
ת ְפקּוֵדי ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֲהָׁשַבת ַהַּמְׁשּכֹון ְּתלּוָיה ִּבְתִפָּלה
"ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת" (לח כא)

ְלֵבית  ִלְרמֹז  ְּכֵדי  ִמְׁשַּכן'  'ַהִּמְׁשָּכן  ַהּתֹוָרה  ָּכְפָלה  ִּכי  ַרִׁש"י  ֵּבֵאר 
ֵׁשִני,  ּוְבַבִית  ִראׁשֹון  ְּבַבִית  ַּפֲעַמִים,  ְּכַמְׁשּכֹון  ֶׁשִּנְלַקח  ַהִּמְקָּדׁש 

ֵמֲחַמת ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל.

ִמְׁשֵּכן  ְּפָׁשֵעינּו  ְּבֶׁשל  ָהֵכיַצד  ֵמאֹוְסְטרֹוָבה:  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ִהְקָׁשה 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ַמְחַמד ַנְפֵׁשנּו ְורּוַח ַאֵּפינּו, 
(ְּדָבִרים  ַהָּפסּוק  ִמן  ֲהלֹוא  ּבֹו,  ְּתלּוִיים  ָהיּו  ְוטֹובֹוֵתינּו  ַחֵּיינּו  ֶׁשָּכל 
כד ו): "א ַיֲחבֹל ֵרַחִים ָוָרֶכב ִּכי ֶנֶפׁש הּוא חֵֹבל" ָלַמְדנּו ִּכי ָאסּור 
'אֶֹכל ֶנֶפׁש' (ְרֵאה  ַלַּמְלֶוה ִלּטֹל ְּכַמְׁשּכֹון ְּדָבִרים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ִמּׁשּום 

ַרִׁש"י ָׁשם)?

ְּבָרם, ִאם ָאֵכן ָהִיינּו ַמְרִּגיִׁשים ֶׁשַחֵּינּו ֵאיָנם ַחִּיים ְלא ֵּבית ִמְקָּדׁש 
 הּוא ְמַמֵהר ְלָהִׁשיב ָלנּו ֶאת ַהַּמְׁשּכֹון. ַא ֲאַזי ָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ָּכל עֹוד ֶׁשְּתִפּלֹוֵתינוּ ַעל ַהְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה ֶנֱאָמרֹות ְלא ַּכָּוַנת ַהֵּלב 

ּוְבא ַהְרָּגַׁשת ַהִחָּסרֹון ַהִּנְדֶרֶׁשת, ִמֵּמיָלא ַאף ַהְּגֻאָּלה ִמְתַעֶּכֶבת.

ְּכָכל ֶׁשַּנֲעִמיק ְּבִקְרֵּבנּו ֶאת ְּתחּוַׁשת ַהִחָּסרֹון ְוִנְתַּפֵּלל ִמִּקירֹות ִלֵּבנּו 
ֶׁשָּיִׁשיב ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ָהֲעבֹוָדה ְלִצּיֹון ִּבְמֵהָרה, ָּכ ָיחּוס 
ָעֵלינּו ה' ִויַמֵהר ְלָהִׁשיב ָלנּו ֶאת ַהַּמְׁשּכֹון ֶׁשִּנַּטל ִמֶּמּנּו ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו.

'ּתֹוְלדֹות ָאָדם' 

ְּתִפָּלה ִּבְמעֹוָנם ֶׁשל ַצִּדיִקים
"ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֻּפַּקד ַעל ִּפי מֶֹׁשה" (לח כא)

ְּבִסְפרֹו 'ִּדְבֵרי ַמֲהִרי"א' ְּבָפָרָׁשֵתנּו, ֵהִביא ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיהּוָדה ָאָסאד 
 ְּבֵׁשם ַהִּמְדָרׁש ֶׁשָּׁשַאל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
לֹו:  ָאַמר  ַהְּׁשִכיָנה"?  ִּתְׁשֶרה  ֵהיָכן  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֵיָחֵרב  הּוא: "ִאם 

"ַעל ל"ו ַהַּצִּדיִקים".
ל"ו,  ְּבִגיַמְטִרָּיה   – "ֵאֶּלה"  ֶרֶמז:   ְּבֶדֶר ַהַּמֲהִרי"א  ֵּפֵרׁש  ֶזה  ְלִפי 
ַהִּמְׁשָּכן  "ְפקּוֵדי  ְּבֵעת  ַהְּׁשִכיָנה  ִּתְׁשֶרה  ַצִּדיִקים  ל"ו  ַעל  ְּכלֹוַמר: 
ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת" – ַּכֲאֶׁשר ָחִליָלה ִיָּפֵקד ְוֵיָחֵסר ִמְׁשַּכן ָהֵעדּות ְּבֻחְרַּבן 

ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש.
ְּכֵעין ֶזה ֶנֱאָמר ִּב'ְדָרׁשֹות ָהָר"ן' (ַהְּדרּוׁש ַהְּׁשִמיִני): "ֵאין ָסֵפק ֶׁשָראּוי 
ַהָּמעֹון  ָהָיה  ַקָּים,  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשָהָיה  ֶׁשִּבְזַמן  ֶׁשְּכמֹו  ֶׁשַּנֲאִמין, 
ַעד  ְוַהָחְכָמה,  ַהְּנבּוָאה  ֶׁשַפע  ָלחּול  מּוָכן  ָמקֹום  ַהְּמֻקָּדׁש  ַההּוא 
ֶׁשְּבֶאְמָצעּות ַהָּמקֹום ַההּוא ָהָיה ֶׁשַפע ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ֵּכן הּוא ֵאֶצל 
ַהִּמְקָּדׁש  ְּכמֹו  ַעְצָמם  ֶׁשֵהם  ְודֹור,  ּדֹור  ְּבָכל  ְוַהֲחָכִמים  ַהְּנִביִאים 

ַהְּמֻקָּדׁש".
ְירּוָׁשַלִים':  'ְמכֹון  ְמַיֵּסד  ָזָצ"ל,  ּבּוְקְסּבֹוים  יֹוֵסף  ָהַרב  ִסֵּפר   ְוָכ
ִהְתּגֹוֵרר  ּובֹו  ְלהֹוַרי  ַׁשָּיְך  ֶׁשָהָיה  ְּבִבְנָין  ִהְתּגֹוַרְרִּתי  ִנּׂשּוַאי  "ְלַאַחר 
ַּגם ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל, ַהְּגַה"ק ִמְּטִׁשיִּבין ָזָצ"ל. ָהָיה ֶזה ִּבְׁשַנת תשכ"ו, 
ְּתקּוָפה ְקָצָרה ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו, ַּכֲאֶׁשר ִהְבַחְנִּתי ַּבַּצִּדיק ַרִּבי ַאְרֵיה 
ֵלִוין ָזָצ"ל עֹוֵמד ְּבֶפַתח ֵּביֵתנּו ְּכֶׁשֵּסֶפר ְּתִהִּלים ְּבָידֹו ְוהּוא ִמְתמֹוֵגג 

ִּבְדָמעֹות.
ְׁשַאְלִּתיו ְלֵפֶׁשר ַהָּדָבר, ְוהּוא ִהְסִּביר ֶׁשֶאָחד ִמְּמיּוָדָעיו ָחָלה ְמאֹד 
ִלּבֹו  ֶאת   ִֹלְׁשּפ יּוַכל  ֶׁשּבֹו  ָמקֹום  ִחֵּפׂש   ְלִפיָכ ִליׁשּוָעה.  ְוִנְזַקק 
ְלִהְתַּפֵּלל  ְיהּוִדים  הּוְרׁשּו  ֶטֶרם  ָיִמים  ֶׁשְּבאֹוָתם  ְוֵכיָון  ִּבְתִפָּלה, 
ֶׁשִּמֶּמּנּו  ֶזה  ָּגדֹול  ְלַבִית   ְּבָסמּו ֶׁשָּכאן,  ֶהְחִליט  ַהַּמֲעָרִבי,  ַּבּכֶֹתל 
ְוִנְזָקִקים  ֵלב  ְׁשבּוֵרי  ָמְצאּו  ּובֹו  ְלִיְׂשָרֵאל  ְוהֹוָרָאה  ּתֹוָרה  ָיְצָאה 

ֻּפְרָקן ְוֶנָחָמה – ֶזהּו ַהָּמקֹום ָהָראּוי ְּביֹוֵתר ִלְתִפָּלה". 
'ִחּׁשּוֵקי ֶחֶמד' ְּבכֹורֹות ה א

ֵמָאה ְּבָרכֹות ְלִחּזּוק ָהֱאמּוָנה
"ְוֵאת ַאְדֵני ַהָּפֹרֶכת ְמַאת ֲאָדִנים" (לח כז)

ָּכַתב 'ַּבַעל ַהּטּוִרים': ְּכֶנֶגד ְמַאת ָהֲאָדִנים ֶׁשָהיּו ַּבִּמְׁשָּכן ִּתְּקנּו ָלנּו 
ֲחָכִמים לֹוַמר ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום, ְוֶרֶמז ַלָּדָבר ִמן ַהָּכתּוב (שה"ש 

ה טו): "ְמֻיָּסִדים ַעל ַאְדֵני ָפז", 'ַעל' ְּבִגיַמְטִרָּיה ֵמָאה.

ַלְּבָרָכה  רֹוֶמֶזת  'ֶאֶדן'  ַהִּמָּלה  ָהִרי"ם':  ַה'ִחּדּוֵׁשי  ּוֵבֵאר  הֹוִסיף 
ַהְּבִסיִסית  ַהְּיִדיָעה  ֶאת  ְּבִלֵּבנּו  ּוְלַחֵּזק  ְלַהְחִּדיר  ֶׁשַּתְכִליָתּה 
ִּבְּססּו  ֶׁשָהֲאָדִנים  ּוְכֵׁשם  ַהּכֹל',  'ֲאדֹון  ִהּנֹו  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ְמַחְּזקֹות  ַהְּבָרכֹות  ֵמָאה   ָּכ ַהִּמְׁשָּכן,  ֶאת  ְוִחְּזקּו 

ַהּׁשֹוֶכֶנת ְּבֵלב ָהָאָדם.
'ִאְמֵרי ָהִרי"ם'

ְלַכֵּון ִּבְתִפָּלה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה'
מֶֹׁשה"  ֶאת  ה'  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ְלַאֲהרֹן  ֲאֶׁשר  ַהּקֶֹדׁש  ִּבְגֵדי  ֶאת  "ַוַּיֲעׂשּו 

(לט א)

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

ֶׁשִהְזִכּיָרה ַהּתֹוָרה ִּבְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן: "ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת מֶֹׁשה".

ֵּבֵאר ַהַּמִּגיד ַרִּבי ְראּוֵבן ַקֶרִליְנְׁשֵטיין ָזָצ"ל: ַעל ְּבַצְלֵאל, ֶׁשְּמֶלאֶכת 
ָהָיה  יֹוֵדַע  ִּכי  א)  נה  (ְּבָרכֹות  ֲחָז"ל  ָאְמרּו  ְּבָיָדיו,  ֻהְפְקָדה  ַהִּמְׁשָּכן 
ְלָצֵרף ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשִּנְבְראּו ָּבֶהן ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, ְּכלֹוַמר: ָּכל סֹודֹות 
ַהּתֹוָרה ָהיּו ְּגלּוִיים לֹו. ְוָלֵכן ִמְסַּתֵּבר ֶׁשַאף ִּבְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן ָיַדע 

ְּבַצְלֵאל ְלַכֵּון ְּבֹאֶפן ְמֻדָּיק ֶאת ִמּקּומֹו ֶׁשל ָּכל ֶקֶרׁש ְוָכל ְּכִלי.

ִמְתַּבֵּקׁש ָהָיה ֵאפֹוא ֶׁשְּלָאָדם ָּגדֹול ֶׁשָּכֶזה ִּתְהֶיה ֵּדָעה ְּברּוָרה ְּבָכל 
ָלנּו  ַמְדִּגיָׁשה  ַהּתֹוָרה  אּוָלם  ַהִּמְׁשָּכן,  ְמֶלאֶכת  ִמְּפָרֵטי  ְוִעְנָין  ִעְנָין 
י"ח ְּפָעִמים ִּכי ֶאת ַהּכֹל ָעָׂשה ַא ְוַרק: 'ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת מֶֹׁשה', 

ִמְּבִלי ִלְכל ֶאת ַּדְעּתֹו ָהַעְצִמית ְּכָלל ּוְכָלל.

זֹו  ִּבְתִפָּלה  ֶעְׂשֵרה;  ְׁשמֹוֶנה  ִלְתִפַּלת  ַהֶּקֶׁשר  ַּגם  יּוַבן  זֹאת  ְלאֹור 
ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ַּבָּקׁשֹות ׁשֹונֹות ַהּנֹוְגעֹות ִלְכַלל ְצָרֵכינּו, אּוָלם ָעֵלינּו 
 ַא ּוְלַכֵּון  ַהַּבָּקׁשֹות  ְּבָכל  ַעְצֵמנּו  ֶאת  'ְלַהְצִניַע'  ִמְּבַצְלֵאל:  ִלְלֹמד 

ְוַרק ְלַמַען ְּכבֹוד ָׁשַמִים, ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ַלֲעבֹד ֶאת ה' ַּכָּיאּות.

'ְיִחי ְראּוֵבן'

ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה ְּבַחֵּיי ַהַּמֲעֶׂשה
"ַוְיָבֶר אָֹתם מֶֹׁשה" (לט מג) 

ֵּבֵאר ַרִׁש"י: "ָאַמר ָלֶהם ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּתְׁשֶרה ְׁשִכיָנה ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם".

ַרק  א  ַהְּׁשִכיָנה  ְלַהְׁשָרַאת  ֶׁשִּיְזּכּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת   ֵּבֵר ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה 

ֵהם  ֲעסּוִקים  ֵעת  ַהחֹול,  ִּביֵמי  ַאף  ֶאָּלא  ּוְבמֹוֲעִדים,  ְּבַׁשָּבתֹות 
ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם. 

ְוַעל ָּכ ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ִּבְתִפַּלת יֹום טֹוב: "ְוַהִּׂשיֵאנּו ה' ֱאֵקינוּ ֶאת 
ִּבְרַּכת מֹוֲעֶדי ְלַחִּיים..." ְּכלֹוַמר ַּגם ְּבֵעת ֶׁשַהּמֹוֲעִדים ֵמֲאחֹוֵרינּו, 
ְוָאנּו ַמְמִׁשיִכים ְלַחֵּיי ַהַּמֲעֶׂשה – ִּתָּמֵׁש ָעֵלינּו ַהְׁשָּפַעת ְקֻדָּׁשָתם 

ֶׁשל ַהּמֹוֲעִדים. 

'ֶּכֶרם ַהְּצִבי'

ְּבָרָכה ַעל ֲעִׂשַּית ַהֵּכִלים
"ַוָּיֶסְך ַעל ֲארֹון ָהֵעדּות ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת  מֶֹׁשה" (מ כא)

ֶאת  ה'  ִצָּוה  "ַּכֲאֶׁשר  ּוְכִלי:  ְּכִלי  ָּכל  ַעל  ַהּתֹוָרה  ְמָפֶרֶטת  ַמּדּוַע 
מֶֹׁשה"? 

ּוְכִלי:  ְּכִלי  ָּכל  ֲעִׂשַּית  ַעל   ְלָבֵר ִהְקִּפיד  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו 
"ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָונּו ַעל ֲעִׂשַּית ְּכִלי ְּפלֹוִני".

'ַנֲחַלת ְצִבי'

ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ַרִּבי ְנחּוְנָיא
"ַוִּיֵּתן ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ַעל ֶיֶר ַהִּמְׁשָּכן ָצפָֹנה... ַוָּיֶׂשם ֶאת 

ַהְּמנָֹרה... ַעל ֶיֶר ַהִּמְׁשָּכן ֶנְגָּבה" (מ כב; כד)

ַּבְּגָמָרא (ב"ב כה ב) ָּדַרׁש ַרִּבי ִיְצָחק: "ָהרֹוֶצה ֶׁשַּיְחִּכים ַיְדִרים [ְיַכֵּון 
 :ְוִסיָמָנ ַיְצִּפין,  ֶׁשַּיֲעִׁשיר  ְוָהרֹוֶצה  (ַרִׁש"י)]  ַלָּדרֹום  ִּבְתִפָּלתֹו  ָּפָניו 

ֻׁשְלָחן ַּבָּצפֹון ּוְמנֹוָרה ַּבָּדרֹום".

ְּבזֹאת ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי ָּדִוד ַהּכֵֹהן ִׁשיף ָזָצ"ל ָאָב"ד לֹוְנדֹון ֶאת ְלׁשֹון 
ִמְתַּפֵּלל  ָהָיה  ַהָּקֶנה  ֶּבן  ְנחּוְנָיא  "ַרִּבי  ב):  (כח  ִּבְבָרכֹות  ַהִּמְׁשָנה 
'ָמה  לֹו:  ָאְמרּו  ְקָצָרה.  ְּתִפָּלה  ּוִביִציָאתֹו  ַהִּמְדָרׁש  ְלֵבית  ִּבְכִניָסתֹו 
ָמקֹום ִלְתִפָּלה זֹו?' ָאַמר ָלֶהם: 'ִּבְכִניָסִתי ֲאִני ִמְתַּפֵּלל ֶׁשֹּלא ֶּתֱאַרע 
ַּתָּקָלה ַעל ָיִדי ּוִביִציָאִתי ֲאִני נֹוֵתן הֹוָדָיה ַעל ֶחְלִקי'". ִלְכאֹוָרה ֵיׁש 
ְלַדְקֵּדק ִּבְׁשֵאַלת ֲחֵבָריו ֶׁשל ַרִּבי ְנחּוְנָיא: "ָמה ָמקֹום ִלְתִפָּלה זֹו"; 

ָהָיה ֲעֵליֶהם ִלְׁשאֹל: "ָמה ַטַעם ִלְתִפּלֹות ֵאּלּו?"

ֶׁשִהְתַּפֵּלל,  ַהְּתִפּלֹות  ֶׁשִּבְׁשֵּתי  ָראּו  ְנחּוְנָיא  ַרִּבי  ֶׁשל  ֲחֵבָריו  ּוֵבֵאר: 
ַּבְּכִניָסה ּוַבְּיִציָאה, ִּכֵּון הּוא ֶאת ָּפָניו ַלָּדרֹום, ְוַעל ֵּכן ְׁשָאלּוהּו: "ָמה 
ָמקֹום ִלְתִפָּלה זֹו?" ָאְמָנם ִּבְכִניָסְת ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ָעֶלי ְלַהְפנֹות 
 ִּביִציָאְת ִמְתַּפֵּלל ִלְזּכֹות ְּבָחְכָמה, ַא ַלָּדרֹום ִּכי ְּבַוַּדאי ִהְּנ ָּפֶני

ַלֲעָסֶקי ָראּוי ָהָיה ֶׁשִּתְפֶנה ַלָּצפֹון ְּכֵדי ֶׁשִּתְזֶּכה ַלֲעִׁשירּות.

ַא ַרִּבי ְנחּוְנָיא ֵהִׁשיב ָלֶהם: "ַּגם ִּביִציָאִתי ִהְנִני ִמְתַּפֵּלל ַעל ָחְכָמה 
ְּבִריךְ  ְלקּוְדָׁשא  הֹוָדָאה  ֲאִני  נֹוֵתן  ֶׁשֵּכן  ֲעָסַקי.  ַהְצָלַחת  ַעל  ְוא 
ִמּיֹוְׁשֵבי  ֶחְלִקי  ָׂשם  ְוא  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית  ִמּיֹוְׁשֵבי  ֶחְלִקי  ֶׁשָּׂשם  הּוא 

ְקָרנֹות".
'ְלׁשֹון ָזָהב' - ַהְקָּדַמת ַהּמֹו"ל

ְוא ָיכֹול מֶֹׁשה ָלבֹוא
"ּוְכבֹוד ה' ָמֵלא ֶאת  ַהִּמְׁשָּכן... ְוא ָיכֹל מֶֹׁשה ָלבֹוא ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד" 

(מ לד; לה)

ה ַּבָּגאֹון ַהַּמֲהָר"ץ ַחּיּות ֶׁשָעַבר ַּפַעם ָסמּו ַל'ֶּטְמֶּפל' ֶׁשֵהִקימּו  ַמֲעֹשֶ
ָהֶרפֹוְרִמים ָּבִעיר ִויָנה, ּוְכֶׁשִהְבִחין ַּבִּכּתּוב ֶׁשָהָיה ָחרּוט ַעל ֶּפַתח 
ִּכי  "ִנְרֶאה  ִּבְׁשִנינּותֹו:  ָאַמר  ַהִּמְׁשָּכן",  ֶאת  ָמֵלא  ה'  "ּוְכבֹוד  ַהִּבְנָין: 
ַאֲחָריו:  ַהָּבא  ַהָּפסּוק  ֶאת  ָּכאן  ְמַצְּטִטים  ֵהם  ָהיּו  ִאּלּו  ָהָיה  מּוָטב 

'ְוא ָיכֹל מֶֹׁשה ָלבֹוא ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד'".

"פּון אּוְנֶזער ַאְלֶטען אֹוָצר"

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

ני ּפְ ם

ֲעבֹוַדת ַהִּיחּוד
"ֲעבַֹדת ַהְלִוִּים" (לח כא)

"ַהְלִוִּים" ְּבִגיַמְטִרָּיה צ"א ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל 'ָאֵמן', ְוֵיׁש ְלָבֵאר 
ַהִּמְקָּדׁש  ְּבֵבית  ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה  ַהְלִוִּים"  "ֲעבַֹדת  ֶׁשְּבֶאְמָצעּות 
ַהַּנֲעֶׂשה  ַהִּיחּוד  ֵמֵעין  ַהְּקדֹוִׁשים,  ַּבֵּׁשמֹות  ִיחּוד  ַנֲעָׂשה 

ַּבֲעִנַּית 'ָאֵמן' ֶׁשִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיה ֲהָוָי"ה ַואדֹנָ"י. 

'ַּבת ַעִין' פר' ְפקּוֵדי

ַמֲעֵׂשה ַרב ִמ'ַּבַעל ַהְּלבּוִׁשים'
ְּביֹום ִראׁשֹון, ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ָיחּול יֹום ַהָּיאְרַצייט ֶׁשל ַהְּגַה"ק

 ַרִּבי ָמְרְּדַכי ָיֶפה ָזָצ"ל ַּבַעל ַה'ְּלבּוִׁשים' (נפ' ג' ַּבֲאָדר ב' ה"א שע"ב):
ָידּוַע ּוְמֻפְרָסם הּוא ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשֵאַרע ִעּמֹו ִּבְזַמן ֶׁשָּלַמד ִעם 'ֶהָחָכם ַאּבּוָהב', ַּכֲאֶׁשר ִּבְׁשָגָגה א ָעָנה ָאֵמן ַאַחר ִּבְרַּכת ֶיֶלד ָקָטן, 
ְוֶהָחָכם ַהִּנְזָּכר ִנָּדהּו ְּכֵדי ְלַהִּצילֹו ִמְּגֵזַרת ִמיָתה, ַרְחָמָנא ִליְּצָלן. ְוא ִּכֵּפר לֹו ִנּדּויֹו ַעד ֲאֶׁשר ִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ִלְדרֹׁש ְּבָכל ָמקֹום, 

ּוְלַלֵּמד ֶאת ָּבָניו ַאֲחָריו ַעל ֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן ְוַעל ּגֶֹדל ָעְנׁשֹו ֶׁשל ִמי ֶׁשֵאינֹו ִנְזָהר ָּבּה.
ַהַּמֲעֶׂשה הּוָבא ַּבֲאִריכּות ְּבַהְקָּדַמת ִסְפרֹו 'ְלבּוׁש ַהְּתֵכֶלת', ּוְבִסּיּומֹו ֶנֱאָמר:

ה ֶזה ַּפַעם ַאַחת ְּבחֶֹדׁש,  "ַעל ֵּכן ַהָּיֵרא ְוָחֵרד ַעל ְּדַבר ה' ִיְקָרא ַמֲעֹשֶ
ְלהֹוִדיַע ְלָכל ְּבֵני ֵּביתֹו ָהֹעֶנׁש ַהָּגדֹול ְלִמי ֶׁשֵאינֹו עֹוֶנה ָאֵמן..."

ַּגם ֲאִני אֹוֵמר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא 
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ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ

ֶאת ִסּפּור ַהֵּנס ַהֻּמְפָלא ֶׁשְּלָפֵנינּו ָׁשַלח ְלַמֲעֶרֶכת 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ְיהּוִדי ָיָקר, ּתֹוָׁשב ַהִּיּׁשּוב 
ַּבָּׁשבּועֹות  ַלּכֹוָתרֹות  ֶׁשָעָלה  ּוַּפְסטֹוָרִלי  ָׁשֵקט  ִיּׁשּוב  ִּבְנָיִמין,  ֶׁשְּבִמְזַרח  חֹורֹון'  'ֵּבית 
ֶאת  ְוָהְרגּו  ָּדם  ְצֵמֵאי  ְמַחְּבִלים  ְלתֹוכֹו  ָחְדרּו  ֶׁשּבֹו  ָהַרְצָחני  ַהִּפּגּוַע  ְּבִעְּקבֹות  ָהַאֲחרֹוִנים 

ַאַחת ִמּתֹוְׁשבֹוָתיו הי"ד.

ַּבִּסּפּור   ָּכ ְוַעל  ַהּיֹום,  ְּבאֹותֹו  ָׁשם  ִהְתַרֲחׁשּו  ְּגלּוִיים  ִנִּסים  אּוָלם  יֹוְדִעים,  ַרִּבים  א 
ֶׁשְּלָפֵנינּו:

ֶאת יֹום ט"ּּו ִּבְׁשָבט ָנֲהגּו ְלַצֵּין ְּבָכל ְּתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲאִכיַלת ֵּפרֹות ִׁשְבַעת ַהִּמיִנים 
ּוְׁשַאר ֵּפרֹות ֶׁשִהְתָּבְרָכה ָּבֶהם ַאְרֵצנּו ַהְּקדֹוָשה.

'ֵּבית חֹורֹון' ְרִגיִלים ָהיּו ְלַצֵּין ְּבָכל ָׁשָנה ֶאת יֹום ט"ּּו ִּבְׁשָבט  ַּגם ְּבַגֵּני ַהְּיָלִדים ַּבִּיּׁשּוב 
ַהַּגָּננֹות  ֶׁשִאְרְּגנּו  ְיִציָרִתּיֹות  ּוְבַהְפָעלֹות  ְּבַסְדָנאֹות  ׁשֹוִנים,  ִמִּמיִנים  ֵּפרֹות  ַּבֲאִכיַלת 

ַהְּמסּורֹות.

ּוַמְפִּתיַע:  ַחְדָׁשִני  ַרְעיֹון  ֲחֶבְרָּתּה,  ַּבֲעַצת  ֶהֶעְלָתה,  ַהַּגָּננֹות  ַאַחת  ָּדָבר.  ָנַפל  זֹו  ְּבָׁשָנה 
 ְוָכ ַהַּגִּנים,  ַיְלֵדי  ְלָכל  ְּכָלִלית  ֲאֵמִנים'  'ְסעּוַדת   ַֹלֲער ְוַהְפָעלֹות,  ַסְדָנאֹות  ִּבְמקֹום 
ְלַהְרִויחַ ִמְּלַבד ִקּיּום ִמְנַהג ֲאִכיַלת ַהֵּפרֹות, ַּגם ַהְחָּדַרת ְמלֹוא ָחְפַנִים ֱאמּוָנה ַּבְּיָלִדים 
ָהַרִּכים, ּוַבד ְּבַבד ֶלֱאסֹף ֵמאֹות ַרּבֹות ֶׁשל ְזֻכּיֹות ְוֶׁשל ַמְלָאִכים ְטהֹוִרים ֶׁשִּיְהיּו ְמִליֵצי 

יֶֹׁשר ַעל ַהִּיּׁשּוב ְוַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹו.

ֶּפֶרק  ַהַּגִּנים  ַיְלֵדי  ֶאת  ְלַלֵּמד  ְּכֵדי  ַהַּגָּננֹות  ִנְּצלּו  ִּבְׁשָבט  ט"ּּו  ְלַחג  ֶׁשָּקְדמּו  ַהָּיִמים  ֶאת 
חֹוֶתֶמת  'ָאֵמן'  ֲעִנַּית  ִּכי  ְּפׁשּוטֹות  ְּבִמִּלים  ִליָלִדים  ִהְסִּבירּו  ֵהן  ָאֵמן.  ֲעִנַּית  ְּבִמְצַות 

ּוַמְׁשִליָמה ֶאת ַהְּבָרָכה, ְוִכי ִמָּכל ָאֵמן ִנְבָרא ַמְלָא ָטהֹור.

ְּכמֹו ֵכן ִהְקִריאּו ַהַּגָּננֹות ִליָלִדים ֶאת ִּדְבֵרי ֲחָז"ל ְּבֶׁשַבח ֲעִנַּית ָאֵמן, ְוֶאת ַהָּׂשָכר ַהֻּמְפָלא 
ֶׁשִהְבִטיחּו ַלַּמְקִּפיד ַעל ָּכ: "ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן".

ָּכ, ְּבַהִּגיַע ַהּיֹום ַהְּמֻיָחל ְּכָבר ָהיּו ַהְּיָלִדים מּוָכִנים ּוְמֻזָּמִנים ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה, ּוַבָּׁשָעה 
ַהְּסעּוָדה   ְּבַמֲהַל  .ַהֶּמֶל ְּכַיד  'ֲאֵמִנים'  ִלְסעּוַדת  ַיְחָּדו  ַהַּגִּנים  ַיְלֵדי  ִהְצָטְרפּו  ַהְּיעּוָדה 
ֵּבְרכּו ַהְּיָלִדים ְּבִׂשְמָחה ַעל ַהֵּפרֹות ַהְּמֻגָּוִנים ֶׁשֻהְּגׁשוּ ִלְפֵניֶהם, ְוָענּו ֶזה ַאַחר ֶזה 'ָאֵמן' 

ְּבקֹול ּוְבַכָּוָנה.

ֶׁשָּיְצאּו  ֲאֵמִנים  ֵמאֹוָתם  ֶׁשָעלּו  ַהְּטהֹוִרים  ַהַּמְלָאִכים  ִּכי  ִהְתָּבֵרר  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָקָצר  ְזַמן 
ִמִּפּיֹות ְטהֹוִרים ֶׁשל ְּכִׁשִּׁשים ִּגּבֹוִרים – ַיְלֵדי ֶחֶמד ֶׁשֹּלא ָטֲעמּו ַטַעם ֵחְטא, ָעְמדּו ִלְזכּות 
ַהִּיּׁשּוב ֻּכּלֹו, ּוַבָּׁשָעה ַהַּמְתִאיָמה סֹוְככּו ַעל ּתֹוָׁשָביו ְּבַכְנֵפיֶהם ְוגֹוְננּו ֲעֵליֶהם ִמֶּפַגע ַרע 

ְוצּוָקה.

*

ּוְמֻאָּׁשִרים  ְׂשֵמִחים  ְלָבֵּתיֶהם,  ַהְּיָלִדים  ַאֲחרֹוֵני  ִהְתַּפְּזרּו  ַהָּצֳהַרִים  ַאַחר  ְּבָׁשָעה 16:30 
ַעל ַהְּזכּות ֶׁשָּנְפָלה ְּבֶחְלָקם ְּביֹום ֶזה, ַלֲענֹות ֲעָׂשרֹות ַרּבֹות ֶׁשל ֲאֵמִנים ְוִלְזּכֹות ְלַחֵּיי 

ָהעֹוָלם ַהָּבא.

ֵּכיָון ֶׁשַחָּזֵאי ֶמֶזג ָהֲאִויר ִהְתִריעּו ַעל ֶׁשֶלג ֶׁשָעׂשּוי ָלֶרֶדת ַּבָּיִמים ַהְּקרֹוִבים, ֶנְחְּפזּו ַּכָּמה 
ַּבִּמְבֶנה  ֶׁשָּשְכָנה  ַהְּׁשכּוָנִתית  ַהַּמֹּכֶלת  ֵעֶבר  ֶאל  ֵמַהַּגן  ַיְלֵדיֶהם  ֶאת  ֶׁשָּנְטלּו  ֵמַההֹוִרים 

ַהָּצמּוד ְלַגֵּני ַהְּיָלִדים, ְּכֵדי ִלְרּכֹׁש ִמְצָרִכים ִלְקַראת ּבֹוא ַהֶּׁשֶלג.

ְּבָׁשָעה 16:45, ְּבעֹוד ַהְּיָלִדים ְוהֹוֵריֶהם סֹוְבִבים ֵּבינֹות ַלַּמָּדִפים ָהֲעמּוִסים, ִנְּצלּו ְׁשֵני 
ֶּגֶדר  ֶאת  ָחְתכּו  ַהּיֹום,  ְּבאֹותֹו  ֶׁשָּׂשַרר  ַהּסֹוֵער  ָהֲאִויר  ֶמֶזג  ֶאת  ִיְׁשְמֵעאִלים  ַעְוָלה  ְּבֵני 
ְלִמְטֲעֵני  ְוַעד  ְמֻׁשָּננֹות  ִמַּסִּכיִנים  ׁשֹוִנים:  ַמְׁשִחית  ִּבְכֵלי  ֲעמּוִסים  ְּכֶׁשְּכֵליֶהם  ַהִּיּׁשּוב 
ְוַהַּמֹּכֶלת  ַהְּיָלִדים  ַּגן  ְלֵעֶבר  ִהְתַקְּדמּו  ְּפֵניֶהם  ַעל  ֶרַצח  ּוְכֶׁשֲחַמת  ְקַטִּנים,  ַחָּבָלה 

ַהְּסמּוָכה לֹו.

ְּבַדְרָּכם ִהְסִּפיקּו ִלְרצַֹח ִאָּׁשה ְצִעיָרה ֶׁשִּנְקְרָתה ְּבַדְרָּכם, הי"ד, ּוִמָּיד ִהְמִׁשיכּו ְלַיֲעָדם 
ָהִעָּקִרי – ַהַּמֹּכֶלת ַהְּׁשכּוָנִתית, ָׁשם ִּתְכְננּו ְלַבֵּצַע ֶאת ִעַּקר ְזָמָמם.

ֲעמּוסֹות  ְּכֶׁשָּיֶדיָה  ְמֻבֶּגֶרת  ִאָּׁשה  ִמֶּמָּנה  ָיְצָאה  ַלַּמֹּכֶלת  ְלִהָּכֵנס  ֶׁשָעְמדּו  ִלְפֵני  ֶרַגע 
ָוֶפֶלא,  ֵנס  ְּבאַֹרח  אּוָלם  ֶׁשִּביֵדיֶהם,  ַּבַּסִּכיִנים  ָּבּה  ִלְפגַֹע  ִמֲהרּו  ָהָאָדם  ִּפְרֵאי  ַׂשִּקּיֹות. 
ְמכֹוִנית   ְלתֹו ּוְלִהָּכֵנס  ִמְּפֵניֶהם  ְלִהָּמֵלט  ִהְצִליָחה  ִהיא  ּוְמַדֶּמֶמת,  ְּפצּוָעה  ְּבעֹוָדּה 
ִלְפֵני  א  ֵמַהָּמקֹום  ָנָסה  ִהיא  ַּבִּמְתַרֵחׁש.  ִהְבִחין  ְוַנָהָגּה   ַהָּסמּו ַּבְּכִביׁש  ֶׁשָחְלָפה 
ֶׁשַהְּמַחְּבִלים ִהְׁשִליכּו ְלֶעְבָרּה ִמְטַען ֶנֶפץ ְמֻאְלָּתר ֶׁשָהָיה ִּבְרׁשּוָתם, ֶׁשִּנֵּפץ ֶאת ִׁשְמׁשֹות 

ָהֶרֶכב ַא ְּבֶדֶר מֹוֵפת א ִהְתּפֹוֵצץ.

ּבֶֹקר  ְּבאֹותֹו  ֶׁשָעְרכּו  ַהַּגָּננֹות  ֵמַאַחת  ַאֶחֶרת  א  ָהְיָתה  ָהִאָׁשּה  אֹוָתּה  ִּכי  ְלַצֵּין  ַמְדִהים 
ָהָאֵמן  ַמְלֲאֵכי  ִהִּקיפּוָה  ֵּכיַצד  ְּבָׂשָרּה  ַעל  ָחָׁשה  ִהיא  ַהְּמַרֶּגֶׁשת.  ָהֲאֵמִנים  ְסעּוַדת  ֶאת 

ַהְּטהֹוִרים ְוגֹוְננּו ָעֶליָה ִמָּכל ַרע.

ַהְּמַחְּבִלים ֵהִחיׁשּו ֶאת ַּפֲעֵמיֶהם ֶאל ַהַּמֹּכֶלת ֶׁשָהְיָתה ֲעמּוָסה ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ְּבקֹוִנים, 
ַּבְּיָלִדים ּוְבהֹוֵריֶהם. ִּבְתִחָּלה ֵהם ִהְׁשִליכּו ְלֶעְבָרּה ִמְטֲעֵני ֶנֶפץ, ֶׁשַּגם ֵהם, ְּבאַֹרח ֻמְפָלא 
ּוְבַחְסֵדי ָׁשַמִים, א ִהְתּפֹוְצצּו, ּוַבֶהְמֵׁש ִנּסּו ְלִהָּכֵנס ְוִלְפּגַֹע ַּבּקֹוִנים, ַא ָאז ָהַדף אֹוָתם 

ַּבַעל ַהֲחנּות ְּבֶאְמָצעּות ֶעְגַלת ְקִנּיֹות ְּפׁשּוָטה – ֵנס ִּבְפֵני ַעְצמֹו.

ּבֹו  ִלְפגַֹע  ַהָּללּו  ִנּסּו  ַהְּמַחְּבִלים,  ֶאת  ַלֲהרֹג  ְּכֵדי  ַהִּיּׁשּוב  ְמַאְבֵטַח  ְלַבּסֹוף  ְּכֶׁשִהִּגיַע  ַּגם 
ִמְתּבֹוְסִסים  ָנְפלּו  ְוֵהם  ְּבָיָדם  ָעָלה  א  ְזָמָמם  אּוָלם  ִּבְרׁשּוָתם,  ֶׁשָהיּו  ַהַּמְׁשִחית  ִּבְכֵלי 

ְּבָדָמם.

ֵאיֶנּנּו ִמְתַיְּמִרים ְלָהִבין ֶאת עֶֹמק ַּכָּונֹוָתיו ֶׁשל ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם, ַא א נּוַכל ְלִהְתַעֵּלם ִמַּיד 
ַהַהְׁשָּגָחה ֶׁשִּנְגְלָתה ֶאל מּול ֵעיֵנינּו, ְוהֹוִביָלה ְלָכ ֶׁשְּסֻעַּדת ָהֲאֵמִנים ֲעִתיַרת ַהְּסֻגּלֹות 
ִּתְתַקֵּים ַּדְוָקא ְּבאֹותֹו יֹום ֶׁשּבֹו ָחְפצּו אֹוָתם ְרָׁשִעים ִלְפגַֹע ְּבַכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ִמְּבֵני ַהִּיּׁשּוב, 

ְוָכ ָּתִביא ְלַהָּצָלָתם ַהֻּמְפָלָאה.

"יֹודּו ַלה' ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם" (ְּתִהִּלים קז, ח)

ֶאת ַהִּמְכָּתב ַהְּמֻיָחד ְמַסֵּים ַהּכֹוֵתב, ּתֹוָׁשב 'ֵּבית חֹורֹון' ִּבְקִריָאה ִנְרֶּגֶׁשת ִלְכַלל ִיְׂשָרֵאל: 
"ַאִחים ְיָקִרים! ִהְזַּדְּמנּות ִנְפָלָאה ִנְקֵרית ִּבְפֵניֶכם ְּבָכל יֹום ָויֹום ּוְבָכל ַּבִית ּוַבִית, ִלְזּכֹות 
ִּבְׁשִמיָרה ּוַבֲהָגָנה ִנְפָלָאה ַעל ְיֵדי ַהְקָּפָדה ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ָּכל ְּבָרָכה ּוְבָרָכה: ֵהן ַעל 
ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ַהִּנְפָלאֹות ֶׁשִאָּתן ָאנּו ּפֹוְתִחים ֶאת יֹוֵמנּו, ְוֵהן ַעל ִּבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין ָהַרּבֹות 
ַהַּמִּקיפֹות אֹוָתנּו ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ָׁשעֹות ִּביָמָמה. ְנָבֵר ֶאת ִּבְרכֹוֵתינּו ְּבקֹול ּוְנַזֶּכה  ֶאת 
ַהּסֹוְבִבים אֹוָתנּו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ּוְבָכ ְנַמֵּלא ֶאת 'ַׂשק ַהֲהָגנֹות' ְּבַמְלָאִכים ְצחֹוִרים ֶׁשָּיֵגּנּו 

ָעָליו ִמָּכל ָצָרה ְוצּוָקה. ָאֵמן".

ַמִּתיר ֲאסּוִרים
ְּכֶׁשָאנּו ְׁשקּוִעים ִּבְׁשַנת ַהַּלְיָלה, ָּכל ֵאיָבֵרינּו, ְלִמן ַהּמַֹח ְוַעד ַּכּפֹות ָהַרְגַלִים, ִהָּנם ַּכֲאסּוִרים ִּבְכָבִלים ְלא ְיכֶֹלת 

ְּתנּוָעה.

ַּבּבֶֹקר, ְּבֵעת ֶׁשִּמְתעֹוְרִרים ָאנּו ִמן ַהֵּׁשָנה ֲהֵרינּו ְּכיֹוְצִאים ַלָחְפִׁשי ִמן ַהַּמֲאָסר. ָׁשָעה זֹו ְמַסֶּפֶקת ָלנּו ִהְזַּדְּמנּות 
ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבטֹוַבת ה' ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה ָלנּו ְּכֶׁשָּנַתן ְּבָיֵדינּו ֶאת ַהּכֹחַ ְלָהִניַע ֶאת ֵאיָבֵרינּו ְּבָכל ֵעת ֶׁשַנְחּפֹץ. ִאם ְנַהְרֵהר 
ְּבִקיָמָתם  ְוַאף  ַהּזֹו,  ַהֻּמְפָלָאה  ַהְּיֹכֶלת  ֶאת  ְּבָיָדם  ֵאין  ֵלב  ְלַדֲאבֹון  ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  ֵהָּמה  ַרִּבים  ִּכי  ְנַגֶּלה  ַּבָּדָבר 

ִמְּׁשָנָתם נֹוָתִרים ַּכֲאסּוִרים ַעל ִמּטֹוֵתיֶהם ְלא ְיכֶֹלת ְלָהִניַע ֵאיָבר.

ֵסֶפר  ַּבַעל  ֶׁשהֹוָרה  ּוְכִפי  זֹאת,  טֹוָבה  ַעל  ְלבֹוְרֵאנּו   ּוְלָבֵר ְלהֹודֹות  ֶׁשּנּוַכל  ְּכֵדי  נֹוֲעָדה  ֲאסּוִרים'  'ַמִּתיר  ִּבְרַּכת 
ֲחִסיִדים (סי' קנה): "ּוְבפֹוַתֲחָך ֵעיֶני ָּתִׂשים ַעל ְלָבְב... ֵּכיַצד ִאיׁש יֹוֵצא ִמֵּבית ָהֲאסּוִרים ַחָּיב ְלהֹודֹות ַלָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא. ְוֵאין ָל ָחבּוׁש יֹוֵתר ִמן ַהָּיֵׁשן, ָצִרי ְלָבֵר ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ָמה ֶׁשֹּלא ָהָיה ְּב ְיכֶֹלת קֶֹדם ָלֵכן, 

ְוא ָהָיה ְּב ֶמְמָׁשָלה ְּבגּוְפ. ּוָבְרֵכהּו ַעל ָּכל ֵאָבר ְוֵאָבר ֶׁשָהָיה ִנְקַׁשר, ְוַעָּתה ְּפָתָחם ַלֲעׂשֹות ְצָרֶכי ָּבֶהם".

'ֲאסּוִרים' ֵאיָנּה ְמֻכֶּוֶנת ַּדְוָקא ְלֵאּלּו ַהִּנְמָצִאים ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים, ֶאָּלא ַאף ָּכל  עֹוד ָּכְתבּו ַרּבֹוֵתינּו ִּכי ַמְׁשָמעּות 
ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ָּדָבר ַהַּמְפִריַע לֹו ַּבֲעבֹוַדת יֹומֹו. ְלִפיָכ ָעֵלינּו ְלהֹודֹות ִּבְבָרָכה זֹו ַאף ַעל ָּכ ֶׁשְּבָכל ּדֹור ְודֹור ְמַסֵּיַע 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלִיְׂשָרֵאל ָהֲאסּוִרים ְּבֶחְבֵלי ַהָּגלּות ַלֲעמֹד מּול ֶאְתְּגֵרי ַהָּׁשָעה (ָרָד"ק ְּתִהִּלים קמו ז, ִסּדּור ַיֲעבֵ"ץ), 

ְוֵכן ְלָכל ֵאּלּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַחְּלָצם ִמָּצָרה אֹו ִמּדַֹחק ('ּתֹוַרת ֱאֶמת' - ַׁשָּבת ָזכֹור תרכ"ח).

ְוָתִסיר  ָהַרע  ִמֵּיֶצר  ַמֲאָסִרי  ֶׁשַּתִּתיר  ָרצֹון  "ְיִהי  ַלַּבָּקָׁשה:  זֹו  ִּבְבָרָכה  ְלַכֵּון  ֶׁשָראּוי  ְּבִסּדּורוֹ  ַהַּיֲעֵב"ץ  ָּכַתב  עֹוד 
ֻטְמָאִתי". ְוֶזהּו ַהָּמקֹום ְלַהְזִּכיר ֶאת ִׁשירֹו ַהּנֹוָדע ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי: "ַעְבֵדי ַהְּזַמן ַעְבֵדי ֲעָבִדים ֵהם, ֶעֶבד ה' 

הּוא ְלַבד ָחְפִׁשי, ַעל ֵּכן ְּבַבֵּקׁש ָּכל ֱאנֹוׁש ֶחְלקֹו, ֶחְלִקי ה' ָאְמָרה ַנְפִׁשי".

זֹוֵקף ְּכפּוִפים
ִּבְתִחַּלת ֻחָּמׁש ְּבֵראִׁשית (א כו) קֹוְרִאים ָאנּו ַעל ָּכ ֶׁשּקֶֹדם ֶׁשִּנְבָרא ָהָאָדם ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַלַּמְלָאִכים: 
"ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו". ְוָאֵכן, ׁשֹוָנה ִהיא ְּבִריַאת ָהָאָדם ִמְּׁשַאר ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים, ְּבָכ ֶׁשהֹוֵל הּוא ְּבקֹוָמה 
ְנָׁשָמה  ֵיׁש  ֶׁשָּלָאָדם  ִמּׁשּום  ִהיא   ְלָכ ַהִּסָּבה  ַאְרַּבע.  ַעל  ְּכפּוִפים  ַההֹוְלִכים  ַהַחִּיים  ַּבֲעֵלי  ְׁשַאר  ְלֻעַּמת  ְזקּוָפה 
ְּגבֹוָהה ַהֲחצּוָבה ִמַּתַחת ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד, ָלֵכן ִהיא ׁשֹוֶאֶפת ָּתִמיד ְלַהְגִּביַּה ֶאת ַהּגּוף ֶׁשּנֹוֶטה יֹוֵתר ֶאל ָהָאֶרץ, ַהָּמקֹום 

ִמָּׁשם ִנְלַקח, ִּכי ֶטַבע ַהָּדָבר ְלִהָּמֵׁש ַאַחר ְמקֹורֹו ('ֵסֶפר ַהָּיָׁשר' לר"ת פ"א).

עֹוד ָּכַתב ַּבַּמֲהָר"ל (ֶּדֶר ַחִּיים, ָאבֹות ג יד; ְּבֵאר ַהּגֹוָלה ַהְּבֵאר ַהִּׁשִּׁשי) ֶׁשַּמְׁשָמעּות 'ֶצֶלם ֱאִקים' ִמְתַּבֵּטאת ַּגם ִּבְזִקיַפת 
 א ְּכמֹו ְׁשַאר ַּבֲעֵלי ַחִּיים הֹוְלֵכי ָׁשחּוַח. ִּכי ִמי ֶׁשהֹוֵלַהּקֹוָמה, ּוְלׁשֹונֹו ָׁשם: "ֶׁשְּבִריָאתֹו ֶׁשל ָאָדם ִּבְזִקיָפה, ְו
ָׁשחּוַח הּוא מֹוֶרה ַעל ֶׁשֵּיׁש ָעָליו ָאדֹון, ּוְלִפיָכ הֹוֵל ָׁשחּוַח ְּכמו ֶעֶבד ֶׁשהֹוֵל ָׁשחּוַח ִלְפֵני ָאדֹון ֶׁשּלֹו. ֲאָבל ַהֵּׁשם 

ִיְתָּבַר ֵאין ָעָליו, ְלָכ ָהָאָדם ֶׁשהּוא ִּבְזִקיָפה ֶנֱאַמר ָעָליו ֶׁשהּוא ְּבֶצֶלם ֱאִקים".

ַּכֲאֶׁשר ָהָאָדם עֹוֵמד ַעל ַרְגָליו ַמְרֶאה הּוא ֶׁשַהְּנָׁשָמה ֶׁשְּבמֹחוֹ ִהיא זֹו ֶׁשּׁשֹוֶלֶטת ַעל ּגּופֹו ְוא ָחִליָלה ְלֵהֶפ, ְוֶזהּו 
ִסיָמן ִלְׁשֵלמּות ָהָאָדם ('סֹוד ְיָׁשִרים' לרח"ה ֵמַראְדִזין, ב' ְּדֶפַסח אֹות יח).

ָּתִמיד  ֶׁשִּנְׁשַאף  ְּכֵדי  ְזקּוָפה  ְּבקֹוָמה  ּוְבָרָאנּו  ַהַחִּיים  ַּבֲעֵלי  ִמְּׁשַאר   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶׁשרֹוְמָמנּו  ֶזה,  ָּגדֹול  ֶחֶסד  ַעל 
ְלִהְתרֹוֵמם ְּברּוָחִנּיּות ּוְכֵדי ֶׁשַהְּנָׁשָמה ַהְּטהֹוָרה ִּתְׁשט ַעל ּגּוֵפנּו ְוא ְלֵהֶפ, מֹוִדים ָאנּו ְּבִבְרַּכת 'זֹוֵקף ְּכפּוִפים' 

(ְרֵאה 'ָיֶפה ַלֵּלב' סי' מו אֹות י, ְּבֵׁשם 'ְּדָרׁשֹות מהרימ"ט').

הֹוִסיף ְוָאַמר ָהְרַה"ק ִמִּפיַאֶסְצ'ָנה: "ִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת ִּבְרַּכת 'זֹוֵקף ְּכפּוִפים' ָראּוי ְלהֹוִסיף ּוְלַבֵּקׁש ְּבִהְרהּור ַהֵּלב: 
'ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם, ָּכפּוף ֲאִני, ֵהן ְּבִעְנְיֵני ַהּגּוף ֵהן ְּבִעְנְיֵני ַהֶּנֶפׁש ַּתַחת עֹל ַהֶּגֶׁשם ְוַהִּסְטָרא ַאְחָרא, ַאָּתה ַהּזֹוֵקף 

ְּכפּוִפים – ְזקֹף ְוַהֲעֵמד אֹוִתי!'" ('ֶּדֶר ַהֶּמֶל' פר' ְּבַׁשַּלח).

רֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים
ָהָאֶרץ ֶׁשָעֶליָה ָאנּו ַחִּיים עֹוֶמֶדת ֻּכָּלּה ַעל ְּפֵני ַהַּמִים, ַּכֶּנֱאָמר ִּבְתִהִּלים (כד ב): "ִּכי הּוא ַעל ַיִּמים ְיָסָדּה ְוַעל ְנָהרֹות 

ְיכֹוְנֶנָה", ְועֹוד ָאְמרּו ֲחָז"ל (ִמְדַרׁש ְּתִהִּלים צג): "ָהָאֶרץ ְמֻרַּקַעת ַעל ַהַּמִים ָּכֳאִנָּיה ֶׁשִהיא ָצָפה ְּבֵלב ָים".

ְלִפי ֻחֵּקי ַהֹּכֶבד ַהִּטְבִעִּיים, ַאְדַמת ָהעֹוָלם ָהְיָתה ֲאמּוָרה ִלְׁשקַֹע ְּבתֹו ַהַּמִים ֵמֲחַמת ָּכְבָדּה, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה 
ַּכֲאֶׁשר ִהיא נֹוֵׂשאת ַעל ַּגָּבּה ִמְטָען ָּכֵבד ֶׁשל ִמיְלָיאְרֵדי ְּבֵני ָאָדם, ִּבְנְיֵני ֲעָנק ָועֹוד. 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבַרֲחָמיו ָעָׂשה ִעָּמנּו 'ֵנס ְּבתֹו ֵנס', ְוַאף ֶׁשִהִּקיף ֶאת ָהֶאֶרץ ַּבַּמִים ַהְּדרּוִׁשים ְלִקּיּום ָהעֹוָלם 
ּוַבֲעֵלי ַהַחִּיים ֶׁשּבֹו, ָּגַזר ַעל ַהַּמִים ֶׁשֵּיָאְספּו ְלָמקֹום ֶאָחד ּוְלעֹוָלם א ְיַכּסּו ֶאת ַהַּיָּבָׁשה ְוֶאת ַהּיֹוְׁשִבים ָעֶליָה 

(ַאּבּוִדְרַהם).

ָעֵלינּו ְלַהִּכיר ּוְלַהֲעִרי ֶאת ּגֶֹדל ֲחָסָדיו ֶׁשל ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר, ֶׁשְּמַקֵּים ְּבָכל ֶרַגע ֶאת ָהֶאֶרץ ַעל ַהַּמִים ְּבֹאֶפן ִעיָלִאי 
ֶׁשָּכֶזה, ּוְּמַיְּצָבּה ַעל ָעְמָדּה ֶׁשֹּלא ִּתְתנֹוֵעַע ַאף ִּכְמלֹוא ַהִּניָמה, ְוָהָאֶרץ סֹוֶבֶלת ָעֶליָה ָּכל ָהֲאָנִׁשים ְוָכל ַהִּבְנָיִנים 
ַהְּגבֹוִהים, ּוְבָכל זֹאת א ִנְטַּבַעת ְוא ָזָזה ִמְּמקֹוָמּה. ֶׁשֲהלֹוא ֶטַבע ַהַּמִים ֶׁשָּטַבע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא – ֶׁשְּימֹוְססּו 
ִויפֹוְררּו ּגּוִׁשים ֶׁשּנֹוְתִנים ְלתֹוָכם, ּוִבְפָרט ִאם ַיְכִניסּו ּגּוֵׁשי ָעָפר ְלתֹו ַהַּמִים ִיְתמֹוְססּו ְוִיְהיּו ְלַמִים, ְוִאּלּו ָהֶאֶרץ 

ַהּזֹאת עֹוֶמֶדת ַעל ַהַּמִים ּוְסִביָבּה ַמִים, ּוְבָכל זֹאת ִהיא עֹוֶמֶדת ְּבָחְזָקּה ּוְבָתְקָּפּה ִּכי ָּכ רֹוֶצה ה' ('עֹוַלת ָּתִמיד').

ָמָׁשל ַהַּצָּיר
ֲאִמִּתי  ִצּיּור  ֶׁשִהְתַקֵּבל  ֵּכיָון   ַא סּוס,  ֶׁשל  ְּבִצּיּור  ַרּבֹות  ֶׁשִהְׁשִקיַע  ֻמְפָלא  ַצָּיר  ַעל  ַהָּמָׁשל  הּוא  ּוְמֻפְרָסם  ָידּוַע 
ַלֲחלּוִטין ִאיׁש א ִהִּביט ְלֶעְברֹו. ְּכֶׁשָּקַבל ַעל ָּכ ִּבְפֵני ָחָכם ֶאָחד, ָיַעץ לֹו ַהָּלה ַלְחּתֹ ֶאת ַהִּצּיּור ִלְׁשֵני ֲחָלִקים. 
הּוא ֻהְפַּתע ֵמַהַהָּצָעה ַא ָעָׂשה ִּכְדָבָריו, ְוָאֵכן ְלַמְרֵּבה ַהֶּפֶלא ִמָּיד ֵהֵחּלּו ַהַּמְחָמאֹות ִלְזרֹם... ִּכי ָּכל עֹוד ֶׁשָהָיה 
ַהִּצּיּור ָׁשֵלם ִנְרָאה ָהָיה הּוא ְּכסּוס ַחי ְונֹוֵׁשם ֶׁשַּקָּיִמים עֹוד ֵמאֹות ָּכמֹוהּו ְוִאיׁש ֵאינֹו ִמְתַּפֵעל ִמֶּמּנּו, ַא ָּבֶרַגע 

ֶׁשִהְבִחינּו ָהעֹוְבִרים ְוָׁשִבים ַּבֲחִצי-סּוס, ִמָּיד ָמַׁש ַהָּדָבר ֶאת ְּתׂשּוֶמת ִלָּבם.

ַאף ָאנּו, ְלִעִּתים ִנְדֶמה ָלנּו ֶׁשֻעְבַּדת ֲהִליָכֵתנּו ַעל ַקְרַקע ְיָׁשָרה ְוַיִּציָבה ִהיא ָּדָבר ָּפׁשּוט ּומּוָבן ֵמֵאָליו, ַא ַּכֲאֶׁשר 
ְּכֵדי  ְלֵנס  ָאנּו  ְזקּוִקים  ַּכָּמה  ַעד  ְמִביִנים  ָאנּו  ַּגַעׁש,  ַהר  ִהְתָּפְרצּות  אֹו  ֲאָדָמה  ְרִעיַדת  ַעל  ָחִליָלה  ׁשֹוְמִעים  ָאנּו 

ֶׁשּנּוַכל ְלַהְמִׁשי ַלֲעמֹד ַעל ַקְרַקע ְיִציָבה, ְוָאז  ְּבַוַּדאי נּוַכל ְלהֹודֹות ַעל ָּכ ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמעֶֹמק ִלֵּבנּו.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
ֵנס ַהַהָּצָלה ְּב'ֵבית חֹורֹון'

ע ַמעּתַ ט וום  ַמּבָ ססִספפּפּ ם
ּב'ֵבי לה ִים"  ת "רֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ ְרּכַ יר ֲאסּוִרים" ַעד ּבִ ת "ַמּתִ ְרּכַ ּבִ


