
ת ְרֵאה ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֲאִמיַרת ַהְּבָרכֹות ְּבקֹול
"ֶאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצוֹת ה' ֱאֵהיֶכם" (יא כז)

 ַהְּמָבֵר ָּבָאָדם  ִמַּצאְנז  ַחִּיים'  ַה'ִּדְבֵרי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ִהְבִחין  ַּפַעם 
ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְלַעְצמֹו ִמְּבִלי ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹוָתיו. ָּפָנה ֵאָליו 

ָהַרִּבי ְוָאַמר לֹו ְּבתֹוָכָחה ֻמְסֶּתֶרת:

ְוֵיׁש  ֱאֵקיֶכם',  ה'  ִמְצוֹת  ֶאל  ִּתְׁשְמעּו  ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  'ֶאת  "ֶנֱאָמר: 
ֶׁשֵּפְרׁשּו ָּפסּוק ֶזה ְּבֶדֶר ְּדָרׁש: 'ֶאת ַהְּבָרָכה' ֵיׁש ְלָבֵר ְּבֹאֶפן ֶׁשל 
'ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו' – ֶׁשִּיְׁשְמעּו ַהּסֹוְבִבים ְוַיֲענּו ָאֵמן, ְוֵאין ְלַזְלֵזל ַּבֲהָלָכה 

זֹו ָחִליָלה, ֵּכיָון ֶׁשִהיא ֶנֱחֶׁשֶבת ִּבְכַלל 'ִמְצוֹת ה' ֱאֵקיֶכם'..." 
'ֲעֶטֶרת ַחִּיים' עמ' קג

ְּתִפָּלה 'ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה''
ִאם  ִּכי  ִּתְרֶאה;  ֲאֶׁשר  ָמקֹום  ְּבָכל  עֶֹתיךָ  ַּתֲעֶלה  ֶּפן   ְל "ִהָּׁשֶמר 

ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה'" (יב יג-יד)

"ִהָּׁשֶמר ְל ֶּפן ַּתֲעֶלה" – ָראֵׁשי ֵּתבֹות 'ְּתִפָּלה'; ָרַמז ָלנּו ַהָּכתּוב, ִּכי 
ְּכִפי ֶׁשֶאת "עֶֹתיךָ" – ַהָּקְרָּבנֹות, א ִנָּתן ְלַהְקִריב ְּבָכל ָמקֹום ִּכי 
ִאם "ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה'", ָּכ ַּגם ֶאת ַהְּתִפָּלה ִאי ֶאְפָׁשר ָלֵׂשאת 
ְּבָיֵמינּו  ְׁשִכיָנתֹו  ְלַהְׁשִּכין  ה'  ָּבַחר  ֶׁשּבֹו  ַּבָּמקֹום  ֶאָּלא  ָמקֹום,  ְּבָכל 

ֲהלֹוא ֵהם ָּבֵּתי ַהְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ַהִּמְדָרׁשֹות.

'ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק' ֵלב ָטהֹור ה; 'ַרֲחֵמי ָהָאב' ְליֹום כו

ְּתִפָּלה ַעל ַהְּצָדָקה
"ִהָּׁשֶמר ְל ֶּפן ַּתֲעזֹב ֶאת ַהֵּלִוי ָּכל ָיֶמי ַעל ַאְדָמֶת" (יב יט)

ָּדַרׁש ַרִּבי ְיהּוָדה ְּגִריְנַווְלד ַרָּבּה ֶׁשל ַסאְטֶמאר:

ּוְׁשֵני  'ְּתִפָּלה',  ֵהם  ַּתֲעזֹב"  ֶּפן   ְל "ִהָּׁשֶמר  ֶׁשל:  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי 
ְיסֹודֹות נּוַכל ִלְלֹמד ִמָּכאן:

א. ֵּכיָון ֶׁשֶּטַבע ָהָאָדם ִלְׁשמֹר ֶאת ְמעֹוָתיו ְלַעְצמֹו, ֵמחֹוָבתֹו ְלַיֵחד 
ְּבִלּבֹו ְּבָכל יֹום ְּתִפָּלה ֶׁשִּיְזֶּכה ְלִהָּמנֹות ִעם רֹוְדֵפי ַהְּצָדָקה ְוַהֶחֶסד, 
ִּכי ַּכָּמה ְוַכָּמה ֲאָנִׁשים א ָזכּו ְלַמֲעָלה זֹו ַרק ִמּׁשּום ֶׁשֹּלא ִהְתַּפְּללּו 

ָעֶליָה. 

ִצְדקֹוָתיו  ֶאת  ָלֵתת  ֶׁשִּיְזֶּכה  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ְלהֹוִסיף  ָהָאָדם  ַעל  ב. 
ַלֲעִנִּיים ְמֻהָּגִנים ְוא ְלַהֲעִניָקן ַלֲאָנִׁשים ֶׁשֵאיָנם ֲהגּוִנים.

'ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה'

ֵּכיַצד זֹוִכים ְלִהָּדֵבק ַּבה'?
"ַאֲחֵרי ה' ֱאקֵיֶכם ֵּתֵלכּו ְואֹתֹו ִתיָראּו ְוֶאת ִמְצוָֹתיו ִּתְׁשמֹרּו ּוְבקֹלוֹ 

ִתְׁשָמעּו ְואֹתֹו ַתֲעבֹדּו ּובֹו ִתְדָּבקּון" (יג ה)

ְלֵסֶדר  ְּכֶרֶמז  ֶזה  ָּפסּוק  ָּדַרׁש  ָהֲאִר"י,  ִמּגּוֵרי  ַחָּנה,  ַאּבּו  ְׁשמֹה  ַרִּבי 
ֲעבֹוַדת ַהּבֶֹקר ֶׁשל ַהְּיהּוִדי:

"ַאֲחֵרי ה' ֱאֵקיֶכם ֵּתֵלכּו" – ַהְׁשִּכימּו ַּבּבֶֹקר ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, 
ְּכִפי  ּומֹוָראֹו  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְּכבֹוד  ַעל  ַהְקִּפידּו   – ִתיָראּו"  "ְואֹתֹו 
ִמְצוָֹתיו  "ְוֶאת  ִּתיָראּו",  "ּוִמְקָּדִׁשי  ל):  (יט  ְּבַוִּיְקָרא  ֶׁשִהְצַטֵּוינוּ 
ִּתְׁשמֹרּו" – ַהִּניחּו ַטִּלית ּוְתִפיִלין, "ּוְבקֹלוֹ ִתְׁשָמעּו" – ְׂשאּו קֹוְלֶכם 
ִּבְתִפָּלה ְּכ'ִסּדּור' ֶׁשִּתְּקנּו ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה (ְרֵאה ִסְפִרי ִּפְסָקא פה), 
ַהִּנְקֵראת  ֶעְׂשֵרה,  ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ַעל  ַהְקִּפידּו   – ַתֲעבֹדּו"  "ְואֹתֹו 
ְלַהִּגיַע  ִּתְזּכּו  ֲאַזי  זֹאת  ָּכל  ַּתֲעׂשּו  ְוִאם  ְּכִתּקּוָנהּ,  ֶׁשַּבֵּלב'  'ֲעבֹוָדה 

ְלַדְרַּגת "ּובֹו ִתְדָּבקּון".
'ַּבֲעֵלי ְּבִרית ַאְבָרם'

ְׁשִפיַכת ֵלב ְּכֶנֶגד ְׁשִפיַכת ָּדם
"ָּבִנים ַאֶּתם ַלה' ֱאֵהיֶכם א ִתְתּגְֹדדוּ" (יד א)

ָׂשח ַרִּבי ַזְלָמן סֹורֹוְצִקין ִמּלּוְצק:

ְּבֵסֶפר ְמָלִכים (א' יח כח) ְמֻסָּפר ַעל ְנִביֵאי ַהַּבַעל ֶׁשִּבְּקׁשּו ְלַהְראֹות 
ֶאת ּכֹחוֹ ֶׁשל ֱאִליָלם ַעל ַהר ַהַּכְרֶמל. ִהְתּגֹוְדדּו ַהָּללּו ְּבַחְרבֹוֵתיֶהם 
ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  ֶׁשל  ִמְנָהָגם  ָהָיה   ָּכ ִּכי   – ֲעֵליֶהם"  ָּדם   ְׁשָפ "ַעד 

ָזָרה.

ָלנּו:  אֹוֵמר  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַהְבָּדלֹות,  ַאְלֵפי  ֶאֶלף  ְלַהְבִּדיל   ַא
"ָּבִנים ַאֶּתם... א ִתְתּגֲֹדדוּ" – ָּבַני, ֵאיִני ְמַבֵּקׁש ֶׁשִּתְׁשְּפכּו ְלָפַני ֶאת 
ִּדְמֶכם, ֶאָּלא ִׁשְפכּו ְלַבְבֶכם ֵאַלי ִּבְתִפָּלה ְּכֵבן ַהִּמְתַחֵּטא ִלְפֵני ָאִביו.

'ָאְזַנִים ְלתֹוָרה'

ָּברּו ְמַרֵחם ַעל ָהָאֶרץ ָּברּו ְמַרֵחם ַעל ַהְּבִרּיֹות
ְתַאֵּמץ  א   ָל נֵֹתן   קֶיֱא ה'  ֲאֶׁשר   ְּבַאְרְצ ֶאְביֹון...   ְב ִיְהֶיה  "ִּכי 

"ֶאת ְלָבְב

(טו ז)

ַרִּבים ָּתְמהּו: ַמּדּוַע ִצְּיָנה ַהּתֹוָרה ַּבָּפסּוק ַהְּמַדֵּבר ַעל ִמְצַות ְצָדָקה 
"ְּבַאְרְצ ֲאֶׁשר ה' ֱאֶקיךָ...", ְוִכי ִמְצָוה זֹו ִהיא ֵמַהִּמְצוֹות ַהְּתלּויֹות 

ָּבָאֶרץ?

ְּבָעִני  ֶׁשָהָיה  ה  ַמֲעֹשֶ ִּפי  ַעל  ַחי'  ִאיׁש  ַה'ֵּבן  זֹאת  ֵּבֵאר  מּוָסר   ְּבֶדֶר
ֶׁשל  ַאְרמֹונֹו  ֶּדֶלת  ַעל  ָנַקׁש  ַהְּפָתִחים  ַעל  ִחּזּורוֹ  ְּכֵדי   ֶׁשּתֹו ֶאָחד 

ָעִׁשיר ֻמְפָלג. ַהֶּדֶלת ִנְפְּתָחה ְּבָפָניו ְוהּוא ִמֵהר ְלִהָּכֵנס ֶאל ַהַּבִית 
מֹוִתיר  ֶׁשהּוא   ּתֹו ְוָהֶרֶפׁש,  ַהִּטיט  ְספּוגֹות  ַהְּמֻטָּלאֹות  ִּבְנָעָליו 
זֹאת  ִמֶּׁשָרָאה  ַהּבֹוֶהֶקת.  ַהַּׁשִיׁש  ִרְצַּפת  ַעל  ְמכָֹעִרים  ִסיָמִנים 
ֶאָּלא  ֲאָתר,  ַעל  ִמֵּביתֹו  ְלַהְׁשִליכֹו  ּוִבֵּקׁש  ַזַעם  ִהְתַמֵּלא  ֶהָעִׁשיר 
ֶׁשֶהָעִני, ֶׁשּמַֹח ָחִריף ָׁשַכן ְּבָקְדקֹודֹו, ָעַצר ּוִבֵּקׁש לֹוַמר ְּבָפָניו ְּדַבר 

ּתֹוָרה ָקָצר.

ְלזֹאת ִהְסִּכים ֶהָעִׁשיר ְוֶהָעִני ָּפַתח ְוָאַמר: "ְּבָכל ּבֶֹקר ָאנּו אֹוְמִרים 

ִּבְתִפַּלת 'ָּברּו ֶׁשָאַמר': 'ָּברּו ְמַרֵחם ַעל ָהָאֶרץ, ָּברּו ְמַרֵחם ַעל 
 ַהְּבִרּיֹות'. ַאָּתה, ְיִדיִדי ֶהָעִׁשיר, ָזִכיָת ִלְהיֹות 'ַמְתִחיל ְּבִמְצָוה' ְּבָכ
ֶׁשִרַחְמתָּ 'ַעל ָהָאֶרץ' – ַעל ִרְצפֹות ֵּביְת ַהּבֹוֲהקֹות. ִאם ֵּכן, ָראּוי 

ֶׁשִּתְגמֹר ְּבִמְצַות 'ָּברּו ְמַרֵחם ַעל ַהְּבִרּיֹות...' 

ְנָדָבה  ֶהָעִני  ְּבַיד  ָלֵתת  ִמֵהר  הּוא  ָחפּו.  ּוָפָניו  ֶהָעִׁשיר  זֹאת  ָׁשַמע 
ֲהגּוָנה ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ְׁשָלחֹו ִמֵּביתֹו ְּבָכבֹוד.

ַעל ֶּדֶר זֹו נּוַכל ִלְדרֹׁש ֶאת ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ִּכי ִיְהֶיה ְב ֶאְביֹון..." 
 ַהְׁשַקְעְּת ֶאת  ְזכֹר   ,ֶעְזָרְת ֶאת  ְלַבֵּקׁש   ְלֵביְת ֶאְביֹון  ְּכֶׁשָּיבֹא   –
 ַהָּנָאה ּוִבְנָכֶסי ְּבִדיָרְת – "נֵֹתן ָל קֶיֲאֶׁשר ה' ֱא ָהַרָּבה "ְּבַאְרְצ
ַאף  ֶׁשֲהֵרי   ,ֵמָאִחי  "ְלָבְב ֶאת  ְתַאֵּמץ  ָּכ" :א   ּוִמּתֹו ַהְּמִניִבים, 

.הּוא ִנְבָרא ְּבֶצֶלם ָּכמֹו

'עֹוד יֹוֵסף ַחי' 

ְּפִתיַחת ַהָּיד ּוְפִתיַחת ַהֵּלב
"ִּכי ָפתַֹח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְד" (טו ח)

ָּכַתב ַה'ְּכִלי ָיָקר' (ְלֵעיל יד כו):

ִמְּלַבד  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  ַהּתֹוָרה  ָּבָאה  ִּתְפַּתח",  "ָפתַֹח  ַהָּלׁשֹון:  ְּבֶכֶפל 
ֶׁשָּצִרי ַהּנֹוֵתן ִלְפּתַֹח ֶאת ָידֹו, ָעָליו ִלְפּתַֹח ַּגם ֶאת ְלָבבֹו ְוָלֵתת ֶאת 

ַהְּצָדָקה ְּבֵחֶפץ ֵלב ּוְבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות.

"ְלעֹוָלם  א):  ח  (ְּבָרכֹות  ֲחָז"ל  ִמַּמֲאַמר  ִלְלֹמד  נּוַכל  ַלְּדָבִרים  ֶרֶמז 
ִיָּכֵנס ָאָדם ְׁשֵני ְּפָתִחים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת" – ַעל ָהָאָדם ְלַקֵּים ְּבבֹואֹו 
ִּתְפַּתח",  ַּבָּפסּוק "ָפתַֹח  ֶׁשִּנְרְמזּו  ָהִעְנָיִנים  ְׁשֵני  ֶאת  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית 
"טֹוב  יד):  רמט  (יו"ד   'ָערּו ַּב'ֻּׁשְלָחן  ֶׁשהּוָבא  ְּכִפי  ְלָעִני  ָידֹו  ִלְפּתַֹח 
ִלֵּתן ְּפרּוָטה ְלָעִני קֶֹדם ָּכל ְּתִפָּלה", ּוִמְּלַבד זֹאת ִלְפּתַֹח לֹו ֶאת ִלּבֹו 

ְוָלֵתת לֹו ֶאת ַהְּצָדָקה ְּבטּוב ֵלב ּוְבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות.

ְּתִפַּלת ֶהָעִני ִמְתַקֶּבֶלת ְלא ִעּכּוִבים
"ְוָקָרא ָעֶלי ֶאל ה' ְוָהָיה ְב ֵחְטא" (טו ט)

ַעל ִּפי ֵּבאּורֹו ֶׁשל ַרִׁש"י ַעל ַהָּפסּוק ָּכאן: "ְמַמֵהר ֲאִני ִלָּפַרע ַעל ְיֵדי 
ַהּקֹוֵרא יֹוֵתר ִמִּמי ֶׁשֵאינֹו קֹוֵרא", ֵּפֵרׁש ַהִחידָ"א ֶאת ֲאֶׁשר אֹוְמִרים 
ְּכלֹוַמר:  ְותֹוִׁשיַע",  ַּתְקִׁשיב  ַהַּדל  "ַצֲעַקת  'ִנְׁשַמת':  ִּבְתִפַּלת  ָאנּו 
הּוא  ְמַמֵהר  ַהַּדל,  ַצֲעַקת  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְּכֶׁשּׁשֹוֵמַע  ִמָּיד 

ְלהֹוִׁשיעֹו ְוַאף ְלִהָּפַרע ִמן ַהְּמֵרִעים לֹו.

'ְּפֵני ָּדִוד'

א ֶיְחַּדל ֶאְביֹון – ְּבַעם ַאֵחר
"ִּכי א ֶיְחַּדל ֶאְביֹון ִמֶּקֶרב ָהָאֶרץ" (טו יא)

"ְוא  ָאנּו:  ְמַבְּקִׁשים  ְּתִהִּלים  ֲאִמיַרת  ֶׁשַאַחר  ָרצֹון'  'ְיִהי  ִּבְתִפַּלת 
ְוִלְכאֹוָרה  ַאֵחר",  ְלַעם  ְוא  ָלֶזה  ֶזה  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית   ַעְּמ ִיְצָטְרכּו 
"ְוא  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ֵּכיַצד  ֶאְביֹון"  ֶיְחַּדל  א  "ִּכי  ִּכי:  ֻהְבַטְחנּו  ִאם 

ִיְצָטְרכּו ַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל..." ָהֵאין זֹו ְּתִפַּלת ָׁשְוא?

ִּכי  ִנְרֶאה  ִמֶּסעִלישׁ:  ְׁשֶמעְלֵקא  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ֵּבֵאר  ְּדָרׁש   ְּבֶדֶר
ַהְּתׁשּוָבה ְלָכ ְטמּוָנה ְּבתֹו ַהַּבָּקָׁשה ְּבַעְצָמּה ְוַכָּוָנֵתנוּ ִהיא: "ְוא 
ִיְצָטְרכּו ַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֶזה ָלֶזה" ְלעֹוָלם, ְוַאף ֶׁשְּכָבר ֻהְבַטְחנּו: 
ַה"ֹּלא  ֶׁשַהְבָטַחת  ּוְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  מֹוִסיִפים  ֶאְביֹון",  ֶיְחַּדל  א  "ִּכי 

ֶיְחַּדל ֶאְביֹון" ִּתְתַקֵּים "ְּבַעם ַאֵחר" – ְּבגֹוֵיי ָהָאֶרץ ְוא ְּבִיְׂשָרֵאל.

'ִלּקּוֵטי ַמֲהָר"ם ִׁשיק'

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

ָאֵמן – ְסֻגָּלה ַלֲעִׁשירּות
"ֶאֶפס ִּכי א ִיְהֶיה ְּב ֶאְביֹון" (טו ב)

 – ֶאְביֹון"   ְּב" ְוֵכן  'ָאֵמן',  ְּבִגיַמְטִרָּיה   – ִיְהֶיה"  א  "ִּכי 
ב)  רפה   ַוֵּיֶל) ַהּזַֹהר  ְלִדְבֵרי  ֶרֶמז  ִמָּכאן  'ָאֵמן'.  ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ֶׁשִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן זֹוֶכה ָהָאָדם ְלֶׁשַפע ְּבָרכֹות ִמְּמרֹוִמים 

ּוִבְזכּוָתּה ַמְרִחיק ֵמַעְצמֹו ֶאת ָהֲעִנּיּות.

 ְּבָכ ַהּתֹוָרה  ָלנּו  ָרְמָזה  ִּכי  ְלָפֵרׁש,  ֵיׁש  נֹוָסף  ְּבֹאֶפן 
ְּכ'ֶאְביֹון'  ַהָּבא  ָלעֹוָלם  ָיבֹא  א  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ֶׁשַהַּמְקִּפיד 
ִמִּמְצוֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו ֲחָכִמים ַעל ִרְׁשֵעי 
ְׂשַכר  ֶאָּלא  ְּבָיָדם  ֵאין  "ֲאִפּלוּ  עט):  ְּבֵראִׁשית  (ַאָּגַדת  ִיְׂשָרֵאל 

ָאֵמן – ַּדָּים".
ֵסֶפר ַהִּגיָמְטִרּיֹות עמ' קפח

ָאְמרּו ֲחָז"ל: "ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחֹו 
ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן" (ַׁשָּבת קיט ב).

ֵּפֵרׁש ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ִמַּקאְרִלין: ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן ֵהם 'ַׁשֲעֵרי 
ַהְּתׁשּוָבה'. ִהְבִטיחּונּו ֲחָז"ל ִּכי ַלִּמְתַחֵּזק ְּבָכל ּכֹחֹו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, 

ִיָּפְתחּו ַׁשֲעֵרי ְמרֹוִמים ְלַקֵּבל ְּתׁשּוָבתֹו ְּבַאֲהָבה. 
('ֵּבית ַאֲהרֹן' הגש"פ)

ְּבֶפַתח חֶֹדׁש ֱאלּול ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ָהָבה ִנְתַחֵּזק ְוַנְקִּפיד 
ִמיֵדי יֹום ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ְּבַכָּוָנה ָּכָראּוי, ּוָבזֹאת ִנְזֶּכה ֶׁשִּיָּפְתחּו 

ְלָפֵנינּו ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה, ְוִנְזֶּכה ְלָׁשָנה טֹוָבה ּוְמבֶֹרֶכת.
ִלְבָרָכה ְוא ִלְקָלָלה ָאֵמן.
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ְׁשֵמי ַהַּלְיָלה ַהְּבִהיִרים ִּכּסּו ֶאת ָהִעיר ִאיֵוויָה. ְּדָמָמה ְׁשֵלָוה ָׁשְרָתה ַעל ַהָּבִּתים ַהַּמִּטים ִלְנּפֹל, ֶׁשְּבתֹוָכם 
ָיְׁשנּו ַעל ִמּטֹוֵתיֶהם ְּבֵני ָהִעיר, צֹוְבִרים ּכֹחַ ְליֹום נֹוָסף ֶׁשל ֲעַמל ַּכַּפִים.

ֵאׁש  ְּבַלֲהבֹות  ְּבַאַחת  הּוֲארּו  ַהְּׁשחֹוִרים  ַהָּׁשַמִים  "ֵאׁש!".  ַהֶּׁשֶקט:  ֶאת  ַמְחִריָדה  ְזָעָקה  ִּפְּלָחה  ִּפְתאֹום 
ָּבְרחֹובֹות  ִהְתרֹוְצצּו  ְוַטף  ָנִׁשים  ֲאָנִׁשים,  ָאָדם.  ַּבֲהמֹון  ָהֵריִקים  ָהְרחֹובֹות  ִהְתַמְּלאּו  ֶרַגע  ּוִבן  ֲעצּומֹות, 

ְמבָֹהִלים ּוְמֻבְלָּבִלים ִמְּבִלי ָלַדַעת ְלָאן ְוֵהיָכן.

ַּכָּמה ֵמֶהם ִהְתַעְּׁשתּו ְוֵהֵחּלּו נֹוְׂשִאים ִּביֵדיֶהם ְּדָלֵיי ַמִים ְלֵעֶבר ְמקֹור ָהֵאׁש, אּוָלם ּדֹוֶמה ִּכי ַמֲאַמֵּציֶהם ָהיּו 
ְלִחָּנם. ָהֵאׁש ָהֵאיְמָתִנית ָהְלָכה ְוִהְתַּפְּׁשָטה ְּכֶׁשִהיא ְמַדֶּלֶגת ִּבְמִהירּות ֵּבין ַּגּגֹות ַהַּקׁש ֶׁשִּכּסוּ ֶאת ַהָּבִּתים 
ְוִלְצּפֹות  ְלַהִּציל  ֶׁשִהְסִּפיקּו  ָהְרכּוׁש  ְמַעט  ְּכֶׁשְּבָיָדם  ַלָּׂשדֹות  ָלנּוס  ֶאָּלא  נֹוָתר  א  ְוַלּתֹוָׁשִבים  ָהֲעלּוִבים, 

ֵמָרחֹוק ַּבֲעַמל ַּכָּפם ַההֹוֵל ֶאל ַהּתֹהוּ.

א ָהְיָתה זֹו ַהְּׂשֵרָפה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִהְּכָתה ְּבִאיֵוויָה ָהִעיר, ֶׁשֵּמָאז ּוֵמעֹוָלם נֹוְדָעה ְּבָעְנָיּה ּוַבֲעִליבּוָתּה. ַּפַעם 
ַאַחר ַּפַעם ֶנֶאְלצּו ּתֹוָׁשֶביָה ִלְבנֹות ֶאת ֵּביָתם ֵמָחָדׁש, ֵמאֹוָתם ֳחָמִרים זֹוִלים ּוְזִמיִנים – ֵעץ ְוַקׁש, ֻעְבָּדה 

ֶׁשָּגְרָמה ְלַמְעָּגל חֹוֵזר ְוִנְׁשֶנה ֶׁשל ְׂשֵרפֹות ָקׁשֹות ֶׁשֹּלא ַּפַעם ַּגּבֹו ָקְרָּבנֹות ַּבֶּנֶפׁש.

*

ֲחָז"ל:  ְּכַמֲאַמר  רּוַח.  ְּבאֹוְצרֹות  ָהְיָתה  ֲעִׁשיָרה  ּתֹוָׁשֶביָה,  ָהיּו  ַוֲעִנִּיים  ִאיֵוויָה  ָהְיָתה  ְוַדָּלה  ְקַטָּנה  ִּכי  ַאף 
ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ֶׁשל  ַרִּבים  ּדֹורֹות  ִמּתֹוָכּה  ִאיֵוויָה  הֹוִציָאה  ּתֹוָרה",  ֵּתֵצא  ֶׁשֵּמֶהם  ֲעִנִּיים  ִּבְבֵני  "ִהָּזֲהרוּ 

ְויֹוְדֵעי ֵסֶפר.

ִּבְמֻיָחד ִהְתַּפְרְסָמה ֲעָיָרה זֹו ְּבַאַחד ִמְּגדֹוֵלי ַּתְלִמיֵדי 'ַהָּגאֹון' ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ִמִּויְלָנא, ֲהלֹוא הּוא ַהָּגאֹון ַהּנֹוָדע 
ַרִּבי מֶֹׁשה ֵמִאיֵוויָה ֲאֶׁשר ִׁשֵּמׁש ֶמֶׁש ָׁשִנים ַרּבֹות ְּכַרב ָהֲעָיָרה. ַאף יֹוְצֵאי ֲחָלָציו נֹוְדעּו ְּכַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים 
ֻמְבָהִקים, ֵמֶהם ִׁשְּמׁשּו ַאֲחָריו ְּבִמְׂשָרה זֹו, ּוֵמֶהם ֵהִאירּו ֶאת ְׁשֵמי עֹוָלם ַהּתֹוָרה, ְּכמֹו ַהָּגאֹון ַהּנֹוָדע ַרִּבי 

ַחִּיים עֹוֵזר ְּגרּוְדִז'יְנְסִקי, ֶׁשִּבְצִעירּותֹו ַאף ֻּכָּנה 'ָהִעּלּוי ֵמִאיֵוויָה'.

ֶמֶׁש ָׁשִנים ַרּבֹות ִּכֵהן ַרִּבי מֶֹׁשה ְּכַרב ָהֲעָיָרה, ְּכֶׁשהּוא ַמְרִּביץ ִּבְבֵני ֲעָדתֹו ִמּתֹוָרתֹו ּוִמּתֹוַרת ַרּבֹו ַהָּגדֹול, 
ְּבָכל  ּבֹו  ְּדבּוִקים  ְוָהיּו  ַאֲהָבתֹו  ַּתַחת  ַאֲהָבה  לֹו  ֵהִׁשיבּו  ָהֲעָיָרה  ְּבֵני  ַאף  ָׁשַמִים.  ּוְלִיְרַאת  ְלמּוָסר  ּוְמַחְּנָכם 

ִלָּבם ְוַנְפָׁשם.

נּוַכל ַרק ְלַׁשֵער ַעד ַּכָּמה ָעמֹק ָהָיה ַצֲערֹו ֶׁשל ַרִּבי מֶֹׁשה ִּבְראֹותֹו ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם ֶאת ְּבֵני ֲעָדתֹו ּבֹוִנים 
ֶאת ָּבֵּתיֶהם ֵמָחָדׁש ְלַאַחר ֶׁשָּכלּו ַּבְּׂשֵרָפה, ְוֶנֱאָלִצים ִלְבנֹוָתם ֵמֵעץ ֵמֲחַמת ָעְנָים, אּוָלם ְּכָכל ֶׁשִהְתַאֵּמץ 

א ָעָלה ְּבָידֹו ְלַסֵּיַע ְּבָיָדם.

*

ָקָׁשה  ַמֲחָלה  ַאַחר  ְודֹוֵאב  ּכֹוֵאב  ָּתׁשּוׁש,  ְּבִמָּטתוֹ,  ָהַרב  ָהָיה  מּוָטל  מֶֹׁשה.  ַרִּבי  ֶׁשל  ָיָמיו  ַּבֲערֹב  ֶזה  ָהָיה 
ֶׁשָּתְקָפה אֹותֹו ְוִדְרְּדָרה ֶאת ַמַּצב ְּבִריאּותֹו ַלֵּׁשֶפל. יֹוָמם ְוַלְיָלה ֶהֱעִתירּו ְּבֵני ֲעָדתֹו ִלְרפּוָאתֹו, אּוָלם ַמָּצבֹו 
ָהַל ְוֶהְחִמיר, ַעד ִּכי ְּבַאַחד ַהָּיִמים ָעְבָרה ַהְּׁשמּוָעה ְּבֶקֶרב ּתֹוָׁשֵבי ָהֲעָיָרה ִּכי ַרָּבם ַהֶּנֱעָרץ ְמַבֵּקׁש ָלֵׂשאת 

ִּבְפֵניֶהם ִּדְבֵרי ְּפֵרָדה ִמִּמַּטת ָחְליוֹ.

ְּכֶהֶרף ַעִין ִנְקְּבצּו ּוָבאּו ֶאל ַהַּבִית ֲהמֹוֵני ְיהּוֵדי ָהֲעָיָרה. ִאיׁש א ָרָצה ְלַהֲחִמיץ ְרָגִעים ַנֲעִלים ֶׁשָּכֵאּלּו. ַהַּבִית 
ַהָּקָטן ִּכְמַעט ְוִהְתַּפֵּקַע ֵמֶהָהמֹון ֶׁשָּגַדׁש אֹותֹו, ְוַהְּמַאֲחִרים ֶנֶאְלצּו ְלַהְקִׁשיב ְּבַמֲאָמץ ִמַּבַעד ַלַחּלֹונֹות.

ְּבקֹול ָחלּוׁש ֵהֵחל ָהַרב ָלֵׂשאת ֶאת ְּדָבָריו ָהַאֲחרֹוִנים, ְּכֶׁשֵאי ִמי ִמן ַהּנֹוְכִחים ִהְתַנֵּדב ַלֲחזֹר ַאֲחָריו ְּבקֹול 
רֹוֵעם ְלטֹוַבת ָהְרחֹוִקים. ַלְמרֹות ַמָּצבֹו ֶהֱאִרי ָהַרב ְלָפֵרט ִעְנָיִנים ׁשֹוִנים ְּב'ֵבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו' ּו'ֵבין ָאָדם 

ַלָּמקֹום' ֶׁשָּדְרׁשּו ִּתּקּון ְוִׁשּפּור, ּוְלַבּסֹוף ִהְתַחֵּזק ְוָאַמר:

"ָּבַני ַהְּיָקִרים, ֵאּלּו ִרְגֵעי ַחַּיי ָהַאֲחרֹוִנים. ָידַֹע ְיַדְעֶּתם ִּכי ְיָקִרים ֱהִייֶתם ְלִלִּבי ְוָתִמיד ָחַפְצִּתי ְּבטֹוַבְתֶכם. 
ָקָצר  ִּבְזַמן  ָהְפכּו  ָּבֵּתיֶכם  ַּכֲאֶׁשר  ַּפַעם,  ַאַחר  ַּפַעם  ֲעֵליֶכם  ֶׁשָּתְכפּו  ַּבֲאסֹונֹות  ִלְראֹות  ָּדַאְבִּתי  ִּבְמֻיָחד 
ְלַמֲאֹכֶלת ֵאׁש. ֱהיֹות ֶׁשַהַּסָּכָנה ֶטֶרם ָחְלָפה ֵמֲעֵליֶכם, ְמַבֵּקׁש ֲאִני ָּבְרָגִעים ֵאּלּו ְלַהְבִטיֲחֶכם, ִּכי ָּכל ֶאָחד 
ֵמַהּנֹוְכִחים ָּכאן ֶׁשְּיַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְלַהְקִּפיד ְלָבֵר ֶאת 'ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון' ַא ְוַרק ִמּתֹו ַהְּכָתב – ְלעֹוָלם א 

ִיָּפַגע ֵּביתֹו ִמְּׂשֵרָפה!"

ְּבִמִּלים ֵאּלּו ִסֵּים ָהַרב ֶאת ְּדָרָׁשתֹו. רֹאׁשֹו ִנְׁשַמט ַעל ַהַּכר ּוְלקֹול ַזֲעקֹות 'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל' ָעְלָתה ִנְׁשָמתֹו 
ִּבְסָעָרה ַהָּׁשַמְיָמה.

*

ַּגם ְּכֶׁשָחְלפּו ְיֵמי ָהֵאֶבל ַעל ְּפִטיַרת ַרָּבם ַהָּדגּול, א ָמׁש ָרְׁשמֹו ֶׁשל ַהַּמֲעָמד ַהּנֹוָרא ִמֶּקֶרב ְּבֵני ַהְּקִהָּלה. 
ֻרָּבם ַהֻּמְחָלט ִקְּימוּ ֶאת ֲעַצת ַרָּבם ְוִהְקִּפידּו ְלָבֵר ֶאת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ַא ְוַרק ִמּתֹו ַהְּכָתב, ֶאָּלא ֶׁשָהיּו 

ֵּביֵניֶהם ְמַעִּטים ֶׁשִּמּתֹו ִזְלזּול אֹו ַעְצלּות א ִהְקִּפידּו ַעל ְּדָבָריו.

ַעל ְמַעִּטים ֵאּלּו ִנְמָנה ֱאִליֶעֶזר ַהַּנָּפח.

ֱאִליֶעֶזר ֶזה, ַאף ֶׁשָּזָכה ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבַּמֲעָמד ַהַּמְרִטיט ְּבֵליל ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק, א ַקָּים ִמּׁשּום ָמה ֶאת 
ִמֵהר  הּוא  ַהֵּלב,  ְּבַכָּוַנת  ַהְּכָתב   ִמּתֹו ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ֶאת  ֵּבְרכּו  ִויִדיָדיו  ְׁשֵכָניו  רֹב  ְּבעֹוד   ,ְוָכ ַרּבֹו.  ִּדְבֵרי 
'ַלֲחטֹף' ֶאת ַהִּמִּלים ְּבַעל ֶּפה. א ַּפַעם ִנְׁשְמטּו ִמִּפיו ִמִּלים ְוַאף ְקָטִעים, ּוְבַוַּדאי ֶׁשִּכְמַעט ַאף ַּפַעם א 

ָזָכה ְלַכֵּון ְּבִבְרָכתֹו ִּכְדָבֵעי.

*

ָׁשִנים ְספּורֹות ְלַאַחר ִמֵּכן ָעְמָדה ִּבְרָכתֹו ֶׁשל ָהַרב ְלִמְבָחן.

ׁשּוב ִהְתעֹוְררּו ּתֹוָׁשֵבי ִאיֵוויָה ְלקֹול ְזָעקֹות ַמֲחִרידֹות: "ֵאׁש!" ׁשּוב ֶנֶאְלצּו ַהָּללּו ִלְברֹחַ ְּבֵערֹום ּוְבחֶֹסר ּכֹל 
ִמָּבֵּתיֶהם ְוִלְצּפֹות ְּבֵאין-אֹוִנים ַּבֲעָמָלם ַהּיֹוֵרד ַלִּטְמיֹון. ַּגם ֱאִליֶעֶזר ְמֻיָּדֵענוּ ִמֵהר ִלְברֹחַ ִמֵּביתֹו ַּבֲחָרָדה, 
ּתֹו ֶׁשהּוא ַמְבִחין ְּבָזִוית ֵעינֹו ָּבֵאׁש ַהִּמְתַּפֶּׁשֶטת ִּבְמִהירּות ֵּבין ָּבֵּתי ְׁשכּונֹות ַהּגֹוִיים ּוְמַאֶּיֶמת ְלִהְתָקֵרב 

ְלֵביתֹו ֶׁשָּׁשַכן ִּבְקֵצה ָהֵאזֹור ַהְּיהּוִדי.

ִּבְכֵאב ֵלב הּוא ִנְזַּכר ְּבאֹותֹו ַלְיָלה נֹוָרא הֹוד, ֵעת ִהְפִציר ְוִהְבִטיַח ַרָּבם ַהָּקדֹוׁש ְלָכל ִמי ֶׁשְּיַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו 
ְלַהְקִּפיד ַעל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמּתֹו ַהְּכָתב, ִּכי ֵּביתֹו ִיְהֶיה מּוָגן ִמְּׂשֵרָפה. 'ֵאַחְרִּתי ֶאת ַהּמֹוֵעד', ִהְרֵהר ְלַעְצמֹו 

ְּבָעְגָמה ְּבעֹודֹו ְמַמֵהר ָלרּוץ ְלִכּוּון ֵּבית ַהְּקָברֹות ֶׁשְּבַפֲאֵתי ָהִעיר.

ָחַפְצִּתי  ַמֲעָמד  ְּבאֹותֹו  נֹוֵכַח  ִּבְהיֹוִתי  ֵהן  ְלַתֵּקן?!  ְמֻאָחר  א  ֲעַדִין  'אּוַלי  ְּבמֹחוֹ:  ַמֲחָׁשָבה  ָחְלָפה  ּוְלֶפַתע 
ְלַקֵּבל ַעל ַעְצִמי ְלַקֵּים ֶאת ִּדְבֵרי ָהַרב, ְוַרק ַעְצלּות ֶׁשָּנְפָלה ָעַלי ְלַאַחר ִמֵּכן ָמְנָעה ַּבֲעִדי ִמְּלַקְּיָמם'.

ְּכֶהֶרף  ַעִין ָרץ ֱאִליֶעֶזר ְלֵבית ַהְּקָברֹות ַהָּסמּו. ָׁשם ִהְׁשַּתֵטַּח ַעל ַמֵּצָבתֹו ַהּדֹוֶמֶמת ֶׁשל ַהָּגאֹון ִּבְדָמעֹות 
ָׁשִליׁש ְּכֶׁשהּוא ְמַבֵּקׁש ּוִמְתַחֵּנן ְּבַעד ַנְפׁשֹו: "ְמַקֵּבל ֲאִני ַעל ַעְצִמי ְּבָכל ִלִּבי ִּכי ִמּיֹום ֶזה ָוֵאיָל ַנְקִּפיד ְּבָכל 
ּתֶֹקף, ֲאִני ּוְבֵני ֵּביִתי, ֶׁשֹּלא ְלָבֵר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבַעל ֶּפה ּוַבֲחָטף, ִּכי ִאם ִמּתֹו ַהִּסּדּור ּוְבַכָּוָנה. ָאָּנא, ַרִּבי, 

ַהֲעֵתר ַּבֲעִדי ִּבְׁשֵמי ְמרֹוִמים ִּכי א ִיְתַּכֶּלה ָּכל ְרכּוִׁשי ָּבֵאׁש ַהּנֹוָרָאה..."

ַּדּקֹות ֲאֻרּכֹות ִהְׁשּתֹוְלָלה ָהֵאׁש ִּבְמלֹוא ֻעָּזּה ּתֹו ֶׁשִהיא ׂשֹוֶרֶפת ֶאת ָּכל ַהִּנְקָרה ְּבַדְרָּכּה, ְוָכל אֹוָתּה ָהֵעת 
ִהְׁשַּתֵטַּח ֱאִליֶעֶזר ִּבְדָמעֹות ַעל ִקְברֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק. ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר, ְוִהֵּנה ָׁשְקָעה ָהֵאׁש ְּבֶפַתע ִּפְתאֹום ַעל 

ִמְפַּתן ַּדְלּתֹו ְוֶנֶעְלָמה ְּכא ָהְיָתה. ַוְּיִהי ְלֶפֶלא.
'מּוָסף ּתֹוָרִני' ֶּפַסח תש"ע

ְלַאַחר ֲאִמיַרת 'ִמְזמֹור ְלתֹוָדה' ַמְמִׁשיִכים ָאנּו ְואֹוְמִרים ֶאת ֶּפֶרק 'ְיִהי ְכבֹוד'. ֶּפֶרק ֶזה ֻמְרָּכב 
ְוִנְפָלָאה  ֲעֻמָּקה  ְּבָחְכָמה  ֻלְּקטּו  ֲאֶׁשר  ַהְּתִהִּלים,  ִמֵּסֶפר  ְּבִעָּקר   ,"ֵמַהָּתָנ ׁשֹוִנים  ִמְּפסּוִקים 

(ַהִחידָ"א, 'ֶקֶׁשר ּגֶֹדל' ז) ּוָבֶהם ִמְתַּבֵּטאת ַּגְדלּות ה' ְורֹוְממּות ַמְלכּותֹו ַעל ָּכל ַהִּנְבָרִאים.

ָּכַתב ַה'ֵּבית יֹוֵסף' (או"ח נא ט) ְּבֵׁשם ָה'ָאְרחֹות ַחִּיים', ִּכי ִּבְפסּוֵקי 'ְיִהי ְכבֹוד' ֵיׁש ֶעְׂשִרים ְוַאַחת 
'ְּתִהָּלה ְלָדִוד'. ּובַ'ְּלבּוׁש' (ָׁשם) הֹוִסיף ּוֵבֵאר, ֶׁשַהִּסָּבה ְלָכ ִהיא  ַאְזָּכרֹות ְּכִמְנַין ְּפסּוֵקי ֶּפֶרק 
ֶׁשֶּפֶרק ֶזה הּוא ְּכֵעין ַהְקָּדָמה ְלֶפֶרק 'ְּתִהָּלה ְלָדִוד' (ַאְׁשֵרי) ֶׁשַאֲחָריו, ּוְלִפיָכ ִמְנַין ָהַאְזָּכרֹות 
ֶׁשּבֹו הּוא ְּכֶנֶגד ִמְנַין ְּפסּוֵקי ַאְׁשֵרי. ְוַעל ַאף ֶׁשָּמִצינוּ ּבֹו ַרק י"ט ַאְזָּכרֹות, ְּבֶאְמָצעּות ֵצרּוף 
ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות: "ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ" ֶׁשֵהם 'ֲהָוָי"ה', ְוֵכן ֵצרּוף ַהְזָּכַרת ה' ֶׁשַּבָּפסּוק 

"ִּכי ַיֲעקֹב ָּבַחר לֹו ָי-ּה", ֲהֵרי ָלנּו כ"א ַאְזָּכרֹות.

ְּבִכְתֵבי  ֶׁשְּיַעֵּין  ִמי  ִּכי  פ"ד)  (ש"ג  ָהֲעבֹוָדה'  ְוׁשֶֹרׁש  ַה'ְּיסֹוד  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְלָהִביא  ַהָּמקֹום  ְוָכאן 
ָהֲאִר"י ְוָיִבין ּגֶֹדל ַמֲעָלָתם ֶׁשל י"ח ְּפסּוִקים ֵאּלּו, ְּבַוַּדאי ִיְתַלֵהב ִלּבֹו ְלאֹוְמָרם ְּבַכָּוָנה ֲעצּוָמה 
ּוִבְמִתינּות. ִּכי ְלִמְנַין ְּפסּוִקים ֵאּלּו, ַאְזְּכרֹוֵתיֶהם ְוֵתבֹוֵתיֶהם ַקֶּיֶמת ַמְׁשָמעּות ֲעֻמָּקה ְּבתֹוַרת 
ַהּסֹוד. ַעל ֵּכן ֶעֶצם ֲאִמיָרָתם ְמעֹוֶרֶרת ְּבֵלב ָהָאָדם ִהְתַלֲהבּות ְוִׂשְמָחה ֲעצּוָמה ְּבַהִּכירֹו ְּבגֶֹדל 

ֱאקּותוֹ ּוַמְלכּותֹו ִיְתָּבַר ְׁשמֹו ְוִיְתַעֶּלה.

ָּכ ֵהִעידּו ַעל ַהָּגאֹון ַרִּבי יֹוֵסף ְצִבי ִּדיֶנר ָזָצ"ל, ַרָּבּה ֶׁשל לֹוְנדֹון, ֶׁשָהָיה עֹוֵמד ִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת 
'ְיִהי ְכבֹוד', ּתֹו ֶׁשהּוא ַמְטִעים: "ֵּכיַצד ֶאְפָׁשר ָלֶׁשֶבת ְּכֶׁשַּמְזִּכיִרים ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה ְּפָעִמים ֶאת 

ֵׁשם ה'?!" ('ַּדְרֵכי יֹוֵסף ְצִבי' סי' א).

ה' ָׂשֵמַח ְּבַמֲעֵׂשינּו

ְּדַבר ֶּפֶלא הּוָבא ַּבְּגָמָרא (ֻחִּלין ס א) ְּבנֹוֵגַע ַלָּפסּוק ַהּפֹוֵתַח ֶאת ַהֶּפֶרק (ְּתִהִּלים קד לא): "ְיִהי ְכבֹוד 
ה' ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח ה' ְּבַמֲעָׂשיו":

 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָאַמר  ְּבָׁשָעה  ֲאָמרֹו.  ָהעֹוָלם  ַׂשר  ֶזה,  ָּפסּוק  ַּפָּפא...  ַּבר  ֲחִניָנא  ַרִּבי  "ָּדַרׁש 
הּוא 'ְלִמיֵנהּו' ָּבִאיָלנֹות, ָנְׂשאּו ְּדָׁשִאים ַקל ָוחֶֹמר ְּבַעְצָמן: ִאם ְרצֹונֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ְּבִעְרּבּוְבָיא, ָלָּמה ָאַמר ְלִמיֵנהּו ָּבִאיָלנֹות? ְועֹוד ַקל ָוחֶֹמר: ּוָמה ִאיָלנֹות ֶׁשֵאין ַּדְרָּכן ָלֵצאת 
ְּבִעְרּבּוְבָיא – ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 'ְלִמיֵנהּו', ָאנּו ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה. ִמָּיד ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד 

ָיָצא ְלִמינֹו. ָּפַתח ַׂשר ָהעֹוָלם ְוָאַמר: 'ְיִהי ְכבֹוד ה' ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח ה' ְּבַמֲעָׂשיו'".

ְוָאֵכן, ִׁשיַרת ַהְּדָׁשִאים ַהֻּמְזֶּכֶרת ְּב'ֶפֶרק ִׁשיָרה' ִהיא: "ְיִהי ְכבֹוד ה' ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח ה' ְּבַמֲעָׂשיו", 
ּוְבֵבאּור 'ִּבְרַּכת ַהִּׁשיר' ְלֶפֶרק ִׁשיָרה ֵּבֵאר זֹאת ֵהיֵטב:

ִׁשְבָחם ַהְּמֻיָחד ֶׁשל ַהְּדָׁשִאים ֶׁשְּבִגיָנם ִהְתַּגֵּדל ְּכבֹוד ה', ְּכִפי ֶׁשָאַמר ָׂשרֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִמְתַּבֵּטא 
ְּבָכ ֶׁשֵהם ָהיּו ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשָעׂשּו 'ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִּדין'. ַעל ַאף ֶׁשֹּלא ִהְצַטּוּו ִּבְמפָֹרׁש ֶׁשֹּלא 

ִלְצמַֹח ְּבִעְרּבּוְבָיא, ָנְׂשאּו ַקל ָוחֶֹמר ְּבַעְצָמם ְוָעׂשּו זֹאת ֵמֲאֵליֶהם.

ַהִּמְצוֹות  ְׂשַכר  ֶׁשִעַּקר  ֲחָז"ל  ַמֲאַמר  ָידּוַע  ֲהלֹוא  ְלַעְצמֹו.  מּוָסר  ָלַקַחת  ָאָדם  ָּכל  ָיכֹול   ִמָּכ
ֵאינֹו ִנָּתן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה (ְרֵאה ִקּדּוִׁשין לט ב), אּוָלם יֹוֵצא ִמן ַהְּכָלל הּוא ִמי ֶׁשּנֹוֵהג ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת 
ַאף  ַרב  ְׂשָכרֹו  ְוָלֵכן  ָּבעֹוָלם,  ָׁשַמִים  ְּכבֹוד  ַמְרֶּבה  ּוְבַמֲעָׂשיו  ְלבֹוְראֹו  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשֹות  ַהִּדין 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָז"ל (ְּבָרכֹות כ ב) ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא נֹוֵׂשא ָּפִנים ְלִיְׂשָרֵאל ִמּׁשּום 

ֶׁשַּמְחִמיִרים ַעל ַעְצָמם ְלָבֵר ַאף ְּכֶׁשאֹוְכִלים ָּפחֹות ִמְּכֵדי ְׂשִביָעה.

ְּכמֹו ַהְּדָׁשִאים ָיכֹול ָּכל ָאָדם ָלַקַחת מּוָסר ְלַעְצמֹו ּוְלַהְחִמיר ְלַכֵּבד ֶאת ה' ַאף ֶיֶתר ַעל ָמה 
ֶׁשִהְצַטָּוה, ְּכֻדְגַמת ָמה ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחָכִמים (ַׁשָּבת קלג ב) ִמן ַהָּפסּוק: "ֶזה ֵא-ִלי ְוַאְנֵוהוּ" – "ִהְתָנֶאה 
ְלָפָניו ְּבִמְצוֹות; ֲעֵׂשה ְלָפָניו ֻסָּכה ָנָאה ְולּוָלב ָנֶאה" ְוכוּ'. ִאם ָּכ ִנְנַהג, ֲהֵרי ֻמְבָטח ָלנּו ֶׁשִּיְׂשַמח 

ה' ָּבנּו ְוִיָּׂשא ֵאֵלינּו ֶאת ָּפָניו ְלטֹוָבה.

ַהִּׂשְמָחה ַהְּגדֹוָלה ֶלָעִתיד ָלבֹוא

ָהָרָד"ק (ְּתִהִּלים קד לא) ֵּבֵאר ֶׁשָּפסּוק 'ְיִהי ְכבֹוד ה' ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח ה' ְּבַמֲעָׂשיו' ִמְתַיֵחס ִלימֹות 
ַהָּמִׁשיַח, ַאַחר ֶׁשָּכל ַהְּברּוִאים ִיְׁשַּתְעְּבדּו ֻּכָּלם ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ִיְתָּבַר ְּבִׂשְמָחה, ַּכָּכתּוב (ְצַפְנָיה 
ג ט): "ִּכי ָאז ֶאְהּפֹךְ ֶאל ַעִּמים ָׂשָפה ְּברּוָרה ִלְקרֹא ֻכָּלם ְּבֵׁשם ה' ְלָעְבדֹו ְׁשֶכם ֶאָחד", ֶׁשִּתְכֶלה 

ָהִרְׁשָעה ִמן ָהָאֶרץ ּוִמֶּׁשָּכ ִיְגַּדל ְּכבֹוד ה' ָּבעֹוָלם ְוִיְׂשַמח ה' ְּבַמֲעָׂשיו. ֶרֶמז ַלְּדָבִרים הֹוִסיף 
ַהְּׁשָל"ה ַהָּקדֹוׁש (ַׁשַער ָהאֹוִתּיֹות, ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה יח): 'ִיְׂשַמח' – אֹוִתּיֹות 'ָמִׁשיַח'.

ה' ֶמֶל ה' ָמָל ה' ִיְמ ְלעֹוָלם ָוֵעד

ָוֶעד".  ְלעֹוָלם  ִיְמךְ  ה'   ָמָל ה'   ֶמֶל ַהּנֹוָדע: "ה'  ַהָּפסּוק  ֶאת  ָאנּו  אֹוְמִרים  ַהֶּפֶרק   ְּבֶהְמֵׁש
ָּפסּוק ֶזה ִהּנֹו ִׁשּלּוב ֶׁשל ְׁשלֹוָׁשה ְּפסּוִקים ַהּיֹוְצִרים ַיְחָּדו ַמֲאָרג ִנְפָלא ֶׁשָּכל ֻּכּלֹו אֹוֵמר ֱאמּוָנה 

ֲעֻמָּקה ְוָׁשְרִׁשית ְּבִרּבֹון ָהעֹוָלִמים.

 'ָמָל' ְּתִחָּלה  ַהְּמֻקָּבל:  ַהְּזַמִּנים  ְּכֵסֶדר  ֶזה  ָּפסּוק  ֲחָכִמים  ִסְּדרּו  א  ָמה  ִמְּפֵני  ָּתְמהּו  ַרִּבים 
ִּבְלׁשֹון ָעָבר, ַּבֶהְמֵׁש 'ֶמֶל' ִּבְלׁשֹון הֹוֶוה ּוְלַאַחר ִמֵּכן 'ִיְמךְ' ִּבְלׁשֹון ָעִתיד?

ְלִפי ְּפׁשּוָטם ֶׁשל ְּדָבִרים ֵּבֵאר ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי, ִמּׁשּום ֶׁשְּכַלֵּפי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא א ַׁשָּיְך ְלׁשֹון 
ָעָבר ְוָעִתיד, ְּכִפי ֶׁשָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל (ְּתִהִּלים קב כח): "ּוְׁשנֹוֶתי א ִיָּתּמּו", ְלִפיָכ ּפֹוְתִחים ָאנּו 

ְּתִחָּלה ִּבְלׁשֹון הֹוֶוה.

ְּבֹאֶפן ִנְפָלא ֵּבֵאר זֹאת ַהָּגאֹון ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ִּפיְנקּוס ָזָצ"ל: ִּבְהיֹוֵתנּו ְנתּוִנים ְּבֶחְׁשַכת ַהָּגלּות, 
ֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים ִלְראֹות 'ַעִין ְּבַעִין', ְּבָכל ֶרַגע ְּבִהְתַּגּלּות ְּכבֹוד ה' ְלֵעיַני ָּכל ָּבָׂשר. ְלִעִּתים ַהְנָהָגתֹו 
ֶאת  ֲחָז"ל  ִּתְּקנּו  ֵּכן  ַעל  ְּבָעִתיד.   ּוֶמֶל ְּבָעָבר   ֶמֶל ַרק  ָהָיה  ִּכְבָיכֹול  ֵמִאָּתנּו  ִנְסֶּתֶרת  ַּבהֹוֶוה 
ַהָּפסּוק: "ה' ֶמֶל ה' ָמָל ה' ִיְמךְ ְלעֹוָלם ָוֵעד", ְלַלֶּמְד ִּכי ה' ֶמֶל ַּבהֶֹוה ַּגם ְּכֶׁשַהְנָהָגתֹו 

ִנְסֶּתֶרת ֵמֵעיֵנינּו.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִּכְּבָתה ֶאת ָהֵאׁש

ע טּתַ בבּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ּכּבתה

ססִספפּפוו ם
ְיִהי ְכבֹוד' ּה' ְלעֹוָלם

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


