
"ְוָנַתָּת ֶאת ַהִּכּיֹר ֵּבין אֶֹהל מֹוֵעד ּוֵבין ַהִּמְזֵּבַח ְוָנַתָּת ָׁשם ָמִים" (מ ז)
ְּבסֹוָפּה ֶׁשל ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי, ַּכֲאֶׁשר ְמַסֶּכֶמת ַהּתֹוָרה ֶאת ְּכַלל ְמָלאכֹות ַהִּמְׁשָּכן, 

ִהיא  ַמְזִּכיָרה ֵּביֵניֶהן ֶאת ְמֶלאֶכת ַהִּכּיֹור.
ַּבִּמְׁשָּכן ּוְבֵבית ַהִּמְקָּדׁש נֹוַעד ַהִּכּיֹור ְלצֶֹר ִקּדּוׁש ְיֵדי ַהּכֲֹהִנים ְוַרְגֵליֶהם ֶטֶרם 
ַלֲעבֹוַדת  ֻּדְגָמה  ָאנּו  מֹוְצִאים  ַהֶּזה  ַּבְּזַמן  ַּגם  אּוָלם  ַהּקֶֹדׁש,  ַּבֲעבֹוַדת  ַיְתִחילּו 

ַהִּכּיֹור ַּבֲהָלָכה ַהּנֹוַגַעת ְלִהְלכֹות ְּתִפָּלה:
ַהּזֹו  "ָהְרִחיָצה  ַּבִּכּיֹור:  ַהּכֲֹהִנים  ְרִחיַצת  ְּבֵבאּור  יט)  ל  (ְלֵעיל  ָהַרְמָּב"ן  ּכֹוֵתב   ְוָכ
ֶּדֶר ָּכבֹוד ֶׁשל ַמְעָלה, ִּכי ָּכל ַהָּקֵרב ְלֻׁשְלַחן ַהְּמָלִכים ְלָׁשֵרת ְוִלַגּע ְּבַפת-ַּבג 

ַהָּיַדִים  ֱהיֹות  ַּבֲעבּור  ָיָדיו  רֹוֵחץ  ִמְׁשָּתיו  ּוְבֵיין   ַהֶּמֶל
ְנִטיַלת  ַרּבֹוֵתינּו  ִּתְּקנּו  ַהֶּזה  ָהִעְנָין  ּוִמן  ַעְסָקִנּיֹות... 

ָיַדִים ִלְתִפָּלה, ֶׁשִּיְתַּכֵּון ָלֶזה, ְּכַטַעם ְנִׂשיַאת ַּכַּפִים." 
ֶׁשּמֹוֶנה  ְלַאַחר  א)  ד  (ְּתִפָּלה  ַהֲחָזָקה'  ַּב'ָּיד  ָהַרְמָּב"ם  ַאף 
ַהְּתִפָּלה,  ֶאת  ַהְּמַעְּכִבים  ַהְּדָבִרים  ֲחֵמֶׁשת  ֶאת 
ב):  (ה  ְּדָבָריו   ְּבֶהְמֵׁש ּכֹוֵתב  ַהָּיַדִים,  ָטֳהַרת  ּוֵביֵניֶהם 
ַהֶּפֶרק  ַעד  ְּבַמִים  ָיָדיו  רֹוֵחץ  ֵּכיַצד?  ָיַדִים  "ָטֳהַרת 
 ִיְתַּפֵּלל", ּומֹוִסיף ָהַרְמָּב"ם ִּכי ַאף ַהְּמַהֵּל ְוַאַחר ָּכ
ַּבֶּדֶר ְוִהִּגיַע ְזַמן ְּתִפָּלה, חֹוָבה ָעָליו ָלֶלֶכת ְלָמקֹום 
ֶאָּלא  ַהְּתִפָּלה,  קֶֹדם  ָיָדיו  ֶׁשִּיּטֹל  ְּכֵדי  ַמִים  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש 
ִמְּׁשמֹוַנת  יֹוֵתר  ַהַּמִים  ְמקֹום  ְלֵבין  ֵּבינֹו  ָהָיה  ֵּכן  ִאם 
ֲאָלִפים ַאָּמה, ֶׁשָאז ַרַּׁשאי ְלַקֵּנַח ִּבְצרֹור אֹו ְּבָכל ָּדָבר 

ַהְּמַנֶּקה ּוְלַאַחר ִמֵּכן ְלִהְתַּפֵּלל.

"ַמְלכּות ָׁשַמִים ְׁשֵלָמה"
ְּכָמקֹור ְלִדְבֵרי ָהַרְמָּב"ם ֵהִביאּו ַהְּמָפְרִׁשים ֶאת ִּדְבֵרי 
ָהרֹוֶצה  יֹוָחָנן:  ַרִּבי  "ָאַמר  א):  (טו  ִּבְבָרכֹות  ַהְּגָמָרא 
ֶׁשְּיַקֵּבל ָעָליו עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים ְׁשֵלָמה ִיָּפֶנה, ְוִיּטֹל 
ָיָדיו, ְוָיִניַח ְּתִפִּלין ְוִיְקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע ְוִיְתַּפֵּלל, ְוזֹו 

ִהיא ַמְלכּות ָׁשַמִים ְׁשֵלָמה."
ָיַדִים  ְנִטיַלת  ִמְצַות  ֶׁשל  ֲחִׁשיבּוָתּה  רֹב  ִּבְגַלל  ְוָאֵכן, 
ְלַהְקִּדים  ַהְּתִפָּלה  ְמַסְּדֵרי  ָלנּו  ִּתְּקנּו  ַהְּתִפָּלה,  קֶֹדם 
 ֶאת ִּבְרַּכת 'ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים' ְלָכל ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר. ְוָכ
ּכֹוֵתב  ָהַרָאָב"ן ְּבִסּדּורֹו, ּוְבֶהְמֵׁש ְּדָבָריו ֵמִביא ָׁשׁש 

ְּדָרִכים ְּבֵבאּור ַטֲעָמּה ֶׁשל ִמְצָוה זֹו:
א. ִמּׁשּום חֹוַבת "ִהּכֹון ִלְקַראת ֱאֶקי ִיְׂשָרֵאל". (ָעמֹוס 

ד יב) 
ַהָּתִמיד  ֶׁשְּבָקְרַּבן  ּוְכֵׁשם  ַהָּתִמיד,  ָקְרַּבן  ְּכֶנֶגד  ִנְתְקנּו  ֶׁשַהְּתִפּלֹות  ִמּׁשּום  ב. 
ַלֲעבֹוַדת  ָיַדִים  ְנִטיַלת  ְלַהְקִּדים  ֵיׁש   ָּכ ַלֲעבֹוָדתֹו,  ָיַדִים  ִקּדּוׁש  ִהְקִּדימּו 

ַהְּתִפָּלה. 
ג. ִמּׁשּום ֶׁשָאְמרּו ֲחָז"ל (ְּבָרכֹות טו א) "ָּכל ַהִּנְפֶנה ְונֹוֵטל ָיָדיו ְוקֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע 
ּוִמְתַּפֵּלל, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ִהְקִריב ָקְרָּבן. ֶׁשֶּנֱאָמר (ְּתִהִּלים כו ו): "ֶאְרַחץ 

ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי ַוֲאֹסְבָבה ֶאת ִמְזַּבֲח ה'".
ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא ('ִאְמֵרי נַֹעם' ְּבָרכֹות טו א) ָסַמ ַעל ְנִטיָלה זֹו ֶאת ְלׁשֹון ַהָּפסּוק: "ַלְחּתֹות 
ֶרֶמז   - ו'  ְּבִגיַמְטִרָּיה  הּוא  'ֶּגֶבא'  יד),  ל  (ְיַׁשְעָיהּו  ִמֶּגֶבא"  ַמִים  ְוַלְחׂשֹף  ִמָּיקּוד  ֵאׁש 
ְלֵׁשׁש ַהְּנִטילֹות ֶׁשֵהן חֹוָבה ַעל ָהָאָדם: ג' ְּתִפּלֹות, ב' ְסעּודֹות ּוַמִים ַאֲחרֹוִנים 
'ְּתׁשּובֹות ְוַהְנָהגֹות' ח"א סי' עב). ְועֹוד ֵהִביא ַהְגָּר"א ֶרֶמז ְלָכ ִמן ַהָּפסּוק "ְוִׁשֹּבֶלת  (ְרֵאה 

ָראֵׁשי  ִהיא  'ְׁשָטָפְת-ִני'  ַהִּמָּלה  ג),  סט  (ְּתִהִּלים  ְׁשָטָפְתִני" 
ֶׁשִּטּבּולֹו  ָּדָבר  ָׁשם),  ַרְמָּב"ם  (ְרֵאה  ְׁשַמע  'ְקִריַאת  ַהֵּתבֹות: 
ְנִטיַלת   ָצִרי ֵאּלּו  ֶׁשְּלָכל   - ְּתִפָּלה  ַּפת,  ְּבַמְׁשֶקה, 

ָיַדִים.

חֹוַבת ַהַהְקָּפָדה ַעל ְנִטיָלה זֹו
ּוְכִפי  זֹו,  ְנִטיָלה  ַעל  ְמאֹד  ַעד  ִהְקִּפיד  ַהְגָּר"א  ַרֵּבנּו 
ָיַדִים  ְנִטיַלת  "ִעַּקר  ג):  (ברכה"ש  ַרב'  ְּב'ַמֲעֵׂשה  ֶׁשהּוָבא 
[ְּכִמְנַהג   ּוְלָבֵר ִלּטֹל  ֵיׁש  ְוָלֵכן  ִנְתַקן,  ַלְּתִפָּלה 
ָהַרְמָּב"ם ְּבָרכֹות ו ב] ְלָכל ְּתִפָּלה, ְוַיְקִּפיד ְלַכְּתִחָּלה 
ִלּטֹל ִּבְכִלי ְּכמֹו ַלֲאִכיָלה. ּוְבַׁשֲחִרית ֵיׁש ִלְסמֹ ִּבְרַּכת 
ֵּתֶכף  אֹותֹו  יֹאַמר  ְוא  ַלְּתִפָּלה,  ָיַדִים'  ְנִטיַלת  'ַעל 
ֶׁשֹּלא  ּוִבְלַבד  ִמָּיד,  ְלִהְתַּפֵּלל  ַּדְעּתֹו  ְּכֶׁשֵאין  ְּכֶׁשָּקם 

".[ְלָבֵר-] ִיְׁשַּכח
ְּביֹוֵתר  ָּתַמּה  עב)  סי'  (ח"א  ְוַהְנָהגֹות'  'ְּתׁשּובֹות  ַּבֵּסֶפר 
ָיַדִים  ְנִטיַלת  ְּבִחּיּוב  ַּכּיֹום  ֶׁשְּמַזְלְזִלים  ֶׁשֵּיׁש   ָּכ ַעל 
קֶֹדם ַהְּתִפָּלה, ְוַאף ְּכֶׁשּנֹוְטִלים עֹוִׂשים זֹאת ִּכְלַאַחר 
ָיד ְוַרק ַעל ְקצֹות ָהֶאְצָּבעֹות, ְוזֹאת ַעל ַאף ֶׁשִּמַּדַעת 
ָלֲאִכיָלה.  ְּכמֹו  ַלְּתִפָּלה  ִלּטֹל  ֶׁשֵּיׁש  ִנְרֶאה  ָהַרְמָּב"ם 
ִלּטֹל   ָצִרי ֶׁשְּלַכְּתִחָּלה  ִלְלֹמד  ָאנּו  ְיכֹוִלים   ּוִמָּכ
ַלְּתִפָּלה ְּבַכּמּות ֶׁשל ְרִביִעית ּוִבְכִלי ְּכָכל ִּדיֵני ְנִטיַלת 

ָיַדִים ַלְּסעּוָדה.
ִמֶּבעְלְזא  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר  כ"ק  ַעל  ִסֵּפר  ּוְכָבר 
ָזָצ"ל, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָּבא ְלָפָניו ֶאָחד ֵמֲחִסיָדיו ֶׁשִהְתַחֵּבט 
לֹו  הֹוָרה  ְלִבּתֹו,   ְלִׁשּדּו ֶׁשהּוְצעּו  ַּבחּוִרים  ַּכָּמה  ֵּבין 
ִלְפֵני  ָיָדיו  ִלּטֹל  ֶׁשַּמְקִּפיד  ְּבֶזה  ַּדְוָקא  ִלְבחֹר  ָהַרִּבי 

ַהְּתִפָּלה! ("ִּתְפֶאֶרת ָּבִנים" עמ' 102).
ִמָּכל ָמקֹום ָלַמְדנּו ֵמֲהָלָכה זֹו ַעד ַּכָּמה ְּגדֹוָלה ִהיא ְקֻדַּׁשת ַהְּתִפָּלה, ֶׁשִהיא ִמן 
ַהְּדָבִרים ָהעֹוְמִדים ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְוַעל ֵּכן ֵיׁש ְלִהָּזֵהר ַעד ְמאֹד ַלֲעׂשֹוָתּה 

ְּבַתְכִלית ַהְּנִקּיּות ְוָכ ִּתְתַקֵּבל ִהיא ְלָרצֹון ִלְפֵני ֲאדֹון ָּכל עֹוָלִמים. ָאֵמן.

קּוֵדי ְקֵהל ּפְ ת  ַוּיַ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
חֹוַבת ְנִטיַלת ַהָּיַדִים ִלְתִפָּלה

ֵמָאֵמן ִנְבָרא ַמְלָא
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  ֶאל  מֶֹׁשה  "ַוּיֹאֶמר 

ֵלאמֹר" (לה ד)

עֹוִלים  ֲעַדת"  ָּכל  "ֶאל  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי 
ִהָּנּה  'ֵלאמֹר'  ְוַהִּמָּלה  'ָאֵמן',  ְלִגיַמְטִרָּיה 
ִמיָכֵאל,  אֹוִריֵאל,  'ְלַגְבִריֵאל,  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי 

ְרָפֵאל', ִּכְׁשמֹות ַאְרַּבַעת ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת.

ְלֶרֶמז  ְמאֹד  ַעד  ַמְתִאיִמים  ֵאּלּו  ְּדָבִרים 
 'ַמְלָא' ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֶׁש'ָאֵמן'  ַהַּקְדמֹוִנים 

 .ֶׁשִּמָּכל ָאֵמן ִנְבָרא ַמְלָא ְלַלֶּמְד
ְרֵאה 'ַנֲחֵלי ַיֲעקֹב' פר' ַוַּיְקֵהל ופר' ְּבַׁשַּלח

ֲעבֹוַדת ַהְּלִוִּיים
ֲאֶׁשר  ָהֵעֻדת  ִמְׁשַּכן  ַהִּמְׁשָּכן  ְפקּוֵדי  "ֵאֶּלה 
ֻּפַּקד ַעל ִּפי מֶֹׁשה ֲעבַֹדת ַהְלִוִּים ְּבַיד ִאיָתָמר 

ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן" (שמות לח כא).

ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה  צ"א  ְּבִגיַמְטִרָּיה  'ַהְּלִוִּיים' 
ָהְיָתה  ַהְּלִוִּיים'  ֶׁש'ֲעבֹוַדת  לֹוַמר  ְוֵיׁש  'ָאֵמן', 
ָוא- ֲהָוָי"ה  ְׁשמֹות  ֶׁשל  ַהִּיחּוד  ֲעבֹוַדת  ֵמֵעין 

ְּבִגיַמְטִרָּיה  ְּכלּוִלים  ַיַחד  ַּגם  ֶׁשְּׁשֵניֶהם  ָּדַני 
ֶׁשל 'ָאֵמן'. 

"ַּבת ַעִין" פר' ְּפקּוֵדי

"ֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד" (לט כא)
ָאַמר ָהְרַה"ק ַרִּבי ְׁשֶמעְלֵקא ִמִּניְקלשּבּוְרג ִזי"ַע:

'ֵאפֹוד' - ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן', ּוִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב 'ֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד' ֵיׁש ִלְלֹמד ֶׁשַעל 
ָהָאָדם ְלַהְקִּדיׁש ַמֲחָׁשָבה ְיֵתָרה ַלֲעִנַּית ָאֵמן, ַלֲענֹוָתּה ְּבַכָּוָנה ְּכִהְלָכָתּה.

ֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶ'ִּדְבֵרי ְׁשמּוֵאל' פר' ְּתַצֶּוה ְְְ ְְְְְְְְְְ ְְְְְְְְְ

ָנֶאה ּדֹוֵרׁש ְוָנֶאה ְמַקֵּים ָהָיה ַרִּבי ְׁשֶמעְלֵקא ִזי"ַע ֶּׁשִהְקִּפיד ְּבָכל ְמאֹודֹו
 ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ְּבַכָּוָנה, ְוַאף ָּדַאג ֶׁשָּתִמיד ִיְהֶיה ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹוָתיו.

נאה דורש ונאה מקיים
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ֵהם,  ַּבֲאֶׁשר  ּוְתִמיִמים  ְּפׁשּוִטים  ְיהּוִדים  ֶׁשל  ְּתִפָּלָתם  ּכַֹח  ֶאת  ְלַהְמִחיׁש  ֶׁשּיּוַכל  נֹוָרא  ַמֲעֶׂשה 
ְּבִסְפרֹו  ַחִּגיז  ַמֲהָר"ם  ע"י  ִזי"ַע, ְוהּוָבא  ָהֲאִריָז"ל  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ִּבְׁשנֹוָתיו  ַהּקֶֹדׁש ְצַפת  ְּבִעיר  ֵאַרע 

'ִמְׁשַנת ֲחָכִמים' (ַהַּמֲעָלה הה' אֹות רכ).

ִמְנָהג ָהָיה ְּבַאַחד ִמָּבֵּתי ְּכֶנִסּיֹוֶתיָה ֶׁשל ְצַפת, ֶׁשְּבָכל ַׁשָּבת ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ָהָיה ַרב ַהָּמקֹום 
ּדֹוֵרׁש ִּבְפֵני ְקַהל ֲעָדתֹו ִּדְבֵרי מּוָסר ִמָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ְוִעְנְיֵני ְּדיֹוָמא. ְוִהֵּנה ְּבַאַחת ַהַּׁשָּבתֹות 
ָאז  ָהָיה  ָהַרב  ּפֹוְרטּוָגל.  ִמְּמִדיַנת  ִלְצַפת  ֶׁשָּגָלה  ָהֲאנּוִסים  ִמן  ֶאָחד  ִאיׁש  ַלָּמקֹום  ִהְזַּדֵּמן 
ֶנֱאַנח  ְּדָבָריו  ְּכֵדי   ּתֹו ַּכֲאֶׁשר  ַהָּפִנים,  ֶלֶחם  ֶׁשל  סֹודֹו  אֹודֹות  ִנְלֶהֶבת  ְּדָרָׁשה  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה 
ָהַרב ֲאָנָחה ֲעֻמָּקה ְוִהְפִטיר ִּבְמִרירּות: "אֹוי ָלנּו ֶׁשַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ִאַּבְדנּו ֶאת ֶלֶחם ַהָּפִנים, ְוַעל 

ֵּכן ָחַסְרנּו ֶאת ַהֶּׁשַפע ַהָּגדֹול ֶׁשָהָיה ְלִיְׂשָרֵאל ִּבְזכּותֹו ְּבאֹותֹו ַהּדֹור!" 

ָׁשַמע זֹאת ָהָאנּוס ְוֶהְחִליט ַלֲעׂשֹות ַמֲעֶׂשה. ְּבתֹם ְלָבבֹו ָׁשב ְלֵביתֹו ְוִצָּוה ַעל ִאְׁשּתֹו ֶׁשִּמָּכאן 
ַהָּפִנים-  ֶלֶחם  ִּדיֵני  ְּכָכל  ֶׁשֵּיָעׂשּו  ֶלֶחם  ִּכְּכרֹות  ְׁשֵּתי  ַּבֲעבּורֹו  ּתֹאֶפה  ִׁשִּׁשי  יֹום  ְּבָכל   ָוֵאיָל
ַוֲאִפָּיתֹו  ִּבְמֻיָחד  ָיָפה  ִּתְהֶיה  צּוָרתֹו  ְּבָטֳהָרה,  ִנּלֹוׁש  ְיֵהא  ַהָּבֵצק  ְּפָעִמים,  י"ג  ְיֻנֶּפה  ַהֶּקַמח 

ֵּתָעֶׂשה ְּבַתּנּור ְמֻיָחד... ַהּכֹל ְּכֵדי ְלַדּמֹותֹו ְּכָכל ַהִּנָּתן ְלֶלֶחם ַהָּפִנים ַהְּמקֹוִרי.

ַהַּׁשָּבת  ְּכִניַסת  ִלְפֵני  ַקָּלה  ָׁשָעה  ִׁשִּׁשי,  יֹום  ְּבָכל   ְוָכ ִאְׁשּתֹו.  לֹו  ָעְׂשָתה  ֵּכן   – ִּבֵּקׁש  ַּכֲאֶׁשר 
ָהָיה ָהִאיׁש מֹוִלי ֶאת ְלָחָמיו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת. ָׁשם, ָסמּו ַלֲארֹון ַהּקֶֹדׁש ָהָיה ְמִניָחם ִּבְדִחילּו 
ּוְרִחימּו, ּוִמְתַּפֵּלל ּוִמְתַחֵּנן ִלְפֵני ה' ְּבִמּלֹוָתיו ַהְּפׁשּוטֹות, ְּכֵבן ַהִּמְתַוֶּדה ִלְפֵני ָאִביו, ֶׁשְּיַקֵּבל 

ִמְנָחתֹו ְלָרצֹון ְּכעֹוָלה ּוְכָקְרָּבן ְוָיִׁשיב ִּבְמֵהָרה ֶאת ֵסֶדר ָהֲעבֹוָדה ִלירּוָׁשַלִים.

ֶעֶרב  ִמֵּדי  ְּכִמְנָהגֹו  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַהַּׁשָּמׁש  ִנְכַנס  ְוַכֲאֶׁשר  ַהֵּנרֹות,  ַהְדָלַקת  ְׁשַעת  ּוָבָאה  ָאָתא 
ִמיֶׁשהּו  'ְּבַוַּדאי  ַהּקֶֹדׁש.  ַלֲארֹון   ְּבָסמּו ַהּמּוָנחֹות  ְמֻהָּדרֹות  ַחּלֹות  זּוג  ִלְמצֹא  ֻהְפַּתע  ַׁשָּבת, 
ִרֵחם ָעַלי ְוָרָאה ְּבָעְנִיי', ִהְרֵהר ַהַּׁשָּמׁש, ּוִמַּמְחָׁשָבה ְלַמֲעֶׂשה: ָנַטל ֶאת ַהַחּלֹות ְלֵביתֹו ְּכֵדי 

ְלַעֵּנג ָּבֶהן ֶאת ַהַּׁשָּבת ַּכָּדת ְוַכִּדין.

ֶטֶרם ְּתִפַּלת ַעְרִבית ָׁשב ָהָאנּוס ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוַכֲאֶׁשר ִּגָּלה ִּכי ַהַחּלֹות ֶנֶעְלמּו ִמְּמקֹוָמן ָׂשַמח 
ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ַוֲעצּוָמה ּוִמָּיד ָרץ ְלִאְׁשּתֹו ְוִסֵּפר ָלּה ְּבִהְתַרְּגׁשּות ִּכי ָׁשַמע ה' ִלְתִפָּלתֹו ְוָרָצה 
ְּבִמְנָחתֹו. "ִמָּכאן ָוֵאיָל", הֹוִסיף ְוָאַמר ְלִאְׁשּתֹו, "ִהָּזֲהִרי עֹוד יֹוֵתר ַּבֲאִפַּית ַהְּלָחִמים, ִּכי ִהֵּנה 

ָרִאית ִּכי ה' רֹוֶצה ָּבֶהם."

ָּכ ִהְמִׁשי ַהָּדָבר ְּבֶמֶׁש ַּכָּמה ְוַכָּמה ַׁשָּבתֹות, ַעד ֶׁשְּבֶאָחד ִמיֵמי ַהִּׁשִּׁשי ִנְקַלע ַלָּמקֹום ַרב 
ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְּבִדּיּוק ְּבאֹוָתּה ַהָּׁשָעה ֶׁשָהָיה ָהָאנּוס ְמַסֵּדר ֶאת ַחּלֹוָתיו.

ִּבְתִחָּלה ָעַמד ָהַרב ִמן ַהַּצד ְּכַמֲחִריׁש, ְמַנֶּסה ְלָהִבין ֶאת ֶׁשרֹואֹות ֵעיָניו... אּוָלם ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע 
ֶאת ַהִּמִּלים ַהְּפׁשּוטֹות ֶׁשָּיְצאּו ִמִּפי ָהָאנּוס, ְּדָבִרים ֶׁשָהיּו ִנְרִאים לֹו ְּכֻחְצָּפה ְּכַלֵּפי ְׁשַמָּיא, 
א ָיכֹול ָהָיה ַלֲחׁשֹות. ְּבַזֲעזּוַע ָעמֹק ִנַּגׁש ַלֲארֹון ַהּקֶֹדׁש ְוָגַער ָּבִאיׁש: "ׁשֹוֶטה ַאָּתה, אּוָלם 
ֲעוֹוְנ ָּגדֹול ִמְּתִמימּוְת, ִּכי ְּתַדֶּמה ֶאת ֱאֵקינּו ְלָבָׂשר ָוָדם ָהאֹוֵכל ִמְּלָחֶמי, ּוְבָכ ִהְּנ ּכֹוֵפר 

ִּביסֹוד ָהֱאמּוָנה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵאינֹו ּגּוף ְוא ַיִּׂשיגּוהּו ַמִּׂשיֵגי ַהּגּוף..."

ּכֹה ִּדֵּבר ָהַרב ְּבָאְזֵני ָהִאיׁש, ַעד ֶׁשָּבא ַהַּׁשָּמׁש ְּכִמְנָהגֹו ִלּטֹל ֶאת ְלָחָמיו. ַּכֲאֶׁשר ָרָאהּו ָהַרב 
ֶזה  הּוא  ַאָּתה  ִּכי  ָהִאיׁש  ִּבְפֵני  "הֹוֶדה  ְּבַתִּקיפּות:  ִמֶּמּנּו  ְוָדַרׁש  ִּבְמָאּה  ַהְּתמּוָנה  ֶאת  ֵהִבין 
ֶׁשָּנַטְלָּת ֶאת ְלָחָמיו ְּבָכל יֹום ִׁשִּׁשי!" ַּגם ַהַּׁשָּמׁש ֻהְפַּתע ְלַגּלֹות ִמי הּוא ָהַאְלמֹוִני ֶׁשֶהֱהָנה 

אֹותֹו ַּבָּׁשבּועֹות ָהַאֲחרֹוִנים, ּוִמָּיד הֹוָדה ְּבקֹול רֹוֵעד ִּכי ָאֵכן ָּכ ָהיּו ְּפֵני ַהְּדָבִרים.

ֵּבין ָּכ ּוֵבין ָּכ ָהְלכּו ְּפֵני ָהָאנּוס ְוֶהֱחִוירּו; ִּתְקָותֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ָקְרסּו ְּבַאַחת ְוהּוא ָּפַרץ ְּבֶבִכי ַמר 
ּתֹו ֶׁשהּוא ְמַנֶּסה ְלַהְסִּביר ָלַרב ֶׁשָּטָעה ַּבֲהָבַנת ְּדָרָׁשתֹו, ְוֵהִבין ִּכי ִמְצָוה ְּגדֹוָלה הּוא עֹוֶׂשה. 

ָחִליָלה, א ִהְתַּכֵּון ָלֲעֵבָרה ֲחמּוָרה ֶׁשָּכזֹו, ְוָכֵעת ְמַבֵּקׁש הּוא ְמִחיָלה...

ִמַּתְלִמיֵדי  ֶאָחד  ָעַמד  ַּבֶּפַתח  ַהִּנְפַּתַחת.  ַהֶּדֶלת  ֲחִריַקת  ְלקֹול  ְּבַאַחת  ִנְקְטָעה  ַהִּׂשיָחה 
ָהֲאִריָז"ל ֶׁשָאַמר ָלַרב ִּבְׁשִליחּות ַרּבֹו: "ַצו ְלֵביְת, ִּכי ְלָמָחר ַּבָּׁשָעה ֶׁשָהִייָת ָרִגיל ִלְדרֹׁש ְּבָכל 

ַׁשָּבת - מֹות ָּתמּות, ּוְכָבר ָיָצא ַהָּכרֹוז ַעל ָּכ ִמָּׁשַמִים."

ִנְרַעׁש ָהַרב ְוָהַל ִמָּיד ְלֵבית ָהֲאִריָז"ל ְּכֵדי ְלַנּסֹות ְלַבֵּטל ֶאת רַֹע ַהְּגֵזָרה, אּוָלם ָהֲאִר"י ֶנֱאַלץ 
ְלָהִׁשיב ָּפָניו ֵריָקם ְוָאַמר לֹו: "ַּדע ְל, ִּכי ִמּיֹום ֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש א ָהְיָתה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש 
ִלּבֹו  ִּבְתִמימּות  ַהֶּלֶחם  ְׁשֵני  ֶאת  ֵמִביא  ָהָאנּוס  ֶׁשָהָיה  ָׁשָעה  ְּכאֹוָתּה  רּוַח  ַנַחת  הּוא   ָּברּו

ּוַמְקִריָבם ְלָפָניו ּתֹו ֶׁשהּוא נֹוֵׂשא ְּתִפָּלה ִמִּקירֹות ִלּבֹו.

 ,הּוא ִקֵּבל ֶאת ִמְנָחתֹו, ָהְיָתה ַנַחת רּוַח זֹו ְלָפָניו ִיְתָּבַר ָּכל ְזַמן ֶׁשָהָיה ָסבּור ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ּוֵמאֹוָתּה ָׁשָעה ֶׁשִּבַּטְלָּת זֹאת ִנְגְזָרה ָעֶלי ִמיָתה, ְוֵאין ְל ׁשּום ֶּפַתח ַהָּצָלה. ְּברֹאׁש ֻמְׁשָּפל 
ָהַרב  ִנְפַטר  ַהָּצֳהַרִים  ַאַחר  ְּבַׁשָּבת  ַהָּקדֹוׁש,  ָהֲאִר"י  ֶׁשָּצָפה  ְּכִפי  ּוְבִדּיּוק  ְלֵביתֹו,  ָהַרב   ָהַל

ְלֵבית עֹוָלמֹו ִויִהי ְלֶפֶלא. 

ִיְׂשַמח מֶֹׁשה ְּבַמְּתַנת ֶחְלקֹו
"ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם... ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה 

ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם קֶֹדׁש" (לה א-ב) 

ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת (פח א) ָאְמרּו ֲחָז"ל ִּכי ַאַחר ֵחְטא ָהֵעֶגל ִנְלְקחּו ִמִּיְׂשָרֵאל ְׁשֵני ַהְּכָתִרים 
ֶׁשִּקְּבלּו ְּבַמֲעַמד ַהר ִסיַני, ַּכֲאֶׁשר ִהְכִריזּו 'ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע', ְוָהָעְברּו ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו.

ָאז  ֶׁשִּנְּטלּו  ַאף  ַהְּמֻקָּבִלים:  ְּבֵׁשם  ָּדִוד'  'ְּפֵני  ְּבִסְפרֹו  ַהִחיָד"א  ֵמִביא  ְמַעְנֶיֶנת  ֻעְבָּדה 
ַהְּכָתִרים ִמִּיְׂשָרֵאל, ִמֵּדי ַׁשָּבת ַמֲחִזיָרם מֶֹׁשה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוזֹוִהי ַהְּנָׁשָמה ַהְּיֵתָרה 
ַהִּנְכֶנֶסת ְּבָכל ִאיׁש ִמִּיְׂשָרֵאל ְּבַׁשָּבתֹות. ּוְלָכ רֹוֵמז ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה 
ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"- ַהִּמָּלה 'ֲעַדת' ְמַרֶּמֶזת ַלְּכָתִרים ֶׁשִּנְּטלּו ִמִּיְׂשָרֵאל ְּבֵחְטא 
ְוִכְבָיכֹול  חֹוֵרב",  ֵמַהר  ֶעְדָים  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ו) "ַוִּיְתַנְּצלּו  (לג  ְלֵעיל  ַּכֶּנֱאָמר  ָהֵעֶגל, 
אֹוֵמר מֶֹׁשה ְלִיְׂשָרֵאל ִּכי ָאְמָנם ְּבֶמֶׁש "ֵׁשֶׁשת ָיִמים" ִיְהיּו ַהְּכָתִרים ְּבָיִדי, ַא "ַבּיֹום 

ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם קֶֹדׁש".
ְלִפי ֶזה ְמָבֵאר ַהִחיָד"א ֶאת ֶחְלָקּה ֶׁשל ְּתִפיַלת ַׁשֲחִרית ֶׁשל ַׁשָּבת: "ִיְׂשַמח מֶֹׁשה 
ִסיַני",  ַהר  ַעל   ְלָפֶני ְּבָעְמדֹו  לֹו  ָנַתָּת  ְּברֹאׁשֹו  ִּתְפֶאֶרת  ְּכִליל  ֶחְלקֹו...  ְּבַמְּתַנת 
ֶׁשְּבַׁשָּבת ָׂשֵמַח מֶֹׁשה ִּבְמֻיָחד, ֵּכיָון ֶׁשָאז ֶנֱהֶנה ַרק "ְּבַמְּתַנת ֶחְלקֹו", ַהְינּו ַּבְּכָתִרים 

ֶׁשָּנְפלּו ְּבֶחְלקֹו ִּבְזכּות ַעְצמֹו, ְוא ְּבֵאּלּו ֶׁשִּנְּתנּו לֹו ֵמֶחְלָקם ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

ַׁשָּבת ֶׁשל ִמי?!

"ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם קֶֹדׁש" (ֵׁשמֹות לה ב)
ַעל ֻעְבָּדה ְמֻיֶחֶדת ֵהִעיר ַרֵּבנּו יֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ ִּבְדָרָׁשתֹו: ֶׁשֹּלא ְּכֶיֶתר ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה 
ִמְצַות  ִהיא  ׁשֹוָנה  ָּדָתן,  ִּפי  ַעל  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ִּביֵדי  ִנְׁשָמרֹות  ֵמֶהן  ִמְּקָצת  ֲאֶׁשר 
ַהַּׁשָּבת; ֶׁשַאף ֶׁשְּלָכל ֻאָּמה ְוָלׁשֹון ֵיׁש יֹום ַהְּמֻיָחד ִלְמנּוָחה, ַרק ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבֲחרּו 

ְלָכ ֶאת ַהּיֹום ַהְּׁשִביִעי.
ִלְמנּוָחה,  ְּביֹוֵתר  ַהַּמְתִאים  ַהּיֹום  ֶזהּו  ֶׁשֵּכן  ַהִהָּגיֹון,  ֶאת  ַהָּדָבר  נֹוֵגד  ִלְכאֹוָרה  ְוִהֵּנה 
ֵהן ִמּתֹו ֶׁשהּוא ָהַאֲחרֹון ִליֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ְוֵהן ִמּתֹו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָׁשַבת ּבֹו 

ִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם ְוַאף ִקְּדׁשֹו ּוֵבְרכֹו ִמָּכל ַהָּיִמים.
ִאם ָּכ, ְּבַוַּדאי ֵיׁש ָלנּו לֹוַמר, ֶׁשְרצֹון ה' הּוא ֶׁשּסֹוֵבב זֹאת, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ַלּגֹוִים 
ָּכל ֵחֶלק ְּביֹום ָקדֹוׁש ֶזה. ְלִפי ֶזה נּוַכל ְלָבֵאר ֶאת ֲאִריכּות ַהָּלׁשֹון ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים 
ַמְלֵּכנּו  ִהְנַחְלּתֹו  ְוא  ָהֲאָרצֹות,  ְלגֹוֵיי  ֱאֵקינּו  ה'  ְנַתּתֹו  ַהַּׁשָּבת: "ְוא  יֹום  ִּבְתִפַּלת 
ְלעֹוְבֵדי ְּפִסיִלים, ְוַגם ִּבְמנּוָחתֹו א ִיְׁשְּכנּו ֲעֵרִלים, ִּכי ְלִיְׂשָרֵאל ַעְּמ ְנַתּתֹו ְּבַאֲהָבה 
- ְלֶזַרע ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּבם ָּבַחְרָּת", ִּכי ְּבָכ ָאנּו מֹוִדים ַלה' ֶׁשֹּלא ַּדי ֶׁשֹּלא ִהְנִחיל יֹום 

ֶזה ְלֶיֶתר ָהַעִּמים, ֶאָּלא ַאף ָּפַעל ֶׁשֹּלא ִיְבֲחרּו ּבֹו ְּבַעְצָמם.
"ַיֲערֹות ְּדַבׁש" ב ג

ֵהיָכן ִנְרָמז ְׁשָמּה ֶׁשל ָרֵחל

"ַוָּיבֹאּו ָהֲאָנִׁשים ַעל ַהָּנִׁשים ּכֹל ְנִדיב ֵלב ֵהִביאּו ָחח ָוֶנֶזם ְוַטַּבַעת ְוכּוָמז" (לה כב)

ָּכְתבּו ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות ('ַּדַעת ְזֵקִנים' ָׁשם) ֶׁשְּבָׂשָכר ֶׁשִּנְמְנעּו ַהָּנִׁשים ִמָּלֵתת ַּתְכִׁשיֵטיֶהן 
ָלֶהם  ֶׁשִּנָּתן  ָזכּו   ְלִפיָכ ְּבִׂשְמָחה,  אֹוָתם  ָנְתנּו  ַהִּמְׁשָּכן  ִלְמֶלאֶכת   ּוֵמִאיָד ָלֵעֶגל, 
רֹאׁש חֶֹדׁש ְּכיֹום טֹוב [ַּכּמּוָבא ַּבֻּׁשְלָחן ָערּו (או"ח תיז) ֶׁשָּנֲהגּו ַהָּנִׁשים ֶׁשֹּלא ַלֲעׂשֹות 

ַּכָּמה ֵמַהְּמָלאכֹות ְּברֹאׁש חֶֹדׁש].
חֶֹדׁש  רֹאׁש  ֶׁשל  מּוָסף  ְּתִפיַלת  ֶאת  ִּכי  ָהִראׁשֹוִנים,  ְּבֵׁשם  ַהִחיָד"א  ָּכַתב  ֶזה  ְּבִעְנָין 
ִּתְּקָנה ָרֵחל ִאֵּמנּו, ְלִפי ֶׁשָרֲאָתה ְּברּוַח ָקְדָׁשּה ֶׁשּמֹוֵעד ֶזה ִיָּנֵתן ַלָּנִׁשים ֶׁשְּבָכל ּדֹור, 

ְוַאף ָרְמָזה ֶאת ְׁשָמּה ְּבֶפַתח ַהְּבָרָכה: "ָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ְלַעְּמ ָנַתָּת...".
"ִּבְרֵּכי יֹוֵסף" או"ח תכג ב

ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּכֶנֶגד ְמַאת ָהֲאָדִנים

"ְוֵאת ַאְדֵני ַהָּפֹרֶכת ְמַאת ֲאָדִנים" (לח כז)
ִמָּפסּוק ֶזה ָלַמד 'ַּבַעל ַהּטּוִרים' ֶרֶמז ַעל חֹוַבת ֲאִמיַרת ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום. ּוֵבֵאר 
ַה'ִחּדּוֵׁשי ָהִרי"ם', ִּכי ַהִּמָּלה 'ֶאֶדן' רֹוֶמֶזת ַלְּבָרָכה, ִּכי ִהיא מֹוָרה ַעל ָּכ ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ְּבָרכֹות  ֵמָאה   ָּכ ַהִּמְׁשָּכן,  ֶאת  ִחְּזקּו  ֶׁשָהֲאָדִנים  ּוְכֵׁשם  ַהּכֹל',  'ֲאדֹון  הּוא   ָּברּו

ְמַחְּזקֹות ֶאת ָהֱאמּוָנה ַהּׁשֹוֶכֶנת ְּבֶלב ָהָאָדם.
"ִאְמֵרי ָהִרי"ם" 

י"ח ְּבָרכֹות ְּכֶנֶגד ָמה?

"ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ִּבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש ֲאֶׁשר ְלַאֲהרֹן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת מֶֹׁשה" (לט א)

ְּכֶנֶסת  ַאְנֵׁשי  ִּתְּקנּו  ֶעְׂשֵרה'  'ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ֶאת  ִּכי  ג)  ד  ְּבָרכֹות  (ְירּוַׁשְלִמי  ֲחָז"ל  ָאְמרּו 
ַהִּמְׁשָּכן  ִּבְמֶלאֶכת  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִהְזִכּיָרה  ַהְּפָעִמים  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ְּכֶנֶגד  ַהְּגדֹוָלה, 

"ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת מֶֹׁשה". (ְׁשמֹות לט, א)
ְּכָבר  ִלְכּתֹב  ַהּתֹוָרה  ִהְקִּדיָמה  ַהִּמְׁשָּכן  ְמֶלאֶכת  ָּפָרַׁשת  ֶאת  ֲהא  ְלָהִבין,  ֵיׁש  ְוִהֵּנה 
ְּבָפָרַׁשת ְּתרּוָמה, ּוַמּדּוַע ֵאפֹוא ִּתְּקנּו ָלנּו י"ח ְּבָרכֹות ַּדְוָקא ְּכֶנֶגד ְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן 

ַהּמֹוִפיָעה ְּבָפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל?

ָחיּו  ַהְּגדֹוָלה  ְּכֶנֶסת  ֶׁשַאְנֵׁשי  ֵּכיָון  ַּגְרִסיָנן):  ד"ה  ַהְּתִפּלֹות  (ִּתּקּון  ָה'ַאּבּוְדְרָהם'  זֹאת  ֵּבֵאר 
ְּכֶנֶגד  ַּדְוָקא  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפיַלת  ֶאת  ֵהם  ִּתְּקנּו   ְלִפיָכ ַהֵּׁשִני,  ַהַּבִית  ִּבְתקּוַפת 

ַהָּפָרָׁשה ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשל ְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן, ָהרֹוֶמֶזת ַלַּבִית ַהֵּׁשִני.

ה  ה ֵמאֹוְצרֹות ַרּבֹוֵתינּו ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ

ָרֵאל דֹוֵלי ִיׂשְ ל ּגְ ְלָחָנם ׁשֶ ֻ ִניִנים ִמׁשּ ּפְ
ת ָאֵמן  ל ֲעִנּיַ ָתּה ׁשֶ ֻדּלָ ֶגב ּגְ ׂשֶ ּבְ ְלַחן ֱאמּוִנים ֻ ִמּשׁ

ֶלֶחם ַהָּפִנים ְלַנַחת רּוַח

ני ַמעּפְ
ׂשמח ֹמֶׁש

ֵמאֹו ִסּפום ם
הּפִנים ם

ּגֹוֵרם ְקֻדָּׁשה ְלַמְעָלה
ְמבָֹאר ְּבִסְפֵרי ַהְּמֻקָּבִלים ַהּׁשֹוֲאִבים ִמְּבֵאר ַהַּמִים ַהַחִּיים ֶׁשל ַהּזַֹהר, ְּבסֹוד 
ְּתלּוִיין  ִּבְכָלל,  ְוַהַּתְחּתֹוִנים  ָהֶעְליֹוִנים  ִּכי  ְוָכְתבּו  ְואֹוִתּיֹוֶתיָה,  ָאֵמן  ֵּתַבת 

ְּבִמַּלת ָאֵמן, ְוהּוא ִעָּקר ְוׁשֶֹרׁש ִויסֹוד מּוָסד ְלָכל ָהעֹוָלמֹות. 

ָאֵמן ְּבַכָּוָנה  ַהְּמָבֵר ְועֹוֶנה  ִמִּפי  ַהּיֹוֵצאת  ּוְבָרָכה  ְּבָרָכה  ְּבָכל  ֶׁשְּמַכֵּון  ּוִמי 
ּוְכִדינֹו, ּגֹוֵרם ְלַמֲעָלה ְקדֹוָׁשה ַרָּבה ְמאֹד ְוֶׁשַפע טֹוב ַרב ְלָכל ָהעֹוָלמֹות. 
ַהַּמֲעָין  ֶׁשּפֹוֵתַח  ְּכמֹו  ַחִּיים,  ַמִים  ְמקֹור  ָהֶעְליֹון,  ַהָּמקֹור  ּפֹוֵתַח  הּוא  ִּכי 
ְלַהְׁשקֹות ְלָכל ַהְּצִריִכים ַהְׁשָקָאה, ְוַהּקֹול יֹוֵרד ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל, ּומֹוִדיַע 

ֶׁשָּכל ֶזה ַהּטֹוב ְוַהִּׂשְמָחה ָּגַרם ְּפלֹוִני ֶזה, ֶעֶבד ַהֶּמֶל ַהָּקדֹוׁש. 
של"ה ַמֶּסֶכת ָּתִמיד אֹות פ

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


