
ר ִמְדּבָ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִלְמנֹות ֶאת ַהְּבָרכֹות
"ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (א ב)

'ֵמָאה ְּבָרכֹות': "ּומֹוֶנה ָּכל  ִמְּלׁשֹון ָהַרְמָּב"ם (ְּתִפָּלה ז טז) ַעל ַּתָּקַנת 
ַהְּבָרכֹות ַעד ֶׁשַּיְׁשִלים ֵמָאה ְּבָרכֹות", ִּדֵּיק ַהְּגִרי"ז ִמְּבִריְסק ָזָצ"ל, ִּכי 
ַמֲעָלה ְמֻיֶחֶדת ְּבִקּיּום ַהַּתָּקָנה ִהיא ִלְמנֹות ְּבפַֹעל ֶאת ַהְּבָרכֹות ַעד 

ְלַהְׁשָלַמת ֵמָאה, ְוֵכן ָנַהג ַהְּגִרי"ז ְלַמֲעֶׂשה.
'ְּתׁשּובֹות ְוַהְנָהגֹות' ח"ב סי' קכט

ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַרִׁש"י ַּבָּפסּוק ַהּקֹוֵדם: "ִמּתֹו ִחָּבָתן ְלָפָניו מֹוֶנה אֹוָתם 
ָּכל ָׁשָעה", ֶאְפָׁשר ְלהֹוִסיף ַטַעם ְלִדְבֵרי ַהְּגִרי"ז: ְּכִפי ֶׁשִּצּוּוי ַהָּקדֹוׁש 
 הּוא ְלמֶֹׁשה ִלְמנֹות ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל הֹוִכיַח ַעל ִחָּבֵתנוּ ְלָפָניו, ָּכ ָּברּו
ַּגם ְמִנַּית ַהְּבָרכֹות ַהּיֹוְצאֹות ִמִּפינּו ַמְרָאה ֶאת ּגֶֹדל ֲחִביבּוָתן ְּבֵעיֵנינּו, 

ּוְבָרָכה ַהֶּנֱאֶמֶרת ִמּתֹו ֲחִביבּות ְּבַוַּדאי ֲחׁשּוָבה יֹוֵתר ִלְפֵני ה'.
'ֵמִאיר עֹז' ַעל ִמְׁשָנה ְּברּוָרה מו ג

ַהָּמקֹור ַלֲחֻלָּקה ְּבֻנְסָחאֹות ַהְּתִפָּלה
"ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ב ב)

ְּבֵׁשם  מּוָסר)  ּתֹוַכַחת  ַחִּיים   ֶּדֶר) ַהְּׁשָל"ה  ֵהִביא  ַהָּפסּוק  ְלׁשֹון  ִּפי  ַעל 
ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש ֶסֶמ ְוַהְצָּדָקה ְלֻעְבַּדת ֱהיֹות ְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל ֲחלּוקֹות 
ָחנּו  ֶׁשַּתְחֵּתיֶהם  ְּדָגִלים  ַאְרָּבָעה  ֶׁשָהיּו  ְּכֵׁשם  ְּתִפָּלָתן:  ְּבֻנַּסח  ִמּזֹו  זֹו 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַעל ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו, ָּכ ַקָּימֹות ַאְרַּבע ִּכּתֹות 
ֲחלּוקֹות ְּבִיְׂשָרֵאל: ְסָפַרד, ַאְׁשְּכַנז, ָקָטלּוְנָיה ְוִאיַטְלָיה, ּוְלָכל ַאַחת 
ָוֵאּלּו  "ֵאּלּו  ֶׁשֲהֵרי:  ְּכִמְנָהגֹו,  ְוִלְנהֹג  ִּדְגלֹו  ִעם  ְלִהָּׁשֵאר  ְרׁשּות  ֵמֶהן 

ִּדְבֵרי ֱאִקים ַחִּיים".

ַׁשִּפיָרא  ֵמִאיר  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֶׁשל  ַהּקֹוַלַעת  ִאְמָרתֹו  ְידּוָעה  ֶזה  ְּבִעְנָין 
ִמֻּלְּבִלין:

'הֹודּו'  ַהַּמְקִּדיִמים  ְוֵיׁש  ְל'הֹודוּ',  'ָּברּו-ֶׁשָאַמר'  ַהַּמְקִּדיִמים  "ֵיׁש 
ְכבֹוד  'ְיִהי  בְּ:  ּוְמַהְּלִלים  מֹוִדים  ְּכֶאָחד  ֻּכָּלם  ֲאָבל  ְל'ָברּו-ֶׁשָאַמר', 

'ַטַעם ָוַדַעת'ה' ְלעֹוָלם...'"

ַמְׁשָמעּות ִיחּוִדית ְלָכל ְּתִפָּלה 
ַרִּבי  ַהְּגַה"צ  ִּדְסלֹוּבֹוְדָקא  ַהַּמְׁשִּגיַח  ָּדַרׁש  ִעְנָין  ְּבאֹותֹו  ְלִעְנָין  ֵמִעְנָין 

מֶֹׁשה ִטיקּוצִ'יְנְסִקי:

ַאף ִּכי ֻנַּסח ַהְּתִפָּלה ֶׁשְּבָיֵדינּו ִנָּתן ָלנּו ֵמַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה ְוָחִליָלה 
ְּבִחּיּות  ְלִהְתַּפֵּלל  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ָעֵלינּו  ָמקֹום  ִמָּכל  אֹותֹו,  ִמְּלַׁשּנֹות  ָלנּו 

ּוְבִהְתרֹוְננּות, ּוִמּתֹו ָּכ ְלהֹוִסיף ַּכָּונֹות ְוֶהְרֵּגִׁשים ִמְּפִניִמּיּות ִלֵּבנּו.

ְוהֹוִסיף ֶׁשִּנָּתן ִלְמצֹא ַלְּדָבִרים ֶרֶמז ִמָּפסּוק ֶזה: ַאף ִּכי ְּתִפָּלֵתנּו ִנְּתָנה 
ָלנּו ְּבֻנָּסח ָקבּוַע – "ְבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם", ִמָּכל ָמקֹום ָעֵלינּו ְלַעְּטָרּה 

ְּבַכָּונֹות ְוֶהְרֵּגִׁשים – "ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו".
'ּוָמתֹוק ָהאֹור'

ְמֻסָּפר ֶׁשִּבְנִסיָעתֹו ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ָהַרִּבי ַּבַעל 'ֶׁשַפע ַחִּיים' ְלַאְרצֹות 
ַהְּבִרית, הּוא ִּבֵּקר ִּביִׁשיַבת 'ּתֹוָרה ָוַדַעת'. ְּבֵעת ֶׁשִּנְכַנס ַלֵהיָכל, ָמַסר 
ַּתְלִמיָדיו  ִּבְפֵני  ֶמְנְּדלֹוִביץ  ַפייֶּבל  ְׁשָרָגא  ַרִּבי  ַהְּגַה"צ  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש 

ִׁשעּור ְּבֵבאּוֵרי ְּתִפָּלה.

ְלַלֵּמד  ִנָּתן  "ָהֵכיַצד  ְוָׁשַאל:  ָהַרִּבי  ִהְׁשּתֹוֵמם  ַהִׁשּעּור  ְלִמְׁשַמע 
ֵּבאּוֵרי ְּתִפָּלה?! ֲהלֹוא ְּבָכל יֹום ָויֹום ְמַקְּבלֹות ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה ַּכָּונֹות 
ַהּיֹום..."  ִלְתִפַּלת  ָהֶאְתמֹול  ְּתִפַּלת  ּדֹוָמה  ְוֵאיָנּה  ֲחָדִׁשים,  ּוֵפרּוִׁשים 
ְוַכָּמה ָנִאים ַהְּדָבִרים ְלִמי ֶׁשֲאָמָרם, ֶׁשֲהלֹוא ָידּוַע ִּכי ְּתִפּלֹוָתיו ֶׁשל 
ַהֶּנֶפׁש  ְּבִהְׁשַּתְּפכּות  ִמִּפיו  יֹוְצאֹות  ָהיּו  ַּבֲאֶׁשר  ָּדָבר  ְלֵׁשם  ָהיּו  ָהַרִּבי 

'ַלִּפיד ָהֵאׁש' ח"ב עמ' תריּוְבַסֲעַרת רּוַח ִּבְלִּתי ְמצּוָיה.

ַיְזִּכיר לֹו יֹום ַהִּמיָתה
"ְבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֶּנֶגד ָסִביב ְלאֶֹהל מֹוֵעד 

ַיֲחנּו" (שם) 

"ָּבאֹות  ַרִׁש"י:  ֵּבֵאר  ֲאבָֹתם"  ְלֵבית  "ְבאֹתֹת  ַהָּכתּוב:  ְלׁשֹון  ְּבֵבאּור 
ֵיׁש  ְוִלְכאֹוָרה  ִמִּמְצַרִים".  ְּכֶׁשְּנָׂשאּוהּו  ֲאִביֶהם  ַיֲעקֹב  ָלֶהם  ֶׁשָּמַסר 
ַּכֵּסֶדר  ַּדְוָקא  ַהְּדָגִלים  ֶאת  ְלַסֵּדר  ִיְׂשָרֵאל  ִהְצַטּוּו  ַמּדּוַע  ְלָהִבין; 
ְּבֶאֶרץ  ְלקֹוְברוֹ  ְּבַדְרָּכם  ִמִּמְצַרִים  ֲאִביֶהם  ֶאת  ַיֲעקֹב  ְּבֵני  ֶׁשָּנְׂשאּו 

ְּכַנַען, ְוִכי ָמה ִעְנָין ֶזה ֵאֶצל ֶזה?
ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשמֹה ַזְלָמן ֱאֶרְנַרִייךְ ָאָב"ד ַׁשאְמלֹוי:

ֶאָחד  יֹום  'ׁשּוב  אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר  "ַרִּבי  הּוָבא:  א)  (קנג  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת 
יֹוֵדַע  ָאָדם  'ְוִכי  ֱאִליֶעֶזר:  ַרִּבי  ֶאת  ַּתְלִמיָדיו  ָׁשֲאלּו  ִמיָתְתָך'.  קֶֹדם 
ָימּות  ֶׁשָּמא  ַהּיֹום  ָיׁשּוב  ֶׁשֵּכן,  'ְוָכל  ָלֶהם:  ָאַמר  ָימּות?'  יֹום  ֵאיֶזהּו 

ְלָמָחר, ְוִנְמָצא ָּכל ָיָמיו ִּבְתׁשּוָבה'".
ַעל ִּפי ֶזה ֵיׁש ְלָפֵרׁש ֶׁשָּלֶכן ִצָּוה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשְּבֵעת ֲחִנָּיָתם, 
ְּכֶׁשֵהם ְמצּוִיים ַּבִּׁשְגָרה ָהְרגּוָעה, ַיֲחנּו ִיְׂשָרֵאל ְּכֵסֶדר ֶׁשִּלּוּו ְּבֵני ַיֲעקֹב 
ֶאת ֲאִביֶהם ִלְקבּוָרה, ְּכֵדי ֶׁשִּיָּזְכרּו ָּתִמיד ְּביֹום ַהִּמיָתה, ְוִנְמָצא ֶׁשָּכל 

ְיֵמיֶהם ִיְהיּו ִּבְתׁשּוָבה.
ֶרֶמז ְלָכ ִנְמָצא ַּגם ְּבִסּיּום ַהָּפסּוק: "ָסִביב ְלאֶֹהל מֹוֵעד ַיֲחנּו", ַוֲהֵרי 
ֵּבית ַהְּקָברֹות ְמֻכֶּנה "ֵבית מֹוֵעד ְלָכל ָחי" (ִאּיֹוב ל כג), ּוִמָּכאן ֶׁשִּסַּבת 
ֲחִנָּיָתם ְלִפי ְּדָגִלים ְּכֻדְגַמת ֵסֶדר ְלָוָיתוֹ ֶׁשל ַיֲעקֹב ָהְיָתה ְּכֵדי ֶׁשָּתִמיד 

'ְּדָרׁשֹות ֶלֶחם ְׁשמֹה' עמ' רע"הִיְזְּכרּו ֶאת יֹום ִמיָתָתם.

ָיֵמינּו ְּכֵצל עֹוֵבר
"ּוְׁשִנִּים ִיָּסעוּ" (ב טז)

ֵמֵעת ְלֵעת ִנְכְנסּו ְּבֵני ִּתְׁשחֶֹרת ִלְפֵני כ"ק ָהַאְדמֹו"ר ִמ'ּתֹוְלדֹת ַאֲהרֹן' 
ה'.  ּוַבֲעבֹוַדת  ִּבְתִפָּלה  ְּבתֹוָרה,  ִחּזּוק  ִּדְבֵרי  ִמִּפיו  ִלְׁשמַֹע  ְּכֵדי  ָזָצ"ל 
ָהעֹוְמִדים  ֵאּלּו  ִּבְדָבִרים  ָּתִמיד  ְלִהְתַחֵּזק  ְמעֹוְרָרם  ָהָיה  ִּבְדָבָריו 
ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְוֶׁשָאסּור ִלְדחֹות ֶאת ַהִהְתַחְּזקּות ָּבֶהם, ִּכי ֲהלֹוא: 
ָיֵמינּו ְּכֵצל עֹוֵבר, ְוַעד ְמֵהָרה ַיִּגיַע ַהּיֹום ֶׁשּבֹו ַנֲעמֹד ִלְפֵני ֵּבית ִּדין 

ֶׁשל ַמְעָלה ָלֵתת ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ַעל ַמֲעֵׂשינּו.
ְׁשגּוָרה ָהְיָתה ְּבִפיו ְּבאֹוָתן ִהְזַּדְּמֻנּיֹות ִאְמָרתֹו ַהְּׁשנּוָנה ֶׁשל כ"ק ָהַרב 
"'ּוְׁשִנִּים  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּפסּוק  ַעל  ָזָצ"ל  ִמַּסאְטֶמר  יֹוֵאל  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש 
ִיָּסעוּ' – ִדּי ָיאְרן ָפאְרן", ְּכלֹוַמר, ַהָּׁשִנים חֹוְלפֹות ְונֹוְסעֹות ִּבְמִהירּות, 

ְוָעֵלינּו ִלְזּכֹר ָּתִמיד ֶאת ַהִּצּוּוי: "ׁשּוב יֹום ֶאָחד קֶֹדם ִמיָתְתךָ".

'ּתֹוָרה ֶוֱאמּוָנה' עמ' קמ

ַהִּביָמה ְּבֶמְרַּכז ֵּבית ַהְּכֶנֶסת
"ְוָנַסע אֶֹהל מֹוֵעד ַמֲחֵנה ַהְלִוִּים ְּבתֹו ַהַּמֲחנֹת" (ב יז)

ָראּוי  ַהִּדְּברֹות,  ֲעֶׂשֶרת  ֻמָּנִחים  ָהיּו  מֹוֵעד  ְּבאֶֹהל  ֶׁשָּבָארֹון  ְלִפי 
ֵאפֹוא ֶׁשִּיְהֶיה ָהאֶֹהל ַּבֶּמְרָּכז ְּבתֹו ַהַּמֲחנֹות, ְּכֵדי ֶׁשַהּכֹל ִיְהיּו ָׁשִוים 
ְּבִקְרָבָתם ֵאָליו. זֹו ַהִּסָּבה ֶׁשִּמְנָהֵגנּו ִלְקּבַֹע ְּבֶמְרַּכז ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶאת 

ַהִּביָמה ֶׁשָעֶליָה קֹוְרִאים ָאנּו ַּבּתֹוָרה, ָקרֹוב ְלָכל ַהִּמְתַּפְּלִלים.

'ָחֵפץ ַחִּיים ַעל ַהּתֹוָרה'

ֻחְמַרת ֲעוֹון ַהְזָּכַרת ֵׁשם ָׁשַמִים ְּבא ַּכָּוָנה
"ְוָׂשא ֵאת ִמְסַּפר ְׁשמָֹתם" (ג מ)

ַּבָתָּנ" מּוֵבאת ַהִּמָּלה "ְוָׂשא" ִּבְׁשלֹוָׁשה ְמקֹומֹות; ַּבַּפס' ַהָּנ"ל (ג מ): 
"ְוָׂשא ֵאת ִמְסַּפר ְׁשמָֹתם", ְּבֵסֶפר ְּדָבִרים (ג כז): "ֲעֵלה רֹאׁש ַהִּפְסָּגה 
ְוָׂשא ֵעיֶני... ִּכי א ַתֲעבֹר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה", ּוְבֵסֶפר ְּתִהִּלים (כה יח): 

"ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ְוָׂשא ְלָכל ַחּטֹאוָתי" ('ַּבַעל ַהּטּוִרים').

ה  ְּבֵסֶפר 'ֵייִטב ָּפִנים' (ּתֹוַכַחת מּוָסר ְלי"ג ִמּדֹות ְויֹום ֶהָעׂשֹור) ֵהִביא ַמֲעֹשֶ
ֶׁשִּסֵּפר ַעל ַעְצמֹו ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְצָחק ַחּיּות ַרָּבה ֶׁשל ְּפָראג, ֶׁשֵּיׁש ּבֹו 

ְּכֵדי ְלָבֵאר ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְׁשלֹוָׁשה ְּפסּוִקים ֵאּלּו:

ִּביֵמי ָחְליוֹ ַהָּקֶׁשה ֶׁשל ַהָּגאֹון, ָרָאה ַּבֲחלֹומֹו ִאיׁש ֶׁשָהָיה ָידּוַע ְּכַצִּדיק 
ְוָהַל ְלעֹוָלמֹו ֶזה ִמְּכָבר. אֹותֹו ָהִאיׁש ָעַמד ִּבְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה 
ַלִּמְׁשָּפט. ְּתִחָּלה ָּפְתחּו ְּבָפָניו ֵסֶפר 'ֻׁשְלָחן ָערּו' ּוְׁשָאלּוהּו: "ַהִאם 

ִקַּיְמָּת ָמה ֶׁשָּכתּוב ָּכאן?" ְוֵהִׁשיב ַהַּצִּדיק ִמָּיד: "ֵהן!"

ָׁשַמִים  ֵׁשם  הֹוֵצאָת  א  "ַהִאם  ּוְׁשָאלּוהּו:  הֹוִסיפּו  ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם 
ְלַבָּטָלה? ַהִאם ִּכַּוְנתָּ ְּבֵפרּוׁש ַהֵּׁשמֹות ְּבֵעת ַהְזָּכָרָתם?", ְוהּוא ִמִּצּדֹו 
ַמְעָלה  ֶׁשל  ִּדין  ֵּבית  ִלְפֵני  ָּבאּו  ִמָּיד  ַמֲעֶנה,  ָמָצא  ְוא  ְוָׁשַתק  ָעַמד 
ַהַּמְלָאִכים  ֵהם  ַהַּדָּיִנים: "ֵאּלּו  לֹו  ְוָאְמרּו  ְׁשחֹוִרים,  ְלבּוֵׁשי  ַמְלָאִכים 
ָמה  ּוְרֵאה  ַהֵּבט  ְוָכֵעת  ַּכָּוָנה,  ְלא  ֶׁשִהְזַּכְרָּת  ַהֵּׁשמֹות  ִמן  ֶׁשִּנְבְראּו 

ָּגַרְמָּת ְּבַמֲעֶׂשי", ּוִמָּיד הֹוִרידּוהּו ִלְמדֹוֵרי ֵּגיִהּנֹום.

ַחי  ְּבעֹוֶדּנּו  ָהָאָדם  ִלּבֹו  ֶאל  ָיִׂשים  ֵּכן,  ַעל  ֲאֶׁשר  ָּפִנים':  ַה'ֵיּיִטב  ִסֵּים 
ִּכי  ְוִיְזּכֹר  ַּכָּוָנה,  ִמְּבִלי  ְלַבָּטָלה  ָׁשַמִים  ֵׁשם  ֶׁשהֹוִציא  ְּפָעִמים  ַּכָּמה 
ִמְסַּפר  ֵאת  'ְוָׂשא  "ַהֵּבט  לֹו:  יֹאְמרּו  ָהָאֶרץ  ָּכל   ְּבֶדֶר  ֶׁשֵּיֵל ְּבֵעת 
ְׁשמָֹתם' – ַחֵּׁשב ַּכָּמה ְּפָעִמים ִהְזַּכְרָּת ֵׁשם ָׁשַמִים ְּבא ַּכָּוָנה, 'ְוָׂשא 

ֵעיֶני... ִּכי א ַתֲעבֹר' – ֵמֲחַמת ֲעוֹוְנ ֶזה ְלַגן ֵעֶדן".

אֹו ָאז א ִיְמָצא ָהָאָדם ַמֲעֶנה ְּבִפיו ִּכי ִאם ְלִהְתַחֵּנן ִמִּלְפֵני ַהָּקדֹוׁש 
ֶאל  ַהֵּבט   – ַחּטֹאוָתי"  ְלָכל  ְוָׂשא  ַוֲעָמִלי  ָעְנִיי  "ְרֵאה  הּוא:   ָּברּו
ָהֹעִני ְוַהְּקָׁשִיים ֶׁשָהיּו ְמַנת ֶחְלִקי ַּבַחִּיים, 'ְוָׂשא ְלָכל ַחּטֹאוָתי' ֵּכיָון 

ֶׁשִּטְרדֹות ַהַחִּיים ֵהם ֶׁשָּגְרמּו ָלֶהם.

ִּפְדיֹון ַהֵּבן ְּכֶנֶגד פ"ד ַּתֲעִנּיֹות
"ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֵאת ֶּכֶסף ַהִּפְדיֹום" (ג מט)

ָּכַתב ַּבַעל ַה'ְּׂשֵדי ֶחֶמד' (ְּכָלִלים ַמֲעֶרֶכת ָסֶמ נד):

"ִּבְהיֹוִתי ְּבִעיר ַהּקֶֹדׁש ְירּוָׁשַלִים ת"ו ִּבְׁשַנת תרנ"ט, ִהְזִמינּו אֹוִתי ַעל 
ִּפְדיֹון ַהֵּבן ְוא ָהַלְכִּתי, ְוָאְמרּו ִלי ֶׁשֵּיׁש ַּבְּסָפִרים ִּדְסעּוַדת ִּפְדיֹון ַהֵּבן 
הּוא ָהעֹוֶלה ִּבְמקֹום פ"ד ַּתֲעִנּיֹות... ְוִנְרֶאה ֶׁשֵאין ָמקֹום ַלָּדָבר ַהֶּזה 

ַרק ִׂשיָחה ָנָאה ְּבִפי ַהְּבִרּיֹות".

ְוָאֵכן, ְּבֵסֶפר 'ִאיָלָנא ְּדַחֵּיי' ְּבָפָרָׁשֵתנּו הּוָבא ֶׁשֵאין ְמקֹוָרּה ֶׁשל ִאְמָרה 
זֹו ְּבָחָז"ל אֹו ְּבִדְבֵרי ַהַּקְדמֹוִנים, ִּכי ִאם ָהְרַה"ק ַרִּבי ָמְרְּדַכי ִמֶּנְׁשִּכיז 
הּוא ֶׁשָּדַרׁש זֹאת ִמָּכ ֶׁשָּכְתָבה ָּכאן ַהּתֹוָרה ְלַגֵּבי ִּפְדיֹון ְּבכֹורֹות ֶאת 
ִּפְדיֹון  ֶׁשְּסֻעַּדת  ְלַלְּמֵדנּו  יֹום",  "פ"ד  נֹוְטִריקֹון   - "ַהִּפְדיֹום"  ַהִּמָּלה 

ַהֵּבן ְמַכֶּפֶרת ְּכמֹו פ"ד ַּתֲעִנּיֹות.

ְיֻסַּפר ִּכי ְּכֶׁשהֹוִפיַע ְוָיָצא ָלאֹור ַהֵּסֶפר 'ְׂשֵדי ֶחֶמד' עֹוְררּו ְּדָבָריו ֵאּלּו 
ְּתִמיָהה ֲעצּוָמה ְּבֶקֶרב ַאְנֵׁשי ְירּוָׁשַלִים; ֲהִיָּתֵכן ֶׁשֵאין ָמקֹור ַלִּמְנָהג 
ַּכַּזִית  ַלֲחטֹף  ְּכֵדי  ִנְדָחִקים  ַהּכֹל  ְלִחָּנם  ְוִכי  ּדֹור?  ִמְּׁשנֹות  ַהְּמֻקָּבל 

ֵמַחַּלת ַה'ּקֹויִליץ'' ֶׁשַהּכֵֹהן ַהּפֹוֶדה ּפֹוֵרס קֶֹדם ַהִּמְצָוה?!

ְוַכֲאֶׁשר  ַהֵּבן,  ִּפְדיֹון  ִּבְסעּוַדת  זֹוֶנְנֶפְלד  ַהְּגַר"ח  ִהְׁשַּתֵּתף  ְזַמן  ְּבאֹותֹו 
ֵהִׁשיב  ַהִּמְנָהג,  ְמקֹור  אֹודֹות  ַעל  ַהִּמְׁשַּתְּתִפים  ַאַחד  ִמִּפי  ִנְׁשַאל 
יג  (ְׁשמֹות  ַהָּפסּוק  ִמן  ַּבּתֹוָרה  ֶרֶמז   ְלָכ ֵיׁש  ִּכי  ְּבִפְּקחּותֹו,  ֲאָתר  ַעל 
ְּדַבר-ָמה  "ִאם  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי   – ִּתְפֶּדה"   ְּבָבֶני ָאָדם  ְּבכֹור  "ְוכֹל  יג): 

ְּבִפְדיֹון-ֵּבן ֶנֱהֵניָת, ֵיָחֵׁשב ְּכִאּלּו ַּתֲעִנּיֹות פ"ד ִהְתַעֵּניָת".
'ָחְכַמת ַחִּיים' ָּפָרַׁשת ּבֹא

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם

ִּבְמִחיַצת ָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל
ַאְלֵפי  ָראֵׁשי  ֲאבֹוָתם  ַמּטֹות  ְנִׂשיֵאי  ָהֵעָדה  ְקרּוֵאי  "ֵאֶּלה 

ִיְׂשָרֵאל ֵהם" (א טז)

ְלִדְבֵרי  ֶרֶמז  ָאֵמן.  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   – ֲאבֹוָתם'  ַמּטֹות  'ְנִׂשיֵאי 
ְוזֹוֶכה  ֵעֶדן  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  לֹו  ּפֹוְתִחים  ָאֵמן  ֶׁשָהעֹוֶנה  ֲחָז"ל 
ַאְלֵפי  'ָראֵׁשי  ֵהם  ֲהלֹוא  ַהַּצִּדיִקים  ִּבְמִחיַצת  ָׁשם  ִלְׁשהֹות 

ִיְׂשָרֵאל'.
'ֲחַתם סֹוֵפר'; ֶּכֶרם ד"ל

"ָצִרי ָאָדם ְלִהָּזֵהר ַּבְּתִפָּלה ּוַבְּבָרכֹות ֶׁשַּיֲעֶנה ַאֲחֵריֶהם ָאֵמן – ֶׁשִהיא 
ִסיַני  ַהר  ַעל  ֲאבֹוָתיו  ֶׁשָעְמדּו  ִמי  ְוָכל  ֱאמּוָנה,  ִמְּלׁשֹון  ִנְגֶזֶרת  ִמָּלה 
ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ִמַּזְרעֹו  ְוהּוא  ֱאמּוָנה  ַהִּנְקֵראת  ַהּתֹוָרה  ְוִקְּבלֹו 
ַחָּיב  ַּבה'",  "ְוֶהֱאִמין  ו):  טו  (ְּבֵראִׁשית  ּבֹו  ִּדְכִתיב  ָהֱאמּוָנה  רֹאׁש  ֶׁשהּוא 
'ַּכד ַהֶּקַמח' ֵעֶר ֱאמּוָנה הּוא ְלַכֵּון ִלּבֹו ּוַמְחַׁשְבּתֹו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן". 

ִצָּונּו  ֲאֶׁשר  ַהִּצּוּוי  ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה  "ַהִּמְצָוה 
ְלַהֲאִמין ָהֱאקּות. ְוהּוא ֶׁשַּנֲאִמין ֶׁשֵּיׁש ֵׁשם 
ַהִּנְמָצאֹות,  ְלָכל  ּפֹוֵעל  הּוא  ְוִסָּבה,  ִעָּלה 
ה'  'ָאֹנִכי  ב):  כ  (ְׁשמֹות   ֲאָמרֹו  ִיְתָּבַר ְוהּוא 
('ֵסֶפר ַהִּמְצוֹות ְלָהַרְמָּב"ם', ִמְצַות ֲעֵׂשה א)   ."'ֶקיֱא

ִלְקַראת ְזַמן ַמַּתן ּתֹוָרֵתנּו ְנַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ָועֹז ְלִהְתַחֵּזק
 ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ְּבַכָּוָנה ַאַחר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ּוְׁשַאר ַהְּבָרכֹות ְוַהְּתִפּלֹות,

ְוָכ ִנְזֶּכה ְלַהְׁשִריׁש ֱאמּוָנה ְּבִלֵּבנּו ְלֶנַצח ְנָצִחים. ָאֵמן.
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ְּכמֹו ְּבָכל ָּדָבר ַּבַחִּיים, ַּגם ְּבעֹוַלם ָהֲעָסִקים ַקָּימֹות ֲעִלּיֹות ִויִרידֹות. ְוָכ ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים 
ָמָצא ַעְצמֹו ַמר ל. ִאיׁש ֲעָסִקים ָאֶמִריָקִני, ְּבַמָּצב ֶׁשָהָיה ִנְרָאה ְּכֶדֶר ְלא מֹוָצא. הּוא ָנַטל 
ַעל ַעְצמֹו ַהְלָואֹות ְּגדֹולֹות ְלצֶֹרְך ֲהָקַמת ֵמיָזם ֶׁשָהיּו לֹו ֵמיַטב ַהִּסּבֹות ַהּטֹובֹות ְלַהְצִליַח, 
ּבֹו  ֶׁשֻהְׁשַקע  ַהֶּכֶסף  ָּכל  ָיַרד  ִעּמֹו  ְוַיַחד  ָּכַׁשל,  ַהֵּמיָזם  ָּפָניו.  ַעל  ָטְפָחה  ַהְּמִציאּות  אּוָלם 

ְלִטְמיֹון.
ְּביֹום ָּבִהיר ָהַפ ַמר ל. ֵמִאיׁש ִנְכָּבד, ָנִגיד ַעם ֶׁשַרִּבים ִׁשֲחרּו ְלִפְתחֹו, ְלָאָדם ֻאְמָלל ָהעֹוֵמד 
ֶׁשִעָּמם  ְוַלַּבְנִקים  ַלֲאָנִׁשים  ְקִריָסתֹו  ְּדַבר  ֶׁשִּיָּוַדע  ָּבֶרַגע   – ְספּוִרים  ָיִמים   ּתֹו ֶרֶגל  ִלְפׁשֹט 

ָּבא ְּבִקְׁשֵרי ִמְסָחר.
ַהֶּדֶר ָהְיָתה ִנְרֵאית ַחְסַרת ָּכל ֶּפַתח ַהָּצָלה, אּוָלם ִּתְקָוה ַאַחת ָהְיָתה לֹו: ִאּלּו יֹוִאיל ֵאי-ִמי 
ּוְלא  ֻמְחֶלֶטת  ְּבסֹוִדּיּות  ּדֹוָלִרים  ֶאֶלף  ַוֲחִמִּׁשים  ָמאַתִים  ֶׁשל  ְסכּום  לֹו  ְלַהְלוֹות  ִמיִדיָדיו 

ֲעֵרִבים, ֲאַזי ֵיׁש ִסּכּוי ֶׁשּיּוַכל ְלֵהָחֵלץ ִמַּמָּצבֹו ֶהָעגּום.
ַא ֵהיָכן ִיָּמֵצא ָאָדם ֶׁשַּיְסִּכים ְלָהִניַח ַּכְסּפֹו ַעל ֶקֶרן ַהְּצִבי ּוְלַהְפִקיד ְּבָידֹו ְסכּום ּכֹה ָּגדֹול 
ְלא ֲעֵרִבים? ְּתִמיָהתֹו ִהְתַעְּצָמה ְלנַֹכח ַהֲחָׁשׁש ַהָּכֵבד ֶׁשָּמא א יּוַכל ִלְפרַֹע ֶאת ַהַהְלָוָאה, 
ְוהּוא הֹוִגיַע ָּבּה ֶאת ַעְצמֹו, ַעד ֶׁשִּנְזַּכר ִּביִדידֹו ִמֶּׁשְּכָבר ַהָּיִמים, ַמר ב. ֲאֶׁשר ְקָׁשָריו ִעּמֹו 

ָהיּו ֲעֻמִּקים ַעד ְמאֹד.
ֶמֶׁש ָׁשִנים ַרּבֹות ַמר ב., ִאיׁש ֲעָסִקים ָעִׁשיר, ָחַלק ִעם ַמר ל. קֹוַמת ִמְׂשָרִדים ְמֻׁשֶּתֶפת 
ְּבַאַחד ִמּגֹוְרֵדי ַהְּׁשָחִקים ַהִּמְתנֹוְסִסים ְּבֹרַבע ָהֲעָסִקים ֶׁשל ַמְנֶהְטן. ְּבֵלב ָּכֵבד ֶהְחִליט ַמר 

ל. ִלְפנֹות ֵאָליו ִמּתֹו ִּתְקָוה ִּכי ְיִדידּוָתם ָהֲעֻמָּקה ַּתֲעמֹד ְּבִמְבָחן ֶזה ְּבַהְצָלָחה.
ְּבִבְרַּכִים רֹוֲעדֹות ִהִּקיׁש ַמר ל. ַעל ֶּדֶלת ִמְׂשָרדֹו ֶׁשל ְיִדידֹו, ּוִמֶּׁשִּנְפְּתָחה ַהֶּדֶלת ֵהֵחל ִמָּיד 
ְוִסָּבה  ְּגדֹוִלים,  ְרָוִחים  לֹו  ְלָהִניב  ָהָיה  ֶׁשָאמּור  ְּבֵמיָזם  ָיָדיו  ָׁשַלח  ֵּכיַצד  ֵלב,  ְּבִגּלּוי  ְלָתֵאר 
ִּבְלִּתי ְצפּוָיה ֵהִביָאה ְלִכְׁשלֹון ַהֵּמיָזם ּוְלָאְבַדן ַהְּכָסִפים ָהַרִּבים ֶׁשֻהְׁשְקעוּ ּבֹו. "ָּכֵעת ֵאיֶנִּני 

ַרק ִאיׁש ֲעִני ְוֶאְביֹון", ִהְבִהיר ַמר ל. ְלֶבן ִׂשיחֹו, "ִּכי ִאם ַּבַעל חֹוב ְּבֶהֵּקף ָעצּום".
ַמר ב. ִהְקִׁשיב ִליִדידֹו ְּבַתְדֵהָמה, ְוָאז ִהְמִׁשי ַמר ל.: "ֲעַדִין א ָאְבָדה ִּתְקָוִתי; ֵיׁש ְּבָיִדי 
ֶאְפָׁשרּות ְלֵהָחֵלץ ֵמַהַּמָּצב, אּוָלם ְלצֶֹרְך ָּכ ֲאִני ַחָּיב ְלַהִּׂשיג ַהְלָוָאה ֶׁשל ֶרַבע ִמיְליֹון ּדֹוָלר 

ָטִבין ּוְתִקיִלין".
"ֵאין ְּבָעָיה!", ֵהִׁשיב ַמר ב. ְּבִחּיּו ְּכֵאינֹו ֵמִבין ַעל ָמה ַהְּמהּוָמה, "ָעֶלי ַרק ִלְכּתֹב ְׁשָטר 

ּוְלַהְחִּתים ָעָליו ֲעֵרִבים, ּוִמָּיד ַאֲעִביר ְלֶחְׁשּבֹוְנ ֶאת ַהְּסכּום ִּבְמלֹואֹו..."
"א אּוַכל ְלַהְחִּתים ֲעֵרִבים", ֵהִׁשיב ַמר ל. ִּביבֶֹׁשת.

"ַמּדּוַע?", ָּתָהה ַמר ב. ּוִמָּיד ֵהִבין, ַא ֶנֱאַלץ ְלָהִׁשיב ֶאת ָּפָניו ֶׁשל ְיִדידֹו ֵריָקם: "ֵמעֹוָלם א 
ִהְלֵויִתי ְסכּום ּכֹה ָּגדֹול ְּבא ֲעֵרִבים. א אּוַכל ַלֲעׂשֹות זֹאת ּוְלַהְלוֹות ְל ְסכּום ּכֹה ַרב!"

 ֵֹריַח ֶׁשל ַאְכָזָבה ָעַמד ַּבֲאִויר. ַמר ל. ֵהִבין ֶאת ֵסרּובוֹ ֶׁשל ְיִדידֹו, אּוָלם הּוא ֶהְחִליט ַלֲער
ִנָּסיֹון נֹוָסף: הּוא ָאַחז ְּבָיָדיו ֶׁשל ְיִדידֹו ַהֻּמְפָּתע ְוהֹוִציאֹו ֶאל ַהִּמְרֶּפֶסת ַהֲחׁשּוָכה, ָׁשם ָנָׂשא 
ָיַדִים ַלָּׁשַמִים ְוָאַמר ְּבקֹול רֹוֵעד: "ְיִדיִדי, ֵמִבין ֲאִני ֵהיֵטב ַלֲחָׁשׁשֹוֶתי, ּוֵמִאיָד ֶּבֱאֶמת ֵאיֶנִּני 
ָיכֹול ְלַהְחִּתים ֲעֵרִבים ְלַהְלָוָאִתי. אּוָלם ָׂשא ָנא ֵעיֶני ַלְּמרֹוִמים, ָׁשם יֹוֵׁשב ֶהָעֵרב ַהּטֹוב 

"!?ְוָהָאִמין ְּביֹוֵתר, ַהִאם ַּתְסִּכים ָלֵתת ּבֹו ֶאת ֵאמּוְנ
ַמר ב. ֶׁשָהָיה ְיהּוִדי ָיֵרא ְוָחֵרד, א ָהָיה ְמֻסָּגל ַלֲעמֹד מּול ִּגּלּוי ֱאמּוָנה ֶׁשָּכֶזה. ַהִהְתַרְּגׁשּות 
ֵהִציָפה ֶאת ָּכל ֵיׁשּותֹו, ּוְבֵלב רֹוֵעד הּוא ָלַחץ ֶאת ָידֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו ַהּטֹוב ְוִהְבִטיַח: "ׁשּוב ְלָכאן 

."א ַהְּסכּום ִיְהֶיה מּוָכן ַּבֲעבּוְרְּבעֹוד יֹוַמִים, ּוְמ
ַּכְּמֻצֶּפה,  ִדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא  ָעְבָדה  ל.  ַמר  ֶׁשל  ַהֵהָחְלצּות  ָּתְכִנית  ִמְסָּפר.  ֳחָדִׁשים  ָחְלפּו 
הּוא  ַהְּדרּוִׁשים.  ַהְּמֻזָּמִנים  ְּבָיָדיו  ִנְמְצאּו  ֶטֶרם  ַהחֹוב,  ִּפְרעֹון   ַּתֲאִרי ִהִּגיַע  ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם 

ִהְתַּבֵּיׁש ְלֵהָראֹות ִּבְפֵני ְיִדידֹו, אּוָלם ִקָּוה ִּכי ּתֹו ַּכָּמה ָיִמים ְיַאְרֵּגן ֶאת ַהְּסכּום ַהָּדרּוׁש.
ֵלב  ְּבתֹם  ב.  ַמר  ֶהְחִליט  ֵאָליו,  הּוַׁשב  ֶטֶרם  ְוַהֶּכֶסף  נֹוָסִפים,  ָׁשבּועֹות  ַּכָּמה  ָחְלפּו  ַּכֲאֶׁשר 
ִלְפנֹות ָלָעֵרב... ׁשּוב ָמָצא ַעְצמֹו עֹוֵמד ַּבִּמְרֶּפֶסת ַהֲחׁשּוָכה נֹוֵׂשא ֵעיַנִים ַלָּׁשַמִים ִּבְתִפָּלה 
ְואֹוֵמר: "ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים, ְּבַוַּדאי יֹוֵדַע ַאָּתה ַעד ַּכָּמה ָהָיה ָקֶׁשה ִלי ְלֵהָעֵתר ְלַבָּקָׁשתֹו ֶׁשל 

ְיִדיִדי. ִהְסַּכְמִּתי ְלָכ ַרק ִמּתֹו ֶׁשָּסַמְכִּתי ָעֶלי ָּכָעֵרב ַהּטֹוב ְוָהָאִמין ְּביֹוֵתר.
ָּכֵעת ְּכָבר ָחְלפּו ַּכָּמה ָׁשבּועֹות ִמַּתֲאִרי ִּפְרעֹון ַהחֹוב, אּוָלם ַהֶּכֶסף ֶטֶרם הּוַׁשב ִלי. ַמֲאִמין 
ֲאִני ִּכי א ְּבָזדֹון עֹוֶׂשה זֹאת ְיִדיִדי, ִּכי ִאם ְמֻחָּסר ְיכֶֹלת ַהְּמֻלָּוה ְּבבּוָׁשה ַרָּבה, אּוָלם ַאָּתה 

ֲהלֹוא ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ..."
ַמר ב. ָעַצר ִלְרָגִעים ֶאת ֶׁשֶטף ִּדּבּורֹו, ְוָאז ִהְמִׁשי ְּכֶׁשְּדָמעֹות ְמִציפֹות ֶאת ֵעיָניו: "ֵאיֶנִּני 
 ִמְּמ ֲאִני  ְמַבֵּקׁש   ;ְּבֵעיֶני ֵהם  ֶנֱחָׁשִבים  ּוְכֶאֶפס  ְּכַאִין  ִּכי  ּדֹוָלר,  ִמיְליֹון  ֶרַבע   ִמְּמ ְמַבֵּקׁש 
ְמַצָּפה  ַרּבֹות  ָׁשִנים  ֶׁשְּכָבר  ּוְׁשמֹוֶנה,  ָהֶעְׂשִרים  ַּבת  ְלִבִּתי   ְיׁשּוָעְת ִּתְׁשַלח  זֹאת  ֶׁשַּתַחת 

ְלִזּוּוָגּה ַהִּמְתּבֹוֵׁשׁש ִמָּלבֹוא, ּוָבטּוַח ֲאִני ִּכי א ַּתְעִלים ָאְזְנָך ִמַּבָּקָׁשִתי!"
ֲעָׂשָרה ָיִמים ָחְלפּו ֵמָאז, ְוֶהָעֵרב ַהֶּנֱאָמן א ִאְכֵזב; ַהָּצַעת ִׁשּדּוִכים ֶׁשְּכָבר ָעְלָתה ִלְפֵני ַּכָּמה 
ָׁשִנים ְוָיְרָדה ִמִּסּבֹות ׁשֹונֹות, ָׁשָבה ְוָעְלָתה ַּבֵּׁשִנית. ַהְּצָדִדים ֶהְחִליטּו ְלַנּסֹות ׁשּוב, ְוַהַּפַעם 
ַהִהְתַקְּדמּות ָהְיָתה ְמִהיָרה. ַּכֲעבֹר ָיִמים ְספּוִרים, ִנְׁשְּבָרה ַהַּצַּלַחת ְּבָׁשָעה טֹוָבה ּוֻמְצַלַחת.
ַמר ב. א ָיכֹול ָהָיה ְלָהִכיל ֶאת ָאְׁשרֹו. ָׁשִנים ּכֹה ַרּבֹות ֶׁשל ִצִּפָּיה ִהְסַּתְּימוּ ְּבַאַחת, ְוִלּבֹו 

ָהָיה ָמֵלא ּתֹוָדה ְלִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ֶׁשֶהֱאִזין ַלְּתִפָּלה ֶׁשָּיְצָאה ִמִּקירֹות ִלּבֹו.
ְלִׂשְמַחת ָהֵארּוִסין ֶׁשֶּנְחְּגָגה ְּברֹב ְּפֵאר הֹוִפיַע אֹוֵרַח ִּבְלִּתי ָצפּוי ּוַמֲעָטָפה ְּבָידֹו; ַמר ל. ִהִּגיַע 

ִלְׂשמַֹח ְּבִׂשְמָחתֹו ֶׁשל ְיִדידֹו, ּוַבד ְּבַבד ְלָהִׁשיב לֹו ֶאת חֹובֹו.
ַעל  ַהְמָחָאה  ׁשֹוֶכֶנת  ַּבַּמֲעָטָפה  ְּבֵרָרה.  ֵמחֶֹסר  ֶׁשָּנַבע  ָהִאחּור  ַעל  ִמְתַנֵּצל  ֲאִני  טֹוב!  "ַמָּזל 

ַס ֶרַבע ִמיְליֹון ּדֹוָלר..."
"ֵאיְנ ָצִרי ְלָהִׁשיב ִלי ֶאת ַּכְסִּפי", ִהְפִטיר ַמר ב. ְּבָאְזָניו ֶׁשל ְיִדידֹו ֶהָהמּום, "ֶהָעֵרב ִׁשֵּלם 

ֶאת ַהּכֹל, ַעד ַהְּפרּוָטה ָהַאֲחרֹוָנה".
ַמר ל. א ֵהִבין, ַוֲאִבי ַהַּכָּלה ִהְסִּביר לֹו ֶאת ִסַּבת ֵסרּובוֹ, ַא ַמר ל. ִהְתַעֵּקׁש: "ִהְתַחַּיְבִּתי 

ְלַׁשֵּלם, ְוָעַלי ַלֲעמֹד ְּבִהְתַחְּיבּוִתי!", ָטַען ְּבתֶֹקף. 
"ְּבׁשּום ָּפִנים ָואֶֹפן א ֶאַּגע ַּבֶּכֶסף", ִהְבִהיר ֲאִבי ַהַּכָּלה, ַא ֵרֵעהּו א ִהְסִּכים ִלְׁשמַֹע ַעל 

.ָּכ
ָיכֹול ָהָיה ַהִוּכּוחַ ְלִהְתָאֵר, ִאְלָמֵלא ִהְתָעֵרב ַּבָּדָבר רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשִהְמִּתין ִעם ָּכל ַהָּקָהל 
ִל'ְקִריַאת ְׁשַטר ַהְּתָנִאים'. ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֶאת ַהִּדין ּוְדָבִרים ָּפַסק: "ַמר ל. ָיִׁשיב ֶאת ַהַהְלָוָאה, 
ֶׁשֲהֵרי ַהֶּכֶסף ֵאינֹו ֶׁשּלֹו. אּוָלם ֵּכיָון ָׁשַמר ב. ִקֵּבל ֶאת ִּפְרעֹוָנהּ ֵמָהָעֵרב ְּכִפי ַּבָּקָׁשתֹו, ַעל 

ַהֶּכֶסף ָלׁשּוב ָלָעֵרב, ְּכלֹוַמר ְלִהָּתֵרם ִלְצָדָקה".
ַעד ְמֵהָרה ֻאְּתָרה ְּכתֶֹבת ְראּוָיה, מֹוָסד ָחׁשּוב ֶׁשִּנְזַקק ַלְּסכּום ֶהָעצּום ְּבֹאֶפן נֹוָאׁש, ְוַהֶּכֶסף 

הּוַׁשב ָלָעֵרב ִּבְמלֹואֹו.
ִהֵּנה ִּכי ֵכן נֹוְכחּו ַהּכֹל ִלְראֹות ֵּכיַצד ְמסֹוֶבֶבת ַהַהְׁשָּגָחה ָהֶעְליֹוָנה ֶאת ָּכל ְמאָֹרעֹות ָהעֹוָלם, 

ְוַהּכֹל ִּבְזכּות ְּתִפָּלה ַאַחת ֶׁשל ַּבַעל ֶחֶסד ֶׁשָּנְבָעה ֵמעֶֹמק ֵלב.
'ִּבְרַּכת ָּדִוד' ְּבַהר

ַהַהְקָּדָמה ַהִּנְצֶרֶכת ְלַקָּבַלת עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים
ְלַאַחר ֶׁשִהְבַהְרנּו ֶאת חֹוַבת ָהָאָדם ֶׁשִּיְהֶיה ָּתִמיד מֹוָרא ָׁשַמִים ַעל ָּפָניו ("ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם"), ְוִהַּכְרנּו ָּבֻעְבָּדה 
ֶׁשַהֶּדֶר ְלַהִּגיַע ְלַמְדֵרָגה זֹו ְנעּוָצה ַּבַהָּכָרה ְּבַאְפִסּיּוֵתנּו ְלֻעַּמת ַּגְדלּות ַהּבֹוֵרא ("ָמה ָאנּו ֶמה ַחֵּיינּו"), ִּביִדיַעת 
ַמְּטַרת ָהָאָדם ְּבעֹוָלמֹו ּוַבֲהָבַנת ַמהּות ָהאֶֹׁשר ָהֲאִמִּתי ("ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַעְּמ ְּבֵני ְבִריֶת"), ַעָּתה ַמִּגיִעים ָאנּו ַלְּנֻקָּדה 

ַהֶּמְרָּכִזית ֶׁשל ְּתִפָּלֵתנּו ֲהלֹוא ִהיא ַקָּבַלת עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים ְּבַאֲהָבה.

הּוא,   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  הֹוָדָאה  ּוַמִּביִעים  ָאנּו  ָׁשִבים  ָׁשַמִים,  ַמְלכּות  עֹל  ַעְצֵמנּו  ַעל  ָאנּו  ְמַקְּבִלים  ֶטֶרם 
 ,ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות ְל ּוְמַבְּטִאים ֶאת ַהַּמְסָקָנה ֶׁשֵאֶליָה ִהַּגְענּו ַרק ְלַאַחר ַהַהְקָּדמֹות ִּדְלֵעיל: "ְלִפיָכ
ּוְלַׁשֵּבֲח ּוְלָפֶאְר ּוְלָבֵר ּוְלַקֵדּׁש ְוִלֵתּן ֶשַׁבח ְוהֹוָדָיה ִלְשֶׁמ. ַאְשֵׁרינּו, ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו, ּוַמה ָנִּעים ּגֹוָרֵלנּו, 
 ּוַמה ָיָּפה ְיֻרָשֵּׁתנּו. ַאְשֵׁרינּו, ֶשָׁאנּו ַמְשִׁכּיִמים ּוַמֲעִריִבים ְּבָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוְבָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות, ּוְמַיֲחִדים ִׁשְמ

ְּבָכל יֹום ָּתִמיד, ְואֹוְמִרים ַפֲּעַמִים ְבַּאֲהָבה: 'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל'".

ַמְפִליגֹות:  ּכֹה  ֻנְסָחאֹות  ָׁשֵלם  ְּבֵלב  לֹוַמר  נּוַכל  א  ִּדְלֵעיל,  ַהַהְקָּדמֹות  ָּכל  ֶׁשל  ְוַהְפָנָמה  ַהָּכָרה  ְלא 
"ַאְׁשֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ּוַמה ָנִּעים ּגֹוָרֵלנּו ּוַמה ָיָּפה ְיֻרָּׁשֵתנּו", ַעל ִמְצָוה ַהִּנְרֵאית ּכֹה ְּפׁשּוָטה ְוִׁשְגָרִתית: 
ַהְׁשָּכָמֵתנּו ְּבָכל יֹום ְלַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים. ַרק ִמי ֶׁשָּזָכה ֶזה ִמְּכָבר ְלַהִּכיר ְּבַאְפִסּיּותֹו ּוְלָהִבין 
 ,ִּכי ַרק ְּבֶחֶסד ה' ָעָליו ָזָכה ְלִהָּבֵחר ִמָּכל ַהְּיצּוִרים ַלֲעבֹד ֶאת ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ּוְלַׁשֵּבַח ּוְלָפֵאר ְלָפָניו ִיְתָּבַר

הּוא ֶׁשָּיכֹול לֹוַמר ְּבֶפה ָמֵלא "ַאְׁשֵרינּו!" ('ִׂשְפֵתי ַחִּיים' - ִרַּנת ַחִּיים).

ַאֲהַבת ה' ִמְתַּגֶּבֶרת ְּבָכל יֹום
ְנֻקָּדה נֹוֶסֶפת ֶׁשָעֶליָה ָאנּו אֹוְמִרים "ַאְׁשֵרינּו" ִהיא ַעל ָּכ ֶׁשַעל ַאף ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום ָאנּו ְמַקְּבִלים ַעל ַעְצֵמנּו 
עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית, ְּבָכל זֹאת א ַמְׁשִּפיָעה ָעֵלינּו ַהִּׁשְגָרה, ְוֵאׁש ָהַאֲהָבה ַהּבֹוֶעֶרת ְּבִלֵּבנּו 
ִמְתַּגֶּבֶרת  ַאְדַרָּבה  ֶאָּלא  ּוִמְתַעֶּמֶמת,  ִמְתָקֶרֶרת  ֵאיָנּה  ְמאֹוֵדנּו,  ּוְבָכל  ְלָבֵבנּו  ְּבָכל  ֱאֵקינוּ  ה'  ֶאת  ְלַאֲהָבה 

ּוִמְתַעֶּצֶמת ְּבָכל ּבֶֹקר ֵמָחָדׁש ְוַאף ּגֹוֶרֶמת ָלנּו ְלַהְׁשִּכים ִּבְזִריזּות ְּבָכל יֹום ְּכֵדי ְלַקֵּבל עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים.

ַהּכֵֹהן  ָעֶליָה  ּוִבֵער  ִתְכֶּבה  א  ּבֹו  ּתּוַקד  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ה): "ְוָהֵאׁש  ו  (ַוִּיְקָרא  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ַעל  ֶנֱאָמר  ֶזה  ְּכֵעין 
ֵעִצים ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר", ְוֵיׁש ְלָבֵאר ִּכי ַאף ֶׁשִּיָּתֵכן ָהָיה ֶׁשַהֶהְרֵּגל ָּבֲעבֹוָדה ַיְקֶהה ֶאת ִרְגׁשֹוָתיו ֶׁשל ַהּכֵֹהן ִמּיֹום 
ָעֶליָה  ִּבְבִחיַנת: "ּוִבֵער  נֹוֶסֶפת,  ַאֲהָבה  ֲעֵליֶהם  ִמְתַוֶּסֶפת  יֹום  ְּבָכל  ִּכי  ַהָּכתּוב  ָלנּו  ְמַגֶּלה  זֹאת  ְּבָכל  ְליֹום, 

ַהּכֵֹהן ֵעִצים ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר" ְוֵאׁש ָהַאֲהָבה ֶׁשְּבִקְרּבֹו ְלעֹוָלם א ִּתְכֶּבה (ְּדָרׁשֹות חת"ס ח"ב ַׁשָּבת ַהָּגדֹול תקצ"ה).

ַאְׁשֵרינּו ֶׁשּיֹוְדִעים ָאנּו ְּבָמה ִלְבחֹר
ה ְּבֶמֶל ֶׁשָעָׂשה  ְּב'ַיְלקּוט ֵמַעם לֹוֵעז' (ְּדָבִרים יא כו) ֵהִביא ַעל ָּכ ֶאת ְמָׁשלֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ָקְרָחה: ַמֲעֹשֶ
ִמָּכל  ַהִּמְׁשַּתְּתִפים  ִלְפֵני  ֻהְּגׁשוּ   ,ֶמֶל ֶׁשל  ְלֻׁשְלָחנֹו  ָּכָראּוי  ּוַבִּמְׁשֶּתה,  ַוֲעָבָדיו.  ָׂשָריו  ְלָכל  ָּגדֹול  ִמְׁשֶּתה 
ָנִדיר  ֶאָחד  ַמֲאָכל  ָהְיָתה  ַהּכֹוֶתֶרת  ֻּגַּלת  ָּפחֹות.  ְידּוִעים  ֵמֶהם  ְוֵיׁש  יֹוֵתר,  ְידּוִעים  ֵמֶהם  ֵיׁש  עֹוָלם.  ַמֲעַדֵּני 

ֶׁשַּטֲעמֹו ָהָיה ְּכטַַעם ַּגן ֵעֶדן ְוָכמֹוהּו ֵאין ַּבִּנְמָצא ָּבעֹוָלם, ַא ִאיׁש ֵמַהִּמְׁשַּתְּתִפים א ִהִּכירוֹ .

ְלַצד ַהֶּמֶל ָיַׁשב ִאיׁש ֶאָחד ֶׁשאֹותֹו ָאַהב ַהֶּמֶל ַאֲהָבה ְיֵתָרה. ּוְבעֹוד רֹב ַהּיֹוְׁשִבים ְסִביב ַהֻּׁשְלָחן ִהְלִעיטּו 
א  ֶׁשֵּמעֹוָלם   ִמּתֹו ֻמָּכִרים  ְוַהִּבְלִּתי  ַהְּמֻׁשָּבִחים  ַהַּמֲאָכִלים  ֶאת  ְוָזְנחּו  ָלֶהם  ַהֻּמָּכִרים  ַּבַּמֲאָכִלים  ַעְצָמם 
ֵמַהַּמֲאָכִלים  ַּדְוָקא  ִלְטעֹם  לֹו  ְּכַדאי  ִּכי   ַהֶּמֶל ִּגָּלה  ְלאֹוֲהבֹו  ְלִיחּוִדּיּוָתם,  ֶנְחְׂשפּו  ְוא  ַטֲעָמם  ֶאת  ָטֲעמּו 
ֶׁשֻּכָּלם ָזְנחּו, ִּכי ֵאין ְּכמֹוֶהם ְּבָכל ָהָאֶרץ. א ִנְתָקְרָרה ַּדְעּתֹו ַעד ֶׁשָּנַטל ֶאת ְיֵדי אֹוֲהבֹו ְוִהִּניָחם ַעל אֹותֹו 
ּוְׁשָבָחה  ְּבִׁשיר  ָּפַתח  ִמָּיד  ַהְּמֻיָחד,  ְּבַטֲעמֹו  ְונֹוַכח  ַמֲאָכל  ֵמאֹותֹו  ָהאֹוֵהב  ִמֶּׁשָּטַעם  ּוְמֻיָחד.  ָיָקר  ַמֲאָכל 

ְלַמְלּכֹו ֶׁשִהְגִּדיל ַחְסּדֹו ָעָליו ְוֶהְרָאה לֹו ֶאת ַהַּמֲאָכל ַהּטֹוב ִמּכֹל.

ָּכ ַּגם ָאנּו, חֹוָבֵתנּו ְלהֹודֹות ּוְלַׁשֵּבַח ְּבָכל יֹום ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ַעל ֶׁשָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל יֹוְׁשֵבי ֵּתֵבל ְוִסֵּיַע ְּבָיֵדינּו 
ְלָהִבין ֶאת סֹוד ָהאֶֹׁשר ָהֲאִמִּתי ְוָלַדַעת ְּבָמה ָראּוי ִלְבחֹר ִמָּכל ַמְנַעֵּמי עֹוָלם, ְּבָכ ֶׁשִזָּּכנוּ ְלַיֵחד ַּפֲעַמִים ְּבָכל 

יֹום ֶאת ְׁשמֹו ַהָּגדֹול, ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ְמִתיקּות ִזְכרֹו ּוְלַקֵּבל עֹל ַמְלכּותֹו ְּבַאֲהָבה.

ְּבדֹוֵרנּו  ֲחִסיִדים  ֶׁשל  ַּבֲחבּוָרה  ָהָיה  "ּוַמֲעֶׂשה  ַמְרִטיט:  ְּבַמֲעֶׂשה  לֹוֵעז'  ֵמַעם  ַה'ַּיְלקּוט  ְמַסֵּים  ְּדָבָריו  ֶאת 
ֶׁשְּתָפׂשּום ָהְרָׁשִעים ְוהֹוִבילּו אֹוָתם ַלַּמֲחֶנה ֶׁשָּלֶהם ְלהֹוְרָגם. ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשָהָיה ַמִּגיַע ַלַּמֲחֶנה ַההּוא – ָהָיה 
ְוִהְתִחילּו  ְּבִלָּבם  ְּגדֹוָלה  ִׂשְמָחה  ִנְכְנָסה  ָהְרָׁשִעים,  ַהַּקְלַּגִּסים  ֶאת  ְוָראּו  ְלָׁשם  ִמֶּׁשִהִּגיעּו  ַחִּיים.  ִנְׂשַרף 
ְמַרְּקִדים, ְמַזְּמִרים ְואֹוְמִרים: 'ַאְׁשֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ּוָמה ָנִּעים ּגֹוָרֵלנּו ּוַמה ָיָּפה ְיֻרָּׁשֵתנּו', ֶׁשָּזכּו ְלַהִּגיַע 

ְלַמְדֵרָגה זֹו, ְלַקֵּדׁש ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָּבַרִּבים".

ַקָּבַלת עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים
ְנַסֵּים ְּבֵפרּוׁשֹו ַהִּנְפָלא ֶׁשל ַהָּגאֹון ַרִּבי ִׁשְמעֹון סֹוֵפר ִמְּקָראָקא ַלֻּמָּׂשג "עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים", ֶׁשִּלְכאֹוָרה ֵיׁש 
ְלָהִבין ַמּדּוַע ְמֻכָּנה ַקָּבַלת ַמְלכּותֹו ִיְתָּבַר ְּכ'עֹל'? ְוַהֶהְסֵּבר ְלָכ הּוא ִּכי ָּכֵעת, ִּבְהיֹוֵתנּו ְּבָגלּות ְלכּוִדים ָאנּו 
ֵּבין ַהְּנָׁשָמה ַהִּמְׁשּתֹוֶקֶקת ַלֲעבֹוַדת ה', ְלֵבין ַהֵּׂשֶכל ְוַהַּתֲאָוה ַהִּמְתַנְּגִדים ָלּה. ַעל ֵּכן ָעֵלינּו ְלִהְתַאֵּמץ ְלַקֵּים 

ָּכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ַּכָּיאּות, ּוְכָכל ֶׁשִּיְכַּבד עֹל ַהִּמְצָוה ָּכ ִּתְגַּדל ְוִתְתַחֵּזק ֲחִׁשיבּוָתּה.

אּוָלם ֶלָעִתיד ָלבֹוא ְּכֶׁשִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה' ְוַיִּכירּו ַהּכֹל ְּבַטֲעֵמי ַהִּמְצוֹות, ׁשּוב א ְיֻכּנּו ַהִּמְצוֹות 
'עֹל'. ְּכִפי ֶׁשֵּבֵאר ָהַרְמָּב"ן ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ִנָּדה סא ב): "ִמְצוֹת ְּבֵטלֹות ֶלָעִתיד ָלבֹא", ֶׁשְּבַוַּדאי א ִיְתַּבְּטלּו 
ַהִּמְצוֹות, ֶאָּלא עֹל ַהִּמְצוֹות הּוא ֶׁשִּיְתַּבֵּטל. ֶׁשִּמּתֹו ֶׁשַּיִּכירּו ַהּכֹל, ְּגדֹוִלים ִּכְקַטִּנים, ְּבַטֲעֵמיֶהן ְוסֹוָדן, א 

ִיְהיּו ָלֶהם ַהִּמְצוֹות ְלעֹל, ֶאָּלא ַאְדַרָּבה ִיְׁשּתֹוְקקּו ַהּכֹל ְלַקְּיָמן.

ָרִאיִתי  "א  ִחָּיא:  ְלַרִּבי  ַרב  לֹו  ֶׁשָאַמר  ב)  (יג  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת  ַהּמּוָבא  ֶאת  ִנְפָלא  ְּבֹאֶפן  ַהָּגאֹון  ֵּבֵאר   ּוְבָכ
ֶׁשַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ְמַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים"?! ָאַמר לֹו: "ְּבָׁשָעה ֶׁשַּמֲעִביר ָיָדיו ַעל ָּפָניו ְמַקֵּבל ַעל 
ַעְצמֹו עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים". ּוְלִפי ָהָאמּור ְמבָֹאר, ֶׁשַרִּבי ְלרֹב ְקֻדָּׁשתוֹ ִהִּׂשיג ְּבָיָמיו ֶאת ָּכל ַטֲעֵמי ַהִּמְצוֹות 
ְוסֹודֹוֵתיֶהן, ּוְלִפיָכ ֵהן א ָהיּו לֹו ְּבֶגֶדר "עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים", ַא ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ַמֲעִביר ָיָדיו ַעל ָּפָניו, ְּכלֹוַמר: 
ְּכֶׁשָהָיה ִמְתַאֵּמץ ַלֲעצֹר ֶאת ּגֶֹדל ַהָּׂשגֹוָתיו ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצוֹות ְּכ'עֹל', ָאז ָהָיה ֶנְחָׁשב לֹו ַהָּדָבר ְּכַקָּבַלת 

עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים (ַהְקָּדַמת 'ֲחַתם סֹוֵפר' עמ"ס ֻחִּלין).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
ֶהָעֵרב ָּפַרע ֶאת ַהחֹוב 

ע ַמעּתַ ט וום  ַמּבָ פפּפּ ססִסִ ם
ּפרע ֶאת 'ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם' (ד)

"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


