
רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְנִתיַנת ְצָדָקה ְלֵׁשם ָׁשַמִים
"ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה" (כה ב)

"ִלי – ִלְׁשִמי" (ַרִׁש"י).

ָּכַתב ָהַרִּבי ֵמאֹוְז'רֹוב ְּבִסְפרֹו 'ֵּבֵאר מֶֹׁשה':

ְּכֵדי ֶׁשַהְּתרּוָמה ִּתְהֶיה ְלֵׁשם ה', ְלא ַּכָּונֹות ָיֳהָרה ּוַמָּטרֹות ִאיִׁשּיֹות, 
 ְוַרק ַלָּקדֹוׁש ָּברּו ַא ַעל ַהּנֹוֵתן ְלַהִּכיר ָּבֻעְבָּדה ִּכי ָּכל ֶׁשְּבָידֹו ַׁשָּי
הּוא, ֶׁשִהְפִקיד ֶאת ַהֶּכֶסף ְּבָידֹו. ְלִפיָכ ִהְנִהיג ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש ָלֵתת 
ְצָדָקה ִּבְתִפַּלת 'ַוְיָבֶר ָּדִויד' ִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת: "ְוַאָּתה מֹוֵׁשל ַּבּכֹל" 
(מג"א נא ז), ִּכי ַּבֲאִמיָרה זֹו מֹוִכיַח ָהָאָדם ֶאת ַהָּכָרתֹו ֶׁשֵאין לֹו ְּכלּום 

ִמֶּׁשּלֹו, ּוִמּתֹו ָּכ ִנֶּתֶנת ַהְּצָדָקה ַעל ָידֹו ְלֵׁשם ָׁשַמִים.

ַהְזָּכַרת ַהֵּׁשם ַּבְּזַמן ַהֶּזה
ֵּבאּור ָחִריף ְלִדְבֵרי ַרִׁש"י ֵהִביא ְּבֵסֶפר 'ַיְלקּוט ַהֵּגְרֻׁשִּני' (ֲאֻגּדֹות ַהַּׁש"ס 

ח"ג עמ' רג):

ְידּוִעים ֵהם ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (סֹוָטה לח א) ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהיּו הֹוִגים 
'ֲא-ֹד-ָנ-י'.  ַהּיֹום  הֹוִגים  ֶׁשָאנּו  ְּכִפי  ְוא  ִּבְכִתיָבתֹו,  ֲהָוָי"ה  ֵׁשם  ֶאת 
ְלִפי ֶזה ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשְּלָכ ִּכֵּון ַרִׁש"י ְּכֶׁשֵּפֵרׁש: "ִלי-ִלְׁשִמי"; ְּכֵדי 
ְלַהְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי ָּכָראּוי, ִיְהֶיה ֲעֵליֶכם ִלְבנֹות ִלי ֶאת ַהִּמְׁשָּכן, ִּכי 

ַרק ְּבתֹוכֹו ִנָּתן ְלַהְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי ִּכְכִתיָבתֹו.

ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשָחַרב  ַאַחר  ְּבָיֵמינּו  ַּגם  ִּכי  ְלַהְזִּכיר,  ַהָּמקֹום  ָּכאן 
ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְּבֶאְמָצעּות  ֶזה  ִחָּסרֹון  ְלַתֵּקן  ָאנּו  ְיכֹוִלים  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו, 
ְּבַכָּוָנה. ּוְכִפי ֶׁשָּכַתב 'ַּבַעל ַהּטּוִרים' (ְּדָבִרים כד ב) ֶׁשַהִּסָּבה ֶׁש'ָּגדֹול 
ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ֵמַהְּמָבֵר', ִהיא ִמּׁשּום ֶׁש'ָאֵמן' ּכֹוֶלֶלת ְּבִגיַמְטִרָּיה 
 ֶאת ַהֵּׁשם ַהְּמֻיָחד ִּבְכִתיָבתֹו (ֲהָוָי"ה) ּוַבֲהִגָּיתֹו (ֲאֹדָנ-י), ְלֻעַּמת ַהְּמָבֵר

ֶׁשַּמְזִּכיר ֶאת ה' ַרק ַּבֲהִגָּיתֹו (ֲאֹדָנ-י).

ְּבִנָּיה ְלֵׁשם ָׁשַמִים
ָּכל  ַּתְבִנית  ְוֵאת  ַהִּמְׁשָּכן  ַּתְבִנית  ֵאת   אֹוְת ַמְרֶאה  ֲאִני  ֲאֶׁשר  "ְּככֹל 

ֵּכָליו ְוֵכן ַּתֲעׂשּו" (כה ט)

ָאַמר ַרִּבי ָּדִוד ֶהְקֶׁשר ָזָצ"ל ֵמָראֵׁשי ְיִׁשיַבת 'קֹול ּתֹוָרה':

ִמָּפסּוק ֶזה נּוַכל ִלְלֹמד ַעד ַּכָּמה ֲחׁשּוָבה ִהיא ֲהָכַנת ְמקֹום ַהּתֹוָרה 
ֶׁשִאם  ְּבִנָּיתֹו,  ִּבְׁשַעת  ְּכָבר  ְמֻיֶחֶדת,  ּוְבָטֳהָרה  ִּבְקֻדָּׁשה  ְוַהְּתִפָּלה 
א ֵּכן ַמּדּוַע ֵּפְרָטה ַהּתֹוָרה ֶאת אֶֹפן ְּבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן ְוֵכָליו ִלְפָרֵטי 

ְּפָרִטים?

('ַמֲעלֹות  ַהְגָּר"א  ְּבֵׁשם  ֶׁשהּוְבאּו  ַהְּדָבִרים  ַּגם  יּוְבנּו  ֶזה  ָּפסּוק  ְלִפי 
ָראּוי  ֵמֲאָבִנים,  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֶׁשַהּבֹוִנים  יג)  אֹות  ר"א  ַמַאְמֵרי  ַהּתֹוָרה' 
ֶׁשָּכל  ָלֶהם  ֻמְבָטח   ּוְבָכ ָׁשַמִים,  ְלֵׁשם  ִּבְקֻדָּׁשה  אֹוָתן  ֶׁשַּיְחְצבּו 
ַהְּתִפּלֹות ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ּבֹו ִּתְהֶייָנה ְּבַכָּוָנה. ִּכי ַאף ֶׁשְּבִמּלֹות ַהְּתִפָּלה 
ַקֶּיֶמת ְקֻדָּׁשה ֶׁשֲאמּוָרה ִלְמנַֹע ַמְחָׁשבֹות ָזרֹות ְוַהָּסַחת ַּדַעת, ִמָּכל 
ָמקֹום ַרק ְּבָמקֹום ֶׁשִּנְבָנה ְּבָטֳהָרה ְיכֹוָלה ְקֻדָּׁשה זֹו ָלֵצאת ִמן ַהּכַֹח 

ֶאל ַהּפַֹעל.
'ִׁשיַרת ָּדִוד' ַמֲאָמִרים עמ' קח

ְלַהֲחיֹות ָּבֶהם ֶנֶפׁש ָּכל ָחי
"ְוָעׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי ִׁשִּטים" (כה י)

ֶׁשֹּלא  ַרִּבים,  ִּבְלׁשֹון   – "ְוָעׂשּו"  ֶנֱאָמר  ָהָארֹון  ַּבֲעִׂשַּית  ַרק  ַמּדּוַע 
ְּכִבְׁשַאר ַהֵּכִלים ֶׁשָּבֶהם ֶנֱאָמר 'ְוָעִׂשיָת' ִּבְלׁשֹון ָיִחיד?

ֵּבֵאר ְּבֵסֶפר 'ַּפְרֵּדס יֹוֵסף':

ָהָארֹון ָהָיה ִמְׁשָּכָנּה ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ּוְכֵדי ֶׁשִּתְתַקֵּים ַהּתֹוָרה ְזקּוִקים 
ַהּלֹוְמִדים ְלֻׁשָּתפּוָתם ֶׁשל ַמֲחִזיֵקי ַהּתֹוָרה, ַעל ֵּכן ָּכְתָבה ַהּתֹוָרה 

ְלַגֵּבי ָהָארֹון 'ְוָעׂשּו' ִּבְלׁשֹון ַרִּבים.

ִעְנָין ֶזה ִנְרָמז ַאף ְּבֻנַּסח ַהְּבָרָכה: "ּבֹוֵרא ַנְפׁשֹות ַרּבֹות ְוֶחְסרֹוָנן... 
ְלַהֲחיֹות ָּבֶהם ֶנֶפׁש ָּכל ָחי" – ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּבָרא ֶאת עֹוָלמֹו 
ֶאת  ַּתְׁשִלים  ִהיא  ָמה,  ְּדַבר  ֶיְחַסר  ְּבִרָּיה  ְלָכל  ֶׁשָּתִמיד  ְּבֹאֶפן 
ַהּתֹוָרה  ְללֹוְמֵדי  ּוְלִעְנָיֵננּו:  ְׁשֵניֶהם.  ִיְחיּו   ְוָכ ִמּזּוָלָתּה,  ֶחְסרֹוָנּה 
ָחֵסר ָממֹון, ְוַלּסֹוֲחִרים ֲחֵסָרה ַהּתֹוָרה, ּוְבֶאְמָצעּות ְּתִמיָכָתם ֶׁשל 
ֶׁשל  ֶחְסרֹונֹו  ֶאת  ִאיׁש  ֵהם  ַמְׁשִליִמים  ַהּתֹוָרה  ְּבלֹוְמֵדי  ַהּסֹוֲחִרים 

ֵרֵעהּו, ְוִנְמְצאּו ְׁשֵניֶהם זֹוִכים ְלַחֵּיי ֶנַצח.

ְלַכֵּון ְּכֶנֶגד קֶֹדׁש ַהָקָּדִׁשים
"ְוָנַתָּת ֶאל ָהָארֹן ֵאת ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶלי" (כה טז)

ָׂשח ַהָּגאֹון ַרִּבי מֶֹׁשה ְׁשֶטְרְנּבּו ְׁשִליָט"א:

ֲעַדִין  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ֶׁשֶּנֱחַרב  ְלַאַחר  ַאף  ִּכי  ִהיא,  ְידּוָעה  ֻעְבָּדה 
ַקָּים קֶֹדׁש ַהָקָּדִׁשים ִּבְקֻדָּׁשתֹו, ְּכִפי ֶׁשָּכַתב ָהַרְמָּב"ם (ֵּבית ַהְּבִחיָרה 
ָּבָנה  ֵלָחֵרב,  ֶׁשּסֹופֹו  ְוָיַדע  ַהַּבִית  ֶאת  ְׁשמֹה  ֶׁשָּבָנה  "ּוְבֵעת  א):  ד 
ּבֹו ָמקֹום ִלְגנֹז ּבֹו ָהָארֹון ְלַמָּטה ְּבַמְטמֹוִנּיֹות ֲעֻמּקֹות ַוֲעַקְלַקּלֹות, 
ְויֹאִׁשָּיהּו ַהֶּמֶל ִצָּוה ּוְגָנזֹו ְּבָמקֹום ֶׁשָּבָנה ְׁשמֹה". ֻעְבָּדה זֹו ָעְמָדה 
ְּבָיֵמינּו  ֶׁשַאף  א)  צד  (או"ח   'ָערּו ַה'ֻּׁשְלָחן  ָמָרן  ֶׁשל  ְּפָסקֹו  ִּביסֹוד 
ָצִרי ַהִּמְתַּפֵּלל ְלַכֵּון ֶאת ִלּבֹו ְּכֶנֶגד ְירּוָׁשַלִים, ְּכֶנֶגד ַהִּמְקָּדׁש ּוְכֶנֶגד 

קֶֹדׁש ַהָקָּדִׁשים.

ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ֶׁשֲהמֹון   ָּכ ַעל  ְלִהְתַּפֵּלא  ֵיׁש  זֹאת  ֶׁשְּלאֹור  ֶאָּלא 
קֶֹדׁש  ְּכֶנֶגד  ְוא  ְירּוָׁשַלִים  ְּכֶנֶגד  ַרק  ִּבְתִפָּלָתם  ְלַכֵּון  ַמְקִּפיִדים 
ַהָקָּדִׁשים, ְוֵאין ָסֵפק ִּכי ְסֻגָּלה ְּגדֹוָלה ִהיא ְלָכל ַהְּמַבֵּקׁש ֶׁשְּתִפָּלתֹו 
ַּתֲעֶלה ְלָרצֹון, ְלַהְקִּפיד ְלַכֵּון ִּבְתִפָּלתֹו ַאף ְּכֶנֶגד קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים, 

.'ִּכְפָסקֹו ֶׁשל ַה'ֻּׁשְלָחן ָערּו
'ָחְכָמה ָוַדַעת'

ְּתִפָּלה ִּבְמקֹום ּתֹוָרה
"ְוָהיּו ַהְּכֻרִבים ּפְֹרֵׂשי ְכָנַפִים ְלַמְעָלה ֹסְכִכים ְּבַכְנֵפיֶהם ַעל ַהַּכּפֶֹרת" 

(כה כ)

ָאַמר ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְׁשמֹה ִמַּבאּבֹוב:

ְּפִריַׂשת ַּכְנֵפי ַהְּכרּוִבים ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּתִפָּלה (זַֹהר – ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא, 

ַעל  ַהְּכרּוִבים  ַהָּנַחת  ְמקֹום  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ִּבְקִביַעת  א).  רלד  ִּפיְנָחס 
ִהיא  ֶׁשְּגדֹוָלה  ָלנּו  ִהיא  ָרְמָזה  ַהּתֹוָרה,  ִלּמּוד  ֶאת  ַהְּמַסֵּמל  ָהָארֹון 
ַהּתֹוָרה.  ִלּמּוד  ִּבְמקֹום  ֶנֱאֶמֶרת  ְּכֶׁשִהיא  ְלִהְתַקֵּבל  ַהְּתִפָּלה  ְסֻגַּלת 
ְּכִפי ֶׁשהּוָבא ַּבְּגָמָרא (ְּבָרכֹות ח א) ַעל ַרב ַאִּמי ְוַרב ַאִּסי, ֶׁשַעל ַאף 
ֵהם  ִהְקִּפידּו  ְּכֵנִסּיֹות,  ָּבֵּתי  ָעָׂשר  ְׁשלֹוָׁשה  ָעְמדּו  ְטֶבְרָיה  ֶׁשָּבִעיר 

ְלִהְתַּפֵּלל ַּדְוָקא ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָלְמדּו.
'ַיְלקּוט ֶּכֶרם ְׁשמֹה' ח"ג עמ' עא

ַאְרָּבָעה ְיסֹודֹות ַּבֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה
"ְוָהיּו ַהְּכֻרִבים ּפְֹרֵׂשי ְכָנַפִים ְלַמְעָלה ֹסְכִכים ְּבַכְנֵפיֶהם ַעל ַהַּכּפֶֹרת 

ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו" (ָׁשם)

ַאְרָּבָעה ְיסֹודֹות ֲחׁשּוִבים ַּבֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה ָלַמד ִמָּפסּוק ֶזה ַרִּבי 
ֵאִלָּיהּו ִמִּוויְסִקיט ִמַּתְלִמיֵדי ַהָּׂשָרף ִמּקֹאְצק:

'ַנַער'  ְלׁשֹון  הּוא  ְּכרּוִבים   – ְכָנַפִים"  ּפְֹרֵׂשי  ַהְּכֻרִבים  "ְוָהיּו  א. 
('אּוְנְקלֹוס'). ָהָאָדם ְמֻחָּיב ָלחּוׁש ַעְצמֹו ְּכַנַער ֶׁשֵאין ּבֹו ַּדַעת ֵמַעְצמֹו 
 ,א ָיחֹן אֹותֹו ה' ְוָיִאיר לֹו ֶאת ַּדְרּכֹו, ְוַרק ְּכֶׁשָּיחּוׁש ַעְצמֹו ָּכ ִאם

.ֲאַזי ָראּוי הּוא ִלְפרֹׂש ַּכָּפיו ִּבְתִפָּלה ִלְפֵני ה' ִיְתָּבַר

ב. "ֹסְכִכים ְּבַכְנֵפיֶהם ַעל ַהַּכּפֶֹרת" – 'ַּכּפֶֹרת' ִמְּלׁשֹון ִקּנּוַח ְוַהֲעָבַרת 
ַהִּלְכלּו (ַרִׁש"י ְּבֵראִׁשית לב כא), ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשִעַּקר ְּתִפַּלת ָהָאָדם ְצִריָכה 
ַהָּׁשלֹום:  ָעָליו   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ֶׁשל  ִּכְתִפָּלתֹו  ַהֵּלב,  ָטֳהַרת  ַעל  ִלְהיֹות 
"ֵלב ָטהֹור ְּבָרא ִלי ֱאִהים ְורּוַח ָנכֹון ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי" (ְּתִהִּלים נא יב).

ְלבֹוְראֹו  ָהָאָדם  ֶׁשּפֹוֶנה  ֵעת  ְּבָכל   – ָאִחיו"  ֶאל  ִאיׁש  "ּוְפֵניֶהם  ג. 
ּוְכָבר  ֲחֵברֹו,  טֹוַבת  ַעל  ַּגם  ְלַבֵּקׁש  ִלְזּכֹר  ָעָליו  טֹוָבתֹו,  ַעל  ְלַבֵּקׁש 
ַעל  ַרֲחִמים  ַהְּמַבֵּקׁש  ִלְבָרָכה: "ָּכל  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ִמִּפי  ֻהְבַטְחנּו 

ֲחֵברֹו ְוהּוא ָצִרי ְלאֹותֹו ָּדָבר, הּוא ַנֲעֶנה ְּתִחָּלה" (ָּבָבא ַקָּמא צב א).

ד. ְמקֹוָמם ֶׁשל ַהְּכרּוִבים, ּפֹוְרֵׂשי ַהְּכָנַפִים, ָהָיה ֵמַעל ֲארֹון ַהְּבִרית, 
ְלַלֶּמְד ִּכי ַהַהְצָלָחה ַּבּתֹוָרה ְּתלּוָיה ִּבְתִפָּלה. ְּכָכל ֶׁשַּיְרֶּבה ָהָאָדם 
ְלַבֵּקׁש ִמּבֹוְראֹו: "ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ְּבתֹוָרֶת", ָּכ ִיְזֶּכה ֶׁשִּיָּפְתחּו ֵעיָניו 

ְלַהְׂשִּכיל ּוְלָהִבין ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה.
'ֵאזֹור ֵאִלָּיהּו'

ָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדים
"ְוָנַתָּת ֶאת ַהַּכּפֶֹרת ַעל ָהָארֹן ִמְלָמְעָלה" (כה כא)

ָּדַרׁש ַּבַעל ָה'ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל' ִמִּויְז'ִניץ:

ַה'ַּכּפֶֹרת' – ִמְּלׁשֹון ַּכָּפָרה, רֹוֶמֶזת ְלַבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה, ְוָה'ָארֹון' ֶׁשִהּנֹו 
ִּדְקְּדָקה  ַהּתֹוָרה.  ְמַקְּיֵמי  ֶׁשֵהם  ַלַּצִּדיִקים  רֹוֵמז  ַלּתֹוָרה  ִמְׁשָּכן 
ַהּתֹוָרה ְוָכְתָבה: "ְוָנַתָּת ֶאת ַהַּכּפֶֹרת ַעל ָהָארֹן", ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ַּדְרָּגָתם 
ֶׁשל ַּבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה ְמֻסֶּגֶלת ִלְהיֹות ְּגבֹוָהה ִמַּדְרַּגת ַהַּצִּדיִקים. ְּכִפי 
 – עֹוְמִדין  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשַּבֲעֵלי  "ָמקֹום  ב):  לד  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשָאְמרּו 

ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים ֵאיָנם עֹוְמִדין".
'ֻׁשְלַחן ְמָלִכים'

ְלָבֵר ַאף ַעל ָהָרָעה ְּבִׂשְמָחה
"ַמְקִּבית ַהֻּלָלֹאת ִאָּׁשה ֶאל ֲאחָֹתּה" (כו ה)

ִמָּפסּוק ֶזה נּוַכל ִלְדרֹׁש ֶרֶמז ָלֲהָלָכה ַהְּמבֶֹאֶרת ַּבִּמְׁשָנה (ְּבָרכֹות נד 
א): "ַחָּיב ָאָדם ְלָבֵר ַעל ָהָרָעה ְּכֵׁשם ֶׁשְּמָבֵר ַעל ַהּטֹוָבה", "ְוָאַמר 

ַרָּבא א ִנְצְרָכה ֶאָּלא ְלַקְּבִליְנהּו ְּבִׂשְמָחה" (ָׁשם ס ב).

ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאָמר: "ַמְקִּבית ַהֻּלָלֹאת" – ֶאת ְׁשֵני ַהִהּלּוִלים, ַעל ָהָרָעה 
ְוַעל ַהּטֹוָבה, ֵיׁש ַלֲעׂשֹות ְּבֹאֶפן ַמְקִּביל ְותֹוֵאם: ְּבִׂשְמָחה.

'ְּגֻאַּלת ִיְׂשָרֵאל' עמ' כו

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

ָאֵמן ַאַחר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון
"ְוָעִׂשיָת ּלֹו ַאְרַּבע ַטְּבעֹת  ָזָהב" (כה כו)

ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ִהָּנּה  "ָזָהב"  ַהִמָּלה  ִּכי  ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו  ָּכַתב 
ֶׁשִחּיּוָבן  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת  ָהִראׁשֹונֹות  ַהְּבָרכֹות  ְׁשלֹוׁש  ֶׁשל 

ִמְּדאֹוָרְיָתא: ַהָּזן, ָהָאֶרץ ּובֹוֵנה ְירּוָׁשַלִים.

'ַאְרַּבע' ִהָּנּה  ְּבֶדֶר ֶרֶמז ֵיׁש ְלהֹוִסיף ַעל ְּדָבָריו ִּכי ַהִּמָּלה 
ְּבִגיַמְטִרָּיה ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים 'ָאֵמן' (273), ִמָּכאן ֶרֶמז ַלֲאֶׁשר 
ֶׁשֲאִמיַרת  ֶׁשְּכִפי  י)  בא"א  רטו  (או"ח  ְמָגִדים'  ַה'ְּפִרי  ָּפַסק 
ִמְצָוה  ִהיא  ַהָּמזֹון  ֶׁשְּבִבְרַּכת  ָהִראׁשֹונֹות  ַהְּבָרכֹות  ְׁשלֹוׁש 
ִמן  ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ִהָּנּה  ַאֲחֶריָה  ָאֵמן  ֲעִנַּית   ָּכ ַהּתֹוָרה,  ִמן 

ַהּתֹוָרה.
'ִציִצים ּוְפָרִחים' ָּפָרַׁשת ַהֲאִזינּו

ְּביֹום ִראׁשֹון ז' ַּבֲאָדר (תקפ"א) ָיחּול יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ַהַּצִּדיק ַהִּפְלִאי, ַּבַעל ַהִּיּסּוִרים, 

ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִיְצָחק ַאְייִזיק ִמַּקאִליב ִזי"ַע, ֶׁשַעל אֹודֹוָתיו ֻסַּפר:

ְּבֵראִׁשית ְיֵמי ַרָּבנּותֹו ָּבִעיר ַקאִליב, ָּפַתח הּוא 'ַּתְלמּוד ּתֹוָרה' ְלִתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן. 

ּוְלִמן אֹותֹו ַהּיֹום ָוֵאיָל, ְּבָכל ּבֶֹקר ָהָיה ַמְטִריַח ַעְצמֹו ְוצֹוֵעד ְלֵבית ַה'ַּתְלמּוד ּתֹוָרה' 

ְּכֵדי ְלַהְקִׁשיב ְלִבְרכֹות ַהַּׁשַחר ֶׁשָהיּו ֶנֱאָמרֹות ִמִּפי ְצִעיֵרי ַהּצֹאן ְוַלֲענֹות ַאֲחֵריֶהן ָאֵמן. 

'ְיֵמי ִזָּכרֹון' ז' ֲאָדר

ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא – ְלַהֲאִמין ָּכל ּבֶֹקר ֵמָחָדׁש.
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ֱאמּוִנים'  'ְּבֵני  ְּבִמְׂשְרֵדי  ָלַאֲחרֹוָנה  ִהְתַקֵּבל  ֶׁשִּלְפֵניֶכם  ַהְּמַרֵּגׁש  ַהִּמְכָּתב 
ִמיהּוִדי ָיָקר ֶׁשְּבֶמֶׁש ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה ָזָכה ְלַׁשֵּמׁש ְּכ'ַגַּבאי ָאֵמן' ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 

ֶׁשּבֹו ִהְתַּפֵּלל. ֲהֵרי הּוא ִלְפֵניֶכם, ְּבִׁשּנּוִיים ִמְתַּבְּקִׁשים.

ִלְכבֹוד ִאְרּגּון 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ְלִחּזּוק ֲעִנַּית ָאֵמן,

ַאַחר ְמבֹוא ַהָּׁשלֹום ְוַהְּבָרָכה.

ִלְפֵני ִּכְׁשָנַתִים ְיָצאֶתם ִּבְקִריָאה ַלִּצּבּור ְלִהְתַּגֵּיס ְלַמַען ֲהָפַצת ַמְהֵּפַכת 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ָּבעֹוָלם ּוְלַׁשֵּמׁש 
ְּכ'ַגַּבאֵי ָאֵמן' ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת.

ֵּכיָון ֶׁשּנֹוֵׂשא ֲעִנַּית ָאֵמן ָהָיה ָקרֹוב ְלִלִּבי ְמאֹד ִמָּיִמים ָיִמיָמה, ָצָדה ַהּמֹוָדָעה ֶׁשִּפְרַסְמֶּתם ֶאת ֵעיַני 
ֶׁשִּלְׁשֵאָלִתי  ָחִביב  ְיהּוִדי  ִלי  ָעָנה  ַלַּקו  ּוֵמֵעֶבר  ְלִמְׂשַרְדֶכם  ִהְתַקַּׁשְרִּתי  ִלִּבי.  ְּתשֹּוַמת  ֶאת  ּוָמְׁשָכה 
ִהְסִּביר ִלי ֶאת ַהַּתְפִקיד; ָעֶלי ַלֲעמֹד ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשּבֹו ַאָּתה ִמְתַּפֵּלל ּוְלַהִּציַע ַּבֲעִדינּות ַלִּמְתַּפְּלִלים 

ְלַהְקִׁשיב ְלִבְרכֹוֵתיֶהם ּוְלַהְׁשִליָמן ַּבֲעִנַּית ָאֵמן.

ְלַמַּדי,  ְּפנּוִיים  ֶׁשִּלי  ַהְּבָקִרים  ָהיּו  ְּתקּוָפה  ְּבאֹוָתּה  ַּבָּדָבר.  ֲאַהְרֵהר  ִּכי  ְּבַהְסָּכָמה  ִהְסַּתְּיָמה  ַהִּׂשיָחה 
ְוָהַרְעיֹון ְלַמְלָּאם ְּבַאְלֵפי ִמְצוֹות ּכֹה ִנְׂשָּגבֹות ָנָׂשא ֵחן ְּבֵעיַני.

ַּבּיֹום ֶׁשְּלָמֳחַרת ִהְתַקַּׁשְרִּתי ׁשּוב ְּכֵדי ְלַאֵּׁשר ֶאת ִהְצָטְרפּוִתי. ַעד ְמֵהָרה ִנְׁשַלח ֵאַלי ָׁשִליַח ִעם ָחְמֵרי 
ַהְסָּבָרה, ַּכְרִטיִסים ָועֹוד, ּוַבּבֶֹקר ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן ְּכָבר ִהְׁשַּכְמִּתי קּום ַלְּתִפָּלה ְּכָוִתיִקין, ּוִמָּיד ְלַאַחר ִמֵּכן 

ִהְתַיַּצְבִּתי ָהֵכן ַעל ִמְׁשַמְרִּתי.

ְּכמֹו ָּכל ָּדָבר ָחָדׁש, ִּבְתִחָּלה ִהְתַקֵּבל ָהַרְעיֹון ְּבִהְסַּתְּיגּות ָמה ְּבֶקֶרב ַהִּמְתַּפְּלִלים. ִהְׁשַּתַּדְלִּתי ְלַהְסִּביר 
ְלֻכָּלם ִּבְנִעימּות ֶאת ָהִעְנָין, ְוֻעְבַּדת ֱהיֹוִתי ְּדמּות ֵּדי ֻמֶּכֶרת ִּבְקִהָּלִתי הֹוִסיָפה ְוָתְרָמה ְלָכ ֶׁשּתֹו ַּכָּמה 

ָיִמים ְּכָבר ָהִייִתי ָעמּוס ַּב'ֲעבֹוָדה'.

ָּכ, ְּבֶמֶׁש ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה, ְּבָכל ּבֶֹקר ִהְקַּדְׁשִּתי ָׁשעֹות ְספּורֹות ְלַמַען ַהִּמְצָוה, ַּכֲאֶׁשר ֲאִני ָחׁש ִסּפּוק 
ָעצּום ִמִּזּכּוי ָהַרִּבים ַהָּגדֹול ֶׁשָּנַפל ְּבֶחְלִקי. ַּגם ִצּבּור ַהִּמְתַּפְּלִלים ֵהִציף אֹוִתי ְּבַאֲהָדה ּוְבתֹוָדה. ַרִּבים 
ֵמֶהם ִסְּפרּו ִלי ִּכי ֵמָאז ּוִמָּתִמיד ָרצּו ְלַהְקִּפיד ַעל ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבֹאֶפן ֻמְׁשָלם ַא ַמֲחסֹום 

ַהּבּוָׁשה ָעַמד ִּבְפֵניֶהם, ְוָכֵעת ֶׁשהּוַסר ַמֲחסֹום ֶזה ַמְרִּגיִׁשים ֵהם ְּתחּוַׁשת ִסּפּוק ִנְפָלָאה.

ָיכֹול ָהִייִתי ְלַהְמִׁשי ִּבְפִעילּוִתי ָהֲעֵנָפה עֹוד ְזַמן ַרב, ֶאָּלא ֶׁשִּבְנִסּבֹות ְמֻסָּימֹות, ְלַאַחר ְּכָׁשָנה ֶנֱאַלְצִּתי 
ַלֲעזֹב ֶאת ְמקֹום ְמגּוַרי ְוַלֲעקֹר ְלִעיר ַאֶחֶרת ֶׁשָהְיָתה ַּבֲעבּוִרי ָזָרה ַלֲחלּוִטין. ַעל ַאף ֶׁשְּבֹאֶפן ִאיִׁשי 
ִהְמַׁשְכִּתי ְלַהְקִּפיד ַעל ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא ַּגם ִּבְמקֹום ְמגּוַרי ֶהָחָדׁש, ְּבִלִּבי ִהְצַטַעְרִּתי 

ַעל ַהֶהְפֵסד ַהָּגדֹול ֶׁשל ִזּכּוי ָהַרִּבים, ַא ַהֶהְכֵרַח א ְיֻגֶּנה.

ִּבְמקֹום ְמגּוַרי ֶהָחָדׁש ָּפַתְחִּתי ֵעֶסק ְמֻסָּים ֶׁשְּלִפי ָּכל ַהְּנתּוִנים ָאמּור ָהָיה ְלַהְצִליַח. ָהָיה ֶזה ְּתחּום 
ִיחּוִדי ֶׁשַּכָּמה ִמְּבֵני ִמְׁשַּפְחִּתי ְּכָבר עֹוְסִקים ּבֹו, ְוָהיּו ִלי ִסּבֹות טֹובֹות ַלֲחׁשֹב ֶׁשַּגם ֲאִני ַאְצִליַח ַּבְּתחּום. 

ַהָּיִמים  ֶׁשָּנְקפּו  ְּכָכל  ָתקּום',  ִהיא  ה'  ַוֲעַצת  ִאיׁש  ְּבֶלב  ַמֲחָׁשבֹות  'ַרּבֹות  ַהָּכתּוב:  ֶׁשַּכַּמֲאַמר  ֶאָּלא 
ִלְקָׁשִיים  ִנְקַלע  ָהֵעֶסק  ַהְּמִציאּות.  ִעם  ֶאָחד  ְּבָקֶנה  ֶהָחזֹון  עֹוֶלה  ָּתִמיד  א  ִּכי  ְלַהְפִנים  ִהְתַחְלִּתי 
ִּבְלִּתי ְצפּוִיים ִּכְמַעט ִמּיֹום ְּפִתיָחתֹו, ַהָּלקֹוחֹות ִמֲעטּו ְלַהִּגיַע, ְוָהְרָוִחים ֶׁשִּקִּויִתי ְלָהִניב נֹוְתרּו ְּבֶגֶדר 

ֲחלֹום ְוִדְמיֹון.

א ָיַדְעִּתי ֶאת ַנְפִׁשי. ִקִּויִתי ִּכי ְמֻדָּבר ִּבְקָׁשִיים ְּבֵני ֲחלֹוף ְוִכי ַעד ְמֵהָרה ַהַהְצָלָחה ָּתִאיר ִלי ֶאת ָּפֶניָה, 
ַא ִמּיֹום ְליֹום ִנְׁשַּבְרִּתי יֹוֵתר ְויֹוֵתר.

ָהָיה ֶזה ְּבַאַחד ָהֲעָרִבים. ָאִחי ֶׁשִּיְחֶיה ִהִּׂשיא ֶאת ְּבנֹו ְּבִעיר ַהּקֶֹדׁש ְירּוָׁשַלִים, ְוָכ ָמָצאִתי ֶאת ַעְצִמי 
ִּבְׁשַעת ַאַחר-ָצֳהַרִים ְמֻאֶחֶרת עֹוֵמד ְּבֶפַתח ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַהֻּמָּכר ְוָהָאהּוב ֶׁשּבֹו ִהְתַּפַּלְלִּתי ֶמֶׁש ָׁשִנים, 

ְמַנֶּסה ִלְמצֹא 'ֲעִׂשיִרי' ְלִמְנָחה.

ָׂשַמְחִּתי ִּכי ְׁשֵכַני א ְׁשָכחּוִני. ֵהם נֹוְפפּו ְלֶעְבִרי ְלָׁשלֹום ְוִהְתַעְנְינּו ִלְׁשלֹוִמי ְוִלְׁשלֹום ָהֵעֶסק ֶהָחָדׁש... 
ִהְׁשַּתַּדְלִּתי ְלָהִאיר ָּפִנים ְלֻכָּלם, ַעל ַאף ֶׁשְּבתֹו ִלִּבי ַחְׁשִּתי ִּבְכֵאב צֹוֵרב ַהְּמַאֵּים ְלִהְתָּפֵרץ ַהחּוָצה. 

ֶּבֱאֶמת... ָמה ְׁשלֹום ָהֵעֶסק?! 

ַהְּתִפָּלה ַּתָּמה. ָעַמְדִּתי ָלֵצאת ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְלֵעֶבר ָהאּוָלם ֶׁשּבֹו ָעְמָדה ַהֻחָּפה ְלַהְתִחיל ְּבעֹוד ְזַמן 
ָקָצר, ֶאָּלא ֶׁשָאז ָּפַגְׁשִּתי ֶאת ֶאָחד ִמיִדיַדי ַהּטֹוִבים, ֶׁשְּלַאַחר ַּכָּמה ִמּלֹות ִהְתַעְנְינּות ָאַמר ִלי:

"ַּדע ְל, ִּכי ִּפָּנה ַחָּמה ִּבְמֻיָחד ְׁשמּוָרה ְל ְּבִלִּבי ַעל ָּכ ֶׁשִהְקַׁשְבָּת ְּבָכל ּבֶֹקר ְלִבְרכֹוַתי ְוָעִניָת ָאֵמן 
."ְזכּות ָהִראׁשֹוִנים ְׁשמּוָרה ְל ִעם ַחְברּוָתא, ַא ְּבָכ ַאֲחַרי. ֵמָאז ֶׁשָעַזְבָּת ֶהְחַלְטִּתי ְלַהְמִׁשי

ִּבְלִּתי  ְּתקּוָפה  ְּבאֹוָתּה  אֹוִתי  ֶׁשִלְּוָתה  ַהִּסּפּוק  ִּבְתחּוַׁשת  ִנְזַּכְרִּתי  ַהַּמְחָמָאה.  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ָׂשַמְחִּתי 
ִנְׁשַּכַחת. ְּתחּוָׁשה ֶׁשָּנְבָעה ֵמָהֻעְבָּדה ִּכי ְּבַהְׁשָקָעה ּכֹה ַקָּלה ָזִכיִתי ִלְצּבֹר ִמְצוֹות ּכֹה ַרּבֹות. ְוָאז ְלֶפַתע 

!?ָעְבָרה ְּבִלִּבי ַהַּמֲחָׁשָבה: ֵהן ָזקּוק ֲאִני ִליׁשּוָעה, ַמּדּוַע ֶׁשֹּלא ֶאָּנֵצל ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ַוֲאַבֵּקׁש ַעל ָּכ

ַלִּמְתַּפְּלִלים ֶׁשִהִּגיעּו ַּבַּדּקֹות ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִצָּפה ַמֲחֶזה ְמַעְנֵין ּוִבְלִּתי ִׁשְגָרִתי. ְּבִפַּנת 
ָאֵמן',  ְּכ'ַגַּבאי  ִׁשַּמְׁשִּתי  ֶׁשָּבּה  ַהְּתקּוָפה   ְּבֶמֶׁש ּבֶֹקר  ְּבָכל  ֶׁשָעַמְדִּתי  ָמקֹום  ְּבאֹותֹו  ַהְּכִניָסה,  ַרֲחַבת 
ָעַמְדִּתי ִמְצַטֵּנף, ְּכֶׁשֵּסֶפר ְּתִהִּלים ְּבָיִדי, נֹוֵׂשא ְּתִפָּלה רֹוַתַחת ִלְפֵני ֲאִבי ָהַרחּום ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִּכי ִיְפַּתח ִלי 
ֶאת ַׁשֲעֵרי ַהַהְצָלָחה, ָיִאיר ִלי ֶאת ַּדְרִּכי ְויֹוִציֵאִני ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה. ְּכֶׁשְּדָמעֹות זֹוְלגֹות ֵמֵעיַני ִהְתַחַּנְנִּתי 
ִּכי ִּבְזכּות ָה'ֲאֵמִנים' ָהַרִּבים ֶׁשָּזִכיִתי ַלֲענֹות ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְיַזֵּכִני ה' ְּבַפְרָנָסה טֹוָבה ּוְברּוָכה, ִּבְנִׂשיַאת 

ֵחן ּוְבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא.

ַהַּגְלַּגל  ָעַלי   ִהְתַהֵּפ ֵמָאז  ֶׁשָחְלפּו  ַּבְּׁשבּוַעִים  ִּדְמיֹון.  ְלָכל  ֵמֵעֶבר  ָהָיה  ָלֶכם,  אַֹמר  ָמה   ,ַהֶהְמֵׁש
ְלטֹוָבה. ְּבֶפַתע ִּפְתאֹום ֵהֵחּלּו ֲאָנִׁשים ְלִהְתַעְנֵין ָּבֵעֶסק ֶהָחָדׁש, ְוָכ ִהְצַלְחִּתי ְּבַחְסֵדי ָׁשַמִים ִלְסּגֹר 
ַּכָּמה ִעְסָקאֹות טֹובֹות ֶׁשָּבֶהן ִהְרַוְחִּתי ְסכּום ָנֶאה ֶׁשַאף ִּכָּסה ִלי ֶאת רֹב ַהחֹובֹות ֶׁשָּצַבְרִּתי ָּבֳחָדִׁשים 

ָהַאֲחרֹוִנים.

ָרִאיִתי ַּבְּמאָֹרע ֵנס ָּגלּוי, ִּכְבָיכֹול אֹוְמִרים ִלי ִמָּׁשַמִים; ָעִׂשיָת ְלַמַען ְּכבֹוד ָׁשַמִים, ָּכֵעת ָזִכיָת ְּבִסַּיְעָּתא 
ִדְׁשַמָּיא. 

ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ָאֵמן,  ַּבֲעִנַּית  ָהַרִּבים  ֶאת  ֶׁשִּזִּכיִתי  ִּבְזכּות  ְּגדֹוָלה  ּכֹה  ִליׁשּוָעה  ָזִכיִתי  ַהָּקָטן  ֲאִני  ְוִאם 
זֹו,  ְּבִמְצָוה  ָהַאֲחרֹונֹות  ַּבָּׁשִנים  ֶׁשָחָלה  ָהֲעצּוָמה  ַלַּמְהֵּפָכה  ֶׁשַאְחָרִאים  ֱאמּוִנים',  'ְּבֵני  ַאֶּתם,  ְוַכָּמה 

ְּבַוַּדאי ִּתְזּכּו ְלִנִּסים ּוְלִנְפָלאֹות ְוִתְראּו ַא טֹוב ָוֶחֶסד ָּכל ַהָּיִמים. ָאֵמן.

ִּבְבָרָכה ּוְברֹב ָיָקר,
ד. מ. ב.

'ַּגַּבאי ָאֵמן' ְלֶׁשָעַבר.

"ְוָהיּו  ו-ז):  ו  (ְּדָבִרים  ֶׁשֶּנֱאָמר  ָובֶֹקר,  ֶעֶרב  יֹום,  ְּבָכל  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ִלְקרֹא  ַהּתֹוָרה  ִמן  ִמְצָוה 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה; ְוִדַּבְרָּת ָּבם... ּוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמ" – "ְּבָׁשָעה ֶׁשְּבֵני ָאָדם ׁשֹוְכִבים ּוְבָׁשָעה ֶׁשְּבֵני 

ָאָדם עֹוְמִדים" (ְּבָרכֹות י ב).

ֵהן  ֲהלֹוא  ְׁשַמע,  ְקִריַאת  ִּבְרכֹות  ֶׁשַבע  ֶאת  ֲחָכִמים  ִּתְּקנּו  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ְלִמְצַות  ְּכתֹוֶסֶפת 
ִּבְלׁשֹון  ַּכְּמבָֹאר  ּוְלַאֲחֶריָה,  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ִלְפֵני  ַהְּתִפָּלה,  ְּבֵסֶדר  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ַהְּבָרכֹות 
ְׁשַּתִים   ְמָבֵר ּוָבֶעֶרב  ְלַאֲחֶריָה,  ְוַאַחת  ְלָפֶניָה  ְׁשַּתִים   ְמָבֵר "ַּבַּׁשַחר  א):  יא  (ְּבָרכֹות  ַהִּמְׁשָנה 

ְלָפֶניָה ּוְׁשַּתִים ְלַאֲחֶריָה".

ַעל ֶׁשַבע ְּבָרכֹות ֵאּלּו (ְׁשלֹוׁש ִּבְרכֹות ַהּבֶֹקר ְוַאְרַּבע ִּבְרכֹות ָהֶעֶרב) ָסְמכּו ֲחָכִמים (ְירּוַׁשְלִמי ְּבָרכֹות א ה) ֶאת 
– "ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק ַהָּכתּוב ִּבְתִהִּלים (קיט קסד): "ֶׁשַבע ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתי

'ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק' ִהיא ִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשִהיא ֵחֶלק ִמּתֹו ֵסֶפר ַהּתֹוָרה (ַרִׁש"י ְּתִהִּלים ָׁשם). 

'ִמְׁשְּפֵטי   – ִמְצוֹות  ֶׁשַבע  ְּכתּובֹות  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ַּפְרִׁשּיֹות  ִּבְׁשלֹוׁש  ִּכי  ּוֵפְרׁשּו  ֶׁשהֹוִסיפּו  ֵיׁש 
ִצְדֶק': ְּתִפִּלין ֶׁשל ָיד, ְּתִפִּלין ֶׁשל רֹאׁש, ְמזּוָזה ְוַאְרַּבע ִציִצּיֹות, ַעל ֵּכן ִּתְּקנּו ָלנּו ְלָבֵר ֶׁשַבע 

ְּבָרכֹות ְלהֹודֹות ַעל ֶׁשַבע ִמְצַות ֵאּלּו (ב"ח או"ח רלו א).

ְּבָרכֹות  ֶׁשַבע  ַּבֲאִמיַרת  ִּכי  ְׁשבּוָעה,  ִמְּלׁשֹון  הּוא  'ֶׁשַבע'  ִּכי  ָּכַתב  תרל"ח)  (ַמּטֹות  ֱאֶמת'  ַה'ְּׂשַפת 
ֵאּלּו ְמַקֵּבל ָהָאָדם ַעל ַעְצמֹו ְּבָכל יֹום ִּבְׁשבּוָעה ְלַקֵּים ֶאת ִמְצוֹות ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר, ּוְמַחֵּדׁש ֶאת 
ַהְּׁשבּוָעה ֶׁשְּכָבר ֻהְׁשַבּע ְּבַהר ִסיַני, ְוֵיׁש ִּבְׁשבּוָעה יֹום יֹוִמית זֹו ְּכֵדי ְלַהּטֹות ֶאת ֶנֶפׁש ָהָאָדם 

.ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר

ָׁשלֹוׁש ַּבּיֹום ְוַאְרַּבע ַּבַּלְיָלה

ֶאת ַהַּטַעם ֶׁשִחְּלקּו ֶאת ֶׁשַבע ַהְּבָרכֹות ְלָׁשלֹוׁש ַּבּיֹום ְוַאְרַּבע ַּבַּלְיָלה ֵּפְרׁשּו ֲחָכִמים (ְירּוַׁשְלִמי ָׁשם 
ַעל ִּפי ֵמִאיִרי ְּבָרכֹות ָׁשם) ַעל ִּפי ַהָּכתּוב ִּביהֹוֻׁשַע (א ח): "ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה", ֶׁשִּמֶּמּנּו ְלֵמִדים 

ָאנּו: "ֶׁשְּתֵהא ֲהִגּיֹות ַהּיֹום ְוַהַּלְיָלה ָׁשִוין", ַעל ֵּכן ַּבּיֹום ֶׁשאֹוְמִרים ָאנּו ָׁשלֹוׁש ַּפְרִׁשּיֹות ִּבְקִריַאת 
ְׁשַמע ('ְׁשַמע', 'ְוָהָיה' ּוָפָרַׁשת ִציִצית) מֹוִסיִפים ָׁשלֹוׁש ְּבָרכֹות ֶׁשַּיְחָּדו ִּתְהֶייָנה ֵׁשׁש ַּפְרִׁשּיֹות, ְוִאּלּו 
ַּבַּלְיָלה, ִּביֵמי ֲחָכִמים א ָהיּו אֹוְמִרים ֶאת ָּפָרַׁשת ִציִצית, ָלֵכן ִּתְּקנּו ֵהם לֹוַמר ַאְרַּבע ְּבָרכֹות 

ְּכֵדי ֶׁשַּגם ָאז ֵּתָאַמְרָנה ֵׁשׁש ַּפְרִׁשּיֹות.

ָהֶעֶרב קֹוֵדם ַלּבֶֹקר, ַּכֶּנֱאָמר ְּבֵסֶדר  ַהּתֹוָרה  ֶׁשְּבֵסֶדר  (סי' נח): ֵּכיָון  ַה'ְּלבּוׁש'  ֵּבאּור נֹוָסף ָּכַתב 
ָקְבעּו  א)  ד  (ְּפָסִחים  ְלִמְצוֹות'  ַמְקִּדיִמין  'ְזִריִזין  ִמִּדין:  בֶֹקר",  ַוְיִהי  ֶעֶרב  "ַוְיִהי  ָהעֹוָלם:  ְּבִריַאת 

ֲחָכִמים לֹוַמר ֶאת רֹב ַהְּבָרכֹות (ַאְרַּבע) ִמּתֹו ַהֶּׁשַבע ָּבֶעֶרב, ְוֶאת ַהּנֹוָתרֹות ִהִּניחּו ַלּבֶֹקר. 

ָּכאן ַהָּמקֹום ְלַצֵּין ִּכי ַאף ֶׁשְּבָרכֹות ֵאּלּו ֻּתְּקנּו ְּכֵחֶלק ִמִּמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע, ִמָּכל ָמקֹום ֵאין 
ֵהן ּדֹומֹות ִלְׁשַאר ִּבְרכֹות ַהִּמְצוֹות ֶׁשֵהן הֹוָדָאה ַעל ֶעֶצם ַהִּמְצָוה, ֶאָּלא ְלָכל ַאַחת ֵמֶהן ֵיׁש 
ִלּמּוד  ַעל  ַרָּבה'  'ַאֲהָבה  ִּבְרַּכת  ַהּיֹום,  ְמִציאּות  ַעל  אֹור'  'יֹוֵצר  ִּבְרַּכת  ַעְצָמּה;  ַמְׁשָמעּות ִּבְפֵני 
ַהּתֹוָרה, ְוֵכן ֶיֶתר ַהְּבָרכֹות ְּכִפי ֶׁשְּנָבֵאר ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ַּבַּמֲאָמִרים ַהָּבִאים, ֶאָּלא ֶׁשָּכָאמּור 

ְלֵעיל, ֲחָכִמים ִסְּדרּו אֹוָתן ִלְפֵני ִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע ְוַאֲחֶריָה. 

'ִּבְרכֹות ְקִריַאת ְׁשַמע'

ַעל ַאף ֶׁשָּכָאמּור ֵאין ִּדיָנן ֶׁשל ְּבָרכֹות ֵאּלּו ְּכִבְרַּכת ַהִּמְצוֹות, ִמָּכל ָמקֹום ֵּכיָון ֶׁשְּבָרכֹות ֵאּלּו ִהָּנן 
ְּבֶגֶדר 'ֲהָכָנה' ְלִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע ִנְקָראֹות ֵהן 'ִּבְרכֹות ְקִריַאת ְׁשַמע'. ְוָכ ֵּפֵרׁש זֹאת ַּבַעל 

ַהַּתְנָיא (ליקו"א מט) ְּבנֹוֵגַע ַלְּבָרכֹות ֶׁשּקֶֹדם ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית:

 ,"ְלָבְב ְּבָכל   ֶקיֱא ה'  ֵאת  "ְוָאַהְבָּת  ַהָּפסּוק:  הּוא  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ִמְצַות  ֶׁשל  ֶׁשִעָּקָרּה  ֵּכיָון 
ְלִפיָכ ִהְקִּדימּו ָלּה ְּתִחָּלה ֶאת ִּבְרַּכת 'יֹוֵצר אֹור' ֶׁשָּבּה ְמָתֲאִרים ָאנּו ֶאת ְּגֻדָּלתֹו ֶׁשל ַהּבֹוֵרא 
ִיְתָּבַר ַהִּמְתַּבֵּטאת ְּבֵסֶדר ַהְנָהַגת ַהַּמְלָאִכים ָהעֹוְמִדים ְּברּום עֹוָלם ּוְמַׁשְּבִחים ֶאת ּבֹוְרָאם. 
ַאֲחֶריָה ְמָבְרִכים ָאנּו ֶאת ִּבְרַּכת 'ַאֲהָבה ַרָּבה ֲאַהְבָּתנּו'; ַעל ַאף ְּגֻדָּלָתם ֶׁשל ַהַּמְלָאִכים ַוֲעִׂשָּיָתם 
 ָּכ ֶאת ְרצֹון קֹוָנם ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה, ְּבָכל זֹאת ָּבַחר ה' ָּבנּו ְּכֵדי ְלַהְׁשרֹות ֶאת ְׁשִכיָנתֹו, ּוִמּתֹו

.'ֶקיַמִּגיִעים ָאנּו ְלַהָּכָרה ֲאִמִּתית ְּבִמְצַות: 'ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱא

"ְּבַכָּוָנה,   – ָּכָראּוי  ְׁשַמע  ֶאת  ִלְקרֹא  ֶׁשּנּוַכל  ְּכֵדי  ִמְּסַלּבֹוְדָקא':  'ַהַּסָּבא  ָאַמר   ְלָכ נֹוָסף  ַטַעם 
ְּבֵאיָמה, ְּבִיְרָאה, ְּבֶרֶתת ְוִזיַע" (שו"ע או"ח סא א), ָעֵלינּו ְלִהְתּבֹוֵנן ְּתִחָּלה ְּבַגְדלּות ַהּבֹוֵרא, "יֹוֵצר 
אֹור ּובֹוֵרא חֶֹׁש... ּפֹוֵעל ְּגבּורֹות, עֶֹׂשה ֲחָדׁשֹות ַּבַעל ִמְלָחמֹות" ְוכּו'. ִהְתּבֹוְננּות זֹו ְּתעֹוֵרר 

ְּבִקְרֵּבנּו ֶאת ַאֲהַבת ה', ְוָכ נּוַכל ְלַאַחר ִמֵּכן ִלְקרֹא ֶאת ְׁשַמע ְּכִהְלָכָתּה.

ֶסֶמ ַלְּדָבִרים ָהֲאמּוִרים ָלַמד ַהַּסָּבא ָזָצ"ל ִמְּדָרַׁשת ֲחָז"ל (ַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני ְּתִהִּלים תשח) ַעל ַהָּפסּוק 
ִּבְתִהִּלים (כח ה): "ִּכי א ָיִבינּו ֶאל ְּפֻעֹּלת ה' ְוֶאל ַמֲעֵׂשה ָיָדיו" – "זֹו ְקִריַאת ְׁשַמע, ֶׁשֵהן קֹוְרִאין 
יֹוֵצר אֹור". ּוֵבאּור ִּדְבֵריֶהם הּוא, ֶׁשְּכֵדי ִלְקרֹא ְקִריַאת ְׁשַמע ָצִרי ְּתִחָּלה ְלַהְקִּדים ֶאת ִּבְרַּכת 
'יֹוֵצר אֹור' ָהעֹוֶסֶקת ֻּכָּלּה ְּבֵתאּור ַּגְדלּות ַהּבֹוֵרא ְוֵסֶדר ַהְנָהַגת עֹוָלֵמנּו, ּוְלַאַחר ֶׁשְּמִביִנים ֶאת 
('ַטְלֵלי  ְׁשַמע  ִּבְקִריַאת  ַמְלכּותֹו  עֹל  ֶאת  ְלַקֵּבל  ִנָּתן  ֲאַזי  ָיָדיו  ִמַּמֲעֵׂשה  ּוִמְׁשָּתִאים  ה'  ְּפֻעּלֹות 

אֹורֹות').

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ָּברּו ֶׁשָעָׂשה ִלי ֵנס ִּבְמקֹום ֲעִנַּית ָאֵמן

ע טּתַ בבּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
לי ֵנס ׂשה

ססִספּפוּורר ם
ָכל יֹום ָרכֹות ּבְ ַבע ּבְ ַמע – ׁשֶ ְרכֹות ְקִריַאת ׁשְ ּבִ

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


