יעִ ים ְ
הַ ֵכב ,ךְ ִמי ֵני ְמ ִתיקָ ה וְ כַדֹומֶ ה.
וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ חֶ בַ ע הָ אֹ ֶכל לְ הַ כְ ִביד ַעל גופֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם ,וְ ָכל ְשנָתֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם ִהיא ַעל יְ דֵ י שֶ עֹולִ ים הָ עֲשָ נִ ים מֵ הָ אֹ ֶכל
ומשום ךְָך ,ךְ פִ י שֶ אָ דָ ם אֹו ֵכל יֹותֵ ר ,ךְָך ְשנָתֹו ךְ בֵ דָ ה יֹותֵ ר ,וְ ָל ֵכן ָךל הָ רֹוצֶ ה לִ זְךֹות ַלעֲבֹודָ ה קְ דֹושָ ה זֹו שֶ ל קִ ימַ ת
לַלֹ חַ ִ ,
חֲצֹותָ ,עלָיו ַלעֲשֹות אֶ ת עִ קַ ר ֲאכִ ילָתֹו בַ בֹ קֶ ר אֹו בַ צָ ה ֳַריִ ם ,ובָ ֶע ֶרב י ֹא ַכל ְדבָ ִרים קַ כִ ים וְ כְָך יו ַכל לָקום ְבקַ כות ַלעֲבֹודַ ת
בֹורא בַ כַיְ ָלה.
הַ ֵ
וכְ פִ י שֶ ך ְָתבו הָ רֹופְ ִאים שֶ הַ הֹולְֵך לִ ישֹ ן לְ אַ חַ ר אֲרוחָ ה ְדשֵ נָה גופֹו אֵ ינֹו נָח לְ ג ְַמ ֵרי ,אֶ ָכא הוא עֲדַ יִ ן עֹובֵ ד לְ פָ ֵרק ולְ עַ ֵךל
עֹורר ְבהַ ְרגָשַ ת ֲעיֵפות
אֶ ת הַ לָ זֹון ,וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך אֵ ינֹו יָשֵ ן שֵ ָנה נִ םֹוחָ ה וְ ז ֹאת בְ שֶ ל ּפְ עִ ילות הַ גוף לְ עִ בוד הַ לָ זֹון ,וְ ָל ֵכן הוא ִמ ְת ֵ
מורה לַגוףִ ,היא ךִ ְשעָ תַ יִ ם
גְ דֹו ָלה ,ךִ י גופֹו ל ֹא ָנח בִ ְשעֹות הַ שֵ ָנה ,אֶ ָכא ָעבַ ד לְ פ ֵָרק ולְ ַע ֵךל אֶ ת הָ אֹ ֶכל ,וְ שֵ ָנה שֶ ִהיא ְמנוחָ ה גְ ָ
שָ לֹוש לְ אַ חַ ר שֶ הָ אָ דָ ם ִס ֵטם ֶלאֱכֹ ל ולְ עַ ֵךל אֶ ת אֲ רוחָ תֹו הָ אַ חֲרֹו ָנה.
ךְָך ַגם לִ פְ ָע ִמים הָ אָ דָ ם ִמ ְתקַ שֶ ה לְ הֵ ָרדֵ ם בְ שֶ ל ךְָך ,וְ ז ֹאת ךֵי ָון שֶ גופֹו עֲדַ יִ ן עֹובֵ ד לְ עַ ֵךל ולְ עַ בֵ ד אֶ ת הַ לָ זֹון ,וְ ָל ֵכן ֺמ ְמ ָלץ
לְ ָכל אֶ חָ ד ֶלאֱכֹ ל בָ ע ֶֶרב ְדבָ ִרים קַ כִ ים בִ לְ בַ ד ,וְ כְָך יֵקַ ל ָעלָיו לְ הֵ ָרדֵ ם ,וְ אַ ף יוכַל לָקום ךְ שֶ הוא ֵע ָרנִ י ַלעֲבֹודַ ת הַ שֵ ם.
וְ כָתַ ב בַ ַעל הַ "כְ בושֵ י ְש ָרד" (בפירושו על השולחן ערוך) ,שֶ ֶזה ַך ָו ַנת מָ ָרן הַ בַ יִ ת יֹוסֵ ף בַ ְמעִ יף הָ ִראשֹון " :יִ ְתגַבֵ ר
עֹורר הַ שַ חַ ר" ,וְ ַכ ָונָתֹו הִ יא שֶ טְ מַ ֵעט אָ דָ ם בַ אֲ כִ ילָתֹו בִ ְשעֹות הָ ֶע ֶרב ,וְ עַ ל יְ דֵ י ָךְך יְ הֵ א
בֹוראֹו שֶ טְ הֵ א הוא ְמ ֵ
ַךא ֲִרי ַלעֲבֹודַ ת ְ
ומי
עֹורר הַ שַ חַ ר ,וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ חֶ בַ ע הַ לַ ֲא ָכל לְ עַ טֵף אֶ ת הָ אָ דָ ם ולְ הָ ִביא אֶ ת הַ שֵ ָנה ךְ מֹו שֶ ך ְָתבו ֲח ַז"ל (מסכת יומא)ִ ,
ְמ ֵ

בֹוראֹו וְ הוא ךִ ְמ ַעט אָ נוס בְ כָ ְך ,וְ ָל ֵכן ָךתַ ב הַ שֺ לְ חָ ן
שֶ לַ ְרבֶ ה בַ אֲכִ ילָתֹו בָ ֶע ֶרבְ ,בוַדַ אי יִ קְ שֶ ה ָעלָיו לְ הַ ְשךִ ים קום ַלעֲבֹודַ ת ְ
ומּפְ ֵני ָךְך ָךתַ ב הַ שֺ לְ חָ ן
בֹוראֹוִ ,
עֹורר הַ שַ חַ ר ַלעֲבֹודַ ת ְ
עָרוְך ,שֶ טְ מַ ֵעט הָ אָ דָ ם בַ ֲאכִ ילָתֹו בָ עֶ ֶרב ,וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך יו ַכל בְ קַ כות לְ ֵ
עֹורר הַ שַ חַ ר ,ךִ י ַך ָו ַנת ְדבָ ָריו הוא ,שֶ טִ ְתגַבֵ ר הָ אָ דָ ם
עֹורר הַ שַ חַ ר ,וְ ל ֹא ָךתַ ב יִ ְתגַבֵ ר ַך ֲא ִרי לְ ֵ
עָרוְך :יִ ְתגַבֵ ר ַךא ֲִרי שֶ טְ הֵ א ְמ ֵ
בֹוראֹו.
עֹורר הַ שַ חַ ר ַלעֲבֹודַ ת ְ
ַךא ֲִרי ִמ ְבעֹוד יֹום שֶ כ ֹא לְ הַ ְרבֹות בַ אֲכִ ילָתֹו בָ עֶ ֶרב ,וְ ז ֹאת בִ כְ דֵ י שֶ טו ַכל בְ קַ כות לְ ֵ

ֶרֶ
ְעֹור
ָּעֹוןֶמ ֵׁ
ׁש
עֹורר (לִ פְ ע ִָמים ָרצוי ךַלָ ה ְשעֹונִ ים) שֶ טָעִ ירו אֹותֹו
עֵצָ ה ּפְ ַרקְ ִטית הַ לֹועִ י ָלה ְמאֹ ד לְ קִ ימַ ת חֲצֹות ִהיא ,לְ הָ כִ ין שָ עֹון ְמ ֵ
בִ ְש ַעת חֲצֹות.
צורת הַ תַ ְרנְ גֹול,
עֹורר ְב ַ
ֲמֹור ִאים ל ֹא הָ לְ כו לִ ישֹ ן ,לִ פְ ֵני שֶ הֵ כִ ינו לְ עַ צְ מָ ם שָ עֹון ְמ ֵ
רֹואים שֶ ַגם הַ תַ ם ִָאים וְ הָ א ָ
וְ כְָך אָ נו ִ
קֹורא בְ ִדטוק ִב ְש ַעת חֲצֹות הַ כַיְ ָלה.
הַ ֵ
ומפ ֵָרש ַר ִש"י ,שֶ הַ תַ ְרנְ גֹול נֹועַ ד ךְ דֵ י
ךְ מֹו שֶ ְלסַ ּפ ֶֶרת הַ גְ מָ ָרא (ברכות ד) ַעל ַרבִ י עֲקִ יבָ א שֶ כָקַ ח עִ לֹו תַ ְרנְ גֹול חֲמֹור וְ ֵנרְ ,
ַלהֲקִ יצֹו ִמ ְשנָתֹו ,וְ הִ ֵםה ְש ַעת קְ ִריאַ ת הַ תַ ְרנְ גֹול ִהיא בְ ִדטוק בִ ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלה ַךטָדו ַע ,וְ ֵכן הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש ְמסַ ּפֵ ר עַ ל ַר ִבי
אַ בָ א שֶ חֶ ֶרם שֶ ָע ָלה ַעל יְ צועֹו הֵ כִ ין תַ ְרנְ גֹול שָ חֹ ר הַ טָדו ַע בְ דַ יְ קָ נותֹו הָ ַרבָ ה ךְ דֵ י שֶ טָקִ יצֹו ִמ ְשנָתֹו.
עֹורר
וְ אֶ ת הַ ְשעֹונִ ים יֵש לְ הָ נִ יחַ בְ ִרחוק ִמ ִלחָ תֹו ,וְ ז ֹאת ךְ דֵ י שֶ טִ צְ טָ ֵרְך הָ אָ דָ ם לָקום ִמ ְשנָתֹו ִבכְ דֵ י לְ כַבֹותָ ם ,וְ עַ ל יְ דֵ י ָךְך יִ ְת ֵ
וְ יָקום חֲצֹות ,וְ ל ֹא יְ ִשימָ ם סָ מוְך לִ ְמ ָראשֹותָ יו ,ךִ י בְ וַדַ אי יְ כַבֵ ם תֹוְך ךְ דֵ י ְשנָתֹו ךְ פִ י שֶ הַ םִ מָ יֹון מֹוכִ יחַ .
וְ ֵכן הָ יו נֹוהֲגִ ים ח ֲִס ִידים וְ אַ נְ שֵ י מַ עֲשֶ ה אֲפִ כו לְ אַ חַ ר ַע ְשרֹות שָ נִ ים שֶ ל קִ ימַ ת חֲצֹות ,שֶ הָ יו נֹוהֲגִ ים ל ִָשים ַךלָ ה ְשעֹונִ ים
עֹור ִרים בְ ִרחוק מָ ה  -ךְ גֹון ַעל אָ רֹון גָבֹוהַ וְ כַדֹומֶ ה.
ְמ ְ
וכְ מֹו שֶ ְל ֺס ָּפר ַעל הָ רה"צ ר' ִה ְירש לֵיב לִ ּפְ ל זַצַ "ל (ספר "צילו של הרבי") .שֶ בְ סֹוף יָמָ יו ַךאֲשֶ ר שָ הָ ה ְבחַ ְדרֹו
עֹוררו אֹותֹו בַ חֲצֹות ,אֹותָ ם הָ ָיה שָ ם ַעל אָ רֹון גָבֹוהַ  ,ךַ אֲ שֶ ר הוא תָ ִמיד
שֶ בְ אַ ְת ָרא קַ ִדישָ א מֵ ירֹון ,הָ ָיה מֵ כִ ין ךַלָ ה ְשעֹונִ ים שֶ טְ ְ
עֹורר חַ ס וְ שָ לֹום
עֹורר עֹוד בְ טֶ ֶרם אֵ כו הִ ְש ִמיעו אֶ ת צִ לְ צולָם ,וְ ָכל ז ֹאת מֵ הַ ּפַחַ ד שֶ הָ ָיה לֹו שֶ לָ א ל ֹא יִ ְת ֵ
ומ ְת ֵ
הָ ָיה מַ קְ ִדים ִ
בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה.
וְ ֵכן ְמ ֺס ָּפר ַעל אַ חַ ד הַ צַ ִדיקִ ים שֶ הָ ָיה מַ םִ יחַ אֶ ת הַ שָ עֹון ְבתֹוְך ַּפח גָדֹול ,בִ כְ דֵ י שֶ ַטעֲשֶ ה קֹול ַר ַעש גָדֹול ,וְ ַגם ךַ אֲ שֶ ר יִ ְה ֶיה
ובכָ ְך יִ ְתחַ ֵטב לָקום חֲצֹות.
הַ שָ עֹון ֺמםָח בְ תֹוְך הַ ַּפח ,יִ צְ טָ ֵרְך לָקום בִ כְ דֵ י לְ כַבֹותֹו ְ
עֹורר ְמצַ לְ צֵ ל לְ הָ עִ יר
עֹורר הָ אַ ְדמֹו"ר ִמבָ אבֹוב זַצַ "ל ,הִ ֵםה ְבדֶ ֶרְך ךְ ָלל ַךאֲ שֶ ר הַ שָ עֹון ְמ ֵ
הָ ָיה אֹומֵ ר בְ צַ חות ַעל הַ שָ עֹון ְמ ֵ
אֶ ת הָ אָ דָ ם ,יָדָ יו שֶ ל הָ אָ דָ ם מונָפֹות ְסּפֹונְ טָ נִ ית בִ כְ דֵ י לְ כַבֹותֹו ,וְ ַעל ךְָך הָ ָיה מַ ְמלִ יץ אֶ ת ִדבְ ֵרי ֲח ַז"ל" :הַ קֹ ל קֹול ַיעֲקֹ ב" ֶזה
הַ שָ עֹון שֶ לֵ עִ יר אֶ ת הָ אָ דָ ם ,וְ ִאכו "הַ טָדַ יִ ם יְ דֵ י עֵ שָ ו" ֶזה הַ טָדַ יִ ם שֶ לונָפֹות ְסּפֹונְ טָ נִ ית ךְ דֵ י לְ כַבֹותֹו ,וְ הָ עֵ צָ ה לְ ָכְך ִהיא ,ל ִָשים
אֶ ת הַ שָ עֹון בְ מֶ ְרחָ ק מָ ה ,ךְ דֵ י שֶ טִ צְ טָ ֵרְך הָ אָ דָ ם לָקום ךְ דֵ י לְ כַבֹותֹו.
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ִסּפור נִ פְ ָלא ְמאֹ ד ְמ ֺס ָּפר בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (פרשת לך לך צ"ב) ַעל ַרבִ י אַ בָ א ,שֶ ַך ֲאשֶ ר הָ ָיה ְבדַ ְרךֹו לְ בֵ ית חָ ִמיו יַחַ ד עִ ם
בְ נֹו ַרבִ י ַיעֲקֹ ב ,הִ ְתאָ ְרחו ְבדַ ְר ָךם בַ ךְ ָפר טַ ְרשָ א ,וְ כַאֲ שֶ ר ָרצו ָל ֶל ֶכת לִ ישֹ ן ,שָ אַ ל ַר ִבי אַ בָ א אֶ ת בַ עַ ל הַ בַ יִ ת הַ ִאם יֵש ךָ אן
תַ ְרנְ גֹול ,וְ לִ ְשאֵ לָתֹו שֶ ל בַ ַעל הַ בַ יִ ת מַ דועַ אַ תָ ה צָ ִריְך תַ ְרנְ גֹול? הֵ ִשיב ַרבִ י אַ בָ א שֶ ז ֹאת בִ כְ דֵ י לָקום בַ חֲצֹות מַ לָ ש ,הֵ ִשיב לֹו
גֹורמֶ ת לֹו ַלעֲשֹות
צורה ְמיֺחֶ דֶ ת הַ ֶ
עֹורר ךְ מֹו הַ תַ ְרנְ גֹול ,וְ הוא בָ נוי ְב ָ
עֹורר ְמשֺ כְ ָלל הַ ְמ ֵ
בַ ַעל הַ בַ יִ ת וְ אָ מַ ר לֹו :יֵש לִ י שָ עֹון ְמ ֵ
ַרעַש גָדֹול בְ ִדטוק בַ חֲצֹות.

וְ הוא ִמ ְשקָ ל ְמיֺחָ ד הַ ְמטַ פְ טֵ ף מַ יִ ם דֶ ֶרְך חֹור שֶ טֵש בֹוַ ,ךאֲשֶ ר הוא מָ ֵלא מַ יִ ם בְ ִדטוק ךְ דֵ י שֶ טִ ְתרֹוקֵ ן ִב ְשעַ ת חֲצֹות,
עֹור ִרים ָךל ְב ֵני הַ בַ יִ ת ַלעֲבֹודַ ת הַ שֵ ם,
וכְ שֶ ִל ְתרֹוקֵ ן הַ ִל ְשקָ ל נֹו ֵפל הַ ךְ לִ י שֶ ָעלָיו וְ עֹושֶ ה קֹול ַרעַ ש גָדֹול ְמאֹ ד אֲשֶ ר ִמלֶ םו ִמ ְת ְ
תֹורה גְ דֹולִ ים עַ ד אֹור הַ בֹ קֶ ר יַחַ ד עִ ם
ובנֹו ִמשָ עֹון ְמשֺ כְ ָלל ֶזה ,וְ ע ְָסקו בְ סֹודֹות ָ
עֹוררו ַר ִבי אַ בָ א ְ
וְ אָ ֵכן בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה הִ ְת ְ
בַ ַעל הַ בַ יִ ת.
לֹומ ִדים אָ נו שֶ ַגם הַ תַ ם ִָאים הַ קְ ִ
ִמלַ עֲשֶ ה ֶזה ְ
דֹושים שֶ הָ יו ָךל יְ מֵ י חַ טֵיהֶ ם ְרגִ ילִ ים לָקום בַ חֲצֹות ,וְ אַ ף עַ ל ּפִ י ֵכן הֵ ם ּפָ חֲדו
ומךְָך נִ לְ מַ ד קַ ל וָחֹ מֶ ר עָ לֵינו שֶ אֵ ינֶםו
עֹוררו בַ חֲצֹות ,וְ ל ֹא סָ ְמכו ַעל הֶ ְר ֵג ָלםִ ,
עֹורר ,שֶ לָ א ל ֹא יִ ְת ְ
ָל ֶל ֶכת לִ ישֹ ן לְ ל ֹא שָ עֹון ְמ ֵ
עֹורר ִבכְ דֵ י לָקום חֲצֹות.
ְרגִ ילִ ים בְ כְָך ךְ מֹותָ ם ,שֶ בְ וַדַ אי צְ ִריכִ ים אָ נו ַלעֲשֹות ִה ְשתַ ְדלות זֹו ,וְ ל ִָשים שָ עֹון ְמ ֵ
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הָ ֵעצָ ה הַ גְ דֹולָה בְ יֹותֵ ר ,הִ יא ךַלובָ ן עֲצַ ת הָ עֵצֹות הַ לֹוכִ יחָ ה אֶ ת עַצְ מָ ה בְ ָכל ַּפעַ ם ךִ יעִ י ָלה יֹותֵ ר ִמ ָךל הָ עֵ צֹות הַ חֹובֹות
שֶ בָ עֹו ָלם ,וְ הִ יא עֲצַ ת הַ ְתפִ ָכה וְ הַ בַ קָ שָ ה מֵ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך לִ זְךֹות לָקום בַ חֲצֹות.
אֹומ ִרים אֹותָ ה זָכו לָקום חֲצֹות
ְתפִ ָכה ְמיֺחֶ דֶ ת י ְֶשנָה בְ לִ קוטֵ י ְתפִ כֹות לִ זְךֹות לָקום בַ חֲצֹות (תפילה פ"ח) ,וְ ַרבִ ים שֶ הָ יו ְ
תֹורה עַ ד הַ בֹ קֶ ר ,וְ ז ֹאת ,אַ ף ַעל ּפִ י שֶ ַךאֲשֶ ר הֵ חֵ כו לְ אָ ְמ ָרה ל ֹא הָ ָיה הַ דָ בָ ר ְבדַ עְ תָ ם ךְ ָלל ,וַאֲ פִ כו
לֹומ ִדים ָ
בְ ָכל לַיְ ָלה ,ךְ שֶ הֵ ם ְ
ל ֹא נִ ְראָ ה לָהֶ ם דָ בָ ר ֶזה בָ אֹ פֶ ק הָ ָרחֹוק ,הֵ ן ִמצַ ד מַ צָ בָ ם בַ בַ יִ ת ,וְ הֵ ן ִמצַ ד מַ צַ ב הַ יְ ל ִָדים וְ הַ ַּפ ְרנָסָ ה ,הַ ךֹו ֵלל וְ כו' אֲ בָ ל ךֹ חָ ה שֶ ל
ומי שֶ זֹו ֶכה לְ אָ ְמ ָרה בְ ָכל יֹום מֺבְ טָ ח לֹו שֶ טִ ְז ֶךה לְ כְָך.
הַ ְתפִ ָכה הַ קְ בועָ ה עֹו ֶלה ַעל ָךל הַ ְלנִ יעֹותִ ,
ֹאמ ָרה ִב ְת ִמידות יִ ְראֶ ה נִ ִמים
ותפִ ָכה זֹו עֹוסֶ קֶ ת ֺךכָה ְבבַ קָ שָ ה וְ תַ חֲנונִ ים לִ זְךֹות לָקום בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה .ובְ וַדַ אי ִמי שֶ ט ְ
ְ
אֹומ ִרים ְתפִ ָכה זֹו בְ ָכל יֹום וָיֹום אַ ף לְ אַ חַ ר שָ נִ ים אֲ רֺ ךֹות בָ הֶ ן
יאים בָ ה בְ ַעל ּפֶ ה ךִ י הָ יו ְ
וְ נִ פְ לָאֹות .וְ הָ יו עֹובְ דֵ י ה' שֶ הָ יו בְ קִ ִ
קָ מו בַ חֲצֹות בִ ְת ִמידות ובִ קְ בִ יעות לְ ל ֹא הֶ פְ סֵ ד שֶ ל לַיְ ָלה עַ ד שֶ ט ְָדעו ְתפִ ָכה ז ֹאת בְ ַעל ּפֶ ה.
וְ אַ ף ַעל ּפִ י ֵכן הִ ְמ ִשיכו לֹומַ ר אֶ ת הַ ְתפִ ָכה הַ ז ֹאת ְבי ְָד ָעם אֶ ת רום ע ְֶרךָה שֶ ל מַ ֲע ָלה עֲצומָ ה זֹו שֶ ל קִ ימַ ת חֲצֹות לַיְ ָלה.
ִס ֵּפר לִ י אַ בְ ֵרְך תַ לְ ִמיד חָ ָכם שֶ הָ ָיה אֹומֵ ר ְתפִ ָכה זֹו ָךל יֹום בְ מֶ שֶ ְך ךַלָ ה חֳדָ ִשים לִ פְ ֵני שֶ הָ לְַך לִ ישֹ ן ,ולְ אַ חַ ר ַךלָ ה חֳדָ ִשים
שֶ אֲמָ ָרה בִ ְרצִ יפותִ ,מן הַ שָ מַ יִ ם ִס ְדרו לֹו ךֹולֵל חֲצֹות ומָ צָ א אֶ ת עַצְ מֹו קָ ם בְ ָכל לַיְ ָלה בַ חֲצֹות לְ ל ֹא שֶ חָ שַ ב מַ לָ ש ַלעֲשֹות
ז ֹאת ,ךִ י גָדֹול ְמאֹ ד ךֹ חַ הַ ְתפִ ָכה לְ זַךֹות אֶ ת הָ אָ דָ ם לְ ָכל הָ אֹוצָ רֹות וְ הַ לַ תָ נֹות שֶ ט ְֶש ָנם בָ עֹו ָלם.
וְ כְָך ַגם ִס ֵּפר לִ י חָ בֵ ר תַ לְ ִמיד חָ ָכם ,שֶ ִהםֹו אַ בְ ֵרְך ךֹולֵל הַ שֹוקֵ ד ַעל תַ לְ מודֹו בְ מֶ שֶ ְך ָךל ְשעֹות הַ טֹום ךֺכֹו ,שֶ ךַ אֲ שֶ ר שָ מַ ע
תֹורה וְ הַ ְתפִ ָכה בַ חֲצֹות לַיְ ָלה ,הֵ חֵ ל לֹומַ ר בְ ָכל יֹום לִ פְ ֵני הַ שֵ ָנה אֶ ת ְתפִ ָכה פ"ח
וְ קָ ָרא ַעל מַ ֲעלָתָ ה הַ גְ דֹולָה שֶ ל עֵסֶ ק הַ ָ
ִמכִ קוטֵ י ְתפִ כֹות ,וְ כְָך בְ מֶ שֶ ְך שָ ָנה ְת ִמימָ ה הָ ָיה אָ ְמ ָרה ִמדֵ י ֶע ֶרב לִ פְ ֵני שֶ הָ ָיה עֹו ֶלה עַ ל יְ צועֹו ,אַ ף שֶ דָ בָ ר ֶזה ל ֹא הָ ָיה נִ ְראֶ ה
בָ אֹ ֶפק ךְ ָלל וכְ ָלל ,ולְ אַ חַ ר שָ ָנה מָ צָ א אֶ ת עַ צְ מֹו לֹומֵ ד ְבכֹו ֵלל חֲצֹות ִמדֵ י לַיְ ָלה ,ךְ שֶ ְשאַ לְ ִתיו ךֵיצַ ד זָכָ ה לְ ָכְךִ ,סּפֵ ר לִ י שֶ הָ ָיה
אֹומֵ ר ְתפִ ָכה זֹו בְ ָכל יֹום עַ ד שֶ ָז ָכה לְ כְָך ,וְ ִס ֵּפר לִ י ַעל חָ בֵ ר נֹוסָ ף שֶ הָ ָיה אֹומֵ ר ְתפִ ָכה פ"ח בְ ָכל יֹום וָיֹום ,ולְ אַ חַ ר ַךלָ ה
חֳדָ ִשים אַ ף הוא הֵ חֵ ל לָקום חֲצֹות.
קֹור ִאים ְבסֹוף הַ מֵ פֶ ר
ּפורים ַרבִ ים ַעל אֲ נ ִָשים שֶ הִ ְתּפַכְ לו ַעל ךְָך וְ זָכו לָקום חֲצֹות ,וְ ָל ֵכן צֵ ַרפְ נו לְ תֹו ֶע ֶלת הַ ְ
וְ ֵכן י ְֶש ָנם ִס ִ
אֶ ת הַ ְתפִ ָכה הַ זֹו ,שֶ הִ יא אָ ְמ ָנם קְ צָ ָרה ,אֲ בָ ל ךֹ חָ ה ַרב ְמאֹ ד לְ זַךֹות אֶ ת הָ אָ דָ ם לְ מַ ֲע ָלה גְ דֹו ָלה וְ נִ פְ לָאָ ה זֹו.
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הִ ֵםה יֵש לָדַ ַעת שֶ ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם יִ ְרצֶ ה ז ֹאת בֶ אֱמֶ ת אֲ ַזי בְ וַדַ אי יו ַכל לְ קַ ֵטם ז ֹאת וְ לָקום בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה.

ֲבורתֹו שֶ ל הַ גָאֹון הַ קָ דֹוש ַרבִ י יְ הודָ ה אַ ְש ָלג זַצַ "ל בַ ַעל ּפֵ רוש הַ ֺמ ָכם ,שֶ הָ יו
הודי שֶ ָרצָ ה לְ הִ צְ טָ ֵרף ַלח ָ
וכְ מֹו שֶ ְל ֺס ָּפר ַעל יְ ִ
תֹורת הַ מֹוד בְ ָכל לַיְ ָלה בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה עִ ם ַרבָ ם בַ ַעל הַ ֺמ ָכם .אֲ בָ ל הוא טָ ַען ָךל הָ עֵ ת שֶ ִלזְגֹו חַ כָש ְמאֹ ד
עֹוסקִ ים בְ לִ לוד ַ
ְ
תֹורה ,וְ אַ ף טָ ַען שֶ ִא ְשתֹו אֹומֶ ֶרת לֹו שֶ ִהםֹו חַ כָש ְמאֹ ד ,וְ שֶ כ ֹא ַיעֲשֶ ה ז ֹאת ְבשום
בִ כְ דֵ י לָקום בְ אֶ ְמצָ עֹו שֶ ל הַ כַיְ ָלה וְ לִ לְ מֹ ד ָ
אֹ ֶפן ,ךִ י הַ דָ בָ ר עָלול לְ הַ זִיק לִ בְ ִריאותֹו.
הודי הַ ֶזה הִ ְתקַ בֵ ל ַלעֲבֹודָ ה בְ ִמפְ ָעל שֶ ל ְתנובָ ה שֶ הָ ָיה סָ מוְך לְ בֵ יתֹו שֶ ל בַ עַ ל הַ ֺמ ָכם זַצַ "ל
וְ הִ ֵםה ל ֹא ָעבַ ר זְמַ ן ַרב ,וְ הַ טְ ִ
רֹואים אֹותֹו בִ קְ בִ יעות ְבשָ עָ ה זֹו הֹולְֵך
לְ ִמ ְשמֶ ֶרת לַיְ ָלה ,וְ ִה ֵםה חֲבֵ ָריו אֲשֶ ר הָ יו הֹולְ כִ ים לַכִ לוד עִ ם בַ ַעל הַ ֺמ ָכם הָ יו ִ
ַלעֲבֹודָ תֹו בְ ִמ ְשמֶ ֶרת לַיְ ָלה בַ ִלפְ ָעל הַ מָ מוְך.
ֲבורתֹו שֶ ל בַ ַעל הַ ֺמ ָכם זַצַ "ל ,ךִ ְראָ ָיה לְ ָכְך שֶ אֵ ין הַ דָ בָ ר תָ לוי אֶ ָכא ִב ְרצֹונֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם
וְ הָ יו ְמסַ ּפְ ִרים ז ֹאת תָ ִמיד ְב ֵני ח ָ
ַוהֲבָ ַנת הַ לַ ֲע ָלה הַ גְ דֹולָה שֶ טֵש בְ כְָך.
ךִ י ךַאֲ שֶ ר יָבִ ין הָ אָ דָ ם אֶ ת מַ ֲעלָתֹו הָ עֲצומָ ה שֶ ל הַ כִ לוד בִ ְשעֹות הַ כַיְ ָלה ,בְ וַדַ אי יִ ְמצָ א ְבעַצְ מֹו אֶ ת הַ ךֹ חַ וְ הַ טְ כֹ ֶלת לְ קַ ֵטם
עֹומ ִדים ְבבֵ ית
ז ֹאת ,וכְ שֵ ם שֶ ט ְֶש ָנם אַ לְ ֵפי ּפֹועֲלִ ים בְ ָכל בָ תֵ י הַ חֲרֹ שֶ ת בְ ִמ ְש ְמרֹות לַיְ ָלה ,ךְָך יו ַכל אַ ף הוא לִ הְ יֹות מֵ עַ בְ דֵ י ה' הָ ְ
ה' בַ כֵילֹות אֲשֶ ר ֲעלֵיהֶ ם ָךל הָ עֹו ָלם קַ ָטם ךְ ִדבְ ֵרי ֲח ַז"ל (מנחות צט) וכְ ִדבְ ֵרי הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (ויקרא יג).
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ומ ְשתֹוקֵ ק בְ ָכל ְמאֹ דֹו וְ לִ בֹו לְ מַ ֲעלַת הַ קִ ימָ ה בַ חֲצֹות ה ֲֵרי שֶ בִ זְכות ךְָך מֺבְ טָ ח לֹו שֶ טִ ְז ֶךה ַלעֲשֹות אֶ ת
ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם חָ ֵפץ ִ
ָךל מָ ה שֶ הוא צָ ִריְך ַלעֲשֹות בָ עֹו ָלם הַ ֶזהַ ,עד שֶ טִ ְז ֶךה לְ הַ ְשלִ ים אֶ ת ִתקונֹו בְ תַ כְ לִ ית הַ ְשלֵמות ,ךְ מֹו שֶ ךֹותֵ ב הַ גה"צ ַר ִבי ַיעֲקֹ ב
מֵ ִאיר שֶ כְ טֶ ר ְשלִ יטָ "א בְ ִספְ רֹו אֹ סֶ ף אֲמָ ִרים :שָ מַ עְ ִתי מֵ הַ גה"צ ר' ִבנְ י ִָמין זְאֵ ב חֶ ִשין זצוק"ל שֶ אָ מַ ר שֶ לובָ א בַ ְמפָ ִרים
דֹושים שֶ ִלי שֶ ִל ְשתֹוקֵ ק לָקום בַ חֲצֹות ,בִ זְכות ךְָך יִ ְז ֶךה לְ הַ ְשלִ ים אֶ ת ִתקונֹו בָ עֹו ָלם הַ ֶזה בְ תַ כְ לִ ית הַ ְשלֵמות.
הַ קְ ִ
וְ יֵש לְ ָכל אֶ חָ ד לָדַ ַעת ,שֶ ַךאֲ שֶ ר הוא יַחְ ּפֹ ץ וְ יִ ְרצֶ ה וְ יִ ְשתֹוקֵ ק לָקום בַ חֲצֹותַ ,על יְ דֵ י ֶזה בְ וַדַ אי בִ ְרבֹות הַ זְ מַ ן יִ זְךֶ ה לְ כָ ְך,
ךְ מֹו שֶ אָ ְמרו ֲח ַז"ל :בְ דֶ ֶרְך שֶ אָ דָ ם רֹוצֶ ה לֵילְֵך מֹולִ יכִ ים אֹותֹו ,ופ ֵֵרש ַעל ךְָך הַ לַ הַ ְרשָ "א ,מַ דועַ אָ ְמרו ֲח ַז"ל מֹולִ יכִ ים אֹותֹו
בִ לְ שֹון ַרבִ ים ,אֶ ָכא שֶ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ ִלשָ מַ יִ ם שֹולְ ִחים לֹו מַ לְ אָ כִ ים שֶ טְ סַ טְ עו בַ עֲדֹו ָל ֶל ֶכת בַ דֶ ֶרְך שֶ הוא בֹוחֵ ר בָ ה.
וְ ָל ֵכן ָךל תַ פְ קִ ידֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם שֶ חָ ֵפץ וְ רֹוצֶ ה לָקום בַ חֲצֹות ,הוא ַרק לְ חַ ֵזק אֶ ת הָ ָרצֹון וְ הַ ךִ מופִ ים וְ הַ ִה ְשתֹוקְ קות שֶ בֹו
ומעַ ךֵ ב מֵ הַ דָ בָ ר הַ גָדֹול
לְ קִ ימַ ת חֲצֹות ,ךִ י ַך ֲאשֶ ר יִ ְה ֶיה לֹו ָרצֹון חָ ָזק וְ תַ קִ יף לְ כְָך ,בְ וַדַ אי ל ֹא יו ַכל לִ ְמנֹ ַע אֹותֹו שום מֹונֵעַ ְ
וְ הֶ עָצום הַ ֶזה.
וכְ מֹו שֶ הָ יו נֹוהֲגִ ים צַ ִדיקִ ים ַרבִ ים ֲאשֶ ר הָ ָיה לָהֶ ם ָרצֹון חָ ָזק וְ תַ קִ יף לָקום חֲצֹות ,שֶ אֲפִ כו ַךאֲשֶ ר הָ יו יְ שֵ נִ ים שָ עָ ה קַ ָכה
בִ לְ בַ ד בַ כַיְ ָלה ,ךַאֲ שֶ ר הָ יְ תָ ה מַ גִ יעָ ה ְש ַעת חֲצֹות הָ יו קֹופְ צִ ים ִמ ִלחָ תָ ם וְ קָ ִמים בִ ז ְִריזות גְ דֹו ָלה ַלעֲבֹודַ ת הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך.
וְ ָלז ֹאת הֵ ם זָכוַ ,על יְ דֵ י שֶ הֵ ם י ְָדעו וְ הִ ְרגִ ישו בִ לְ בָ בָ ם אֶ ת גֹ דֶ ל הַ לַ ֲע ָלה הָ עֲצומָ ה שֶ ל קִ ימַ ת חֲצֹות ,אֲ שֶ ר בָ ה ְתלויִ ם ָךל
ִתקו ֵני הַ ְשכִ י ָנה וְ הַ גְ ֺא ָכה הַ ְשלֵמָ ה.
וכְ מֹו שֶ ְל ֺס ָּפר ַעל הַ גָאֹון הַ צַ ִדיק ַר ִבי ִבנְ י ִָמין זְאֵ ב חֶ ִשין זַצַ "ל ,שֶ בְ סֹוף יָמָ יו ַךאֲ שֶ ר הָ ָיה חֹו ֶלה ְמאֹ ד ,וְ הָ ָיה חֹו ֵזר
עורים בְ שָ עָ ה ְמאֺחֶ ֶרת ְמאֹ ד ,וְ אַ ף ַעל ּפִ י ֵכן הָ ָיה קָ ם חֲצֹות אַ ף לְ אַ חַ ר חֲצִ י שָ ָעה שֶ ל שֵ ָנה בִ לְ בַ ד ,וְ ִאם אֵ ַרע שֶ כ ֹא הֵ עִ ירו
ִמ ִש ִ
אֹותֹו בַ חֲצֹות ִמּפְ ֵני שֶ חָ סו עָ לָיו ךֵיצַ ד יָקום בְ חֹ לִ י גָדֹול ָך ֶזהַ ,ך ֲאשֶ ר ךִ ְמ ַעט ל ֹא בָ אָ ה ְתנומָ ה לְ ַעפְ ַעּפָיו ,הָ ָיה אֹומֵ ר אַ חַ ר ָךְך
טותי שֶ הִ יא קִ ימַ ת חֲצֹות.
לִ בְ ֵני בֵ יתֹו ,נְ טַ לְ תֶ ם ִמלֶ םִ י אֶ ת ָךל ִח ִ
וְ הָ יו צַ ִדיקִ ים שֶ הָ יו יְ שֵ נִ ים ךְ שֶ ַרגְ ָלם הָ אַ חַ ת ֺמםַחַ ת ַעל הָ אָ ֶרץ ,ךְ דֺגְ מַ ת הַ גה"צ ר' צִ טֹון בְ ָר ָכה זַצַ "ל ,וְ ֶזה ִמגֹ דֶ ל ְרצֹו ָנם הָ עַ ז
לִ זְךֹות לָקום בַ חֲצֹות לַיְ ָלה.

ךְָך ַגם צַ ִדיקִ ים אֲחֵ ִרים ָנהֲגו שֶ כ ֹא הָ יו ְמכ ִַמים אֶ ת ַרגְ לֵיהֶ ם אַ ף בִ ימֹות הַ קֹ ר הַ גְ דֹולִ ים ,צַ ִדיקִ ים אֲ חֵ ִרים הָ יו נִ ְשאָ ִרים
ע ִֵרים וְ ל ֹא הֹולְ כִ ים לִ ישֹ ן ךְ ָלל ,ךְ דֺגְ מַ ת הַ גה"ק ַר ִבי שָ לֹום שַ ְר ַע ִבי זַצַ "ל.
ותפִ ָכה ךְ דֵ י שֶ כ ֹא יַפְ ִסידו חַ ס וְ שָ לֹום אֶ ת
תֹורה ְ
וְ ָכל ז ֹאת ִמגֹ דֶ ל חֶ ְשקָ ם וְ חֶ פְ צָ ם הֶ עָצום לִ זְךֹות לָקום בַ חֲצֹות וְ ַלעֲסֹ ק בְ ָ
קִ ימַ ת חֲצֹות.
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וְ הַ דֶ ֶרְך לִ זְךֹות לְ ָרצֹון חָ ָזק וְ תַ קִ יף הואַ ,על יְ דֵ י שֶ הָ אָ דָ ם יִ לְ מַ ד בְ ָכל יֹום ַעל מַ ֲע ַלת קִ ימַ ת חֲצֹות ִמ ָךל הַ ְמפָ ִרים שֶ ךָ ְתבו אֹו
שֶ כִ קְ טו אֶ ת מַ ֲע ַלת וגְ ֺד ַכת הַ דָ בָ ר הַ גָבֹוהַ וְ הֶ עָצום הַ ֶזה.
עֹורר לִ בֹו ַלעֲשֹות ז ֹאת וְ עַ ל
עֹורר לִ בֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם לְ הָ ִבין בְ יֹותֵ ר אֶ ת מַ ֲע ַלת וגְ ֺד ַכת קִ ימַ ת חֲצֹות ַעד שֶ טִ ְת ֵ
ךִ י ַעל יְ דֵ י ךְָך יִ ְת ֵ
יְ דֵ י ךְָך יִ ְז ֶךה לְ ָרצֹון חָ ָזק וְ תַ קִ יף לָקום וְ ַעל יְ דֵ י ֶזה וַדַ אי שֶ טִ ְז ֶךה לָקום בַ חֲצֹות.
ובְ ֶעצֶ ם הַ כִ לוד שֶ ל הָ אָ דָ ם בַ ְמפ ִָרים הַ ְמדַ בְ ִרים ַעל מַ ֲע ַלת קִ ימַ ת חֲצֹות ,וְ חִ ּפושֹו ובִ קושֹו אֶ ת הַ דָ בָ ר הַ גָדֹול הַ ֶזה ,יִ ְז ֶךה
עֹורר אֶ ת ְרצֹונֹו לְ כְָך ,הוא מַ ְראֶ ה אֶ ת ְרצֹונֹו הַ גָדֹול לִ זְךֹות בֶ אֱמֶ ת לָקום בַ חֲצֹות .וְ עַ ל יְ דֵ י ָךְך
לְ כְָך ,ךִ י בָ ֶזה שֶ הוא ְמחַ ּפֵש לְ ֵ
הוא יִ ְז ֶךה בַ מֹוף בְ פֹ ַעל לְ קַ ֵטם ז ֹאת.
ךְ מֹו שֶ שָ מַ עְ ִתי מֵ אֶ חָ ד ִמגְ דֹו ֵלי הָ ַרבָ נִ ים ְשלִ יטָ "א ,שֶ בָ א אֵ לָיו תַ לְ ִמידֹו וְ הִ ְתאֹו ֵנן בְ פָ נָיו שֶ הוא קָ ם ְב ָכל יֹום ְבשָ עָ ה ְמאֺ חֶ ֶרת
ְמאֹ ד בַ בֹ קֶ ר ,וְ אֵ ינֹו מַ צְ לִ יחַ לָקום אֲפִ כו ִבזְמַ ן קְ ִריאַ ת ְשמַ ע ווַדַ אי שֶ אֵ ינֹו קָ ם בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה אֹו לִ ְתפִ ָכה ְבהָ נֵץ הַ חַ לָ ה.
דֹושים ,וְ יִ ְתּפַ ֵכל ָךל יֹום לִ פְ ֵני
הֹורה לֹו אֹותֹו ַרב ,שֶ טִ לְ מַ ד בְ ָכל יֹום ַעל מַ ֲע ַלת הַ קִ ימָ ה בַ בֹ קֶ ר הַ ְש ֵךם ,מֵ הַ ְמפ ִָרים הַ קְ ִ
וְ ָ
בֹוראֹו ַעל ךְָך ,וְ ַעל יְ דֵ י ֶזה בְ וַדַ אי יִ ְז ֶךה לָקום ְבהַ ְשךָמָ ה ,וְ אָ ֵכן אֹותֹו אָ דָ ם עָשָ ה ךִ ְדבָ ָריו ,וְ תֹוְך ְתקופָ ה קְ צָ ָרה נִ ְשתַ םו ָךל
ְ
תֹורה עַ ד הַ בֹ קֶ ר ךְ שֶ הוא ְמסַ ֵטם אֶ ת הַ כַיְ ָלה ִב ְתפִ ָכה ְבהָ נֵץ
חַ טָיו ִמן הַ קָ צֶ ה אֶ ל הַ קָ צֶ ה ,עַ ד שֶ הֵ חֵ ל לָקום בַ חֲצֹות לַיְ ָלה וְ ַלעֲסֹ ק בַ ָ
הַ חַ לָ ה.
עֹורר אֶ ת ְרצֹונֹו לִ זְךֹות לְ כְָךַ ,על יְ דֵ י שֶ כָמַ ד ַעל ךְָך ,וְ אַ חַ ר ךְָך הִ ְת ַּפ ֵכל ַעל ֶזה ,ךִ י ַגם ְתפִ ָכתֹו שֶ ל
וְ ָכל ֶזה ִמשום שֶ הוא ֵ
בֹוראֹו שֶ טִ ְז ֶךה לָקום
ומ ְתחַ ֵםן לִ פְ ֵני ְ
הָ אָ דָ ם אַ ח ֲֵרי שֶ כָמַ ד ַעל גְ ֺד ַכת דָ בָ ר ֶזהִ ,הםָה נֹובַ ַעת מֵ עֹ מֶ ק לְ בָ בֹו ,וְ ַעל יְ דֵ י שֶ רֹוצֶ ה בֶ אֱ מֶ ת ִ
חֲצֹותִ ,ה ֵםה הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ל ֹא יִ ְמ ַנע טֹוב לַהֹולְ כִ ים בְ תָ ִמים ,ובְ וַדַ אי יְ סַ ֵט ַע בַ עֲדֹו לְ ָע ְבדֹו וְ ַלעֲשֹות ְרצֹונֹו ,לָקום חֲצֹות
ותפִ ָכה ךִ ְרצֹונֹו ְורצֹון יְ ֵראָ יו.
תֹורה ְ
לַיְ ָלה וְ ַלעֲסֹ ק בְ ָ

ֵׁאוָךֶ
ְר
ֶּרֶי
ְכָּלֶאֲׁש
ָּניֶל
ֵׁרֶא
ָּב
ח
אַ חַ ת הָ עֵצֹות הַ חֲשובֹות בְ יֹותֵ ר ִהיא ַעל יְ דֵ י חֲבֵ ִרים שֶ ִל ְתחַ בְ ִרים יַחְ דָ ו ,וְ ִאיש לְ ֵר ֵעהו יַעְ זֹ רו וְ יָקומו י ְַחדָ ו חֲצֹות ,וכְ פִ י
דֹור ִשים ,שֶ מָ מוְך ַלּפָסוק (תהילים קי"ט)" :חֲצֹות לַיְ לָה אָ קום לְ הֹודֹות לְָך" ,בָ א הַ ּפָסוק" :חָ בֵ ר אָ נִ י
דֹורשֵ י ְרשומֹות ְ
שֶ הָ יו ְ
לְ כָל אֲשֶ ר יְ ֵראוָך"ְ ,דהַ יְ נו שֶ עִ נְ ָין ֶזה שֶ ל קִ ימַ ת חֲצֹות תָ לוי ְמאֹ ד ְב ִדבוק הַ חֲבֵ ִרים.
וְ הַ חַ ַעם לְ כְָך הוא ךֵי ָון שֶ חֹובִ ים הַ ְשנַיִ ם ִמן הָ אֶ חָ דִ ,מּפְ ֵני שֶ ַךאֲשֶ ר נֶחְ לָש הָ אֶ חָ ד חֲבֵ רֹו ְמחַ זְקֹו ,ז ֹאת וָעֹוד ֵךי ָון שֶ קִ ימַ ת
חֲצֹות הוא דָ בָ ר חָ שוב ְמאֹ דִ ,משום ָךְך יֵש ָעלָיו ְמנִ יעֹות ַרבֹות ,וְ ָל ֵכן צְ ִריכִ ים מַ שֶ הו ְסגֺכִ י וְ רוחָ נִ י ,ךְ דֵ י שֶ טִ ְה ֶיה לָאָ דָ ם ִסטועַ
ִמלְ מַ עְ ָלה ,וְ ָל ֵכן ךָתוב סָ מוְך לֹו :חָ בֵ ר אָ נִ י ְלכָל אֲ ֶשר י ְֵראּוָך  -ךִ י ַך ֲאשֶ ר חֲבֵ ִרים ִמ ְתחַ בְ ִרים יַחַ ד ,עִ ם ָרצֹון אֲ ִמ ִתי לָקום
חֲצֹות ,יִ הְ ֶיה לָהֶ ם ִסטַעְ תָ א ִד ְשמַ ָטא וְ הֵ ם יַצְ לִ יחו בְ ָכל מַ עֲשֵ יהֶ ם.

ךְ מֹו שֶ ָךתַ ב הַ "בֶ ן יְ הֹויָדָ ע" ,שֶ 'אֶ חָ ד' ֶזה בְ גִ ימַ ְט ִר ָטה ְשלֹושָ ה עָשָ ר וְ 'אֶ חָ ד' וְ עֹוד 'אֶ חָ ד' ,בְ גִ ימַ ְט ִר ָטה עֶ ְש ִרים וָשֵ ש ,שֶ ֶזה
הַ גִ ימַ ְט ִר ָטה שֶ ל שֵ ם ֲה ָו ָיה בָ רוְך הוא ,וְ ֶזה ְמרֺ לָ ז בַ ּפָסוק" :וְ אָ הַ ְבּתָ לְ ֵרעֲָך ךָמֹוָך ,אֲ נִ י ה'" שֶ ַךאֲ שֶ ר יֵש ְש ֵני חֲבֵ ִרים
שֶ אֹוהֲבִ ים ֶזה ָל ֶזה ,ה' יִ ְתבָ ַרְך אֹומֵ ר ַגם ֲאנִ י נִ כְ ָנס בַ חֲבֵ רות הַ זֹו ַו ֲאנִ י שֹו ֵכן בֵ ינֵיהֶ ם.
ושנֵיהֶ ם ְביַחַ דְ ,בכֹ חֹות ְורצֹונֹות
ָל ֵכן ךְ שֶ רֹוצִ ים לִ זְךֹות לַלַ ֲע ָלה שֶ ל קִ ימַ ת חֲצֹות ,ךְ דַ אי ְמאֹ ד לְ הִ ְתחַ בֵ ר עִ ם עֹוד חָ בֵ רְ ,
עֹושים ,וְ ֵכן מובָ א
ִ
יעֹוררו אֶ חָ ד אֶ ת הַ שֵ נִ י ,וְ אָ ֵכן יָדועַ ִמלַ עֲשֵ יהֶ ם שֶ ל צַ ִדיקִ ים ַר ִבים ,שֶ ךְָך הֵ ם הָ יו
ְמשֺ תָ פִ ים יָעִ ירו וִ ְ
אשית חָ כְ מָ ה' (שער הקדושה פרק ז') ,שֶ קִ ימַ ת חֲצֹות ךֹ ה חֲשובָ ה ,שֶ ךְ דַ אי ֲאפִ כו שֶ אֶ חָ ד יִ שָ אֵ ר ֵער ִבכְ דֵ י לְ הָ עִ יר אֶ ת
בְ ' ֵר ִ
עֹורר בַ חֲצֹות ,ולְ מָ ח ֳָרת ַיחֲלִ יפו ֶ -זה שֶ קָ ם בַ כַיְ ָלה
חֲבֵ רֹו בַ חֲצֹות ,אַ ףַ -עלּ-פִ י שֶ הוא יִ ישַ ן אַ חַ ר-ךְָך ,וְ הָ עִ קָ ר שֶ הַ שֵ נִ י יִ ְת ֵ
הַ קֹודֵ ם ,הוא שֶ כ ֹא יִ ישַ ן ךְ דֵ י שֶ הַ שֵ נִ י יָקום ,וְ חֹו ֵזר חֲלִ י ָלה.
וְ ֵכן ְמ ֺס ָּפר (בספר השרף) ַעל הָ ַרב הַ צַ ִדיק ַרבִ י ְשמואֵ ל שַ ּפִ ָירא זַצַ "ל שֶ ָךל ְד ָרכָיו הָ יו ְבהַ צְ ֵנ ַע ֶל ֶכת גָדֹול ,וְ ל ֹא הָ ָיה
עֹורר אֶ ת הַ צִ בור בְ שום עִ נְ ָין הַ צָ ִריְך ִתקון ,אֶ ָכא הָ ָיה אֹוחֵ ז תָ ִמיד בְ ֶפלְֶך הַ ְש ִתיקָ ה ,חֲבֵ ָריו הַ צַ ִדיקִ ים
ִמנְ הָ גֹו ְבדֶ ֶרְך ךְ ָלל לְ ֵ
הִ ְתבַ ְחאו לְ גַבָ יו ,שֶ בֶ אֱמֶ ת הוא ל ֹא צָ ִריְך לֹומַ ר ךְ לום ,מֵ אַ חַ ר שֶ דַ י לְ הִ ְסתַ ֵךל ָעלָיו וְ לִ ְראֹות אֹותֹו וְ אֶ ת קְ דֺשָ תֹו וְ יִ ְראַ ת הַ שָ מַ יִ ם
עֹור ִרים לִ ְתשובָ הְ ,באַ הֲבָ ה וְ יִ ְראַ ת ה' ,בְ לִ י שֶ ט ֹאמַ ר ךְ לום.
ומ ָטד ִמ ְת ְ
שֶ ַעל ּפָ נָיוִ ,
עֹורר בְ ָכל ֵעת ְמצ ֹא ,וְ ֶזה הַ םֹושֵ א שֶ ל קִ ימַ ת חֲצֹות! ָךל
אֲבָ ל הָ ָיה נֹושֵ א אֶ חָ ד שֶ ְבנֹושֵ א ֶזה הוא חָ ַרג ִמגִ ְדרֹו ,וְ ָעלָיו הָ ָיה ְמ ֵ
עֹורר אֹותֹו לָקום בַ חֲצֹות ,הוא ל ֹא הָ ָיה נִ ְמ ָנע ִמךְָך.
ִמי שֶ הוא חָ שַ ב שֶ הוא יָכֹול לְ הַ ְשּפִ יעַ ָעלָיו ולְ ֵ
ומסַ ּפְ ִרים ֲאנ ִָשים שֶ הִ ךִ ירו אֶ ת הָ ַרב ְשמואֵ ל שַ ּפִ ָירא זַצַ "ל ,שֶ בֶ אֱמֶ ת יָכְ לו לְ ַכ ֵון אֶ ת הַ שָ עֹון ַעל ּפִ י הָ ֶר ַגע שֶ הוא הָ ָיה
ְ
נִ כְ ָנס לְ בֵ ית-הַ ךְ נֶסֶ ת בְ מֵ אָ הְ -שע ִָרים ,שֶ לַ לָ ש בָ ֶר ַגע שֶ ל חֲצֹות לַיְ ָלה ,אָ ז הָ ָיה נִ כְ ָנס לְ בֵ ית-הַ ךְ נֶסֶ ת ,וְ לֹומֵ ד עַ ד אֹור הַ בֹ קֶ ר,
וְ הָ יו יְ כֹולִ ים לְ ַכ ֵון אָ ז אֶ ת הַ שָ עֹון ַלחֲצֹות מַ לָ ש.
ובצְ עִ ירותֹו הָ ָיה הֹולְֵך לַשָ דֹות וְ לַטְ עָרֹות שֶ מָ בִ יב לִ ירושָ לַיִ ם ,וְ שָ ם הָ ָיה עֹוסֵ ק שָ עֹות אֲ רֺ ךֹות,
ָךל ֶזה הָ ָיה לְ ֵעת זִקְ נותֹוִ ,
ותפִ ָכה בֵ ינֹו לְ בֵ ין קֹונֹו ,וְ ֵכן ְמסַ ּפְ ִרים ַעל הַ ְתקו ָפה שֶ הָ ָיה בְ מֵ ירֹון ,שֶ ַגם אָ ז יָכְ לו לְ ַכ ֵון אֶ ת הַ שָ עֹון עַ ל ּפִ י הַ זְ מַ ן שֶ בֹו
בְ ִשיחָ ה ְ
הוא הָ ָיה נִ כְ ָנס לְ צִ טון קָ ְדשֹו שֶ ל ַר ִבי ִש ְמעֹון בַ ר יֹוחַ אי וְ ַרבִ י אֶ לְ ָע ָזר בְ נֹו ,שֶ הָ ָיה ְמדַ קְ דֵ ק לְ הִ ָך ֵנס מַ לָ ש בָ ֶר ַגע שֶ ל חֲצֹות.
רֹואים שֶ כ ְַמרֹות שֶ ָךל מַ עֲשָ יו שֶ ל ַרבִ י ְשמואֵ ל הָ יו תָ ִמיד ְבהֶ ְסתֵ ר ךָאָ מור ,ה ֲֵרי שֶ אֶ ת קִ ימַ ת הַ חֲצֹות הוא הָ ָיה דַ וְ קָ א
וְ הִ ֵםה ִ
ֲבורה ְמיֺחֶ דֶ ת לְ קִ ימַ ת חֲצֹות ,שֶ הָ יו ְמעִ ִירים ֶזה אֶ ת ֶזה וְ עֹוז ְִרים ֶזה ָל ֶזה לְ קַ ֵטם אֶ ת הָ עֲבֹודָ ה
עֹושֶ ה בְ גָלוי ,וְ הוא אַ ף הֵ קִ ים ח ָ
הַ חֲשובָ ה שֶ ל קִ ימַ ת חֲצֹות.
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ֶּלֶ ֶ
טֹוב
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ׁש
ח
וב ִב ְר ַךת הַ לַ ּפִ יל
עֵצָ ה נִ פְ לָאָ ה לְ קִ ימַ ת חֲצֹות ךָתַ ב הָ ֲא ִרי ָז"ל (מובא בליקוטי הלכות ר"ח) ,וְ הִ יא לְ ַכ ֵון בִ ְתפִ ַכת ַע ְרבִ ית ְ
חֹובים בֶ אֱ מֶ ת ,ךִ י
בִ ְתפִ ַכת הַ ְשךִ יבֵ נו בַ תֵ בֹות "וְ הַ ע ֲִמידֵ נו מַ לְ ךֵנו לְ חַ טִ ים טֹובִ ים ולְ שָ לֹום" לִ זְךֹות לָקום בַ חֲצֹות ,שֶ ֶזה הַ חַ טִ ים הַ ִ
אֵ כו הַ שָ עֹות הַ לֺבְ חָ רֹות ְביֹותֵ ר בְ חַ טָיו שֶ ל הָ אָ דָ ם ,ךְ מֹו ֵכן זֶהו הַ שָ לֹום הָ א ֲִמ ִתי שֶ ל הָ אָ דָ ם עִ ם קֹונֹו וְ עִ ם נִ ְשמָ תֹו ,ךִ י ְבשָ עָ ה זֹו
עֹורר וְ לָקום בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה.
וס ֺג ַכת הַ ַך ָו ָנה בְ ִמכִ ים אֵ כו ,שֶ ִלן הַ שָ מַ יִ ם יַעַ זְרוהו לְ הִ ְת ֵ
ִמ ְת ַגכָה הֶ אָ ַרת נִ ְשמָ תֹו שֶ ל הָ אָ דָ םְ ,
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עֵצָ ה נִ פְ לָאָ ה לְ קִ ימַ ת חֲצֹות ךָתַ ב מֹוהַ ְר ָנ"ת (הלכות ר"ח ג') ,וְ הִ יא א ֲִמ ַירת קְ ִריאַ ת ְשמַ ע שֶ ַעל הַ ִלחָ ה ְב ַכ ָו ָנה גְ דֹו ָלה
עֹוררות הַ ֵכב ,וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ ַעל יְ דֵ י שֶ אֹומֵ ר הָ אָ דָ ם אֶ ת קְ ִריאַ ת ְשמַ ע שֶ ַעל הַ ִלחָ ה בְ ַכ ָו ָנה גְ דֹו ָלה ַועֲצומָ ה ,הוא מַ כְ נִ יעַ
וְ הִ ְת ְ
ומעַ ךֵ ב ,ובַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה
אֶ ת ָךל הַ ְמקַ ְט ְרגִ ים ,וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך הוא זֹו ֶכה שֶ םִ ְשמָ תֹו עֹו ָלה לְ מַ עְ ָלה בִ ְש ַעת ְשנָתֹו לְ ל ֹא שום מֹו ֵנ ַע ְ

הִ יא שָ בָ ה אֵ לָיו חֲדָ שָ ה ונְ קִ ָטה בְ סֹוד חֲדָ ִשים לַבְ קָ ִרים ַרבָ ה אֱמונָתֶ ָך ,ז ֹאת וָעֹוד ,הָ א ֲִרי ָז"ל ְמבָ אֵ ר שֶ הַ טִ חוד הַ ַםעֲשֶ ה בָ עֹולָמֹות
ומ ְסתַ ֵטם ַעל יְ דֵ י הַ כִ לוד בַ חֲצֹות לַיְ ָלהָ ,ל ֵכן ָךל
הָ עֶלְ יֹונִ ים ַעל יְ דֵ י הַ כִ לוד בַ כַיְ ָלה ,מַ ְתחִ יל בִ קְ ִריאַ ת ְשמַ ע שֶ ַעל הַ ִלחָ ה ִ
תֹורה.
הַ לַ ְתחִ יל בְ ִמצְ ָוה זֹו ךְ ִתקונָהִ ,מן הַ שָ מַ יִ ם יְ סַ טְ עו בְ יָדֹו לְ סַ טְ מָ ה ךַהֹ ֶגן ,וְ ָל ֵכן ֵיקַ ל ָעלָיו לָקום בַ חֲצֹות לִ לְ מֹ ד ָ
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וס ֺג ָכה נִ פְ לָאָ ה לְ קִ ימַ ת חֲצֹות ךֹותֵ ב הַ בַ ַעל שֵ ם טֹו ב (בעל שם טוב על התורה פרשת בראשית דף קס"ה) ,וְ ִהיא
ֵעצָ ה ְ
ַעל ּפִ י הַ יְ סֹוד וְ הַ ךְ ָלל ,שֶ ַךאֲ שֶ ר הָ אָ דָ ם בָ א ַלעֲשֹות אֵ יזֹו ִמצְ ָוה וְ ָכל ַך ָונָתֹו הִ יא ַרק לְ שֵ ם שָ מַ יִ ם לְ ל ֹא שום ּפְ נִ טָה ומַ ְחשָ בָ ה
ז ָָרה ,אֲ ַזי ִמ ְתג ֶָרה בֹו ְמאֹ ד הַ טֵצֶ ר הָ ָרע בִ כְ דֵ י לְ הַ פְ ִריעַ לֹו ולְ בַ ְחלֹו ִמקִ טום הַ ִלצְ ָוה הַ זֹו ,וְ אֵ ינֹו מַ םִ יחֹו ְבשום ּפָ נִ ים וָאֹ פֶ ן לְ קַ ֵטם
ומכְ שֹולִ ים בִ כְ דֵ י לְ הַ פְ ִרי ַע לֹו וְ לִ ְמנֹ עַ אֹותֹו לְ קַ ֵטם אֹותָ ה ,אֲ בָ ל ךַ אֲ שֶ ר רֹואֶ ה
ִמצְ ָוה זֹו ,וְ ז ֹאת ַעל יְ דֵ י שֶ הוא שָ ם לֹו מַ הֲמורֹות ִ
ישית ,ה ֲֵרי הוא מַ םִ יחֹו ַלעֲשֹות אֶ ת
הַ טֵצֶ ר הָ ָרע ,שֶ הָ אָ דָ ם ִמ ְת ַך ֵון בַ ע ֲִש ַטת ִמצְ ָוה זֹו לְ שֵ ם ֲהנָאֹותָ יו הַ ג ְַש ִמטֹות ולְ תֹועַלְ תֹו הָ ִא ִ
הַ ִלצְ ָוה הַ זֹו ךִ ְרצֹונֹו וְ הֹולְֵך לֹו לְ דַ ְרךֹו.
וְ ָל ֵכן י ְֶשנָה עֵצָ ה נִ פְ לָאָ ה ,ךַאֲ שֶ ר הָ אָ דָ ם בָ א ַלעֲשֹות אֵ יזֹו ִמצְ ָוה ,וְ הוא רֹואֶ ה שֶ ִל ְתגַבְ ִרים ָעלָיו הַ קְ שָ יִ ים וְ הַ ְלנִ יעֹות ,וְ אֵ י ָנם
ישית וְ תֹועֶ ֶלת ג ְַש ִמית ,וְ עַ ל יְ דֵ י
יחים בַ עֲדֹו ַלעֲשֹותָ ה ולְ קַ טְ מָ ה ךִ ְרצֹונֹו ,עֲצָ תֹו הִ יא שֶ טְ ַכ ֵון וְ יַחְ שֹ ב ַלעֲשֹותָ ה לְ שֵ ם ֲהנָאָ ה ִא ִ
מַ םִ ִ
ךְָך יַםִ יחֹו הַ טֵצֶ ר הָ ָרע לְ קַ טְ מָ ה ,וְ אַ חַ ר ךְָך ְב ֵעת שֶ הוא ךְ בָ ר ְמקַ ֵטם אֶ ת הַ ִלצְ ָוה ,יַחְ זֹ ר ַלחֲשֹ ב ולְ ַכ ֵון לְ קַ טְ מָ ה וְ ַלעֲשֹותָ ה ַרק
ובֹוראֹו לְ ל ֹא שום ּפְ נִ טָה ךְ ָלל.
לִ כְ בֹוד קֹונֹו ְ
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וְ ֶזה ָרמוז בְ ִדבְ ֵרי דָ וִ ד הַ לֶ לְֶך ָעלָיו הַ שָ לֹום :חִ שַ בְ ִתי ְד ָרכָי וָאָ ִשיבָ ה ַרגְ לַי אֶ ל עֵ דֹ תֶ יָך (תהלים קיט) ,ךְ לֹומַ ר שֶ ַךאֲ שֶ ר
ישית ִבלְ בַ ד ,וְ ָל ֵכן ִהםִ יחַ נִ י הַ טֵצֶ ר
אתי ַלעֲשֹות אֵ יזֹו ִמצְ ָוה ,חָ שַ בְ ִתי וְ הִ ְת ַךוַנְ ִתי ַלעֲשֹותָ ה לְ שֵ ם ֲהנָאָ ִתי הַ ג ְַש ִמית וְ תֹו ַעלְ ִתי הָ ִא ִ
בָ ִ
הָ ָרע וְ ל ֹא ְמנָעַ נִ י ַלעֲשֹותָ ה ,וְ אַ חַ ר ךְָך "וָאָ ִשיבָ ה ַרגְ לַי אֶ ל עֵ דֹ תֶ יָך" ,ךִ י ךְ שֶ קִ ט ְַמ ִתי אֶ ת הַ ִלצְ ָוה שוב חָ ז ְַר ִתי ַלעֲשֹותָ ה ַרק
יתי אֹותָ ה אַ ְך וְ ַרק לִ כְ בֹוד הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ,לְ ל ֹא
יתי אֶ ת מַ חְ ְשבֹותַ י ִמ ָךל הַ ּפְ נִ טֹות וְ הַ לַ חְ שָ בֹות וְ ָע ִש ִ
ובֹור ִאי ,ופִ םִ ִ
לִ כְ בֹוד קֹונִ י ְ
שום ּפְ נִ טָה ומַ חְ שָ בָ ה ז ָָרה ,ךִ י וַדַ אי שֶ טֵש ַלעֲשֹות אֶ ת הַ ִלצְ וֹות אַ ְך וְ ַרק לִ כְ בֹודֹו יִ ְתבָ ַרְך לְ ל ֹא שום ַך ָו ָנה אַ חֶ ֶרת ךְ ָלל חַ ס
וְ שָ לֹום.
ומסַ ֵטם הַ בַ ַעל שֵ ם טֹוב ,שֶ הָ עֵצָ ה הַ זֹו מֹועִ י ָלה בְ יֹותֵ ר לְ קִ ימַ ת חֲצֹות ,וְ ָל ֵכן נִ ְסמַ ְך הַ ָּפסוק חִ שַ בְ ִתי ְד ָרכָ י וָאָ ִשיבָ ה ַרגְ לַי אֶ ל
ְ
עֵדֹ תֶ יָךַ ,לּפָסוק" :חֲצֹות לַיְ לָה אָ קום לְ הֹודֹות לְָך עַ ל ִמ ְשּפְ טֵ י ִצ ְדקֶ ָך" ,ךִ י ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם חָ ֵפץ וְ רֹוצֶ ה לָקום חֲצֹותְ ,בוַדַ אי
יִ ְמנְ עֵהו הַ טֵצֶ ר הָ ָרע ְביֹותֵ ר מֵ עֲבֹודָ ה גְ בֹוהָ ה וְ נִ ְשגָבָ ה זֹו.
ַועֲצָ תֹו הִ יא שֶ טָקום אַ ְך וְ ַרק בִ ְש ִביל אֵ י ֶזה דָ בָ ר ג ְַש ִמי ךְ גֹון בִ ְש ִביל אֵ י ֶזה מַ אֲ ָכל ְמיֺחָ ד הֶ חָ בִ יב ָעלָיו ְביֹותֵ ר ,שֶ טִ קְ ֶנה אֹותֹו
עֹורר ִמ ְשנָתֹו י ֹאמַ ר לְ יִ צְ רֹו שֶ הוא קָ ם אַ ְך וְ ַרק ִב ְש ִביל לֶאֱ כֹ ל אֶ ת
וְ יִ ְשמֹ ר אֹותֹו לִ זְמַ ן ֶזה שֶ הוא קָ ם חֲצֹות ,וְ ַכ ֲאשֶ ר הוא ִמ ְת ֵ
הַ לַ ֲא ָכל הַ ֶזה ,וְ עַ ל יְ דֵ י ךְָך יִ ְצרֹו ל ֹא יְ קַ ְט ֵרג עָ לָיו וְ יַםִ יחֹו לָקום חֲצֹות ְבחָ ְשבֹו שֶ הוא קָ ם ַרק ִבכְ דֵ י לֶאֱ כֹ ל אֶ ת הַ לַ אֲ כָ ל
הַ ֶזה הֶ חָ ִביב עָ לָיו ,וְ ַעל יְ דֵ י ֶזה יו ַכל הָ אָ דָ ם לִ גְ מֹ ר הַ ִלצְ ָוה וְ לָקום חֲצֹות ,וְ אַ חַ ר ךְָך יְ ַכ ֵון ַרק לִ כְ בֹוד הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך לָקום
ומנֺמָ ה ,ךִ י עַ ל יְ דֵ י ָךְך הָ אָ דָ ם נִ צָ ל
תֹורה אַ ְך וְ ַרק לִ כְ בֹודֹו יִ ְתבָ ַרְך .וְ זֹוהִ י ֵעצָ ה נִ פְ לָאָ ה ַועֲצומָ ה ְמאֹ ד הַ ְבדוקָ ה ְ
חֲצֹות וְ לִ לְ מֹ ד ָ
ִמקִ ְטרוג הַ טֵצֶ ר הָ ָרע וְ הוא זֹו ֶכה לָקום חֲצֹות ךִ ְרצֹונֹו.

אֹומ ִרים שֶ טִ ְש ָראֵ ל ַגםָבִ ים הֵ ם .ךִ י עַ ם יִ ְש ָראֵ ל
ומסַ ֵטם הַ בַ ַעל שֵ ם טֹוב ,שֶ ֶזה סֹוד ִד ְב ֵרי ֲח ַז"ל (עבודה זרה דף ע) הָ ְ
ְ
יֹודעִ ים לִ גְ נֹ ב אֶ ת דַ עְ תֹו שֶ ל הַ טֵצֶ ר הָ ָרע בְ ָכל ִמצְ ָוה שֶ הֵ ם ֲחפֵצִ ים וְ רֹוצִ ים לְ קַ טְ מָ ה ,וְ עַ ל יְ דֵ י ךְָך הֵ ם זֹוכִ ים לְ קַ ֵטם וְ ַלעֲשֹות אֶ ת
ְ
ָךל הַ ִלצְ וֹות וְ הַ לַ ע ֲִשים טֹובִ ים.
םֹוראֹות שֶ םִ כְ ְתבו וְ נֶאֶ ְמרו ַעל יְ דֵ י ֲח ַז"ל לְ ָכל הַ קָ ִמים בַ חֲצֹות ,אֵ ין
דֹושים ,שֶ ָךל הַ לַ עֲלֹות הָ עֲצומֹות וְ הַ ָ
ומובָ א בַ ְמפ ִָרים הַ קְ ִ
ַך ָונָתָ ם בִ כְ דֵ י שֶ הָ אָ דָ ם יָקום חֲצֹות בִ ְשבִ יל לְ קַ בְ ָלן ,אֶ ָכא הֵ ם נִ כְ ְתבו ַרק ךְ דֵ י שֶ הָ אָ דָ ם יָבִ ין עַ ד ךַלָ ה חָ שוב הַ דָ בָ ר בַ שָ מַ יִ ם וְ עַ ד
רֹומיםַ ,על יְ דֵ י שֶ הָ אָ דָ ם יִ ְראֶ ה ךֵיצַ ד ַעל יְ דֵ י ךְָך הָ אָ דָ ם מַ ְמ ִשיְך ַעל עַ צְ מֹו וְ עַ ל ָךל יִ ְש ָראֵ ל
ךַלָ ה ּפֹועֲלִ ים הַ ְדבָ ִרים ְבג ְָבהֵ י ְמ ִ
הַ ְשּפָעֹות ךֹ ה גְ דֹולֹות ַועֲצומֹות ,וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך יִ זְדָ ֵרז לְ קַ ֵטם ז ֹאת ,ךִ י יָבִ ין עַ ד ךַלָ ה גָבְ הו וְ עָצְ מו ְדבָ ִרים אֵ כו ַלעֲשֹות נַחַ ת רוחַ
נֹותנִ ים בַ שָ מַ יִ ם מַ תָ נֹות ךֹ ה גְ דֹולֹות ַועֲצומֹות לְ ָכל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד שֶ עֹושֶ ה ז ֹאת ,וְ ַעל יְ דֵ י ֶזה יִ זְדָ ֵרז אַ ף הוא
לִ ְשכִ י ַנת ֺעזֵנו ,שֶ ָכ ֵכן ְ
לְ קַ ֵטם וְ ַלעֲשֹות ז ֹאת בְ ָכל הַ ךֹ חֹות ובְ ָכל הַ לַ אֲמָ צִ ים.
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וְ ָל ֵכן ךָתַ ב הַ גָאֹון ַר ִבי חַ טִ ים ָפלָאגִ 'י זִיעָ "א (כף החיים סימן ג) ,שֶ עֵצָ ה נִ פְ לָאָ ה לְ ִמי שֶ חָ ֵפץ וְ רֹוצֶ ה לָקום חֲצֹות לַיְ ָלה,
שֶ טִ ְתבֹו ֵנן ְבדַ עְ תֹו וְ י ִָשים לְ ֶנ ֶגד עֵ ינָיו לִ פְ ֵני שֶ עֹו ֶלה ַעל יְ צועֹו אֶ ת ָךל הַ לַ עֲלֹות הָ עֲצומֹות וְ הַ הַ ְבטָ חֹות הַ םִ פְ לָאֹות הַ ךְ תובֹות
דֹושים ,הַ ְמגַכִ ים מָ ה ְמקַ בֵ ל וְ זֹו ֶכה הָ אָ דָ ם שֶ קָ ם בַ חֲצֹות לַיְ ָלה ,וְ עַ ל יְ דֵ י
וב ָכל הַ ְמפָ ִרים הַ קְ ִ
ְב ִד ְב ֵרי הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש ובַ גְ מָ ָרא ְ
שֶ טִ ְתבֹו ֵנן הָ אָ דָ ם בְ כְָך וְ יִ זְךֹ ר ז ֹאת בְ לֶכְ תֹו לִ ישֹ ן ובַ עֲלֹותֹו עַ ל יְ צועֹו ,בְ וַדַ אי יָקום ִבז ְִריזות עֲצומָ ה בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,ךִ י ִמי ּפֶ ִתי
נֹוראֹות אֵ כו ,ובְ וַדַ אי ָךל אָ דָ ם חָ פֵ ץ וְ רֹוצֶ ה בַ הַ בְ טָ חָ ה שֶ ל ַרבִ י ִש ְמעֹון בַ ר יֹוחַ אי לְ פַ ְרנָסָ ה וְ לִ ְב ִריאות,
אֲשֶ ר יַפְ ִסיד הַ בְ טָ חֹות ָ
לִ ְש ִמ ָירה ִמשָ מַ יִ ם וְ ַל ֲא ִריכות י ִָמים ,לְ בָ נִ ים וְ לִ ְב ֵני בָ נִ ים .וְ אַ ף בַ ִלישֹור הָ רוחָ נִ י י ְֶש ָנם בַ זֹ הַ ר הַ בְ טָ חֹות עֲצומֹות לִ זְךֹות ַלהֲבָ ָנה
תֹורה הַ קְ דֹושָ ה ,ולְ קַ בָ ַלת ָךל הַ ְתפִ כֹות ,לִ ְתשובָ ה ְשלֵמָ ה ,ולְ מַ ְד ֵרגֹות גְ בֹוהֹות ַועֲצומֹות .וְ עֹוד וָעֹוד.
ולְ ִזךָרֹון בַ ָ
בֹוראֹו.
וְ ָל ֵכן ַך ֲאשֶ ר הָ אָ דָ ם יִ ְתבֹו ֵנן ְבכְָך לִ פְ ֵני שֶ הוא הֹולְֵך לִ ישֹ ן בְ וַדַ אי יָקום ִבז ְִריזות עֲצומָ ה ַלעֲבֹודַ ת ְ
וְ אַ ף ַעל ּפִ י ֵכן ךָתַ ב הַ גָאֹון ַרבִ י חַ טִ ים ָפלָאגִ 'י ,שֶ כ ֹא יָקום הָ אָ דָ ם חַ ס וְ שָ לֹום לְ שֵ ם הַ הַ בְ טָ חֹות הַ גְ דֹולֹות שֶ ט ְֶש ָנן לַקָ ִמים
ובֹוראֹו.
חֲצֹות אֶ ָכא יָקום ַרק לִ כְ בֹוד קֹונֹו ְ
וְ ָל ֵכן ַך ֲאשֶ ר הָ אָ דָ ם הֹולְֵך לִ ישֹ ן ָעלָיו ַלחֲשֹ ב ַעל ָךל הַ לַ עֲלֹות הַ ג ְַש ִמטֹות שֶ הוא יִ ְז ֶךה לָהֶ ם ַךאֲשֶ ר הוא יָקום בַ חֲצֹות.
תֹורה לְ שֵ ם מַ עֲלֹות אֵ כו ,אֶ ָכא ָעלָיו לְ ַכ ֵון בְ לִ לודֹו אַ ְך וְ ַרק ִבלְ ִתי ַלה'
וְ ִאכו ַךאֲשֶ ר הוא ךְ בָ ר קָ ם ִמ ְשנָתֹו ,אֵ ין לֹו לִ לְ מֹ ד ָ
לְ בַ דֹו ולְ ֺאקְ מָ א ְשכִ ינְ תָ א מֵ ַעפְ ָרא.
אשית
וְ ַרק ַעל יְ דֵ י ךְָך הָ אָ דָ ם יִ ְז ֶךה לְ הַ ְת ִמיד ְבדָ בָ ר ֶזה וְ לָקום בְ ָכל לַיְ ָלה וְ לַיְ ָלה בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,ךְ מֹו שֶ ָךתַ ב בַ עַ ל הָ ֵר ִ
חָ כְ מָ ה (שער הקדושה פרק ז) שֶ הַ קָ ם חֲצֹות אֵ ין לֹו ַלחֲשֹ ב לְ שֵ ם הַ הַ בְ טָ חֹות הַ גְ דֹולֹות שֶ ט ְֶש ָנן לָעֹושֶ ה ז ֹאת ,אֶ ָכא עָ לָיו לִ לְ מֹ ד
תֹורה אַ ְך וְ ַרק לִ כְ בֹוד הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ,וְ ָכל הַ קָ ם חֲצֹות לְ שֵ ם הַ שָ ָכר הַ ג ְַש ִמי הַ גָדֹול הַ לֺבְ טָ ח לְ ִמי שֶ קָ ם ְבעֹוד לַיְ ָלה ל ֹא יִ ְז ֶךה
ָ
תֹורה לִ כְ בֹוד הַ ְשכִ י ָנה ִמן הַ שָ מַ יִ ם יָקִ יצו אֹותֹו
לְ הַ ְת ִמיד בְ כְָך ךִ י ִמן הַ שָ מַ יִ ם ל ֹא יְ סַ טְ עו בַ עֲדֹו לָקום חֲצֹות ,וְ ִאכו הַ כֹומֵ ד ָ
תֹורה ְבעֹוד לַיְ ָלה עכ"ל.
ַלעֲסֹ ק בַ ָ
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י ְֶשנֹו ִסּפור נִ פְ ָלא הַ לַ ְמ ִחיש ז ֹאת ְביֹותֵ ר.

ְמ ֺס ָּפר ַעל הַ גָאֹון הַ צַ ִדיק ַרבִ י יֹו ָנה לֶבֶ ל זַצַ "ל ,שֶ הָ ָיה ִמםְ קִ ֵטי הַ דַ ַעת בִ ירושָ לַיִ ם שֶ ל מַ עְ ָלה ומֵ חֲשובֵ י ח ֲִסידֵ י ְב ֶר ְס ֶלב בַ דֹור
הַ קֹודֵ ם ,שֶ ךַאֲ שֶ ר הָ ָיה ּפַ ַעם בְ אַ ְת ָרא קַ ִדישָ א מֵ ירֹון וְ ָרצָ ה לִ ְטבֹ ל בְ ִמקְ ֵוה טָ ה ֳָרה ךְ דֵ י לְ הִ ְתקַ דֵ ש ולְ ִהחָ הֵ ר לִ פְ ֵני קֹונֹו ,וְ ִה ֵםה
הַ ִלקְ ֶוה הָ ָיה מַ לָ ש קָ פוא וְ קַ ר ,וְ הַ ט ִָמים הָ יו יְ מֹות הַ חֹ ֶרף הַ ל ְֺשלָגִ ים וְ הַ קָ ִרים ַךאֲשֶ ר הַ קֹ ר בַ חוץ הָ ָיה מַ קְ ּפִ יא עֲצָ מֹות.
וְ הִ ֵםה אֹותֹו צַ ִדיק אֲשֶ ר ָרצָ ה בְ ָכל ְמאֹ דֹו לִ ְטבֹ ל בַ ִלקְ ֶוה ,הִ בְ ִטיחַ לְ עַ צְ מֹו וְ כְָך אָ מַ ר :יֹו ָנה יֹו ָנה ִאם ִת ְטבֹ ל בַ ִלקְ ֶוה הַ קַ ר,
אֶ תֵ ן לְ ָך חֲפִ יסָ ה ְשלֵמָ ה שֶ ל שֹוקֹו ָלד בִ כְ דֵ י לְ עַ ֵםג אֶ ת גופְ ָך ,בַ לַ ֲא ָכל הֶ עָ ֵרב וְ הַ חָ עִ ים הַ ֶזה ,וְ כְָך הִ זְדָ ֵרז וְ נִ כְ ַנס לִ ְטבֹ ל בַ ִלקְ ֶוה
הַ קָ פוא וְ הַ קַ ר שֶ בְ מֵ ירֹון ,וכְ שֶ טָצָ א ְשמָ עוהו ְמלַחֵ ש וְ אֹומֵ ר לְ עַצְ מֹו :יֹו ָנה יֹו ָנה הַ ִאם אַ תָ ה חֹושֵ ב שֶ ְתקַ בֵ ל חֲפִ יסַ ת שֹוקֹו ָלד?
ל ֹא ָול ֹא ,בְ שום אֹ ֶפן שֶ בָ עֹו ָלם ל ֹא ְתקַ בֵ ל ז ֹאת ִמלֶ םִ י ,וְ כְָך הִ ְתחַ ֵךם וְ עָ בַ ד הַ גָאֹון הַ צַ ִדיק ר' יֹו ָנה לֶבֶ ל זַצַ "ל עַ ל יִ צְ רֹו וְ נִ צְ חֹו
ךְ שֶ בַ מֹוף ַגם ל ֹא נָתַ ן לֹו אֶ ת הַ שֹוקֹו ָלד.
וְ זֹוהִ י דֺגְ מָ א מוחָ ִשית הַ לַ ְראָ ה לָנו ךֵיצַ ד נִ תָ ן לִ גְ נֹ ב אֶ ת דַ עְ תֹו שֶ ל הַ טֵצֶ ר הָ ָרע ,וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך לִ זְךֹות ל ְַדבָ ִרים הַ גְ דֹולִ ים
וְ הַ םִ פְ ל ִָאים בְ יֹותֵ ר.
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ּפורי מַ ע ֲִשטֹות שֶ ִחבְ ָרם בְ רוחַ הַ קֹ דֶ ש הָ רה"ק ַר ִבי נ ְַחמָ ן
וס ֺג ָכה נִ פְ לָאָ ה לָקום בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלהִ ,היא קְ ִריאַ ת הַ ִמ ֵ
עֵצָ ה ְ
תֹורת הַ מֹוד.
נֹור ִאים ְמאֹ ד ַעל ּפִ י הַ קַ בָ ָלה וְ ַ
ֲצומים וְ ָ
ִמבְ ֶר ְס ֶלב זִיעָ "א ,אֲשֶ ר בָ הֶ ם ְטמונִ ים ַךטָדועַ סֹודֹות ע ִ
עֹורר אֶ ת הָ אָ דָ ם ִמ ְשנָתֹו הָ רוחָ נִ ית בָ ה הוא שָ רוי,
ובכֹ חָ ם לְ ֵ
ַו ֲעלֵיהֶ ם ךָתוב בְ לִ קוטֵ י מֹוה ֲָר"ן (תורה ס) אֲשֶ ר בִ ְס ֺגכָתָ ם ְ
יאים אֶ ת הָ אָ דָ ם לְ שֵ ָנה ,וַאֲ נִ י אֹומֵ ר
ּפורי מַ ע ֲִשטֹות ְמבִ ִ
אֹומ ִרים שֶ הַ ִמ ֵ
וכְ פִ י שֶ הִ ְתבַ חֵ א וְ אָ מַ ר ֲעלֵיהֶ ם ַרבִ י נַחְ מָ ן ,הָ עֹו ָלם ְ
עֹור ִרים מֵ הַ שֵ ָנה.
שֶ לֵ הַ ִמּפו ֵרי מַ ע ֲִשטֹות ִמ ְת ְ
ּפורי מַ ע ֲִשטֹות הוא בְ סֹוד הַ םִ גון,
ומַ ְסבִ יר מֹוהַ ְר ָנ"ת (הלכות פדיון פטר חמור הלכה ב) שֶ הַ ִמבָ ה לְ כְָך הִ יאִ ,מּפְ ֵני שֶ הַ ִמ ֵ
נֹור ִאים ְמאֹ ד בְ חִ י' ְטעָ ִמים נְ קֺ דֹות
ֲצומים וְ ָ
ובֹו ְטמונִ ים סֹודֹות גְ דֹולִ ים ְמאֹ ד ךַלובָ א בָ א ֲִרי ָז"ל ,אֲשֶ ר הַ םִ גון ְמ ַרלֵ ז ַעל סֹודֹות ע ִ
תֹורה ,וְ ֶזה סֹוד
תֹורה ,וְ ָל ֵכן הַ םִ גון בְ שָ ְרשֹו הוא הַ חֵ ֶלק הַ טֹותֵ ר גָבֹוהַ בַ ָ
אֹותטֹות ,שֶ בָ הֶ ם ךְ לולִ ים ָךל סֹודֹות וְ ָר ֵזי הַ ָ
תָ גִ ים וְ ִ
עֹורר דָ וִ ד הַ לֶ לְֶך ָעלָיו הַ שָ לֹום וְ קָ ם ִמ ְשנָתֹו בַ חֲצֹות
הַ םִ גון שֶ הָ ָיה בֹוקֵ עַ בְ ָכל לַיְ ָלה ִמךִ םֹורֹו שֶ ל דָ וִ ד ,אֲשֶ ר לְ קֹולֹו הָ ָיה ִמ ְת ֵ
הַ כַיְ ָלה.
ּפורי מַ ע ֲִשטֹות שֶ ִחבֵ ר ַר ִבי נ ְַחמָ ן
ומַ ְסבִ יר עֹוד מֹוהַ ְר ָנ"ת ,שֶ הַ דֶ ֶרְך לְ גַכֹות אֶ ת הַ םִ גון הַ ֶזה הוא ַעל יְ דֵ י קְ ִריאָ תָ ם שֶ ל הַ ִמ ֵ
תֹורה ,וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ ְחמונִ ים בָ הֶ ם ְבדֶ ֶרְך הֶ עְ ֵלם
ִמבְ ֶר ְס ֶלב זִי ָע"א ,שֶ הֵ ם בְ סֹוד הַ םִ גון הַ ֶזה ֲאשֶ ר הוא הַ חֵ ֶלק הָ עֶלְ יֹון וְ הַ גָבֹוהַ בַ ָ
ּפורי מַ ע ֲִשטֹות
קֹורא אֶ ת הַ ִמ ֵ
ימטות שֶ ל ָךל הַ בְ ִריאָ ה ֺךכָה ,וְ ָל ֵכן ִמי שֶ ֵ
וְ סֹוד ָךל ָר ֵזי הַ קַ בָ ָלה וְ הַ מֹוד ,שֶ הֵ ם בְ ִחי' הַ םִ גון וְ הַ ּפְ נִ ִ
הָ אֵ כו זֹו ֶכה שֶ ְלנַשֶ בֶ ת בֹו הֶ אָ ָרה מֵ הָ רוחַ צְ פֹונִ ית שֶ הֵ עִ ָירה אֶ ת דָ וִ ד הַ לֶ לְֶך בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלהַ ,על יְ דֵ י שֶ הָ יְ תָ ה ְמנַשֶ בֶ ת בַ ךִ םֹור
עֹורר מֵ אֵ לָיו בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה.
שֶ ל דָ וִ ד ,וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך הוא זֹו ֶכה לָקום ולְ הִ ְת ֵ
ּפורי מַ ע ֲִשטֹות לִ פְ ֵני שֶ הָ יו הֹולְ כִ ים לִ ישֹ ן
וְ ָל ֵכן הָ ָיה ִמנְ הָ ָגם שֶ ל ח ֲִסידֵ י בְ ֶר ְס ֶלב ַרבִ ים בְ ָכל הַ דֹורֹות ,לִ קְ ר ֹא מֵ הַ מֵ ֶפר ִס ֵ
עֹורר וְ לָקום בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה.
בַ כַיְ ָלה ,ךִ ְס ֺג ָכה לְ הִ ְת ֵ
קוטים (על מאמר ס) ,שֶ טֵש לָדַ עַ ת
וְ כֹותֵ ב הַ גָאֹון הַ קָ דֹוש ַר ִבי אַ בְ ָרהָ ם ב"ר נַחְ מָ ן ִמחולְ ְט ִשין זִי ָע"א בְ ִספְ רֹו בֵ אור הַ כִ ִ
ּפורי מַ ע ֲִשטֹות ,שֶ עָ לֶיהָ הִ ְתבַ חֵ א ַר ִבי נ ְַחמָ ן ִמ ְב ֶר ְס ֶלב וְ אָ מַ ר
עֹוררות הַ שֵ ָנה נִ ְמצֵ את בַ ִמּפור הָ ִראשֹון שֶ בְ ִס ֵ
שֶ עִ קַ ר הַ ְמ ֺג ָכה לְ הִ ְת ְ
עֹורר אֶ ת הָ אָ דָ ם הֵ ן ִמ ְשנָתֹו הָ רוחָ נִ ית ,וְ הֵ ן ִמ ְשנָתֹו
שֶ ָךל ִמי שֶ שָ ְמעָ ה יִ ְז ֶךה לְ הִ ְרהור ְתשובָ ה ,ובָ ה ְטמונִ ים ְבעִ קָ ר הַ ךֹ חֹות לְ ֵ
הַ ג ְַש ִמית בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה.
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ְס ֺג ָכה נִ פְ לָאָ ה לְ קִ ימַ ת חֲצֹות הִ יא לִ לוד הַ ִל ְשנָיֹותֲ ,אשֶ ר בִ ְס ֺגכָתָ ם לְ הָ ִשיב לָאָ דָ ם אֶ ת נִ ְשמָ תֹו ַ -ךטָדועַ שֶ ִל ְש ָנה ִהיא
אֹותטֹות נְ שָ מָ ה ,ובִ ְס ֺג ַכת לִ לוד הַ ִל ְשנָיֹות לְ הָ ִאיר אֶ ת הַ םְ שָ מָ ה ולְ צַ ְחצְ חָ ה ִמ ָךל זֺהֲמַ ת הַ חֲטָ ִאים וְ חֶ לְ אַ ת הָ עֲוֹונֹות ,ולְ נַקֹותָ ה עַ ד
ִ
שֶ תָ ִאיר בֹו ך ָָראוי.
אשית
וְ הִ ֵםה ָךל קִ ימָ תֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם בַ חֲצֹות לַיְ ָלה הִ יא ִמךֹ חָ ה שֶ ל הֶ אָ ַרת נִ ְשמָ תֹו אֲשֶ ר נִ ְמצֵ את בְ קִ ְרבֹו ,ךְ מֹו שֶ ָךתַ ב הָ ֵר ִ
ומשום ךְָך בִ ְס ֺג ַכת לִ לוד הַ ִל ְשנָיֹות לִ זְךֹות לָקום בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה.
חָ כְ מָ ה (שער הקדושה פרק ז) ִ
וְ אָ ֵכן הָ יו נֹוהֲגִ ים ַרבִ ים ִמגְ דֹו ֵלי הַ דֹורֹות לִ לְ מֹ ד בְ ָכל לַיְ ָלה הַ ְרבֵ ה ִמ ְשנָיֹות ,ךְ מֹו שֶ םָהַ ג הָ אֲ ִרי ָז"ל ,וְ ֵכן נָהַ ג מָ ָרן "הָ אַ ִביר
ַיעֲקֹ ב" ַרבִ י ַיעֲקֹ ב אַ בוחֲצִ ָירה זִי ָע"א .וְ ֵכן ָנהֲגו עֹוד ַרבִ ים וגְ דֹולִ ים.
עֹורר וְ לָקום בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה.
ךְ מֹו ֵכן הָ אֲ ִרי ָז"ל (שער רוח הקודש דף ח ע"ב) גִ ָכה ךַלָ ה עֵ צֹות אֲשֶ ר בִ ְס ֺגכָתָ ן לְ הִ ְת ֵ
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עֹורר וְ לָקום בַ חֲצֹות ,אֲ בָ ל ָךל ז ֹאת ַרק
עֵצָ ה ִראשֹו ָנה שֶ גִ ָכה הָ ֲא ִרי ָז"לִ ,היא נְ ִתי ַנת צְ דָ קָ ה ַלעֲנִ טִ ים ,שֶ הִ יא ְמ ֺס ֶג ֶלת לְ הִ ְת ֵ
ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם יִ תֵ ן צְ דָ קָ הַ ,ךאֲשֶ ר הוא ל ֹא יֹודֵ עַ לְ ִמי הוא נָתַ ן אֶ ת הַ צְ דָ קָ ה ,וְ הֶ עָ נִ י ל ֹא יֵדַ ע ִמ ִלי הוא קִ בֵ ל אֹותָ ה ,וְ אֶ פְ שָ ר
בְ קַ כות ַלעֲשֹות ז ֹאת ,הֵ ן ַעל יְ דֵ י שֶ טִ תֵ ן צְ דָ קָ ה ז ֹאת ַעל יְ דֵ י שָ לִ יחַ  ,וִ יבַ קֵ ש ִמלֶ םו שֶ כ ֹא יְ ַג ֶכה אֶ ת זְהותֹו ל ְַמקַ בֵ ל ,וְ הֵ ן עַ ל יְ דֵ י
נְ ִתי ַנת צְ דָ קָ ה ל ִָא ְרגונִ ים הַ גְ דֹולִ ים שֶ ל קֺ ּפֹות הַ צְ דָ קָ ה ,שֶ בָ הֶ ם הָ אָ דָ ם אֵ ינֹו יֹודֵ ַע לְ ִמי הוא נָתַ ן ,וְ הַ ְמקַ בֵ ל אֵ ינֹו יֹודֵ עַ ִמ ִלי הוא
קִ בֵ ל אֶ ת הַ צְ דָ קָ ה.
גֹור ֶרת ִמצְ וָה ,ומובָ א ְבסֵ פֶ ר הַ ִלדֹות
וְ אֶ פְ שָ ר לֹומַ ר שֶ הַ חַ ַעם לְ כְָך הואִ ,מּפְ ֵני שֶ ַךטָדועַ אָ ְמרו ֲח ַז"ל (מסכת אבות) שֶ ִלצְ ָוה ֶ
ּתֹורה לִ ְשמָ ה.
(אות צדקה) :עַ ל יְ דֵ י נְ ִתי ַנת ְצדָ קָ ה לִ ְשמָ ה יִ ְז ֶךה לִ לְ מֹ ד ָ
וְ הִ ֵםה הַ םֹותֵ ן צְ דָ קָ ה ְבדֶ ֶרְך זֹו שֶ אֵ ין הַ ְמקַ בֵ ל מַ ךִ ירֹו ,ה ֲֵרי זֹו צְ דָ קָ ה לִ ְשמָ ה בְ תַ כְ לִ ית הַ ְשלֵמות ,ךֵי ָון שֶ הוא נָתַ ן אֶ ת ַך ְסּפֹו
לְ ל ֹא שום ַך ָו ָנה שֶ ל קַ בָ ַלת טֹובָ ה בֶ ָע ִתיד מֵ הֶ ָענִ י ,וְ ָל ֵכן ַעל יְ דֵ י צְ דָ קָ ה זֹו יִ ְז ֶךה הָ אָ דָ ם לָקום בַ חֲצֹות ,אֲ שֶ ר הַ כִ לוד בֹו ה ֲֵרי
תֹורה לִ ְשמָ ה ךַלובָ א בַ ְמפ ִָרים (וכמבואר בליקוטי הלכות הלכות תפילה א).
הוא ָ
וְ ָל ֵכן ַעל יְ דֵ י נְ ִתי ַנת צְ דָ קָ ה זֹו שֶ הִ יא צְ דָ קָ ה לִ ְשמָ ה ,יִ ְז ֶךה בְ וַדַ אי לָקום בַ חֲצֹות.
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עֹוררו
עֵצָ ה נֹוסֶ ֶפת גִ ָכה הָ ֲא ִרי ָז"ל ,וְ הִ יא ַעל יְ דֵ י שֶ טִ ְשתַ דֵ ל הָ אָ דָ ם לְ הַ ֲחזִיר אֲ נ ִָשים בִ ְתשובָ ה ,וְ ַעל יְ דֵ י ֶזה יִ זְךֶ ה שֶ ִלשָ מַ יִ ם יְ ְ
אֹותֹו לָקום בַ חֲצֹות.
גֹור ֶרת ִמצְ ָוה ,וְ ָל ֵכן ִמי שֶ ָז ָכה לְ הַ ֲחזִיר אֲ נ ִָשים ִב ְתשובָ ה יִ ְז ֶךה לָקום
וְ הִ ֵםה יִ תָ ֵכן שֶ הַ הֶ ְסבֵ ר לְ כְָך אַ ף הוא ִמּפְ ֵני שֶ ִלצְ ָוה ֶ
הורי ְתשובָ ה לְ ָכל נִ ְשמֹות יִ ְש ָראֵ ל ,ךַלובָ א בְ לִ קוטֵ י ֲהלָכֹות (הלכות
עֹוררות וְ הִ ְר ֵ
גֹורם הִ ְת ְ
בַ חֲצֹות ,אֲשֶ ר הַ כִ לוד בְ שָ ָעה זֹו ֵ
עֹורר אֶ ת שָ ְרשֵ י נִ ְשמֹות ָךל יִ ְש ָראֵ ל לִ ְתשובָ ה.
בציעת הפת ה) שֶ הַ כִ לוד ְבשָ ָעה זֹו ה ֲֵרי הוא ְמ ֵ
וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ הַ כֹומֵ ד בְ שָ עָ ה זֹוָ ,ךל הַ צַ ִדיקִ ים מַ קְ ִשיבִ ים לְ קֹול לִ לודֹו ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב הַ זֹ הַ ר (זוהר חדש רות ח) ,וְ הַ צַ ִדיקִ ים
עֹוררות לְ ָכל נִ ְשמֹות
ומּפְ ֵני ךְָך ַעל יְ דֵ י לִ לודֹו נִ ְמשֶ ֶכת הִ ְת ְ
ה ֲֵרי הֵ ם ךֹולְ לִ ים אֶ ת ָךל נִ ְשמֹות יִ ְש ָראֵ ל ךַלובָ א בָ ֲא ִרי ָז"לִ ,
גֹור ֶרת ִמצְ ָוה ,וְ עַ ל יְ דֵ י ֶזה
יִ ְש ָראֵ ל ,וְ ָל ֵכן הָ אָ דָ ם אֲשֶ ר מַ ֲחזִיר בִ ְתשובָ ה יִ ְז ֶךה ַעל יְ דֵ י ךְָך לָקום בַ חֲצֹות לַיְ ָלהִ ,מּפְ ֵני שֶ ִלצְ ָוה ֶ
עֹור ִרים נִ ְשמֹות יִ ְש ָראֵ ל ,וְ זֹוכִ ים ַלחֲזֹ ר בִ ְתשובָ ה ְשלֵמָ ה.
ומךֹ חָ ם ִמ ְת ְ
אַ ף יִ ְז ֶךה לִ לְ מֹ ד ְבשָ עֹות גְ בֹוהֹות אֵ כו ,אֲשֶ ר ִבזְכותָ ם ִ
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ַּמֶּהֱניןֶב
בְרכֹותֶה
גורי הָ ֲא ִריזָ"ל ָךתַ ב בְ ִספְ רֹו "אֹור צַ ִדיקִ ים" עֵ צָ ה נִ פְ לָאָ ה לְ קִ ימַ ת
הָ רה"ק ַרבִ י מֵ ִאיר ִמּפָ אּפְ ִריש זִי ָע"א אֲשֶ ר הָ ָיה ִמ ֵ
חֲצֹות ,וְ הִ יא לְ בָ ֵרְך אֶ ת בִ ְרכֹות הַ ֶםהֱנִ ין ְב ַכ ָו ָנה גְ דֹו ָלה ַועֲצומָ ה ,וְ ִה ֵםה יִ תָ ֵכן שֶ הַ ִמבָ ה לְ כְָך הִ יא ִמּפְ ֵני שֶ הַ ְמבָ ֵרְך ִב ְרכֹות הַ ֶםהֱנִ ין
בְ ַכ ָו ָנה גְ דֹו ָלה ַועֲצומָ ה ,ה ֲֵרי הוא מַ פְ ִריד אֶ ת ָךל הַ ִמיגִ ים וְ הַ ּפְ סֹ ֶלת ִמלַ ֲא ָכל ֶזה ,וְ ַעל יְ דֵ י ֶזה אֵ ין הַ קְ לִ ּפֹות נִ ְדבָ קֹות ְבנִ ְשמָ תֹו
ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב הָ אֲ ִרי ָז"ל ,וְ ָל ֵכן ַעל יְ דֵ י ךְָך הוא זֹו ֶכה שֶ םִ ְשמָ תֹו תַ חֲזֹ ר אֵ לָיו בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה.
עֹורר ומֵ ִאיר אֶ ת הֶ אָ ַרת נִ ְשמָ תֹו ,אֲ שֶ ר ָךל מַ הותָ ה
ז ֹאת וָעֹוד ,ךַאֲ שֶ ר הָ אָ דָ ם ְמבָ ֵרְך אֶ ת בִ ְרכֹות הַ ֶםהֱנִ ין בְ ַכ ָו ָנה בְ כְָך הוא ְמ ֵ
ימטותָ ה הִ יא הַ הֹודָ אָ ה לְ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ,וְ ַעל יְ דֵ י שֶ הָ אָ דָ ם ְמהַ ֵכל ומֹודֶ ה לְ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ,הוא זֹו ֶכה שֶ םִ ְשמָ תֹו אֲ שֶ ר ְבקִ ְרבֹו
ופְ נִ ִ
עֹורר אֹותֹו בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה.
תָ ִאיר וְ תַ ז ְִריחַ בֹו ,וְ ָל ֵכן ַעל יְ דֵ י ךְָך הוא יִ ְז ֶךה שֶ ִהיא ְת ֵ
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ַעל הָ אָ דָ ם לִ זָהֵ ר ְמאֹ ד שֶ כ ֹא לִ גְ רֹ ם ַעל יְ דֵ י חֵ ְטא וְ ָעוֹון לְ אַ בֵ ד אֶ ת הֶ אָ ַרת נִ ְשמָ תֹו ,אֲ שֶ ר ֶזה נִ גְ ָרם עַ ל יְ דֵ י ָךל חֵ ְטא וְ עָ וֹון
בורי לָשֹון הָ ָרע.
שֶ הָ אָ דָ ם נִ כְ שָ ל בֹו חַ ס וְ שָ לֹום ,ובִ פְ ָרט ַעל יְ דֵ י חֵ ְטא ִד ֵ
ךֵי ָון שֶ ָעלָיו ךָתוב בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (פרשת מצורע) שֶ ָענְ שֹו הוא שֶ םִ ְשמָ תֹו ְמצֹ ַר ַעת ,שֶ ּפֵרושֹו שֶ ִהיא אֵ י ֶנ ָםה יְ כֹו ָלה לְ קַ בֵ ל
גֹורם יֹותֵ ר ִמךֹ ל לְ סַ ֵכק אֶ ת נִ ְשמָ תֹו ִמלֶ םו,
הֹורא עִ יכָאָ ה ,וְ ָל ֵכן הַ חֵ ְטא הַ ֶזה ֵ
אֶ ת הָ אֹור הָ ֶעלְ יֹוןִ ,מּפְ ֵני שֶ ִהיא ֶנ ֱענֶשֶ ת בִ ְסגִ ירו ִדנְ ָ
וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך יִ קְ שֶ ה ָעלָיו ְמאֹ ד לָקום בַ חֲצֹות (כמובא בליקוטי מוהר"ן מאמר נד עיין שם).
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ךְ מֹו ֵכן ַעל הָ אָ דָ ם לִ זָהֵ ר ְמאֹ ד מֵ ַרע עַיִ ן ,שֶ ִהיא קִ נְ אָ ה וְ ִשנְ אָ ה וְ הִ ְסתַ ךְ לות בְ עַ יִ ן ָר ָעה ַעל חֶ ְסרֹונֹותֵ יהֶ ם שֶ ל יְ ִ
אֲחֵ ִרים ,ךִ י הַ ִל ְתנַהֵ ג ךְָך ה ֲֵרי הוא מַ ְמ ִשיְך ַעל עַצְ מֹו ָעלָיו רוחַ ט ְֺמאָ ה הַ לַ פְ ִרי ָעה לֹו לְ קַ בֵ ל אֶ ת טָ ה ֳַרת נִ ְשמָ תֹו.
עֹור ֶרת
ומ ֶ
ךְ מֹו ֵכן ַגם הִ ְסתַ ךְ לותֹו שֶ ל הָ אָ דָ ם ַעל עַצְ מֹוַ ,על חֶ ְסרֹונֹותָ יו וְ ַעל חֲטָ אָ יו ָךל הָ ֵעת ,מַ ְמ ִשי ָכה ָעלָיו רוחַ ט ְֺמאָ ה ְ
אֶ ת הַ ךֹ חֹות הַ ְשלִ ילִ טִ ים שֶ בֹו.
וְ ָל ֵכן הָ עֵצָ ה הַ גְ דֹולָה יֹותֵ ר ִמךֹ ל הִ יא ,לְ הִ ְסתַ ֵךל ַעל ָךל עַ ם יִ ְש ָראֵ ל ְב ַעיִ ן טֹובָ ה ולְ חַ ּפֵ ש אֶ ת מַ עֲלֹותֵ יהֶ ם הַ חֹובֹות.
ומדֹותָ יו הַ חֹובֹות ,וְ הַ זְ מַ ן לְ חֶ ְשבֹון נֶפֶ ש הוא שָ עָ ה אַ חַ ת
ךְ מֹו ֵכן ַגם הָ אָ דָ ם ַעל עַצְ מֹו ,יֵש לֹו לְ הִ ְסתַ ֵךל ַרק ַעל מַ עֲלֹותָ יו ִ
גֹורם לְ הִ ְתגַבְ רותָ ם ַךטָדו ַע ,וְ ַעל יְ דֵ י שֶ ִל ְסתַ ֵךל הָ אָ דָ ם ְבעַ יִ ן טֹובָ ה עַ ל עַ צְ מֹו
בְ יֹום ,וְ ל ֹא יִ ְסתַ ֵךל ָךל הָ ֵעת בְ חֶ ְסרֹונֹותָ יו אֲשֶ ר ֶזה ֵ
וְ ַעל ָךל יִ ְש ָראֵ ל יִ ְז ֶךה לָקום בַ חֲצֹות( .ליקו"מ נד)
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אַ חַ ד הַ יְ סֹודֹות בַ עֲבֹודַ ת הַ שֵ ם הוא עֲבֹודַ ת הַ הֹודָ אָ ה לְ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך שֶ אֵ ין עֲרֹ ְך לְ מַ ֲעלָתָ ה .וְ ִה ֵםה עֲצַ ת הַ הֹודָ אָ ה לְ הַ שֵ ם
יִ ְתבָ ַרְך הִ יא עֵ צָ ה נִ פְ לָאָ ה ְמאֹ ד לִ זְךֹות לָקום בַ חֲצֹות ,וְ ז ֹאת ַךאֲשֶ ר יִ ְתבֹו ֵנן הָ אָ דָ ם בַ ְתקופֹות ובַ זְמַ םִ ים הַ טָפִ ים בָ הֶ ם הוא זָכָ ה

תֹורה ,וְ י ְַתחִ יל לְ הֹודֹות לְ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ַעל ךְָך ,וְ יַאֲ ִריְך ךְ פִ י יְ כָלְ תֹו ְב ִד ְב ֵרי תֹודָ ה וְ הֹודָ אָ ה
ךְ בָ ר בֶ עָ בָ ר לָקום חֲצֹות וְ לִ לְ מֹ ד ָ
לְ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְךַ ,על ָךל לַיְ ָלה וְ לַיְ ָלה שֶ ָז ָכה לְ כְָך בְ מַ ְת ַנת ִח ָםם ,ובִ זְכות ךְָך בְ וַדַ אי יִ ְז ֶךה שוב לָקום בַ חֲצֹות.
ומשַ בֵ חַ
וכְ מֹו שֶ ךֹותֵ ב הַ חִ ידָ "א ַעל הַ ּפָסוק (תהילים קלו) הֹודו לַה' ךִ י טֹוב ךִ י לְ עֹולָם חַ ְסדֹו ,שֶ ַך ֲאשֶ ר מֹודֶ ה הָ אָ דָ ם ְ
גֹורם שֶ שוב מֵ חָ דָ ש ִמ ְתחַ ְד ִשים
יטיב עִ לֹו ,וְ גָמַ ל ִאתֹו בְ ַרחֲמָ יו ובְ רֹ ב חֲסָ דָ יוְ ,בכְָך ִהםֹו ֵ
לְ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ַעל הַ חֹובֹות אֲשֶ ר הֵ ִ
גֹורם לְ הַ ְשּפִ י ַע אֶ ת הַ חֲסָ ִדים הָ אֵ כו לְ עֹו ָלם ָו ֶעד.
הַ הַ ְשּפָעֹות הָ אֵ כו ,וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך הוא ֵ
וְ הַ חֹו ֶזה ִמכֺבְ לִ ין ָךתַ ב שֶ ֶזה ָרמוז בַ ּפָסוק (תהילים קיא) ֵזכֶר ָעשָ ה לְ נִ פְ לְ אֹותָ יו חַ םון וְ ַרחום ה' ,שֶ ַךאֲ שֶ ר אָ דָ ם מַ זְךִ יר
ֲצומים הַ גְ דֹולִ ים שֶ ל הַ שֵ ם ומַ ְמ ִשיְך עַ ל
גֹורם לְ גַכֹות אֶ ת חֲסָ דָ יו הָ ע ִ
בְ פִ יו אֶ ת נִ פְ לְ אֹותָ יו יִ ְתבָ ַרְך שֶ גָמַ ל עִ לֹו בֶ עָ בָ רְ ,בכְָך הוא ֵ
ומ ָ
עַצְ מֹו הַ נְ הָ ָגה שֶ ל חֶ סֶ ד וְ ַרח ֲִמיםְ ,
קֹורה בְ ִדבְ ֵרי ֲח ַז"ל שֶ אָ ְמרוָ :ךל ִמי שֶ ַםעֲשָ ה לֹו ֵנס וְ אֹומֵ ר ִש ָירהַ ,נעֲשֶ ה לֹו ֵנס אַ חֵ ר
ִב ְשכָרֹו.
וְ ָל ֵכן הָ עֵצָ ה בְ מַ צָ ִבים אֵ כו שֶ בָ הֶ ם רֹואֶ ה הָ אָ דָ ם שֶ הוא ְמנַמֶ ה בְ ָכל ךֹ חֹו לָקום בַ חֲצֹות ַךאֲשֶ ר הוא עֹושֶ ה אֶ ת ָךל
הַ הִ ְשתַ ְדלות לְ כְָך ,וְ הֹולְֵך לִ ישֹ ן מֺקְ דָ ם וְ כַלובָ ןִ ,מ ְת ַּפ ֵכל ַעל ֶזה וְ כו' ,ובְ ָכל ז ֹאת אֵ ינֶםו מַ צְ לִ יחַ בְ שום ּפָ נִ ים וָאֹ פֶ ן לָקום
בַ חֲצֹותַ ,ךאֲשֶ ר ְב ָכל ּפַ ַעם ִמ ְתגַבְ ִרים ָעלָיו קְ שָ יִ ים ִמקְ שָ יִ ים שֹונִ ים.
וְ כְָך עֹובְ ִרים י ִָמים ָוחֳדָ ִשים וְ אַ ף שָ נִ ים שֶ אֵ ינֶםו מַ צְ לִ יחַ לָקום בַ חֲצֹותַ ,ועֲצַ ת הַ הֹודָ אָ ה הִ יא הָ ֵעצָ ה הַ ְבדוקָ ה ְביֹותֵ ר,
שֶ ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם יִ ְתבֹו ֵנן וְ יִ זְךֹ ר הֵ יטֵ ב אֶ ת הַ ט ִָמים אֹו הֶ חֳדָ ִשים שֶ בָ הֶ ם ִזךָהו ךְ בָ ר הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ,לִ ְטעֹ ם אֶ ת הַ ְל ִתיקות הַ םִ פְ לָאָ ה
שֶ ל עֲבֹודַ ת ה' בְ שָ עֹות אֵ כו ,וְ יֹודֶ ה ַעל ךְָך לְ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך בְ ָכל לִ בֹו יִ ְז ֶךה בְ וַדַ אי לָקום חֲצֹות ,ךִ י בְ כְָך יִ גְ רֹ ם שֶ טִ ְתחַ ְדשו עָ לָיו
ומנֺמָ ה ְמאֹ ד.
שוב הַ חֲסָ ִדים שֶ הָ יו ךְ בָ ר וְ יָשוב לָקום בַ חֲצֹות .וְ זֹוהִ י ֵעצָ ה בְ דוקָ ה ְ
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קֹורה ְב ִד ְב ֵרי הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש ,הַ ְמבָ אֵ ר ךֵיצַ ד ִדבֵ ר דָ וִ ד הַ לֶ לְֶך עָ לָיו הַ שָ לֹום לְ נַפְ שֹו
עֵצָ ה נִ פְ לָאָ ה לְ קִ ימַ ת חֲצֹות ,אֲשֶ ר ְמ ָ
ולְ אֵ יבָ ָריו ,ךְ גֹון בַ ִלזְמֹור בָ ְרכִ י נַפְ ִשי אֶ ת ה' וְ אַ ל ִּת ְשךְ ִחי ךָ ל גְ מולָיו (תהלים קג) וָעֹוד ,וְ עִ נְ ָינָה הוא לְ בָ אֵ ר ולְ הַ ְס ִביר
לְ אֵ יבָ ָריו אֶ ת הַ תַ כְ לִ ית ולְ הַ ְסבִ יר לָהֶ ם שֶ ָךל תַ ֲאוֹותָ יו שֶ ל הַ גוף ִה ָםם הֲבֵ ל הֲבָ לִ ים ךִ י סֹופֹו של ָךל אָ דָ ם לְ ִמיתָ ה ,ךַ אֲ שֶ ר הַ גוף
בורים מֵ עֵ ין ֶזה ,וְ ָעלֶיהָ ִהבְ ִטיחַ ַר ִבי נ ְַחמָ ן ִמ ְב ֶר ְס ֶלב ,שֶ ָךל
יִ ָך ֵנס בְ תֹוְך הַ קֶ בֶ ר ,וְ אַ חַ ר ךְָך ָךל הָ אֵ יבָ ִרים יִ בְ לו וְ י ֵָרקְ בו ,וְ עֹוד ִד ִ
ִמי אֲשֶ ר ַיעֲשֶ ה אֹותָ ה וְ י ְַת ִמיד בָ ה ,יִ ְז ֶךה לְ מַ ְד ֵר ַגת הַ צַ ִדיקִ ים הַ גְ דֹולִ ים ,אֲשֶ ר זָכו לִ ְדבֵ קות א ֲִמ ִתית ְבהַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ,וְ אָ ֵכן הָ ָיה
אֶ חָ ד ִמגְ דֹו ֵלי תַ לְ ִמידָ יו שֶ ָעשָ ה ז ֹאת וְ ָז ָכה לְ מַ ְד ֵרגֹות מֺפְ לָגֹות ְמאֹ ד ,ךַלובָ א בַ מֵ ֶפר ִה ְשתַ ּפְ כות הַ ֶם ֶפש (אות מח).
וְ הִ ֵםה ַעל יָדָ ה יָכֹול הָ אָ דָ ם לִ זְךֹות אַ ף לְ מַ ֲע ַלת הַ קִ ימָ ה בַ חֲצֹות לַיְ ָלה ,וְ ז ֹאת ַעל יְ דֵ י שֶ הָ אָ דָ ם יְ דַ בֵ ר אֶ ל גופֹו וְ י ֹאמַ ר לֹו:
ה ֲֵרי אַ תָ ה ָע ִתיד לִ ישֹ ן הַ ְרבֵ ה בַ קֶ בֶ ר ,וְ ל ֹא בָ אתָ לָעֹו ָלם הַ ֶזה ךְ דֵ י לִ ישֹ ן ולְ בַ כֹות אֶ ת הַ זְמַ ן הַ לֺבְ חָ ר ְביֹותֵ ר ְבחַ טָיו שֶ ל הָ אָ דָ ם
בורים אֶ ל לִ בֹו וְ אֶ ל ֵעינָיו שֶ ט ְֵדעו אֶ ת גֹ דֶ ל מַ ֲע ַלת קִ ימַ ת חֲצֹות ,וִ ַירחֲמו עַ ל נִ ְשמָ תֹו וְ יָקומו
בַ ִלחָ ה ,וְ כְָך י ְַרבֶ ה הָ אָ דָ ם ְב ִד ִ
אֹומ ִרים לְ גופָ ם :עֹוד ִתישַ ן
עֹור ִרים בַ בֹ קֶ ר הַ ְש ֵךם הָ יו ְ
שֹומעִ ים צַ ִדיקִ ים ַר ִבים שֶ ַךאֲשֶ ר הָ יו ִמ ְת ְ
בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,וכְ פִ י שֶ הָ יו ְ
בֹור ֲאָך ,וְ כְָך הָ יו קָ ִמים ִמ ְשנָתָ ם ִבז ְִריזות עֲצומָ ה ַלעֲבֹודַ ת ה'.
הַ ְרבֵ ה בַ קֶ בֶ ר קום ִבז ְִריזות ַלעֲבֹודַ ת ַ
עֹורר אֶ ת
וְ כְָך ְמ ֺס ָּפר ַעל הָ עֹובֵ ד הַ שֵ ם הַ לֺפְ ָלא הַ צַ ִדיק ַרבִ י הִ ְירש לֵיב לִ ּפְ ל זַצַ "ל (ספר צילו של הרבי) שֶ ַּפעַ ם ְבעֵ ת שֶ ֵ
תֹורה בְ ֵעת חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,הָ ָיה ֶזה בְ אֶ ְמצָ עֹו שֶ ל הַ כַיְ ָלה בְ ֵעת אֲ שֶ ר קֹ ר גָדֹול שָ ַרר בַ חוץ
הָ אַ בְ ֵרכִ ים בְ גֹ דֶ ל מַ ֲע ַלת הַ ְתפִ ָכה וְ הַ ָ
וְ י ַָרד שֶ ֶלג ךָבֵ ד ,וְ כְָך הִ ְתבַ חֵ א וְ אָ מַ ר לָהֶ םִ :א ְמרו לֹו לַגוףִ ,א ְמרו לֹו ,דַ בְ רו ַעל לִ בֹו ,שֶ ךְ ָכל שֶ הַ שֶ ֶלג יִ ְה ֶיה ָךבֵ ד יֹותֵ רָ ,ךְך
עֹוררו ְמאֹ ד וְ ִהזְדָ ְרזו לְ נַצֵ ל אֶ ת הַ זְ מַ ן הַ טָקָ ר שֶ ל
יִ יטַ ב לֹו יֹותֵ ר ַךאֲשֶ ר יִ ְש ַךב בַ קֶ בֶ ר ,וְ אָ ֵכן הָ אַ בְ ֵרכִ ים שֶ שָ ְמעו ז ֹאת ִמלֶ םו הִ ְת ְ
חֲצֹות הַ כַיְ ָלה בַ עֲבֹודַ ת הַ שֵ ם.
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מובָ א בַ ְמ ָפ ִרים ,שֶ כִ פְ ָע ִמים י ְֶשנָה דֶ ֶרְך וְ ֵעצָ ה נִ פְ לָאָ ה לִ זְךֹות ַעל יָדָ ה לְ קִ ימַ ת חֲצֹות ,וְ הִ יא שֶ כ ֹא י ְַרבֶ ה הָ אָ דָ ם לְ הַ פְ לִ יג עַ ל
ךְָך בְ ִדבורֹו עִ ם ְב ֵני אָ דָ ם ,ךִ י ךְ שֶ ט ְַרבֶ ה הָ אָ דָ ם ְבדַ ְברֹו גְ דֹולֹות ַועֲצומֹות ַעל מַ ֲע ַלת קִ ימַ ת חֲצֹות  -זֶהו ְס ֺג ָכה ְבדוקָ ה שֶ כ ֹא
יו ַכל לָקום בְ שום אֹ ֶפן ,וְ ז ֹאת הֵ שַ בְ ִתי ךַלָ ה ּפְ ע ִָמים לַאֲ נ ִָשים  -אֲשֶ ר הָ יו ְרגִ ילִ ים לָקום חֲצֹות זְמַ ן ַרב ,וְ ִה ֵםה לְ פֶ תַ ע ָראו שֶ ֶזה
ְתקו ָפה אֲרֺ ָךה שֶ אֵ י ָנם מַ צְ לִ יחִ ים בְ שום ָּפנִ ים לָקום בַ כַיְ ָלה ,וְ ָיעַצְ ִתי לָהֶ ם שֶ כ ֹא יְ דַ ְברו מֵ חֲצֹות ומַ עֲלֹותָ יו עִ ם שום אָ דָ ם
יחים
בָ עֹו ָלםַ ,רק עִ ם חָ בֵ ר אֶ חָ ד ִבלְ בַ ד ,בְ אֹ ֶפן שֶ הֵ ם יְ חַ זְקו אֶ חָ ד אֶ ת ֵרעֵהו ,וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך יִ ְראו ּפְ לָאֹות ךֵיצַ ד הֵ ם שָ ִבים ומַ צְ לִ ִ
לָקום בַ כַיְ ָלה  -וְ אָ ֵכן הֵ ם ִסּפְ רו שֶ ֵעצָ ה ז ֹאת עָ ז ְָרה לָהֶ ם ְמאֹ ד ,וְ זָכו לָשוב לָקום חֲצֹות.
וְ הַ חַ ַעם לְ כְָך הואִ ,מּפְ ֵני שֶ ַךאֲשֶ ר אָ דָ ם ְמדַ בֵ ר ַעל ךְָך הַ ְרבֵ ה בְ מֶ שֶ ְך הַ טֹום ,יִ תָ ֵכן לִ פְ ע ִָמים שֶ לֵ רֹ ב לַחַ ץ ופַ חַ ד ,שֶ לָ א ל ֹא
ומשום ךְָך אֵ ינֹו מַ צְ לִ יחַ לָקום חֲצֹות וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ הוא
ומגֹ דֶ ל הָ ָרצֹון לָקום ,אֵ ינֹו מַ צְ לִ יחַ לְ הֵ ָרדֵ ם מֺקְ דָ םִ ,
עֹורר וְ יָקוםִ ,
יִ ְת ֵ
לָחוץ לָקום.
וְ ָל ֵכן עֲצָ תֹו הִ יא ,לִ בְ לִ י לְ דַ בֵ ר ִמ ֶזה ךְ ָלל ,וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך שֶ הוא יְ הֵ א ְמשֺ חְ ָרר וְ ל ֹא לָחוץ ,יָקום בְ ִש ְמחָ ה ְבקַ כות בַ חֲצֹות ,ךִ י
גֹור ִמים הַ גְ דֹולִ ים ְביֹותֵ ר לְ ַעטֵף אֶ ת הָ אָ דָ ם ולְ הַ ִתישֹו ,שֶ כ ֹא יְ הֵ א לֹו ךֹ חַ לְ שום דָ בָ ר בַ עֲבֹודַ ת הַ שֵ ם
הַ כַחַ ץ וְ הַ ְדאָ ָגה הֵ ם הַ ְ
ומהַ ֶוה הַ דָ בָ ר מֵ עֵ ין ִה ְתגָרות בַ טֵצֶ ר
ווַדַ אי שֶ כ ֹא לָקום ְבאֶ ְמצַ ע הַ כַיְ ָלה .ז ֹאת וָעֹוד ַך ֲאשֶ ר הָ אָ דָ ם ְמדַ בֵ ר ַעל ךְָך ַרבֹותּ ,פְ ָע ִמים ְ
ובְ חֵ ילֹותָ יו ,וְ ָל ֵכן ּפְ ָע ִמים וְ צָ ִריְך הָ אָ דָ ם לִ בְ לִ י לְ דַ בֵ ר ִמ ֶזה ךְ ָלל ,וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך יִ ְז ֶךה לָקום חֲצֹות ,וְ ֵעצָ ה זֹו ִהיא עֵ צָ ה ְבדוקָ ה
ומנֺמָ ה ְמאֹ ד ,אֲשֶ ר ַרבִ ים נִ מו ז ֹאת וְ ָראו ְבכְָך תֹו ֶע ֶלת ְמרֺ בָ ה.
ְ
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ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם מַ ְתחִ יל לְ הַ ְרגִ יל עַצְ מֹו בַ עֲבֹודָ ה קְ דֹושָ ה זֹו שֶ ל קִ ימַ ת חֲצֹות ,יֵש לֹו לָדַ ַעת שֶ צָ ִריְך ַלעֲלֹות ִמדַ ְר ָגה לְ דַ ְר ָגה,
אשית יֵש לֹו לָאָ דָ ם לִ זְךֹ ר שֶ אַ ף עַ ל ּפִ י
וְ ל ֹא ַי ֲע ֶלה בְ מַ עֲלֹות גְ בֹוהֹות שֶ אֵ י ָנן שַ טָכֹות אֵ לָיו לְ פִ י ךֹ חֹותָ יו ומַ ְד ֵרגֹותָ יו ,וְ ָל ֵכן ֵר ִ
ובכְָך הוא זֹו ֶכה לִ ְהיֹות
שֶ אֵ ינֹו יָכֹול לֹומַ ר אֶ ת ָךל הַ ִתקון חֲצֹות ,יָכֹול הוא לָקום וְ לֹומַ ר אֶ ת ִמזְמֹור ַעל ַנהֲרֹות בָ בֶ ל בִ לְ בַ דְ ,
מֵ הָ אֲ בֵ לִ ים ַעל יְ רושָ לַיִ ם  -שֶ לַ ֲעלָתָ ם עֲצומָ ה ְמאֹ ד ,ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב ַרבָ ה שֶ ל יְ רושָ לַיִ ם הַ גָאֹון ַרבִ י יֹוסֵ ף חַ טִ ים זֹונֶנְ פֶ לְ ד ְבשו"ת
שַ לְ מַ ת חַ טִ ים (סימן א) ,שֶ ִלי שֶ אֵ ינֹו יָכֹול לֹומַ ר אֶ ת ָךל הַ ִתקון חֲצֹות ,י ֹאמַ ר אֶ ת ִמזְמֹור ַעל ַנהֲרֹות בָ בֶ ל ִבלְ בַ ד ,וְ אַ חַ ר ָךְך
ַיחֲזֹ ר לִ ישֹ ן.
וְ יֵש לָדַ ַעת שֶ הַ לַ עֲלֹות הָ עֲצומֹות שֶ םֶאֶ ְמרו בְ ָכל הַ ְמפ ִָרים ַעל קִ ימַ ת חֲצֹות ,אֵ י ָנן דַ וְ קָ א ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם נִ ְשאָ ר עֵ ר מֵ חֲצֹות
עֹורר הָ אָ דָ ם לִ זְמַ ן מו ָעט בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה וְ י ֹאמַ ר ִתקון חֲצֹות ,זֹו ֶכה הוא עַ ל יְ דֵ י ָךְך
הַ כַיְ ָלה עַ ד הַ בֹ קֶ ר ,אֶ ָכא ֲאפִ כו ִאם יִ ְת ֵ
נֹור ִאים.
ֲצומים וְ ָ
לָאֹוצָ רֹות ע ִ
ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב הָ ֲא ִרי ָז"ל (שער הכוונות דרושי הלילה דרוש ד) וְ ֶזה לְ שֹונֹוִ :אם אֵ ין בָ אָ דָ ם יְ כֹ ֶלת לִ הְ יֹות נֵעֹור ךָ ל חֲצֹות
תֹורה וְ כו' וְ ַיחֲזֹ ר לִ ישֹ ן וְ כו',
אַ חֲרֹו ָנה שֶ ל הַ כַיְ ָלה ,אָ ז יָקום מַ לָ ש בַ חֲצֹות וְ יִ בְ ֶךה ַעל הַ ח ְֺרבָ ן ךְ מֹו חֲצִ י שָ ָעה וְ אַ חַ ר ךְָך ַיעֲסֹ ק בַ ָ
עֹורר קֹ דֶ ם עֲלֹות הַ שַ חַ ר וְ כו'.
ובִ לְ בַ ד שֶ טָקום ךְ מֹו חֲצִ י שָ עָ ה וְ יִ ְת ֵ

אֹומ ִרים,
ֲשובים וִ יקָ ִרים ָךל ֶר ַגע ו ֶָר ַגע שֶ הָ אָ דָ ם זֹו ֶכה לָקום בַ חֲצֹותַ ,עד שֶ הָ יו צַ ִדיקִ ים ִמ ְתבַ ְח ִאים וְ ְ
וְ הִ ֵםה עַ ד ךְ דֵ י ךְָך ח ִ
עֹורר ִמךְָך ַרק בָ ֶר ַגע שֶ הוא ְמ ַכבֶ ה אֶ ת הַ שָ עֹון ִבלְ בַ ד,
עֹורר לִ נְ קֺ דַ ת חֲצֹות ,אַ ף ַעל ּפִ י שֶ טִ ְת ֵ
שֶ טֵש לֹו לָאָ דָ ם לְ ַכ ֵון אֶ ת הַ שָ עֹון ְמ ֵ
רֹומים.
ךִ י בְ ָכל ְשנִ ָטה וְ ֶר ַגע שֶ אָ דָ ם עֵ ר ִבזְמַ ן קָ דֹוש ֶזה ,הוא ּפֹו ֵעל גְ דֹולֹות ונְ צורֹות ְבנִ ְשמָ תֹו ובִ ְשמֵ י ְמ ִ
וְ ִאם רֹואֶ ה הָ אָ דָ ם שֶ אֵ ינֹו יָכֹול לָקום ַגם בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה וְ ַגם לִ ְתפִ כָה ְבהָ נֵץ הַ חַ לָ ה ,ע ִָדיף שֶ טָקום לַאֲ ִמ ַירת ִתקון חֲצֹות
וְ ַיחֲזֹ ר לִ ישֹ ן עַ ד הַ בֹ קֶ ר ,ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב הַ "בֶ ן ִאיש חַ י" (פרשת וישלח).
עֹומ ִדים ְבבֵ ית
יֹוסיף לְ אַ ט לְ אַ ט ַלעֲלֹות ִמדַ ְר ָגה לְ דַ ְר ָגה ,עַ ד אֲשֶ ר יִ ְת ַר ֵגל לְ כְָך וְ יִ ְז ֶךה לִ הְ יֹות מֵ עַ ְבדֵ י ה' הָ ְ
וְ כְָך ֵילְֵך הָ אָ דָ ם וְ ִ
ה' בַ כֵילֹות בִ קְ בִ יעות  -שֶ לַ ֲעלָתָ ם ַרבָ ה ַועֲצומָ ה ְמאֹ ד.
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תֹורה ַעד הַ בֹ קֶ ר ,ךַאֲ שֶ ר וַדַ אי שֶ ט ְֶש ָנם אֲ נ ִָשים הַ טְ כֹולִ ים לִ ישֹ ן
וְ הִ ֵםה וַדַ אי שֶ ְשלֵמות הָ עֲבֹודָ ה ִהיא לָקום חֲצֹות וְ לִ לְ מֹ ד ָ
ותפִ ָכה ַעד הַ בֹ קֶ ר ךְ שֶ הֵ ם צְ לולִ ים וְ עֵ ָירנִ טִ ים ,לְ אַ חַ ר ךַלָ ה ְשעֹות שֵ ָנה.
תֹורה ְ
מֺקְ דָ ם וְ לָקום מֵ חֲצֹות וְ ַלעֲסֹ ק בְ ָ
ותפִ ָכה מֵ חֲצֹות ַעד הַ בֹ קֶ ר.
תֹורה ְ
ובְ סֵ ֶפר הַ זֹ הַ ר הִ פְ לִ יג בִ ְמאֹ ד ְמאֹ ד לְ אֵ ין ִשעור בְ מַ ֲעלָתֹו שֶ ל הַ זֹו ֶכה ַלעֲסֹ ק בְ ָ
ובלְ בַ ד שֶ טִ זְךֶ ה
וְ ַעל הַ זֹו ֶכה לְ כְָך ךֹותֵ ב הָ ֲא ִרי ָז"ל "שֶ אֵ ין לְ מַ עְ ָלה הֵ ימֶ םו" ,וְ ָל ֵכן ָךל אֶ חָ ד ַיעֲשֶ ה ךְ פִ י ךֹ חֹותָ יו וכְ פִ י יְ ָכלְ תֹו ִ
עֹומ ִדים בְ בֵ ית ה' בַ כֵילֹות.
לִ הְ יֹות מֵ עַ ְבדֵ י ה' הָ ְ
אָ ְמ ָנם י ְֶש ָנן מַ ְד ֵרגֹות ַרבֹות בְ כְָך וְ ַעל ָךל אָ דָ ם ַלעֲשֹות ךְ פִ י יְ כָלְ תֹו וְ כֹ חֹותָ יוַ ,ךאֲ שֶ ר מַ ְד ֵר ָגה ִראשֹו ָנה ִהיא :לָקום
ַלא ֲִמ ַירת ִתקון חֲצֹות שֶ לַ ֲע ַלת ֲא ִמ ָירתָ ה הִ יא עֲצומָ ה ְמאֹ ד ,וְ ַלחֲזֹ ר לִ ישֹ ן ִמ ָטד לְ אַ ח ֲֶריהָ  ,וְ ָכל הַ זֹו ֶכה ַלעֲשֹות ז ֹאת מַ ֲעלָתֹו
גְ דֹו ָלה ְמאֹ ד.
תֹורה ךַלָ ה דַ קֹות ְבשָ עָ ה זֹו ,שֶ ִהיא
הֹוסיף וְ ַלעֲסֹ ק קְ צָ ת בַ ָ
ומַ ְד ֵר ָגה ְשנִ ָטה  -אַ ח ֲֶריהָ הִ יא :לָקום ַלא ֲִמ ַירת ִתקון חֲצֹות ולְ ִ
יבים לְ קֹול
מַ ֲע ָלה עֲצומָ ה ְמאֹ ד ,וְ אֵ ין עֲרֹ ְך וְ קֵ ץ לִ ְשכָרֹו ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (פרשת נח דף ע"ב) שֶ ָךל הַ צַ ִדיקִ ים מַ קְ ִש ִ
לִ לודֹו בְ שָ ָעה זֹו וְ ַעל יְ דֵ י ֶזה הוא מַ ֲע ֶלה אֶ ת הַ ְשכִ י ָנה וְ עֹושֶ ה לָה נַחַ ת רוחַ .
ותפִ ָכה ָךל הַ ְשעָ תַ יִ ם שֶ ל חֲצֹות ,אֲ שֶ ר בָ הֶ ן ְמ ִא ָירה
תֹורה ְ
טֹוסיף וְ יִ הְ ֶיה ֵער וְ ַיעֲסֹ ק בְ ָ
ישית ִהםָה :שֶ ִ
וְ אַ ח ֲֶריהָ מַ ְד ֵר ָגה ְשלִ ִ
הֶ אָ ַרת הָ " ֵעת ָרצֹון" וְ הַ קְ דֺשָ ה הָ עֲצומָ ה שֶ ל חֲצֹות לַיְ ָלה ךְ מֹו שֶ ךָתוב בְ לִ קוטֵ י מֹוה ֲָר"ן (קמט) ,וְ אַ ח ֲֵרי ְשעָ תַ יִ ם אֵ כו ַיחֲזֹ ר
לִ ישֹ ן ַעד הַ בֹ קֶ ר.
ומַ ְד ֵר ָגה ְר ִביעִ ית ִהםָה :שֶ כְ אַ חַ ר ְש ָעתַ יִ ם אֵ כו ,י ְַחזֹ ר וְ יָקום ַגם לִ ְתפִ ָכה בְ הָ נֵץ הַ חַ לָ ה שֶ ַעל ךְָך אָ ְמרו ֲח ַז"ל (ברכות יב)
שֶ לַ ֲעלָתֹו עֲצומָ ה ְמאֹ ד ִמּפְ ֵני שֶ לַ ְס ִמיְך גְ ֺא ָכה לִ ְתפִ ָכה.
תֹורה ובִ ְתפִ ָכה עַ ד הַ בֹ קֶ רִ ,מּפְ ֵני שֶ עַ ל יְ דֵ י
טֹוסיף וְ יָקום חֲצִ י שָ ָעה קֹ דֶ ם עֲלֹות הַ שַ חַ ר וְ ַיעֲסֹ ק בְ ָ
ישית ִהיא :שֶ ִ
ומַ ְד ֵר ָגה ח ֲִמ ִ
תֹורה קֹ דֶ ם עֲלֹות הַ שַ חַ ר ,הוא ִמ ְתקַ שֵ ר בַ ְשכִ י ָנה הַ קְ דֹושָ ה ומַ ֲעלָתֹו גְ דֹו ָלה ְמאֹ ד ,ךְ מֹו שֶ ָךתַ ב הָ אֲ ִרי ָז"ל (שער
שֶ כֹומֵ ד ָ
הכוונות דרושי הלילה ד).
יֹוסיף וְ יָקום
תֹורה מֵ חֲצֹות ַעד הַ בֹ קֶ ר ,וְ אַ חַ ר ךְָך ִ
ומַ ְד ֵר ָגה ִש ִשית ִהםָה :שֶ טָקום חֲצֹות ּפַ ַעם בְ שָ בועַ  ,ךְ גֹון בְ לֵיל ִש ִשי וְ יִ לְ מַ ד ָ
תֹורה ,מֵ חֲצֹות
יֹוסיף וְ ַי ֲע ֶלה ִמדַ ְר ָגה לְ דַ ְר ָגה עַ ד שֶ טִ ְז ֶךה לָקום חֲצֹות וְ לִ לְ מֹ ד ָ
ישי ,וְ כְָך ִ
ַּפעֲמַ יִ ם בְ שָ בו ַע ,ךְ גֹון בְ שֵ נִ י ַוח ֲִמ ִ
הַ כַיְ ָלה עַ ד הַ בֹ קֶ ר ְב ָכל יְ מֹות הַ שָ בועַ ךֺכֹו.
קֹורא ,אֲבָ ל י ְֶש ָנם עֹוד הַ ְרבֵ ה ַרעְ יֹונֹות וְ הַ צָ עֹות
עֹורר ְתשומַ ת לִ בֹו שֶ ל הַ ֵ
וְ הִ ֵםה ָךל הַ לַ ְד ֵרגֹות הָ אֵ כו נִ כְ ְתבו אַ ְך וְ ַרק לְ ֵ
לְ מַ עֲשֶ ה ,וְ דַ ְרגֹות בֵ ינַיִ םֵ ,ךיצַ ד לִ זְךֹות לְ מַ ֲע ָלה נִ ְשגָבָ ה ז ֹאתָ ,ךל אֶ חָ ד לְ פִ י ְתנָאָ יו וִ יכֹולֹותָ יו (ךְ גֹון לְ הַ ְת ִחיל לָקום ַרק ְבלֵיל
יֹוסיף ִמדַ עְ תֹו ךְ פִ י מָ ה
שַ בָ ת קֹ דֶ ש ,וְ הָ יו שֶ הֵ חֵ כו בְ כְָך ,וְ כְָך הִ ְת ַרגְ לו לְ אַ ט לְ אַ ט לְ קִ ימַ ת חֲצֹות בְ מֶ שֶ ְך ָךל הַ שָ בו ַע) ,וְ ָכל אֶ חָ ד ִ
שֶ שַ טְָך אֵ לָיוַ ,עד שֶ טִ ְז ֶךה לְ מַ ֲע ָלה נִ ְשגָבָ ה זֹו.

קֹורא ְבכָ ל שָ עָ ה בַ כַיְ ָלה
מַ דועַ הַ ּתַ ְרנְ גֹול ֵ
עֹורר אֶ ת ְב ֵני הָ אָ דָ ם ִמ ְשנָתָ ם ,ךְ מֹו שֶ אָ ְמרו
וְ כָתַ ב מֹוהַ ְר ָנ"ת (ליקו"ה ע"ת ד') שֶ ֶזה הַ חַ עַ ם שֶ הַ תַ ְרנְ גֹול שֶ ִהםֹו ְמ ֺמ ֶםה לְ ֵ
ֲח ַז"ל ַעל בִ ְר ַךת הַ םֹותֵ ן לַשֶ כְ וִ י בִ י ָנה לְ הַ בְ חִ ין בֵ ין יֹום ובֵ ין לַיְ ָלהִ ,מּפְ ֵני ךְָך ִש ָירתֹו שֶ ל הַ תַ ְרנְ גֹול ִהיא ְב ָכל שָ עָ ה מֵ חֲצֹות
עֹורר ִמ ְשנָתֹו ,ךְ מֹו שֶ אָ ְמרו ֲח ַז"ל בְ פ ֶֶרק ִש ָירה (פרק ד') ,תַ ְרנְ גֹול
קֹור ִאים לָאָ דָ ם לְ הִ ְת ֵ
לַיְ ָלה ַעד הַ בֹ קֶ ר ,בַ א ֲִמ ַירת ּפְ סוקִ ים הַ ְ
תֹורה
ישית אֹומֵ ר :עִ ְמדו צַ ִדיקִ ים וְ עִ ְסקו בַ ָ
מַ הו אֹומֵ ר :בְ קֹול ִראשֹון אֹומֵ ר ְשאו ְשע ִָרים ָראשֵ י ֶכם ,וְ ֵכן בְ קֹול שֵ נִ י ,בְ קֹול ְשלִ ִ
ישי אֹומֵ ר :עַ ד מָ תַ י עָצֵ ל ִת ְשךָ ב מָ תַ י תָ קום
ךְ דֵ י שֶ טִ ְה ֶיה ְשכ ְַר ֶכם ךָפול לָעֹו ָלם הַ בָ א ,בְ קֹול ְר ִביעִ י אֹומֵ ר וְ כו' ,בְ קֹול ח ֲִמ ִ
ִמ ְשנָתֶ ָך ,בְ קֹול ִש ִשי אֹומֵ ר :אַ ל תֶ אֱ הַ ב שֵ נָה ֶּפן ִתו ֵָרשּ ,פְ קַ ח ֵעינֶיָך ְשבַ ע לָחֶ ם.
עֹורר וְ יָקום ַלעֲבֹודַ ת הַ שֵ ם לְ פָ חֹות שָ עָ ה
וְ ָכל ז ֹאת ךְ דֵ י לְ ַרלֵ ז וְ לֹומַ ר לָאָ דָ ם ,שֶ אַ ף ִאם אֵ ינֹו יָכֹול לָקום בַ חֲצֹות מַ לָ ש ,יִ ְת ֵ
עֹורר ,יָקום ִמ ְשנָתֹו שָ עָ ה אַ חַ ר
אַ חַ ת לְ אַ ח ֲֶריהָ  ,וְ ִאם אֵ ינֹו יָכֹול לָקום ַגם בְ שָ עָ ה זֹו יָקום בְ שָ עָ ה אַ חַ ר ךְָך ,וְ ִאם ַגם אָ ז ל ֹא יִ ְת ֵ
קֹורא בְ ָכל שָ ָעה וְ שָ עָ ה מֵ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה עַ ד אֹור הַ טֹום ,וְ ז ֹאת ךְ דֵ י לְ ַרלֵ ז וְ לֹומַ ר לָאָ דָ ם שֶ אַ ף ִאם
ךְָך ,וְ זֹו הַ ִמבָ ה שֶ הַ תַ ְרנְ גֹול ֵ
אֵ ינֹו יָכֹול לָקום בַ חֲצֹות מַ לָ ש ,שֶ טִ זְדָ ֵרז וְ יָקום מָ תַ י שֶ הוא יָכֹול בְ מֶ שֶ ְך הַ כַיְ ָלה ,הָ עִ קָ ר שֶ טָקום ִמ ְשנָתֹו לִ פְ ֵני עֲלֹות הַ שַ חַ ר,
שֶ לַ ֲעלָתָ ה גְ דֹו ָלה ַועֲצומָ ה ְמאֹ ד.

ֶּהֶ
ֶ
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ָּדוקֶומ
ב
דֹורנו הַ קָ ִמים חֲצֹות.
קֹור ִאים ,אֲשֶ ר ֺך ָכן ִמםִ ְסיֹו ָנם שֶ ל ֲאנ ִָשים ְב ֵני ֵ
ומנֺמֹות הַ לובָ אֹות ךָאן לְ תֹו ֶע ֶלת הַ ְ
עֵצֹות ְבדוקֹות ְ
אָ דָ ם הָ עֹובֵ ד ְבמֶ שֶ ְך הַ טֹום לְ ִמ ְחיָתֹו:
ךְ שֶ חֹו ֵזר מֵ הָ עֲבֹודָ ה י ֹא ַכל אֲ רוחַ ת ֶע ֶרב ,יְ סַ דֵ ר אֶ ת ָךל עִ נְ ָינָיו ִבז ְִריזות ךְ פִ י יְ כָלְ תֹו ,וְ ֵילְֵך ִמ ָטד לִ ישֹ ן ,וְ יִ קְ בַ ע אֶ ת ְשעֹות
לִ לודֹו בַ חֲצֹות ,וְ כְָך י ְַרוִ יחַ ְש ֵני ְדבָ ִרים חֲשובִ ים:
א .י ְַרוִ יחַ אֶ ת ְשעֹות הָ ֶע ֶרב הָ אֲרֺ ךֹות ,שֶ ְבדֶ ֶרְך ךְ ָלל הֹולְ כֹות לְ בַ חָ ָלה בְ ִשעְ מום וְ חֹ סֶ ר מַ עַש  -וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני הָ ֲעיֵפות שֶ ל ָךל
הַ טֹום.
ב .י ְַרוִ יחַ אֶ ת הַ כִ לוד וְ הַ ְתפִ ָכה בַ חֲצֹות בַ שָ עֹות הַ יְ קָ רֹות ִמ ָּפז.
הודי יָקָ ר ,שֶ הִ םֹו עֹובֵ ד לְ ִמחְ יָתֹו בִ ְשעֹות הַ טֹום ,ומֵ אָ ז שֶ ָז ָכה לָדַ ַעת ולְ הָ ִבין אֶ ת מַ ֲעלָתָ ה הָ עֲצומָ ה שֶ ל
ךְ מֹו שֶ ִמ ֵּפר לִ י יְ ִ
קִ ימַ ת חֲצֹות הוא ִמזְדָ ֵרז ַלעֲלֹות ַעל יְ צועֹו בִ ְשעֹות הָ ֶע ֶרב וְ קָ ם חֲצֹות ,וְ אָ מַ ר לִ י שֶ ְבכְָך הוא מַ ְרוִ יחַ בְ ָכל יֹום אֶ ת ָךל ְשעֹות
הָ ֶע ֶרב שֶ בְ דֶ ֶרְך ךְ ָלל הָ יו ִמ ְתבַ זְבְ זֹות וְ חֹולְ פֹות ִב ְדבָ ִרים שֶ ל מָ ה בְ כְָך ובְ חֹ סֶ ר מַ עַש ,וְ כְָך מַ ְרוִ יחַ ַעל יְ דֵ י ֶזה ְב ָכל יֹום ַךלָ ה
שָ עֹות יְ קָ רֹות.
אַ ְב ֵרְך הַ כֹומֵ ד ְבכֹו ֵלל יֹום שָ ֵלם:
ֵילְֵך לִ ישֹ ן מֺקְ דָ ם וְ יָקום בַ חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,וְ יִ לְ מַ ד וְ יִ ְת ַּפ ֵכל ךְ ָכל יְ כָלְ תֹוִ ,אם הוא יָכֹול יִ הְ ֶיה ֵער ְב ָכל הַ ְשעָ תַ יִ ם שֶ ל חֲצֹות,
ומ ַעט לִ לוד וקְ צָ ת ְתפִ ָכה וְ חֶ ְשבֹון ֶנ ֶפש.
וְ ִאם ל ֹאַ ,יעֲרֹ ְך ִתקון חֲצֹותְ ,
הַ ְמלָצָ ה לְ אַ ְב ֵרכִ ים:
ע ֲִדיפות ִראשֹו ָנה  -לְ אַ ְב ֵרְך הֶ חָ ֵפץ לָקום חֲצֹות ,לְ ִה ְשתַ ֵכב ַגם בְ ִמ ְסג ֶֶרת שֶ ל ךֹו ֵלל חֲצֹות ,וְ כְָך ךַטֹום י ְֶש ָנם אַ ְב ֵרכִ ים ַר ִבים
כֹומ ִדים בְ כֹו ֵלל חֲצֹות ,ךְ שֶ הֵ ם ְמשַ כְ בִ ים אַ חַ ר ָךְך לִ לוד בְ כֹו ֵלל ִאם בִ ְשעֹות הַ טֹום ךֺכֹוִ ,אם ךְ פִ י יְ כָלְ תָ ם ,ח ֲִצי יֹום ,לִ פְ ֵני
הַ ְ
צָ ה ֳַריִ ם אֹו אַ חַ ר הַ צָ ה ֳַריִ ם.
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ומ ָךְך י ְַרוִ יחו ַגם ךָ ל ְב ֵני
ךִ כְ ָלל ,יֵש לָאָ דָ ם הֶ חָ ֵפץ לִ זְךֹות לְ כְָך ,לְ הַ ְרגִ יל אֶ ת ָךל ְב ֵני בֵ יתֹו לְ שֵ ָנה מֺקְ דֶ מֶ ת בִ ְשעֹות הָ ֶע ֶרבִ ,
תֹורה בְ ִש ְמחָ ה ִמתֹוְך צְ לִ ילות וְ ַר ֲענַםות ,וְ ל ֹא
הַ בַ יִ תַ ,ךאֲשֶ ר הַ יְ ל ִָדים י ְַרוִ יחו ִמךְָך ,שֶ טֵקַ ל ֲעלֵיהֶ ם לָקום מֺקְ דָ ם ָל ֶל ֶכת לַתַ לְ מוד ָ
יִ צְ טָ ְרכו לִ ְתֹלש עַצְ מָ ם בַ בֹ קֶ ר מֵ הַ ִלחָ ה בְ כֹ חַ ַרב ,וְ כְָך יִ ְהיו צְ לולִ ים וְ ַר ֲענַםִ ים בְ מֶ שֶ ְך ָךל ְשעֹות הַ טֹום ,ךָ ְך ַגם דָ בָ ר ֶזה ִהםֹו
הֶ ְר ֵגל טֹוב לְ ָכל הַ חַ טִ ים לְ ִה ְת ַר ֵגל לִ ישֹ ן מֺקְ דָ ם ,ובְ כְָך יִ ְת ַרגְ לו ַךאֲשֶ ר יִ גְ ְדלו שֶ כ ֹא לְ בַ חֵ ל אֶ ת ְשעֹות הָ עֶ ֶרב ְבחֹ סֶ ר מַ עַ ש
ובְ בַ חָ ָלה.
וְ הִ ֵםה אַ ף ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם ל ֹא הִ צְ לִ יחַ לִ ישֹ ן זְמַ ן ַרב לִ פְ ֵני חֲצֹותִ ,אם יַחְ לִ יט בְ הַ חְ לָטָ ה ֲחזָקָ ה שֶ ִהםֹו חָ פֵ ץ לָקום חֲצֹות ְבוַדַ אי
יו ַכל לָקום.
בֹורא ,וְ אֶ ת הַ שֵ ָנה
עֹורר ִמ ְשנָתֹו ָעלָיו ִמ ָטד לָקום ַלעֲבֹודַ ת הַ ֵ
ךְ מֹו שֶ הָ ָיה אֹומֵ ר ַרבִ י נַחְ מָ ן ִמבְ ֶר ְס ֶלב ,שֶ ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם ִמ ְת ֵ
י ְַשלִ ים לְ אַ חַ ר הַ ְתפִ ָכה.
עֹורר אֵ ין לֹו ַלחֲשֹ ב שֶ לָ א הוא עָ ֵיף וְ ל ֹא יָשַ ן
וְ ֵכן הָ ָיה אֹומֵ ר הָ רה"ק ַרבִ י מֹ שֶ ה ִמקֹובְ ִרין זִי ָע"א ,שֶ ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם ִמ ְת ֵ
מַ ְסּפִ יק ,אֶ ָכא יִ זְרֹ ק עַצְ מֹו ִמ ִלחָ תֹו ,וְ ַרק ָךְך יִ ְז ֶךה לָקום ,וְ ֶזה ַך ֲאשֶ ר הָ אָ דָ ם יַחְ לִ יט בְ הַ חְ לָטָ ה ֲחזָקָ ה שֶ ִהםֹו חָ פֵ ץ לִ ְהיֹות מֵ עַ ְבדֵ י
עֹומ ִדים ְבבֵ ית ה' בַ כֵילֹות ,וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך ל ֹא יִ ְסתַ ֵךל עַ ל ֲעיֵפותֹו ךְ ָלל אֶ ָכא יָקום ִמ ָטד ַלעֲבֹודַ ת הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך.
ה' הָ ְ
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נֹורא לִ פְ ֵני
הִ ֵםה ְמבֹ אָ ר בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (פרשת ויחי רלא) שֶ בְ ָכל לַיְ ָלה וְ לַיְ ָלה בִ ְש ַעת חֲצֹות הַ כַיְ ָלה ,י ְֶשנֹו צַ ַער גָדֹול וְ ָ
םֹורא שֶ ל יִ ְש ָראֵ ל בַ גָלות ,וְ אָ ז הוא
הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְךַ ,ךאֲשֶ ר הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא בֹו ֶכה ַעל צַ עַ ר הַ ְשכִ י ָנה הַ קְ דֹושָ ה ,וְ צַ ע ֲָרם הַ ָ
תֹורה ְבשָ עָ ה זֹו ,שֶ עַ ל
לֹומ ִדים ָ
בֹו ֵעט בְ צַ עֲרֹו בְ ָכל הָ ְרקִ יעִ ים ,וְ אֵ ין לֹו שום נֶחָ מָ ה וְ שום ִש ְמחָ ה ךִ בְ יָכֹולַ ,רק ךַאֲ שֶ ר יִ ְש ָראֵ ל ְ
יְ דֵ י ךְָך הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ִמ ְתנַחֵ ם ְמצַ עֲרֹו הַ גָדֹול ,וְ הֹולְֵך לְ ַגן ֵעדֶ ן ,לְ הִ ְשתַ עֲשֵ עַ עִ ם נִ ְשמֹות הַ צַ ִדיקִ ים אֲ שֶ ר נִ ְמצָ אֹות ְב ַגן
אֹורה צָ ִריְך לְ הִ ְתבֹו ֵנן ,ךֵיצַ ד בִ ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלה ,שֶ הוא ֵעת ָרצֹון גָדֹול ְמאֹ ד ךְ מֹו שֶ ךָתַ ב הַ זֹ הַ ר (פרשת נשא קל"ו) ,וְ ֵכן
עֵדֶ ן ,וְ לִ כְ ָ
רֹואים שֶ ט ְֶשנָה בְ כִ ָטה גְ דֹו ָלה בַ שָ מַ יִ ם?
ומצַ ד שֵ נִ י אָ נו ִ
ך ְָתבו ֲח ַז"ל בְ מַ מֶ ֶכת יְ בָ מֹות (ע"ב) ִ
אורים נִ פְ ל ִָאים ְבדָ בָ ר ֶזה ,הֵ ן ַעל ּפִ י הַ םִ גְ ֶלה וְ הֵ ן ַעל ּפִ י סֹודָ ם שֶ ל ְדבָ ִרים.
וְ י ְֶש ָנם ךַלָ ה ְטע ִָמים ובֵ ִ
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טַ עַ ם ִראשֹון :בֵ אור עָמֹ ק וְ נִ פְ ָלא לְ כְָך י ְֶשנֹו ַעל ּפִ י ִדבְ ֵרי ַרבִ י נָתָ ן ִמבְ ֶר ְס ֶלב זִי ָע"א בְ לִ קוטֵ י ֲהלָכֹות (הלכות ראש חודש ג)
הַ ְמבָ אֵ ר אֶ ת הַ חַ עַ ם לְ כְָך שֶ ְבגָלות ִמצְ ַריִ ם הִ גִ יעַ ובָ א הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא בְ עַ צְ מֹו לְ הַ צִ יל אֶ ת ַעם יִ ְש ָראֵ ל ִמ ַטד ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ ל ֹא
שָ ַלח לְ עַ ם יִ ְש ָראֵ ל אֶ ת מַ לְ אֲ ֵכי מַ עְ ָלה שֶ טַצִ ילו אֹותָ ם ִמ ַטד ִמצְ ַריִ ם ,ךְ מֹו שֶ ךָתוב (שמות יב ,יב)" :וְ עָ בַ ְר ִּתי ְבאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
ובכָ ל אֱ ֹלהֵ י ִמ ְצ ַריִ ם אֶ עֱשֶ ה ְשפָ ִטים אֲ נִ י ה'" ,וְ דָ ְרשו
ֵיתי ָכל ְבכֹור ְבאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם מֵ אָ דָ ם וְ עַ ד ְבהֵ מָ ה ְ
בַ כַיְ ָלה הַ זֶה וְ ִהך ִ
ַעל ךְָך ֲחכָמֵ ינו זִכְ רֹו ָנם לִ בְ ָר ָכה :אֲ נִ י בְ עַצְ ִמי ,וְ ל ֹא ַעל יְ דֵ י מַ לְ אָ ְך וְ ל ֹא ַעל יְ דֵ י שָ לִ יחַ  ,וְ הַ חַ ַעם לְ ָכְך הוא ִמּפְ ֵני שֶ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
ומשום ךְָך הָ יְ תָ ה חַ טֶבֶ ת לִ הְ יֹות שָ ם הִ ְתגַכות שֶ ל הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ְבעַצְ מֹו וְ ז ֹאת ִבכְ דֵ י שֶ כ ֹא
הָ יְ תָ ה ְמלֵאָ ה גִ כולִ ים וקְ לִ ּפֹותִ ,
יִ ינְ קו הַ קְ לִ ּפֹות חַ ס וְ שָ לֹום מֵ הִ ְתגַכות מַ לְ ֲא ֵכי מַ עְ ָלה.
וְ כְָך הוא הַ ךְ ָלל תָ ִמיד ,שֶ בַ לָ קֹום וְ הָ ֵעת שֶ הוא תֹ קֶ ף הַ חֹ שֶ ְך וְ הַ הַ ְסתָ ָרה שֶ בְ תֹוְך הַ הַ ְסתָ ָרה ,שָ ם ִמ ְת ַג ֶכה הָ אֹור הַ גָדֹול
בְ יֹותֵ ר ,וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ ִאם יִ ְת ַג ֶכה בַ לָ קֹום הַ ֶזה אֹור וְ דַ ַעת נָמוְך ופָחות ִמ ֶזה ,יִ ינְ קו ִמלֶ םו הַ קְ לִ ּפֹות הַ םִ ְמצָ אֹות שָ ם ,וְ ֶזה הַ חַ עַ ם
שֶ דַ וְ קָ א ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם נִ ְמצָ א בַ הַ ְסתָ ָרה הַ גְ דֹולָה בְ יֹותֵ ר ִמבְ חִ י ָנה רוחָ נִ יתָ ,עלָיו לָדַ עַ ת שֶ שָ ם ִמ ְת ַג ֶכה הָ אֹור הַ ָגדֹול ְביֹותֵ ר,
וְ ִאם הוא אָ ֵכן יִ ְתחַ ֵזק ַלעֲבֹ ד אֶ ת הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך בְ מָ קֹום ֶזה ,הוא יו ַכל לְ הִ ְתקָ ֵרב ִמשָ ם לְ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ְבתַ כְ לִ ית הַ ִה ְתקָ ְרבות,
שֶ אֵ ינֹו יָכֹול לְ הִ ְתקָ ֵרב בְ שום מָ קֹום וזְמַ ן אַ חֵ ר ,ךִ י שָ ם ִמ ְת ַג ֶכה אֹור שֶ ל דַ ַעת עֲצומָ ה וְ נִ פְ לָאָ ה שֶ אֵ ינָה ִמ ְת ַג ָכה בְ דֶ ֶרְך ךְ ָלל.
וְ ֶזה הַ חַ ַעם וְ הַ ִמבָ ה לְ מַ ֲע ַלת ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלה ִמּפְ ֵני שֶ ַךאֲשֶ ר הָ אָ דָ ם עֹובֵ ד אֶ ת הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ִב ְשעַ ת חֲצֹות לַיְ ָלה ,שֶ אָ ז
הַ ְשכִ י ָנה נִ ְמצֵ את בְ תַ כְ לִ ית הַ ִלעוט וְ הַ הַ ְסתָ ָרהַ ,על יְ דֵ י ֶזה דַ וְ קָ א הוא הֹו ֵפְך אֶ ת הַ הַ ְסתָ ָרה הַ גְ דֹולָה בְ יֹותֵ ר לְ ִה ְתגַכות שֶ ל דַ עַ ת,
ובזְכות
ובאַ ף זְמַ ן בְ ָכל הַ טֹום ךֺכֹוִ ,
וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך הוא זֹו ֶכה לְ גַכֹות אֶ ת הָ אֹור הַ גָדֹול ְביֹותֵ ר שֶ אֵ ינֹו יָכֹול לְ גַכֹות בְ שום שָ ָעה ְ
ךְָך זְמַ ן ֶזה נֶהְ ָּפְך לְ ֵעת הָ ָרצֹון הַ גְ דֹו ָלה בְ יֹותֵ ר ,וְ לַשָ ָעה הַ לֺבְ חֶ ֶרת ְביֹותֵ ר לְ הִ ְתקָ ֵרב לְ הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך ,לְ קַ בָ ַלת הַ ְתפִ כֹות ולְ לִ לוד
תֹורה הַ קְ דֹושָ ה.
הַ ָ
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יטשֹוב זִי ָע"א ,בְ ִספְ רֹו קְ דֺשַ ת לֵוִ י ֲ -חנֺ ָךה הַ ְמבָ אֵ ר
טַ עַ ם שֵ נִ י :י ְֶשנֹו הֶ ְסבֵ ר נִ פְ ָלא לְ כְָך ַעל ּפִ י ִדבְ ֵרי ַר ִבי לֵוִ י יִ צְ חָ ק ִמבֶ ְר ִד ְ
שֹורה ֵעת ָרצֹון גְ דֹו ָלה ְמאֹ ד ,וְ ז ֹאת ִמּפְ ֵני שֶ ךַ אֲ שֶ ר הַ קָ דֹוש
שֶ ט ְֶשנֹו ךְ ָלל בַ שָ מַ יִ ם וְ הוא שֶ תָ ִמיד ַךאֲשֶ ר הַ בְ ִריאָ ה ִמ ְתחַ דֶ שֶ ת ָ
ומ ְת ַג ָכה מֵ חָ דָ ש מַ ֲעלָתָ ם וגְ ֺדכָתָ ם שֶ ל ָךל יִ ְש ָראֵ ל ,וְ ז ֹאת ךֵ י ָון שֶ ךָ ל הַ ְב ִריאָ ה
בָ רוְך הוא ְמחַ דֵ ש אֶ ת ָךל הַ בְ ִריאָ הִ ,מ ְתבָ ֶר ֶרת ִ
אשית בָ ָרא אֱ ֹלקִ ים אֵ ת
נִ בְ ְראָ ה וְ נֹוצְ ָרה ַרק בִ ְש ִביל ַעם יִ ְש ָראֵ ל ךְ מֹו שֶ דָ ְרשו ֲח ַז"ל ַעל הַ ּפָסוק (בראשית א)ְ " :ב ֵר ִ
אשית ְּתבואָ תֹ ה" ,הַ שֵ ם יִ ְתבָ ַרְך בָ ָרא אֶ ת הַ שָ מַ יִ ם וְ אֶ ת הָ אָ ֶרץ וְ אֶ ת
הַ שָ מַ יִ ם וְ אֵ ת הָ אָ ֶרץ" ,שֶ ִב ְשבִ יל יִ ְש ָראֵ ל שֶ םִ קְ ְראו " ֵר ִ
ָךל הַ בְ ִריאָ ה ֺךכָה.
וְ הִ ֵםה בִ ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלה הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ְמחַ דֵ ש אֶ ת ָךל הָ עֹולָמֹות וְ אֶ ת ָךל הַ ְב ִריאָ ה ֺךכָהַ ,ך ְמבֹ אָ ר בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש,
ומּפְ ֵני ךָ ְך
וְ ָל ֵכן בְ שָ ָעה זֹו ִמ ְת ַגכָה מַ ֲעלָתָ ם שֶ ל עַ ם יִ ְש ָראֵ ל ַעם הַ קֹ דֶ ש  -אֲשֶ ר ָךל הַ ְב ִריאָ ה ל ֹא נִ בְ ְראָ ה אֶ ָכא ִב ְש ִבי ָלם ִ -
בְ שָ עָ ה זֹו י ְֶשנָה ֵעת ָרצֹון גְ דֹו ָלה ַועֲצומָ ה בַ שָ מַ יִ ם לְ ָכל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ִמ ְב ֵני יִ ְש ָראֵ ל ,ךֵי ָון שֶ בְ שָ עָ ה זֹו ִמ ְת ַגכָה מַ ֲעלָתָ ם וגְ ֺד ָכתָ ם
שֹורה ֵעת ָרצֹון גְ דֹו ָלה ְמאֹ ד בַ שָ מַ יִ ם ,וְ ֶזה הָ עֵ ת וְ הַ זְ מַ ן
שֶ ל יִ ְש ָראֵ ל ,שֶ ָךל הַ בְ ִריאָ ה ל ֹא נִ בְ ְראָ ה אֶ ָכא בִ ְש ִבי ָלםָ ,ל ֵכן בְ שָ ָעה זֹו ָ
ומּפְ ֵני ךְָך זְמַ ן ֶזה הוא ַגם הַ ְמ ֺס ָגל בְ יֹותֵ ר לְ קַ בָ ַלת ָךל הַ ְתפִ כֹות וְ הַ בַ קָ שֹות.
תֹורה ִ
הַ לֺבְ חָ ר ַלעֲסֹ ק בַ ָ
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ישי :י ְֶשנֹו בֵ אור נִ פְ ָלא לְ ָכְך ַעל ּפִ י סֹודָ ם שֶ ל ְדבָ ִרים ךְ פִ י שֶ ְל ַג ֶכה הַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (בראשית י"ז ע"ב) שֶ ְב ָכל
טַ עַ ם ְשלִ ִ
עֹור ֶרת בְ כִ ָטה עֲצומָ ה לְ פָ נָיו יִ ְתבָ ַרְך ַעל צַ ע ֲָרם שֶ ל יִ ְש ָראֵ ל ,וְ ַעל ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש ,אֲ בָ ל ִמ ָטד
לַיְ ָלה בִ ְש ַעת חֲצֹות לַיְ ָלהִ ,מ ְת ֶ
תֹורה ְבשָ ָעה זֹו ,וְ הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא וְ ָכל
עֹוסקִ ים בַ ָ
אַ חַ ר ךְָךַ ,ךאֲשֶ ר עֹו ֶלה מֵ הָ עֹו ָלם הַ ֶזה קֹול לִ לודָ ם שֶ ל יִ ְש ָראֵ ל הָ ְ
יבים לְ קֹול לִ לודָ ם ך ְַמבֹ אָ ר בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (נח ע"ב) וְ ַעל יְ דֵ י ךְָך הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ִמ ְתנַחֵ ם ְמצַ עֲרֹו וְ אֶ ְבלֹו,
הַ צַ ִדיקִ ים מַ קְ ִש ִ
וְ ַנעֲשֵ ית ֵעת ָרצֹון גְ דֹו ָלה לְ פָ נָיו יִ ְתבָ ַרְך ,וְ ָל ֵכן בְ ָכל לַיְ ָלה וְ לַיְ ָלה בִ ְש ַעת חֲצֹות י ְֶשנָה ְבכִ ָטה גְ דֹו ָלה ַועֲצומָ ה בַ לָ רֹום ,אֲ בָ ל ִמ ָטד
תֹורה בְ שָ ָעה זֹו וְ עֹו ֶלה קֹו ָלם וְ נִ ְשמָ ע לְ מַ עְ ָלהַ ,על יְ דֵ י ךְָך י ְֶשנָה ִש ְמחָ ה גְ דֹו ָלה לִ פְ ֵני הַ שֵ ם
עֹוסקִ ים בַ ָ
אַ חַ ר ךְָך ַךאֲשֶ ר יִ ְש ָראֵ ל ְ
שֹורה ֵעת ָרצֹון גְ דֹו ָלה ְמאֹ ד בַ לָ רֹום.
יִ ְתבָ ַרְך ,וְ ָ

ְקֹּמֹוֶ
ָּהֶבמ
ְו
ֶּד
ְח
עֹּזֶו

טַ עַ ם ְר ִביעִ י :בֵ אור נֹוסָ ף י ְֶשנֹו לְ כְָך ַעל ּפִ י סֹודָ ם שֶ ל ְדבָ ִריםַ ,על ּפִ י ִד ְב ֵרי הָ ֲא ִרי ָז"ל הַ ְמבָ אֵ ר שֶ ט ְֶש ָנן ְשתֵ י ְב ִחינֹות בַ ְשכִ י ָנה
עֹור ֶרת בְ כִ ָטה עֲצומָ ה לְ מַ עְ ָלה ,וְ ִאכו ִמצַ ד לֵאָ ה י ְֶשנָה
ומבְ חִ י ַנת ָרחֵ ל ִ -מ ְת ֶ
הַ קְ דֹושָ ה ,י ְֶשנָה בְ חִ י ַנת ָרחֵ ל וְ י ְֶשנָה בְ חִ י ַנת לֵאָ הִ ,
ִש ְמחָ ה עֲצומָ ה בַ לָ רֹום ,וְ ִהיא הַ שָ עָ ה שֶ בָ ה הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא ִמ ְשתַ עֲשֵ עַ עִ ם נִ ְשמֹות הַ צַ ִדיקִ ים שֶ בְ ַגן עֵ דֶ ן ,וְ כֵ ן הוא שָ מֵ חַ
עִ ם הַ צַ ִדיקִ ים שֶ בָ עֹו ָלם הַ ֶזה שֶ הוא מַ קְ ִשיב לְ קֹול לִ לודָ ם ְבשָ ָעה ז ֹאת ,ךַלובָ א בַ זֹ הַ ר הַ קָ דֹוש (לך לך פ"ב ע"ב) וְ אֵ ין ֶזה
ְס ִת ָירה ךְ ָלל ,ךְ מֹו שֶ ך ְָתבו ֲח ַז"ל בְ מַ מֶ ֶכת חֲגִ י ָגה ,שֶ בַ בָ ִתים הַ ִחיצֹונִ טִ ים יֵש בְ כִ ָטה גְ דֹו ָלה ַעל ח ְֺרבַ ן בֵ ית הַ ִלקְ דָ ש וְ צָ רֹות
יִ ְש ָראֵ ל ,ךְ מֹו שֶ ךָתוב בְ ִמ ְסתָ ִרים ִת ְבךֶה ַנפְ ִשי וְ שָ ם ֶנ ֱאמַ ר הַ ּפָסוק וַטִ קְ ָרא ה' אֱֹלקִ ים בַ טֹום הַ הוא לִ ְבכִ י ולְ ִמ ְסּפֵ ד ולְ קָ ְרחָ ה
ימטִ ים י ְֶשנָה ִש ְמחָ ה גְ דֹו ָלה תָ ִמיד ,ךְ מֹו שֶ ךָתוב הֹוד וְ הָ דָ ר לְ ָפנָיו עֹ ז וְ חֶ ְדוָה ִב ְמקֹ מֹו.
וְ ַלחֲגֹ ר שָ ק ,וְ ִאכו בַ בָ ִתים הַ ּפְ נִ ִ
עֹובדֵ י ה' בַ כֵילֹות וְ נִ ְז ֶךה בְ קָ רֹוב לִ ְראֹות בְ ִבנְ ַין צִ טֹון וִ ירושָ לַיִ ם בִ ְמהֵ ָרה ְביָמֵ ינו אָ מֵ ן.
ה' יְ ַזךֵנו לִ הְ יֹות מֵ ְ
בס"ד
ִה ְלכֹות וַהֲ ִליכֹות הַ לַ יְלָ ה

ְשאֵ לָ ה:
ִמי ֶש ָּקם בַ חֲ צֹות הַ לַ יְלָ ה וְנִ ְשאָ ר עֵ ר עַ ד הַ ב ֶֹקר ָמ ַתי יְבָ ֵרְך ִב ְרכֹות הַ ַשחַ ר?
ְּתשובָ ה:
מֹותן לַ ֶשכְ וִי ִבינָה ֶשטְ בָ ֵרְך
כ ַָתב הַ שֺ לְ חָ ן עָ רוְך (סימן מז סעיף יג) ֶשטְ בָ ֵרְך אֶ ת כָל הַ ְב ָרכֹות בַ חֲ צֹות הַ לַ יְלָ ה ִל ְפנֵי ִלםודֹו ,חוץ ִמ ִב ְרכַת הַ ֵ
בַ ֲעלֹות הַ ַשחַ ר ,אָ ְמנָם הַ ְמקֺ בָ לִ ים כ ְָתבו ֶשטְ בָ ֵרְך אֶ ת כָל ִב ְרכֹות הַ ַשחַ ר ִמטָד כְ ֶשטָקום ִמ ְשנָתֹו בַ חֲ צֹות הַ לַ יְלָ הְ ,וכֵן כ ַָתב הָ ָר ָש"ש (נהר
שלום דף כ ע"א)ְ ,וכֵן כ ַָתב הַ בֶ ן ִאיש חַ י (פרשת תולדות).

ְשאֵ לָ ה:
ּתֹורה וְאַ חַ ר כְָך חֹוזֵר ִלישֹן עַ ד הַ ְּת ִפלָ ה ָמ ַתי יְבָ ֵרְך ִב ְרכֹות הַ ַשחַ ר?
ִמי ֶש ָּקם בַ חֲ צֹות הַ לַ יְלָ ה לַ עֲסֹ ק בַ ָ
ְּתשובָ ה:
ֹלקי נְ ָש ָמה וְהַ ַםע ֲִביר ֵשנָה ֶשטְ בָ ְרכֵן
רורה (סימן מז סק"ל) ֶשטְ בָ ֵרְך אֶ ת כָל ִב ְרכֹות הַ ַשחַ ר בַ חֲ צֹות לַ יְלָ ה ,חוץ ִמ ִב ְרכַת אֱ ַ
כ ַָתב הַ ִם ְשנָה ְב ָ
בַ ב ֶֹקר כְ ֶשטָקום ִמ ְשנָתֹו ,אֲ בָ ל הַ ְמ ֺקבָ לִ ים כ ְָתבוֶ ,שטְ בָ ֵרְך אֶ ת כָל הַ ְב ָרכֹות בַ חֲ צֹות הַ לַ יְלָ הְ ,וכֵן כ ַָתב הַ בֶ ן ִאיש חַ י (פרשת תולדות)
ֶשטְ בָ ְרכֵן בַ חֲ צֹות הַ לַ יְלָ הְ ,וכֵן כ ַָתב הָ ָר ָש"ש (נהר שלום דף כ ע"א) ,אֲ בָ ל כ ְָתבו הָ אַ חֲ רֹונִ ים ֶשטִ זָ הֵ ר ְמ ֹאד לַ עֲׂשֹות לֹו ִסימָ ן ֶשל ֹא י ְַחזֹר
ָשל ִב ְב ָרכֹות לְ בַ חָ לָ ה ְו ֵיצֵא ְׂשכָרֹו ְבהֶ ְפסֵ דֹו.
וִיבָ ְרכֵן שוב בַ ב ֶֹקר ֵמחֲ ַמת הֶ ְרגֵלֹוְ ,ו ִיכ ֵ

ְשאֵ לָ ה:
מֹותן לַ ֶשכְ וִי ִבינָה?
ִמי ֶש ָּקם בַ לַ יְלָ ה לִ ְלמֹד ָמ ַתי יְבָ ֵרְך אֶ ת ִב ְרכַת הַ ֵ
ְּתשובָ ה:
ול ִפי
מֹותן לַ ֶשכְ וִי ִבינָה ַרק בַ ֲעלֹות הַ ַשחַ רְ ,
רורה (סימן מז סקל"א)ֶ ,ש ִאם ל ֹא ָש ַמע קֹול ַּת ְרנְ גֹול בַ לַ יְלָ ה ,יְבָ ֵרְך ִב ְרכַת הַ ֵ
כ ַָתב הַ ִם ְשנָה ְב ָ
הַ ְמ ֺקבָ לִ ים יְבָ ֵרְך ִמטָד בַ חֲ צֹות הַ לַ יְלָ ה כִ ְשאָ ר כָל הַ ְב ָרכֹות.

ְשאֵ לָ ה:
מִשאָ ר עֵ ר כָל הַ לַ יְלָ ה ָמ ַתי יְבָ ֵרְך ִב ְרכֹות הַ ַשחַ ר?
ִמי ֶש ְ
ְּתשובָ ה:
ּתֹורה ֶשטֵצֵ א ְי ֵדי חֹובָ ה ֵמאַ חֵ ר,
רורה (סימן מז סקכ"ח)ֶ ,שטְ בָ ֵרְך אֶ ת כָל הַ ְב ָרכֹות לְ אַ חַ ר עֲלֹות הַ ַשחַ ר ,חוץ ִמ ִב ְרכֹות הַ ָ
כ ַָתב הַ ִם ְשנָה ְב ָ
ּתֹורה.
ּקֹודם ְשנַת ֶקבַ ע ,יְבָ ֵרְך בַ עֲלֹות הַ ַשחַ ר גַם אֶ ת ִב ְרכֹות הַ ָ
ו ְִאם י ַָשן בַ טֹום הַ ֵ
ּתֹורה ֶשטְ בָ ֵרְך בַ ֲעלֹות הַ ַשחַ ר( ,רש"ש נהר שלום דף כ
ול ִפי הַ ְמקֺ בָ לִ ים יְבָ ֵרְך אֶ ת כָל הַ ְב ָרכֹות ִמטָד בַ חֲ צֹות הַ לַ יְלָ ה ,חוץ ִמ ִב ְרכֹות הַ ָ
ְ
יד"א (ברכי יוסף אות מ"ו) .וְהַ בֶ ן ִאיש חַ י (פרשת תולדות יד).
ע"א)ְ .וכֵן כ ַָתב הָ אֲ ִריזָ"ל (שער הכוונות ד"א ע"ג)ְ .וכֵן פָ סַ ק הַ ִח ָ

ְשאֵ לָ ה:
ִמ ָם ַתי הוא זְ מַ ן אֲ ִמ ַירת ִּתּקון חֲ צֹות וְעַ ד ָמ ַתי אֶ ְפ ָשר לְ אָ ְמרֹו?
ְּתשובָ ה:
פֹוס ִקים ֶשזְ ַממֹו הוא ֵמחֲ צֹות הַ לַ יְלָ הְ ,וכֵן כ ַָתב הָ אֲ ִריזָ"ל (שעה"כ דרושי הלילה ערבית דרוש א)ִ ,מ ְפנֵי ֶש ְב ָשעָ ה זֹו הַ ָּקדֹוש
כ ְָתבו רֹב הַ ְ
בָ רוְך הוא ְמקֹונֵן עַ ל חֺ ְרבַ ן בֵ ית הַ ִם ְק ָדש כְ מֹו ֶשכ ְָתבו חֲ זַ"ל ,ובַ עַ ל הַ ַּתנְ יָא ְב ִסדור הָ ַרב (סדר הלילה) כ ַָתבֶ ,שטָכֹול ְלאָ ְמרֹו ְשעָ ַתיִם
מורה הָ אֶ ְמצָ ִעית ,וזְ ַמן אֲ ִמ ָירתֹו הוא עַ ד ֲעלֹות הַ ַשחַ ר.
ִל ְפנֵי חֲ צֹות הַ לַ יְלָ הִ ,מ ְפנֵי ֶשזְ ַממֹו הוא ִמ ְּת ִחלַ ת הָ אַ ְש ָ

ְשאֵ לָ ה:
ֲׂשה?
לֹומר אֶ ת כָל סֵ ֶדר ִּתּקון חֲ צֹות ָמה ַיע ֶ
ַדֹומה ,וְאֵ ינֹו יָכֹול ַ
ִמי ֶשהוא אָ נוס ,אֹו ֶשהוא בַ ֶד ֶרְך ְוכ ֶ
ְּתשובָ ה:
ימן אֶ ,שט ֹאמַ ר ְלפָ חֹות אֶ ת ִמזְ מֹור עַ ל נַהֲ רֹות בָ בֶ ל (תהילים קלז) ,אֹו אֶ ת
כ ַָתב הַ גָאֹון ַר ִבי יֹוסֵ ף חַ טִ ים זֹו ֶננְפֶ ְלד ְבשו"ת ַׂש ְל ַמת חַ טִ ים ִס ָ
ֹלקים בָ או גֹויִם ְבנַחֲ לָ ֶתָך (תהילים סט)ִ ,מ ְפנֵי ֶש ִּתּקון חֲ צֹות הוא ִמ ְדבָ ִרים ֶשאֵ ין לָ הֶ ם ִשעור ,וְלָ כֵן יוכַל לָ צֵאת בָ זֶה
ִמזְ מֹור ְלאָ סָ ף אֱ ִ
ִב ְשעַ ת הַ ְדחָ ק.

ְשאֵ לָ ה:
לֹומר?
לֹומר אֶ ת ְש ֵניהֶ םָ ,מה עָ ִדיף ַ
לֹומר ִּתּקון חֲ צֹות אֹו ְס ִליחֹות ,וְאֵ ין לֹו זְ מַ ן ַ
ִאם ָקם ְמעַ ט קֹ ֶדם עֲלֹות הַ ַשחַ רְ ,ויֵש לֹו זְ ַמן ַ
ְּתשובָ ה:
ֹאמר ִּתּקון חֲ צֹותְ ,וכֵן ָכ ַתב הַ ִב ְרכֵי יֹוסֵ ף (סימן א סעיף ג)
ַכותאֶ ,ש ְבאֹ פֶ ן זֶה עָ ִדיף ֶשט ַ
כ ַָתב ְב ַשע ֲֵרי ְּתשובָ ה (סימן א) ְב ֵשם ַמהֲ ַר"ם ז ָ
יֹותר גָדֹולְ .וכֵן כ ַָתב הַ ָגאֹון ַר ִבי חַ טִ ים פָ לָ אגִ 'י (כף החיים סימן ג אות לג)ְ .וכֵן כ ַָתב הַ בֶ ן
ֹאמר ִּתּקון חֲ צֹותֶ ,שהוא ִע ָּקר ֵ
ֶש ְבאֹ פֶ ן זֶה י ַ
ִאיש חַ י (פרשת וישלח אות ט)ְ .וכֵן כ ַָתב הַ גָאֹון ַר ִבי ְרפָ אֵ ל בָ רוְך טֹולֶ ָדנֹו (קיצור שולחן ערוך סימן א אות ב).

ְשאֵ לָ ה:
ּתֹורה אֵ יזֶה ֵמהֶ ם עָ ִדיף?
לֹומר ִּתּקון חֲ צֹות ,אֹו לַ ֲע ֹסק בַ ָ
ִאם ָקם ְמעַ ט קֹ ֶדם עֲלֹות הַ ַשחַ רְ ,ויֵש לֹו זְ ַמן ַ
ְּתשובָ ה:
כ ַָתב הַ גָאֹון ַר ִבי חַ טִ ים פָ לָ אגִ 'י ְבכַף הַ חַ טִ ים (סימן ג אות לג) ְוכֵן כ ַָתב הַ בֶ ן ִאיש חַ י (פרשת וישלח אות לט) ֶש ְבאֹ פֶ ן זֶה ,עָ ִדיף לֹומַ ר
ּתֹורה כֵיוָן ֶש ָדבָ ר ְב ִעּתֹו ַמה חֹוב.
ִּתּקון חֲ צֹות ֵמאֲ ֶשר לַ ֲע ֹסק בַ ָ

ְשאֵ לָ ה:
ימת חֲ צֹות אֹו ְּתפִ לָ ה ְבהָ נֵץ הַ חַ ָםה?
ִמי ֶשאֵ ינֹו יָכֹול לָ קום חֲ צֹות ְוגַם ְל ִה ְתפַ לֵ ל ְבהָ נֵץ הַ חַ ָםה ,אֵ יזֶה ֵמהֶ ם עָ ִדיף הַ ִאם ִק ַ
ְּתשובָ ה:
כ ַָתב הַ בֶ ן ִאיש חַ י (פרשת וישלח)ֶ ,שאֲ ִמ ַירת ִּתּקון חֲ צֹות ע ֲִדיפָ ה עַ ל ְּתפִ לָ ה ְבהָ נֵץ הַ חַ ָםהְ .וכֵן כ ַָתב הַ גָאֹון ַר ִבי בֶ ן צִ טֹון אַ בָ א ָשאול
(אור לציון חלק ב פרק מב אות יט)
ְוכ ַָתב ֶשהַ חַ עַ ם ְלכְָך הואִ ,מ ְפנֵי ֶש ְּת ִפלָ ה ְבהָ נֵץ הַ חַ ָםה ִהיא ִהדור ִמצְ וָה ,וַאֲ ִמ ַירת ִּתּקון חֲ צֹות ִהיא חֹובָ ה עַ ל כָל אֶ חָ ד.

ְשאֵ לָ ה:
כֵיצַ ד צ ִָריְך לָ ֶשבֶ ת ְב ִתּקון חֲ צֹות?
ְּתשובָ ה:
כ ַָתב הָ אֲ ִריזָ"ל ְב ַשעַ ר הַ ַכוָנֹות (דף נח) :בַ אֲ ִמ ַירת ִּתּקון חֲ צֹות צָ ִריְך לָ ֶשבֶ ת לְ ל ֹא ַנ ֲעלַ ִים לְ יַד הַ פֶ ַתח עַ ל הַ ַּק ְר ַקעְ ,ויִפְ רֹס אֵ יזֶה ָש ִטיחַ עַ ל
הַ ַּק ְר ַקע וְעָ לָ יו י ֵֵשב עַ ד ִסטום ִּתּקון לֵ אָ ה ,וְטֹוב לָ ִׂשים אֵ פֶ ר ִב ְמקֹום הֲ נָחַ ת ְּת ִפלִ ין ,אֲ בָ ל יִזָ הֵ ר ְמאֹ ד ִל ְרחֹ ץ אֶ ת ְמקֹום נְ ִתינַת הָ אֵ פֶ ר ְלאַ חַ ר
ִסטום אֲ ִמ ַירת ִּתּק ון חֲ צֹות ,כְ ֵדי ֶשל ֹא יְהֵ א הָ אֵ פֶ ר חֹוצֵ ץ בֵ ין הַ ְּת ִפ ִלין לִ ְב ָׂשרֹו.

ְשאֵ לָ ה:
ָמ ַתי הוא זְ מַ ן חֲ צֹות הַ לַ יְלָ ה?
ְּתשובָ ה:
כ ְָתבו רֹב הָ אַ חֲ רֹונִ יםֶ ,שזְ ַמן חֲ צֹות הַ לַ יְלָ ה הוא ְש ֵּתים עֶ ְׂש ֵרה ָשעֹות לְ אַ חַ ר חֲ צֹות הַ טֹוםְ ,וכֵן פָ סַ ק הַ ַשע ֲֵרי ְּתשובָ ה (סימן א ג) ו ְַרבֵ נו
רורה (סימן א ט) ,וְהַ בַ אֵ ר הֵ יטֵ ב (שם ו)ְ ,וכֵן כ ְָתבו הַ בֶ ן ִאיש חַ י
אדי ְבשֺ ְלחָ ן עָ רוְך הָ ַרב (סימן א)ְ ,וכֵן כ ַָתב הַ ִם ְשנָה ְב ָ
ז ְַל ָמן ִמלָ ִ
(פרשת וישלח)ְ ,וכַף הַ חַ טִ ים (סימן א).
ְויֵש אַ חֲ רֹונִ ים ֶשכ ְָתבוֶ ,שזְ ַמן חֲ צֹות הַ לַ יְלָ ה הוא ֵשש ָשעֹות ְלאַ חַ ר צֵאת הַ כֹוכ ִָביםְ ,וכֵן פָ סַ ק הַ ָםגֵן אַ ְב ָרהָ ם (סימן א) ,וְהָ אֵ ִלטָה ַרבָ ה
ובקונְ ְט ֶרס ִּתּקון חֲ צֹות
(סימן א א) ,וְהַ ִם ְשנַת חֲ ִס ִידים (מסכת חצות פרק א) ,וְאֶ בֶ ן הַ שֹהַ ם (סימן כב)ְ ,וכֵן כ ַָתב ְבליקו"מ (קמט)ְ .
ובצַ וָאַ ת ר' נ ְַפ ָּתלִ י כַץ ,וְהָ עֹולַ ת ָּת ִמיד,
ומהַ ְרח"ו ,וְהַ ַםחֲ צִ ית הַ ֶש ֶקל ְ
(נדפס בירושלים תשלו) הֵ ִביאֶ ,שכֵן כ ְָתבו גַם ִב ְתשובֹות הָ ר ֹא"שָ ,
וְהָ ָר ָמ"ז ,וְהַ ִם ְק ָדש ֶמלֶ ְך ,וְהַ ְדבַ ר ְשמואֵ ל.

ְשאֵ לָ ה:
הַ ִאם מֺ ָּתר לֶ אֱ ֹכל וְלִ ְשּתֹות ֵמחֲ צֹות הַ לַ יְלָ ה עַ ד הַ ב ֶֹקר?
ְּתשובָ ה:
נִשאָ ר עֵ ר וְל ֹא י ַָשן כָל הַ לַ יְלָ ה ,יוכַל לֶ אֱ כֹל ו ְִל ְשּתֹות עַ ד עֲלֹות הַ ַשחַ ר ,וַחֲ צִ י ָשעָ ה קֹ ֶדם עֲלֹות
כ ַָתב הַ שֺ לְ חָ ן עָ רוְך (סימן פט) ֶש ִאם ְ
הַ ַשחַ ר מֺ ָּתר לֶ אֱ כֹל ַרק פָ חֹות ִמכַבֵ יצָ ה.
יד"א
ו ְִאם י ַָשן בַ לַ יְלָ ה עַ ל ִמחָ תֹו ,כ ַָתב הַ זוה"ק (פרשת ויקהל דף רטו) ֶשאֵ ין לֹו לֶ אֱ כֹל כְ לָ ל עַ ד ְלאַ חַ ר ְּתפִ לַ ת ַשחֲ ִרית ְוכֵן כ ַָתב הַ ִח ָ
ְב ִס ְפרֹו שו"ת יֹוסֵ ף אֹ ֶמץ (סימן יז אות ב) ֶשכְָך נֹוהֲ גִ ים ִב ְמ ִדינ ֵָתנו ֶשל ֹא אֹוכְ ִלים כְ לָ ל ֵמחֲ צֹות עַ ד הַ ב ֶֹקר.
ומי ֶשהוא חַ לָ ש ְמאֹד ,יֵש ֵמהָ אַ חֲ רֹונִ ים ֶש ִה ִּתירו לֶ אֱ כֹל ְקצָת ַרק כְ ֵדי ְלי ֵַשב ַד ְעּתֹו ,וְל ֹא ְל ַמלְ אֹות ַּתאֲ וָתֹו( .שו"ת שב יעקב חאו"ח סימן
ִ
ח בשם סידור האריז"ל).
יד"א כ ַָתב
ומהַ ְרח"ו פֵ ְרשו בַ זוה"ק הַ מַ"ל ֶשכָל הָ ִאןור הוא ַרק לֶ אֱ ֹכל ,אֲ בָ ל ִל ְשּתֹות מֺ ָּתר .וְהַ ִח ָ
ולגַבֵ י ְש ִתטַת ַמיִם אֹו ָקפֶ ה ,הָ ָר ָמ"ק ָ
ְ
(ברכי יוסף סימן פט) ֶשטֵש לִ ְשּתֹות ָקפֶ ה ַדו ְָקא ְלל ֹא סֺ כָרְ ,וכֵן כ ַָתב בַ עַ ל הַ ְפ ִרי חָ ָדש (סימן פט סק"ב) אָ ְמנָם יֵש כ ַָםה אַ חֲ רֹונִ ים
ֶש ִה ִּתירו ִל ְשּתֹות ָקפֶ ה אֲ פִ לו עִ ם חָ לָ ב וְסֺ כָרְ ,וכֵן פָ ְסקו הַ בֶ ן ִאיש חַ י (פרשת ניצבים) וְהַ ִם ְשנָה ְברו ָרה (סימן תקפא ס"ק כא)ְ ,ויֵש
ֶשהֶ ְח ִמירו ֶשאָ סור לִ ְשּתֹות אֲ פִ לו ַמיִםְ ,וכֵן פָ ְסקו הַ גְ ָר"ח פָ לָ אגִ 'י (מועד לכל חי סימן יב ט) ,וְהָ אֵ ִלטָה ַרבָ ה (פ"ט יא) וָעֹוד.
וְהַ גָאֹון ַר ִבי אֱ ִליעֶ זֶר פָ אפֹו ְב ִספְ רֹו חֶ סֶ ד לַ אֲ לָ ִפים (פ"ט ח) ִה ְב ִטיחַ ֶש ִםי ֶשל ֹא י ְִש ֶּתה אֲ ִפלו מַ יִם אֲ פִ לו ִב ְמקֹום ֵמחֹושְ ,רפואָ תֹו ְמהֵ ָרה
ִת ָםצֵ א ִמן הַ ָש ַמיִם עכ"ד.

ְשאֵ לָ ה:
ובכִ טָה הַ ִאם כְ ַדאי ְלאָ ְמרֹו אֹו מוטָ ב ֶשל ֹא לְ אָ ְמרֹו?
ְאֹומרֹו לְ ל ֹא צַ עַ ר ְ
ִאם אֵ ינֹו ְמ ַכוֵן בַ אֲ ִמ ַירת ִּתּקון חֲ צֹות כ ָָראוי ו ְ
ְּתשובָ ה:
ֲׂשה הוא הָ ִע ָּקר וְל ֹא הַ ַם ְח ָשבָ ה ,וְלָ כֵן ַרק ְב ִב ְרכַת אָ בֹות ֶש ִב ְשמֹונֶה
כ ַָתב הַ בֶ ן ִאיש חַ י (שו"ת רב פעלים)ִ :המֵה ְבכָל הַ ִםצְ וֹות ,הַ םַ ע ֶ
עֶ ְׂש ֵרה הַ ַכ ָונָה ְמעַ כֶבֶ ת ,וכְ מֹו ֶשכ ַָתב הַ זוה"ק פָ ָר ַשת ַוי ְִחי ַדף רמג ְו זֶה ְלשֹונֹוִ :מי ֶש ִלבֹו טָ רוד וְרֹוצֶ ה ְל ִה ְתפַ לֵ ל ְּתפִ לָ תֹו וְהוא ְבצָ ָרה וְל ֹא
יָכֹול לְ סַ ֵדר ֶשבַ ח אֲ דֹונֹו כ ָָראוי ,אַ ף עַ ל ִפי ֶשאֵ ינֹו יָכֹול ְל ַכוֵן הַ לֵ ב וְהָ ָרצֹון כ ָָראוי יְסַ ֵדר ֶשבַ ח אֲ דֹונֹו וְל ֹא יִגְ ָרע ִמ ֶםמו עי"ש.
טֹותר עֶ לְ יֹונִ ים,
ֹותר גְ דֹולִ ים בָ עֹולָ מֹות הַ ֵ
וְאַ ף עַ ל פִ י ֶש ְבו ַַדאי ִאם יְצָ ֵרף הָ אָ ָדם יַחַ ד ִעם זֶה אֶ ת ַמחֲ ַש ְבּתֹו ,יַגִ יעו הַ ְדבָ ִרים ִל ְפ ֹעל ִּתּקונִים י ֵ
ִהמֵה טַ ֲענָה זֹו ִהיא טַ ֲענַת הַ טֵצֶר הָ ָרע ֶש ַם ְראֶ ה ְטלָ פַ יִם ְב ִסי ָמנֵי טָ הֳ ָרה ,כְ ֵדי ְלבַ חֵ ל אֶ ת הָ אָ ָדם ִמ ְל ַקטֵם הַ ִםצְ וֹות ְודבָ ִרים ֶש ִב ְקדֺ ָשה ,וְלָ כֵן
ול ִה ְתאַ ֵםץ ְבכָל ְיכ ְָלּתֹו,
ומסַ טֵם הַ בֶ ן ִאיש חַ יֶ ,ש ְבו ַַדאי צ ִָריְך כָל אֶ חָ ד ְל ִה ְש ַּת ֵדל ְ
ֹאמר ִּתּקון חֲ צֹות אֵ יְך ֶשטָכֹולְ ,
אַ ף ִמי ֶשחָ רוד הַ ְרבֵ ה י ַ
ְלהַ גִ יעַ לִ ְשלֵ מות הַ ַכ ָונָה ְוזַכות הַ ַם ְח ָשבָ ה בַ אֲ ִמ ַירת ִּתּקון חֲ צֹות.

ְשאֵ לָ ה:
ְשבַ ח ִב ְלבַ ד ,וְהַ ִאם יֵש בָ זֶה ִחלוק בֵ ין ַּת ְל ִמי ֵדי חֲ כ ִָמים ְלבַ עֲלֵ י בָ ִּתים?
הַ ִאם אֲ ִמ ַירת ִּתּקון חֲ צֹות הוא חֹובָ ה אֹו ְבג ֶֶדר ַמעֲלָ ה ו ֶ
ְּתשובָ ה:
לֹומר ִּתּקון חֲ צֹות ,בֵ ין
יד"א ְב ִספְ רֹו פֶ ַתח עֵ י ַניִם (ברכות ג ע"ב) ְב ֵשם ְּתשובַ ת ַרבֵ נו הַ אי גָאֹוןֶ ,שהוא ִחטוב עַ ל כָל אֶ חָ ד ַ
כ ַָתב הַ ִח ָ
ידי חֲ כ ִָמים ובֵ ין בַ עֲלֵ י בָ ִּתים.
ַּת ְל ִמ ֵ
ימן אֶ ,שכ ְָתבו ֶש ָראוי ְלכָל י ְֵרא ָש ַמיִם
ְוכֵן ָכ ַתב ַרבֵ נו חַ טִ ים פָ לָ אגִ 'י ְב ִס ְפרֹו רוחַ חַ טִ ים אֹות אֶ ,ש ַם ְשמָ עות לְ שֹון הָ ר ֹא"ש וְהַ בֵ ית יֹוסֵ ף ְב ִס ָ
ֶשטְ הֵ א ִמ ְתאֹונֵן וְדֹואֵ ג עַ ל חֺ ְרבַ ן בֵ ית הַ ִם ְק ָדש ,מַ ְש ָמע ֶשאֵ ין ִחלו ק בֵ ין ַּת ְל ִמיד חָ כָם לְ בַ עֲלֵ י בָ ִּתים אֶ לָ א ְשנֵיהֶ ם ְמחֺ ט ִָבים ְל ִה ְתאֹונֵן עַ ל
חֺ ְרבַ ן בֵ ית הַ ִם ְק ָדש.
ֹומ ִדים ובֵ ין ַדלַ ת הָ עָ ם ,קֹ ֶדם כָל
רושי הַ צל"ח (דרוש ב סעיף כא) ְוזֶה לְ שֹונֹו :וְעַ ל כָל פָ נִ ים בֵ ין הַ ל ְ
יהודה ְב ִס ְפרֹו ְד ֵ
מֹודע ִב ָ
ְוכֵן כ ַָתב הַ ָ
ָלותנו ,ו ְָראוי
ְנֹותנִ ים כֹחַ לַ ְּק ִלפֹות ְוזֶהו אֲ ִריכות ג ֵ
ֲֹונֹותינו הָ ַר ִבים ִמ ְתג ְַב ִרים הָ ְר ָש ִעים ו ְ
ובפְ ָרט בַ זְ ַמן הַ זֶ ה בַ ע ֵ
ָדבָ ר יְסַ ְדרו ִּתּקון חֲ צֹותִ ,
יֹותר מֵ אֲ ֶשר הָ יו צְ ִריכִ ים
ולהַ ִּתיש כֹחָ ם עַ ל י ְֵדי ִּתּקון חֲ צֹות ,ו ְָראוי ְלכָל אֶ חָ ד ִלזָהֵ ר בָ זֶה ֵ
לַ עֲׂשֹות ִמ ְלחָ ָמה ְב ַת ְחבולֹות ֶנגֶד הַ ְּק ִלפֹות ְ
הַ דֹורֹות הָ ִראשֹונִ ים לִ זָ הֵ ר בָ זֶה עַ ד כָאן ְלשֹונֹו.
ֲבֹודה ַשעַ ר ב
ָשר פֶ ֶרק צג ֶשהֶ אֱ ִריְך בָ זֶה הַ ְרבֵ ה ְוכֵן כ ַָתב הַ ְשלָ "ה (חולין דרך חיים כא) ,ובַ ןֵ פֶ ר יְסֹוד ְוש ֶֹרש הָ ע ָ
וְעַ טֵן בַ ןֵ פֶ ר ַקב הַ ט ָ
יד"א ְב ִב ְרכֵי יֹוסֵ ף (סימן א
ְש ִרים ,וְלָ ֵכן כ ַָתב הַ ִח ָ
ימן א ְוכֵן כ ַָתב הָ ַר ְמחַ "ל ְב ִס ְפרֹו ְמ ִסלַ ת י ָ
ֲׂשה ַרב ִס ָ
פֶ ֶרק א ְוכֵן כ ַָתב הַ גְ ָר"א ְב ִס ְפרֹו ַמע ֵ
ובעֵ ינֵנו ָר ִאינו
יד"אֶ ,ש ְבאָ זְ נֵינו ָש ַמ ְענו ְ
ומֹוסיף עֹוד הַ ִח ָ
ִ
בורה ִמ ְפנֵי ֶשאֵ ינֹו חֲ ִסידות אֶ לָ א ִחטוב,
אות ג) ֶשםֺ ָּתר לַ עֲׂשֹות ִּתּקון חֲ צֹות בַ חֲ ָ
ישיבָ תֹו ֶשל הַ חֲ ַת"ם סֹופֵ ר לַ עֲׂשֹות ִּתּקון חֲ צֹות ְברֹב עַ ם ְבכָל לֵ יל
בורגְ ִב ִ
כ ַָםה ֲעיָרֹות ֶשמָהֲ גו לַ עֲׂשֹותֹו ְברֹב עַ ם .ע"כְ .וכֵן נָהֲ גו ִב ְפ ֶר ְש ְ
בורה כִ י ְברֹב עַ ם הַ ְד ַרת ֶמלֶ ְך.
רורה ִסימָ ן א (סק"ט) ֶשעָ ִדיף לֹומַ ר ִּתּקון חֲ צֹות בַ חֲ ָ
ִש ִשיְ .וכֵן כ ַָתב הַ ִם ְשנָה ְב ָ

הַ הֶ ְב ֵדל בֵ ין הַ ִחמוְך הַ חָ הֹור לַ ִחמוְך הַ חָ ֵמא
פֹור ֵקי עֹל ָרצו ִל ְפּתֹחַ ָשם בֵ ית סֵ פֶ ר לְ יַלְ ֵדי י ְִׂש ָראֵ ל ,וְנִ ְלחֲ מו בָ הֶ ם ְבכָל עֹ ז נְ ִקטֵי
ילים ְ
ירושלַ יִם ֶשל ַמעְ לָ ה ,כַאֲ ֶשר ַמ ְׂשכִ ִ
ֲׂשה הָ יָה ִב ָ
ומע ֶ
ַ
ְרושלַ יִם הַ גָאֹון ַר ִבי יֹוסֵ ף חַ טִ ים זֹונֶנְ פֶ לְ ד זַצַ "לְ ,וכַאֲ ֶשר ִהגִ יעַ הַ ְמנַהֵ ל ֶשל אֹותֹו
ֹאשם ַרבָ ה ֶשל י ָ
ובר ָ
ירושלַ יִם ֶשל ַמעְ לָ הְ ,
ָ
הַ ַדעַ ת אֲ ֶשר ִב
ֹאשם כִ פֹות ,עָ נָה לֹו
ְחֹוב ִשים ְלר ָ
הֹולכִ ים ָשם ִעם צִ יצִ ית ו ְ
בֵ ית סֵ פֶ ר וְטָ עַ ן ִל ְפנֵי הָ ַרב ,מַ דועַ הוא כֹה ִמ ְת ַנגֵד עַ ל בֵ ית הַ ןֵ פֶ ר וַהֲ ֵרי כֺלָ ם ְ
אֹומ ִרים
ּתֹורה הַ יְלָ ִדים ְ
מודי ָ
ֹאמר ִּתּקון חֲ צֹות ,הֱ ִשיבֹו הַ ְמנַהֵ ל :ל ֹא ,וְכִ י ְב ַת ְל ֵ
הַ גרי"ח ַז ַצ"ל :וְכִ י הַ ִאם ִמבֵ ית הַ ןֵ פֶ ר ֶשלָ כֶם יֵצֵא יֶלֶ ד ֶשט ַ
ֹאמרו ִּתּקון חֲ צֹות ,אֲ בָ ל ִמבֵ ית הַ ןֵ פֶ ר ֶש ְלָך
ּתֹורה ֶשלָ נו יֵצְ או ַּת ְל ִמ ִידים ֶשבֶ עָ ִתיד י ְ
מודי הַ ָ
ִּתּקו ן חֲ צֹות ,הֵ ִשיב לֹו הַ גרי"ח וְאָ ַמר לֹוִ ,מ ַּת ְל ֵ
ֹאמר ִּתּקון חֲ צֹות ,וַהֲ ֵרי זֶה ִחמוְך ֶשל כְ ִפ ָירה ִמ ְפנֵי ֶש ְםבַ ְח ִלים ְסעִ יף ָשלֵ ם בַ שֺ ְלחָ ן עָ רוְך (סימן א סעיף ג) ֶשצָ ִריְך
ל ֹא יֵצֵא ַּת ְל ִמיד ֶשט ַ
וב ְש ִביל זֶה ְלבַ ד צ ִָריְך ְל ִהלָ חֵ ם בָ כֶם.
ִל ְהיֹות ֵמצֵר וְדֹואֵ ג עַ ל חֺ ְרבַ ן בֵ ית הַ ִם ְק ָדשִ ,

ְשאֵ לָ ה:
אֹומ ִרים ִּתּקון לֵ אָ ה?
ובאֵ ילו ָי ִמים ְ
אֹומ ִרים ִּתּקון ָרחֵ ל ְ
ְבאֵ ילו י ִָמים ְ
ְּתשובָ ה:
אֹומ ִרים ִּתּקון ָרחֵ ל אֶ לָ א ִּתּקון לֵ אָ ה ִב ְלבַ ד:
אֹומ ִרים ִּתּקון ָרחֵ ל ו ְִתּקון לֵ אָ ה ,ובַ ט ִָמים ִד ְלהַ לָ ן אֵ ין ְ
ְבכָל יְמֹות הַ ָשנָה ְ
ופורים ,ט"ו ִב ְשבָ ט ,לֵ יל ר ֹאש
ִ
י ְֵמי חֹ ֶדש נִ יסָ ן ,י ְֵמי ְס ִפ ַירת הָ ע ֶֹמר ,מֹוצָ אֵ י חַ ג הַ ָשבועֹות עַ ד י"ב ִסיוָן ,ט"ו ְבאָ ב ,חֹ ֶדש ִּת ְש ֵרי ,י ְֵמי חֲ נֺכָה
אֹומ ִרים בָ הֶ ם ַּתחֲ נון.
חֹ ֶדש ,כָל י ְֵמי ְשנַת הַ ְש ִמחָ ה ְבאֶ ֶרץ י ְִׂש ָראֵ ל ְוכֵן כָל הַ ט ִָמים ֶשאֵ ין ְ
אֹומ ִרים ִּתּקון ָרחֵ ל (בן איש חי פרשת וישלח וכף החיים סימן א)
נְדק ל ֹא ְ
ובלֵ יל הַ ִםילָ ה ,אֲ ִבי הַ בֵ ן וְהַ ןַ ָ
ובבֵ ית הֶ חָ ָתן ְ
ְוכֵן ְבבֵ ית הָ אָ בֵ ל ְ
לֹומר ִּתּקון חֲ צֹות (מטה אפרים תריט).
פורים יֵש נֹוהֲ גִ ים ַ
ובלֵ יל יֹום הַ כִ ִ
ְ
ֹאמר ִּתּקון לֵ אָ ה ,וְהַ בֶ ן ִאיש חַ י (פרשת וישלח) כ ַָתב ֶשאֵ ין לֹומַ ר ְבלֵ יל
ובלֵ יל יֹום טֹוב כ ַָתב ַר ִבי חַ טִ ים פָ לָ אגִ 'י (כף החיים ג לד) ֶשט ַ
ְ
ֹאמר ִּתּקון
ַשבָ ת ,ל ֹא ִּתּקון ָרחֵ ל וְל ֹא ִּתּקון לֵ אָ ה ,אֲ בָ ל ְבכַף הַ חַ טִ ים (סקי"ג) ,וְהַ בַ עַ ל הַ ַּתנְ יָא ְב ִסדור הָ ַרב כ ְָתבוֶ ,ש ְבלֵ יל ַשבָ ת וְיֹום טֹוב י ַ
לֵ אָ הְ ,וכֵן כ ַָתב בַ עַ ל הַ ַשע ֲֵרי צִ טֹוןְ ,וכֵן כ ַָתב ְב ִסדור ַר ִבי ַש ְב ַתאי ֵמ ַר ְשקֹוב זִ יעָ "א.
ובלֵ יל ר ֹאש חֹ ֶדש ,כ ְָתבו הַ בֶ ן ִאיש חַ י (פרשת ויקרא סעיף ד) ,וְהַ כַף הַ חַ טִ ים (סימן א סקי"א)ֶ ,ש ִאם הוא לֵ יל ר ֹאש חֹ ֶדש ְלאַ חַ ר
ְ
אֹומ ִרים ִּתּקון ָרחֵ ל.
הַ םֹולָ ד אֵ ין ְ

ֹאמר ִּתּקון ָרחֵ ל ִבלְ בַ ד (כה"ח סימן א יד).
ובלֵ יל ִּת ְשעָ ה ְבאָ ב י ַ
ְ

ְשאֵ לָ ה:
ָמה עָ ִדיף לִ ְלמֹד בַ חֲ צֹות הַ לַ יְלָ ה?
ְּתשובָ ה:
קֹודם לְ כָל ָדבָ ר,
רורה (סימן א סק"ט) וְהַ בַ אֵ ר הֵ יטֵ ב ְב ֵשם הָ אֲ ִריזָ"לֶ ,ש ְלאַ חַ ר אֲ ִמ ַירת ִּתּקון חֲ צֹותִ ,לםוד הַ ִם ְשנָיֹות ֵ
כ ְָתבו הַ ִם ְשנָה ְב ָ
אֹותטֹות נְ ָש ָמה ,ו ְִאם יֵש לֹו יָד ְבחָ כְ ַמת הָ אֱ ֶמת זְ ַמן זֶה הוא ְמסֺ גָל ְמאֹ ד ,ע"כ .ובַ זֹ הַ ר הַ ָּקדֹוש
וְעַ ל יָדֹו זֹוכֶה הָ אָ ָדם ִלנְ ָש ָמה ,כִ י ִמ ְשנָה ִ
ּתֹורה ֶש ְבעַ ל פֶ הִ ,מ ְפנֵי ֶש ִהיא כְ ֶנגֶד ְס ִפ ַירת הַ ַם ְלכות ,עי"ש.
(ויקרא כג) כ ַָתבֶ ,שהַ לַ יְלָ ה ְמסֺ גָל ְמאֹד לְ ִלםוד הַ ָ

