
ת ַצו ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתִפָּלה ְּבא ַּכָּוָנה ָּכמֹוָה ְּכִמְנָחה
"ְוזֹאת ּתֹוַרת ַהִּמְנָחה ַהְקֵרב אָֹתּה; ֵריַח ִניחֹחַ ַאְזָּכָרָתּה ַלה'" (ו ז-ח)

ְנָׁשָמה"  ְּבא  ְּכגּוף  ַּכָּוָנה  ְּבא  "ְּתִפָּלה  ִהיא:  ּכֹל  ְּבִפי  ַהְּׁשגּוָרה  ִאְמָרה 
(ְרֵאה 'חֹובֹות ַהְּלָבבֹות' ש"ח פ"ג). ְוֵיׁש ַלֲעמֹד ַעל ַמְׁשָמעּוָתּה ֶׁשל ִאְמָרה 
ַהֶּנֱאֶמֶרת  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ֶעְרָּכּה  ֶאת  ָוכֹל  ִמּכֹל  ִלְכאֹוָרה  ֶׁשְּמַבֶּטֶלת  זֹאת, 
ְּבא ַּכָּוָנה. ַוֲהלֹוא ֵלב יֹוֵדַע ָמַרת ַנְפׁשֹו, ַּכָּמה ְּפָעִמים ִמְתַּפְּלִלים ָאנּו 
ִמְּבִלי ְלִהְתַּכֵּון ְּבֵפרּוׁש ַהִּמִּלים, ְוִאם ֵּכן, ְּתִפּלֹות ֵאּלּו – ָמה ְיֵהא ֲעֵליֶהן?!

ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ֲחָז"ל ַהּקֹוְבִעים ֶׁשַהְּתִפּלֹות ֻּתְּקנּו ְּכֶנֶגד ַהְקָרַבת ַהָּקְרָּבנֹות 
ַּכָּוָנה  ְּבא  ֶׁשֶּנֶאְמָרה  ִלְתִפָּלה  ַאף  ַהְגָּר"א:  ַרֵּבנּו  ּפֹוֵסק  ב),  כו  (ְּבָרכֹות 
סּוֵגי  ַּכָּמה  ַקָּיִמים   ָּכ ָקְרָּבנֹות  סּוֵגי  ַּכָּמה  ֶׁשַּקָּיִמים  ְּכִפי  ִּכי   .ֵעֶר ֵיׁש 
ְּכָקְרָּבן  ְלָרצֹון  ְּתִפָּלתֹו  עֹוָלה  ְּבַכָּוָנה,  ִמְתַּפֵּלל  ָאָדם  ַּכֲאֶׁשר  ְּתִפּלֹות; 
ֶׁשֹּלא  ִמְתַּפֵּלל  הּוא  ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם  ֶנֶפׁש,  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּבֵהָמה  ִמן  ַהָּבא 
ְּבַכָּוָנה ּדֹוָמה ְּתִפָּלתֹו ְלָקְרַּבן ִמְנָחה ַהָּבא ִמן ַהּדֹוֵמם, ֶׁשַּדְרָּגתֹו ְּפחּוָתה 
הּוא  ֲהֵרי  זֹאת  ַלְמרֹות   ַא ֶנֶפׁש,  לֹו  ֶׁשֵאין  ֵּכיָון  ַהַחי  ִמן  ַהָּבא  ִמָּקְרָּבן 
עֹוֶלה ְלֵריַח ִניחֹוַח [ְוזֹו ִהיא ַמְׁשָמעּות ָהִאְמָרה 'ְּתִפָּלה ְּבא ַּכָּוָנה ְּכגּוף 

ְּבא ְנָׁשָמה']. 
'ֶּכֶתר רֹאׁש' אֹות כב

ִׁשעּור ִמִּפי מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום
"ַהּכֵֹהן ַהְמַחֵּטא אָֹתּה יֹאֲכֶלָּנה ְּבָמקֹום ָקדֹׁש ֵּתָאֵכל ַּבֲחַצר אֶֹהל מֹוֵעד" (ו יט)

'ֵאיֶזהּו  ֶּפֶרק  ֶאת  לֹוַמר  ָאנּו  נֹוֲהִגים  ַׁשֲחִרית,  ְּתִפַּלת  ֶטֶרם  ּבֶֹקר  ְּבָכל 
ְמקֹוָמן' ִמּתֹו ַמֶּסֶכת ְזָבִחים, ְוָכַתב ַעל ָּכ ָהִריְטבָ"א (ע"ז יח ב): "ְוֶזה 
מֹוִרי  אֹוֵמר  ַהְּפָרִקים  ִמְּׁשַאר  יֹוֵתר  ְמקֹוָמן'  'ֵאיֶזהּו  ֶּפֶרק  ָלֶהם  ֶׁשָּבְררּו 

נר"י: 'ִמְּפֵני ֶׁשֻּכּלֹו ָׁשנּוי ְּבִלי ׁשּום ַמֲחֶקת ְּכָלל'".

ֶׁשִהיא  ַהְגָּר"א,  ֵּבֵאר  ַמֲחֶקת  ָּכל  ֻהְזְּכָרה  א  ֶזה  ֶׁשְּבֶפֶרק   ְלָכ ַהִּסָּבה 
ִמּׁשּום ֶׁשהּוא ִנְׁשָנה ְּבַמֲהַל ַהּדֹורֹות ְּבאֹוָתּה ָלׁשֹון ֶׁשָּמַסר מֶֹׁשה ַרֵּבנּו 

ָעָליו ַהָּׁשלֹום ּוְלא ִׁשּנּוי ְּכָלל ('ְּפִניִנים ִמֻּׁשְלַחן ַהְגָּר"א' עמ' קמד).

ֶאת  כד)  אֹות  פ"ה  (ְזָבִחים  ִיְׂשָרֵאל'  ַה'ִּתְפֶאֶרת  ֵהִביא  זֹו  ִלְקִביָעה  ְּכִסּיּוַע 
ִהיא:  ֵמַהָּקְרָּבנֹות  ַּכָּמה  ְּכַלֵּפי  ֶזה,  ְּבֶפֶרק  ַהִּמְׁשָנה  ֶׁשְּלׁשֹון  ָהֻעְבָּדה 
ֵּבית  ַהִּמְׁשָנה  ְּכִתיַבת  ֶׁשִּבְזַמן  ַאף  ַהְּקָלִעים",  ִמן  ְלָפִנים  "ְוֶנֱאָכִלין 
ַהִּמְקָּדׁש ָעַמד ַעל ִּתּלֹו ְוא ָהיּו 'ְקָלִעים'; ֵאין זֹאת ֶאָּלא ִמּׁשּום ֶׁשֶּפֶרק 
ֶזה ִנְׁשַמר ַּכָּלׁשֹון ֶׁשֲאָמָרּה מֶֹׁשה ַּבִּמְדָּבר, ִּבְתקּוַפת ַהִּמְׁשָּכן ֶׁשָהיּו ּבֹו 

'ְקָלִעים'.

ָּדַרׁש ִמָּכ ָהְּגראי"ל ְׁשֵטייְנָמן ְׁשִליָט"א: ָעֵלינּו ְלָהִׁשיב ֶאל ִלֵּבנּו, ַּכָּמה 
ָעֵלינּו ְלהֹודֹות ַעל ַהְּזכּות ַהְּגדֹוָלה ֶׁשָּנְפָלה ְּבֶחְלֵקנּו ַלֲחזֹר ְּבָכל יֹום ַעל 
ַה'ִׁשּעּור' ֶׁשָאַמר מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּכְכָתבֹו ְוִכְלׁשֹונֹו! ְּכִפי ֶׁשָאַמר 
ָהִראׁשֹון  ַהְּפִרי  ְלָיֵדינּו  ִנְקַלע  ָהָיה  ִאּלּו  ִּכי  ִזיָע"א,  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ַרֵּבנּו 
ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּבעֹוָלם, ֵאין ְלָתֵאר ַּכָּמה ָהִיינּו ְמַיְּקִרים ֶאת 
ַהְּזכּות  ֶאת  ְלַיֵּקר  ָעֵלינּו  ַּכָּמה   ,ָּכ ִאם  ְּבָיֵדינּו.  ְלאֹוֲחזוֹ  ֶׁשָּזִכינּו  ָהֶרַגע 
ֶׁשִּנְּתָנה ָלנּו ַלֲחזֹר ְּבָכל יֹום ַעל ְּדָבָריו ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ְּבִדּיּוק ִּכְלׁשֹון 

ְנִתיָנָתם.
'ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן' ח"ג עמ' 741

ִּבְרַּכת 'ַהּגֹוֵמל'
"ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו" (ז יב)

יֹוְרֵדי  ְּכגֹון  לֹו,  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ֵנס  ַעל  הֹוָדָאה  ְּדַבר  ַעל  ִאם   – ּתֹוָדה  ַעל  "ִאם 
ַהָּים ְוהֹוְלֵכי ִמְדָּבִרּיֹות ַוֲחבּוֵׁשי ֵּבית ָהֲאסּוִרים ְוחֹוֶלה ֶׁשִּנְתַרֵּפא" (ַרִׁש"י 

ַעל ִּפי ְּבָרכֹות נד ב).

ַּבְּזַמן ַהֶּזה ֶׁשֵאין ָלנּו ֵּבית ִמְקָּדׁש, ָּכְתבּו ָהִראׁשֹוִנים (רֹא"ׁש ְּבָרכֹות ט ג 
(או"ח  ּובַ'ּטּור'  ּתֹוָדה,  ָקְרַּבן  ִּבְמקֹום  ַהּגֹוֵמל'  'ִּבְרַּכת  ֶׁשִּנְתְקָנה  ְועֹוד) 
ריט) ָנַתן ִסיָמן ַלָּדָבר ִמִּמּלֹות ְּתִפַּלת 'מֹוִדים': "ְוכֹל ַהַחִּיי"ם יֹודּוךָ 

ֶסָלה" - ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ָחבּוׁש ִיּסּוִרים ָים ִמְדָּבר.

'ִאם' ֶׁשָּנַקט ָּכאן ַהָּכתּוב, ַעל ַאף  ָּדַרׁש ַּבַעל 'ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי' ָזָצ"ל: ְלׁשֹון 
ַהּתֹוָרה  ְמָפֶרֶטת  ָאְמָנם  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו,  ָּבָאה  ְּבחֹוָבה,  ְמֻדָּבר  ֶׁשָּכָאמּור 
ָעָליו  'ּכֹוָפה'  ֵאיָנּה   ַא ָּבּה,  הּוא  ֶׁשְּמֻחָּיב  ַה'ּתֹוָדה'  ֵסֶדר  ֶאת  ָלָאָדם 

ַלֲעׂשֹות זֹאת, ִמּׁשּום ֶׁשּתֹוָדה ַהֶּנֱאֶמֶרת ִּבְכִפָּיה ֵאיָנּה ֶנֱחֶׁשֶבת.

ְּבאֹותֹו ִעְנָין הֹוִסיף ַּבַעל 'ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי' ּוֵבֵאר ֶאת ַטַעם ְּכִפילּות ַהָּלׁשֹון: 
ִמְתַרֲחִׁשים  ַרִּבים  ִנִּסים  טֹוב":  ָּכל  ֶׁשְּגָמַלִני  טֹובֹות  ְלַחָּיִבים  "ַהּגֹוֵמל 
ַעד  ַּדי,  ָּבֶהם  ַמְרִּגיׁש  הּוא  ֵאין  ַּדְעּתֹו  ְּבֹקֶצר   ַא ָהָאָדם,  ִעם  יֹום  ְּבָכל 
לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ְּבֵנס  ִנְתָקל  הּוא  ַּכֲאֶׁשר  ָאֵכן,  ִּבְפָרטֹות.  ֲעֵליֶהם   ֶׁשְּיָבֵר ְּכֵדי 
ְלהֹודֹות ָעָליו, ִּדין הּוא ֶׁשּיֹוִסיף ְּבהֹוָדָאתֹו: 'ֶׁשְּגָמַלִני ָּכל טֹוב' – ַאף ִאם 

.ֵאינֹו ַמְרִּגיׁש ְּבָכ
'ֶעְזִרי ֵמִעם ה'' 

ּוִמָּכל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְּסֵרנּו
ֵּדי  ֵאין  ָמה  ִמְּפֵני  ַלֲהִבינֹו:  ֶׁשָעֵלינּו  נֹוָסף  ִעְנָין  ֵיׁש  ַהּגֹוֵמל  ְּבִבְרַּכת 
'ִמי  ְואֹוְמִרים:  ָאנּו  מֹוִסיִפים  ּוַמּדּוַע  'ַהּגֹוֵמל',  ִּבְרַּכת  ַעל  'ָאֵמן'  ַּבֲעִנַּית 

?'...ֶׁשְּגָמְל

ַּכָּמה ְוַכָּמה ִיּׁשּוִבים ִנְּתנּו ִלְׁשֵאָלה זֹו, ְלַהָּלן ָנִביא ְׁשַנִים ֵמֶהם:

ַאֶלְּכַסְנֶדר  ַרִּבי  ַהְּמַחֵּבר  ִיֵּׁשב  ְנָדִרים'  'ַׁשְלֵמי  ְלִסְפרֹו  ְּבַהְקָּדָמתֹו  א. 
ַקְּפָלן: ָידּוַע ִּכי ַּכֲאֶׁשר ַנֲעֶׂשה ְלָאָדם ֵנס, ְמַנִּכים לֹו ִמְּזֻכּיֹוָתיו (ַׁשָּבת לב 
א), ְוַעל ָּכ ָאנּו ְמַאֲחִלים לֹו: "ִמי ֶׁשְּגָמְל ָּכל טֹוב, הּוא ִיְגָמְלָך ָּכל טֹוב 

 .ִמְּזֻכּיֹוֶתי א ְיַנּכּו ְלטֹוָבה נֹוֶסֶפת ְוִנְצִחית ְו ֶסָלה" – ֶׁשִּיְגמֹל ִעְּמ

כה)  ִסיָמן  ִלּקּוִטים  ַיִּציב'  ('ִּדְבֵרי  ִמַּצאְנז  ַחִּיים'  'ֶׁשַפע  ַּבַעל  ָהְרַה"ק  ב. 
ֵּבֵאר זֹאת ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ָהִראׁשֹוִנים (ֵּפרּוׁש ַהּטּור ָהָארֹ, ְּבֵראִׁשית כט לב) 
מֹוִסיף  ֵאינֹו  ִאם  ָלּה,  ֶׁשָּזָכה  טֹוָבה  ַעל  הֹוָדָאה  נֹוֵתן  ֶׁשָאָדם  ֶׁשְּבָׁשָעה 

ּוְמַבֵּקׁש ַעל ֶהָעִתיד, ֲעלּוָלה ַהּטֹוָבה ְלִהָּפֵסק ִמֶּמּנּו.

ֵּכיָון ֶׁשְּבִבְרַּכת 'ַהּגֹוֵמל' א ָיכֹול ַהְּמָבֵר ַלֲחתֹם ְּבַבָּקָׁשה ַעל ֶהָעִתיד, 
 ְלִפיָכ ְּב'ָברּוךְ',  ְלִהְסַּתֵּים  ֶׁשִּדיָנּה  ֲאֻרָּכה  ִּכְבָרָכה  ֵּתָחֵׁשב   ְּבָכ ֶׁשֲהֵרי 

ְמַבְּקִׁשים ָהעֹוִנים ִּבְמקֹומֹו: 'ִמי ֶׁשְּגָמְל... הּוא ִיְגָמְלָך'.

ֲאִמיַרת 'ִמְזמֹור ְלתֹוָדה'
ְּכַהְקָרַבת  ִהיא  ְלתֹוָדה'  'ִמְזמֹור  ֶׁשֲאִמיַרת  ט)  נא  (או"ח  ָהַרמָּ"א  ָּפַסק 
ָקְרַּבן ּתֹוָדה, ּוְלִפיָכ ְּבַׁשָּבת ְויֹום טֹוב ְוֵכן ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ֶׁשֵאין ַמְקִריִבים 
ָערּו' (יד  ֻׁשְלָחן  ּובְ'ִקּצּור  ֶזה.  ִמְזמֹור  אֹוְמִרים  ֵאין  ּתֹוָדה,  ָקְרַּבן  ָּבֶהם 
ַהֻּמְקָרב  ְּכָקְרָּבן  הּוא  ַּבֲעִמיָדה,  ְלאֹוְמרֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשַהַּטַעם  הֹוִסיף  ד) 

ַּבֲעִמיָדה.

ְמֻסָּפר ַעל ָאָדם ֶׁשְּבבֶֹקר ָּבִהיר ֵהִביא 'ִּתּקּון' ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת. ְׁשָאלּוהּו: 
"ְלִׂשְמָחה ָמה זֹו עֹוָׂשה?" ְוֵהִׁשיב: "ֶאֶמׁש, ַּכֲאֶׁשר ָחִציִתי ֶאת ַהְּכִביׁש 
ָּפַגע ִּבי ֶרֶכב. ָּברּו ה', ָיָצאִתי ְּבָׁשלֹום ִמְּתאּוָנה זֹו, ָּבִריא ְוָׁשֵלם, ְוַעל 

ָּכ ְמַבֵּקׁש ֲאִני ְלהֹודֹות".

ִלְמצֹא  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ֻהְפְּתעוּ  ׁשּוב  ַׁשֲחִרית  ְּתִפַּלת  ְלַאַחר  ְלָמֳחָרת, 

 ִּתּקּון'. ַהַּפַעם ֵהִביא אֹותֹו ִמְתַּפֵּלל ַאֵחר. "נּו", ְׁשָאלּוהּו, "ַהִאם ַּגם ְּב'
ָּפַגע ֶרֶכב?" "א ָוא!", ֵהִׁשיב, "ְמַבֵּקׁש ֲאִני ְלהֹודֹות ַעל ָּכ ִּכי ֶאֶמׁש 

ָחִציִתי ֶאת ַהְּכִביׁש ְוא ָּפַגע ִּבי ֶרֶכב...!"

ְּבזֹאת ִיֵּׁשב ַהְּגַר"ח ַקְנֵיְבְסִקי ְׁשִליָט"א ֶאת ְלׁשֹונֹו ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו 
ַהָּׁשלֹום ִּבְתִהִּלים (ק א): "ִמְזמֹור ְלתֹוָדה ָהִריעּו ַלה' ָּכל ָהָאֶרץ". ֶׁשִהֵּנה 
ִלְכאֹוָרה ֵיׁש ִלְתמַֹּה, ִמְּפֵני ָמה 'ָּכל ָהָאֶרץ' ְצִריִכים ָלֵׂשאת ֶאת ַה'ּתֹוָדה', 
ֲהֵרי ַרק ַאְרָּבָעה ֵהם ַהְּצִריִכים ְלָהִביא ָקְרַּבן ּתֹוָדה? ּוֵבֵאר: ַאְרָּבָעה ֵאּלּו 
ְצִריִכים  ָהָאֶרץ'  'ָּכל   ַא ָלֶהם,  ֶׁשֵאַרע  ֵנס  ַעל  ְּבפַֹעל  ְלהֹודֹות  ְצִריִכים 
ְלהֹודֹות ַעל ֶׁשַחֵּייֶהם ִמְתַנֲהִלים ַעל ֵמי ְמנּוחֹות ְּבא ֶׁשִּיְזַּדְּקקּו ְּכָלל 

ְלֵנס.
'ּוָמתֹוק ָהאֹור'

ִמְּפֵני ָמה ֶנֱאֶכֶלת ַהּתֹוָדה ְליֹום ֶאָחד ִּבְלַבד?
"ּוְבַׂשר ֶזַבח ּתֹוַדת ְׁשָלָמיו ְּביֹום ָקְרָּבנֹו ֵיָאֵכל א ַיִּניַח ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר" 

(ז טו)

ֶנְחָׁשב  ַהּתֹוָדה  ֶׁשָּקְרַּבן  ַאף  ַעל  ִמּגּור:  ֱאֶמת'  ָה'ִאְמֵרי  ָהַאְדמֹו"ר  ָאַמר 
ְּכָקְרַּבן 'ְׁשָלִמים' ַהֶּנֱאָכל ִלְׁשֵני ָיִמים, ְּבָכל זֹאת ִצְּוָתה ַהּתֹוָרה ֶׁשַהּתֹוָדה 
ֵּתָאֵכל ַרק ְליֹום ָוַלְיָלה, ֵּכיָון ֶׁשָּקְרַּבן ַהּתֹוָדה ֻמְקָרב ַעל ֵנס, ּוִמיֵדי יֹום 
מֹוִדים:  ְּבִבְרַּכת  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ְּכִפי  ֲחָדִׁשים.  ִנִּסים  ִעָּמנּו  ִמְתַרֲחִׁשים 
'ַעל ִנֶּסי ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמנּו'. ְלִפיָכ ֵאין ְלאֹוְכלֹו ְלָמֳחָרת יֹום ַהְקָרָבתֹו, 

ִּכי ַעד ָאז ִיְתַחְּדׁשּו ִנִּסים ֲחָדִׁשים.
'ִאְמֵרי ַׁשַּמאי'

ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ָּפטּור ֵמעֹוָלה
ּוְלֶזַבח  ְוַלִּמּלּוִאים  ְוָלָאָׁשם  ְוַלַחָּטאת  ַלִּמְנָחה  ָלֹעָלה  ַהּתֹוָרה  "זֹאת 

ַהְּׁשָלִמים" (ז לז)

"ַמאי ִּדְכִתיב: 'זֹאת ַהּתֹוָרה ָלֹעָלה ַלִּמְנָחה ְוַלַחָּטאת ְוָלָאָׁשם'?... ָאַמר 
ַרָּבא: ָּכל ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה, ֵאינֹו ָצִרי א עֹוָלה ְוא ַחָּטאת ְוא ִמְנָחה 

ְוא ָאָׁשם" (ְמָנחֹות קי א).

ַעל ִּפי ָמה ָּדַרׁש ַרָּבא ֶאת ִחּדּוׁשוֹ?

ֵּבֵאר ַרִּבי ֵּגְרׁשֹון ְׁשֶטעֶרן ָזָצ"ל, ַּבַעל 'ַיְלקּוט ַהֵּגְרֻׁשִּני':

ַּבּטּור (או"ח תקפב) ֵהִביא, ֶׁשַהַּמֲהָר"ם ֵמרֹוֶטְנּבּוְרג ָהָיה ַמְקִּפיד לֹוַמר: 
'ַלַחִּיים' ֲעלּוָלה  "ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים" ִּבְׁשָוא, ְוא "ַלַחִּיים" ְּבַפָּתח, ִּכי ִמַּלת 

ְלִהְׁשַּתֵּמַע ְּכ'א ַחִּיים'.

ְלִפי ֶזה נּוַכל ְלָבֵאר, ִּכי ַאף ָּכאן ָּדַרׁש ַרָּבא ֶאת ְּדָבָריו ִמָּכ ֶׁשְּבָפסּוק 
עֹוָלה,  א –  ַהּתֹוָרה,  זֹאת   :ָּכ ּוַמְׁשָמע  'ְלעֹוָלה',  ְוא  'ָל-עָֹלה'  נֹאַמר 

ֶׁשָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ֵאינֹו ָצִרי עֹוָלה ּוְׁשַאר ָקְרָּבנֹות. 

'ַיְלקּוט ַהֵּגְרֻׁשִּני' קֶֹהֶלת ַּדף סא ב

ַמּדּוַע ֻהְזְּכָרה ָהעֹוָלה ִלְפֵני ַהַחָּטאת?
עֹוָלה,  ָקְרַּבן  ִעם  ַיַחד  ֻמְקָרב  ַחָּטאת  ָקְרַּבן  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ִנְפָסק  ַלֲהָלָכה 
ָּתְמהּו  זֹאת  ֲהָלָכה  ַעל  ב).  ז  (ְזָבִחים  ָלעֹוָלה  קֹוֶדֶמת  ַהַחָּטאת  ַהְקָרַבת 
ַהַחָּטאת?  ִלְפֵני  ְוֻהְזְּכָרה  ָהעֹוָלה  ֻהְקְּדָמה  ַּבָּפסּוק  ַמּדּוַע  ַהְּמָפְרִׁשים: 
ְּכֵעין ֶזה ַאף ִהְקָׁשה ַה'ָּמֵגן ַאְבָרָהם' ַעל ְלׁשֹון ַה'ֻּׁשְלָחן ָערּו' (או"ח א 
ה): "טֹוב לֹוַמר... ָּפָרַׁשת עֹוָלה ּוִמְנָחה ּוְׁשָלִמים ְוַחָּטאת ְוָאָׁשם", ַמּדּוַע 

ִהְקִּדים ַהְּמַחֵּבר ֶאת ָהעֹוָלה ַלַחָּטאת?

ַהַּטַעם  ְראּוֵבן':  'ַמֲחֵנה  ַּבַעל  ְּבֵׁשם  ָּדִוד'  'ְּפֵני  ְּבִסְפרֹו  ַהִחידָ"א  ֵּתֵרץ 
ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ִמּׁשּום  ַרק  הּוא  ָלעֹוָלה  ַהַחָּטאת  ְׁשִחיַטת  ֶאת  ֶׁשַּמְקִּדיִמים 
ַלְּקִריָאה  ַהּנֹוֵגַע  ֶזה  ְּבָפסּוק   ְלִפיָכ ִמְּבָׂשָרּה).  (ָהאֹוְכִלים  ַלּכֲֹהִנים  ֵחֶלק 
ַּבּתֹוָרה ְוֵאינֹו עֹוֵסק ִּבְמֻיָחד ְּבֶחְלָקם ֶׁשל ַהּכֲֹהִנים, ְּבַוַּדאי ֵיׁש ְלַהֲעִדיף 

ְלָגבֹוַהּ.  ֻּכָּלּה  ֶׁשֵאין  ַהַחָּטאת  ְּפֵני  ַעל  ְלָגבֹוַהּ,  ֶׁשֻּכָּלּה  ָהעֹוָלה  ֶאת 
ְלִפיָכ ִהְקִּדימּו ֶאת ָהעֹוָלה ַלַחָּטאת.

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

ני ּפְ ם

ֲעִנַּית 'ָאֵמן' עֹוָלה ָּכִליל
"ְוָכל ִמְנַחת ֹּכֵהן ָּכִליל ִּתְהֶיה א ֵתָאכֵל" (ו טז)

ֶׁשַהִּיחּוד   ְלָכ ֶרֶמז  ַהּכֹוֵלל],  [ִעם  צ"א  ְּבִגיַמְטִרָּיה  'ָּכִליל' 
ַהַּנֲעֶׂשה ְּבֶאְמָצעּות ֲעִנַּית 'ָאֵמן' עֹוֶלה ַלָּׁשַמִים ָּכִליל ְּכִמְנָחה 
ּוְמַהֵּפ ֶאת ְּגַזר ִּדינֹו ֶׁשל ָהָאָדם ְלטֹוָבה. ַּכּמּוָבא ְּבִתּקּוֵני זַֹהר 
(מ א) ֶׁשָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחוֹ קֹוְרִעין לֹו ְּגַזר ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים 

ָׁשָנה.
'ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק' עמ' קסח

ָי‡:  ¿„ ר ּ‚ַ הּוָ„ה ּבַ י י¿ ƒַמר ַרּב‡ָ
 !‡ ן ָלעֹוָלם ַהּבָ ה ַלֲענֹו˙ ָ‡מ≈ ה זֹוכ∆ עֹוָלם ַהזּ∆ ה ּבָ עֹונ∆ י ˘ׁ∆ ƒל מ "ּכָ

ים מ‡ י„): ƒּל ƒה ¿ּ̇ ָמר ( ¡‡ ּנ∆ ן? ˘ׁ∆ ƒי ּנַ ƒמ
ן', ָ‡מ≈ ן ו¿ ַע„ ָהעֹוָלם ָ‡מ≈ ָהעֹוָלם ו¿ ל מ≈ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י ≈̃ לֹ רּוך¿ ה' ‡¡ 'ּבָ

"!‡ עֹוָלם ַהּבָ ן ּבָ ָ‡מ≈ ה ו¿ עֹוָלם ַהּז∆ ן ּבָ ן? ָ‡מ≈ ָ‡מ≈ ן ו¿ ַמהּו ָ‡מ≈
נּו סי' ט) ≈̇ ָפָר˘ָׁ חּוָמ‡ ּב¿ נ¿ ַּ̇ ַר˘ׁ  ¿„ ƒמ)

ן ן    ָ‡מ≈     ָ‡מ≈
עֹוָלם עֹוָלםּבָ ּבָ
!‡ ‡!ַהּבָ ַהּבָ

!‡ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ַחּי≈ ַח ל¿ ≈ּ̇ פ¿ ן - ַהּמַ ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒֲענ
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ַסָּבא  ַׁשְרָיא,  ִעֵּמיּה  ּוְנהֹוָרא  ַהּתֹוָרה  ַׂשר  ְירּוַׁשְלָמָאה,  ַּתָּנא  ּדֹוֵרנּו,  ִמְּגדֹוֵלי  "ַהְּמֻיָחד 
ָּבַחר  ֵאּלּו  ֻמְפָלִאים  ִּבְתָאִרים   – ַהְּגדֹוָלה..."  ְּכֶנֶסת  ִמְּׁשָיֵרי  ַהֻּמְפָלא  ַהָּגאֹון  ַקִּדיָׁשא, 
ָזָצ"ל,  ָיֶפה  ִּגיְמְּפל  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ַהּנֹוָדע  ֶהָחִריף  ַהָּגאֹון  ֶאת  ְלַהְכִּתיר  ֶחֶמד'  ַה'ְּׂשֵדי  ַּבַעל 
ִמי ֶׁשְּבַנֲערּותֹו ֻּכָּנה 'ָהִעּלּוי ֵמאֹוִטיָאן', ּוְלָיִמים נֹוַדע ְּכ'ַהָּגאֹון ֵמָראזִ'יַנאי', ּוְבֹאֶפן ּדֹוֶמה 
ִזְכרֹונֹו  ְוכֹחַ  ַהְּנִדיָרה  ְּגאֹונּותֹו  ַעל  ְלַׁשְּבחֹו  ִהְפִליגּו  ֲאֶׁשר  ּדֹורֹו,  ְּגדֹוֵלי  ָּכל  ֶהֱעִריכּוהּו 

ַהֻּמְפָלא.

ְּבַבֲחרּותֹו ָלַמד ַהָּגאֹון ַרִּבי ָמְרְּדַכי ִּגיְמְּפל ִּביִׁשיַבת וֹולֹוזִ'ין ַהּנֹוַדַעת, ָׁשם ִהְתָקֵרב ְלרֹאׁש 
ַהְּיִׁשיָבה ַהָּגאֹון ַרִּבי ִאיַצֶל'ה ִמּוֹולֹוזִ'ין ָזָצ"ל, ּוִמֶּמּנּו ָרַכׁש ֶאת ַּדְרּכֹו ַּבּתֹוָרה ּוְבַהְנָהַגת 

ַהִּצּבּור.

וֹולֹוזִ'ין  ִּביִׁשיַבת  ָהָיה  ָוִתיק  ִמְנָהג  ִּדְלַהָּלן:  ֵמַהַּמֲעֶׂשה  ִלְלֹמד  ִנָּתן  ַלֲחִריפּותֹו  ֻּדְגָמה 
ָהָיה  ַּתְפִקידֹו  ִמּתֶֹקף  ַרב'.  ְּכ'פּוִרים  ַוֲחִריֵפיֶהם  ַהַּתְלִמיִדים  ִמְּבִכיֵרי  ֶאָחד  ֶאת  ְלַמּנֹות 
ַאָּגָדה  ֲהָלָכה,  ִּדְבֵרי  ִלְׁשזֹר  ּובֹו  ְּדיֹוָמא,  ְּבִעְנְיֵני  ָחִריף  'ִּפְלּפּול'  ְלָהִכין  ַרב'  ַה'ּפּוִרים  ַעל 

ּוְבִדיחּות ַהַּדַעת, ְלִׂשְמַחת ֵלב ַהּׁשֹוְמִעים.

ִצּפּו,  ַהְּיִׁשיָבה  ְּבֵני  ָהָרם;  ַלַּתְפִקיד  ִּגיְמְּפל  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ָהִעּלּוי  ִנְתַמָּנה  ַהָּׁשִנים  ְּבַאַחת 
ִלֵּבנּו  ֶאת  ְלַׂשֵּמַח  ִּגיְמְּפל  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ֵייִטיב  'ְּבַוַּדאי  ְּבִמיָנּה.  ְמֻיֶחֶדת  ִלְדָרָׁשה  ּוְבֶצֶדק, 

ִּבְדָרָׁשה ּפּוִריִמית ְראּוָיה ִלְׁשָמּה', ִהְרֲהרּו ְלַעְצָמם ְּבֶחְדָוה.

ֶאָּלא ֶׁשְּכֶׁשָּפַתח ַהָּבחּור ָהִעּלּוי ִּבְדָרָׁשתֹו ִהְתַאְכְזבּו ַהּכֹל: הּוא ֵהֵחל ַּבֲאִמיַרת ִּפְלּפּול 
ַהְּירּוַׁשְלִמי  ִּדְבֵרי  ִעם  ְלַיְּׁשָבּה  ְּבַמָּטָרה  ָהַרְמָּב"ם,  ִמִּדְבֵרי  ֲהָלָכה  ַעל  ּוַמְבִריק  ֻמְפָלא 

ֶׁשִּנְרִאים ָהיּו ְּכסֹוְתִרים.

ִלְׁשזֹר  ַמְפִליא  ֶׁשהּוא   ּתֹו ַהְּמֻאְלֶּתֶרת,  ַהָּבָמה  ַעל  ַהָּבחּור  ָעַמד  ֲאֻרָּכה  ָׁשָעה   ֶמֶׁש
ִּבְדָבָריו ֲהָלכֹות ְוַאָּגדֹות ִמָּכל ַרֲחֵבי ַהשַּׁ"ס, ָהַרְמָּב"ם ְוַה'ֻּׁשְלָחן ָערּו', ַּכֲאֶׁשר ִלְקַראת 
ִסּיּום ַהִּפְלּפּול ָׁשַזר ֶאת ָּכל ַהֵּמיְמרֹות ְלַמֲאָרג ֻמְפָלא ֶׁשָהָיה ּבֹו ְּכֵדי ְלַיֵּׁשב ֶאת ִּדְבֵרי 

ָהַרְמָּב"ם ִעם ִּדְבֵרי ַהְּירּוַׁשְלִמי, ָּדָבר ָּדבּור ַעל ָאְפָניו.

יֹום ְלָמֳחָרת ַהּפּוִרים ְּתָבעּוהּו ֲחֵבָריו ְלִדין ּתֹוָרה ִּבְפֵני רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה, ְּבַטֲעָנה ִּכי ַרִּבי 
ּוְכֵבָדה  ְרִציִנית  ָהְיָתה  "ְּדָרָׁשתֹו  ְלִמּנּויוֹ;  ַהְּבִסיִסי  ַהְּתַנאי  ֶאת  ִקֵּים  א  ִּגיְמְּפל  ָמְרְּדַכי 
ִמַּדי", ָטֲענּו ַהָּללּו ְּבַאְכָזָבה, "ְוִכי ִּבַּקְׁשנּו ִמֶּמּנּו ֶׁשִּיְמסֹר ָלנּו 'ִׁשעּור ְּכָלִלי'?! ָהָיה ָעָליו 

ִלְמסֹר ָלנּו ִׁשעּור ּפּוִריִמי!"

ִנְתַחֵּי ַרִּבי ִאיַצֶל'ה ְוֵהִׁשיב: "ֱאֶמת, ַהִּפְלּפּול ְּבִדְבֵרי ָהַרְמָּב"ם ָהָיה ָעמֹק ְמאֹד, ַא ִאיׁש 
ִמֶּכם א ָׁשם ֶאל ִלּבֹו ִּכי ִּדְבֵרי ַהְּירּוַׁשְלִמי ֶׁשֵּמֶהם ִהְקָׁשה ַּתְלִמיִדי ַהָּגאֹון ַעל ָהַרְמָּב"ם 
א ָהיּו ְוא ִנְבְראּו ֵמעֹוָלם, ְוַאף ִּדְבֵרי ָהַרְמָּב"ם ֶׁשֲעֵליֶהם ִהְקָׁשה ִמִּדְבֵרי ַהְּירּוַׁשְלִמי 

ֵאיָנם ְּכתּוִבים ְּבָכל ֶמְרֲחֵבי ַה'ָּיד ַהֲחָזָקה'..."

*

ָהְיָתה  קֹוֶדֶמת  ִּגיְמְּפל  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהֻּמְפֶלֶגת  ִיְרָאתֹו  ַהֻּמְפָלָאה,  ְלָחְכָמתֹו  ְּבנֹוָסף 
ְלָחְכָמתֹו ּוְגדֹוָלה ִמֶּמָּנה. ְוַעל זֹאת ָיִעיד ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשֵאַרע ִעּמֹו ְּבַאַחד ִמיֵמי ַהּפּוִרים:

נֹוֵהג ָהָיה ַרִּבי ָמְרְּדַכי ִּגיְמְּפל ְלַהְרּבֹות ִּבְׁשִתַּית ַיִין ְּביֹום ַהּפּוִרים, ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות 
ַהּיֹום ַּכִּׁשעּור ֶׁשָאְמרּו ֲחָז"ל: "ַעד ְּדא ָיַדע ֵּבין ָארּור ָהָמן ְלָברּו ָמְרְּדַכי".

ָהָיה ֶזה ְּבַאַחת ַהָּׁשִנים, ְּכֶׁשָּׁשָתה ַרִּבי ָמְרְּדַכי ִּגיְמְּפל ְמַעט יֹוֵתר ֵמֶהְרֵּגלֹו, רֹאׁשֹו ָהָיה 
ֵׁשָנה  ֶׁשל  ַקָּלה  ְלָׁשָעה  ִלְפרֹׁש  הּוא  ְמַבֵּקׁש  ִּכי  ִלְמקָֹרָביו  הֹוִדיַע  ְוהּוא  ָעָליו  ְסַחְרַחר 

ַהְּמִפיָגה ֶאת ַהַּיִין, ְּכִדְבֵרי ֲחָז"ל.

ַהִּמְנָחה  ִּבְתִפַּלת  ִלְפּתַֹח  ֶׁשִּצּפּו  ַהַּבִית  ְּבֵני  ִמְּכָבר.  ֶזה  ְוָעְבָרה  ָחְלָפה  ַהַּקָּלה  ַהָּׁשָעה 
ִהְתעֹוֵרר  ֶטֶרם  ַהָּגאֹון  ֲאִביֶהם  ַּכֲאֶׁשר  ֻהְפְּתעוּ  ַהּפּוִרים,  ִלְסעּוַדת  ָלֶגֶׁשת  ּוְלַאֲחֶריָה 
נֹוְתרּו   ַא ַהְּסגּוָרה,  ַהֶּדֶלת  ַּגֵּבי  ַעל  ָנְקׁשּו  ַהֶחֶדר,  ֶאל  ִנְּגׁשּו  ֵהם  ָמה  ַּבֲחָׁשׁש  ִמְּׁשָנתֹו. 

ְלא ַמֲעֶנה.

ֶחְרָדָתם  הֹוִעיל.  א  ָּדָבר   ַא ְוָעְצָמָתן,  ְנִקיׁשֹוֵתיֶהם  ֶקֶצב  ֶאת  ְלַהְגִּביר  ַהַּבִית  ְּבֵני  ִנּסּו 
ְוִגּלּו  ַהֶחֶדר   ּתֹו ֶאל  ֵהִציצּו  ַהֶּדֶלת.  ֶאת  ְּבַעְצָמם  ִלְפּתַֹח  ֶהְחִליטּו  ְוֵהם  ְוָגְבָרה  ָהְלָכה 
ֶאת ֲאִביֶהם ָׂשרּוַע ַעל ִמָּטתוֹ ְלא ִניַע, ָּפָניו ִחְּורֹות ְוהּוא ִנְרָאה ְּכָׁשקּוַע ְּבִעָּלפֹון ָעמֹק.

ְוָקִדיָמה  ֲאחֹוָרה  ֶׁשהּוְנעּו  ָהָרִהיִטים  ֲחִריקֹות  ְּכמֹו  ֶצֱאָצָאיו,  ֶׁשל  ָהָרמֹות  ְקִריאֹוֵתיֶהם 
ַעל ְּפֵני ַהֶחֶדר א הֹוִעילּו ְּכֵדי ְלָהִעיר ֶאת ֲאִביֶהם ִמְּׁשָנתֹו-ֶעְלפֹונֹו. ָחְׁשׁשּו ַהָּללּו ְלַחָּייו 

ְוֶהְחִליטּו ְלַהְזִמין ִּבְדִחיפּות רֹוֵפא.

ֲחִׁשיבּות  ַּבֲאֶרֶׁשת  ַהַּבִית.  ֶאל  ָהרֹוֵפא  ִנְכַנס  סֹוף  ְּכֶׁשּסֹוף  ַלֲערֹב,  ָנְטָתה  ְּכָבר  ַהֶּׁשֶמׁש 
ִהְרִּכיב ַהָּלה ֶאת ִמְׁשָקָפיו ַהֻּמְזָהבֹות ַעל ַאּפֹו, הֹוִציא ַמְכִׁשיִרים ׁשֹוִנים ִמִּתיקֹו ֶהָהדּור 

ְוֵהֵחל ִלְבּדֹק ֶאת ָהַרב ִּביסֹוִדּיּות.

"ְנִׁשיָמתֹו ְסִדיָרה!", ִהְרִּגיַע ָהרֹוֵפא ֶאת ְּבֵני ַהַּבִית ַהֻּמְדָאִגים, ּוָפָנה ְלַהְקִׁשיב ְלֵראֹוָתיו 
ֶׁשל ָהַרב; ַּגם ָהֵראֹות ָּפֲעלּו ְּבֹאֶפן ַּתִּקין.

ֶׁשֻהְרְּגָׁשה  ַלְּתכּוָנה  מּוָדע  ָהָיה  א  ֶׁשְּכָלל  ַהַּתְלִמיִדים  ַאַחד  ַהֶחֶדר  ֶאל  ִנְכַנס  ְלֶפַתע 
ּוִמֶּׁשּבֹוֵׁשׁש  ַהִּמְנָחה,  ִלְתִפַּלת  ָהַרב  ֶׁשל  ִלְכִניָסתֹו  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  ִהְמִּתין  הּוא  ַּבַּבִית; 

ְלַהִּגיַע ֵהִבין ִּכי ָהַרב ִנְרַּדם ְוִכי ֵיׁש ְלָהִעירֹו.

"ַרִּבי!" ָזַעק ַהַּתְלִמיד ְלָאְזנֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון, "ִהִּגיַע ְזַמן ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה, עֹוד ְמַעט ּוְנַאְחֶרָּנה!"

ֵמֶעְלפֹונֹו  ִהְתעֹוֵרר  ּוִמָּיד  'ְּתִפָּלה'  ַהִּמָּלה  ֶאת  ַהָּגאֹון  ָׁשַמע   ַא ֶּפֶלא,  ֶזה  ְראּו  ְוִהֵּנה, 
ְּבֶבָהָלה. הּוא ָּפַקח ֶאת ֵעיָניו ְוִהִּביט ַּבָּׁשעֹון ֶׁשָהָיה ָּתלּוי ַעל ַהִּקיר, ּוִמֶּׁשִהְבִחין ַּבָּׁשָעה 

ַהְּמֻאֶחֶרת ָקַפץ ְוֶנֱעַמד ַעל ַרְגָליו ְּבַאַחת.

ֶאת  ֶׁשָּגְדׁשּו  ַהּנֹוְכִחים  ִמן  ִמְתַעֵּלם  ֶׁשהּוא   ַאַּדְרּתֹו, ּתֹו ֶאת  הּוא  ָעָטה  ִּדּבּור  ְּכֵדי   ּתֹו
ַהֶחֶדר, ּוָפָנה ִּבְמִהירּות ְלִכּוּון ֵּבית ַהִּמְדָרׁש.

ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ְּכָבר ִהְתּכֹוְננּו ִלְתִפַּלת ַהִּמְנָחה. ָהַרב ֶנֱעַמד ַעל ְמקֹומֹו ְּבַהְדַרת קֶֹדׁש, 
ֵיינֹו ָסר ֵמָעָליו ְּכא ָהָיה, ּוְכֶׁשִּסֵּים ַהַחָּזן ֶאת ֲאִמיַרת ַהַּקִּדיׁש, ִמָּיד ֵהֵחל ָהַרב ִּבְתִפַּלת 

 ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ְמֵלַאת ֶרֶגׁש ְּכֶהְרֵּגלֹו, ְּכִאּלּו א ֵאַרע ִעּמֹו ָּדָבר.

ַיִין   – ָקֶׁשה  ֵא): "ַּפַחד  י  (ב"ב  ֲחָז"ל  ֵמיְמַרת  ְוָעְלָתה  ָצָפה  ַהּנֹוְכִחים  ֶׁשל  ֵעיֵניֶהם  מּול 
ְמִפיגֹו, ַיִין ָקֶׁשה – ֵׁשָנה ְמַפַּכְחּתוֹ"; ַּכִּנְרֶאה ֶׁשֵאֶצל ַרֵּבנּו, ִהְרֲהרּו ְלַעְצָמם ְּבִהְתַּפֲעלּות, 

ַהַּפַחד ֶׁשֹּלא ְלַהְפִסיד ֶאת ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה ֵהִפיג ֶאת ַהַּיִין ְוַהֵּׁשיָנה ְּכַאַחת.

('ָהַרב ִמַּיהּוד' עמ' 72; 'מּוָסף שב"ק' ְּתַצֶּוה תשנ"ח)

ְּבָרכֹות ַעל ִיְרַאת ָׁשַמִים
"ֵאיֶזהּו ִּגּבֹור? ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו! ֶׁשֶּנֱאָמר (ִמְׁשֵלי טז לב): 'טֹוב ֶאֶר ַאַּפִים ִמִּגּבֹור ּומֵֹׁשל ְּברּוחֹו ִמֹּלֵכד ִעיר'" 

(ָאבֹות ד א).

ְּבׁשֹוֶנה ֵמֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ֶׁשֶאְצָלם ְמַסֶּמֶלת ַהְּגבּוָרה ְיכֶֹלת ּגּוָפִנית ְמֻיֶחֶדת, ֵאֶצל ַהְּיהּוִדי ְמַסֶּמֶלת ַהְּגבּוָרה 
ּכֹחַ רּוָחִני ַהִּנָּתן ּבֹו ִמיֵדי ָׁשַמִים, ְּכֵדי ִלְכּבֹׁש ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע ַהִּנְלָחם ֶנְגּדֹו ְּבָכל יֹום. ְּכִדְבֵרי ֲחָז"ל (ֻסָּכה נב ב): 
"ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ָלִקיׁש: ִיְצרֹו ֶׁשל ָאָדם ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ְּבָכל יֹום ּוְמַבֵּקׁש ַלֲהִמיתֹו... ְוִאְלָמֵלא ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּו הּוא ֶׁשעֹוֵזר לֹו – ֵאינֹו ָיכֹול לֹו".

ְלִפיָכ, ְּבׁשֹוֶנה ֵמַהְּבָרכֹות ֶׁשָּבֶהן ָאנּו מֹוִדים ַעל ֲהָנאֹות ָהעֹוָלם ַהָּׁשוֹות ְלָכל יֹוְׁשֵבי ֵּתֵבל, ִּבְׁשֵּתי ַהְּבָרכֹות: 
'אֹוֵזר ִיְׂשָרֵאל ִּבְגבּוָרה' ְו'עֹוֵטר ִיְׂשָרֵאל ְּבִתְפָאָרה', ָאנּו ַמְזִּכיִרים ֶאת ַהִּמָּלה 'ִיְׂשָרֵאל', ֵּכיָון ֶׁשָּבֶהן ָאנּו מֹוִדים 
ַעל ֵּכִלים ְמֻיָחִדים ֶׁשָּנַתן ָלנּו ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ִּכיהּוִדים, ֶׁשְּבֶעְזָרָתם נּוַכל ְלַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ֶאת עֹל ַמְלכּותֹו 

ּוְלִהָּׁשֵמר ִמן ַהֵחְטא.

ַאף ֶׁשְּכָבר הֹוִדינּו ִלְפֵני ֵכן ְּבִבְרַּכת 'ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים' ַעל ַהְּבָגִדים ֶׁשִּנְּתנּו ָלנּו ִמיֵדי ה', מֹוִסיִפים ָאנּו הֹוָדָאה 
ְמֻיֶחֶדת ַעל ְׁשֵני ַמְלּבּוִׁשים ְמֻיָחִדים ֶׁשָּנַתן ָלנּו, ַהְּיהּוִדים, ְּכֵדי ְלהֹוִסיף ָלנּו ְקֻדָּׁשה ּוְלַהְבִּדיל ֵּביֵנינּו ְלֵבין 
ָהֻאּמֹות; ֲהלֹוא ֵהם ַהֲחגֹוָרה ַהחֹוֶצֶצת ֵּבין ַהֵּלב ָלֶעְרָוה ְוַהּכֹוַבע ַהּמֹוִסיף ָלנּו ִיְרַאת ָׁשַמִים ֶׁשֵאיֶנּנּו הֹוְלִכים 

ד' ַאּמֹות ִּבְלָעָדיו (ב"ח או"ח מו ד).

אֹוֵזר ִיְׂשָרֵאל ִּבְגבּוָרה
ַּבְּבָרָכה ָהִראׁשֹוָנה ִמְּבָרכֹות ֵאּלּו: 'אֹוֵזר ִיְׂשָרֵאל ִּבְגבּוָרה' ָאנּו מֹוִדים ַעל ַהֲחגֹוָרה: ְלֻעַּמת ַהּגֹוי ַהִּמְׁשַּתֵּמׁש 
ּוְכֵדי  (ַאּבּוִדְרַהם)  ִמְלַחְמּתֹו  ְּכֵלי  ֶאת  ִלְתלֹות  ְּכֵדי  ַהִּמְכָנַסִים,  ֶאת  ֶלֱאחֹז  ְּכֵדי  ַהּגּוָפִנִּיים,  ִלְצָרָכיו  ַּבֲחגֹוָרה 
ֶׁשּיּוַכל ְלִהְזָּדֵרז, ָלרּוץ ּוְלִהְתנֹוֵעַע ְּבכֹחַ ּוְגבּוָרה, ּוַבד ְּבַבד ִלְׁשמֹר ַעל ֵאיָבָריו ַהְּפִניִמִּיים ֶׁשֹּלא ִיָּנְזקּו ֵמֲחַמת 
ְּתנּועֹוָתיו [ְּכֵעין ַהָּכתּוב ַעל ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא (ְמָלִכים א' יח מו): "ַוְיַׁשֵּנס ָמְתָניו ַוָּיָרץ"], ַהְּיהּוִדי ִמְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה 
ְּכֵדי ַלֲחצֹץ ֵּבין ַהֵחֶלק ָהרּוָחִני ַהָּגבֹוַּה ֶׁשְּבגּופֹו [ַהֵּלב], ַלֵחֶלק ַהַּגְׁשִמי ַהָּנמּו ֶׁשּבֹו, ּוְבָכ ְלִהְתַקֵּדׁש ְלצֶֹרְך 

ֲעבֹוַדת ה' (ִסּדּור ַיֲעֵב"ץ; ט"ז או"ח מו ב).

ְּכמֹו ֵכן, ַהְּפֻעָּלה ַהְּפׁשּוָטה ֶׁשל ֲחִגיַרת ַהֲחגֹוָרה, ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ָהָאָדם ַלֲחגֹר ֶאת ְּכֵלי ִמְלַחְמּתֹו ַהְּפִניִמִּיים, 
ֶׁשָּבֶהם ִיְסַּתֵּיַע ְּכֵדי ְלַבֵּטל ִמִּלּבֹו ֶאת ַהַּתֲאוֹות ַהַּגְׁשִמּיֹות ּוְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהֵּיֶצר.

ְלִמְלָחָמה ְּפִניִמית זֹו ָזקּוק הּוא ְלִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ְמֻיֶחֶדת. ִּכי ְּבִמְלָחָמה מּול אֹוֵיב ַּגְׁשִמי ִנְדָרׁש ָהָאָדם 
ַהִּנּצּוחַ  ְוַתֲאוֹות  ָהָעְצָמה  ְוֶאת  ַהְּנכֹוִנים  ַהִּמְלָחָמה  ְּכֵלי  ֶאת  ְּבָיָדיו  ֵיׁש  ְוִאם  ַהַּפַחד,  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ְּבִעָּקר 
ַהְּדרּוִׁשים, ִנְצחֹונֹו ֻמְבָטח. ַא ְלֻעַּמת זֹאת ְּבִמְלֶחֶמת ַהַּתֲאוֹות, ִמְּנעּוָריו ֻמְרָּגל ָהָאָדם ָלֶלֶכת ַאַחר ַּתֲאָותוֹ, 
ְוֵאין ְּבָיָדיו ָּכל ְּכִלי ִמְלָחָמה ֶׁשָּיכֹול ְלַסֵּיַע ְּבָיָדיו ִמְּלַבד ָהֶעְזָרה ֶׁשִּיְׁשַלח לֹו ה' ִמָּמרֹום. ָאְמָנם, ְּכֵדי ִלְזּכֹות 
ְלֶעְזָרה זֹו ָעָליו ְלַחֵּזק ְּבִלּבֹו ֶאת ַהִּיְרָאה ְּכָכל ֶׁשּיּוַכל, ְוַכֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֶאת ָּכל ַהַּמֲאַמִּצים ִמִּצּדֹו, ֲאַזי ִיְׁשַלח 

לֹו ַהּבֹוֵרא ֶאת ֶעְזָרתֹו ַוַּיֲעמֹד ִליִמינֹו.

ָהֲעצּוָמה  ַּבְּגבּוָרה  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ָהאֹוֵזר  ְלַבּדֹו  ֶׁשהּוא   ,ִיְתָּבַר ַלּבֹוֵרא  מֹוִדים  ָאנּו  ֶזה  ֱאִקי  ֵעֶזר  ַעל 
ַהִּנְדֶרֶׁשת ֵמֶהם ְּכֵדי ְלַהְכִניַע ַּתְחָּתם ֶאת ַהֵּיֶצר ('ִעּיּון ְּתִפָּלה' ְלַבַעל ַה'ְּכָתב ְוַהַּקָּבָלה').

עֹוֵטר ִיְׂשָרֵאל ְּבִתְפָאָרה
ַהחֹוִזים ַּבּכֹוָכִבים  ָלּה  ֶׁשִּנְּבאוּ  ֶׁשֵּכיָון  ִיְצָחק,  ַּבר  ַנְחָמן  ַרב  ֶׁשל  ְּבִאּמֹו  ַהַּמֲעֶׂשה  מּוָבא  ב)  קנו  (ַׁשָּבת  ַּבְּגָמָרא 
 ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ָעֶלי ֶׁשְּבָנּה ַהָּפעֹוט ָעִתיד ִלְהיֹות ַּגָּנב ִלְכֶׁשִּיְגַּדל, ִהְקִּפיָדה ָּתִמיד ְלַהְזִּכיר לֹו: "ַּכֵּסה רֹאְׁש
ֵאיַמת ָׁשַמִים". ַרב ַנְחָמן ֶׁשָהָיה ָאז ֶיֶלד א ֵהִבין ֶאת ַּכָּוַנת ִּדְבֵרי ִאּמֹו. ְּבַאַחת ַהְּפָעִמים ָיַׁשב ְוָלַמד ַּתַחת 
ַהֶּדֶקל, ּוְלֶפַתע ָנַפל ֵמרֹאׁשֹו ַהִּכּסּוי. ִמָּיד ִהְתַּגֵּבר ָעָליו ִיְצרֹו ּוִפָּתהּו ְלָהִרים ֶאת ֵעיָניו ִלְמרֹוֵמי ַהֶּדֶקל, ָׁשם 
ָרָאה ֶאְׁשּכֹול ְּתָמִרים ֲעִסיִסי, ּוִמּתֹו ֶׁשֹּלא ָהָיה ְּבָידֹו ֶאת ַהִּיְרָאה ַהִּנְדֶרֶׁשת ְּכֵדי ְלִהְתַאֵּפק ִמָּלַגַעת ְּבָממֹון 

ֶׁשֵאינֹו ֶׁשּלֹו, ִטֵּפס ַעל ָהֵעץ ְוָחַת ֶאת ָהֶאְׁשּכֹול ְּבִׁשָּניו.

ָאז ֵהִבין ַרב ַנְחָמן ֶאת ִּדְבֵרי ִאּמֹו: ָּכל עֹוד ָהָיה רֹאׁשֹו ְמֻכֶּסה, ִהְׁשָרה ָעָליו ַהִּכּסּוי ּכֶֹבד רֹאׁש ְוֵהִביאֹו ִליֵדי 
ִיְרַאת ָׁשַמִים, ָּכ ֶׁשַהֵּיֶצר א ִהְצִליַח ְלָהִסיתֹו ְלַמֲעֵׂשי ְּגֵנָבה. ַא ָּבֶרַגע ֶׁשָּנַפל ַהִּכּסּוי ֵמרֹאׁשֹו ִמָּיד ִהְתַּגֵּבר 

ָעָליו ַהֵּיֶצר.

ִּכּסּוי רֹאׁש – ּכֶֹבד רֹאׁש
ָהרֹאׁש הּוא ַהָּמקֹום ַהָּגבֹוַּה ְּביֹוֵתר ְּבגּוף ָהָאָדם. הּוא ִמְׁשַּכן ַהֵּׂשֶכל ְוַהִּביָנה ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתם ַמִּׂשיג ָהָאָדם 
ֶאת ַהָחְכָמה ְוזֹוֶכה ְלִהְתַעֵּטר ְּבִכְתָרּה ֶׁשל ּתֹוָרה. ַהּמַֹח הּוא ַׁשִּליט ַעל ָּכל ּכֹחֹות ַהּגּוף, ְוִאם ָאנּו ׁשֹוְמִרים 

ַעל ָטֳהָרתֹו ַּכָּיאּות, ֲאַזי ַהּגּוף ֻּכּלֹו ִנְכָנע ִּבְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא.

ִּכּסּוי ָהרֹאׁש ַהְּתִמיִדי ֵמִביא ֶאת ָהָאָדם ְלַהְכִניַע ֶאת מֹחֹו ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ִּבְבִחיַנת: "ַּדע ָמה ְלַמְעָלה 
'ַהְּכָתב  ('ִעּיּון ְּתִפָּלה' ְלַבַעל  ַמהּותֹו  ה' ְּבָכל  ָהֲאִמִּתית ְוִלְהיֹות ֶעֶבד  ב א), ְוָכ ְלִהְתָקֵרב ַלְּׁשֵלמּות  (ָאבֹות   "ִמְּמ

ְוַהַּקָּבָלה').

ְּכָתִרים  ְׁשֵני   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָקַׁשר  זֹו  ִמִּסָּבה  ִּכי  ּוְמַצֵּין  מֹוִסיף  ַהִּמְנָהגֹות',  'ֵסֶפר  ַּבַעל  ִמּלּוִניל,  ֲאֶׁשר  ַרֵּבנּו 
ְלִיְׂשָרֵאל ְּבַמֲעַמד ַהר ִסיַני (ִקּדּוִׁשין לא א), ִּכי א ִיָּתֵכן ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ִּתְׁשֶרה ֲעֵליֶהם ְּבעֹוָדם ְּגלּוֵיי רֹאׁש. 

ְּבִבְרַּכת 'עֹוֵטר ִיְׂשָרֵאל ְּבִתְפָאָרה' ָאנּו מֹוִדים ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשִעֵּטר אֹוָתנּו ַּבּכֹוַבע ַהְּמֻכֶּנה 'ְּפֵאר' (ְׁשמֹות 
לט כח; ְיֶחְזֵקאל כד יז) ְּכֵדי ֶׁשְּלִביָׁשתֹו ְּתַסֵּיַע ְּבָיֵדינּו ְלַהְׁשרֹות ָעֵלינּו עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים.

ַּכָּמה ְמַרְּגׁשֹות ֵהן, ְלאֹור זֹאת, ִמּלֹות ְּתִפָּלתֹו ַהּנֹוָרָאה ֶׁשל ָהַרְמַח"ל (תקט"ו ְּתִפּלֹות, קמה): "ֵא-ל ֱאֶמת, ֵא-ל 
ֶאָחד, ֵא-ל ָּגדֹול ְונֹוָרא, ֵא-ל ִּגּבֹור ִּבְגבּוָרה, ֵא-ל ַּכִּביר ּכֹחַ, ֲאֶׁשר ְּבָיְד ּכֹחַ ּוְגבּוָרה ּוְבָיְד ְלַגֵּדל ּוְלַחֵּזק ַלּכֹל. 
ַאָּתה ָּכל ָיכֹול, ַּתַאְזֵרִני ַחִיל, ַּתְגִּביֵרִני ִּבְגבּוָרֶת, ְּתַחְּזֵקִני ְּבכֲֹחָך, ַּתַאְזֵרִני ָאזּור ְּגבּוָרה ֶׁשַאָּתה עֹוֵזר ִיְׂשָרֵאל 
ִּבְגבּוָרה ַלֲעמֹד ֶנֶגד ס"מ ָהָרָׁשע ְוָכל ַמְדְרגֹוָתיו... ֵא-ל ֶאָחד ָיִחיד ּוְמֻיָחד, ַּתַאְזֵרִני ַחִיל, ְוכֹחַ ְוָעְצָמה ַּתְרֶּבה 

ָעַלי, ַאְּמֵצִני ְּבאֶֹמץ עֶֹצם... ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי ה'".

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
ַיִין ָקֶׁשה - 'ִמְנָחה' ְמִפיָגתֹו

ע ַמעּתַ ט וום  ַמּבָ פפּפּ ססִסִ ם
'מנָחה ִתְפָאָרה"  ָרֵאל ּבְ ְגבּוָרה" ְו"עֹוֵטר ִיׂשְ ָרֵאל ּבִ ְרכֹות "אֹוֵזר ִיׂשְ ּבִ

"ן) ֶרת ָהַרְמּבָ מֹו. (ִאּגֶ ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


