
ְקֵהל ת ַוּיַ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִ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 ֶׁשָחְטאּו ִיְׂשָרֵאל ָּבֵעֶגל 
ְּבֵעת  ִסיַני,  ַהר  ְּבַמֲעַמד  ֶׁשִּקְּבלּו  ַהְּכָתִרים  ְׁשֵני  ֵמֶהם  ִנְלְקחּו 
ֶׁשִהְכִריזּו 'ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע', ְוָהָעְברוּ ִלְרׁשּותֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַּכֶּנֱאָמר 
ֶעְדָים ֵמַהר חֹוֵרב... ּומֶֹׁשה ִיַּקח  ְלֵעיל: "ַוִּיְתַנְּצלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת 

ֶאת ָהאֶֹהל" (לג ו-ז).

ְּבַעְנְוָתנּותוֹ  ִּכי  ַהְּמֻקָּבִלים,  ְּבֵׁשם  ַהִחידָ"א  ֵמִביא  ָּדִוד'  'ְּפֵני  ְּבִסְפרֹו 
ֶׁשל מֶֹׁשה א ָרָצה ִלּטֹל ֶאת ַהְּכָתִרים ְלַעְצמֹו ְלַגְמֵרי, ְלִפיָכ ִמיֵדי 
ַהְּיֵתָרה  ַּבְּנָׁשָמה  ִמְתַּבֵּטא  ְוַהָּדָבר  ִיְׂשָרֵאל,  ִלְבֵני  ְמִׁשיָבם  ַׁשָּבת 

ַהִּנְכֶנֶסת ְּבָכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ְּביֹום ַהַּׁשָּבת.

ֶרֶמז ְלָכ ָלַמד ַהִחידָ"א ִמן ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: 

ָהֵעֶגל  ֵחְטא  ַאַחר   – ִיְׂשָרֵאל"  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  ֶאת  מֶֹׁשה  "ַוַּיְקֵהל 
ָאַסף מֶֹׁשה ְלָיָדיו ֶאת ָּכל ָה'ֲעָדִיים' – ַהְּכָתִרים ֶׁשהּוְסרּו ִמִּיְׂשָרֵאל 
"ַוּיֹאֶמר  אֹוָתם  ִנֵחם  טֹוָבה  ְּבַעִין  ָּבֶהם  ֶׁשָּנַהג  ֵּכיָון   ַא ַּבֲעוֹוָנם, 
ָלֶכם  ִיְהֶיה  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום  ְמָלאָכה  ֵּתָעֶׂשה  ָיִמים  ֵׁשֶׁשת  ֲאֵלֶהם: 

קֶֹדׁש" – ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ָיׁשּובּו ַהְּכָתִרים ִלְרׁשּוְתֶכם.

ַׁשָּבת:  ֶׁשל  ְּבַׁשֲחִרית  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ַהִחידָ"א  ֵּבֵאר  ּוָבזֹאת 
ְּבָעְמדֹו  ָנַתָּת  ְּברֹאׁשֹו  ִּתְפֶאֶרת  ְּכִליל  ֶחְלקֹו...  ְּבַמְּתַנת  מֶֹׁשה  "ִיְׂשַמח 
ְלָפֶני ַעל ַהר ִסיַני" – ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ְּגדֹוָלה ִׂשְמָחתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ֵּכיָון 
ֶׁשֶּנֱהָנה ַרק 'ְּבַמְּתַנת ֶחְלקֹו', ִּבְכִליל ַהִּתְפֶאֶרת ֶׁשִּנַּתן ְּברֹאׁשֹו ְּבָעְמדֹו 

ַעל ַהר ִסיַני, ְוא ְּבֵאּלּו ֶׁשּנֹוְספּו לֹו ְלַאַחר ִמֵּכן ְּבֵחְטא ָהֵעֶגל.

ְוא ְנַתּתֹו ה' ֱאֵקינּו ְלגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות
"ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם קֶֹדׁש" (לה ב)

ַעל ֻעְבָּדה ְמֻיֶחֶדת ֵהִעיר ַרֵּבנּו יֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ ִּבְדָרׁשֹוָתיו:

ֶׁשְּמַקְּיִמים  ָהעֹוָלם  ֵמֻאּמֹות  ֶׁשֵּיׁש  ַהּתֹוָרה  ִמִּמְצוֹות  ְלַרּבֹות  ְּבִנּגּוד 
אֹוָתן, ׁשֹוָנה ִהיא ִמְצַות ַהַּׁשָּבת: ַעל ַאף ֶׁשְּלָכל ֻאָּמה ְוָלׁשֹון ֵיׁש יֹום 

ַהְּמיָֹעד ִלְמנּוָחה, יֹום ַהַּׁשָּבת ִהְתַיֵחד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּבְלַבד.

ְוָאֵכן, ַהְנָהָגָתם ֶׁשל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם נֹוֶגֶדת ֶאת ַהִהָּגיֹון, ֶׁשֵּכן ִמְּלַבד 
ִמָּכל  ָהֱאִקים  ָׁשַבת  ֶׁשּבֹו  ַהּיֹום  הּוא  ַהַּׁשָּבת  ֶׁשּיֹום  ָהֻעְבָּדה 
ַהַּמְתִאים  יֹום  ֵאין  ֲהֵרי  ַהָּיִמים,  ִמָּכל   ּוֵבֵר ִקֵּדׁש  ְואֹותֹו  ְמַלאְכּתֹו 

ִלְמנּוָחה ְּכיֹומֹו ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ַהָּׁשבּוַע, ַאַחר ֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה.

ֵאין זֹאת, ָאַמר ַרֵּבנּו ְיהֹוָנָתן, ֶאָּלא ְרצֹון ה' ֶׁשּסֹוֵבב זֹאת ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 
ִיְהֶיה ַלּגֹוִיים ָּכל ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ַהָּקדֹוׁש. ְלצֶֹרְך ָּכ ָּגַרם 
ַעל  ִלְמנּוָחה.  ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום  ַהּגֹוִיים  ִיְבֲחרּו  א  ִהָּגיֹון  ָּכל  ֶׁשֶּנֶגד 
טֹוָבה זֹו ָאנּו מֹוִדים ַּבֲאִריכּות ְּבֻנַּסח ְּתִפַּלת יֹום ַהַּׁשָּבת: "ְוא ְנַתּתוֹ 
ה' ֱאֵקינוּ ְלגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ְוא ִהְנַחְלּתֹו ַמְלֵּכנּו ְלעֹוְבֵדי ְפִסיִלים, 
ְוַגם ִּבְמנּוָחתֹו א ִיְׁשְּכנּו ֲעֵרִלים, ִּכי ְלִיְׂשָרֵאל ַעְּמ ְנַתּתוֹ ְּבַאֲהָבה 

– ְלֶזַרע ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּבם ָּבָחְרָּת".
'ַיֲערֹות ְּדַבׁש' ב ג

ְלִקיַחת מּוָסר ְלִהְתרֹוֵמם ַּבֲעבֹוַדת ה'
"ְקחּו ֵמִאְּתֶכם ְּתרּוָמה ַלה'" (לה ה)

ָרַמז ָלנּו ַהָּכתּוב ִּכי ַעל ָּכל ְיהּוִדי מּוֶטֶלת ַהחֹוָבה ָלַקַחת ֵמַעְצמֹו 
ַרּבֹות  ְּפָעִמים  ֶׁשֲהֵרי  ה';  ַּבֲעבֹוַדת  ְלִהְתרֹוֵמם  לֹו  ֶׁשּיֹוִעיל  מּוָסר 
מֹוֵצא ָהָאָדם ֶאת ַעְצמֹו ִמְצַטֵער ְוַאף ּכֹוֵעס ַעל ָּבָניו ָהעֹוְבִרים ַעל 
ִּכְרצֹונֹו,  ַמֲאָכָליו  ֶאת  לֹו  ְמִכיִנים  ֶׁשֵאיָנם  ְמָׁשְרָתיו  ַעל  אֹו  ְּדָבָריו 
ְּכֵבן  ֶנְחָׁשב  הּוא  ֶׁשַאף  ִיְמָצא   ָּכ ַעל  ָהָאָדם  ַיֲחׁשֹב  ִאם  ְוִהֵּנה 
עֹוֵבר  ַּכֲאֶׁשר  ּגֹוֵרם  הּוא  ַצַער  ְוַכָּמה  ֱאָקיו,  ְּכַלֵּפי  ּוְכֶעֶבד 

הּוא ַעל ְרצֹון ה'. ֵהן ִאם ִנְכַׁשל ְּבִקּיּום ַהִּמְצוֹות, ְוֵהן ַּכֲאֶׁשר ֵאינֹו 
ְמַכֵּון ַּבְּתִפָּלה ַּכָּיאּות, ּוְבָכ ִנְמָצא הּוא ְמַקְלֵקל ֶאת 'ֶלֶחם ֱאָקיו' 

ָחִליָלה.

מּוָסר  ִאְּתֶכם,  ֵמַהּקֹוֶרה   – ֵמִאְּתֶכם"  "ְקחּו  ַהָּכתּוב:  ֶׁשָרַמז  ֶזהּו 
ְוִהְתעֹוְררּות ֶׁשִּיְגְרמּו ָלֶכם "ְּתרּוָמה ַלה'" – ְלִהְתרֹוֵמם ַּבֲעבֹוַדת ה'.

'ָקְרַּבן ֶהָעִני'

ָרֵחל ִּתְּקָנה ֶאת ְּתִפַּלת רֹאׁש חֶֹדׁש
ְוַטַּבַעת  ָוֶנֶזם  ָחח  ֵהִביאּו  ֵלב  ְנִדיב  ּכֹל  ַהָּנִׁשים  ַעל  ָהֲאָנִׁשים  "ַוָּיבֹאּו 

ְוכּוָמז" (לה כב)
ְּב'ַדַעת ְזֵקִנים' ְלַבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות ָּכְתבּו, ֶׁשְּבָׂשָכר ֶׁשִּנְמְנעּו ַהָּנִׁשים 
ָלֵתת ִמַּתְכִׁשיֵטיֶהן ְּבֵחְטא ָהֵעֶגל, ּוֵמִאיָד ִלְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן ָנְתנּו 
ְּבִׂשְמָחה, ָזכּו ֶׁשָראֵׁשי ֶהֳחָדִׁשים ֶנְחָׁשִבים ָלֶהם ְּכיֹום טֹוב, ַּכּמּוָבא 
ְּברֹאׁש  ְמָלאָכה  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשֹּלא  ַהָּנִׁשים  ֶׁשָּנֲהגּו  תיז)  (או"ח  ַּבּׁשוּ"ַע 

חֶֹדׁש.
ְּבִעְנָין ֶזה ַמְפִליא ִלְראֹות ֶאת ֲאֶׁשר ָּכַתב ַהִחידָ"א ('ִּבְרֵּכי יֹוֵסף' או"ח 
חֶֹדׁש  רֹאׁש  ֶׁשל  מּוָסף  ְּתִפַּלת  ֶאת  ִּכי  ָהִראׁשֹוִנים,  ְּבֵׁשם  ב)  תכג 
ִיָּנֵתן  ֶזה  ֶׁשּמֹוֵעד  ָקְדָׁשּה  ְּברּוַח  ֶׁשָרֲאָתה  ְלִפי  ִאֵּמנּו,  ָרֵחל  ִּתְּקָנה 
"ָראֵׁשי  ַהְּבָרָכה:  ִּבְתִחַּלת  ִנְרָמז  ַאף  ּוְׁשָמּה  ּדֹור,  ֶׁשְּבָכל  ַלָּנִׁשים 

ֲחָדִׁשים ְלַעְּמ ָנָתָּת..."

ְלַנֵּצל ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ָהִראׁשֹוָנה ְלִהְתַּפֵּלל
ָלֵאפֹוד  ַהִּמֻּלִאים  ַאְבֵני  ְוֵאת  ַהּׁשַֹהם  ַאְבֵני  ֵאת  ֵהִביאּו  "ְוַהְּנִׂשִאם 

ְוַלחֶֹׁשן" (לה כז)

ּוִבְמֶלאֶכת  ִּבְתִחָּלה,  ַהִּמְזֵּבַח  ַּבֲחֻנַּכת  ְלִהְתַנֵּדב  ְנִׂשיִאים  ָראּו  "ָמה 
'ִיְתַנְּדבּו  ְנִׂשיִאים:  ָאְמרּו   ָּכ ֶאָּלא  ִּבְתִחָּלה?  ִהְתַנְּדבּו  א  ַהִּמְׁשָּכן 
ּוְלִפי  אֹותֹו...'  ַמְׁשִליִמין  ָאנּו  ֶׁשְּמַחְּסִרין  ּוָמה  ֶׁשְּמַנְּדִבין,  ָמה  ִצּבּור 

ֶׁשִּנְתַעְּצלוּ ִמְּתִחָּלה ֶנְחְסָרה אֹות ִמְּׁשָמם, 'ְוַהְּנִׂשִאם' ְּכִתיב" (ַרִׁש"י).

ַעל  פ"ז)  א'  סי'  ח"ד  (ׁשּו"ת,  ָהִרְדבָּ"ז  ִלְפֵני  הּוְבָאה  ְמַעְנֶיֶנת  ְׁשֵאָלה 

ָאָדם ֶׁשָחבּוׁש ָהָיה ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים, ְוַאַחר ַמֲאַמִּצים ּוְׁשַתְּדָלֻנּיֹות 
ֶׁשָעָׂשה ֵהִניחּו לֹו ָלֵצאת ִלְתִפָּלה ְּבִמְנָין ַא ְוַרק ְלֶמֶׁש יֹום ֶאָחד 
ְּבָׁשָנה. ִהְתַחֵּבט ָהִאיׁש ְונֹוַעץ ָּבַרב: ְּבֵאיֶזה יֹום ָעָליו ִלְבחֹר? ָּפַסק 
ֵיֵצא   ְלִפיָכ ַהִּמְצוֹות',  ַעל  ַמֲעִביִרין  ֶׁש'ֵאין  ֶׁשִּמּׁשּום  ָהִרְדבָּ"ז  לֹו 
ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִמְנָין ַּבִהְזַּדְּמנּות ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִּתְתַאְפֵׁשר לֹו, ַאף ִאם א 

ִיְהֶיה ֶזה יֹום ָחׁשּוב ִּבְמֻיָחד ְּבַמְעַּגל ַהָּׁשָנה.

ַּבַעל  ְׁשֶלִזיְנֶגר  יֹוֵסף  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֵהִביא  ֶזה  ִלְפָסק  ְרָאָיה 
'ֵלב ָהִעְבִרי' ִמִּדְבֵרי ַרִׁש"י ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל, ֲאֶׁשר ֵמֶהם ְמַגִּלים ֶאת 

ְוִהְמִּתינּו  ִנְדָבָתם,  ֶאת  ֵהִרימּו  ֶׁשֹּלא  ַהְּנִׂשיִאים  ֶׁשִּנְתְּבעּו  ַהְּתִביָעה 
ַעד ֶׁשִּיְתַנְּדבּו ֶיֶתר ָהָעם. ָאְמָנם ַּכָּוָנָתם ָהְיָתה ְלֵׁשם ָׁשַמִים, אּוָלם 
ֵּכיָון ֶׁשְּכָלל הּוא ְּבָיֵדינּו: 'ֵאין ַמֲעִביִרין ַעל ַהִּמְצוֹות' א ָהָיה ֲעֵליֶהם 

ִלְדחֹוָתּה ַאף ִאּלּו ָהיּו ְיכֹוִלים ְלַקְּיָמּה ְלַאַחר ִמֵּכן ְּבֶיֶתר ִהּדּור. 

'ַטְלֵלי אֹורֹות - ְׁשַנִים ִמְקָרא' 

ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ָהָרצֹון ָהִראׁשֹון ַלה'
"ְוֵהם ֵהִביאּו ֵאָליו עֹוד ְנָדָבה ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר" (לו ג)

ִמְּפֵני ָמה ַמְדִּגיָׁשה ַהּתֹוָרה ִּכי ִנְדָבָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל הּוְבָאה 'ַּבּבֶֹקר 
ַּבּבֶֹקר'?

ֶׁשל  ְרצֹונֹוָתיו  ִמְתַחְּדִׁשים  ּבֶֹקר  ֶׁשְּבָכל  ֵּכיָון  ֱאֶמת':  ַה'ְּׂשַפת  ֵּבֵאר 
ָהָאָדם, ִלַּמְדָּתנוּ ַהּתֹוָרה ִּכי ְּכֵׁשם ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִהְזָּדְרזּו ְלַהְקִּדיׁש 
ִלְתרּוַמת ה' ִמָּיד ִעם ּבֶֹקר, ָּכ ָּכל ְיהּוִדי ָצִרי ְלַהְקִּפיד ְלַהְקִּדיׁש 

ֶאת ְרצֹונֹו ָהִראׁשֹון ַלֲעבֹוַדת ה'.
'ְׂשַפת ֱאֶמת' תר"מ

"ְיִהי  ַּבָּקַׁשת:  ְסִמיכּות  ֶאת  ְלָהִבין  נּוַכל  ֶׁשְּלֵעיל  ַהֶהְסֵּבר  ְלאֹור 
ַהּנֹוַבַעת  ֵׁשָנה",  "ַהַּמֲעִביר  ְלִבְרַּכת   "ְּבתֹוָרֶת ֶׁשַּתְרִגיֵלנּו  ָרצֹון... 
ִהְתעֹוְררּוֵתנּו  ִעם  ִמָּיד  ָהָאמּור:  ָהִעְנָין  ַעל  ַמְצִהיִרים  ֶׁשָאנּו   ִמָּכ

ֲחֵפִצים ָאנּו ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ְרצֹוֵננּו ַלֲעסֹק ְּבתֹוַרת ה' ּוִמְצוֹוָתיו.
'ִׂשיַח ִיְצָחק' ַעל ִסּדּור ַהְּתִפָּלה

ּכָֹחּה ֶהָעצּום ֶׁשל ְּתִפָּלה ְיֵתָרה
"ְוַהְּמָלאָכה ָהְיָתה ַדָּים ְלָכל ַהְּמָלאָכה ַלֲעׂשֹות אָֹתּה ְוהֹוֵתר" (לו ז)

ָרִגיל ָהָיה ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַאְבָרָהם ַחִּיים ִמְּזלֹוְטׁשֹוב ַּבַעל 'אַֹרח 
ְיׁשּוָעה  ְּבַבָּקַׁשת  ֵאָליו  ַהּפֹוִנים  ְלָכל  ְסֻגּלֹות  ַעל  ְלַהְמִליץ  ַלַחִּיים' 
ִמִּזיִדיְטׁשֹוב  ִהיְרׁש  ְצִבי  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ָּתַמּה  ַּכֲאֶׁשר  ּוְרפּוָאה; 
ְלֵפֶׁשר ִמְנָהגֹו ֶזה ַהִּנְרֶאה ִּכְסִתיָרה ְלכֹחַ ַהְּתִפָּלה, ֵהִׁשיב ַּבֲחִריפּות: 
"ֲהלֹוא ָאְמרּו ֲחָז"ל (דב"ר ח א) ִּכי 'ְּתִפָּלה עֹוָׂשה ֶמֱחָצה', ִאם ֵּכן, ֶאת 

ַהַּמֲחִצית ַהְּׁשִנָּיה עֹוׂשֹות ְסֻגּלֹוַתי".
נֹוֵהג  ֵאיֶנִּני  "ַוֲאִני  ְוָאַמר:  ְּכֶנְגּדֹו  ֵהִׁשיב  ִהיְרׁש  ְצִבי  ַרִּבי  אּוָלם 
ָּכמֹו; ִמְתַּפֵּלל ֲאִני ַעל ָּכל ְיהּוִדי ַהָּבא ְלָפַני ֶיֶתר ַעל ַהִּמָּדה, ַעד 

ֶׁשַּמְׁשִליָמה ְּתִפָּלִתי ַאף ֶאת ַהַּמֲחִצית ַהֲחֵסָרה..."
ִיְׂשָרֵאל'  'ִּדְבֵרי  ַּבַעל  ָהַרִּבי  ִיֵּׁשב  ִהיְרׁש  ְצִבי  ַרִּבי  ֶׁשל  ַּדְרּכֹו  ִּפי  ַעל 
ִמּמֹוְדזִ'יץ ֶאת ֶׁשִהְקָׁשה ָה'אֹור ַהַחִּיים' ַהָּקדֹוׁש ְּבָפָרָׁשֵתנּו: ִלְכאֹוָרה 

ִנְראֹות ַהִּמִּלים 'ַדָּים' ְו'הֹוֵתר' ְּכַתְרֵּתי ְּדָסְתֵרי? 
ֶאת  ֶׁשֵהִביאּו  ְּבָׁשָעה  ִּכי  ַהּתֹוָרה  ָרְמָזה  ֶׁשָּכאן  לֹוַמר,  ֵיׁש  ֶאָּלא 
ְוִתְׁשֶרה  ְלָרצֹון  ִהיא  ֶׁשַּתֲעֶלה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִהְתַּפְּללּו  ִנְדָבָתם 
ַהְּׁשִכיָנה ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם, ְוֵכיָון ֶׁשִהְפִצירּו ִּבְתִפָּלה 'ְוהֹוֵתר' –ַהְרֵּבה 

יֹוֵתר ִמְּכֵדי ַהּצֶֹרְך, ְלִפיָכ ָזכּו: "ְוַהְּמָלאָכה ָהְיָתה ַדָּים".

ְּבָרָכה ִלְפֵני ָהֲאִכיָלה ּוְלַאֲחֶריָה
"ְּכרּוב ֶאָחד ִמָּקָצה ִמֶּזה ּוְכרּוב ֶאָחד ִמָּקָצה ִמֶּזה" (לז ח)

ָׂשח כ"ק ָמָרן ָהַאְדמֹו"ר ִמַּצאְנז ְׁשִליָט"א:
"ַּפַעם ִנְתַלֵוּיִתי ְלָאִבי ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל 'ֶׁשַפע ַחִּיים' ִזי"ַע ְּבֵעת ֶׁשִּבֵּקר 
ֶאת  ָהַאְדמֹו"ר  ְּכֶׁשִּכֵּבד  ִמּגּור.  ִיְׂשָרֵאל'  ַה'ֵּבית  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֵאֶצל 
ָאִבי ִּבְמַעט ַיִין ִלְׁשִתַּית 'ְלַחִּיים', ִּבְּקׁשֹו  ָאִבי ִּכי יֹוִסיף לֹו ַעל ַהְּמַעט 
ְּכֵדי  זֹאת  ְמַבֵּקׁש  ִּכי  ְּבַהְטִעימֹו  ְרִביִעית,  ִׁשעּור  ְלַהְׁשָלַמת  ַעד 

ֶׁשּיּוַכל ְלָבֵר ְּבָרָכה ַאֲחרֹוָנה.
ַהָּפסּוק  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל'  ַה'ֵּבית  ִלְפֵני  מֹוִרי  ָאִבי  ִצֵּטט  ְלִמְנָהגֹו   ְּכֶסֶמ
ֶׁשְּלָפֵנינּו: ַעל ָהָאָדם ְלַכְלֵּכל ֶאת ֲאִכיָלתֹו ָּכ ֶׁשִּיְהֶיה: 'ְּכרּוב (אֹוִתּיֹות 
'ָּברּו') ֶאָחד ִמָּקָצה ִמֶּזה' – ְּבָרָכה ִראׁשֹוָנה ִלְפֵני ָהֲאִכיָלה, ּו'ְכרּוב 

ֶאָחד ִמָּקָצה ִמֶּזה' – ְּכִׁשעּור ְּבָרָכה ַאף ְלַאֲחֶריָה".
'ְּבִצָּלא ִדְמֵהיָמנּוָתא' ַוֵּיֶׁשב תשס"ב עמ' 6

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

ני ּפְ ם

ֵמָאֵמן ִנְבָרא ַמְלָא
ַהָּדָבר  ֶזה  ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  ֶאל  מֶֹׁשה  "ַוּיֹאֶמר 

ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֵלאמֹר" (לה ד)

'ָאֵמן',  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהָּנם  ֲעַדת'  ָּכל  'ֶאל  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי 
אֹוִריֵאל,  'ְלַגְבִריֵאל,  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ִהיא  'ֵלאמֹר'  ְוַהִּמָּלה 

ִמיָכֵאל, ְרָפֵאל', ִּכְׁשמֹות ַאְרַּבַעת ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת.
 'ַנֲחֵלי ַיֲעקֹב' פר' ַוַּיְקֵהל, ּוְרֵאה ָׁשם פר' ְּבַׁשַּלח

ֶׁש'ָאֵמן'  ַהַּקְדמֹוִנים  ְלֶרֶמז  ְמאֹד  ּתֹוֲאִמים  ֵאּלּו  ְּדָבִרים 
 .ֶׁשִּמָּכל ָאֵמן ִנְבָרא ַמְלָא ְלַלֶּמְד ,'ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ַמְלָא

ב  ת ָאֵמן, ּוְמֻחּיָ ב ִלְמסֹר ַנְפׁשֹו ַעל ֲעִנּיַ ָרֵאל ְמֻחּיָ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ "ּכָ
ִית אֹו  ֵני ַהּבַ ְמעּו ּבְ ׁשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ קֹול ָרם ּכְ ָרכֹות ּבְ ל ֶאָחד לֹוַמר ַהּבְ ּכָ

ַאר ָהעֹוְמִדים ֶאְצלֹו ִויכֹוִלים ַלֲענֹות ָאֵמן ׁשְ
י'". בֹות 'ֲאִני מֹוֵסר ַנְפׁשִ י ּתֵ ָבר: 'ָאֵמן' ָראׁשֵ ְוִסיָמן ַלּדָ

ן ְוֶדֶרְך מֶֹשה' ְליֹום יא) (ֵסֶפר 'ַהּגַ

ללללללללל ֹֹֹֹ ׁׁׁׁׁׁׁ ֹֹ לללל לללללללללללללל ׂׂׂׂׂ

י! י!ֲאִני מֹוֵסר ַנְפׁשִ ֲאִני מֹוֵסר ַנְפׁשִ

ֱאמּוָנה! ַחְברּוָתא – ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּיֹום ּבֶ ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ
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ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ

ַהִּסּפּור ֶׁשְּלָפֵנינּו ֻסַּפר ִמִּפי ַהַּצִּדיק ַרִּבי יֹוֵסף ִמֶמּעזִ'יּבּוז', ְּבֵׁשם ָסבֹו ַהָּגדֹול ַּבַעל 'ֶּדֶגל 
ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים' ָזָצ"ל:

ַעל  ִּביֶעַלאְיאֹוס.  ֶּבעִרישׁ  ר'  ּוְׁשמֹו  ֵסֶפר  ְויֹוֵדַע  ִנְכָּבד  ִאיׁש  ִהְתּגֹוֵרר  ֶמעִז'יּבּוז'  ְּבִעיר 
ֻׁשְלָחנֹו ֶׁשל ר' ֶּבעִרישׁ ֶזה ִהְתַאֲחדּו ּתֹוָרה ּוְגֻדָּלה ְּכֶאָחד, ַּבֲאֶׁשר ִמְּלַבד ֱהיֹותֹו ַּתְלִמיד 

ָחָכם ִויֵרא ֱאִקים, ִהְתָּבֵר ַּגם ְּבעֶֹׁשר ּוְנָכִסים ָלרֹב.
ָהִאיׁש  ָמׁש  א  ֵמעֹוָלם  ִּכי  ֲעָמלֹו,  ִמְּפִרי  ְלָיָדיו  ִהִּגיַע  א  ֶּבעִרישׁ  ר'  ֶׁשל  ָהַרב  ָעְׁשרֹו 
ֵמָאֳהָלּה ֶׁשל ּתֹוָרה. ָהְיָתה זֹו ִאְׁשּתֹו ַהַּמְׂשֶּכֶלת ֶׁשִּנֲהָלה ְּבָחְכָמה ּוְבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ֵּבית 

ִמְסָחר ָּגדֹול ַלֲאִריִגים ֶׁשְּׁשמֹו ָהַל ְלָפָניו, ְוַדְרּכֹו ִהְתָּבְרָכה ַּפְרָנָסָתם.
ִויִהי ַהּיֹום, ְוַרָּבּה ֶׁשל ָהִעיר ֶמעִז'יּבּוז' ָהַל ְּבֶדֶר ָּכל ָהָאֶרץ. ֵּכיָון ֶׁשְּכִמְנַהג אֹוָתם ָיִמים 
ִנְׁשְלטּו ְמחֹוזֹות ּפֹוִלין ִּביֵדי ָּפִריִצים ָעִריִצים ֲאֶׁשר ָעׂשּו ִּבְנִתיֵניֶהם ְּכטֹוב ְּבֵעיֵניֶהם, ָׂשם 
ָּפִריץ ַהָּמחֹוז ֶאת ֵעיָניו ַעל ַהִּמְׂשָרה ֶׁשִהְתַּפְנָּתה ְוֶהְחִליט ְלַהֲעלֹוָתּה ְלִמְכָרז ּוְלמֹוְכָרּה 

ְלָכל ַהַּמְרֶּבה ִּבְמִחיר.
ָהַרָּבִנית, זּוָגתֹו ֶׁשל ר' ֶּבעִרישׁ, ֶׁשָּכָאמּור ִנְתָּבְרָכה ְּבעֶֹׁשר ָּגדֹול, ֶהְחִליָטה ִּכי ִהִּגיַע ְזַמּנֹו 
ֶׁשל ַּבֲעָלּה ַלֲעלֹות ְּבַדְרָּגה, ָמה ַּגם ֶׁשָאֵכן ָהָיה ָראּוי ְּבֵעיֶניָה ְלִמְׂשָרה ָרָמה זֹו. ַּכֲאֶׁשר 
ָׁשְמָעה ֶאת ַהַהָּצָעה ַהְּמַפָּתה א ִהְרֲהָרה ַּפֲעַמִים, ּוִמָּיד ִהְׁשִליָׁשה ִּביֵדי ַהָּפִריץ ְסכּום 
ָעצּום ֶׁשָהָיה ּבֹו ְּכֵדי ְלַרּצֹות ֶאת ַנְפׁשֹו ָהְרָחָבה, ִלְגרֹם לֹו ִלְכּתֹב ְׁשַטר ְמִכיָרה ַעל ַרָּבנּות 

ָהִעיר ּוְלַהֲעִבירֹו ְלָיֶדיָה.
ְּכֶׁשַהְּׁשָטר ַהָּכתּוב ְוֶהָחתּום ַּכָּדת ְּבָיָדּה, ִמֲהָרה ְלַהְראֹותֹו ְלַפְרְנֵסי ָהִעיר, ְוָכ ַנֲעָׂשה ר' 

ֶּבעִרישׁ ְּביֹום ָּבִהיר ְלַרב ָהִעיר.
ְנאּומֹו  ֶאת  ֶהָחָדׁש  ָהַרב  ָנָׂשא  ּוְבַמֲהָלכֹו  ְוָהָדר,  ְּפֵאר  ְּברֹב  ִהְתַקֵּים  ַהַהְכָּתָרה  ַמֲעַמד 
ָהִראׁשֹון ֶׁשּבֹו ִהְפִליא ְּבִפְלּפּול ּוְבַאָּגָדה, ַּכֲאֶׁשר ְּבִסּיּום ְּדָבָריו ִהְפִּתיַע ֶאת ְקַהל ֲעָדתֹו 
ְּפִרי  ָחָדׁש,  ְּכֶנֶסת  ֵּבית  ַּבֲהָקַמת  ַיְתִחיל  ַהְּקרֹוִבים  ַּבָּיִמים  ְּכָבר  ִּכי  ֲחִגיִגית  ְּבהֹוָדָעה 
ִנְדָבָתּה ֶׁשל ַרְעָיתוֹ ָהַרָּבִנית. ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשַּיְחִליף ֶאת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ַהָּיָׁשן ְוַהִּמְתּפֹוֵרר 

ֶׁשּבֹו ִהְתַּפְּללּו ְיהּוֵדי ֶמעִז'יּבּוז' ְּבֵמאֹות ַהָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות.
*

ֳחָדִׁשים ִמְסָּפר ָחְלפּו ֵמַהְכָּתָרתֹו ֶׁשל ר' ֶּבעִרישׁ ְּכַרב ָהִעיר. ְמֶלאֶכת ְּבִנַּית ֵּבית ַהְּכֶנֶסת 
ֶהָחָדׁש ְּכָבר ִהְסִּפיָקה ְלִהְסַּתֵּים, ְוַהְּתִפּלֹות ֵהֵחּלּו ְלִהְתַקֵּים ּבֹו ְּברֹב ְּפֵאר ְוָהָדר. ֶאָּלא 
ֶׁשָאז, ְּבֶפַתע ִּפְתאֹום ֶנֱחָלה ר' ֶּבעִרישׁ ְּבַמֲחָלה ֲאנּוָׁשה, ֶׁשרֹוְפֵאי ָהִעיר ִנְלאּו ִמִּלְמצֹא 

ָלּה ְּתרּוָפה.
ְּבֵיאּוָׁשּה ָּפְנָתה ָהַרָּבִנית ַלְּפרֹוֶפסֹוִרים ַהְּגדֹוִלים ְּביֹוֵתר ְּבּפֹוִלין ְוִהְפִקיָדה ִּביֵדיֶהם הֹון 
ַרב ְּכֵדי ֶׁשִּיְבְּדקּו ֶאת ַּבֲעָלּה ְּבִמָּטתוֹ ָחְליוֹ, אּוָלם ַּגם ֵהם ָּפְכרּו ָיַדִים ְּבֵיאּושׁ ּוְכָבר ָאְמרּו 

נֹוָאׁש ְלַחָּייו.
ְּבַצר ָלּה ֶהְחִליָטה ָלִׂשים ְּפָעֶמיָה ָלִעיר ָּבָראד, ָׁשם ִהְתּגֹוֵרר ְּבאֹוָתם ָיִמים ַה'ַּבַעל ֵׁשם 
ְיׁשּועֹות  ּופֹוֵעל  ְוָחִסיד  ְּכַצִּדיק  ָּבעֹוָלם  ְלִהְתַּפְרֵסם  ִהְתִחיל  ְּכָבר  ּוְׁשמֹו  ַהָּקדֹוׁש,  טֹוב' 

ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ.
ִלְׁשהֹות  ְלזּוָגתֹו  ֶׁשִהְזַּדֵּמן  ֵּכיָון  אּוָלם  ַהֲחִסיִדים,  ֲעַדת  ַעל  ִנְמָנה  א  ָאְמָנם  ֶּבעִרישׁ  ר' 
ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּפָעִמים ָּבִעיר ָּבָראד ְלֶרֶגל ִמְסָחָרּה, ִנְתַוְּדָעה ִהיא ִמִּפי ַמָּכרֹוֶתיָה ַלַּצִּדיק 

ֶׁשִהְתּגֹוֵרר ָׁשם, ּוְכָבר ִהְסִּפיָקה ִלְפקֹד ֶאת ְמעֹונֹו ְוֵלָהנֹות ִמֶּמּנּו ֵעָצה ְותּוִׁשָּיה.
ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיָעה ָהַרָּבִנית ְלָבָּראד ֵהִחיָׁשה ְּפָעֶמיָה ְלֵביתֹו ֶׁשל ַה'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב', ָׁשם ֵהִניָחה 
ְלָפָניו ֶאת ְמעֹות ַהִּפְדיֹון ַּכָּנהּוג, ּוִמָּיד ֵהֵחָּלה ְלַתּנֹות ִּבְדָמעֹות ֶאת ַהָּצָרה ֶׁשִּנְתַרְּגָׁשה 

ֲעֵליֶהם ּתֹו ֶׁשִהיא ִמְתַחֶּנֶנת ֶׁשּיֹוִאיל ַהַּצִּדיק ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַעד ַּבֲעָלּה ֶׁשֵּיָרֵפא.
ִהְרֵהר ַה'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב' ִקְמָעא ְוָאַמר: "מּוָכן ֲאִני ְלִהְׁשַּתֵּדל ְּבַעד ַּבֲעֵל, אּוָלם ְלצֶֹרְך 
ָּכ ִיְהֶיה ָעַלי ְלַהִּגיַע ְּבַעְצִמי ְלֶמעִז'יּבּוז'. ּוְבֵכן, ִׂשְכִרי ָנא ִּבְׁשִביִלי ֲעָגָלה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשִעָּמּה 

אּוַכל ְלַהִּגיַע ִּבְמִהירּות ְלַבֲעֵל, ְּבֶטֶרם ִיְהֶיה ְמֻאָחר ְלַהִּצילֹו".
ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ַה'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב' ְלֶמעִז'יּבּוז' ְוָעַמד ְלִהָּכֵנס ְלֵבית ַהחֹוֶלה, ְּכָבר ִהְתַּבֵּׂשר 
ַה'ַּבַעל  ֶׁשל  ָּפָניו  ִנְתַכְרְּכמוּ  ִליְצָּלן.  ַרְחָמָנא  ּגֹוֵסס,  ְּכָבר  ַהַּבִית  ַּבַעל  ִּכי  ַהּנֹוְכִחים  ִמִּפי 
ֵׁשם טֹוב', אּוָלם הּוא א ִנְרַּתע ּוִמֵהר ְלִהָּכֵנס ֶאל ַהַּבִית. ִעם ְּכִניָסתֹו ֵהִניַח ֶאת ָידֹו ַעל 
ַהְּמזּוָזה ְוָקָרא ַלחֹוֶלה ֶׁשָּׁשַכב ְלא ִניַע: "ר' ֶּבעִרישׁ, ְוִכי ָּכ ְמַקְּבִלים אֹוְרִחים? ֲהלֹוא 

ָצִרי ָלֵתת ָׁשלֹום ָלאֹוֵרַח!"
ְלַמְרֵּבה ַהֶּפֶלא הֹוִׁשיט ַהחֹוֶלה ָהָאנּוׁש ֶאת ָידֹו ַהְּיָמִנית ְוִהִּגיָׁשּה ַל'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב'. ֶאָּלא 
ֶׁשַהַּצִּדיק א ִמֵהר ְלָהִסיר ֶאת ָידֹו ֵמַהְּמזּוָזה, ְוַתַחת זֹאת ִהְמִׁשי ִּבְתִמיָהה: "ִּבְׁשִכיָבה? 

ְּכלּום ִמן ַהִּנימּוס הּוא ָלֵתת ָׁשלֹום ִּבְׁשִכיָבה?"
ֶׁשִהְצִליַח  ַעד  ַאט,  ַאט  ִהְתרֹוֵמם  ַהּגֹוֵסס  ֶּבעִרישׁ  ר'  ִׁשְבָעַתִים.  ַהַהְפָּתָעה  ָּגְדָלה  ָּכֵעת 
ִּכֵּסא  ָנַטל  ַהְּמזּוָזה,  ִמן  ָידֹו  ֶאת  טֹוב'  ֵׁשם  ַה'ַּבַעל  ֵהִסיר  ָאז  אֹו  ַהִּמָּטה.  ַעל  ְלִהְתַיֵּׁשב 

ְוִהְתַיֵּׁשב ְלַצד ִמָּטתוֹ ֶׁשל ַהחֹוֶלה.
 ,ָחְלפּו ְרָגִעים ְספּוִרים ְּבֶטֶרם ָּפַתח ַהַּצִּדיק ֶאת ִּפיו ְוָאַמר ַלחֹוֶלה ֶׁשָּיַׁשב ּדּוָמם: "ַּדע ְל
 ָהִראׁשֹון הּוא ַעל ָּכ ;ר' ֶּבעִרישׁ, ֶׁשְּׁשֵני ִקְטרּוִגים ָקִׁשים ְמַרֲחִפים ָּכֵעת ֵמַעל רֹאְׁש
ֶׁשָּקִניָת ְל ֶאת ָהַרָּבנּות ְּבֶכֶסף ַעל ַאף ֶׁשֹּלא ָהְיָתה ְמיֶֹעֶדת ַּבֲעבּוֵר. ִקְטרּוג ֶזה ָיסּור 

ִאם ְּתַוֵּתר ַעל ָהַרָּבנּות.
אּוָלם ַהִּקְטרּוג ַהֵּׁשִני ָקֶׁשה ֵמָהִראׁשֹון: ָּגַרְמָּת ְּבַמֲעֶׂשי ְלַהְזִניַח ֶאת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ַהָּיָׁשן 
ֶׁשִהְתַּפְּללּו ּבֹו ְיהּוֵדי ָהִעיר ְּכָבר ָקרֹוב ִלְׁשלֹוׁש ֵמאֹות ָׁשָנה. ְוַעל ַאף ֶׁשְּבִנַּית ֵּבית ְּכֶנֶסת 
ָחָדׁש ִּבְמקֹומֹו, ְּבָכל זֹאת ָּבא ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ַהָּיָׁשן ְּבַטֲעָנה ִלְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ִּכי 

ֲעַדִין ָהָיה הּוא ְמיָֹעד ְלַקֵּבל ְּתִפּלֹוֵתיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל עֹוד ַרּבֹות ַּבָּׁשִנים.
ְוָאֵכן ָּברּור", הֹוִסיף ַה'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב', "ִּכי ֵּכיָון ֶׁשֵּבית ִמְדָרׁש ֶזה ִהְתַעָּלה ְּבֶמֶׁש ַהָּׁשִנים 
ְּבֶאְמָצעּות ִרְבבֹות ַאְלֵפי ַהְּתִפּלֹות ְוַהְּבָרכֹות ֶׁשֶּנֶאְמרּו ּבֹו, ַעד ֶׁשַּנֲעָׂשה ְמֻכָּון ְּכֶנֶגד ֵּבית 

ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשל ַמְעָלה, ִמן ָהָראּוי ְוַהָּנכֹון ְלַהְמִׁשי ּוְלַהְרּבֹות ּבֹו ְּתִפּלֹות.
ְלִקְטרּוג ֶזה ֵאין ִלי ֵעָצה ַאֶחֶרת, ֶאָּלא ַלֲעקֹר ְּבַעְצִמי ֶאת ִּדיָרִתי ֲאֶׁשר ְּבָבָּראד ְוַלֲעבֹר 

ְלִהְתּגֹוֵרר ְלִצְּד ְּבֶמעִז'יּבּוז' ְּכֵדי ְלַהֲחיֹות ֶאת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ַהָּיֵׁשן ִמִׁשְממֹונֹו".
ִמַּמֲחָלתֹו,  ִהְבִריא  ּוִמָּיד  ָהַרָּבנּות  ַעל  ִוֵּתר  ֶּבעִרישׁ  ר'  ָהָיה;  ֵּכן  ַהַּצִּדיק  ָאַמר  ְוַכֲאֶׁשר 
ְלֵׁשם  ַעד  ּבֹואֹו  ּוִמּיֹום  ְּבֶמעִז'יּבּוז',  ְלִהְתּגֹוֵרר  ְוָעַבר  ִמִּדיָרתֹו  ָעַקר  טֹוב'  ֵׁשם  ְוַה'ַּבַעל 
ַעל  הּוא  ִנְקָרא  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ְוַעד  ֶׁשָּבּה,  ַהָּיָׁשן  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  ִהְתַּפֵּלל  ִלְפִטיָרתֹו 

ְׁשמֹו – 'ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב'.
קֶֹבץ 'ִׂשְפֵתי ַצִּדיִקים' ט, עמ' עג

ַאַחת ִמַּמְּטרֹוֵתיֶהן ֶׁשל ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ִהיא ְלַהְפנֹות ֶאת ְּתׂשּוֶמת ִלֵּבנּו ְלָכל ְּפָרט ְּבַחֵּיינּו ּוְבגּוֵפנּו, ְּפָרִטים ַהִּנְרִאים 
ְּכַׁשְרֶׁשֶרת ְּפֻעּלֹות ִׁשְגָרִתּיֹות ַהַּנֲעֵׂשית ִמיֵדי ּבֶֹקר, אּוָלם ִּבְזכּות ֲאִמיַרת ַהְּבָרכֹות ִמְתעֹוְרִרים ָאנּו ְלָהִבין ֵּכיַצד 

ִמְתַחְּדִׁשים ֵהם ְּבָכל יֹום, ַא ְוַרק ְּבַרֲחֵמי ה' ּוַבֲחָסָדיו ַהְּמֻרִּבים.
ִעם קּוֵמנוּ ִמְּׁשַנת ַהַּלְיָלה, יֹוֵצא ּגּוֵפנּו ִמַּמַּצב ַהֵּׁשָנה (ֶׁשִהיא ֶאָחד ִמִּׁשִּׁשים ִמִּמיָתה) ֶׁשּבֹו ָהָיה ָנתּון, ְוָׁשב ִלְפִעילּות 
ְמֻחֶּדֶׁשת; ֶזהּו ַהְּזַמן ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבַתֲהִלי ַהִהְתַחְּדׁשּות ַהֻּמְפָלא ַהִּמְתַּבֵּטא ְּבָכל ֵאיָבר ֵמֵאיָבֵרינּו ּוְבָכל 

ְּפָרט ִמְּצָרֵכינּו ַהְּמֻסָּפִקים ָלנּו ְּבָיד ְרָחָבה ִמַּיד ה', ּוְלהֹודֹות ַעל ָּכ ְּבֶפה ָמֵלא.
ה' ּפֹוֵקַח ִעְוִרים

ָּכֵעת, ְלַאַחר ֶׁשהֹוֵדינּו ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ַעל ֶׁשִּנְבֵראנּו ִּכיהּוִדים ֶׁשַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ְמִאיִרים ֶאת ַּדְרָּכם, ַמְמִׁשיִכים 
ָאנּו ְּבהֹוָדָאה ַעל ַהּטֹובֹות ַהְּפָרִטּיֹות ֶׁשָּזִכינּו ָלֶהן.

ָהְרִאָּיה  ַמְּתַנת  ַעל  מֹוִדים  ָאנּו  זֹו  ִּבְבָרָכה  ִעְוִרים'.  'ּפֹוֵקַח  ִּבְרַּכת  ִהיא  ֵאּלּו  ְּבָרכֹות  ְּבֵסֶדר  ָהִראׁשֹוָנה  ַהְּבָרָכה 
ַהִּמְתַחֶּדֶׁשת ָעֵלינּו ְּבָכל ּבֶֹקר ַאַחר ֶׁשָהיּו ֵעיֵנינּו ְּכִעְּורֹות ְּבַמֲהַל ַהֵּׁשָנה. ֶׁשֵּכן ְּבעֹוֶדּנּו ְיֵׁשִנים, ַאף ִאּלּו ָהיּו ֵהן 

ְּפתּוחֹות א ָהִיינּו ְיכֹוִלים ִלְראֹות ַּדְרָּכן (ע"פ ַאּבּוִדְרַהם).
 הּוא: "ּפֵֹקַח ִעְוִרים" (ְּתִהִּלים קמו ח), ִּכי 'ּפֹוֵקַח' הּוא ִמְּלׁשֹון ָחְכָמה ּוִפְּקחּות, ּוְבָכ ִמִּסָּבה זֹו ְמֻכֶּנה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ָּבִאים ָאנּו ְלַׁשֵּבַח ֶאת ְּגֻדַּלת ה', ִּכי ָהַעִין ִּבְפֵני ַעְצָמּה ִהיא ָּבָׂשר ְּבַעְלָמא ֶׁשֵאינֹו רֹוֶאה ְּכלּום, ְוַרק ָחְכַמת ה' ַהִּנֶּתֶנת 

ָּבּה ְּבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע, ִהיא ֶׁשּגֹוֶרֶמת ָלּה ִלְראֹות ('ִיָּמֵלא ִפי ְּתִהָּלֶתךָ').

ִּפְלֵאי ּכַֹח ָהְרִאָּיה
ֵמֲחֵבַרי,  ֶאָחד  ֶאת  ִלְראֹות  נֹוַכְחִּתי  ְסַלּבֹוְדָקא  ִּביִׁשיַבת  ִלּמּוַדי  "ִּבְתקּוַפת  ְׁשִליָט"א:  ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין  הגר"י  ִסֵּפר 
ֶׁשְּבָכל יֹום ִהְׁשִּכים ָׁשָעה ַקָּלה ִלְפֵני ְּתִחַּלת ַהְּתִפָּלה ְוָיָצא ֵמַהְּיִׁשיָבה, ּוְכֶרַבע ָׁשָעה ְלַאַחר ִמֵּכן ָׁשב ְּכֵדי לֹוַמר 
ֶאת ֵסֶדר ַהָקְּרָּבנֹות ּוְפסּוֵקי ְּדִזְמָרה. ַהָּדָבר ָהָיה ָּתמּוַּה ְּבֵעיַני, ַעד ֶׁשְּלַבּסֹוף ִהְתָּבְרָרה ִלי ָהֱאֶמת ַהֻּמְפָלָאה: ְּבִביַתן 
ַהְּׁשִמיָרה ֶׁשְּבֶפַתח ֵּבית ַהֲחרֶֹׁשת 'ּדֹוֶּבק' ַהָּסמּו, ֶׁשֵּכן ֶּדֶר ֶקַבע ִאיׁש ִעֵּור ֶׁשָהָיה ַאְחַראי ַעל ַמֲעֶרֶכת ַהֶּטֶלפֹוִנים 
ֶׁשל ֵּבית ַהֲחרֶֹׁשת. אֹותֹו ָּבחּור ָטַרח ִמיֵדי ּבֶֹקר ְלַהְׁשִּכים ְּכֵדי ְלָהִעיף ַמָּבט ָּבִאיׁש ְוַדְרּכֹו ְלַהִּכיר ְּבעֶֹמק ַמְּתַנת 
 ָלׁשּוב ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ְולֹוַמר ֶאת ִּבְרַּכת 'ּפֹוֵקַח ִעְוִרים' ְּבַכָּוָנה ְיֵתָרה" ('טּוְב ַהָּׁשַמִים ֶׁשל חּוׁש ָהְרִאָּיה, ְוַאַחר ָּכ

ַיִּביעּו', ַתְזִריַע).

ְוָאֵכן, ְּכֵדי ְלהֹודֹות ָּכָראּוי ַעל ּכֹחַ ָהְרִאָּיה ַהֻּמְפָלא, ׂשּוָמה ָעֵלינּו ְלִהְתּבֹוֵנן ְולּו ִּבְמַעט ְּבַמהּותֹו: ִנְפַּתח ָּבֻעְבָּדה 
ֶׁשחּוׁש ָהְרִאָּיה הּוא ַּבַעל ַהְּטָוח ָהָרָחב ְּביֹוֵתר ִמְּכַלל ַהחּוִׁשים; חּוׁש ַהִּדּבּור, ַהְּׁשִמיָעה ְוָהֵריַח ֻמְגָּבִלים ְלֶמְרַחִּקים 

ְקָצִרים ַיֲחִסית, אּוָלם ָהֵעיַנִים ְמֻסָּגלֹות ִלְראֹות ְלֶמְרַחִּקים ֲעצּוִמים.
ָמה  ְּפָרִטים,  ֵאין-ְספֹר  ִלְראֹות  ָהָאָדם  ָיכֹול  ְספּורֹות  ִּבְׁשִנּיֹות  ָעצּום;  ֶהֵּקף  ַּבַעל  הּוא  ָהְרִאָּיה  ּכֹחַ  זֹאת,  ִמְּלַבד 
ֶׁשַהֶּפה א יּוַכל ְלַדֵּבר ְוָהֹאֶזן א ּתּוַכל ִלְׁשמַֹע ְּבֶמֶׁש ַּכָּמה ָׁשִנים. ְּכֵדי ְלַדְמֵין זֹאת ַנְחׁשֹב ַרק ַּכָּמה ְזַמן ִיַּקח 
ָלנּו ְלָתֵאר ִלְפָרֵטי ְּפָרִטים ֶאת ַהּנֹוף ַהִּנְגֶלה מּול ֵעיֵנינּו ְּבַהִּביֵטנּו ִמְּמרֹוֵמי ִמְגָּדל ָּגבֹוַּה ('ֶנֶפׁש ִׁשְמׁשֹון' ִסּדּור ַהְּתִפָּלה).

ָהַעִין ַעְצָמּה ְּבנּוָיה ְּבָחְכָמה ֻמְפָלָאה ְּביֹוֵתר, ַעד ֶׁשַּגם ְּגדֹוֵלי ַהחֹוְקִרים א ָעְמדּו ֲעַדִין ַעל ְׁשַלל ְּתכּונֹוֶתיָה, ְּכִפי 
ֶׁשּכֹוֵתב ַה'ֲחזֹון ִאיׁש' ִּבְתִחַּלת ִסְפרֹו 'ֱאמּוָנה ּוִבָּטחֹון': "ַּכָּמה ִמן ַהָחְכָמה ֵיׁש ָּבַעִין, א ִּתְׂשַּבע ַעִין ִלְראֹות ְואֶֹזן 
ִלְׁשמַֹע, ְודֹור ַאַחר ּדֹור יֹוִסיפּו ֲחָכִמים ָלַדַעת ּוְנבֹוִנים ְלָהִבין ֶאת אֹוְצֵרי ַהָחְכָמה ַהְּצרּוָפה ִּביִציַרת ָהַעִין ְוֶאל 

ַּתְכִליָתּה א ִהִּגיעּו".
ֶׁשּיֹאַמר  ַאף  ַהְּבָרָכה.  ַּבֲחִתיַמת  ֵעיָניו  ֶאת  ִיְפַקח  ִעְוִרים'  'ּפֹוֵקַח  "ּוְבִבְרַּכת  ָהֲעבֹוָדה':  ְוׁשֶֹרׁש  ַה'ְּיסֹוד  ָּכַתב  עֹוד 
ָהָאָדם ָּכל ַהְּבָרכֹות ְּבֵעיַנִים ְסגּורֹות, ַּבֲחִתיַמת ְּבָרָכה זֹו ִיְפַּתח ֵעיָניו, ִויַכֵּון ָּבֶזה ְלַהְראֹות ְּגבּוָרתֹו ִיְתָּבַר ִּבְבִריַאת 

ָהֵעיַנִים, ֶׁשָּיכֹול ַלֲעצֹם ֵעיָניו ְּכֶׁשִּיְרֶצה ְוִלְפּתַֹח ְּכֶׁשִּיְרֶצה..."
ַהּכֹל ְּבֶחְזַקת סּוִמין

ַעל ֻעְבָּדה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשָעֵלינּו ְלהֹודֹות ָעֶליָה ִּבְבָרָכה זֹו ֵהִאיר ַה'ְּׂשַפת ֱאֶמת', ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ֲחָז"ל ַּבִּמְדָרׁש (ב"ר נג 
יד): "ָאַמר ַרִּבי ִּבְנָיִמין ַהּכֹל ְּבֶחְזַקת סּוִמין ַעד ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמִאיר ֶאת ֵעיֵניֶהם": ָעֵלינּו ָלַדַעת ִּכי ָּבעֹוָלם 
ַהֻּמְפָלא ֶׁשָּבָרא ָלנּו ה' ַקָּים ָּכל ָּדָבר ֶׁשִּנְצָר ָלנּו ְלַחֵּיינּו, ֶאָּלא ֶׁשְּזקּוִקים ָאנּו ְלָכ ֶׁשִּיְפַקח ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

.ֶאת ֵעיֵנינּו ְּכֵדי ֶׁשַּנְבִחין ְּבָכ
ֶׁשֲהֵרי ֵאּלּו ַמֲעִׂשים ֶׁשְּבָכל יֹום, ָלאו ַּדְוָקא ֵאֶצל ַּבֲעֵלי ַמְדֵרָגה ְּגבֹוָהה ְּבִמַּדת ַהִּבָּטחֹון, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאַבד ָלנּו ֵחֶפץ 
ְמֻסָּים, אֹו ִנְצַרְכנוּ ִלְדַבר ָמה ִּבְדִחיפּות, ָּפַתח ָלנּו ְלֶפַתע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ֵעיֵנינּו, ְוִנְגָלה ְלָפֵנינּו ְמֻבָּקֵׁשנּו, 

ִּבְבִחיַנת 'ה' ּפֹוֵקַח ִעְוִרים' ('ִלּקּוֵטי ְיהּוָדה', ִסּדּור ַהְּתִפָּלה).
ּוֵמַעל ַהּכֹל ָעֵלינּו ְלהֹודֹות ִּבְבָרָכה זֹו ַעל ֶׁשְּבָכל יֹום ֵמִאיר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ֵעיֵנינּו ְּבתֹוָרה ּוְבָחְכָמה ּוְמַסֵּיַע 

ְּבָיֵדינּו ְלָהִבין ַּגם ֻקְׁשיֹות ָקׁשֹות ְּביֹוֵתר (ַמְלִּבי"ם ְּתִהִּלים קמו ח, ע"פ ַּדְרּכֹו ֶׁשל ַהְּספֹוְרנוֹ ָׁשם).

ִמ'ּפֹוֵקַח ִעְוִרים' ְל'ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים'
ַאַחר ֶׁשָאְכלּו ָאָדם ְוַחָּוה ֵמֵעץ ַהַּדַעת ֶנֱאָמר (ְּבֵראִׁשית ג ז): "ַוִּתָּפַקְחָנה ֵעיֵני ְׁשֵניֶהם ַוֵּיְדעּו ִּכי ֵעיֻרִּמם ֵהם ַוִּיְתְּפרּו 
ֲעֵלה ְתֵאָנה ַוַּיֲעׂשּו ָלֶהם ֲחגֹרֹת". ְלִפיָכ, ַאַחר ֶׁשהֹוִדינּו ְּבִבְרַּכת 'ּפֹוֵקַח ִעְוִרים' ַעל ְרִאַּית ָהֵעיַנִים ֶׁשְּבִעְקבֹוֶתיָה 
ִהְתעֹוֵרר ָלנּו ַהּצֶֹרְך ְּבַמְלּבּוִׁשים, ַמְמִׁשיִכים ָאנּו ְלהֹודֹות ְּבִבְרַּכת 'ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים' ַעל ֶׁשִהְמִציא ָלנּו ַמְלּבּוִׁשים 

ְּכִפי ְצָרֵכינּו ('ֶלֶחם ַרב' ַהָּׁשֵלם, ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר).
ֶׁשל  ְּתכּונֹות  ַּבֲעֵלי  ֻמְפָלִאים  ֳחָמִרים   ִיְתָּבַר הּוא  ָּבָרא  ּגּוֵפנּו,  ַעל  ְוִיְׁשְמרּו  ֶׁשָּיֵגּנּו  ַמְלּבּוִׁשים  ָלנּו  ְלַהְמִציא  ְּכֵדי 
ִחּמּום ַוֲהָגָנה, ְּכֶצֶמר, ֻּכְתָנה ּוִפְׁשָּתן, ּוִמְּלַבד זֹאת הֹוִסיף ְוָנַטע ָּבנּו ֶאת ַהָחְכָמה ִלְטוֹות ֵמֳחָמִרים ֵאּלּו חּוִטים. ֶאת 

ַהחּוִטים ֶלֱארֹג ְלַבד, ּוִמן ַהַּבד ִליצֹר ְּבָגִדים ('ִיָּמֵלא ִפי ְּתִהָּלֶתָך').

ַהֶּבֶגד מֹוִסיף ָּכבֹוד ָלָאָדם
ִמְּלַבד ֶׁשּנֹוָעד ַהֶּבֶגד ְלִחּמּום ְוִלְצִניעּות, מֹוִסיף הּוא ַּגם ָּכבֹוד ָלָאָדם. ְּכִפי ֶׁשהּוָבא ַּבְּגָמָרא (ַׁשָּבת קיג א) ֶׁשַרִּבי 
יֹוָחָנן ָקָרא ִלְבָגָדיו – 'ְמַכְּבדֹוַתי', ְלִפי ֶׁשַהֶּבֶגד מֹוִסיף ָּכבֹוד ִלְבָעָליו, ּוְלִפיָכ ַאף ָאְמרּו ָׁשם ֲחָז"ל ֶׁשֵּיׁש ִעְנָין ְלַיֵחד 

ְּבָגִדים ְמֻכָּבִדים ְליֹום ַהַּׁשָּבת. 
הֹוִסיף ְוָכַתב ְּבֵסֶפר 'עֹוַלת ָּתִמיד': "ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים ִהיא הֹוָדָאה ַלה' ִיְתָּבַר ַעל ַהַּמְלּבּוִׁשים ֶׁשַּמְמִציא ָלָאָדם. 
ְוַתְרִּגיׁש ִּבְפָרטּות ֵאי ֶׁשִהְזִמין ְל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָּכל ִמיֵני ַמְלּבּוֶׁשי ַהְּצִריִכים ְל, ּוְבֵעת ַהחֶֹרף ִּתֵּתן הֹוָדָאה ַלה' 

."ה' ִיְתָּבַר ִּבְפָרטּות ַעל ַהְּבָגִדים ַהַחִּמים ּוֶבֶגד ֶעְליֹון ָעב ֶׁשָּנַתן ְל
ְּבָגִדים  ְוֵכן  ְלַהְחָלָפה,  ְּבָגִדים  ֶׁשל  ַמְסִּפיק  ְמַלאי  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש   ָּכ ַעל  ִּבְמֻיָחד  הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ְלהֹודֹות  ָעֵלינּו 
ְמֻיָחִדים ֶׁשּנּוַכל ְלִהְתַּכֵּבד ָּבֶהם ִּבְזַמִּנים ׁשֹוִנים, ְוֵאיֶנּנּו ְזקּוִקים ְלִהְתַּבּזֹות ִּכְבֵני ּדֹורֹו ֶׁשל ר' ְיהּוָדה ַּבר ִאְלַעאי 

ֶׁשָהיּו ִׁשָּׁשה ִמְתַּכִּסים ְּבַטִּלית ַאַחת ('ֶנֶפׁש ִׁשְמׁשֹון', ִסּדּור ַהְּתִפָּלה).
ּתֹוָרתֹו  ֱאמּוַנת  ֶיַׁשע,  ִּבְגֵדי  אֹוָתנּו  ְלַהְלִּביׁש  ֵערּוִמים  "ְוִהְלִּביׁש  ַהּיֹום':  'ֵסֶדר  ַּבַעל  ֶׁשל  ְּתִפָּלתֹו  ְּבִדְבֵרי  ְנַסֵּים 
ָרעֹות  ַמְחָׁשבֹות   – ַהּצֹוִאים  ַהְּבָגִדים  ֵמָעֵלינּו  ְוָיִסיר  ָיֵמינּו,  ָּכל  ֵמֱאמּוָנֵתנּו  ָנמּוׁש  ֶׁשֹּלא  ָרצֹון  ְיִהי  ֵּכן  ַהְּתִמיָמה, 

ְוִהְרהּוִרים ָקִׁשים, ְוֵנֵל ְלָפָניו ְּבַמְלּבּוִׁשים ָנִאים ּוְמֻתָּקִנים ֶׁשֹּלא ַיְרִחיֵקנּו ה' ֵמֵאת ָּפָניו".

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָּתַבע ֶאת ֶעְלּבֹונֹו

ע ַמעּתַ ט וום  ַמּבָ ססִספפּפּ ם
ּתבע ת ים'  יׁש ֲעֻרּמִ ְרכֹות 'ּפֹוֵקַח ִעְוִרים', ּו'ַמְלּבִ ּבִ


