
א י ִתּשָׂ ת ּכִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּבתֹו ְׁשַאר חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל
"ְוא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ִּבְפקֹד אָֹתם" (ל יב)

ֶאת ַטַעם ַהַּסָּכָנה ֶׁשֵּיׁש ִּבְמִנַּית ִיְׂשָרֵאל ֵּבֵאר ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי:

ְסֻגָּלָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְלִהָּנֵצל ֵמאֹוְיֵביֶהם, ְּגדֹוָלה ִהיא ְמאֹד ְּבָׁשָעה 
ֶׁשֵהם ְמֻלָּכִדים ְּכִאיׁש ֶאָחד ְּבֵלב ֶאָחד ּוְזכּות ָהַרִּבים עֹוֶמֶדת ָלֶהם. 
ִליִחיִדים,  ְוִנְפָרִטים  ִמְתַחְּלִקים  ֵהם  ֲהֵרי  ִנְמִנים  ֵהם  ַּכֲאֶׁשר   ַא
ְוִנְמָצא ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד עֹוֵמד ְּבִנְפָרד ְלִמְׁשָּפט ַעל ֲעוֹונֹוָתיו. ְּבַמָּצב 

ָּכֶזה ְיכֹוִלים ֵהם ָלבֹא ִליֵדי ַמֵּגָפה ָחִליָלה. 

ָהַאֲחרֹון  ָחְליֹו  ֶאת  ֶׁשָחָלה  ְּבֵעת  ִּכי  ְמֻסָּפר,  ָׂשֵמַח'  ָה'אֹור  ָמָרן  ַעל 
ְׁשמֹו  ֶאת  ֶׁשְּיַפְרֵסם  ָזָצ"ל  ַוֶסְרָמן  ֶאְלָחָנן  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ְלָפָניו  ִהִּציַע 
"ֲאִני  ִׂשְמָחה:  ֵמִאיר  ַרִּבי  ֱהִׁשיבֹו  ִלְתִפָּלה.  ַהְּיִׁשיבֹות  ְּבֵהיְכֵלי 
ְּכֶׁשְּלַעְצִמי ַמֲעִדיף ֶׁשֹּלא ִיְתַּפְּללּו ַּבֲעבּוִרי ִּבְמֻיָחד, ֶׁשֵּכן ְּבָכ ֶאָּפֵרד 
ִמּתֹו ַהְּכָלל ְוָידּונּו אֹוִתי ְלִפי ַמֲעַׂשי. ְּכִפי ֶׁשהּוָבא ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש 
(ַוֵּיֵצא קס ב) ֶׁשּמּוָטב ָלָאָדם ִלְמנֹות ַעְצמֹו ְּבתֹו ַהְּכָלל ְוא ְלִהָּׁשֵפט 

'ַרֵּבנּו ֵמִאיר ִׂשְמָחה' (מהד' ַרִּביֶנר) עמ' רלדִּכיִחיִדי".

ַהְּתִפָּלה ִמְתַקֶּבֶלת ִּבְזכּות ּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל
"ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ַקח ְל ַסִּמים ָנָטף ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה" (ל לד)

"'ְוֶחְלְּבָנה' – בֹּשֶׂם ֶׁשֵריחֹו ַרע... ּוְמָנָאּה ַהָּכתּוב ֵּבין ַסָּמֵני ַהְּקטֶֹרת. 
ַּתֲעִנּיֹוֵתינּו  ַּבֲאגּוַדת  ִעָּמנּו  ְלָצֵרף  ְּבֵעיֵנינּו  ֵיַקל  ֶׁשֹּלא  ְלַלְּמֵדנּו, 

ּוְתִפּלֹוֵתינּו ֶאת ּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְהיּו ִנְמִנין ִעָּמנּו" (ַרִׁש"י).

ֶאת ִסּיּום ִּדְבֵרי ַרִׁש"י: 'ֶׁשִּיְהיּו ִנְמִנין ִעָּמנּו', ִמְׁשָּפט ַהִּנְרֶאה ְמֻיָּתר 
ּדֹב  ִיָּׂששָכר  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר  ֵּפֵרׁש  ֶׁשּבֹו,  ַהְּכִפילּות  ְּבֶׁשל  ִלְכאֹוָרה 

ה ֶׁשֵאַרע ַּבֲחֵצרֹו ֶׁשל ָמָרן ַה'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב': ִמֶּבעלז ַעל ִּפי ַמֲעֹשֶ

ְּבַאַחד ִמיֵמי ַהִּכּפּוִרים ִאֵחר ַה'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב' ְמאֹד ְלִהָּכֵנס ְלֵבית 
ַהְּכֶנֶסת ִלְתִפַּלת ַהְּנִעיָלה, ּוִמֶּׁשֵהֵחל ִּבְתִפָּלתֹו ִהְתַּפֵּלל ְּבִהְתַלֲהבּות 

ֲעצּוָמה ַאף יֹוֵתר ֵמֶהְרֵּגלֹו.

ַמֲעֵׂשהּו:  ֵּפֶׁשר  ֶאת  ְלַתְלִמיָדיו  ִהְסִּביר  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ֶׁשל  ְּבִסּיּומֹו 
"ְּבַאַחת ִמְּתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל ִמְתּגֹוֵרר ְיהּוִדי ֶׁשִהְרִׁשיַע ְּבַמֲעָׂשיו ַעד 
ַהְּנִעיָלה,  ְּתִפַּלת  קֶֹדם  ַהִּכּפּוִרים,  יֹום  ֶׁשל  ִסּיּומֹו  ִלְקַראת  ְמאֹד. 
ָלׁשּוב  ּבֹו  ֶׁשָּגַמר  ַעד  ְּתׁשּוָבה,  ִהְרהּוֵרי  ְלֶפַתע  ְּבִקְרּבֹו  ִהְתעֹוְררּו 

ִּבְתׁשּוָבה ְוִהְתָחֵרט ַעל ַמֲעָׂשיו ֵמעֶֹמק ִלּבֹו.

ַעד   ,ָּכ ָּכל  ִנְפָלָאה  ִלְדֵבקּות  ִהִּגיַע  ַהְּנִעיָלה  ִּבְתִפַּלת  ִמֶּׁשֵהֵחל 
ַיַחד  ְלָרצֹון  ָעלּו  ָׁשִנים,  ֶזה  ִמְּלִהְתַּקֵּבל  ֶׁשִּנְדחּו  ַרּבֹות  ֶׁשְּתִפּלֹות 
ַעז  ִּכי  ְּתִפָּלִתי,  ֶאת  ִאַחְרִּתי   ְלִפיָכ ַהְּתׁשּוָבה.  ַּבַעל  ְּתִפַּלת  ִעם 
ָהָיה ֶחְפִצי ְלִהְתַּפֵּלל ַיַחד ִעּמֹו, ְוִלְגרֹם ֶׁשַאף ְּתִפָּלִתי ַּתֲעֶלה ִעָּמּה 

ְלָרצֹון".

ְלִפי ֶזה נּוַכל ְלָהִבין; ַּבִּמִּלים 'ֶׁשִּיְהיּו ִנְמִנין ִעָּמנּו' ָּבא ַרִׁש"י ְלַלְּמֵדנּו 
ֶׁשֵּצרּוף ּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל ִלְתִפּלֹוֵתינּו ֵאינֹו מֹוִעיל ַרק ָלֶהם, ֶאָּלא ַאף 

.ָלנּו ִמְתַקֶּבֶלת ּתֹוֶעֶלת ְּגדֹוָלה ִמָּכ

'ָעִלים ִלְתרּוָפה' תשנ"ח

'ַּדַעת' ְּבַׁשָּבת ִמַּנִין?!
"ַא ֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו... ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ה' ְמַקִּדְׁשֶכם" (לא יג)

 ִּבירּוַׁשְלִמי ְּבָרכֹות (ה ב) הּוְבָאה ְּתִמיָהתֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש: "ֵהיַא
(ְרֵאה  ִמַּנִין?"  ְּתִפָּלה  ֵּדָעה  ֵאין  ִאם  ְּבַׁשָּבת;  ַהָּדַעת'  'חֹוֵנן  ִּבְּטלּו 
ְלהֹוִסיף  ָנֲהגּו  ֶזה  ֶׁשִּמַּטַעם  קסז)  (או"ח  ִיְצָחק'   'ִׂשיַח  ׁשּו"ת 

ִּבְתִפַּלת מֹוָצֵאי ַׁשָּבת ַעל ֻנַּסח ִּבְרַּכת 'ַאָּתה חֹוֵנן' ֶאת ַּבָּקַׁשת 'ַאָּתה 
חֹוַנְנָּתנּו').

ֵּבֵאר ַּבַעל 'ִחּדּוֵׁשי ָהִרי"ם':

ַּכָּכתּוב:  'ַּדַעת'  ִּבְבִחיַנת  ִהיא  ַהַּׁשָּבת  ִּכי  ְמבָֹאר  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבָּכתּוב 
ַעל  ָּבּה  ְלַבֵּקׁש   צֶֹר ֵאין  ַמּדּוַע  מּוָבן   ְלִפיָכ ה'".  ֲאִני  ִּכי  "ָלַדַעת 
ַהַּדַעת, ֶׁשֲהֵרי ְּבִחיַנת ַה'ַּדַעת' ֶׁשָּבּה ְקבּוָעה ְוַקֶּיֶמת ְוֵאיָנּה ְּתלּוָיה 

ִּבְתִפָּלֵתנּו.
'ִאְמֵרי ָהִרי"ם'

ַאְׁשֵרינּו ֶׁשַּמֲאִמיִנים ֲאַנְחנּו
"ַוַּיְרא ָהָעם ִּכי בֵֹׁשׁש מֶֹׁשה ָלֶרֶדת ִמן ָהָהר" (לב א)

ַעל  ְזכּות  ְלַלֵּמד  ַחִּיים',  ֶה'ָחֵפץ  ָמָרן  ַקִּדיָׁשא,  ַהַּסָּבא  ָהָיה  ָרִגיל 
ִיְׂשָרֵאל ְולֹוַמר:

ִיְׂשָרֵאל,  ֶאת  ַרב'  ָה'ֶעֶרב  ַאְנֵׁשי  ֶׁשֵהִסיתּו  ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ּוְרֵאה:  ֵצא 
ְוִאּלּו  ִמְסָּפר,  ָׁשעֹות   ְלֶמֶׁש ַאף  ַּבִּנָּסיֹון  ַלֲעמֹד  ַהָּללּו  ִהְצִליחּו  א 
ָׁשִנים  ַאְלֵפי  ִמֶּזה  ָאנּו  ַמְמִּתיִנים  ַמֲאִמיִנים,  ְּבֵני  ַמֲאִמיִנים  ָאנּו, 
 ְּבִצִּפָּיה ְּדרּוָכה ְלִביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק ְמַבֵּׂשר טֹוב, ִמְתַּפְּלִלים ַעל ָּכ

ְלא ֶהֶרף ְוא ְנסֹוִגים ְלֶרַגע ֵמֱאמּוָנֵתנּו. ַאְׁשֵרינּו.

'ִׂשיחֹות ֶהָחֵפץ ַחִּיים' אֹות נו

ְּכהֹוַדְעָּת ֶלָעָניו ִמֶּקֶדם
"ְזכֹר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדי" (לב יג)

ִּבְזכּות  לֹו  ּתֹוִלין   – ַעְצמֹו  ִּבְזכּות  ְּתִפָּלתֹו)  ַקָּבַלת  (ֶאת  ַהּתֹוֶלה  "ָּכל 
ֲאֵחִרים, ְוָכל ַהּתֹוֶלה ִּבְזכּות ֲאֵחִרים – ּתֹוִלין לֹו ִּבְזכּות ַעְצמֹו. מֶֹׁשה 
ּוְלִיְׂשָרֵאל  ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  'ְזכֹר  ֶׁשֶּנֱאָמר:  ֲאֵחִרים,  ִּבְזכּות  ָּתָלה 
ֲעָבֶדי' – ָּתלּו לֹו ִּבְזכּות ַעְצמֹו, ֶׁשֶּנֱאָמר: 'ַוּיֹאֶמר ְלַהְׁשִמיָדם לּוֵלי 

מֶֹׁשה ְבִחירֹו ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו ְלָהִׁשיב ֲחָמתֹו ֵמַהְׁשִחית'" (ְּבָרכֹות 
י ב).

ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ִמְתָּבֵאר ֵהיֵטב ֻנַּסח ְּתִפַּלת 'ֵא-ל ֶאֶר ַאַּפִים' 
ְנַקֵּדם   ָּפֶני ּוִבְתִפָּלה  ִמּדֹות: "ְּבַתֲחנּון  י"ג  ַהְזָּכַרת  קֶֹדם  ַהֶּנֱאֶמֶרת 
ַנֲעָנה  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתן  ָהַרֲחִמים  ִמּדֹות  י"ג  ִמֶּקֶדם";  ֶלָעָניו  ְּכהֹוַדְעָּת 
מֶֹׁשה ִהְתַּגּלּו לֹו ִּבְזכּות ַעְנְוָתנּותֹו – ֶׁשָּתָלה ְּתִפָּלתֹו ִּבְזכּות ָאבֹות, 

ְלִפיָכ ָראּוי ְלַהְזִּכירֹו ָּכאן ַּבּתַֹאר 'ָעָניו'.
'ִּבְרַּכת ִאיׁש'

ְׁשַעת ַהִּמְנָחה – ֵעת ָרצֹון
"אּוַלי ֲאַכְּפָרה ְּבַעד ַחַּטאְתֶכם" (לב ל)

ְּבָפסּוק נֹוָסף ַּבּתֹוָרה מֹוִפיָעה ַהִּמָּלה "ֲאַכְּפָרה": "ִּכי ָאַמר ֲאַכְּפָרה 
ָפָניו ַּבִּמְנָחה" (ְּבֵראִׁשית לב כא).

ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ַהּטּוִרים'  'ַּבַעל  ֵּבֵאר  ֵאּלּו  ְּפסּוִקים  ֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת 
ַהִּמְנָחה,  ִּבְתִפַּלת  ָזִהיר  ָאָדם  ְיֵהא  "ְלעֹוָלם  ב):  ו  (ְּבָרכֹות  ַהְּגָמָרא 
ָּכאן  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו  ַהִּמְנָחה",  ִּבְתִפַּלת  ֶאָּלא  ַנֲעָנה  א  ֵאִלָּיהּו  ֶׁשֲהֵרי 
מֶֹׁשה: "ֲאַכְּפָרה ְּבַעד ַחַּטאְתֶכם", ֵאיָמַתי? ִּבְזַמן ַהִּמְנָחה! ַּכָּכתּוב: 

"ֲאַכְּפָרה ָפָניו ַּבִּמְנָחה".

ְזדֹונֹות ַנֲעׂשֹות ִּכְזֻכּיֹות
"ָאָּנא ָחָטא ָהָעם ַהֶּזה ֲחָטָאה ְגדָֹלה" (לב לא)

ָהֵכיַצד ֶזה ַמְגִּדיל מֶֹׁשה ֶאת ֶחְטָאם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִּבְזַמן ֶׁשָּבא ְלַבֵּקׁש 
ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים?

ְּבַמֶּסֶכת  ִמְּבֶרעֶז'אן:  ַהַּמַהְרָׁש"ם  ֲחַתן  ֶפְלְדַמן,  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֵּבֵאר 
ֲעבֹוָדה ָזָרה (ד ב) ָאְמרּו ֲחָכִמים: "א ָעׂשּו ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָהֵעֶגל ֶאָּלא 
ִלֵּתן ִּפְתחֹון ֶּפה ְלַבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה", ְלִפי ְּגָמָרא זֹאת מּוָבן ִמְּפֵני ָמה 
ִהְגִּדיל מֶֹׁשה ֶאת ֶחְטָאם: ֲהֵרי ַהָּׁשב ֵמַאֲהָבה – ְזדֹונֹות ַנֲעׂשֹות לֹו 
ִּכְזֻכּיֹות (יֹוָמא פו ב), ְוָכאן ֶׁשָּׁשבּו ִּבְתׁשּוָבה ְּכַדאי ָהָיה ְלַהְגִּדיל ֶאת 

ֶחְטָאם ְּכֵדי ֶׁשֵּיָהֵפ ִלְזכּות ְּגדֹוָלה יֹוֵתר.

ׁשּו"ת ָמַהְרָׁש"ם ח"ד ַּבַהְקָּדָמה

ְּכִליל ִּתְפֶאֶרת ְּברֹאׁשֹו ָנַתָּת
"ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ְיַדְעִּתי ְבֵׁשם ְוַגם ָמָצאָת ֵחן ְּבֵעיָני" (לג יב)

ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב "ְיַדְעִּתי ְבֵׁשם" ֵּבֵאר ַרִּבי ִּפיְנָחס ַהֵּלִוי הֹורֹוִביץ 
ַּבַעל ַה'ַהְפָלָאה':

ְּבַמֶּסֶכת ָאבֹות (ד יג) הּוְבאּו ִּדְבֵרי ַרִּבי ִׁשְמעֹון: "ְׁשָׁשה ְכָתִרים ֵהם 
ַעל  עֹוֶלה  טֹוב  ֵׁשם  ְוֶכֶתר  ַמְלכּות,  ְוֶכֶתר  ְּכֻהָּנה  ְוֶכֶתר  ּתֹוָרה  ֶּכֶתר 
ַּגֵּביֶהן", ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלמֶֹׁשה: "ְיַדְעִּתי ְבֵׁשם" – 
ַמִּכיר ֲאִני ְּב ֶׁשָּזִכיָת ְלֶכֶתר ֵׁשם טֹוב ֶׁשּבֹו ְּכלּוִלים ַהְּכָתִרים ֻּכָּלם.

ְוָאֵכן, ִאם ְנַדְקֵּדק ִּבְפסּוֵקי ַהּתֹוָרה ִנְמָצא ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָזָכה ְּבָכל 
ַהְּכָתִרים: 'ֶּכֶתר ּתֹוָרה' – ִּבְׁשַעת ַמַּתן ּתֹוָרה, 'ֶּכֶתר ְּכֻהָּנה' – ְּכֶׁשֵּׁשֵרת 
ַּבִּמְׁשָּכן ְּבִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמּלּוִאים ְו'ֶכֶתר ַמְלכּות' – ְּכֶׁשִּנְבַחר ְלַהְנִהיג 

ֶאת ִיְׂשָרֵאל.

"ְּכִליל  ַהַּׁשָּבת:  יֹום  ְּתִפַּלת  ְּבֻנַּסח  ַאף  ָאנּו  ְמִעיִדים  ֶזה  ֶׁשַבח  ַעל 
טֹוב  ֵׁשם  ְּבֶכֶתר  ְלִהְתַעֵּטר  מֶֹׁשה  ָזָכה   – ָנַתָּת"  ְּברֹאׁשֹו  ִּתְפֶאֶרת 

ֶׁשהּוא ִׁשּלּוב ֶׁשל ָּכל ַהְּכָתִרים ֻּכָּלם.
'ָּפִנים ָיפֹות', ְּתִחַּלת פר' ְּתַצֶּוה

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

ָאֵמן ְּכעֹוָלה ְוִכְקטֶֹרת
"ְלָׁשֵרת ְלַהְקִטיר ִאֶּׁשה ַלה'" (ל כ)

ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות: "ְלָׁשֵרת ְלַהְקִטיר ִאֶּׁשה ַלה'" ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיה 
'ָאֵמן', ִמָּכאן ֶׁשַהִּיחּוד ַהַּנֲעֶׂשה ְּבֶאְמָצעּות ֲעִנַּית ָאֵמן עֹוֶלה 

ּוִמְתַקֵּבל ַּבָּׁשַמִים ְּכעֹוָלה ְוִכְקטֶֹרת.

'ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶת' ֵעֶר 'ָאֵמן'

ָאֵמן קֹוַרַעת ְּגַזר ִּדין
"ְוַעָּתה ִאם ִּתָּׂשא ַחָּטאָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְר ֲאֶׁשר 

ָּכָתְבָּת" (לב לב)

"ַאִין  ְוֵכן:  'ָאֵמן',  ֵּתבֹות  סֹוֵפי   – ַאִין"  ְוִאם  ַחָּטאָתם  "ִּתָּׂשא 
ְמֵחִני ָנא" – ָראֵׁשי ֵּתבֹות 'ָאֵמן'. ְלַלֶּמְד ֶׁשִּבְזכּות ַהַהְקָּפָדה 
ּוְׁשמֹו  ָהָאָדם,  ֶׁשל  ִּדינֹו  ְּגַזר  ִנְקָרע  ְּבַכָּוָנה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל 
ִנְמֶחה ִמֵּסֶפר ַהחֹוָבה, ַּכּמּוָבא ְּבִתּקּוֵני זַֹהר (ִּתּקּון יט ַּדף מ 
א): "ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחֹו קֹוְרִעין לֹו ְּגַזר ִּדינֹו ֶׁשל ִׁשְבִעים 

ָׁשָנה".
'ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה'; 'ִחּדּוֵׁשי אבר"ח'

ְלִדְבֵרי ָהָרָמ"ע ִמָּפאנֹו (ׁשּו"ת, סי' קט) ַּכָּוַנת ַהֹּזַהר ִהיא ַּדְוָקא ַל'ֲאֵמִנים' ַעל ְּבָרכֹות. ָלֵכן ִּכְמַעט א ִנָּתן ְלַהְׁשִלים ְלִהְׁשַּתֵּדל ַלֲענֹות ְלָכל ַהָּפחֹות ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ְּביֹום.  ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (תיקו"ז יח לג) ֶנֱאָמר ִּכי חֹוָבה ַעל ָּכל ְיהּוִדי 
ּוְבָכ ִּתְזֶּכה ְלַהְׁשִלים ֲעִנַּית ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ְּביֹום.ִהְצָטֵרף ַּגם ַאָּתה ְלִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ַהְּמָבְרִכים ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו,ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ֵאּלּו ְּבִלי ְלַקֵּים ֶאת ִמְנַהג ִיְׂשָרֵאל לֹוַמר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא. 

ָּכל יֹום ַּתֲעֶנה ַׁשֲחִרית ָאֵמן 
ְיהּוִדי ָיָקר!!!ָּכל יֹום ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים
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ְּכִמֵּדי ָׁשבּוַע ְּבָׁשבּוַע, ְּבאֹותֹו יֹום ּוְבאֹוָתּה ָׁשָעה ְקבּוָעה ִנְׁשְמעּו ַהְּנִקיׁשֹות ַהֻּמָּכרֹות ַעל ֶּדֶלת ָהֵעץ ַהְּכֵבָדה. 
ַּבֶּפַתח, ְּכמֹו ָּתִמיד ִנְּצָבה אֹוָתּה ְּדמּות ֲעצּוָבה ּוְכפּוָפה ּוְבִפיָה ַהִּמְׁשָאָלה ַהְּקבּוָעה: "ִיְמָצא ָנא ִלי ָהַרִּבי 

ֶהֵּתר".

ְּכמֹו ָּתִמיד, ַּגם ַהַּפַעם ֶנֱאַלץ ָהַרִּבי ְּבֶעֶצב ַרב, ְלָהִׁשיב ֶאת ָּפֶניָה ֵריָקם, ּתֹו ֶׁשהּוא ַמְרִעיף ָעֶליָה ַטְלֵלי נַֹחם 
ּוְמָבְרָכּה ְּבחֹם ִּכי ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש ֵּתֵצא ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה. ַּגם ַהַּפַעם ִהְרִּכיָנה ָהִאָׁשּה ֶאת ָּפֶניָה ְוָעְנָתה 'ָאֵמן' 

ְּבַכָּוָנה, ְוַאַחר ָּפְנָתה ָלֵצאת ִמן ַהַּבִית ְלַדְרָּכּה.

ָהְיָתה זֹו ַּבת ֲאחֹותֹו ֶׁשל ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ִּפיְנָחס ִמּקֹוִריץ ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו, ֲאֶׁשר ִמֶּזה ָׁשִנים ַרּבֹות ָיְׁשָבה 
ּבֹוֵדָדה ְּבֵביָתּה, ֲעגּוָנה ִמַּבַעל ְנעּוֶריָה ֶׁשְּבבֶֹקר ֶאָחד, ְּבֵראִׁשית ְיֵמי ִנּׁשּוֵאיֶהם ָיָצא ִמן ַהַּבִית, ּוְלֵעת ֶעֶרב 

א ָׁשב, ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה.

ְמַעט  ַלֲעסֹק  ֵהֵחל  ָהִאיׁש  ָאְמָנם  ַהִּפְתאֹוִמית.  ַהֵהָעְלמּות  ֶאת  ֶׁשַּתְסִּביר  ֶהְגיֹוִנית  ִסָּבה  ָּכל  ָהְיָתה  א 
ָהָיה  הּוא  ָּכְלֶׁשֵהם.  ְמֻסָּכִנים  ּגֹוְרִמים  ִעם  ֶקֶׁשר  לֹו  ָהָיה  א  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֵני  ְיִדיַעת  ְלֵמיַטב   ַא ְּבִמְסָחר, 

ִּבְתִחַּלת ַּדְרּכֹו ְּבִמְסָחר, ְוִכְמַעט ֶׁשֹּלא ָיַצר ְקָׁשִרים ִעְסִקִּיים ִעם ַהָּוִתיִקים ִּבְתחּומֹו.

ִּבְתִחָּלה ִהְתַּגְּיסּו ָּכל ְּבֵני ָהֲעָיָרה ְלַסֵּיַע ָלֲעגּוָנה ָהאּוְמָלָלה, אּוָלם ְּכָכל ֶׁשָחְלפּו ַהָּׁשִנים ָהְלָכה ְּבִדידּוָתּה 
ְוָגְבָרה. ַהָּׁשִנים ָהַרּבֹות ֶׁשָעְברּו ִהְסִּפיקּו ְלַהְׁשִּכיַח ֶאת ִזְכרֹו ֶׁשל ַּבֲעָלּה ִמֵּלב ָּכל ַמִּכיָריו, ִאיׁש א ִהְתַעְנֵין 

ָּבּה יֹוֵתר ְוִהיא נֹוְתָרה ְלַבָּדּה, ּבֹוֵדָדה ַוֲעזּוָבה.

ַרק ְּבַבִית ֶאָחד ִהְמִׁשיָכה ִלְהיֹות אֹוַרַחת ָּכבֹוד, ְּבֵבית ּדֹוָדּה ַהָּגדֹול ָּתִמיד ָמְצָאה אֶֹזן ַקֶּׁשֶבת ְוֵלב ֵמִבין. 

ָּבֳחָדִׁשים ָהִראׁשֹוִנים ַלֲעִגינּוָתּה א ָחַדל ָהַרִּבי ְלִהְתַּדֵּין ִעם ָּכל ַרָּבֵני ָהִעיר ְוַלְמָדֶניָה ְּבִנָּסיֹון ִלְמצֹא ָלּה 
ֶהֵּתר, ַא ַלָּׁשְוא. ַּגם ַהַּלְמָדִנים ַהֻּמְפָלִגים ְּביֹוֵתר א ִהְצִליחּו ִלְמצֹא ִּפְתרֹון ִלְבָעָיָתּה. ְּבנֹוָסף, ִנָּסה ָהַרִּבי 
ְלַהְפִעיל ָּכל ּגֹוֵרם ֶאְפָׁשִרי ְּבִנָּסיֹון ַלֲעלֹות ַעל ִעְקבֹוָתיו ֶׁשל ַהַּבַעל. ָּכל ֵעדּות, ַאף ַהְּקלּוָׁשה ְּביֹוֵתר ִנְׁשְמָעה 
ִּבְקֵפָדה ְוִנּדֹוָנה ְּבֹכֶבד רֹאׁש, ַא ָהַרב ֶהֱעָלה ֶחֶרס ְּבָידֹו. ִנְדֶמה ָהָיה ִּכי ַעד ַאֲחִרית ָיֶמיָה ִּתָּוֵתר ָהִאָׁשּה 

ּבֹוֵדָדה ַוֲעִריִרית, אּוָלם ָהִאָׁשּה ֵסְרָבה ְלִהְתָיֵאׁש.

ּכֹה  ְיׁשּועֹות  ּפֹוֵעל  ָהַרִּבי  ָהַרִּבי: "ֲהלֹוא  ִּבְפֵני  ְלִהְתַחֵּנן  ָהַרָּבִנית  ִנְּסָתה  ָהַרּבֹות  ֵמַהְּפָעִמים  ְּבַאַחת  ַּכֲאֶׁשר 
ִּכי  ֶאֱעֶׂשה  ְּבַסְבָלנּות: "ּוָמה  ָהַרִּבי  ֵהִׁשיב  ַאְחָיִניתֹו?!"  ַּבֲעבּור  ַּגם  ִיְפַעל  א  ַמּדּוַע  ֲאֵחִרים,  ַּבֲעבּור  ַרּבֹות 
ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָקְבעּו ֶׁשֵאין ְלַהִּתיר ִאָּׁשה ְּבִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ֶאָּלא ַעל ִּפי ֵעדּות ְּברּוָרה ְּכִדין ּתֹוָרה. 

ְּבִמְקֶרה ֶזה ֲעַדִין א ִנְמְצָאה ָהֵעדּות, ּוִמֵּמיָלא א ִנָּתן ֲעַדִין ִלְמצֹא ֶהֵּתר ְלִאָּׁשה זֹו".

ְּבַמֲהַל אֹוָתן ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות, ַּגם ָהַרִּבי א ָחַדל ִמְּלַהֲעִתיר ַּבֲעבּור ַאְחָיִניתֹו ַהִּמְסֵּכָנה. ְׁשָמּה ְוֵׁשם ִאָּמּה 
ָהיּו ְרׁשּוִמים ְּבאֶֹפן ָקבּוַע ַעל ִּפְתָקה ֶׁשָהְיָתה ֻמַּנַחת ַעל ֻׁשְלָחנֹו ֶׁשל ָהַרִּבי, ּוְבָכל ִהְזַּדְּמנּות ֶהֱעִתיר הּוא 

ִליׁשּוָעָתּה.

*

ְּבַאַחד ַהָּיִמים ָעַמד ָהַרִּבי ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ְּתִפַּלת  'ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה' ֶׁשל ַׁשֲחִרית, ַּכֲאֶׁשר ַהִּפְתָקה ֶׁשָּבּה ָהָיה 
ָרׁשּום ְׁשָמּה ֶׁשל ָהֲעגּוָנה ֻמַּנַחת ָהְיָתה ְלָפָניו, ְוהּוא ָׁשקּוַע ָהָיה ִּבְדֵבקּות ֲעצּוָמה ַּבֲעבֹוַדת ְּתִפָּלתֹו.

ְוִהֵּנה, ָקָרה ָּדָבר ֶׁשֶהֱחִריד ֶאת ָּכל ַהִּמְתַּפְּלִלים; ְּבֶפַתע ִּפְתאֹום ָנְׁשָרה ַהִּפְתָקה ִמן ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָהְיָתה 
ֻמְדֶּבֶקת ְוִנְתְּפָסה ְּבֵאׁש ַאַחד ַהֵּנרֹות ֶׁשָהיּו ֻמָּנִחים ַעל ַעּמּוד ַהְּתִפָּלה ִלְפֵני ָהַרִּבי. ַהִּפְתָקה ֵהֵחָּלה ִלְבעֹר, 

ְּבעֹוד ָהַרִּבי ָׁשקּוַע ִּבְתִפָּלתֹו ְוֵאינֹו ָׂשם ֵלב ַלִּמְתַרֵחׁש ְסִביבֹו. 

ֶאָחד ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים ִהְתַעֵּׁשת ּוִמֵהר ְלַכּבֹות ֶאת ָהֵאׁש, ּוָמַנע ָאסֹון ֶׁשָּיכֹול ָהָיה ָחִליָלה ְלִהְתַרֵחׁש. ְוָהַרִּבי, 
ָהַרִּבי ִהְמִׁשי ִּבְתִפָּלתֹו ְּכִאּלּו א ֵאַרע ָּדָבר. ְמאּום א ָיכֹול ָהָיה ְלמֹוְנעֹו ִמַּכָּוָנתֹו ּוִמְּדֵבקּותֹו ְּבבֹוְראֹו.

ִנְדֶמה ָהָיה ְּכִאּלּו א ִהְבִחין ָהַרִּבי ַּבִּמְתַרֵחׁש, ֶאָּלא ֶׁשְּלַאַחר ַהְּתִפָּלה ִמֵהר ִלְקרֹא ִלְמַׁשְּמׁשֹו. ַהָּלה ִנְזַעק 
ְוֻהְפַּתע ְּכֶׁשָהַרִּבי הֹוָרה לֹו ִלְקרֹא ַל'ַּמְלִׁשין ְּדָמָתא'.

ְּבִקְרָבתֹו.  ִלְׁשהֹות  ָהָיה  ֶׁשְּמֻסָּכן  ְּכִמי  קֹוִריץ  ָהֲעָיָרה  ּתֹוָׁשֵבי  ְּבֶקֶרב  ּוֻמָּכר  ָידּוַע  ָהָיה  ֻאְמָלל  ְיהּוִדי  אֹותֹו 
ְלֵבית  ֲאֻרּכֹות  ְלָׁשִנים  ַהְלָׁשנֹוָתיו  ְּבִגין  ֻהְׁשְלכּו  ֵמֶהם  ְוַכָּמה  ְזרֹועֹו,  ִמַּנַחת  ִלְסּבֹל  ִהְסִּפיקּו  ַרִּבים  ְיהּוִדים 
ָהֲאסּוִרים. ְלַטֲעָנתֹו הּוא א ָהָיה 'ַמְלִׁשין', ִּכי ִאם 'ׁשֹוֵמר ַהחֹק ְוַהֵּסֶדר ַהִּצּבּוִרי', "ֵהן א ִיָּתֵכן", ָטַען ָּתִמיד, 

"ִּכי ִיְסּתֹוְבבּו ִּבְמחֹוזֹוֵתינּו ֲאָנִׁשים ֶׁשַּיַעְברּו ַעל ֻחֵּקי ַהְּמִדיָנה, ּוְבָכ ְיַסְּכנּו ֶאת ַהִּצּבּור ֻּכּלֹו".

ָיכֹול ָהָיה ַהַּמְלִׁשין ִלְטעֹן ְלא ֶהֶרף ְלַחּפּותֹו, ַא ְׁשמּועֹות ַעְקָׁשִנּיֹות ּוְמֻבָּססֹות ָטֲענּו ִּכי א 'אֹוֵהב חֹק' 
הּוא ַמְלִׁשין ֶזה, ִּכי ִאם 'אֹוֵהב ֶּכֶסף ֲאֶׁשר א ִיְׂשַּבע ֶּכֶסף'. ֻעְבָּדה ַאֶחֶרת א ָהְיָתה ְיכֹוָלה ְלַהְסִּביר ֶאת ַחֵּיי 
ַהְּפֵאר ֶׁשַחי ַמְלִׁשין ֶזה, ִמְּבִלי ַלֲעסֹק ְּבַאף ְמָלאָכה ַהְּמַכֶּבֶדת ֶאת ְּבָעֶליָה, ִמְּלַבד ֲעבֹוַדת ַהַּמְלִׁשינּות ֶׁשָּבּה 

ָעַסק ִּבְמִסירּות, ִּבְתמּוָרה ְלַׁשְלמֹוִנים ְמֻכָּבִדים ֶׁשָהָעְברּו ֵאָליו ִמיֵדי ַהִּׁשְלטֹונֹות.

ׁשֶֹבל  ַאֲחֶריָה  ֶׁשִּתְגרֹר  ְנִזיָפה  אֹו  ִלְגָעָרה  ָּתִמיד  ְּכמֹו  ִצָּפה  הּוא  ָהַרִּבי.  ִלְפֵני  ַהַּמְלִׁשין  ִנַּצב  ָקָצר  ְזַמן   ּתֹו
ָארֹ ֶׁשל ִהְתַנְּצֻלּיֹות ְוִהְצַטְּדֻקּיֹות ַחְסרֹות ִהָּגיֹון, ַא ֻהְפַּתע ַּכֲאֶׁשר ָהַרִּבי ֵהִטיַח ְּבָפָניו: "ֱאמֹר ַמֵהר ֵהיָכן 

ִנְמָצא ַאְחָיִני, ַהַּבַעל ַהְּמַעֵּגן!"

ְּבֶיֶתר  ְּדָבָריו  ַעל  ְוָחַזר  ִמְּתׁשּוָבתֹו,  ִהְתַרֵּׁשם  א  ָהַרִּבי   ַא ַּכָּצפּוי,  ַהַּמְלִׁשין  ִהַּתֵּמם  ֵאַדע?",  ֵמֵהיָכן  "ְוִכי 
ַהַּמְלִׁשין  ּגֹוָרלֹו.  ִיְהֶיה  ָוַמר  ַרע  ִמְּדָבָריו,  ִיְתַעֵּלם  ִאם  ִּכי  ַהַּמְלִׁשין  ַעל  ּוְמַאֵּים  מֹוִסיף  הּוא  ַּכֲאֶׁשר  ּתֶֹקף, 
ֶׁשֵהִבין ְלָאן הֹוְלִכים ְּפֵני ַהְּדָבִרים ָׁשב ְוָטַען ִּבְתִמימּות ְמֻחֶּצֶפת: "ְוִכי ָמה רֹוָצה ָהַרִּבי? ַהִאם ָנִביא ֲאִני 

ֶׁשֵאַדע?", ּוִמָּיד ָּפָנה ָלֵצאת ִמן ַהַּבִית.

ֶאָּלא ֶׁשָאז ֵאַרע ָּדָבר נֹוָרא: ִעם ֵהֵחּלֹו ָלֶרֶדת ַּבַּמְדֵרגֹות ָמַעד ַהַּמְלִׁשין ְוָנַפל ַעל ָּפָניו ְּבמֹוַרד ַהַּמְדֵרגֹות, 
ַהַּמְדֵרגֹות,  ְּבַתְחִּתית  ְלִהְתַיֵּׁשב  ְלַבּסֹוף  ְּכֶׁשִהְצִליַח  ַהַחּדֹות.  ֵמָהֲאָבִנים  ְוׁשּוב  ׁשּוב  ֶנְחַּבט  ּגּופֹו  ַּכֲאֶׁשר 
ְּכֶׁשַעְצמֹות ְׁשֵּתי ָיָדיו ְמֻרָּסקֹות ְוָכל ּגּופֹו ּדֹוֵאב ְוָכאּוב, ָּפַלט ִּבְכִניָעה: "ּוְבֵכן, ָהִאיׁש ָאֵכן ַחי ְוִנְמָצא ְּבֵבית 
ְּבַמְטְּבעֹות  ְּבִמְסָחר  ָעַסק  ִּכי  ָעָליו  ִהְלִׁשין  ֶׁש'ִּמיֶׁשהּו'  ַאַחר  הּוַטל  ְלָׁשם  ְּבדּוָיה,  ֶזהּות  ַּתַחת  ְּפלֹוִני  סַֹהר 

ְמֻזָּיִפים".

"ָעֶלי ִלְפעֹל ִמָּיד ְלַׁשְחְררֹו!", ָאַמר ָהַרִּבי ְּבתֶֹקף, ְוַהַּמְלִׁשין ֶׁשְּכָבר ָטַעם ִמַּנַחת ְזרֹוָעּה ֶׁשל ֻחְצָּפתֹו א 
ָחַלם ְלַהְמרֹות ֶאת ִּפי ָהַרִּבי.

ַּכָּמה ָיִמים ְלַאַחר ִמֵּכן ָרָעָׁשה ָהִעיר קֹוִריץ ְּכֶׁשָהִאיׁש ֶׁשֶּנְחָׁשב ָהָיה ְלֵמת ָׁשב ְלֵביתֹו, ְלִׂשְמַחת ֵלב ִאְׁשּתֹו 
ּוְלאֶֹׁשר ָּכל ַמִּכיָריו. ַוְּיִהי ְלֶפֶלא.

ַרּבֹות  ּכֹה  ָׁשִנים  ָלַרִּבי  ִנְדְרׁשּו  ּוַמּדּוַע  ּבֶֹקר,  ְּבאֹותֹו  ֵאַרע  ָמה  ְמקָֹרָביו  ִמִּפי  ָהַרִּבי  ִנְׁשַאל  ַּכֲאֶׁשר  ְלָיִמים, 
ַהֵּנר,  ְּבֵאׁש  ַהֶּפֶתק  ִנְתַּפס  ַּכֲאֶׁשר  ּבֶֹקר,  "ְּבאֹותֹו  ֻּתּמֹו:  ְלִפי  ָהַרִּבי  ִהְסִּביר  ְּפׁשּוָטה,  ּכֹה  ִליׁשּוָעה  ְלַהִּגיַע 
ָעַמְדִּתי ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ְּתִפַּלת 'ְוַלַּמְלִׁשיִנים'. ָרִאיִתי ְּבַמֲעֶׂשה ֶזה אֹות ִמָּׁשַמִים ִּכי ִּביֵדי 'ַהַּמְלִׁשיִנים' ִלְפּתֹר 
ֶאת ְּבָעָיָתּה ֶׁשל ָהִאָׁשּה ֶׁשְּׁשָמּה ָהָיה ָרׁשּום ַעל ַהֶּפֶתק, ַעל ֵּכן ִמַהְרִּתי ִלְקרֹא ַלַּמְלִׁשין, ְוָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר 

."ִּכי הּוא ֶזה ֶׁשֵהִביא ְלַמֲאָסרֹו ֶׁשל ָהַאְבֵר

'ִלּקּוֵטי ִאְמֵרי ִּפיְנָחס' ַׁשַער ַהִּסּפּוִרים קמב

ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ִּבְרַּכת 'יֹוֵצר אֹור'

ַהְּבָרָכה ָהִראׁשֹוָנה ְּבֵסֶדר ִּבְרכֹות ְקִריַאת ְׁשַמע ִהָּנּה ִּבְרַּכת 'יֹוֵצר אֹור', ֶׁשָּבּה ָאנּו ְמַׁשְּבִחים ֶאת 
ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ַעל ְּבִריַאת ָהאֹור.

ֶׁשַבח ְמֻיָחד הּוא ָלנּו ֶׁשָאנּו זֹוִכים ְלָבֵר ְּבָרָכה זֹו, ְּכִפי ֶׁשהּוָבא ְּבִמְדַרׁש ַּתְנחּוָמא (ְוזֹאת ַהְּבָרָכה ז): 
"ָרָׁשע ְּבַחָּייו ָחׁשּוב ַּכֵּמת. ִמְּפֵני ָמה? ְּכֶׁשרֹוֶאה ַחָּמה זֹוַרַחת ְוֵאינֹו ְמָבֵר 'ָּברּו יֹוֵצר ַהְּמאֹורֹות', 

ׁשֹוַקַעת ֵאינֹו ְמָבֵר 'ַמֲעִריב ֲעָרִבים'... ֲאָבל ַהַּצִּדיִקים ְמָבְרִכים ַעל ָּכל ָּדָבר ְוָדָבר".

'יֹוֵצר אֹור',  שו"ע או"ח נט): ְּבִבְרַּכת  'ֲעֶטֶרת ְזֵקִנים' (ַעל  ְּבַהָּגהֹות  ֵהִביא  ֶׁשל ְּבָרָכה זֹו  ַעל ְסֻגָּלָתּה 
ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ְוֵכן ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ִנָּתן ִלְמצֹא ֶאת ָּכל אֹוִתּיֹות ָהא' ב', ִמְּלַבד ָהאֹות ף' 
ָהרֹוֶמֶזת ְלַאף ּוְלֵחָמה, ְלַלֶּמְד ֶׁשַהְּמַכֵּון ִּבְבָרכֹות ֵאּלּו: "ֵאין ָׂשָטן ְוֵאין ֶּפַגע ַרע ְוא ׁשּום ְמַקְטֵרג, 

ַאף, ֶׁשֶצף ְוֶקֶצף ׁשֹוֵלט ִּבְתִפָּלתֹו ּוִבְסעּוָדתֹו".

ְלַהְזִּכיר ִמַּדת ַלְיָלה ַּבּיֹום

'יֹוֵצר אֹור' ֶנֱאֶמֶרת ַּבּיֹום, ִּבְזַמן ֶׁשַהַחָּמה זֹוַרַחת, ָאנּו ַמְזִּכיִרים ָּבּה ַאף ֶאת ְּבִריַאת  ַאף ֶׁשִּבְרַּכת 
ַהחֶֹׁש, ְוֵכן ְּבִבְרַּכת 'ַהַּמֲעִריב ֲעָרִבים' ַהֶּנֱאֶמֶרת ַּבַּלְיָלה ַמְזִּכיִרים ָאנּו ֶאת ְּבִריַאת ַהּיֹום. ְוזֹאת ְּכֵדי 
ְלהֹוִציא ִמֵּלב ָהֶאִּפיקֹוְרִסים ֶׁשָאְמרּו ְּבִזילּות ְלׁשֹוָנם ִּכי ִמי ֶׁשָּבָרא אֹור א ָּבָרא חֶֹׁש ָחִליָלה, ַעל 

ֵּכן ַמְקִּפיִדים ָאנּו ְלַהְזִּכיר ָּתִמיד ֶאת ָהאֹור ְלַצד ַהחֶֹׁש (שו"ע או"ח נט א).

ַטַעם נֹוָסף ְלָכ ֵהִביא ַה'ֵּבית יֹוֵסף' (ָׁשם) ְּבֵׁשם ַמֲהִר"י ַאּבּוָהב: ִאְלָמֵלא ָהִיינּו ַמְזִּכיִרים ֶאת ִמַּדת 
ַהַּלְיָלה ַּבּיֹום ָהָיה ָיכֹול ְלִהְׁשַּתֵּמַע ִמִּבְרָכֵתנּו ִּכי ֵיׁש ֵאיזֹו ֶׁשִהיא ְּבִחיָנה ֶׁשל ָרָעה ַּבחֶֹׁש, ּוֶבֱאֶמת 

ֵאין ַהָּדָבר ֵּכן, ֶׁשֲהֵרי "ֶאת ַהּכֹל ָעָׂשה ָיֶפה ְבִעּתֹו" (קֶֹהֶלת ג יא).

עֹוד ֵּבֵאר ַהַּמֲהָר"ל ('ְנִתיבֹות עֹוָלם' ְנִתיב ָהֲעבֹוָדה ז): ִמן ַהֶּנֱאָמר ִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם (ְּבֵראִׁשית א ה): "ַוְיִהי 
ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ֶאָחד", ָלַמְדנּו ֶׁשַהּיֹום ְוַהַּלְיָלה ִהָּנם ְּבִריָאה ַאַחת. ֶׁשִאּלּו ָהָיה ַהַּלְיָלה ֶנְחָלק ִמן 
ַהּיֹום א ָהיּו ִנְקָרִאים ֵהם 'יֹום ֶאָחד', ְוֵכיָון ֶׁשֵאין ָראּוי ֶׁשְּנַׁשֵּבַח ֶאת ּבֹוְרֵאנּו ַעל 'ֲחִצי ָּדָבר', ַעל ֵּכן 

ָקְבעּו ָלנּו ְלהֹודֹות ַעל ְׁשֵניֶהם ְּכֶאָחד.

ְּבֶדֶר ְּפָׁשט ָאַמר ַהְּסַטְיְּפֵלר ָזָצ"ל ('ַקְרָיָנא ְּדִאיַגְרָּתא' תקנ): ַהּכֹל ַמִּכיִרים ַּבֲחִׁשיבּוָתם ּוַמֲעָלָתם ֶׁשל 
ְוִאּלּו  ַהּפַֹעל,  ֶאל  ַהּכַֹח  ִמן  ְרצֹוֵננּו  ֶאת  ּוְלהֹוִציא  ִּבְמָלאָכה  ַלֲעסֹק  ִנָּתן  ַּבּיֹום  ַהַּלְיָלה;  ְוֶׁשל  ַהּיֹום 
ְלא  ִנְמָׁשִכים  ָהיּו  ַהַּלְיָלה  אֹו  ַהּיֹום  ִאּלּו   ַא ֶהְכֵרִחית.  ּכֹחֹות  ּוְלַהְחָלַפת  ִלְמנּוָחה  נֹוָעד  ַהַּלְיָלה 
ֶהְפֵסק א ָהִיינּו ַמִּכיִרים ְּבַמֲעָלָתם. ִנְמָצא ֵאפֹוא ֶׁשֲחִׁשיבּות ַהּיֹום ִנֶּכֶרת ַרק ַּבַּלְיָלה ֶׁשַאֲחָריו ְוֵכן 

ְלֵהֶפ, ַעל ֵּכן ִּתְּקנּו ָלנּו ֶׁשַּנְזִּכיר ִמָּדתֹו ֶׁשל ֶזה ָּבֶזה.

יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֶֹׁש

ִמְּלׁשֹון ַהְּבָרָכה ַמְׁשַמע ֶׁשַהחֶֹׁש ִהּנֹו ְּבִריָאה ִּבְפֵני ַעְצָמּה ְוֵאינֹו ַרק ֵהָעֵדר ְמִציאּות ָהאֹור, ְוֵכן 
ַמְׁשַמע ַאף ִמְּלׁשֹון ַהְּגָמָרא ַּבֲחִגיָגה (יב א): "ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב: ֲעָׂשָרה ְּדָבִרים ִנְבְראּו ְּביֹום 

."...ִראׁשֹון, ְוֵאּלּו ֵהן: ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, תֹּהּו ָובֹהּו, אֹור ָוחֶֹׁש

 ֵהִביא ֶׁשַּדַעת ַהִּמיִנים ִהיא ֶׁשחֶֹׁש (חֶֹׁש הּוָבא ְּב'אֹורֹות ַהְגָּר"א' ֵעֶר) ְּבִלּקּוֵטי ַהְגָּר"א ְלֵסֶפר ְיִציָרה
הּוא ֵהָעֵדר אֹור, ּוְרָאָיָתם ִמָּכ ֶׁשְּכֶׁשַּמְדִליִקים ֵנר ְּבַבִית ָקָטן ְוָסגּור ֵמִאיר ָּכל ַהַּבִית, ּוְכֶׁשְּמַכִּבים 

אֹותֹו נֹוָצר חֶֹׁש. ּוֵמֵהיָכן ִהִּגיַע ַהחֶֹׁש ַלַּבִית ַהָּסגּור? ֶאָּלא ַוַּדאי הּוא ֵהָעֵדר אֹור.

ַא ַהָּגאֹון ָּדָחה ִּדְבֵריֶהם ְּבתֶֹקף, ּוֵבֵאר ֶׁשַהחֶֹׁש הּוא ְּבִריָאה ְּכמֹו ָהאֹור. ֶאָּלא ֶׁשַהּבֹוֵרא ִהְגִּביל ֶאת 
ּכַֹח ָהאֹור ִּבְגבּולֹות ִטְבִעִּיים, ְוֶאת ּכַֹח ַהחֶֹׁש א ִהְגִּביל ֶאָּלא ְלָמקֹום ֶׁשֵּיׁש אֹור, ְּכֻדְגַמת ָהֲאִויר 
ַהְּמַמֵּלא ָּכל ָחָלל ָּפנּוי ָּבעֹוָלם, ְוַעל ֵּכן ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵאין אֹור ִמָּיד ִמְתַּפֵּׁשט ַהחֶֹׁש. ִּבְדָבָריו ֵהִביא 
ַהָּגאֹון ְרָאָיה, ִמְּלׁשֹון ִּבְרַּכת 'יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֶֹׁש', ְוֵכן ִמָּכ ֶׁשִהְׁשוּו ֶאת ָהאֹור ְוַהחֶֹׁש ְּבֻנַּסח 

ִּבְרכֹות ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַעְרִבית: "ּגֹוֵלל אֹור ִמְּפֵני חֶֹׁש ְוחֶֹׁש ִמְּפֵני אֹור".

ּוִמָּכל ָמקֹום ֵיׁש ֵמַרּבֹוֵתינּו ָהִראׁשֹוִנים (ַרְמַּב"ן ְׁשמֹות ד יא; 'ִאְּבן ֶעְזָרא' ְיַׁשְעָיה מה ז; ָרָס"ג ֶּבֱאמּונֹות ְוֵדעֹות) 
ֶׁשָּסְברּו ִּכי ַהחֶֹׁש ֵאינֹו ְּבִריָאה ִּבְפֵני ַעְצָמּה, ְוֶאת ְלׁשֹון 'ּבֹוֵרא חֶֹׁש' ִיְּׁשבּו ִּכי הּוא ְּכֶדֶר ְּבֵני ָאָדם 
לֹוַמר ַעל ַהְּמַכֶּבה ֶאת ַהֵּנר ֶׁשהּוא ֵהִביא ֶאת ַהחֶֹׁש, אֹו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָיַצר ַּבֲאִויר ָהעֹוָלם 

ְמִציאּות ֶׁשּתּוַכל ְלַקֵּבל ֶאת ַהחֶֹׁש. ְוֵאין ָּכאן ַהָּמקֹום ְלַהֲאִרי ָּבֶזה.

עֶֹׂשה ָׁשלֹום ּובֹוֵרא ֶאת ַהּכֹל

 ,ְוַכחֶֹׁש ָּכאֹור   ,ָּכ ָּכל  ְמֻנָּגִדים  ּכֹחֹות  ְׁשֵני  ְּבעֹוָלמֹו  ַהְּמַקֵּים  ה'  ַּגְדלּות  ֶאת  ֶׁשִהְזַּכְרנּו  ְלַאַחר 
מֹוִסיִפים ָאנּו ְלַׁשְּבחֹו ַעל ָּכ ֶׁשהּוא 'עֶֹׂשה ָׁשלֹום ּובֹוֵרא ֶאת ַהּכֹל' – יֹוֵצר ָּבעֹוָלם ּכֹחֹות ְמֻנָּגִדים, 

ַא ַּבד ְּבַבד ֵהִכין ָלֶהם ֶאת ָהֹאֶפן ֶׁשְּיַאְפֵׁשר ָלֶהם ְלִהְתַקֵּים ֶזה ְלַצד ֶזה ('אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות').

ְּבֶדֶר מּוָסר הֹוִסיף ּוֵבֵאר זֹאת ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשמֹה ַזְלָמן אֹוֶיעְרָּב ָזָצ"ל:

ִּתְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ֶאָּלא  ֵרֵעהּו,  ֶאת  ַיְכִניַע  ַהְּצָדִדים  ֶׁשַאַחד   ְלָכ ִלְגרֹם  ֵאיָנּה  ַהָּׁשלֹום  ֶׁשל  ַמהּותֹו 
ֶאְפָׁשרּות ִלְמִריָבה ְּכָלל. ְּכַמֲאַמר ַהָּכתּוב ְּבִמְׁשֵלי (טז ז): "ִּבְרצֹות ה' ַּדְרֵכי ִאיׁש ַּגם אֹוְיָביו ַיְׁשִלם 

ִאּתֹו", ְּכלֹוַמר ֶׁשַּגם ַהַּצד ַהִּמְתַנֵּגד ַיְסִּכים ִעם ַּדַעת ַהַּצד ֶׁשְּכֶנְגּדֹו.

ְוִהֵּנה, ְּבָכל ַהּכֹחֹות ַהְּמֻנָּגִדים ֶׁשַּבֶּטַבע ִנָּתן ִלְראֹות ְמִריָבה ְוִנָּצחֹון, ְּכמֹו ָהֵאׁש ְוַהַּמִים ַהִּנְלָחִמים 
ָמקֹום  ִמָּכל  ָלאֹור,  ֶנְגִּדי  ּכַֹח  הּוא   ֶׁשַהחֶֹׁש ַאף  ַעל   :ְוַהחֶֹׁש ָהאֹור  ִמְּלַבד  ָּבֶזה,  ְוַכּיֹוֵצא  ֵּביֵניֶהם 

ִנְדֶחה הּוא ִמְּפֵני ְמַעט ִמן ָהאֹור ְּבא ִהְתַנְּגדּות ְּכָלל.

ִנְמָצא ֵאפֹוא ֶׁשָהאֹור ִהּנֹו ֵסֶמל ַלָּׁשלֹום, ּוְלִפיָכ ִנְדֶחה ּכַֹח ָהַרע ִמָּפָניו ְּבא ְמִריָבה ּוַמְׁשִלים ִעם 
ַּדְעּתֹו, ּוְלִפיָכ ִהְסִמיכּו ְלִבְרַּכת 'יֹוֵצר אֹור' ֶאת ַהֶּׁשַבח 'עֶֹׂשה ָׁשלֹום' ('ַטְלֵלי אֹורֹות').

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַהַּמְלִׁשין ֶׁשִּנְתַּפס ִּב'ְוַלַּמְלִׁשיִנים'

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

ססִספּפוּורר ם
ת 'יֹוֵצר אֹור' (א) ְרּכַ ּ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


