
ית ֵראׁשִ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֻׁשָּתף ְּבַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית
"ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאקִים ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ" (א א)

ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו ֻמְרָּכב ִמֶּׁשַבע ִמִּלים ְוֶעְׂשִרים ּוְׁשמֹוֶנה אֹוִתּיֹות. 
ְלֹעָלם   ְמבָֹר ַרָּבא  ְׁשֵמיּה  "ְיֵהא  ַהִּנְׂשָּגב:  ַהֶּׁשַבח  ַּגם  ְּבַמְקִּביל, 
ּוְׁשמֹוֶנה  ְוֶעְׂשִרים  ִמִּלים  ֶׁשַבע  ְּבתֹוכֹו  ּכֹוֵלל  ָעְלַמָּיא"  ּוְלָעְלֵמי 
אֹוִתּיֹות. ַעל ָּכ ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים ֶׁשָּכל ָהעֹוֶנה 'ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא' 

ְּבַכָּוָנה ְּכִאּלּו ַנֲעָׂשה ֻׁשָּתף ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית.

ְיֵהא  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  "ָּכל  ב):  קיט  (ַׁשָּבת  ְּבאֹוְמָרם  ֲחָז"ל  ִכְּּונּו  ַּגם   ָּכ
ְׁשֵמיּה ַרָּבה ְּבָכל ּכֹחוֹ קֹוְרִעין לֹו ְּגַזר ִּדינֹו", ַהְינּו ֶׁשַהְּמַכֵּון ּוְמַדְקֵּדק 

ְּבָכל כ"ח ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשַּבֻּנָּסח ַהִּנְזָּכר זֹוֶכה ִלְהיֹות 'ֶּבן עֹוָלם ַהָּבא'.
'ָכְּלּבֹו' סי' ז 

ַהּתֹוָרה ְוַהְּתִפָּלה – ַעּמּוֵדי ָהעֹוָלם
ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי  ִהָּנּה  'ְּבֵראִׁשית'  ֵּתַבת  ִּכי  ַהּטּוִרים  ַּבַעל  ָּכַתב 

"ָּבִראׁשֹוָנה ָרָאה ֱאִקים ֶׁשְּיַקְּבלּו ִיְׂשָרֵאל ּתוָֹרה".

'ֲעבֹוַדת  ְּבִסְפרֹו  ִמַּקְנִטיקֹוָבה  ִּפיְנָחס  ַרִּבי  ְוָכַתב  הֹוִסיף  ְּדָבָריו  ַעל 
ִיְצָחק':

ַהּתֹוָרה ְוַהְּתִפָּלה – ַעּמּוֵדי עֹוָלם ֵהן (ָאבֹות א ב). ְוָאֵכן, ִאם ִנְתּבֹוֵנן 
ַנְבִחין ִּכי ִמְּלַבד ַעּמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְרָמז ַּבִּמָּלה ְּבֵראִׁשית, ַאף ַעּמּוד 
ֱאִקים  ָרָאה  "ָּבִראׁשֹוָנה  ַהֵּתבֹות:  ְּבָראֵׁשי  ָּבּה  ִנְרָמז  ַהְּתִפָּלה 

ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ִיְׂשָרֵאל ְּתִפּלֹות".

ְוֵקַרְבָּתנּו ְלִׁשְמ ַהָּגדֹול
ְּבַמֶּסֶכת ֻחִּלין (צא ב) ִהְפִליגּו ֲחָז"ל ְּבִׁשְבָחם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַהֲחִביִבים 
ְׁשֵּתי  ַאַחר  ה'  ֶאת  ַמְזִּכיִרים  ִיְׂשָרֵאל  ַהָּׁשֵרת:  ִמַּמְלֲאֵכי  יֹוֵתר  ַאף 
ֵּתבֹות ַּבֲאִמיַרת: "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה' ֱאקֵינּו ה' ֶאָחד", ְוִאּלּו ַמְלֲאֵכי 
ַהָּׁשֵרת ַמְזִּכיִרים ֶאת ה' ַרק ְלַאַחר ָׁשלֹוׁש ֵּתבֹות, ַּכָּכתּוב (ְיַׁשְעָיה ו ג): 

"ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה'".

ַרְעיֹון ִנְפָלא ַעל ָּכ ָאַמר ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא:

ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ָאנּו  מֹוְצִאים  ּוַבְּתִפָּלה  ַּבּתֹוָרה  ְמקֹומֹות  ְּבַאְרָּבָעה 
ַמְזִּכיִרים ֶאת ה' ַאַחר ְׁשֵּתי ֵּתבֹות:

א. ַּבָּפסּוק ַהּפֹוֵתַח ֶאת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה: "ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאקִים".
ה'  ִיְׂשָרֵאל  "ְׁשַמע  ד):  ו  (ְּדָבִרים  ה'  ִיחּוד  ֶאת  ַהְּמַסֵּמל  ַּבָּפסּוק  ב. 

ֱאקֵינּו ה' ֶאָחד".

ג. ַּבָּפסּוק ֶׁשַאֲחָריו ַהּמֹוֶרה ַעל ַאֲהַבת ה': "ְוָאַהְבָּת ֵאת ה'".
ד. ְּבָכל ַהְּבָרכֹות ַהִּנְפָּתחֹות ַּבִּמִּלים: "ָּברּו ַאָּתה ה'".

"ְוֵקַרְבָּתנּו  ַרָּבה:  ַאֲהָבה  ְּבִבְרַּכת  ִנְרְמזּו  ֵאּלּו  ְמקֹומֹות  ַאְרָּבָעה 
ַהָּגדֹול',   ִׁשְמ' ְלַהְזָּכַרת  אֹוָתנּו  –ֵקַרְבָּת  ַהָּגדֹול..."   ְלִׁשְמ (ַמְלֵּכנּו) 
ְוא  ֵּתבֹות  ְׁשֵּתי  ַאַחר  ַהָּגדֹול   ִׁשְמ ֶאת  ְלַהְזִּכיר  ַמְקִּדיִמים  ֶׁשָאנּו 
'ֱאֶמת'  ַהִּנְקֵראת  ַהּתֹוָרה  ִּבְתִחַּלת   – "ֶּבֱאֶמת"  ַּכַּמְלָאִכים,  ָׁשלֹוׁש 
['ֱאֶמת' ִהיא ַּגם סֹוֵפי ַהֵּתבֹות "ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאִקים"], "ְלהֹודֹות 
ְל" – ַּבְּבָרכֹות, "ּוְלַיֶחְדָך" – ִּב'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל', "ְּבַאֲהָבה" – ְּבָפָרַׁשת 

'ַּפְרֵּדס יֹוֵסף''ְוָאַהְבָּת'.

ֶׁשָעַׂשִני ִּכְרצֹונֹו
"ַוּיֹאֶמר ֱאקִים ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו" (א כו)

"ַנֲעֶׂשה ָאָדם – ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ִסְּיעּוהוּ ִּביִציָרתֹו... א ִנְמַנע 

ַהָּכתּוב ִמְּלַלֵּמד ֶּדֶר ֶאֶרץ ּוִמַּדת ֲעָנָוה ֶׁשְּיֵהא ַהָּגדֹול ִנְמָל ְונֹוֵטל 
ְרׁשּות ִמן ַהָּקָטן" (ַרִׁש"י ע"פ ב"ר א ח).

ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַרִׁש"י ַהָּללּו ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי ַיֲעקֹב ְמֻׁשָּלם אֹוֶרְנְׁשֵטיין 
ִּכְרצֹונֹו',  'ֶׁשָעַׂשִני  ּבֶֹקר  ְּבָכל  ְמָבֶרֶכת  ֶׁשָהִאָּׁשה   ְלָכ ַטַעם  ִמְּלבּוב 
ִעם  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   ֶׁשִּנְמַל ָמִצינּו  ָהָאָדם  ִּבְבִריַאת  ַרק  ֶׁשֵּכן 
ַהַּמְלָאִכים ְּבָאְמרֹו: "ַנֲעֶׂשה ָאָדם", אּוָלם ֶאת ְּבִריַאת ָהִאָׁשּה ָעָׂשה 

'ִּכְרצֹונֹו' ִּבְלַבד, ַּכָּכתּוב (ב יח): "ֶאֱעֶׂשה ּלֹו ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו".
'ְיׁשּועֹות ַיֲעקֹב' או"ח מו ה

ֵאין ִׂשיָחה ֶאָּלא ְּתִפָּלה
"ְוכֹל ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ... ְוָאָדם ַאִין ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה" 

(ב ה)

"ּוָמה ַטַעם 'א ִהְמִטיר'? ְלִפי ֶׁש'ָאָדם ַאִין ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה' ְוֵאין 
ַמִּכיר ְּבטֹוָבָתם ֶׁשל ְּגָׁשִמים. ּוְכֶׁשָּבא ָאָדם ְוָיַדע ֶׁשֵהם צֶֹר ָלעֹוָלם 

– ִהְתַּפֵּלל ֲעֵליֶהם ְוָיְרדּו, ְוָצְמחּו ָהִאיָלנֹות ְוַהְּדָׁשִאים" (ַרִׁש"י).

ְּכָבר  ָהעֹוָלם  ְּבִריַאת  ֵמֵראִׁשית  ִּכי  ֶזה,  ִמָּפסּוק  נֹוַכְחנּו  ֵּכן  ִּכי  ִהֵּנה 
ִנְקַּבע ְוֶנֱחַקק ִּכי ַהַּפְרָנָסה ַּתִּגיַע ַרק ְּבֶאְמָצעּות ְּתִפָּלה. ִמַּטַעם ֶזה 
ִנְקֵראת ַהְּתִפָּלה 'ֲעבֹוָדה', ֶׁשֵּכן ִהיא ְּתַנאי ְמַחֵּיב ְלַהְצָלַחת ֲעבֹוַדת 

ָהָאָדם ּוַפְרָנָסתֹו.

ִעְנָין ֶזה ִנְרָמז ַאף ִּבְתִחַּלת ַהָּפסּוק: "ְוכֹל ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה 
ָבָאֶרץ – ְוָכל ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְצָמח"; ֵּכיָון ֶׁש"ִׂשיחַ ַהָּׂשֶדה", ַהְינּו 
ִמן  ֶׁשָּדְרׁשּו  ב)  ו  (ע"ז  ַּבְּגָמָרא  [ְרֵאה  ָבָאֶרץ"  ִיְהֶיה  "ֶטֶרם  ַהְּתִפָּלה 

ַהָּפסּוק (ְּבֵראִׁשית כד סג): "ַוֵּיֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוחַ ַּבָּׂשֶדה" – "ֵאין ִׂשיָחה 
'ַהֲעֵמק ָּדָבר'ֶאָּלא ְּתִפָּלה"], ְלִפיָכ "ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְצָמח".

ַהֶהְרֵּגל ַּבּתֹוָרה ַמִּציל ֵמֵחְטא
"ַוְיַצו ה' ֱאקִים ַעל ָהָאָדם ֵלאמֹר ִמּכֹל ֵעץ ַהָּגן ָאכֹל ּתֹאֵכל; ּוֵמֵעץ 

ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע א תֹאַכל" (ב טז-יז)

ְלַבּדֹו  ָהָאָדם  ָהָיה  ֲהלֹוא  "ֵלאמֹר":  ַהָּלׁשֹון:  ֵּפֶׁשר  ֶאת  ְלָהִבין  ֵיׁש 
ָּבעֹוָלם, ּוְלִמי ָהָיה ָעָליו ְלַהֲעִביר ֶאת ַהְּדָבִרים?

ְּבֶדֶר ְּדָרׁש ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְיִחיֵאל ֵמִאיר ַׁשִּפיָרא ִמּמֹוְגיִליְנָצא:

ַה'ַּבַעל  ְלָמָרן  ַהְּמֻיֶחֶסת  ָלֵעָצה  ַהּתֹוָרה  ָרְמָזה  "ֵלאמֹר"  ַּבָּלׁשֹון 
ֵׁשם טֹוב', ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ֶׁשִּמְתַּגֵּבר ַהֵּיֶצר ַעל ָהָאָדם ּוֵמִסיתֹו ַלֲעבֹר 
ַעל ִמְצַות ה' ְּבִמְצַות ֲעֵׂשה אֹו א ַּתֲעֶׂשה, יֹאַמר ְּבִפיו ֶאת ְלׁשֹון 

ַהָּפסּוק ֶׁשּבֹו ֶנֶאְמָרה ַהִּמְצָוה, ְוָכ ַיֲעֶלה ְּבָידֹו ְלַנְּצחֹו ּוְלַהְכִריעֹו.

'ַׁשַער  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ְקרֹוְיס  ַאֲהרֹן  ַרֵּבי  ַהָּגאֹון  ֵּפֵרׁש  ֶזה  ִּפי  ַעל 
'ְיִהי  ִּבְתִפַּלת  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ֲאֶׁשר  ֶאת  ְּבִויִליַאְמְסּבּוְרג  ַהַּתְלמּוד' 
ָרצֹון' ַהְּמַסֶּיֶמת ֶאת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר: "ֶׁשַּתְרִגיֵלנּו ְּבתֹוָרֶת ְוַדְּבֵקנּו 
ְּבִמְצוֶֹתי ְוַאל ְּתִביֵאנּו א ְיֵדי ֵחְטא ְוא ִליֵדי ֲעֵבָרה ְוָעוֹן"; ַעל ְיֵדי 
ֶׁשַּתְרִגיֵלנּו ְּבתֹוָרְת ְּכֶׁשִּיְהיּו ְּפסּוֵקי ַהּתֹוָרה ְׁשגּוִרים ְּבִפינּו, ִמֵּמיָלא 
א ָנבֹוא ִליֵדי ֵחְטא ְוא ִליֵדי ֲעֵבָרה ְוָעוֹון, ִּכי ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשִּנָּקַלע 

ְלִנָּסיֹון, ִמָּיד נֹאַמר ֶאת ַהָּפסּוק ַהַּמְתִאים ְוַנְצִליַח ְלִהְתַּגֵּבר.
'ְּפִניֵני ַהַּׁשַער' ִּגָּליֹון לד

ַהְּקָלָלה ַהָּקָׁשה ְּביֹוֵתר – ֵהָעֵדר ְּתִפָּלה
"ְוָעָפר ּתֹאַכל ָּכל ְיֵמי ַחֶּיי"(ג יד)

ְידּוִעים ֵהם ְּדָבָריו ֶׁשל ָהַרִּבי ר' ּבּוִנים ִמְּפִׁשיְסָחא ('ַמְצִמיַח ְיׁשּועֹות' 
ַּדף כז) ֶׁשַאף ֶׁשִּקְלַלת 'ְוָעָפר ּתֹאַכל' ְיכֹוָלה ְלִהְתָּפֵרׁש ִּכְבָרָכה ְּכַלֵּפי 
ְּבֶׁשַפע  לֹו  ְמצּוִיים  ִיְהיּו  ְמזֹונֹוָתיו  ִּכי  לֹו  ֻהְבַטח  ָּבּה  ֶׁשֲהֵרי  ַהָּנָחׁש, 
 ָּכל ְיֵמי ַחָּייו, ִמָּכל ָמקֹום ֶּבֱאֶמת ְקָלָלה ִהיא, ִּכי ִנְּתקֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַר (ְרֵאה יֹוָמא עו א). ֶׁשִּמּתֹו ֶׁשְּמזֹונֹו ִיְהֶיה ָמצּוי לֹו 
ַהחּוט  ִהיא  ַהְּתִפָּלה  ַוֲהֵרי  ָעָליו,  ְלִהְתַּפֵּלל  ִיְזַּדֵּקק  א  ָׁשָעה,  ְּבָכל 

ַהְּמַקֵּׁשר ֵּבין ַהּבֹוֵרא ִלְבִרּיֹוָתיו. 
"ּבֹוֵרא  ִּבְרַּכת  ֻנַּסח  ֶאת  ַעַּבאִדי  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ֶזה  ְיסֹוד  ִּפי  ַעל 
ְנָפׁשֹות ַרּבֹות ְוֶחְסרֹוָנן"; ַאף ַעל ַהֶחְסרֹונֹות ָעֵלינּו ְלהֹודֹות ַלָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא, ֶׁשֲהֵרי ִּבְזכּוָתם זֹוִכים ָאנּו ְלִהְתָקֵרב ּוְלִהְתַקֵּׁשר ְלָאִבינּו 

'ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב'ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִּבְתִפָּלֵתנּו.

"ַהּמֹוִציא ֶלֶחם" ִּכְׁשַעת ַהְּבִריָאה
"ְּבֵזַעת ַאֶּפי ּתֹאַכל ֶלֶחם" (ג יט) 

ְּבִסְפרֹו 'ְנִתיבֹות עֹוָלם' (ְנִתיב ָהֲעבֹוָדה יז) ָּתַמּה ַהַּמֲהָר"ל ִמְּפָראג ַעל 
'ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ'; ְוִכי ַהֶּלֶחם ַעְצמֹו יֹוֵצא ִמן  ֻנַּסח ִּבְרַּכת 
ָהָאֶרץ, ֲהלֹוא ַּגְרִעיֵני ַהְּתבּוָאה ֵהם ַהּצֹוְמִחים ָּבָאֶרץ, ּוְבֵזַעת ַאַּפִים 

ּוְבטַֹרח ָּגדֹול ַמְצִליַח ָהָאָדם ְלָהִפיק ֵמֶהם ֶאת ַהֶּלֶחם?
ּוֵבֵאר זֹאת ַעל ִּפי ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: קֶֹדם ֶׁשִהְתַקֵּלל ָהָאָדם ָיָצא לֹו 
ְּבָכל יֹום ִמן ָהֲאָדָמה ֶלֶחם מּוָכן ַלֲאִכיָלה, ֶאָּלא ֶׁשְּבִעְקבֹות ֶחְטאֹו 
ָהעֹוָלם  ֶׁשִּבְבִריַאת  ְוֵכיָון  ַלְחמֹו.  ֶאת  יֹאַכל  ַאּפֹו  ֶׁשְּבֵזַעת  ִהְתַקֵּלל 
הֹוִציא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶלֶחם ֶׁשל ַמָּמׁש ִמן ָהָאֶרץ, ְלִפיָכ ָקְבעּו 

ֲחָז"ל ֶׁשֻּנַּסח ַהְּבָרָכה ִיְהֶיה 'ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ'.

ְׁשֵּתי ִמּדֹות ָּבעֹוְמִדים ְלִהְתַּפֵּלל
"ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם הּוא" (ד ד)

ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב "ַגם הּוא" ִנְרֶאה ְּכִאּלּו ָקְרָּבנֹו ֶׁשל ַקִין ָהָיה ָהִעָּקר, 
ָהְיָתה  ֶהֶבל  ֶׁשל  ִמְנָחתֹו  ַּדְוָקא  ִּכי  ִנְרֶאה  ַהְּפסּוִקים  ִמֹּתֶכן  אּוָלם 

ְרצּוָיה יֹוֵתר ִלְפֵני ַהָּמקֹום, ְוַהְּדָבִרים ְטעּוִנים ֵּבאּור.
ַּבָּבִאים  ֵהן  ְּבִחינֹות  ְׁשֵּתי  ִמְּזוֹואִלין :  ֵאִלָּיהּו  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש 
ִּבָּטחֹון  ָלחּוׁש  לֹו  ּגֹוֶרֶמת  ַהְּגבֹוָהה  ֶׁשרּוחֹו  ִמי  ֵיׁש  ְלִהְתַּפֵּלל: 
ַהְּנמּוָכה  ֶׁשרּוחֹו  ִמי  ֵיׁש   ַא ְלִהְתַּפֵּלל,  ָראּוי  ּוִבְהיֹותֹו  ְּבַמֲעָמדֹו 
ֵאין  ְזֻכּיֹוָתיו  ִמַּצד  ִּכי  ְוַלֲהָבָנה  ְלַהָּכָרה  אֹותֹו  ְמִביִאים  ְוַעְנְוָתנּותוֹ 
הּוא ָראּוי ַלֲעמֹד ִלְפֵני ַהֶּמֶל, ְוַרק חֹוַבת ַהְּתִפָּלה ִהיא ֶׁשְּמִביָאה 

אֹותֹו ְלַבּסֹוף ָלֶגֶׁשת ַלְּתִפָּלה ְּבֵלב ִנְׁשָּבר ּוְבבֶֹׁשת ָּפִנים.
ִנַּגׁש  ָהָיה  ֶׁשְּגַבּה-רּוַח  ַקִין  ְלֶהֶבל:  ַקִין  ֵּבין  ַהִחּלּוק  ַאף  ָהָיה  ָּכֶזה 
ֶׁשָּמא  ָחַׁשׁש  ְּבַעְנְוָתנּותוֹ  ֶהֶבל  אּוָלם  ָּבִראׁשֹוָנה,  ָקְרָּבנֹו  ְלַהְקִריב 
ֵאין הּוא ָראּוי ְלַהְקִריב ֶאת ָקְרָּבנֹו. ְוַרק ִמּׁשּום ֶׁשַּקִין ִהְקִריב א 
נֹוְתָרה לֹו ְּבֵרָרה ֶאָּלא ְלַהְקִריב "ַגם הּוא", ְוזֹאת ַהִּסָּבה ֶׁשַּדְוָקא 

'ִּדְבֵרי ִיְׂשָרֵאל'ָקְרָּבנֹו ִהְתַקֵּבל ְלָרצֹון.

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

ֲעִנַּית ָאֵמן – ַהְצָהַרת ֱאמּוָנה
"ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאקִים"

ֶׁשַּיֲענּו  יי   ְּתָבֵר ָרם  ְּבקֹול  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי  "ְּבֵראִׁשית" 
ָאֵמן. ְלִפיָכ ָרְמָזה זֹאת ַהּתֹוָרה ַּבָּפסּוק ָהעֹוֵסק ִּבְבִריַאת 
ַעל  ַמְצִהיִרים  ָאנּו  ַהְּבָרָכה  ַאַחר  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ִּכי  ָהעֹוָלם, 
 ֶמֶל' הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש   ַהְּמָבֵר ְּבִדְבֵרי  ֱאמּוָנֵתנּו 

ָהעֹוָלם' ְו'ֶׁשַהּכֹל ִנְהֶיה ִּבְדָברֹו'.
'ִלִּבי ֵער'

.‰ ָ ׁ̆ ָחָל‰ ֲחָ„ ¿̇ ‰ַ .‰ ָ ׁ̆ ָנ‰ ֲחָ„ ָ ׁ̆
:‰ ֻ‡ּלָ ¿‚ּ‰ַ ˙ ב ‡∆ ר≈ ָ̃ מּוָנ‰ ּול¿ ַכ˙ ָ‰‡¡ ּפ≈ ַמ‰¿ ף ל¿ ָטר≈ ¿̂ ƒ‰ ַמן ל¿ ‰ּו ַ‰ּז¿  ז∆

ן. ל ָרם ָ‡מ≈ ˜ו… י„  - ּב¿ ƒמ ָּ̇ ם יי  ≈ׁ̆ ך¿  ל ָרם ֲ‡ָבר≈ ˜ו… ּב¿
יָ„"‡) ƒים' ַלח ƒּומ„ ¿̃ ('ַנַחל 

:‡ ָ̇ רּו ַחב¿ ַחר ּב¿ ַ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ כו… ר¿ ƒיַר˙ ּב ƒמ‡ֲ ים ּבַ ƒ̃ ַחּז¿ ¿̇ ƒנּו מ ּלָ ָב‰ ּכֻ טו… ינּו ל¿ ָ‡‰ ָעל≈ ַנ˙ ˙˘ע"ז ַ‰ּבָ ¿ ׁ̆ ƒם ּב ַ‚ּ
ָר‡, ב¿ ƒל נ י˙ ַעל ּכָ ƒָרט ָח˙ו… ַ‰ּפ¿ ָ‚ּ ¿ ׁ̆ ‰ַ ַרך¿ ּוב¿ ּבָ ¿̇ ƒכּו˙ו… י ַמל¿ מּוָנ‰ ּב¿ ָ‰ַר˙ ‡¡ ¿̂ ‰ַ ם ּב¿ ˙ ַ‰ּיו… ים ‡∆ ƒח ¿̇ ּפו…

ן.  ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒים ַעל ֲענ ƒ„י ƒּפ ¿̃ יחּו ֲחָז"ל ַלַמּ ƒט ב¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆  ˙ ָל‡ו… פ¿ ƒּנ‰ַ ˙ ָרכו… ּב¿ ים ּבַ ƒכ ָכך¿ זו… ו¿
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ִסּפּור ִנְפָלא ְמֻסָּפר ַעל ַהָּגאֹון ַרִּבי יֹוֵסף ְׁשמֹה ַּכְהְנָמן ִמּפֹוִניֶבז' ָהעֹוֵסק ְּבִמְצַות ִקּדּוׁש ַהְּלָבָנה ֶׁשִּנְרְמָזה 
ְּבָפָרָׁשֵתנּו ַּבָּפסּוק "ְוָהיּו ְלאֹתֹת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְלָיִמים ְוָׁשִנים":

רֹאׁש  ְלַמְעָלה  ַעד  ָעסּוק  ָהָיה  ַּכְהְנָמן  ָהַרב  ָהֲאֻיָּמה.  ַהּׁשֹוָאה  ֶׁשְּלַאַחר  ָהִראׁשֹונֹות  ַּבָּׁשִנים  ֶזה  ָהָיה 
ְּבִׁשּקּום ֲהִריסֹות ִמְבְצֵרי ַמְמֶלֶכת ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְגְּדעּו ִּבְׁשנֹות ַהַּזַעם. ָטרּוד ָהָיה ַּבֲהָקַמת ְיִׁשיָבתֹו ַהּנֹוַדַעת 

ּוְבִיּסּוָדם ֶׁשל מֹוָסדֹות ְמפָֹאִרים נֹוָסִפים ֶׁשִּיֵעד ְלַמַען ְּפִליֵטי ַהּׁשֹוָאה ַהְּצִעיִרים.

ְּכֵדי ֶׁשַּתְצִליַח ְּפִעילּות ְנחּוָצה זֹו, ָזקּוק ָהָיה ְלַמְׁשַאִּבים ֲעצּוִמים ֶׁשֹּלא ָהיּו ְּבָידֹו, ּוְבַעל ָּכְרחוֹ ֶנֱאַלץ 
ֶאת  ַּדְרָּכם  ְלַהִּׂשיג  ְּבִתְקָוה  ַלָּים,  ֵמֵעֶבר  ִיְׂשָרֵאל  ְקִהּלֹות  ְלִרּכּוֵזי  ּוְלַהְפִליג  ַהְּנדּוִדים  ַמֵּקל  ֶאת  ִלּטֹל 

ַהְּתִמיָכה ֶׁשּכֹה ָהְיָתה ְּדרּוָׁשה לֹו.

ֶאָּלא ֶׁשַהָּדָבר א ָעָלה ְּבָידֹו ְּבָנֵקל. ְּבאֹוָתם ָיִמים ֶטֶרם ִהִּכירּו ַהְּיהּוִדים ֶׁשֵּבין ֲעִׁשיֵרי ֵּתֵבל ְּבֶעְרָּכּה ֶׁשל 
 ַֹהְחָזַקת ַהּתֹוָרה. ְרחֹוִקים ָהיּו ַהָּללּו ֵמעֹוָלָמּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ּוְזקּוִקים ְלִׁשְכנּוַע ַרב ְּכֵדי ְלַהְסִּכים ְוִלְתמ

ְּבלֹוְמֶדיָה.

ֻאְכלּוִסָּיה  ָּבּה  ֶׁשִהְתּגֹוְרָרה  ְמִדיָנה  ָהְרחֹוָקה.  ִלְדרֹום-ַאְפִריָקה  ַּכְהְנָמן  ָהַרב  ִהִּגיַע  ִמַּמְּסעֹוָתיו  ְּבַאַחד 
ְיהּוִדית ֲעִׁשיָרה ּוְמֻבֶּסֶסת. ֶאָּלא ֶׁשְּלַדֲאבֹון ִלּבֹו, עֹוד ְּבֶטֶרם ַהִּגיעֹו ְלָׁשם ְּכָבר ִהְתַאְרְּגנּו ַּכָּמה ּפֹוְרֵקי עֹל 
ִמְּבֵני ַהָּמקֹום ֶׁשֻעְבַּדת ּבֹואֹו ָהְיָתה ִלְצִניִנים ְּבֵעיֵניֶהם, ּוָפְתחּו ְּבַמַּסע ִׁשּדּול ִנְרָחב ָּבִעּתֹונּות ַהְּיהּוִדית 
ַהְּמקֹוִמית, ֶׁשַּתְכִליתֹו ָהְיָתה ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ַּגָּבֵאי ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ּוִמְתַּפְּלֵליֶהם ְלַבל ְיַאְפְׁשרּו ָלַרב ַּכְהְנָמן 

ְּדִריַסת ֶרֶגל ִּבְמִחיָצָתם, ְוַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשֹּלא ְיַאְפְׁשרּו לֹו ִלְדרֹׁש ָּבַרִּבים.

ָּכ, ַּכֲאֶׁשר ִנְכַנס ָהַרב ְּבֵליל ַׁשָּבת קֶֹדׁש ְלַאַחד ִמָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ַהֶּמְרָּכִזִּיים ְּביֹוָהֶנְסּבּוְרג ּוִבֵּקׁש ְּכַדְרּכֹו 
ִלְדרֹׁש ִּבְפֵני ַהָּקָהל, הֹוִדיעּו לֹו ַהַּגָּבִאים ִּביבֶֹׁשת ִּכי ְּבהֹוָרָאה ִמָּגבֹוַּה ֻהְחַלט ֶׁשֹּלא ְלַאְפֵׁשר לֹו ַלֲעׂשֹות 

זֹאת.

ָהָראִׁשי  ַלַּגַּבאי  ָּפָנה  הּוא  ְּגאֹוִני;  ִּפְתרֹון  ֲאָתר  ַעל  ִלְמצֹא  ִמֶּמּנּו  ָמַנע  א  ּבֹו  ֶׁשָאַחז  ָהִראׁשֹוִני  ַהֶהֶלם 
ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשֵּמַאַחר ְוהּוא ָטַרח ְוִהִּגיַע ַעד ְלָכאן, יֹוִאיל ְלַאְפֵׁשר לֹו ְלַהְׁשִמיַע ְּדָבִרים ְקָצִרים ִּבְפֵני 

ַהִּמְתַּפְּלִלים, ּתֹו ֶׁשהּוא ַמְבִטיַח ְלַסֵּים ּתֹו ָׁשלֹוׁש ַּדּקֹות ְלָכל ַהּיֹוֵתר.

ְלַבָּקָׁשה ֶׁשָּכזֹו א ָהָיה ַהַּגַּבאי ְמֻסָּגל ְלָסֵרב. ְּבִלּבֹו ִּגֵח ַעל ָהַרְעיֹון, ֶׁשֵּכן ְּבַהִּכירֹו ֵהיֵטב ֶאת ְּבֵני ְקִהָּלתוֹ 
ָיַדע ִּכי ִּבְזַמן ָקָצר ֶׁשָּכֶזה א ַיְסִּפיק ָהַרב ִלְגרֹם ָלֶהם ְלהֹוִציא ְולּו ְּפרּוָטה ַאַחת ִמִּכיָסם. ּתֹו ֶׁשהּוא ָׁשב 
ּוַמְזִהיר ִּכי א ֻיְרֶׁשה לֹו ַלֲחרֹג ִמִּמְכַסת ַהַּדּקֹות ַאף ִקְמָעא, ִהְזִמין ַהַּגַּבאי ֶאת ָהַרב ָלֵׂשאת ֶאת ְּדָבָריו.

ְּבַצַעד ָקִליל ִנַּגׁש ָהַרב ֶאל ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש, ִנֵּׁשק ֶאת ַהָּפֹרֶכת, ִהִּביט ֶאל ַהָּקָהל ְּבֵעיָניו ָהאֹוֲהבֹות ּוָפַתח: 
ַהָּלָבן  ָהָאָדם  ִהִּציג  ָׁשִנים  ְוָחֵמׁש  ִׁשְבִעים  ָמאַתִים  ִלְפֵני  ֶזה  ְּביֹום  ַהּיֹום.  הּוא  ִהיְסטֹוִרי  יֹום  "ַרּבֹוַתי, 
ִהְתַהְּפכּו  ָׁשִנים  ְוָחֵמׁש  ִׁשְבִעים  ָמאַתִים  ְלַאַחר  ַּכּיֹום,  ַאְפִריָקה.  ַאְדַמת  ַעל  ַרְגלֹו  ַּכף  ֶאת  ָהִראׁשֹון 

ַהּיֹוְצרֹות ְוָכֵעת ִהְנִני עֹוֵמד ִלְפֵניֶכם, ָהָאָדם 'ַהָּׁשחֹר' ָהִראׁשֹון ֵּבין ְיִליֶדיָה ַהְּלָבִנים ֶׁשל יֹוָהֶנְסּבּוְרג..."

ֶאת  ּבֹו  ָּתלּו  ַהּכֹל  ַהָּקָהל.  ִצְחקּוֵקי  ְלקֹול  ְּבַאַחת  ִהְתּפֹוֵגג  ַהְּתִפָּלה  ְּבֵהיַכל  ָלֵכן  קֶֹדם  ֶׁשָּׂשַרר  ַהֶּמַתח 
ֵעיֵניֶהם ְּבִצִּפָּיה ְלֶהְמֵׁש ַהְּדָבִרים, ַא ָמה ַרָּבה ָהְיָתה ַהְפָּתָעָתם ַּכֲאֶׁשר ֵהֵחל ָהַרב ָלֶרֶדת ִמַּמְדֵרגֹות 

ַהִּביָמה.

ַהַּגָּבִאים  ְלֵעֶבר  ְקִריאֹות  הּוְפנּו  ָהאּוָלם  ַקְצוֹות  ִמָּכל  ְלַוֵּתר.  ַהָּקָהל  מּוָכן  ָהָיה  א  טֹוָבה  ְּדָרָׁשה  ַעל 
ִלְדִריַׁשת  ְלַהְסִּכים  ֶאָּלא  ְּבֵרָרה  ָּכל  נֹוְתָרה  א  ּוְלֵאּלּו  ְּדָבָריו,  ֶאת  ְלַהְׁשִלים  ָלַרב  ְלַאְפֵׁשר  ִּבְתִביָעה 

ַהָּקָהל.

'ִּבְרַּכת ַהְּלָבָנה',  ֵּכיָון ֶׁשָּכ, ִהְתַחֵּזק ָהַרב ַּכְהְנָמן ְוִהְמִׁשי ִּבְדָרָׁשתֹו, ּתֹו ֶׁשהּוא ָעַבר ְלַדֵּבר ַעל ִעְנַין 
ּוָפַתח ִּבְׁשֵאָלה:

"ֶׁשָּמא ּתּוְכלּו ְלָהִׁשיב ִלי, ַרּבֹוַתי, ַעל ְׁשֵאָלה ֶׁשְּמִציָקה ִלי ְמאֹד: ִמְּפֵני ָמה ִסְּדרּו ָלנּו ֲחָכִמים לֹוַמר ְּבִקּדּוׁש 
ְלָבָנה ִמָּיד ְלַאַחר ַּבָּקַׁשת 'ִּתּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ּוַפַחד', ֶאת ָהִאחּול ַהְּלָבִבי 'ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם' ַהַּנֲעֶנה ַעל ְיֵדי 
זּוָלֵתנּו ְּב: 'ֲעֵליֶכם ַהָּׁשלֹום'?"                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ַהִּצּבּור ֶנֱאַלם ּדֹם ְוִצָּפה ְּבַסְקָרנּות ִלְתׁשּוַבת ָהַרב. ָהַרב ִהְמִׁשי ְוִהְסִּביר זֹאת ִמָּיד ַעל ִּפי ַהְּמִציאּות 
ֶׁשָהָיה ָנתּון ָּבּה ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה:

ֶׁש'ִּתּפֹל   ְלָכ ָּגְרָמה  ְׁשמּוָעה  אֹוָתּה  ִלְמקֹוְמֶכם.  ַהַּמִּגיַע  ָזר  אֹוֵרַח  ַעל  ְׁשמּוָעה  ֲאֵליֶכם  ִהִּגיָעה  "ִהֵּנה 
ֲעֵליֶכם ֵאיָמה ָוַפַחד' ִמָּפָניו. אּוָלם ִמֶּׁשַרק ְנַתֶּתם לֹו ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶכם ְמַעט, ִהְבַחְנֶּתם 

ִּפְתאֹום ִּכי ְמֻדָּבר ְּבַאִחיֶכם ּוְבַׂשְרֶכם, ּוִמִּפיֶכם ָּבְקָעה ַהְּקִריָאה: 'ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם! ֲעֵליֶכם ָׁשלֹום!'".

ׁשּוב ִהְתַחְּיכוּ ַהּנֹוְכִחים. ָהָאְזַנִים ָהיּו ְּכרּויֹות, ְוָהַרב ִנֵּצל ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ְלהֹוִסיף ּוְלַהְרִחיב ְּבִעְנַין ִמְצַות 
'ִקּדּוׁש ְלָבָנה':

"ְּבַמֲהַל ְׁשנֹות ַהָּגלּות ֶׁשָעְברּו ַעל ַאֵחינּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ָהיּו א ְמַעט ָיִמים ֶׁשָּבֶהם ִנְגְזָרה ֲעֵליֶהם ְּגֵזַרת 
ְׁשָמד. ֶנֱאַסר ֲעֵליֶהם ְלַקֵּים ִמְצוֹות ְוַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה, ְוָהעֹוֵבר ַעל ַהְּגֵזָרה – ַאַחת ָהְיָתה ָּדתֹו ְלָהִמית. ֶאת 
ֲחִביָבה  ּכֹה  ֶׁשָהְיָתה  ְלָבָנה  ִקּדּוׁש  ִמְצַות  אּוָלם  ַּבֵּסֶתר,  ְלַקֵּים  ַהְּיהּוִדים  ָהיּו  ְיכֹוִלים  ַהִּמְצוֹות  ַמְרִּבית 

ֲעֵליֶהם ַחֶּיֶבת ָהְיָתה ְלֵהָעׂשֹות ְּבַפְרֶהְסָיא, ְוֵכיַצד ִקְּימּוהָ?

ְּבַלַהט ְרצֹוָנם ְלַקְּיָמּה ָמְצאּו ַאף ְלָכ ִּפְתרֹון: ֵהם ָהיּו יֹוְצִאים ְלִטּיּול 'ָּתִמים' ַלָּׂשדֹות ֶׁשִּמחּוץ ָלִעיר. 
ָׁשם, ִּבְסַב ָהֵעִצים ָהיּו ִמְתּבֹוְנִנים ַּבָּׁשַמִים ַהֵּכִהים, ְוִעם ְרִאַּית ַהְּלָבָנה ִמָּיד ֵהֵחּלּו ַּבְּבָרָכה.

ֵּכיָון ֶׁשָחְׁשׁשּו ִמן ַהּׂשֹוְנִאים ַהְּמַחְּפִׂשים ַאֲחֵריֶהם, ִסְּכמּו ֵּביֵניֶהם ַעל ִסְסָמה סֹוִדית: 'ָּדִוד ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל 
 ְּכֶׁשְּיהּוִדי ָּפַגׁש ִּבְדמּות ֶׁשָּנָעה ְלֶעְברֹו ַּבֲחֵׁשָכה, ִמָּיד ָהָיה ַמְתִחיל ַּבִּסְסָמה: 'ָּדִוד ֶמֶל ,ַחי ְוַקָּים', ְוָכ –
ִיְׂשָרֵאל', ְוַכֲאֶׁשר ַנֲעָנה ְּב: 'ַחי ְוַקָּים', ָהְיָתה ִנְפֶלֶטת ִמִּפיו ַאְנַחת ְרָוָחה. ִמָּיד ָהָיה מֹוִׁשיט ָידֹו ְוקֹוֵרא 

ְלֶעְברֹו: ''ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם', ַּגם ֲאִני ְיהּוִדי, ְּב'ִסיָמן טֹוב ּוְבַמָּזל טֹוב' ֶאְפָׁשר ְלַהְתִחיל ֶאת ַהִּמְצָוה'".

ְּדִריכּות ֻהְרְּגָׁשה ַּבָּקָהל ַּכֲאֶׁשר ִסֵּים ָהַרב ֶאת ְּדָרָׁשתֹו ַהְּמַרֶּתֶקת ִּבְזָעָקה ְמהּוָלה ִּבְתִחָּנה:

"ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם ַרּבֹוַתי, ַאֶּתם ְיהּוִדים, ְוַגם ֲאִני ְיהּוִדי ְּכמֹוֶכם! ֵיׁש ָלנּו ֵלב ְמֻׁשָּתף, ְוֵאָליו ֲאִני ּפֹוֶנה: ְּתנּו 
ִלי ֶאת ַהּכֹחַ ְלַגֵּדל ּדֹורֹות נֹוָסִפים ֶׁשל ְיהּוִדים ֶׁשְּיַקְּימּו ֶאת ַהִּמְצוֹות ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש!"

ַּבָּקָהל  הֹוִתיָרה  ַהִּנְלֶהֶבת  ַהְּדָרָׁשה  ַלִּצִּפּיֹות.  ּוֵמֵעֶבר  ֵמַעל  ָהְיָתה  ִלְקִריָאתֹו  ַהֵהָענּות  ִּכי  ְלַצֵּין  ְלמֹוָתר 
רֶֹׁשם ַּבל ִיָּמֶחה, ּוִמָּיד ִעם ֵצאת ַהַּׁשָּבת ִמֲהרּו ַהּכֹל ִלְפּתַֹח ֶאת ִלָּבם ְוִכיָסם ְלַמַען ַהּתֹוָרה ְולֹוְמֶדיָה.

'ּוָמתֹוק ָהאֹור' ְּבֵראִׁשית

"ֶזה ַהִּמְזמֹור ִנְכָּבד ְמאֹד ְוֵיׁש ּבֹו סֹודֹות ֲעֻמִּקים. ְוַעָּתה ֵהֵחל ְלַדֵּבר ַעל ְׁשֵני עֹוָלמֹות; ָהֶאָחד ָהעֹוָלם 
ְּבַמְחֶׁשֶבת  ַהְּנֻקָּדה  ְּכמֹו  ֶׁשהּוא  ַהָּׁשֵפל  עֹוָלם  ִהְזִּכיר  ֵּכן  ְוַאַחר  ְוַהָּגדֹול,  ָהָרָחב  ָהעֹוָלם  ְוהּוא  ָהֶעְליֹון 

ַהחֹוֵׁשב..." (ִמּתֹו ִּדְבֵרי ָה'ִאְּבן ֶעְזָרא' ַּבְּפִתיָחה ְלִמְזמֹור ֶזה).

ּכֹה ְּגדֹוָלה ִהיא ֲחִׁשיבּותֹו ֶׁשל ַהִּמְזמֹור ֶׁשְּלָפֵנינּו, ַעד ֶׁשֵּיׁש ֶׁשִהְכִּתירּוהּו ְּכ'ִעַּקר ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה' (ְרֵאה 
ָּבֶהם,  ַהָּׂשָגה  ָלנּו  ֶׁשֵאין  ְוֶנֱעָלִמים  ֶעְליֹוִנים  עֹוָלמֹות  ּבֹו  ֶׁשִּנְרְמזּו  ֱהיֹות  ְּפסּוֵקי),  ד"ה  ב  קיח  ַׁשָּבת  ַרִׁש"י 

('ְיסֹוד  'ַהְללּו ֶאת ה''  ְוִכְבָיכֹול ָאנּו, ְּבֵני ַהְּתמּוָתה, ּפֹוִנים ֲאֵליֶהם ַעל ָּכל ֶׂשֶגב ָּגְדָלם ּומֹוִרים ָלֶהם: 
ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה', ַׁשַער ַהִּׁשיר).

'ֵראִׁשית  ּוַבַעל  ָאָדם,  ִמְּבֵני  ַהְּמֻכִּסים  ֻמְפָלִאים  סֹודֹות  ֶזה  ְּבִמְזמֹור  ֶׁשֵּיׁש  ָּכַתב  ָהרֹוֵקַח  ְּבֵפרּוׁש  ַאף 
ָחְכָמה' (ּתֹוְצאֹות ַחִּיים קסג) הֹוִסיף ֶׁשֵּיׁש ְלִהָּזֵהר ְמאֹד ְּבַכָּוַנת ִמְזמֹור ֶזה, ֵּכיָון ֶׁשהּוא ֶׁשַבח ַהּכֹוֵלל ֶאת 

ָּכל ָאְפֵני ַהֶּׁשַבח ְוַהִהּלּול ֶׁשל ַהִּנְבָרִאים ֻּכָּלם.

ֵיׁש ֶׁשִהְסִּבירּו ִּכי ַמְּטָרתֹו ֶׁשל ֶזה ַהִּמְזמֹור ְלעֹוֵרר ֶאת ָהָאָדם ְלַהְבִּדיל ּוְלַהְפִריׁש ַעְצמֹו ִמָּכל ִעְנְיֵני 
ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ּוְלַהְדִּביק ֶאת ַנְפׁשֹו ַּבּבֹוֵרא ַעד ֶׁשָּכל ַהְרָּגׁשֹוָתיו ִיְהיּו ַא ְוַרק ְּבִעְנְיֵני ַהֶּנֶפׁש, ִּכְבָיכֹול 

ֵאינֹו ַּבַעל ּגּוף ֶאָּלא ֶאָחד ִמְּצָבא ַהַּמְלָאִכים ַהְּמַׁשְּמִׁשים ִלְפֵני ה' ַּבָּמרֹום ('ֶנֶפׁש ַהַחִּיים' ַׁשַער ב פט"ו).

ִסַּבת ִׁשיָרָתם ֶׁשל ַהַּמְלָאִכים 

ִּבְקִריַאת ְּפסּוֵקי ַהִּמְזמֹור ֵיׁש ַלֲעמֹד ַעל ִעְנָין ַהָּטעּון ֵּברּור: ַעל ִסַּבת ִׁשיָרָתם ֶׁשל ְצָבא ַהָּׁשַמִים ָאנּו 
אֹוְמִרים: "ַהְללּוהּו ְׁשֵמי ַהָּׁשָמִים ְוַהַּמִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ַהָּׁשָמִים; ְיַהְללּו ֶאת ֵׁשם ה' ִּכי הּוא ִצָּוה ְוִנְבָראּו", 
ְוִאּלּו ְּבַיַחס ְלִהּלּוָלם ֶׁשל ְּבֵני ָהָאָדם ָאנּו אֹוְמִרים: "ַּבחּוִרים ְוַגם ְּבתּולֹות ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים; ְיַהְללּו 

ֶאת ֵׁשם ה' ִּכי ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו ְלַבּדֹו", ּוַמהּו ֵּפֶׁשר ַהִחּלּוק?

ִּכי  ב)  יג  (ֵערּוִבין  ַּבְּגָמָרא  ַהּמּוָבא  ִּפי  ַעל  ָזָצ"ל,  ְפַרְנק  ֶּפַסח  ְצִבי  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָאַמר   ְלָכ ָחִריף  ִיּׁשּוב 
ִּבְתִחָּלה ֶנְחְלקּו ֵּבית ַׁשַּמאי ּוֵבית ִהֵּלל ַהִאם ָהָיה טֹוב יֹוֵתר ָלָאָדם ִאּלּו א ָהָיה ִנְבָרא, אֹו ֶׁשָּמא טֹוב 

לֹו יֹוֵתר ֶׁשִּנְבָרא. אּוָלם ְלַבּסֹוף ִנְמנּו ֻּכָּלם ְוָגְמרּו ֶׁש"ּנֹחַ לֹו ָלָאָדם ֶׁשֹּלא ִנְבָרא".

ְלִפי ֶזה מּוָבן ַמּדּוַע ְלַגֵּבי ְצָבא ַהָּׁשַמִים ְמבָֹאר ִּכי ַטַעם ַהַהֵּלל ְוַההֹוָדָאה ֶׁשָּלֶהם הּוא ִמּׁשּום ֶׁש"הּוא 
ְוָראּוי  ֶׁשִּנְבְראּו  ָלֶהם  נַֹח  ְּבַוַּדאי  ְוָלֵכן  ַלֲחטֹא,  ַהְּמִסיָתם  ַרע  ֵיֶצר  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ֵּכיָון  ְוִנְבָראּו",  ִצָּוה 
ֶׁשְּיַהְּללּו ַעל ָּכ. אּוָלם ְלַגֵּבי יֹוְׁשֵבי ֵּתֵבל ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ֵיֶצר ַרע ַוֲעלּוִלים ְּבָנֵקל ַלֲחטֹא, ֵּפֵרׁש ַהָּכתּוב ִּכי 
ִסַּבת ִׁשיָרָתם ְוהֹוָדָאָתם ִהיא "ִּכי ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו ְלַבּדֹו", א ַעל ָּכ ֶׁשִּנְבְראּו, ֶאָּלא ַעל ֶעֶצם ֶׂשֶגב ְּגֻדַּלת 

ה' ְוַרֲחָמיו ('ַטְלֵלי אֹורֹות').

ָהעֹוָלם ִמְתַקֵּים ִּבְזכּות ַהּתֹוָרה

ְידּוִעים ֵהם ִּדְבֵרי ֲחָז"ל (ַׁשָּבת פח א) ִּכי ְּתַנאי ִהְתָנה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִעם ַמֲעֵׂשי ְּבֵראִׁשית ְוָאַמר 
ְלתֹהוּ  ֶאְתֶכם  ַמֲחִזיר  ֲאִני   – ָלאו  ְוִאם  ִמְתַקְּיִמין,  ַאֶּתם   – ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְמַקְּבִלים  ִיְׂשָרֵאל  ָלֶהם: "ִאם 

ָובֹהּו".

ַעל ִּפי ֶזה ֵּבֵאר ַרִּבי ֲעַזְרָיה ִפיגֹו ְּבִסְפרֹו 'ִּביָנה ְלִעִּתים' (ְּדרּוׁש כ) ֶאת ְלׁשֹון ַהִּמְזמֹור: "ְיַהְללּו ֶאת ֵׁשם 
 ה' ִּכי הּוא ִצָּוה ְוִנְבָראּו" – ֶאת ִעַּקר ַהִהּלּול ְוַהֶּׁשַבח ְצִריִכים ַהִּנְבָרִאים ָלֵתת ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר
ַעל ֶעֶצם ָהֻעְבָּדה ֶׁשְּבָרָאם ְּבַמֲאָמרֹו. ָאְמָנם ֵיׁש ָלַדַעת ִּכי "ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם" – ֶהְמֵׁש ִקּיּוָמם 
ַוֲהָוָיָתם ְלעֹוָלִמים, הּוא ִּבְזכּות ַהּתֹוָרה ְולֹוְמֶדיָה, ַהּנֹוֵבַע ֵמָהֻעְבָּדה ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ֵאיָנם עֹוְבִרים ַעל ֻחֵּקי 

ַהּתֹוָרה, ַּכָּכתּוב: "ָחק ָנַתן ְוא ַיֲעבֹור", ְוָכ נֹוְתִנים ֵהם ּכֹחַ ְוִקּיּום ַלְּבִריָאה ֻּכָּלּה.

ַהִחּלּוק ֶׁשֵּבין ָהָאָדם ְלַבֲעֵלי ַהַחִּיים

ִמֵּסֶדר ְּפסּוֵקי ַהִּמְזמֹור נּוַכל ִלְלֹמד ַעל ִחּלּוק ַהְּדָרגֹות ֵּבין ַהִּנְבָרִאים: ְּתִחָּלה "ֶהָהִרים ְוָכל ְּגָבעֹות" 
– ַהּדֹוֵמם, ְלַאַחר ִמֵּכן "ֵעץ ְּפִרי ְוָכל ֲאָרִזים" – ַהּצֹוֵמַח, ְלַאַחר ִמֵּכן "ַהַחָּיה ְוָכל ְּבֵהָמה ֶרֶמׂש ְוִצּפֹור 
ָּכָנף" – ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים, ְוַהְּמֻעֶּלה ֶׁשְּבֻכָּלם הּוא ַה'ְּמַדֵּבר' – "ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכל ְלֻאִּמים, ָׂשִרים ְוָכל ׁשְֹפֵטי 
ָאֶרץ, ַּבחּוִרים ְוַגם ְּבתּולֹות ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים", ֲאֶׁשר ֻּכָּלם ַיַחד "ְיַהְללּו ֶאת ֵׁשם ה'" ('ָּפִנים ָיפֹות' ַוֵּיָרא).

ה ֻמְפָלא ְּבִעְנָין ֶזה ֵהִביא ַּבַעל ַה'ְּפִרי ְמָגִדים' ְּבַאַחת ִמְּדָרׁשֹוָתיו: ַמֲעֹשֶ

ָידּוַע  מּוָמר  ַּגם  ָנַסע  ְלַהְבִּדיל,  ִעּמֹו,  ְוַיַחד  ָּבֳאִנָּיה,  ִמִּויְלָנא  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ֶהָחִסיד  ַהָּגאֹון  ִהְפִליג  ַּפַעם 
ִמּתֹוָׁשֵבי ֶקִניְגְסֶּבְרג. ְּבַמֲהַל ַהְּנִסיָעה ִנַּכר ַהֶהְבֵּדל ֶהָעצּום ֵּבין ַהָּגאֹון ֶׁשָהָיה ָׁשקּוַע ֻּכּלֹו ְּבעֹוָלמֹות 

רּוָחִנִּיים, ְלֵבין ַהּמּוָמר ֶׁשָּׁשרּוי ָהָיה ְּבַתֲאוֹות ָהעֹוָלם ַהֶּזה.

ְּבַאַחד ַהְּבָקִרים ֵהִקיץ ַהָּגאֹון ְּכַדְרּכֹו ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר, ָנַטל ָיָדיו ְּכִדין ְוֶנֱעַמד ִלְׁשּפֹ ֶאת ְצקֹון ַלֲחׁשֹו 
ִלְפֵני קֹונֹו ְּבֶמֶׁש ָׁשָעה ֲאֻרָּכה. ִמֶּׁשִהְסַּתְּיָמה ַהְּתִפָּלה ָּפָנה ַהָּגאֹון ְלִלּמּוד ָארֹ ְוָרצּוף ַעד ֶׁשִהְתָקְרָבה 

ְׁשַעת ַהָּצֳהַרִים, ְוָאז ֻהְּגָׁשה ְלָפָניו ּכֹוס ָקֶפה ְלָהִׁשיב ֶאת ַנְפׁשֹו.

ָּכל אֹוָתּה ָהֵעת ָהָיה ַהּמּוָמר ָׂשרּוַע ְּכֶפֶגר ַעל ִמָּטתוֹ, ָׁשקּוַע ְּבֵׁשָנה ֲעֻמָּקה, ְוַכֲאֶׁשר ִהְתעֹוֵרר ְּכָבר 
ָעְמָדה ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְמרֹוֵמי ָהָרִקיַע. ְוִהֵּנה, ַא ִהְתעֹוֵרר ָהִאיׁש ִמְּׁשָנתֹו, ֶטֶרם ָקם ַעל ַרְגָליו ִנְׁשַמע קֹולֹו 

ַהַּגס קֹוֵרא ִּבְפֻקָּדה: "ָהבוּ ִלי ְמֵהָרה ּכֹוס ֵיין ָׂשָרף ְלָהִׁשיב ָּבּה ֶאת ַנְפִׁשי!"

 ִמֶּׁשָּׁשַמע זֹאת ַהָּגאֹון ָּפָנה ֶאל ַהּמּוָמר ְוהֹוִכיחֹו ְּבִמְׁשָּפט ָקָצר ְוַתְמִציִתי: "ְרֵאה ָנא ֶאת ַהֶהְפֵרׁש ֵּביְנ
ְלֵבין ְיהּוִדי ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות". ַא ַהּמּוָמר ָּדָחה ֶאת ַהּתֹוֵכָחה ְּבִטְּפׁשּותוֹ ְוָאַמר: "ֲהלֹוא ָאְמרּו 
ְּבִלִּבי  ִאם  ִּכי  ַהִחיצֹוִנּיֹות,  ְּבַהְנָהגֹוַתי  ִּתְמְּדֵדִני  ַאל  ַאָּתה  ַאף  ָבֵּעי'.  ִלָּבא  'ַרֲחָמָנא  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי 

ֶׁשָּטהֹור ְוָנִקי הּוא ִמָּכל ְרָבב, ֶׁשֲהֵרי ֲאִני 'ָּדִתי ַּבֵּלב'...".

ִנְבֵראָת  ִאּלּו  ָהָיה  ֶׁשּמּוָטב  ֲהֵרי   ,ְּדָבֶרי ֵּכִנים  "ִאם  לֹו:  ְוָאַמר  ִנַּצַחת  ִּבְתׁשּוָבה  ֱהִׁשיבֹו  ַהָּגאֹון  ַאף 
ֶּכֶלב. ֶׁשֲהֵרי ִּבְפסּוֵקי ִמְזמֹור 'ַהְללּו ֶאת ה' ִמן ַהָּׁשַמִים' ִּבְתִהִּלים ָמָנה ָּדִוד ְּבֵסֶדר עֹוֶלה ֶאת ָּכל ִמיֵני 
ַהִּנְבָרִאים ַהְּמַׁשְּבִחים ֶאת ה': ְּתִחָּלה ַהּדֹוֵמם, ְלַאַחר ִמֵּכן ַהּצֹוֵמַח ּוְׁשַאר ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים, ַּכֲאֶׁשר ָהֶעְליֹון 
ֶׁשְּבֻכָּלם הּוא ָהָאָדם. ְלִדיִדי, ֶׁשָּסבּור ִהְנִני ִּכי ֵיׁש ַמֲעָלה ְּבָכ ֶׁשִּנְבָרא ָהָאָדם ִּכ'ְמַדֵּבר' – מּוָבן ִמְּפֵני 
 ֶׁשַּדי ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב, ֲהלֹוא ַאף ַהֶּכֶלב ִהּנֹו ֶעֶבד ה' ְּבָכ ְלִדיְד ָמה ְּגבֹוָהה ַּדְרָּגתֹו ִמֶּיֶתר ַהִּנְבָרִאים, ַא

ֶׁשְּמׁשֹוֵרר ַלה' ְּבִלּבֹו, ּוְלֵׁשם ָמה ִנְבֵראָת ְּכָאָדם..."? ('ֵסֶפר ַהַּמִּגיד' ח"ג עמ' רעד).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַהִּסְסָמה ֶׁשָּפְתָחה ְלָבבֹות

ע טּתַ בבּבָָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ׁשּפ ה

ווור פפּפּ ססִסִ ם
ַמִים ָ ַהְללּו ֶאת ה' ִמן ַהּשׁ

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


