
ח  ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְיֵדיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְנׂשּואֹות ִּבְתִפָּלה
"ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל יְֹצִאים ְּבָיד ָרָמה" (יד ח)

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ: ְלׁשֹון 'ָיד ָרָמה' רֹוֶמֶזת ִלְנִׂשיַאת ַּכַּפִים 
ַהְּנהּוָגה ִּבְתִפָּלה ּוְבהֹוָדָאה, ַּכָּכתּוב ִּבְתִהִּלים (קלד ב): "ְׂשאּו ְיֵדֶכם 
ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ַעל  ֶנֱאָמר  ְוֵכן  ה'",  ֶאת  ּוָבֲרכּו  קֶֹדׁש 
"ֲאֵריִמית  אּוְנְקלֹוס:  ְוִתְרֵּגם  ה'"  ֶאל  ָיִדי  "ֲהִרמִֹתי  כב):  יד  (ְּבֵראִׁשית 

ְיַדי ְּבִצּלֹו (ִּבְתִפָּלה) ֳקָדם ה'".
ִמָּכאן נּוַכל ִלְלֹמד ַעל ִצְדָקָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשַאף ִּבְהיֹוָתם ְטרּוִדים 
ִּביִציַאת ִמְצַרִים א ָׁשְכחּו ָלֵׂשאת ֶאת ַּכֵּפיֶהם ִּבְתִפַּלת הֹוָדָאה ַעל 

'ִּתְפֶאֶרת ְיהֹוָנָתן'ֶהָעָבר ּוַבָּקָׁשה ַעל ֶהָעִתיד. 

ִלְׁשמֹר ַעל ְּכֵלי ָהָאָּמנּות
"ַוִּייְראּו ְמאֹד ַוִּיְצֲעקּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ה'" (יד י)

"'ַוִּייְראּו ְמאֹד ַוִּיְצֲעקּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ה'' - ִמָּיד ָּתְפסּו ָלֶהם ֻאָּמנּות 
ֲאבֹוָתם - ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב... ִּבְתִפָּלה" (ְמִכיְלָּתא פ"ב).

מּוָסר ָּגדֹול ָלַמד ִמָּכ ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים':
 ,ִמָּכ ִלְלֹמד  נּוַכל  ְל'ֻאָּמנּות',  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ִהְמִׁשילּו  ֲחָז"ל  ִאם 
ְּתלּוָיה  ּוְׁשֵלמּוָתּה  ַהְּיִציָרה  ְיִפי  ֶׁשִהיא,  ֻאָּמנּות  ֶׁשְּבָכל  ְּכֵׁשם  ִּכי 
ְּבִטיָבם ְוֵאיכּוָתם ֶׁשל ְּכֵלי ָהֻאָּמנּות, ָּכ ַּגם ֵאיכּות ַהְּתִפָּלה ְוָעְצַמת 
ַהֶּפה  הּוא  ֲהלֹוא  ָהֻאָּמנּות,  ְּכִלי  ֶׁשל  ְּבִנְקיֹונוֹ  ְּתלּוָיה  ַהְׁשָּפָעָתּה 

ֶׁשִּמֶּמּנּו יֹוְצאֹות ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה.
ַעל ֵּכן, ִאם רֹוֶצה ָהָאָדם ֶׁשְּתִפָּלתֹו ִּתְתַקֵּבל ְלָרצֹון, ָעָליו ְלַהְקִּפיד 
ְמאֹד ִלְׁשמֹר ַעל ִנְקיֹון ִּפיו ִמָּלׁשֹון ָהַרע ּוְרִכילּות, ֶׁשִאם ָּכ ַיֲעֶׂשה 

- ֻמְבָטח הּוא ֶׁשְּתִפָּלתֹו ֵּתָעֶנה ְּבַרֲחִמים.
'ְׁשִמיַרת ַהָּלׁשֹון' ַׁשַער ַהְּזִכיָרה ֶּפֶרק י

ְּתִפָּלה ְלא 'ְנִתיַנת ֵעצֹות'
"ה' ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון" (יד יד)

ַמֲעֶׂשה ְּבַצִּדיק ֶאָחד ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָּבא ְלָפָניו ֶאָחד ֵמֲחִסיָדיו ְוקֹוֵנן ַעל 
ַּבַהְגָרָלה  ֶׁשִּיְזֶּכה  ּוֵבְרכֹו  ְמאֹד  ַעד  ַרֲחָמיו  ִנְכְמרּו  ַהַּדָּלה,  ַּפְרָנָסתֹו 
ֶאָּלא  ַּכְרִטיס,  ִלְרּכֹׁש  ָהִאיׁש  ִמֵהר  ַהְּקרֹוָבה.  ַהֶּמְמַׁשְלִּתית 
ָעָלה  א  ֶׁשִּמְסָּפרֹו  ְלַגּלֹות  ִהְתַאְכֵזב  ַהּתֹוָצאֹות  ֶׁשְּכֶׁשִהְתַּפְרְסמּו 

ַּבּגֹוָרל.
ַּכֲאֶׁשר ָחְלָׁשה ַּדְעּתֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק ְוהּוא ָּפָנה ְלַרּבֹו ַהָּגדֹול ְּכֵדי ְלָהִבין 
ֶאת ֵּפֶׁשר ַהָּדָבר, ֵהִׁשיב לֹו ַרּבֹו: "ַּדע ְל ִּכי ְלִבְרַּכת ַהַּצִּדיק ֵיׁש ּכֹחַ, 
ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָז"ל (ְרֵאה מו"ק טז ב): "ַצִּדיק ּגֹוֵזר ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ְמַקֵּים", ַא ָּכל זֹאת ַּכֲאֶׁשר הּוא ִמְתַּפֵּלל ְלא ֶׁשעֹוֵר ְּתָנִאים ִעם 
ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם, ַא ִאם הּוא ִמְתַיֵּמר ִלְקּבַֹע ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְּבֵאיזֹו 
ֶּדֶר ּוְבֵאיֶזה אֶֹפן ִלְׁשַח לֹו ֶאת ַהְּיׁשּוָעה, ֵהן ַעל ָּכ ֶנֱאָמר (ִאּיֹוב ט 

יב): 'ִמי יֹאַמר ֵאָליו ַמה ַּתֲעֶׂשה'".
ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּכתּוב  ֶאת  ְׁשֶטְרְנּבּוךְ  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֵּפֵרׁש  ּוָבזֹאת 
ֻמְבַטַחת,  ְיׁשּוַעְתֶכם  ה'  ִלְפֵני  ִהְתַּפַּלְלֶּתם  ִאם   - ָלֶכם"  ִיָּלֵחם  "ה' 
 ַהְּתַנאי הּוא: "ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון" - ַאל ִּתְקְּבעּו ְלָפָניו ֶאת ַהֶּדֶר ַא

ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה ִיְׁשַלח ֶאת ְיׁשּוָעתֹו.
ְלֵאּלּו  מֶֹׁשה  ָאַמר  ֶזה  ֶׁשָּפסּוק  ֵּפֵרׁש  ָּכאן  יֹוָנָתן  ְּבַתְרּגּום  ְוָאֵכן 
ַיִּציֵלם  ִּכי  הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ֵעצֹות'  'ָלֵתת  ֶׁשִּבְּקׁשּו  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני 
ַהְּירּוַׁשְלִמי:  ַהַּתְרּגּום  ְוִכְלׁשֹון  ּוְבִמְלָחָמה,  ְּבקֹולֹות  ַהִּמְצִרים  ִמן 

'ַטַעם ָוַדַעת'"ּוְׁשתּוקוּ ַוֲהבוּ ְיָקָרא ְותּוְׁשְּבָחא ְורֹוְממּו ֵלאָלָקא".

ֵאין ֶזה ְזַמן ְּתִפָּלה
"ָמה ִּתְצַעק ֵאָלי" (יד טו)

ָּכַתב ַּבַעל ַהּטּוִרים: "ָרַמז לֹו: ָעִתיד ַאָּתה ִלְצעֹק ֵאַלי 'ַמ"ה' 

ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ֵּתבֹות  ְוה'  ִיְׂשָרֵאל,  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ָּבָהר  יֹום  מ'   -
ֲאחֹוְת ִמְרָים: 'ֵא-ל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה' (ַּבִּמְדָּבר יב יג). ֵעת ְלַקֵּצר ְוֵעת 
ְּבֵני  ֶאל  'ַדֵּבר  ֶאָּלא:  ְּכָלל,  ְּתִפָּלה  ֵעת  זֹו  ֵאין  ַעָּתה  ֲאָבל   ,ְלַהֲאִרי

ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעוּ'".

ְּתִחָּלה ֲעֵׂשה ֶאת ַהּמּוָטל ָעֶלי
"ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעוּ" (יד טו)

ִזיָע"א,  ִמְּסלֹוִנים  ָהֲעבֹוָדה'  'ְיסֹוד  ַּבַעל  ִלְפֵני  ֶׁשָּבא  ְּבָאָדם  ַמֲעֶׂשה 
ּוַבָּקָׁשתֹו ְּבִפיו: "ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִלְהיֹות ְיֵרא ָׁשַמִים - 'ַא' ֶהעְרִליך יּוד'". 
ַלֲעׂשֹות  ַאָּתה  מּוָכן  "ּוָמה  ֲאָתר:  ַעל  ָהֲעבֹוָדה'  ַה'ְּיסֹוד  לֹו  ֵהִׁשיב 
ְלֵׁשם ָּכ? ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא מּוָכן ּוְמֻזָּמן ִלְפעֹל ְּבֶחְלקֹו ּוְלַהֲעִניק 
מּוֶטֶלת   ָעֶלי  ַא ְוָחֵרד,  ָיֵרא  ְיהּוִדי  ִלְהיֹות  ְּכֵדי  ַהֵּכִלים  ֶאת   ְל

"!ַהחֹוָבה ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶחְלְק

ֶרֶמז ִליסֹוד ֶזה ִנְלָמד ִמן ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי" - ָמה 
ֲעֵׂשה   - ְוִיָּסעוּ"  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  "ַּדֵּבר  ִּבְתִפָּלה?  ֵמה'  ְמַבֵּקׁש   ְל
ַאָּתה קֶֹדם ֶאת ַהּמּוָטל ָעֶלי ִּכיהּוִדי, ְוָאז ּתּוַכל ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ה' 

'ַאְבקֹות רֹוְכִלים' עמ' קנזֶׁשִּיְׁשַלח ְל ֶאת ֶעְזָרתֹו.

'ַהָּיד ַהְּגֹדָלה' - ָיָדּה ֶׁשל ַּבְתָיה
"ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל ְׂשַפת ַהָּים; ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּיד 

ַהְּגֹדָלה" (יד ל-לא)

ְּבֶדֶר ְּדָרׁש ֵּבֵאר ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ִמַּבְגָּדד, ַּבַעל 'ֶּבן ִאיׁש ַחי':

 ֶׁשָּצִרי ֵנס  ָלָאָדם  ֶׁשַּנֲעֶׂשה  ֶׁשְּבֵעת  ְמבָֹאר  א)  (נד  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
הּוא ְלהֹודֹות ָעָליו, ֵיׁש לֹו ְלהֹודֹות ְּבאֹוָתּה ַהִהְזַּדְּמנּות ַאף ַעל ָּכל 

ַהִּנִּסים ֶׁשַּנֲעׂשּו לֹו ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם.

ַים  ּוְקִריַעת  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ֵנס  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  הֹודּו  ַּכֲאֶׁשר  ָּכאן,  ַאף 
ַהְּיאֹור  ִמן  מֶֹׁשה  ַהָּצַלת  ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ַהֵּנס  ֵעיֵניֶהם  ְלֶנֶגד  ָצף  סּוף, 
ַעל ְיֵדי 'ַהָּיד ַהְּגֹדָלה' - ָיָדּה ֶׁשל ַּבְתָיה ַּבת ַּפְרעֹה ֶׁשִהְתָאְרָכה ַעד 
ִׁשִּׁשים ַאּמֹות ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת מֶֹׁשה, ֶׁשִהְתַמָּנה ְלַבּסֹוף ִלְׁשִליַח ה' 

'עֹוד יֹוֵסף ַחי'ְוהֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים.

ְּכִאּלּו ַהּיֹום ָעַבר ֶאת ַהָּים
"ָאז ָיִׁשיר מֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ַלה' ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר" (טו א)

ַהָּכתּוב  ַּכָּוַנת  ַהֶחְזקּוִני:  ֵּבֵאר  ֵלאמֹר'  'ַוּיֹאְמרּו  ַהָּלׁשֹון  ֶּכֶפל  ֶאת 
ְלהֹורֹות ְלדֹורֹות, ֶׁשּיֹאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹו ְּבָכל יֹום ָּתִמיד.

"ִּבְׁשַעת  ַהּזַֹהר:  ְּבֵׁשם  יז)  (נא  ְּברּוָרה'  ַה'ִּמְׁשָנה  ֵהִביא  נֹוָסף  ְּפָרט 
ַהּיֹום  ָהָאָדם ִויַדֶּמה ְּבַדְעּתֹו ְּכִאּלּו ְּבאֹותֹו  ַהִּׁשיָרה ְיַהְרֵהר  ֲאִמיַרת 
ֶׁשָּכזֹו,  ְּבִׂשְמָחה  ַהִּׁשיָרה  ֶאת  ְוָהאֹוֵמר  ֶּבָחָרָבה,  ַהָּים  ֶאת  ָעַבר 

מֹוֲחִלים לֹו ֶאת ֲעוֹונֹוָתיו".
ֵהִעיד ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַהַּמְׁשִּגיַח ַהְּגַה"צ ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנְׁשֵטיין ָזָצ"ל: 
ֲאִני  ׁשֹוֵמַע  ְוִהֵּנה  ֵמָהָרִגיל,  ֻמְקָּדם  ַּבּבֶֹקר  ִהְׁשַּכְמִּתי  ַאַחת  "ַּפַעם 
ֵּבית  ֶׁשל  ָהֶעְליֹוָנה  ַּבּקֹוָמה  ְמֻמָּקם  ֶׁשָהָיה  ַהַּמְׁשִּגיַח,  ֶׁשל  ֵמַחְדרֹו 

ַהִּמְדָרׁש, קֹולֹות ָרִמים ֶׁשל ְּגִריַרת ָרִהיִטים.
ְוִהֵּנה  ְלַמְעָלה,  ַלֲעלֹות  ּוִמַהְרִּתי  ַהַּמְׁשִּגיַח  ֶׁשל  ִלְׁשלֹומֹו  ָחַרְדִּתי 
ַּבַּמְׁשִּגיַח  ִהְבַחְנִּתי  ַהֶּדֶלת,   ַלֲחַר ִמַּבַעד  ָהִעְנָין:  ֵּפֶׁשר  ִלי  ֻהְבַהר 
ְּבָידֹו  ַהִּסּדּור  ֶאת  ָנַטל  ַסְפַסִּלים,  ֶׁשל  ׁשּורֹות  ְׁשֵּתי  ְלָפָניו  ֶׁשִּסֵּדר 
לֹוַמר  ֶׁשָרָצה   ִמּתֹו ַׂשְרַעִּפים.  ֲאחּוז  ְּכֶׁשּמֹחֹו   ַּבָּתֶו ַלֲעבֹר  ְוֵהֵחל 
ֶאת ַהִּׁשיָרה ְּבִׂשְמָחה, ָעָׂשה ַהַּמְׁשִּגיַח ַּתְחּבּוָלה זֹו ְּכֵדי ְלַהְרִּגיׁש ַעד 

ַּכָּמה ֶׁשִּנָּתן ְּכִאּלּו ַהּיֹום עֹוֵבר הּוא ֶאת ַהָּים".
'ִׂשיַח ִיְצָחק' ְיִציַאת ִמְצַרִים עמ' רכט

'ֲאֶׁשר ָיַצר' ְו'ָאֵמן' ֶׁשְּלַאֲחֶריָה - ְסֻגָּלה ִלְרפּוָאה
ה'  ֲאִני  ִּכי   ָעֶלי ָאִׂשים  א  ְבִמְצַרִים  ַׂשְמִּתי  ֲאֶׁשר  ַהַּמֲחָלה  "ָּכל 

רְֹפֶאָך" (טו כו)
 ְלָבֵר ַהַּמְקִּפיד  ִּכי  ֵהִביאּו  ַהְּבָרכֹות)  (ַּכָּוַנת  ַהּיֹום'  'ֵסֶדר  ַּבַעל  ְּבֵׁשם 
ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ְּבַכָּוָנה: "א ֶיֱחֶלה ָּכל ָיָמיו ְוא ִיְצָטֵר ְלרֹוֵפא 

ְוא ִלְרפּוָאתֹו".
ֵהִעיד ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְצָחק ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין ְׁשִליָט"א:

ְּבַאַחד ִמן ַהּכֹוְלִלים ַהּפֹוֲעִלים ְלִתְפָאָרה ִּבְבֵני ְּבַרק ָחָלה ְּבנֹו ַהָּקָטן 
ֶׁשל ֶאָחד ֵמֲחׁשּוֵבי ָהַאְבֵרִכים ְּבַמֲחָלה ָקָׁשה. ְּכֶׁשִהִּגיָעה ַהְּבׂשֹוָרה 
ְלָאְזֵני ָהַאְבֵרִכים ִהְתַאְּספּו ַהָּללּו ְלִכּנּוס ִחּזּוק ֶׁשְּבִסּיּומֹו ֶהְחִליטּו, 
'ֵסֶדר ַהּיֹום', ְלַקֵּבל ַעל ַעְצָמם ְלָבֵר ֶאת ִּבְרַּכת  ְלאֹור ִּדְבֵרי ַּבַעל 

'ֲאֶׁשר ָיַצר' ְּבַכָּוָנה ִלְרפּוָאתֹו.
ִהְתַרֵּפא  ָקָצר  ְזַמן   ּתֹו ָהרֹוְפִאים,  ַּתֲחִזּיֹות  ָּכל  ְּכֶנֶגד  ִנִּסי,  ְּבֹאֶפן 

ַהֶּיֶלד ַלֲחלּוִטין ִמַּמֲחָלתֹו, ַוְּיִהי ְלֶפֶלא.
'טּוְב ַיִּביעּו' ח"א עמ' ער

יֹוֵתר  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  "ָּגדֹול  ִּכי:  א)  נג  (ְּבָרכֹות  ֲחָז"ל  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל 
ֵמַהְּמָבֵרְך" ֵיׁש ְלהֹוִסיף ִּכי ִאם ּכֹה ְּגדֹוָלה ִהיא ְסֻגַּלת ַהְּבָרָכה, ַעל 

ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּגדֹוָלה ִהיא ְסֻגַּלת ֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֶריָה.
ֲאִני'  'ִּכי   - רְֹפֶאָך"  ה'  ֲאִני  "ִּכי  ַהָּכתּוב:  ִמְּלׁשֹון  ַלָּדָבר  ֵיׁש  ְוֶרֶמז 

ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'.
'ִאְמִרי ַאֲהרֹן'

א ְלַהֲאִרי ִּבְתִפָּלה יֹוֵתר ִמּג' ָׁשעֹות
ְוָגַבר  ָידֹו  ָיִניַח  ְוַכֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְוָגַבר  ָידֹו  מֶֹׁשה  ָיִרים  ַּכֲאֶׁשר  "ְוָהָיה 

ֲעָמֵלק" (יז יא)

ְּב'ֵסֶפר ַהָּבִהיר' ַהְּמֻיָחס ַלַּתָּנא ַרִּבי ְנחּוְנָיא ֶּבן ַהָּקָנה (אֹות מט) ָּתַמּה: 
ֲעָמֵלק?  ֶׁשִּיְגַּבר  ֲהלֹוא ְּבָכ ָּגַרם  מֶֹׁשה ֶאת ָיָדיו,  ֵהִניַח  ַמּדּוַע ָאֵכן 
ּוֵבֵאר: ֵּכיָון ֶׁשָאסּור ְלָאָדם ִלְׁשהֹות ָׁשלֹוׁש ָׁשעֹות ְרצּופֹות ְּכֶׁשַּכָּפיו 
ְּפרּוׂשֹות ֶאל ַהָּׁשַמִים ִּבְתִפָּלה, ְלִפיָכ ַאַחת ְלָׁשלֹוׁש ָׁשעֹות ֻהְצַרְך 
ְלהֹוִריד ָיָדיו. ַלֲהָלָכה זֹו הֹוִסיף ְוִהְסִמי ַרֵּבנּו ַהְגָּר"א (ִמְׁשֵלי כה יז) 
 ִּבְתִפָּלְת ַאל ַּתֲאִרי - "ִמֵּבית ֵרֶע ֶאת ַהָּפסּוק (ָׁשם): "הַֹקר ַרְגְל

ִלְפֵני ה' יֹוֵתר ִמּג' ָׁשעֹות.

('ֶנֶפׁש ַחָּיה' ַהָּגהֹות  ַעל ִּפי ָהָאמּור ֵּפֵרׁש ַהָּגאֹון ַרִּבי ְראּוֵבן ַמְרָּגִלּיֹות 
ְלשו"ע או"ח תקפב ב) ֶאת ִמְנַהג ְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל ְלַהְפִסיק ְמַעט ֵּבין 
ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ִלְתִפַּלת מּוָסף ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ּוְביֹום ַהִּכּפּוִרים; ֶׁשֵּכן 

ַהְפָסָקה  ְוִאְלָמֵלא  יֹוֵתר,  ִּבְתִפָּלה  ַהִּצּבּור  ַמֲאִריִכים  ֵאּלּו  ְּבָיִמים 
זֹו ִיָּמְצאּו עֹוְמִדים ְלַמְעָלה ִמָּׁשלֹוׁש ָׁשעֹות ְרצּופֹות ִּבְתִפָּלה.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
תפָּלה

ני ּפְ ם

"ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ה' - ַוַּיֲאִמינּו!"
ִּבְדָבִרים ִנְפָלִאים ֶהֱאִרי ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ְּבָפָרָׁשֵתנּו (יד לא) ְלָתֵאר ֶאת ּגֶֹדל ַמֲעָלָתּה ַוֲחִׁשיבּוָתּה 

ֶׁשל ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן, ְלַהָּלן ִמְּקָצת ִמְּדָבָריו ְוַהְּמַעֵּין ִיְמְצֵאם ִּבְמלֹוָאם:
"ִמְּפֵני ֶׁשָהֱאמּוָנה ִהיא ְיסֹוד ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, ִּתְּקנּו ָלנּו ֲחָכֵמינּו ַּבְּתִפָּלה ּוַבְּבָרכֹות ַלֲענֹות 

ָאֵמן, ֶׁשהּוא ִנְגַזר ִמְּלׁשֹון ֱאמּוָנה ּוִמְּלׁשֹון הֹוָדָאה...
ְוָכל ַהְּמַכֵּון ְּבָאֵמן זֹוֶכה ְלב' עֹוָלמֹות... ְוֶזהּו ַהְּמַכֵּבד ֶאת ה' ִיְתָּבַר ֶּבֱאֶמת 

ֲאֶׁשר ָעָליו ָאַמר ַהָּכתּוב (ְׁשמּוֵאל א' ב ל): 'ִּכי ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד'".

לִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא - ְלַהְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ֶּבֱאמּוָנה! ָלל ֱ ֶ ֶ ְ ְְְ ָ ְ ְְ ְ

"ְוֵצא ִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק" (יז ט)

ֶׁשֲעִנַּית  ֲחָז"ל  ְלִדְבֵרי  ֶרֶמז  ִמָּכאן  'ָאֵמן',  ְּבִגיַמְטִרָּיה  'צֵא' 
ְקִלַּפת  ֶאת  ּוַמְכִניָעה  ָּבעֹוָלם  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ַמֲחֶזֶקת  ָאֵמן 

ֲעָמֵלק ַהְּמִפיָצה ְּכִפיָרה ָּבעֹוָלם.

'צֹאן ַאְבָרָהם'
"עֶֹמר ַלֻּגְלֹּגֶלת ִמְסַּפר ַנְפׁשֵֹתיֶכם ִאיׁש ַלֲאֶׁשר ְּבָאֳהלוֹ" (טז טז)

'ִמְסַּפר ַנְפׁשֵֹתיֶכם ִאיׁש' - ָראֵׁשי ֵּתבֹות 'ָאֵמן', ְוסֹוֵפי ֵּתבֹות 
ֱאֻמִנים"  "ׁשֵֹמר  ִלְהיֹות  ָהָאָדם  ַעל  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  'ָׁשַמר'. 
(ְיַׁשְעָיה כו ב), ַהְינּו ִלְׁשמֹר ַלֲענֹות ָאֵמן ָּכָראּוי, ּוִבְזכּות ֶזה 

ִיְזֶּכה ִּבְׁשִמיָרה ַעל ַנְפׁשֹו.
'ִּתְפֶאֶרת ָאבֹות'  
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ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ

ַרּבֹות ְּכָבר ִנְכַּתב ְוֶנֱאַמר ַעל ְסֻגָּלָתּה ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשל ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ִלְרפּוָאה ְוִליׁשּוָעה, 
ְסֻגָּלה ֶׁשהּוְבָאה ְּבֵׁשם ַּבַעל 'ֵסֶדר ַהּיֹום' ְוַאף ַרִּבים ִמְּגדֹוֵלי עֹוָלם ִהְמִליצּו ָעֶליָה. ַהִּסּפּור 
ַחָּיה  ֻּדְגָמה  ְלַׁשֵּמׁש  יּוַכל  ַהַּמֲעֶׂשה,  ַּבַעל  ִמִּפי  ִראׁשֹון  ִמְּכִלי  ֶׁשֻּסַּפר  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהֻּמְפָלא 

ִליִעילּוָתּה ֶׁשל ְסֻגָּלה זֹו:

'קֹוִליִטיס', ִמָּלה ֶׁשְּלֻרֵּבנּו ֵאיָנּה ֻמֶּכֶרת, ַא ַּבֲעבּור א ְמַעט ֲאָנִׁשים ִהיא ְמַסֶּמֶלת ִסּיּוט 
ָאיֹם ְונֹוָרא. ַמֲחָלה ֶׁשָהרֹוְפִאים ִנְלאּו ִמִּלְמצֹא ָלּה ְּתרּוָפה ְוַאף א ִאְּתרּו, ָנכֹון ְלַעְכָׁשו, 

ִמְמָצא ֶׁשַּיְסִּביר ֶאת ַהּגֹוֵרם ְלהֹוָפָעָתּה.

ַהִּסיְמְּפטֹוִמים  ֶאת  ַהַּמִּכיִרים  ְלֵאּלּו  ַרב,  ְלֵסֶבל  ְּכגֹוֶרֶמת  ְידּוָעה  ֵמַעִים  ְּבָעַית  ָּכל  ִאם 
ֶׁשל ַמֲחַלת ַהּקֹוִליִטיס ּומּוָדִעים ַלְּכֵאִבים ְוַלִיּּסּוִרים ַהָּבִאים ְּבִעְקבֹוֶתיָה, ַהְזָּכַרת ְׁשָמּה 

ִּבְלַבד ּגֹוֶרֶמת ִלְצַמְרמֶֹרת.

ַמֲחַלת ַהּקֹוִליִטיס ִהָּנּה ַּדֶּלֶקת ַהִּנְגֶרֶמת ַּדְוָקא ִמַּמֲעֶרֶכת ַהִחּסּון ָהֲאמּוָרה ְּבֶדֶר ְּכָלל 
ְלָהֵגן ַעל ּגּוֵפנּו. ַּדֶּלֶקת זֹו ּפֹוַגַעת ְּבִרְקמֹות ַהְּמִעי ַהַּגס ְוגֹוֶרֶמת ְלֶהְתֵקֵפי ְּכֵאִבים ַעִּזים, 
ַהְּמֻלִּוים ְּבתֹוְפעֹות ְלַואי ָקׁשֹות ְּביֹוֵתר ַהּפֹוְגעֹות ְּבֹאֶפן ַמְׁשָמעּוִתי ַּבִּתְפקּוד ַהּיֹום יֹוִמי 
 ,ְמֻמָּׁש ְלִאְׁשּפּוז  ְלהֹוִביל  ַהַּמֲחָלה  ִהְתָּפְרצּות  ֲעלּוָלה  ַרִּבים  ְּבִמְקִרים  ַהחֹוִלים.  ֶׁשל 

ּוְלִעִּתים ַאף ַמְצִריָכה ִנּתּוחַ ָקֶׁשה ֶׁשל ְּכִריַתת ַהְּמִעי ַהַּגס.

ַּכֲאֶׁשר ִהְתעֹוְררּו ֵאֶצל ְנׂשּוא ִסּפּוֵרנוּ, ַאְבֵר ַּתְלִמיד ָחָכם ּוַמְרִּביץ ּתֹוָרה ָלַרִּבים, ְּבָעיֹות 
ָקׁשֹות ַּבֵּמַעִים, הּוא ָחַׁשב ִּכי ְמֻדָּבר ְּבתֹוָפָעה חֹוֶלֶפת. ִמֶּׁשָּנְקפּו ַהָּיִמים ּוְבַמָּצבֹו א ָחל 
"ָחִליָת  ָהרֹוֵפא:  ִהְכִריַע  ַמִּקיפֹות  ְּבִדיקֹות  ִסְדַרת  ְלַאַחר  ָלרֹוֵפא.   ָהַאְבֵר ָּפָנה  ִׁשּפּור, 

ְּבקֹוִליִטיס".

"ְּבֶדֶר ַהֶּטַבע", ִהְסִּביר לֹו ָהרֹוֵפא, "ֵאין ֶּדֶר ְלֵהָרֵפא ְּבֹאֶפן ֻמְחָלט ִמַּמֲחָלה זֹו. ַעל ִמי 
ֶׁשָחָלה ָּבּה ְלִהְתּכֹוֵנן ַלִהְתמֹוְדדּות ַהְּצפּוָיה לֹו ְלאֶֹר ָּכל ְיֵמי ַחָּייו".

ָהָיה  א  ָׁשַמִים,  ְוִיְרַאת  ֱאמּוָנה  ֶׁשל  ּוֻמְפֶלֶגת  ַרָּבה  ְּבִמָּדה  ֶׁשֵּנַחן  ֶׁשִּלְמֻיָּדֵענוּ  ֶאָּלא 
ֶאת  ְלַקֵּבל  ִהְתּכֹוֵנן  א  הּוא  ְלֶרַגע  ֱאמּוָנתֹו.  ֶאת  ְלַעְרֵער  ְּכֵדי  זֹו  ֶנֱחֶרֶצת  ִּבְקִביָעה 

ַּתֲחִזּיֹוֵתיֶהם ַהְּׁשחֹורֹות ֶׁשל ָהרֹוְפִאים ּוְלִהָּכַנע ְלַתְכִּתיֵבי ַהֶּטַבע.

"ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר הּוא ָהרֹוֵפא ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר", ִהְרֵהר ָהַאְבֵר ְּבִלּבֹו, "ְוַהְּתרּוָפה ְלָכל ַמֲחָלה 
ַהְּטעּוִנים  ִּבְדָבִרים  ּוְלִהְתַחֵּזק  ִּתּקּון  ַהָּטעּון  ֶאת  ְלַתֵּקן  ַרק  מּוָטל  ָעַלי  ְּבָיָדיו.  ְנתּוָנה 
ִמַּמַעל  ֶעְזרֹו  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלי  ִיְׁשַלח  זֹאת,  ֶאֱעֶׂשה  ֶׁשִאם  ֲאִני  ּוָבטּוַח  ִחּזּוק, 

ִויַרְּפֵאִני ִּבְרפּוָאה ְׁשֵלָמה".

ֵמַעָּתה  ְלַאֵּמץ  ָהרֹוְפִאים  ֶׁשל  ַהְמָלצֹוֵתיֶהם  ִמַּקָּבַלת  ִנְמַנע  א   ֶׁשָהַאְבֵר ֵמֵאָליו  מּוָבן 
ֶהְרֵּגֵלי ַחִּיים ֲחָדִׁשים ַהּכֹוְלִלים ַּתְפִריט ִטְבעֹוִני ְוִׁשּנּוי ַמהּוִתי ֶׁשל ֶהְרֵּגֵלי ַהְּתזּוָנה. אּוָלם 
ַיַחד ִעם זֹאת הּוא הֹוִגיַע ֶאת מֹחֹו ְוָתר ַאַחר ָּדָבר ַמְׁשָמעּוִתי רּוָחִני ֶׁשּבֹו יּוַכל ְלִהְתַחֵּזק.

ְלַאַחר ִהְתַיֲעצּות ִעם ַרּבֹוָתיו ֶהְחִליט ְלַאֵּמץ ֶאת ְסֻגָּלתוֹ ֶׁשל ַּבַעל 'ֵסֶדר ַהּיֹום': ְלִהְתַחֵּזק 
ְּבהֹוָדָיה ַלה' ְּבִבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ְּבֶאְמָצעּות ֲאִמיָרָתּה ְּבַכָּוָנה ְיֵתָרה ּוִמּתֹו ַהְּכָתב.

ַּגם ְּכֶׁשִּנְכַׁשל ַּפַעם אֹו ַּפֲעַמִים – הּוא א ִנְכַנע, ֶאָּלא ִהְמִׁשי ֶלֱאחֹז ְּבַקָּבָלתֹו ְלא ִרְפיֹון, 
ּוִמּיֹום ְליֹום ָחׁש ֵּכיַצד הּוא ְמַגֶּלה ְרָבִדים נֹוָסִפים ְּבָעְמָקּה ֶׁשל ְּבָרָכה ִנְפָלָאה זֹו, ְוִכי 

ִרְגׁשֹות ַהּתֹוָדה ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּגֹוִאים ְּבִקְרּבֹו יֹוֵתר ְויֹוֵתר.

ִמֶּׁשִהִּגיעּו  ִׁשְגָרִתּיֹות.  ְּבִדיקֹות  ְלִבּצּוַע  ָלרֹוֵפא  ִנַּגׁש  ּוְמֻיָּדֵענוּ  ָחְלָפה  ָמה  ְּתקּוַפת 
ַהְחָמָרה  ֶׁשל  ֲאֻרָּכה  ְּתקּוָפה  ְלַאַחר  סֹוף,  סֹוף  ַהְפָּתָעה.  ְקִריַאת  ַהָּלה  ָּפַלט  ַהּתֹוָצאֹות 

ִהְתַּגּלּו ִסיָמִנים ְמעֹוְדִדים ֶׁשל ֲהָטָבה ַּבַּמָּצב.

ְוַהִּסיְמְּפטֹוִמים  ַהְּכֵאִבים  ֵהֵחּלּו  ַאט  ַאט  ֲהָקָלה.  ָלחּוׁש  הּוא  ֵהֵחל   ָוֵאיָל ֶזה  ִמּיֹום 
ַהָּקִׁשים ְלַהְרּפֹות ִמּגּופֹו, ְוַכֲעבֹר ַּכָּמה ֳחָדִׁשים ָּפְסקּו ַלֲחלּוִטין.

ָאְמָנם, ַהְּבִדיקֹות ֶׁשָעַר ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְצִּביעּו ִּכי ַהַּמֲחָלה ֲעַדִין ְמַקֶּנֶנת ְּבגּופֹו, ַא ֵּכיָון 
ֶׁשּתֹוְפעֹוֶתיָה ָּפְסקּו ִמֶּמּנּו ַלֲחלּוִטין א ִהְטִריָדה אֹותֹו ֻעְבָּדה זֹו ֶיֶתר ַעל ַהִּמָּדה. הּוא 

ָׁשב ְלַתְפֵקד ְּכַאַחד ָהָאָדם ְוַאט ַאט ָהַל ִזְכרֹון ַהַּמֲחָלה ְוִנְׁשַּכח ִמֶּמּנּו.

ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ַהָּׁשִנים ֶׁשָחְלפּו ֵמֵעת ָחְליוֹ ִהְצִליחּו ְלַהְקהֹות ִמֶּמּנּו ִּבְמַעט ֶאת אֹוָתּה 
ַקָּבָלה ֶׁשִּקֵּבל ִּביֵמי ַמֲחָלתֹו. ׁשּוב ָמָצא ַעְצמֹו ְמָבֵר ֶאת ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ְּבִחָּפזֹון, ְּכמֹו 

ַרִּבים ֲאֵחִרים, ְוַהִּתְזּכֶֹרת ַעל ָּכ – א ִאֲחָרה ִמָּלבֹוא.

ְוַהְּכֵאִבים  ַהִּיּסּוִרים  ָׁשבּו  ִעָּמּה  ְוַיַחד  ָעְצָמָתּה,  ִּבְמלֹוא  אֹותֹו  ְוָתְקָפה  ָׁשָבה  ַהַּמֲחָלה 
ַמְחָלָקה  ִּכְמַנֵהל  ַהְּמַׁשֵּמׁש  ָּבָאֶרץ,  ַהָּגדֹול  ַלֻּמְמֶחה  ִלְפנֹות  ֶהְחִליט  ַהַּפַעם  ָהֲאֻיִּמים. 
הּוא  ַאף  ְלַחֵּדׁש.  לֹו  ָהָיה  א  ִמַּדי  ֶאָּלא  ֶׁשַהְרֵּבה  ַהֶּנְחָׁשִבים.  ַהחֹוִלים  ִמָּבֵּתי  ְּבֶאָחד 
ַעל  ָמה  ְּבִמַּדת  ְלָהֵקל  ְוֶׁשִּנָּתן  ְלַמֲחָלתֹו  ְּתרּוָפה  ָּכל  ֵאין  ִּכי   ְלַאְבֵר הֹוִדיַע  ְּכקֹוְדמֹו 

ַהְּכֵאִבים, ַא א ִלְמנַֹע ֵמֶהם ָלׁשּוב ּוְלהֹוִפיַע.

ְלַתְכִּתיֵבי  ְלִהָּכַנע  א  ֶהְחִליט  ַהַּפַעם  ַּגם  ָזקּוק.  הּוא  ָהָיה  א  ִמּזֹו  ֲחָזָקה  ְלִתְזּכֶֹרת 
ְּבִבְרַּכת  ַּגם  ּוְבנֹוָסף  ָיַצר',  'ֲאֶׁשר  ְּבִבְרַּכת  ֵׁשִנית  ּוְלִהְתַחֵּזק  ָלׁשּוב  ִאם  ִּכי  ָהרֹוְפִאים, 

'ְרָפֵאנּו'.

הּוא א ֻהְפַּתע ַּכֲאֶׁשר ְזַמן ָמה ְלַאַחר ִמֵּכן ֶנֶעְלמּו ַהִּסיְמְּפטֹוִמים ְּכא ָהיּו. ֶאָּלא ֶׁשִאם 
א ַּדי ְּבָכ, ַּבְּבִדיָקה ַהחֹוֶזֶרת ֶׁשִּבֵּצַע ַּבֲעבּורֹו אֹותֹו רֹוֵפא ָּבִכיר, ֻהְפְּתעוּ ְׁשֵניֶהם ְלַגּלֹות 

ִּכי ַהֵּמַעִים ִהְתַרְּפאּו ַלֲחלּוִטין.

ָהרֹוְפִאים  ְּבִכיֵרי  ֶׁשַאף  ָּדָבר  ֻמְסֶּבֶרת,  ִּבְלִּתי   ְּבֶדֶר ִמּגּופֹו  ְוֶנֶעְלָמה  ָּפְרָחה  ַהַּמֲחָלה 
ִהְסִּכימּו ִּכי הּוא ֻמְגָּדר ְּכֵנס ֶׁשל ַמָּמׁש.

"ִהֵּנה ִּכי ֵכן", ִסֵּכם ָהַאְבֵר ֶאת ִסּפּורוֹ, "נֹוַכְחִּתי ִלְראֹות ִּכי ַהּכֹחַ ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר ְלִרּפּוי 
ַמְכאֹוָביו ָנתּון ִּביֵדי ָהָאָדם ַעְצמֹו. ִאם ַרק ְיַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְלִהְתַחֵּזק ּוְלַתֵּקן ֶאת ַהָּטעּון 
ּוַמְפִליא  ָּבָׂשר  ָּכל  רֹוֵפא  ֶׁשל  ִמָּיָדיו  ַהָּׁשַמִים,  ִמן  לֹו  ֻמְבַטַחת  ֶׁשְּיׁשּוָעתֹו  ֲהֵרי  ִּתּקּון, 

ַלֲעׂשֹות".
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ַהֻּמְפָלָאה  ַּבְּמכֹוָנה  ָאנּו  ִנְזָּכִרים  ַרְגֵלינּו,  ַעל  ְוֶנֱעָמִדים  ָהֲעֵרָבה  ַהַּלְיָלה  ִמְּׁשַנת  ָאנּו  ִמְתעֹוְרִרים  ֵעת  ּבֶֹקר,  ְּבָכל 
ַהֻּמְפָלָאה  ַהּגּוף  ַמֲעֶרֶכת  ִהיא  ֲהלֹוא  ּוִמְכׁשֹול,  ַהְפָרָעה  ְלא  ה'  ֶאת  ַלֲעבֹד  ֶׁשּנּוַכל  ְּכֵדי  ִלְרׁשּוֵתנּו  ָהעֹוֶמֶדת 

ְוַהֻּמְרֶּכֶבת ֶׁשָחַנן אֹוָתנּו ה' ְּברֹב ֲחָסָדיו ְוַרֲחָמיו.

ַהּתֹוֶעֶלת  ִמְּבִחיַנת  ֵהן  ָמֵלא,  עֹוָלם  ִהּנֹו  ָּבּה  ּוְפָרט  ְּפָרט  ָּכל  ְמֻיָּתר.  ֶאָחד  ְּפָרט  ְולּו  ֵאין  זֹו  ֻמְפָלָאה  ְּבַמֲעֶרֶכת 
ֶׁשִּנְגֶרֶמת ָלנּו ְּבֶעְטיֹו ְוֵהן ִמְּבִחיַנת ַהָחְכָמה ָהֱאִקית ְוַהֻּמְרָּכבּות ֶׁשָּבּה הּוא ָּבנּוי.

ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלהֹודֹות ַעל טֹוָבה ְּגדֹוָלה זֹו ָּכָראּוי, ִּתְּקנּו ָלנּו ֲחָכִמים ֶאת ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר', ֶׁשָּבּה ָאנּו מֹוִדים ַלָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ַעל ֶׁשָּבָרא ֶאת ּגּוֵפנּו ְּבָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה ֶׁשֵאין ְּכמֹוֶהן, ְוַעל ַהֶחֶסד ַהָּגדֹול ֶׁשעֹוֶׂשה ִעָּמנּו ְּבָכל ָׁשָעה, 
ְּבַהְׁשָּגָחה   ַהָּכרּו ָּדָבר   - ּוְמֻדָּיק  ֻמְפָלא  ֵּתאּום   ּתֹו ּוִבְׁשֵלמּות,  ִּבְבִריאּות  ֻּכָּלן  ּפֹוֲעלֹות  ַהּגּוף  ַמַעְרכֹות  ַּכֲאֶׁשר 

ְּפָרִטית ְמֻיֶחֶדת.

ֲחִׁשיבּות ֲאִמיָרָתּה ְּבַכָּוָנה
ֵּכיָון ֶׁשַּמהּוָתּה ֶׁשל ְּבָרָכה זֹו ִהיא הֹוָדָאה ַּפְרָטִנית ַעל ִּתְפקּוָדן ַהַּתִּקין ֶׁשל ַמַעְרכֹות ַהּגּוף ִּבְכָלל ְוֶׁשל ַמֲעֶרֶכת 
 ֶׁשְּמָבֵר 'ַהּגֹוֵמל'  ְלִבְרַּכת  ָׁשֶוה  ִּדיָנּה  ִּכי  לד)  סי'  ַהָּׁשַמִים'  'ִמן  ׁשּו"ת  (ְרֵאה  ָהִראׁשֹוִנים  ֶׁשָּכְתבּו  ַעד  ִּבְפָרט,  ָהִעּכּול 
 ְלִפיָכ ָחִליָלה,  ַּכָּיאּות  ּפֹוֶעֶלת  ֵאיָנּה  ְּבִקְרּבֹו  ָהִעּכּול  ֶׁשַּמֲעֶרֶכת  ִמִּמי  ָּגדֹול  חִֹלי   ְל ֵאין  ִּכי  ֶׁשִהְתַרֵּפא,  חֹוֶלה 
ָּבּה  ֶׁשַההֹוָדָאה  ְּכֵדי  ַהַּדַעת,  ּוְבִיּׁשּוב  ַרָּבה  ְּבַכָּוָנה  זֹו  ְּבָרָכה  ֲאִמיַרת  ֲחִׁשיבּות  ּגֶֹדל  ֶאת  ְלָבֵאר  ַרּבֹוֵתינּו  ֶהֱאִריכּו 

ִּתְהֶיה ֻמְׁשֶלֶמת.

ְּבֶאְצָּבעֹו  עֹוֵקב  ְּכֶׁשהּוא  ַהִּסּדּור,   ִמּתֹו ָיַצר'  'ֲאֶׁשר   ְלָבֵר ָּתִמיד  ֶׁשִהְקִּפיד  ֵהִעידּו  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ָמָרן  ַעל  ְוָאֵכן, 
ַאַחר ִמּלֹות ַהְּבָרָכה.

ּוְכָבר ָהָיה ָרִגיל ַהַּמְׁשִּפיַע ַהּנֹוָדע ָהַרב ַהַּצִּדיק ַרִּבי ֵאִלָּיהּו רֹאָטה ָזָצ"ל לֹוַמר ָּתִדיר ְלַתְלִמיָדיו: "ְוִכי ְמִביִנים ַאֶּתם 
ַעל ָמה ִהְתַחַּיְבֶּתם ְּבִבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר'?! ֲהלֹוא ֲעַבְרֶּתם ָּכֶרַגע 'ִנּתּוחַ' ָקֶׁשה ּוְמֻסָּב ֶׁשּבֹו ֻנְּקָתה ַהְּפֹסֶלת ִמּגּוְפֶכם, 
ּוִבְמקֹום ֶׁשִּנּתּוחַ ֶזה ֵיָעֶׂשה ְּבַהְרָּדָמה אֹו ִמּתֹו ְּכֵאִבים, ָחס ֲעֵליֶכם ָהרֹוֵפא ַהָּגדֹול ָּבעֹוָלם - ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר, ְוָעָׂשה 

זֹאת ָּבֹאֶפן ַהַּקל ְּביֹוֵתר ּוְלא ָּכל ַּתְׁשלּום. ַהִאם א ָראּוי ֶׁשְּתַׁשְּבחּוהּו ַעל ָּכ ְּבַכָּוָנה?!" ('ַהְּמָבֵר ִיְתָּבֵר' עמ' סד)

ּפֹוֵעל  ָׁשִנים  ַעְׂשרֹות   ֶׁשְּבֶמֶׁש ָהֻעְבָּדה  ְּבֶעֶצם  ָזָצ"ל:  ְלִויְנְׁשֵטיין  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח  ָאַמר  זֹאת,  ִמְּלַבד 
ָּבעֹוָלם  ְּביֹוֵתר  ַהּטֹוָבה  ַהְּמכֹוָנה  ַאף  ֶׁשֲהֵרי  ִמְצַרִים.  ִּכיִציַאת  ָּגדֹול  ֵנס  ֵיׁש  ִׁשּנּוי,  ָּכל  ּוְלא  צּוָרה  ְּבאֹוָתּה  ּגּוֵפנּו 
ִמְתַקְלֶקֶלת ִמַּפַעם ְלַפַעם ֵמֲחַמת רֹב ַהִּׁשּמּושׁ ָּבּה, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ּגּוֵפנּו ֶׁשֻּמְרָּכב ִמֵּמאֹות 'ְמכֹונֹות' ְקַטּנֹות 

ּוְמֻׁשְכָללֹות... ְוַלְמרֹות זֹאת ֵאין הּוא ָחֵדל ִמִּלְפעֹל ְּבָכל יֹום ָׁשִנים ַרּבֹות ('ַטְלֵלי אֹורֹות').

ְוָכ הּוָבא ְּב'ַיְלקּוט ֵמַעם לֹוֵעז' (ְּבֵראִׁשית ח"א עמ' פח): "ּכֹל ִמי ֶׁשִּמְתּבֹוֵנן ְּבסֹוד ְיִציַרת ָהָאָדם ְוֵאיָבָריו, ִיְהֶיה נֹוָכח 
ֶׁשָהָאָדם ָצִרי ַלֲעבֹד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְּבֵלב ָוֶנֶפׁש, ֲאִפּלוּ ְּבִלי ַקָּבַלת ָׂשָכר, ֶאָּלא ַרק ִּבְגַלל ַהֲחָסִדים ַהְּגדֹוִלים 
ֶׁשָעָׂשה ִעָּמנּו - ֶׁשָעָׂשה אֹוָתנּו ְּבָכל ַהְּׁשֵלמּות. ּוֵמַאַחר ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָעָׂשה ֶחֶסד ָּגדֹול ָּכל ָּכ ֶׁשָּבָרא ָאָדם 

ִעם ָּכל ִּתּקּוֵני ֵאיָבִרים, ָלֵכן ָאנּו ַחָּיִבים ְלָבֵר ֶאת ה' ּוְלַׁשֵּבַח אֹותֹו ַעל ַהּטֹוב ַהֶּזה ֶׁשָעָׂשה ִעָּמנּו".

ָחְכָמה ְמֻיֶחֶדת ְּבִמיָנּה
ִּבְבָרָכה זֹו ָאנּו ְמַצְּיִנים ְּבֹאֶפן ְמֻיָחד ֶאת ַהָחְכָמה ַהֻּמְפָלָאה ֶׁשָּבּה ִנְבָרא ּגּוף ָהָאָדם, ְּכִפי ֶׁשֶהֱאִרי ָהַאּבּוְדְרָהם 
לֹו  "ָעָׂשה  ִמְּדָבָריו:  ִמְּזֵעיר  ְמַעט   ַא ְלָהִביא  נּוַכל  זֹו  ְּבִמְסֶּגֶרת  ַהּגּוף.  ֵאיְבֵרי  ֶׁשל  ִמְּתכּונֹוֵתיֶהם  ַרּבֹות  ְלָפֵרט 
ָהֵעיַנִים ְלַהִּביט ְוִלְראֹות ָּבֶהם. ָעָׂשה לֹו ָהַעְפַעַּפִים ַלֲעצֹם ֵעיָניו ְוִליׁשֹן ְוֶׁשֹּלא ְלַהִּביט ָּבָרע... ֲעֵׂשה לֹו ַהַּגְרֶּגֶרת 
ְלַהֲעלֹות ּוְלהֹוִריד רּוַח ִנְׁשַמת ַחִּיים ִמן ַהֵּלב ִמּתֹו ָהֵרָאה ֶאל ַהְּנִחיַרִים ְוֶאל ַהֶּפה, ּוְלהֹוִציא קֹול ֲהָבַרת ַהִּדּבּור 
ַהּיֹוֵצא ִמּתֹו ִסְמּפֹוֵני ָהֵרָאה ַהָּבא ֵמרּוַח ִנְׁשַמת ַחִּיים. ָעָׂשה לֹו ַהֵּלב ִלְהיֹות ֵּבית ָמכֹון ְלרּוַח ַהַחִּיים ְוַלֲחׁשֹב ָּכל 
ַמְחָׁשבֹות... ָעָׂשה לֹו ַהְּטחֹול ְלַצד ְׂשמֹאל ִעם ַהָּמָרה ַהְּׁשחֹוָרה ְלָקֵרר ְּבָקָרָתם ַהְּקָרַבִים ְוַהֵּמַעִים ְוַהֶּבֶטן ֶׁשֹּלא 

ִיְתַיְּבׁשוּ, ְוֵיָחְרבּו ַהַּמֲאָכל ְוַהַּמְׁשֶקה..."

ּומֹוִסיף ָה'ַאּבּוְדְרָהם': "ְוִהֵּנה ָּכל ָמה ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּבָאָדם א ְּבָראֹו ֶאָּלא ְלצֶֹרְך ָהָאָדם ּוְלַהֲחיֹותוֹ, 
ְוזֹו ִהיא ָחְכָמה ְּגדֹוָלה ֵאין ָּכמֹוָה. ְוָאְמִריַנן ַּבִּסְפִרי (ַהֲאִזינּו ש"ד): 'ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו' (ְּדָבִרים לב ד) - ְּפֻעָּלתוֹ ְׁשֵלָמה 
ִעם ָּכל ָּבֵאי עֹוָלם ְוֵאין ְלַהְרֵהר ַאַחר ַמֲעָׂשיו ֲאִפּלוּ ַעְוָלה ֶׁשל ְּכלּום. ֶׁשָּמא ּתֹאַמר: ִאּלּו ָהיּו ִלי ְׁשלֹוָשה ַרְגַלִים 
ּוְׁשלֹוָשה ֵעיַנִים, ִאּלּו ָהִייִתי ְמַהֵּל ַעל רֹאִׁשי, ִאּלּו ָהיּו ָּפַני ֲהפּוִכים ְלָאחֹור, ָהָיה יֹוֵתר ָנֶאה ִלי? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 

'ָּתִמים ָּפֳעלֹו'".

ַאף  (ַעל  ִליְּצָלן  ַרְחָמָנא  ַהְּכָליֹות  ַּתְפִקיד  ֶאת  ְלַהֲחִליף  ָהֲאמּוָרה  ַהִּדיָאִליָזה  ֶׁשְּמכֹוַנת   ָּכ ַעל  ַנְחׁשֹב  ִאם  ַּדי 
ֶׁשִּנְמָּדדֹות  ַהִּטְבִעּיֹות  ַהְּכָליֹות  ֶׁשל  ְלָגְדָלן  ְּבַיַחס  ָעצּום  ָּגְדָלּה  ַהִּטְבִעּיֹות),  ֵמַהְּכָליֹות   ֲֹער ְלֵאין   ָנמּו ִּתְפקּוָדּה  ֶׁשְּבפַֹעל 
ִנְכָנִסים  ֻּכָּלם  ֲאֶׁשר  ֵאיָבִרים  ֶׁשל  ְׁשֵלָמה  ַמֲעֶרֶכת   ִמּתֹו ֶאָחד  ֵאיָבר  ִהָּנן  ַהְּכָליֹות  ַוֲהֵרי  ְספּוִרים.  ְּבַסְנִטיֶמְטִרים 

ֶּבָחָלל ַהָּקָטן ֶׁשל ַהֶּבֶטן ּוְמֻמָּקִמים ְּבִדּיּוק ֻמְפָלא ַּבִמּּקּום ַהַּמְתִאים ְּביֹוֵתר.

ְוָאֵכן, טֹוֵבי ַהֲחָכִמים ַהחֹוְקִרים ֶאת ְּפִעילּוָתן ֶׁשל ַמַעְרכֹות ַהּגּוף ְּבֶמֶׁש ַאְלֵפי ָׁשִנים, ִנְלאּו ִמְּלָהִבין ֶאת עֶֹמק 
ַהָחְכָמה ַהְּטמּוָנה ְּבָכל ֵאיָבר ְוֵאיָבר, ְוִסְּכמּו ְּבַדְעָּתם ִּכי ֵאין זֹו ָחְכָמה ֶׁשְּיכֹוָלה ִלְהיֹות ְּבַהָּׂשַגת ֶּבן ֱאנֹוׁש. ְוֶזהּו 
ֶׁשָאנּו ְמַסְּכִמים ְּבִסּיּום ַהְּבָרָכה: 'ָּגלּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני ִּכֵּסא ְכבֹוֶד - 'א ִלְפֵני ָּבָׂשר ָוָדם, ִּכי ַרק ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
'ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַקֵּים ְוַלֲעמֹד ְלָפֶני ֲאִפּלוּ ָׁשָעה ֶאָחת' ִאם ָחִליָלה ֶאָחד ֵמָהֵאיָבִרים ֵאינֹו ּפֹוֵעל  יֹוֵדַע ַעד ַּכָּמה 

ַּכָּיאּות ('ַטְלֵלי אֹורֹות').

ְרפּוָאה ְלָכל ַהּגּוף
ֶאת ַהְּבָרָכה ָאנּו ְמַסְּיִמים ַּבִּמִּלים 'רֹוֵפא ָכל ָּבָׂשר', ּוְבָכ ָאנּו נֹוְתִנים הֹוָדָאה ְמֻיֶחֶדת ַעל ָּכ ֶׁשַּמֲעֶרֶכת ָהִעּכּול 
ָלֵצאת  ְיכֹוָלה  ֵאיָנּה  ְוַהְּפֹסֶלת  ָהִעּכּול  ְּבַדְרֵכי  ְסִתיָמה  נֹוֶצֶרת  ָחִליָלה  ִאם  ַּכָּידּוַע,  ֶׁשֲהֵרי  ָּכָראּוי.  ּפֹוֶעֶלת  ְּבגּוֵפנּו 
ֵמַהּגּוף, ַהּגּוף ֻּכּלֹו ֶנֱחָלה ּתֹו ְזַמן א ַרב, ְוָהָאָדם ָעלּול ְלִהָּקַלע ְלַסָּכָנה ְּגדֹוָלה. ִנְמָצא ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַהְּפֹסֶלת יֹוֵצאת 

ֵמַהּגּוף ְּבצּוָרה ַּתִּקיָנה ֶנְחָׁשב ַהָּדָבר ְּכִאּלּו ִנְרָּפא ָּכל ַהּגּוף ('ַאּבּוִדְרַהם' ֵסֶדר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר).

ּוְכָבר ִצְּינוּ ַהּפֹוְסִקים ִּכי ַהִּמִּלים 'ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים' ֵהן ְּבִגיַמְטִרָּיה ָרָמ"ח, ִּכי ִּבְבָרָכה זֹו ָאנּו מֹוִדים ַעל ְּפִעילּוָתם 
ַהַּתִּקיָנה ֶׁשל ָּכל ָרָמ"ח ֵאיְבֵרי ַהּגּוף (טּור וב"י או"ח סי' ו).

ִלְפֵני ִּכֵּסא ְכבֹוֶד
ִנְמָצא  זֹו  ְּבָרָכה  ְּבֻנַּסח  ִנְתּבֹוֵנן  ִאם  ֱאמּוִנים":  ְנִׂשיא "ְּבֵני  ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין,  ּדֹב  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  עֹוֵרר  ְמֻיֶחֶדת  ְנֻקָּדה  ַעל 
ָּבּה ָלׁשֹון ֶׁשֵאיֶנּנּו ְרִגיִלים ִלְנקֹט אֹוָתּה ְּבָכל ְּבָרָכה אֹו ְּתִפָּלה ַאֶחֶרת: "ָּגלּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני ִּכֵּסא ְכבֹוֶד ֶׁשִאם ִיָּפֵתַח 
ֶאָחד ֵמֶהם... ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַקֵּים ְוַלֲעמֹד ְלָפֶני". ְוָעֵלינּו ְלִהְתּבֹוֵנן: ְּכָבר ַּבַּדּקֹות ָהִראׁשֹונֹות ֶׁשל ַהּיֹום, ְּבִעּצּוָמן 
 הּוא, ֶקֶׁשר ַהִּמְתַּבֵּטא ֶּדֶר ֶׁשל ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ָאנּו ְמִעיִדים ַעל ַהֶּקֶׁשר ַהְּמֻיָחד ֶׁשֵּיׁש ֵּביֵנינּו ְלֵבין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֵאיָבֵרינּו ֶׁשָעָליו ַמְׁשִּגיַח ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ַהּׁשֹוֵכן ָּגבֹוַּה ֵמַעל ָּגבֹוַּה, ְּב'ִכֵּסא ְכבֹוֶד' ְּבָכל ֶרַגע ָנתּון 

(ְרֵאה ַהָּגַהת ָהַרמָּ"א או"ח ו א).

ַלֶּקֶׁשר  ַהְּיסֹוד  ִהָּנן  יֹום,  ְּבָכל  ה'  ִעָּמנּו  ֶׁשעֹוֶׂשה  ַהּטֹובֹות  ַעל  מֹוִדים  ָאנּו  ֶׁשָּבֶהן  ַהַּׁשַחר  ֶׁשִּבְרכֹות  ֵאפֹוא  ִנְמָצא 
ָהֵאיָתן ֶׁשֵּביֵנינּו ְלֵבין ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר, ֶקֶׁשר ַהַּמִּגיַע ַעד 'ִּכֵּסא ְכבֹוֶד'. ֵּכיָון ֶׁשָּכ ֲעֵליֶהן ְלֵהָאֵמר ַּבּצּוָרה ַהֻּמְׁשֶלֶמת 
ְּביֹוֵתר, ִמּתֹו ְיִדיָעה ֲעֻמָּקה ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַקֵּים ְּכָלל, ְולּו ְלֶרַגע ֶאָחד ִמְּבִלי ְלִהְזַּדֵּקק ְלַחְסֵדי ה'. ְוֶאת ַהְּיִדיָעה 

ַהּזֹו ִנָּתן ְלַחֵּזק ְּבֶאְמָצעּות ַהְקָּפָדה ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֵריֶהן, ֶׁשִהיא ַהְצָהַרת ֱאמּוָנה ֶׁשֵאין ְּכֻדְגָמָתּה.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
ַהַּמֲחָלה ֶנֶעְלָמה ַלֲחלּוִטין

ע ַמעּתַ ט וום  ַמּבָ פפּפּ ססִסִ ם
נעלמה ר ָיַצר' ת 'ֲאׁשֶ ְרּכַ ּבִ


