
ת ַתְזִריַע-ְמצָֹרע ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִּבְרַּכת ְרָפֵאנּו ְּכֶנֶגד ִמְצַות ִמיָלה 
"ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו" (יב ג)

ֶׁשִּבְרַּכת  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ב)  (יז  ְמִגָּלה  ְּבַמֶּסֶכת 
ִּביֵדי  ִנְקְּבָעה  ֶעְׂשֵרה,  ְׁשמֹוֶנה  ִּבְרכֹות  ְּבֵסֶדר  ַהְּׁשִמיִנית  'ְרָפֵאנּו', 
ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה ְּכֶנֶגד ִמְצַות ִמיָלה ַהִּמְתַקֶּיֶמת ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני, 
ֵּכיָון ֶׁשַהִּמיָלה ְצִריָכה ְרפּוָאה. ְוֵיׁש ְלָהִבין: ַמּדּוַע ֻּתְקָנה ְּבָרָכה זֹו 
ָקׁשֹות  ַמֲחלֹות  ַקָּימֹות  ֵלב  ְלַדֲאבֹון  ַוֲהלֹוא  ַהִּמיָלה,  ְּכֶנֶגד  ַּדְוָקא 

ּוְמַיְּסרֹות יֹוֵתר ִמן ַהִּמיָלה?

ִיּׁשּוב ִנְפָלא ַלְּדָבִרים ָאַמר ָה'ִאְמֵרי ֱאֶמת': ָאֵכן ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים 
ָהיּו  א  ֲאֵחרֹות  ִּבְתקּופֹות   ַא ְוָקׁשֹות,  ַרּבֹות  ַמֲחלֹות  ְּבָיֵמינּו  ֵיׁש 
ֶׁשְּמבָֹאר  ְּכִפי  ַהִּמיָלה.  ִמְּלַבד  ְרפּוָאה   ַהָּצִרי ָּדָבר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעם 
ַּבְּגָמָרא (ב"מ פז א) ֶׁשַעד ְּתקּוָפתֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ָאִבינּו א ָהְיָתה ֻחְלָׁשה 
ָּבעֹוָלם, ְוֵכן ְמבָֹאר ַּבִּמְדָרׁש (במ"ר ז א) ֶׁשְּבַמַּתן ּתֹוָרה ִנְתַרְּפאּו ָּכל 

ַהחֹוִלים. ַעל ֵּכן ִּתְּקנּו ֶאת ִּבְרַּכת ְרָפֵאנּו ַּדְוָקא ְּכֶנֶגד ְּבָרָכה זֹו.

:מֹה ַזְלָמן אֹוֶיעְרָּבֵּבֵאר ַרִּבי ְׁש ְּבדֹוֶמה ְלָכ

ֶׁשֶּלָעִתיד  ִנְמָצא  ַהַּמֲחלֹות,  ְלָכל  ַהּגֹוְרִמים  ֵהם  ֶׁשַהֲחָטִאים  ֵּכיָון 
ָלבֹא ְּכֶׁשַּיְכִרית ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע ִמן ָהעֹוָלם, א 
ַעל  ַהִּמיָלה,  ִמְצַות   ְלצֶֹר ַרק  ִּתָּדֵרׁש  ְוָהְרפּוָאה  ַמֲחלֹות,  ִּתְהֶייָנה 

ֵּכן ִּתְּקנּו ֶאת ִּבְרַּכת ְרָפֵאנּו ִּכְבָרָכה ְׁשִמיִנית ַּדְוָקא ְּכֶנֶגד ַהִּמיָלה.

'ִּבְרַּכת ֵאִלָּיהּו' עמ' ריז; 'ִמְזמֹור ְלתֹוָדה' עמ' 481 

ּוְבאֹותֹו ִעְנָין: ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ָהֲאמּוִרים ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי יֹוֵסף 
ַחִּיים זֹוֶנְנֶפְלד ֶאת ֵּפֶׁשר ַהִּׁשּנּוי ֵּבין ֲחִתיָמָתּה ֶׁשל ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' 
חֹוֵלי  'רֹוֵפא   – 'ְרָפֵאנּו'  ִּבְרַּכת  ֶׁשל  ַלחֲִתיָמָתּה  ָּבָׂשר',  ָכל  'רֹוֵפא   –

ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל':

ֶׁשל  ְרפּוָאָתן  ַעל  ְּכהֹוָדָיה  ֶׁשִּנְתְקָנה  ָיַצר'  'ֲאֶׁשר  ְלִבְרַּכת  ְּבִנּגּוד 
ַהִּמיָלה  ְרפּוַאת  ַעל  ִנְתְקָנה  'ְרָפֵאנּו'  ִּבְרַּכת  ָּבָׂשר',  'ָּכל  ַמֲחלֹות 
ַהַּׁשֶּיֶכת ַרק ְּבֶקֶרב 'ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל', ְוַעל ֵּכן ָראּוי ַלֲחתֹם ָּבּה: 'רֹוֵפא 

חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל'.

'ָחְכַמת ַחִּיים' עמ' שנג

ְלַהְכִניסֹו ִּבְבִריתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו
"ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו" (ָׁשם)

ְׁשֵּתי ְּבָרכֹות ִּתְּקנּו ֲחָכִמים ַעל ִמְצַות ַהִּמיָלה; ָהַאַחת ַלּמֹוֵהל: 'ַעל 
ַהִּמיָלה', ְוַהְּׁשִנָּיה ַלֲאִבי ַהֵּבן: 'ְלַהְכִניסֹו ִּבְבִריתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו'.

ְּכָלל  ֲהלֹוא  ָּתַמּה:  ג)  ג  (ִמיָלה  ָהַרְמָּב"ם  ַעל  ַמיימֹוִנּיֹות'  ְּב'ַהָּגהֹות 
הּוא ְּבָיֵדינּו ִּכי ְּבָכל ִמְצָוה ַהִּמְתַקֶּיֶמת ְּבֶאְמָצעּות ָׁשִליַח, ַהָּׁשִליַח 
הּוא ֶׁשְּמָבֵר ַעל ַהִּמְצָוה, ּוַמּדּוַע ְּבִמְצַות ִמיָלה ִּתְּקנּו ְּבָרָכה ִּבְפֵני 

ַעְצָמּה ַּגם ַלְּמַׁשֵּלַח – ֲאִבי ַהֵּבן?

ַהְּדָבִרים  ֶאת  ִיֵּׁשב  א)  רסה  (יו"ד  ַה'ְּלבּוִׁשים'  ַּבַעל  ָיֶפה  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי 
ִמְצַות  ֶעֶצם  ַעל  ַרק  ִנְתְקָנה  א  'ְלַהְכִניסֹו'  ִּבְרַּכת  ִנְפָלא:  ְּבִחּדּוׁש 
 ;ַהִּמיָלה, ֶאָּלא ַעל ָּכל ַהִחּיּוִבים ֶׁשִּיְהיּו ָלָאב ְּכַלֵּפי ְּבנֹו ִמָּכאן ָוֵאיָל
ִלְפּדֹותֹו – ִאם ְּבכֹור הּוא, ְלַלְּמדֹו ּתֹוָרה, ְלַהִּׂשיאֹו ְלִאָּׁשה ְוַכּיֹוֵצא 
ָּבֶזה, ְוַעל ֵּכן עֹוִנים ַהָּקָהל ַאַחר ְּבָרָכה זֹו: "ְּכֵׁשם ֶׁשִּנְכַנס ַלְּבִרית ֵּכן 

ִיָּכֵנס ְלתֹוָרה ּוְלֻחָּפה ּוְלַמֲעִׂשים טֹוִבים".

נֶֹפ ְלִדְבֵרי ַה'ְּלבּוׁש' הֹוִסיף ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגר (ׁשּו"ת, ַקָּמא סי' מב) ַעל 
ִּפי ִּדְבֵרי ַּבַעל 'עֹוְללֹות ֶאְפַרִים' (ַמֲאָמר שנב) ִּכי ַּבד ְּבַבד ִעם ֲהָסַרת 
ַהְּפִניִמית,  ַהֵּלב'  'ָעְרַלת  ַּגם  ֵמַהִּתינֹוק  מּוֶסֶרת  ַהָּבָׂשר  ָעְרַלת 

ַהּתֹוָרה  ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל ְּבִלּמּוד  ֻמְכֶׁשֶרת ַנְפׁשֹו ְוִנְפָּתח ִלּבֹו   ְוָכ
 ּוִמְצוֹוֶתיָה. ַוֲהֵרי ַהְּדָבִרים ּתֹוֲאִמים ְלִדְבֵרי ַה'ְּלבּוׁש', ִּכי ָראּוי ְלָבֵר
ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ַעל ֶיֶתר ָהִעְנָיִנים ָהרּוָחִנִּיים ֶׁשִּיְזֶּכה ָּבֶהם ַהֵּבן ְּבָעִתיד 

ִמּכַֹח ִמְצַות ַהִּמיָלה.

ְּתׁשּוָבה קֹוֶדֶמת ִלְתִפָּלה
"ַטֵּמא ְיַטְּמֶאּנּו ַהּכֵֹהן ְּברֹאׁשֹו ִנְגעֹו" (יג מד)

 "ַּבָתָּנ נֹוָסף  ֶאָחד  ְּבָמקֹום  ִנְכְּתָבה  ֶׁשְּלָפֵנינּו,  ַּבָּפסּוק  ִמְּלַבד 
ַהִּמיָלה: 'ִנְגעֹו'; ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹה ְּבֵעת ֲחֻנַּכת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון 
(דה"י ב ו כט): "ָּכל ְּתִפָּלה ָכל ְּתִחָּנה ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְלָכל ָהָאָדם ּוְלכֹל 
ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵיְדעּו ִאיׁש ִנְגעֹו ּוַמְכאֹבֹו ּוָפַרׂש ַּכָּפיו ֶאל ַהַּבִית 

ַהֶּזה".

ַהַּבִית  ֶאל  ַּכָּפיו  "ּוָפַרׂש   – ִלְתִפָּלה  ָהָאָדם  ִיַּגׁש  ְּבֶטֶרם  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו 
ַהֶּזה", ָעָליו ְלַקֵּים: "ְּברֹאׁשֹו ִנְגעֹו" – ְלִהְתַוּדֹות ַעל ֲחָטָאיו ְוָלׁשּוב 
ֶׁשחֹוֵטא  (תריב)  ֲחִסיִדים  ְּבֵסֶפר  ֶׁשָּכַתב  ְּכִפי  ֲעֵליֶהם,  ִּבְתׁשּוָבה 

ַהִּמְתַּפֵּלל ִמְּבִלי ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה – ֵאין ְּתִפָּלתֹו ִנְׁשַמַעת.

'ַּבַעל ַהּטּוִרים'

ַהְזָּכַרת ֵׁשם ָׁשַמִים ְּברֹאׁש ְמֻגֶּלה
"ְורֹאׁשֹו ִיְהֶיה ָפרּוַע ְוַעל ָׂשָפם ַיְעֶטה" (יג מה)

ִמָּפסּוק ֶזה ָלְמדּו ֲחָכִמים (ויק"ר טז ד): "ֶׁשֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ָחֵפץ ְּבִקּלּוסֹו ֶׁשל ָאָדם ָרָׁשע".

ְלֵבאּור ַהְּדָבִרים ֵהִביא ַהָּגאֹון ַרִּבי ֵמִאיר אִַריק ֶאת ַּדַעת ַרִּבי ֲעִקיָבא 
(מו"ק טו א) ִּכי ַּכָּוַנת ַהִּצּוּוי: "ְורֹאׁשֹו ִיְהֶיה ָפרּוַע" ִהיא, ֶׁשַהְּמצָֹרע 
א)  צג  (או"ח   'ָערּו ַּב'ֻּׁשְלָחן  ִנְפָסק  ֲהלֹוא  ְוִהֵּנה  ְמֻגֶּלה.  ְּברֹאׁש   ֵיֵל
ִּכי  לֹוַמר  ֵיׁש  ֶזה  ּוְלִפי  ְמֻגֶּלה,  ְּברֹאׁש  ָׁשַמִים  ֵׁשם  ְלַהְזִּכיר  ֶׁשָאסּור 
ָּכ ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים ֶאת ְלׁשֹון ַהָּפסּוק: "ְורֹאׁשֹו ִיְהֶיה ָפרּוַע" – ָּגלּוי, 
ּוְלִפיָכ: "ְוַעל ָׂשָפם ַיְעֶטה" – ָעָליו ְלִהָּמַנע ִמְּלַהְזִּכיר ֵׁשם ָׁשַמִים 
ִּבְתִפָּלתֹו, ּוִמָּכאן ֶׁשֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָחֵפץ ְּבִקּלּוסֹו ֶׁשל ָאָדם 

ָרָׁשע.

'ַטל ּתֹוָרה' מו"ק טו א

ַהְּמַזְלֵזל ַּבֲאֵחִרים – סֹופֹו ֶׁשִּיְזַּדֵּקק ְלטֹוָבָתם
"ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא" (יג מה)

"'ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא' – ָצִרי ְלהֹוִדיַע ַצֲערֹו ָלַרִּבים, ְוַרִּבים ְיַבְּקׁשּו 
ָעָליו ַרֲחִמים" (ַׁשָּבת סז א).

מּוָסר ִנְפָלא ִמִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ָלַמד ַרִּבי ַזְלָמן סֹורֹוְצִקין:

לֹו ְלַזְלֵזל ְּבזּוָלתֹו  ֶׁשָּגְרָמה  ַּגֲאָותֹו  ָהְיָתה  ַהְּמצָֹרע  ֶׁשל  ָעְנׁשֹו  ִסַּבת 
ַּתָּקָנתֹו   ֶׁשְּלצֶֹר ַהֶּפֶלא  ִמן  א   ְלִפיָכ ָהַרע,  ָלׁשֹון  ָעָליו  ּוְלַדֵּבר 
ֶׁשְּיַבֵּקׁש  ְּכֵדי  ָּפָניו  ּוְלַחּלֹות  זּוָלתֹו,  ְּבַמֲעַלת  ְלַהִּכיר  ַּדְוָקא  ֶנֱאָלץ 

ָעָליו ַרֲחִמים.

'ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה'

ֶׁשְּתֵהא ּתֹוָרְת ִעָּמנּו ָלעֹוָלם ַהָּבא
"זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע ְּביֹום ָטֳהָרתֹו" (יד ב)

ז)  ַהְּכִניָעה  (ַׁשַער  ַהְּלָבבֹות'  'חֹובֹות  ַּבַעל  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ֵהם  ְידּוִעים 
ִנְזָקפֹות  ַהִּמְתַגֶּנה  ֶׁשל  ֶׁשֲעוֹונֹוָתיו  ּגֹוֵרם  ֲחֵברֹו  ִּבְגנּות  ֶׁשַהְּמַסֵּפר 
ֵּבֵאר  זֹאת  ִּפי  ַעל  ַלִּמְתַגֶּנה.  עֹוְברֹות  ֶׁשּלֹו  ּוְזֻכּיֹוָתיו  ְלחֹוָבתֹו, 
הגרי"י אֹוְרֵדְנְטִלי ָזָצ"ל, ַרב ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ִאיְצקֹוִביץ, ֶאת ַהָּפסּוק 

ֶׁשְּלָפֵנינּו:

"זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע" – ֵאיָמַתי ִיָּוְתרּו ְזכּות ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות 
ֶׁשִּקֵּים ַהְּמצָֹרע ִּבְרׁשּותֹו? "ְּביֹום ָטֳהָרתֹו" – ַּכֲאֶׁשר ָיׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה 
ֵּכן  א  ֶׁשִאם  ב),  טז  (ֲעָרִכין  ֲחֵברֹו  ַעל  ֶׁשִּדֵּבר  ָהַרע  ָלׁשֹון  ֵחְטא  ַעל 

ַיַעְברּו ְזֻכּיֹוָתיו ִליֵדי ֲחֵברֹו.

ֻנַּסח  ֶאת  ַצְדָקא  ְיהּוָדא  ַרִּבי  יֹוֵסף'  'ּפֹוָרת  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ֵּפֵרׁש   ְּבָכ
ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ֻאָּמנּוֵתנּו   ּתֹוָרְת "ֶׁשְּתֵהא  ַמֶּסֶכת:  ַהְּמַסֵּים  ְּתִפַּלת 
ּוְתֵהא ִעָּמנּו ָלעֹוָלם ַהָּבא" – ֶׁשֹּלא ִנָּכֵׁשל ָחִליָלה ַּבֲעוֹון ָלׁשֹון ָהַרע 

ְוִתָּנֵטל ֵמִאָּתנּו ְזכּות ִלּמּוד ַמֶּסֶכת זֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא.

'ְּפִניֵני ֶנֶפׁש'; 'אֹוְצרֹות ָהַאָּגָדה', שה"ש ח"ב עמ' 22

ַמֲעָלתֹו ֶׁשל ַהָּׁשב ֵמַעְצמֹו
"ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ִנְרָּפא ֶנַגע ַהָּצַרַעת ִמן ַהָּצרּוַע" (יד ג)

ָּדַרׁש ַרֵּבנּו ֶאְפַרִים ִמּלּוְנְטִׁשיץ ְּבִסְפרֹו 'עֹוְללֹות ֶאְפַרִים' (ח"ב ַמֲאָמר 
רלו):

ִמְתָחֵרט  ָהָאָדם  ַּכֲאֶׁשר  ִהיא  ַּבְּתׁשּוָבה  ְּביֹוֵתר  ַהְּגבֹוָהה  ַהַּדְרָּגה 
ֵמַעְצמֹו ְּבֶטֶרם יֹוִכיחּוהּו אֹו ָיבֹואּו ָעָליו ִיּסּוִרים, ְוזֹאת ֲאֶׁשר ָרַמז 
ַהָּצַרַעת", ֵּכיַצד? "ִמן  ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ִנְרָּפא ֶנַגע  ַהָּכתּוב: "ְוָרָאה  ָּכאן 

ַהָּצרּוַע" – ְּבַעְצמֹו, ְּבא ֶׁשְּיעֹוְררּוהּו ֲאֵחִרים.

ַּתָּקָנָתם ֶׁשל ְמַסְּפֵרי ָלׁשֹון ָהַרע
"ְוָלַקח ַלִּמַּטֵהר... ְוֵעץ ֶאֶרז ּוְׁשִני תֹוַלַעת ְוֵאזֹב" (יד ד)

ְּבַמֶּסֶכת ֲעָרִכין (טו ב) הּוְבָאה ַּתָּקָנָתם ֶׁשל ְמַסְּפֵרי ָלׁשֹון ָהַרע: "ִאם 
ַּתְלִמיד ָחָכם הּוא – ַיֲעסֹק ַּבּתֹוָרה... ְוִאם ַעם ָהָאֶרץ הּוא – ַיְׁשִּפיל 

ַּדְעּתֹו".

ַעל ִּפי ֶזה ֵּפֵרׁש ְּב'ַפְרֵּדס יֹוֵסף' (ְלֵעיל יג א) ֶאת ֻנַּסח ַּבָּקַׁשת 'ֱאַקי 
ְנצוֹר' ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבִסּיּום ְּתִפַּלת 'ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה'.

ֲהֵרינּו   ָּכ ּוְלֵׁשם  ֵמָרע",  ְלׁשֹוִני  ְנצוֹר  "ֱאֵקי  ָאנּו:  ְמַבְּקִׁשים 
ְלַעם   – ִּתְהֶיה"  ַלּכֹל  ֶּכָעָפר  "ְוַנְפִׁשי  ַעְצֵמנּו:  ַעל  ְלַקֵּבל  ְמַבְּקִׁשים 

ָהָאֶרץ, ּו"ְפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶת" – ְלַתְלִמיד ָחָכם.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
לה

ני ּפְ ם

ַׁשֲעֵרי ָאֵמן ִנְפָּתִחים ְּבָטֳהַרת ַהְּמצָֹרע
"זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע..." (יד ב)

ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ִיְתרֹו פ א, וכעי"ז ְּבאּוְנְקלֹוס ָּכאן) ֻּתְרְּגָמה ַהִּמָּלה 
'ְמצָֹרע' – 'ְסִגיָרא'. ְּבֶדֶר ֶרֶמז ֵיׁש ִלְלֹמד ִמָּכ ִּכי ֲעוֹון ָלׁשֹון 
ָהַרע ּגֹוֵרם ִלְסִגיַרת ַׁשֲעֵרי ַהֶּׁשַפע ַהִּנְפָּתִחים ִּבְזכּות ֲעִנַּית 

ָאֵמן ַּכְּמבָֹאר ַּבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶל (רפה ב).

ַהֻּׁשָּתִפים  ְׁשֶׁשת  ֶׁשל  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ֶרֶמז:  ְלהֹוִסיף  ְוֵיׁש 
ַּבֲעוֹון ָלׁשֹון ָהַרע: 'אֹוֵמר', 'ֶנֱאָמר' [ְנׂשּוא ַהִּסּפּור] ּו'ְמַקֵּבל', 
ְּבֶאְמָצעּות  ַנֲעֵׂשית  ַהְּמצָֹרע  ֶׁשל  ָטֳהָרתֹו  ְוֵכן,  'ָאֵמן'.  ֵהם: 
צ"א  הּוא:  ֵּתבֹוֵתיֶהם  ֶׁשָראֵׁשי  ְוֵאזֹוב,  ִצּפֹוִרים  ֲהָבַאת 
'ָאֵמן'  ַׁשֲעֵרי  ִנְפָּתִחים  ְּבָטֳהָרתֹו  ִּכי  'ָאֵמן',  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה 

ֶׁשִּנְנֲעלּו ְּבָפָניו.

'ַּפְרְּפָראֹות ַלָחְכָמה'; 'ָמֵגן ַאְבָרָהם' (ַלַּמִּגיד ִמְּטִריְסק)

"ִהְתעֹוְררּות ְוַאְזָהָרה: ַעל ָהעֹוְמִדים ִלְפֵני ַהֵּתָבה... ָּכל ֵּתָבה יֹוִציאּו 
ֶׁשּיּוְכלּו  ַהְּבָרכֹות,  ְּבִסּיּום  ּוִבְפָרט  ְּברּוָרה –  ּוְבָׂשָפה  ַהָּלׁשֹון   ְּבִחּתּו

ַהּׁשֹוְמִעים ַלֲענֹות ָאֵמן, ִּכי ָּגדֹול ְׂשַכר ֲעִנַּית ָאֵמן" (ֶּפֶרק מח).

ֲעִנַּית  ְלַבֵּטל  ֶׁשֹּלא  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ְוָרץ  ְּבַכָּוָנה  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ָּכל  "ִּכי 
ָאֵמן, זֹוֶכה ְלש"ע עֹוָלמֹות" (ֶּפֶרק פב).

ַאְזָהָרה ְלַבֲעֵלי ַהְּתִפָּלה

ִאָּיר,  חֶֹדׁש  רֹאׁש  ה',  ְּביֹום 
ֶׁשל  ְּדִהּלּוָלא  יֹוָמא  ָחל 
ַרִּבי  ַהְּמֻקָּבל  ַהָּקדֹוׁש  ַהָּגאֹון 
ְּבִסְפרֹו  ּדּוְּבָנא.  ָאָב"ד  יֹוֵסף 
 ֶהֱאִרי יֹוֵסף'  'ְיסֹוד  ַהֻּמְפָלא 
'ָאֵמן',  ֲעִנַּית  ֶׁשל  ְּבַמֲעָלָתּה 

ּוֵבין ַהְּדָבִרים ָּכַתב 

ְּבֵני ֱאמּוִנים. ֻּכָּלנּו ִנְזָהִרים ַּבֲעִנַּית ָאֵמן.
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ֲעִמיָדה ְּבַתֲחַנת אֹוטֹוּבּוס ְצָדִדית ִּבְׁשַעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת ְוָקָרה, ּתֹו ַהְמָּתָנה ְמֻמֶּׁשֶכת ָלאֹוטֹוּבּוס ַהִּמְתַעֵּכב 
ִמְּלַהִּגיַע – ֵאיָנּה ִמן ַהֲחָויֹות ֶׁשָּנִעים ְלִהָּזֵכר ָּבֶהן, אּוָלם ִמְתָּבֵרר ִּכי ְלִעִּתים ְיכֹוָלה ַהְמָּתָנה זֹו ַלֲהפֹ ְלִבְלִּתי 

ִנְׁשַּכַחת ּוְלַׁשֵּמׁש ֶּפַתח ְלִסּפּור ַהְׁשָּגָחה ַמְפִּתיַע, ְּכִפי ֶׁשֵאַרע ַּבִּסּפּור ֶׁשְּלָפֵנינּו.

ִמֶּׁשֶּנֶעְצָרה ַהְּמכֹוִנית ַהְּקַטָּנה ָסמּו ַלַּתֲחָנה ַהֲחׁשּוָכה, ֶאֶבן ְּכֵבָדה ָנגָֹּלה ִמִּלּבֹו ֶׁשל ָהַרב ש., ַמִּגיד ִׁשעּור 
ְּבַאַחת ַהְּיִׁשיבֹות ַהֲחׁשּובֹות ִּבירּוָׁשַלִים. ְלַאַחר ְּכַמֲחִצית ַהָּׁשָעה ֶׁשל ַהְמָּתָנה ַחְסַרת ּתֹוֶחֶלת, ָׂשַמח הּוא 

ִלְראֹות 'הֵייִמיֶׁשע  ִאיד' ַהֵּמִאיץ ּבֹו ְּבִחּיּו ְלִהָּכֵנס ְלִרְכּבֹו.

"ְלֵהיָכן ָּפֶני מּוָעדֹות", ִהְתַעְנֵין ָהַרב ש., ְוַהַּנָהג ֶהָחִביב ֵהִׁשיב ִּבְׁשֵאָלה: "ְלֵהיָכן ָהַרב ָצִרי?" ָהַרב ש. ִצֵּין 
ֶאת ְמחֹוז ֶחְפצֹו ְוַהַּנָהג ָּפַסק ִמָּיד: "ַאִּסיַע אֹוְת ְלָׁשם".

ָהֶאְפָׁשרּות  ִלי  ֶׁשִּמְזַּדֶּמֶנת  ְוַעד  ְּפָרִטי,  ֶרֶכב  ִּבְרׁשּוִתי  "ֵאין  ִהְתַעֵּקׁש:  ַהַּנָהג  אּוָלם  ִלְמחֹות,  ִנָּסה  ש.  ָהַרב 
ִלְגמֹל ֶחֶסד ֶׁשָּכֶזה, ֲאִני ָׂשֵמַח ַלֲעׂשֹות זֹאת 'ַעד ַהּסֹוף'!".

ֵמַהַּנָהג  ש.  ָהַרב  ִּבֵּקׁש  ְּבִסּפּור",   ְל 'ְלַׁשֵּלם'  ִלי  ַהְרֶׁשה  ַהָּפחֹות  ְלָכל  ָעצּום,  ֶחֶסד  ִעִּמי  ֶׁשָּגַמְלָּת  "ֵּכיָון 
ֶהָחִביב, ּוָפַתח ִמָּיד ְּבִסּפּור ֲחִסיִדי אֹוֶתְנִטי:

"נֹוֵהג ָהָיה ָהַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ַרִּבי ְיִחיֵאל ֵמַאֶלְּכַסְנֶדר ִלְנסַֹע ִמֵּדי ָׁשָנה ִלְכָפר ְּבַאְלָטה ַהָּסמּו ְלָאֶלְּכַסְנֶדּר, 
ְּכֵדי ִלְנפֹׁש ּוְלִהְתַרֲעֵנן ֵמֲעַמל ֲעבֹוַדת ָקְדׁשֹו. ְּבנֹו ַהָּגדֹול ַרִּבי ְיַרְחִמיֵאל ִיְׂשָרֵאל ִיְצָחק ַּבַעל 'ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל' 

ִהְצָטֵרף ֵאָליו ְלַמְּסעֹוָתיו ְוִׁשְמּׁשֹו ְּבֶנֱאָמנּות.

ְּבַאַחת ַהָּׁשִנים, ַּכֲאֶׁשר ָיְצאּו ָהַרִּבי ּוְבנֹו ִלְׁשאֹף ֲאִויר ַצח ֵּבין ֲעֵצי ַהַּיַער, ִנְתַקף ְלֶפַתע ָהַרִּבי ְּבִׁשעּול ָחִריף. 
ִחָּורֹון ַעז ִהְתַּפֵּׁשט ַעל ָּפָניו, ְוהּוא ִהְתַיֵּׁשב ְּבחֶֹסר אֹוִנים ַעל ַסְפָסל ֶׁשִּנָּצב ַעל ֵאם ַהֶּדֶר. ַה'ִּיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל' 
ִהִּביט ְּבָאִביו ִּבְדָאָגה ַרָּבה. ְּבִריאּותֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ָהְיָתה ְלקּוָיה ְלַמַּדי ַּבָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות, ְוַגם ִמְּבִלי ְלָהִבין 

ֶיֶתר ַעל ַהִּמָּדה ְּבִעְנְיֵני ְרפּוָאה, ִנָּכר ָהָיה ִמֵּסֶבר ָּפָניו ִּכי הּוא ָׁשרּוי ְּבַסָּכַנת ַחִּיים ַמָּמִׁשית.

"ָחׁש ֲאִני ִּכי ִקִּצי ָקֵרב", ָׂשח ָהַרִּבי ַהָּזֵקן ַּבֲחָרָדה, אּוָלם ָאז הֹוִׁשיט לֹו ְּבנֹו ַהָּגדֹול ֶאת ָידֹו ְוָאַמר ְּבִבָּטחֹון:

"ָינּוַח ָנא ַאָּבא ְמַעט ַעל ַהַּסְפָסל. ַאל ָנא ִיְדַאג ִמַּמָּצבֹו, ְּבטּוָחִני ֵמַעל ְלָכל ָסֵפק ִּכי ִּבְמֵהָרה ָיׁשּוב ְלֵאיָתנֹו 
ְּכַבְּתִחָּלה!". 

ִּדְבֵרי ַהֵּבן ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְּבִבָּטחֹון ַרב ִהְרִּגיעּו ְמַעט ֶאת רּוחֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ַהָּיִׁשיׁש. ְׁשמּורֹות ֵעיָניו ֶנֶעְצמּו, ְוהּוא 
ָׁשַקע ִּבְתנּוָמה ַמְרִּגיָעה.

ֵּביְנַתִים ָּפַסע ַה'ִּיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל' ֶאל ַמֲעֵבה ַהַּיַער. ָׁשם, ֵּבין ָהֵעִצים ָהֲעבֹוִתים ֵהֵחל ִלְזעֹק ִּבְתִפָּלה ִלְרפּוַאת 
ֶנֶפׁש  ֶׁשּמֹוֵסר  ַהַּצִּדיק  ֲאִבי  ַעל  ָנא  חּוס  ְלהֹוִׁשיֵענּו.  ֶׁשּיּוַכל  ִמי   ִמַּבְלָעֶדי ֵאין  עֹוָלם,  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו  ָאִביו: 

ְלָעְבְּד, ּוְׁשַלח ְּדָבְר ְלהֹוִׁשיעֹו..."

ָחְזָרה  ַהִחּיּוִנּיּות  ֵאָליו.  ָׁשָבה  רּוחֹו  ַהֵּנס  ּוְלַמְרֵּבה  ִמְּתנּוָמתֹו,  ִהְתעֹוֵרר  ָהַרִּבי  ָחְלָפה.  ַהָּׁשָעה  ְּכַמֲחִצית 
ְלֵהָראֹות ַעל ָּפָניו, ְוכֹחֹוָתיו ָׁשבּו ֵאָליו ַאט ַאט.

ְלַאַחר ְזַמן ָמה, ְּכֶׁשָהַרִּבי ִהְתאֹוֵׁשׁש ֵּדי ָצְרּכֹו, ָּפָנה ָלׁשּוב ָלַאְכַסְנָיה. ְּבַדְרָּכם ָׁשַאל ָהַרִּבי ֶאת ְּבנֹו: "ֵמֵהיָכן 
ֶאת  ָאַמְרָּת  ֶׁשֹּלא  ְּבטּוָחִני  ַאָּתה,  ֱאֶמת  ִאיׁש  ִּכי   אֹוְת ְּבַהִּכיִרי  ֵהן   ?ִּבְדָבֶרי ָהַרב  ַהִּבָּטחֹון  ֶאת  ָׁשַאְבָּת 

ַהְּדָבִרים ִמן ַהָּׂשָפה ְוַלחּוץ, ַרק ְּכֵדי ְלָהִׁשיב ֶאת רּוִחי".

"א ַעל ַּדְעִּתי ִהְבַטְחִּתי ֶאת ַהְּדָבִרים", ֵהִׁשיב ַה'ִּיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל' ַעל ֲאָתר, "ִּכי ִאם ַעל ַּדַעת ְּגדֹוִלים, ֲהלֹוא 
הּוא ַרֵּבנּו ִיְׂשָרֵאל ֵמרֹוִז'ין ִזיָע"א, ֲאֶׁשר ָּדַרׁש ְּבִעְנָין ֶזה ֶאת ֵּבאּור ַהְּפסּוִקים ִּבְתִהִּלים (יג): 'ַעד ָאָנה ַּתְסִּתיר 
ֶאת ָּפֶני ִמֶּמִּני – ַעד ָאָנה ָאִׁשית ֵעצֹות ְּבַנְפִׁשי' – ַהְסָּתַרת ָּפִנים ִּתָּתֵכן ַרק ָּכל ְזַמן ֶׁשָהָאָדם ָּבטּוַח ִּכי ֵיׁש 
'ַהִּביָטה ֲעֵנִני ה'  ִּבְרׁשּותֹו ֵעָצה ּוִפְתרֹון ְלַמָּצבֹו. ְוַרק ְּכֶׁשהּוא ָחׁש חֶֹסר אֹוִנים, ְוַהְּקִריָאה ּפֹוֶרֶצת ִמִּפיו: 
'ַוֲאִני ְּבַחְסְּד ָבַטְחִּתי ָיֵגל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶת ָאִׁשיָרה  ֱאָקי ָהִאיָרה ֵעיַני ֶּפן ִאיַׁשן ַהָּמֶות' ֲאַזי זֹוֶכה הּוא ְל: 

ַלה' ִּכי ָגַמל ָעָלי'.

 ְּבֶדֶר ִנְמָצִאים  ָאנּו  ֲהֵרי  ֶזה:  ְּבָפסּוק  ַהְּמתָֹאר  ַּבַּמָּצב  עֹוְמִדים  ָאנּו  ַאף  ִּכי  ָחַׁשְבִּתי  ַּבְּדָבִרים  ְּכֶׁשִהְרַהְרִּתי 
ׁשֹוֵמָמה, ְלא ָּכל רֹוֵפא ּוְלא ְמַׁשֵּמׁש ֶׁשּיּוַכל ְלַסֵּיַע ַּבֲעֵדנּו. ָּברּור ָהָיה ִלי ִּכי ְּבָׁשָעה זֹו ֵאין ָלנּו ָּכל ֵעָצה 
ּוְתבּוָנה ֶאָּלא ִלְפנֹות ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ֶׁשַּיֲעֶלה ֲאֻרָּכה ְלַמְכאֹוְב, ְוָכ ָאֵכן ֵאַרע", ִסֵּים 

ַה'ִּיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל' ֶאת ְּדָבָריו.

ָהַרב ש. ִסֵּים ֶאת ַהִּסּפּור ְּבִדּיּוק ְּכֶׁשַהְּמכֹוִנית ִנְכְנָסה ִלְרחֹוב ְמגּוָריו. הּוא ִמֵהר ְלִהָּפֵרד ֵמַהַּנָהג ְּבתֹוָדה 
ְוָיַרד ֵמָהֶרֶכב.

*

ָהֲעָרִבים,  ְּבַאַחד  ְוִהֵּנה  ִמְּכָבר,  ֶזה  ֵמַהְּמאָֹרע  ִלְׁשּכַֹח  ִהְסִּפיק  ש.  ָהַרב  ִמְקֶרה.  אֹותֹו  ֵמָאז  ָחְלָפה  ְּכָׁשָנה 
ְּכֶׁשָחַלף ָסמּו ְלֵאזֹור ְמגּוָריו, ִנַּגׁש ֵאָליו ְלֶפַתע ַאְבֵר א ֻמָּכר ּוְׁשָאלֹו:

"ַהִאם ַאָּתה הּוא ַהְּיהּוִדי ֶׁשָּנַסע ִאִּתי ְּבָעָבר ִמַּתֲחָנה ְּפלֹוִנית ְלֵביְת, ּוְבַמֲהַל ַהְּנִסיָעה ִסֵּפר ִלי ֶאת ַהִּסּפּור 
ַעל ַה'ִּיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל'?"

ָהַרב ש. ֻהְפַּתע ַלֲחלּוִטין ֵמַהְּׁשֵאָלה ַהְּיִׁשיָרה. ָאְרכּו לֹו ַּכָּמה ְׁשִנּיֹות ְלִהָּזֵכר ּוְלָהִׁשיב ְּבִחּיּוב.

"ְׁשַמע ָנא", ִהְמִׁשי ִאיׁש ִׂשיחֹו ִּבְדָבָריו, "ְּבאֹותֹו ֶעֶרב ֶׁשִּנְפַּגְׁשנּו ִצַּיְנִּתי ִעם זּוָגִתי ָעׂשֹור ְלִנּׂשּוַאי. ָהָיה ֶזה 
'יֹום ִנּׂשּוִאין' ָעצּוב ְוקֹוֵדר ַּבֲעבּוֵרנּו, ַּבֲאֶׁשר ְלַצֲעֵרנּו א ָזִכינּו ַעד ָאז ְלִהָּפֵקד ְּבֶזַרע ֶׁשל ַקָּיָמא. 

ִנִּסינּו ְּכָבר ֶאת ָּכל ָהֵעצֹות ְוַהְּסֻגּלֹות ְוָדַרְׁשנּו ִּבְגדֹוֵלי ָהרֹוְפִאים ְוַהֻּמְמִחים, ַא ָּדָבר א הֹוִעיל ָלנּו. ּוְבִדּיּוק 
ְּבאֹותֹו ֶעֶרב קֹוֵדר ְוָעצּוב ָּפַגְׁשִּתי ְּב ְּכַמְלָא מֹוִׁשיַע.

ְּכמֹו ְנבּוָאה ִמָּׁשַמִים ִסַּפְרָּת ִלי ֶאת ַהִּסּפּור ַהַּמְתִאים ְּביֹוֵתר ְלאֹוָתּה ָׁשָעה. ִסּפּור ֶׁשִהְסַּתֵּים ְּבִדְבֵרי ָקְדׁשֹו 
ַהִּנְפָלִאים ֶׁשל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמרֹוִז'ין.

ֶּבַטח א ָחַׁשְבָּת ֶׁשַהִּסּפּור ְיַׁשֶּנה ֶאת ַחֵּיינּו, אּוָלם ַּבֲעבּוֵרנּו ָהָיה הּוא ְּכמֹו ָּבָרק ֶׁשֵהִאיר ָלנּו ֶאת ָהֲעָלָטה 
ְוַהֲחֵׁשָכה ֶׁשָּבֶהן ָהִיינּו ְׁשרּוִיים.

ְּבׁשּוֵבנּו ְלֵביֵתנּו ָּגְמָלה ְּבִלֵּבנּו ַהַהְחָלָטה ִּכי יֹוֵתר א ִנְדרֹׁש ָּברֹוְפִאים, א עֹוד ְנַחֵּזר ַאַחר ֵעצֹות ּוְסֻגּלֹות 
ְׁשֵלָמה  ֱאמּוָנה   ִמּתֹו ָהעֹוָלם  ְלבֹוֵרא  ְוַרק   ַא ִלְפנֹות  ֶהְחַלְטנּו  ַעְסָקִנים...  ֶׁשל  ָּבֵּתיֶהם  ְּבֶפַתח  ְוַנְמִּתין 

ְוַהָּכָרה ִּכי ִמִּבְלָעָדיו ֵאין ִמי ֶׁשּיֹוִׁשיֵענּו".

"ִלְפֵני ְּכחֶֹדׁש", ִסֵּים ָהִאיׁש ֶאת ִסּפּורֹו ַהִּבְלִּתי ֵיָאֵמן, "ָזִכינּו ֲאִני ְוזּוָגִתי ַלֲחבֹק ִּבְזרֹועֹוֵתינּו ֶיֶלד ְיהּוִדי ָטהֹור, 
ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא..."

'ְּתבּונֹות' ִמְׁשָּפִטים ַּתְׁשָע"ז; 'ַהִּיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ֵמָאֶלְּכַסְנֶדּר' עמ' 123

ֲהָכָנה ַלְּסִפיָרה
'ְלֵׁשם ִיחּוד'  ֵמֲאִמיַרת  ֵהֵחל  ֵאֶליָה;  ַהִּנְלוֹות  ַהְּמֻיָחדֹות  ַּבְּתִפּלֹות  ִהְתַיֲחָדה  ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת  ִמְצַות 
ז)  תפט  ַהַחִּיים'  ְּב'ַכף  ּוְרֵאה  פ"ה,  ַהְּזִמירֹות  ַׁשַער  ַחִּיים'  ֵעץ  ('ְּפִרי  ַהְּמֻקָּבִלים  ְּכַתָּקַנת  ְלָפֶניָה,  ַּבֲאִריכּות 
ֶׁשִהְתַקְּבָלה ְּבַרּבֹות ִמְּקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל (ְרֵאה 'נֵֹהג ַּכּצֹאן יֹוֵסף'), ְוַכֵּלה ַּבְּתִפּלֹות ּוַבַּבָּקׁשֹות ֶׁשֶּנֱאָמרֹות 

ַאֲחֶריָה.

'ֶׁשֶהֱחָינּו' ַעל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר
ַמְקִּדיִמים  ֶׁשָאנּו  ַלֲעִׂשָּיָתן  ָקבּוַע  ְזַמן  ֶׁשֵּיׁש  ַהִּמְצוֹות  ִלְׁשַאר  ְּבִנּגּוד  ִּכי  ָהֻעְבָּדה  ַעל  ָּתְמהּו  ַרִּבים 
ְלָבֵר 'ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה' ְּבֵעת ֲעִׂשָּיָתן ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה, ַעל ִמְצַות ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ֵאיֶנּנּו 

ְמָבְרִכים 'ֶׁשֶהֱחָינּו'.

ֵּתרּוִצים ַרִּבים ָנְתנּו ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים ְלָכ, ְלַהָּלן ָנִביא ַּכָּמה ֵמֶהם:

א.  ֵיׁש ֵמָהִראׁשֹוִנים ֶׁשָּפְסקּו ֶׁשָאֵכן ִמן ַהִּדין ָהָיה ֶׁשְּנָבֵר ֶׁשֶהֱחָינּו ('ִּבְרַּכת ַהְּזַמן') ַעל ָהעֶֹמר, ֶאָּלא 
ֶׁשֵּכיָון ֶׁשֶאת 'ְזַמן' ַהְּסִפיָרה ָּתְלָתה ַהּתֹוָרה ִּבְקִביעּות יֹום טֹוב ֶׁשְּלָפֶניָה ְוֶׁשְּלַאֲחֶריָה, ַּכָּכתּוב (ַוִּיְקָרא 
חֹוָבה  ְיֵדי  יֹוְצִאים  ָאנּו   ְלִפיָכ ַהַּׁשָּבת",  ִמָּמֳחַרת  ַעד  ַהַּׁשָּבת...  ִמָּמֳחַרת  ָלֶכם  "ּוְסַפְרֶּתם  טו):  כג 

ְּבִבְרַּכת ֶׁשֶהֱחָינּו ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבִקּדּוׁש ֶׁשל ֵליל יֹום טֹוב (ֶׁשל ָׁשבּועֹות – 'ְלבּוׁש' תפט א, אֹו ֶׁשל יֹום טֹוב ֵׁשִני 
ֶׁשל ֶּפַסח ְּבחּו"ל ְרֵאה 'ַחִּיים ְלרֹאׁש' ַעל הגש"פ, ִנְרָצה סֹוף אֹות יא), ְוַעל ֵּכן ָראּוי ְלַכֵּון ָּבּה ַעל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר 

('ִׁשֳּבֵלי ַהֶּלֶקט' רלד; ֵמִאיִרי ְּפָסִחים ז ב; ֵסֶפר ָהֶאְׁשּכֹול ֶּפַסח קנט ָועֹוד).

ב.  'ַּבַעל ַהָּמאֹור' (סֹוף ְּפָסִחים) ֵּתֵרץ: ִּבְרַּכת 'ֶׁשֶהֱחָינּו' ִנְתְקָנה ַרק ְלִמְצוֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ֲהָנָאה ָּכְלֶׁשִהי, 
ַא ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ֵאין ָּבּה ֲהָנָאה, ְוַאְדַרָּבה ִהיא ּגֹוֶרֶמת ָלנּו ְלָעְגַמת ֶנֶפׁש ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, 
ֶׁשֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ַּבְּזַמן ַהֶּזה ְלַהְקִריב ֶאת ָקְרַּבן ָהעֶֹמר ְּכִפי ֶׁשָהָיה ַּבְּזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים. 

ֶׁשָאז ִהְתִחילּו ִלְסּפֹר ִּבְזַמן ַהְקָרַבת ָהעֶֹמר (ְוַאף ַמְקִּפיִדים ָאנּו ְלַהְזִּכיר זֹאת ְּב'ָהַרֲחָמן' ֶׁשְּלַאַחר ַהְּסִפיָרה).

ג.  'ַּבַעל ָהֲעֵקָדה' (ֱאמֹר ַׁשַער סז) ֵּתֵרץ: ַמהּוָתּה ֶׁשל ַהְּסִפיָרה ִהיא ִּבּטּוי ִהְׁשּתֹוְקקּות ְוִצִּפָּיה ְליֹום 
ֶׁשעֹוְבִרים  ּוְכָכל  ַהּתֹוָרה,  ִמַּקָּבַלת  ְרחֹוִקים  ִהְננּו  ַהְּסִפיָרה  ְיֵמי  ֶׁשִּבְתִחַּלת  ְוֵכיָון  ַהּתֹוָרה,  ַקָּבַלת 
ַהָּיִמים ָּכ ִמְתָקְרִבים ָאנּו יֹוֵתר ֶאל ַהַּיַעד ְוַהַּמָּטָרה, ַעל ֵּכן ֵאין ָראּוי ְלָבֵר ֶׁשֶהֱחָינּו ִּבְתִחַּלת ְיֵמי 
ַהְּסִפיָרה, ֶאָּלא ַאְדַרָּבה ִעם ִסּיּוָמם, ְּכֶׁשִהְׁשַלְמנּו ֶאת ַּתְכִלית ְיֵמי ַהְּסִפיָרה ְּביֹום ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה, 

.ֲאַזי ָראּוי ֶׁשְּנָבֵר

ְּכֵדי  ִמְצַרִים  ֶׁשִּביִציַאת  ְּכֵׁשם  ָהֲאִר"י:  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  זֹאת  ֵּפֵרׁש  ִמּקֹוִריץ  ִּפיְנָחס  ַרִּבי  ָהְרַה"ק  ד.  
ְלהֹוִציא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִהְׁשִּפיַע ֲעֵליֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִמִּזיוֹו, ָּכ ְּבֵליל ַחג ַהֶּפַסח, ְּבֶאְמָצעּות 
ִקּיּום ִמְצוֹות ַהַּלְיָלה ַהִּנְׂשָּגב, זֹוִכים ְלָכל ָהאֹורֹות ֶׁשָּיִאירּו ִּביֵמי ַהְּסִפיָרה. ֶאָּלא ֶׁשִּמָּיד ַאַחר ָּכ ֵהם 
ִמְסַּתְּלִקים ֵמִאָּתנּו, ּוְבֶאְמָצעּות ַהְּסִפיָרה ָאנּו ִמְתַאְּמִצים ְלַהֲחִזיָרם ַעד ְלַחג ַהָּׁשבּועֹות ַמְדֵרָגה 
ַאַחר ַמְדֵרָגה, ְלִפיָכ ֵאין ָּכאן ָּדָבר ָחָדׁש ֶׁשֵּיׁש ְלָבֵר ָעָליו ('ּתֹוֶסְפָּתא ְלִמְדַרׁש ִּפיְנָחס' קפד, ּוְבֶיֶתר ֵּבאּור 

ִּב'ְבֵני ִיָּׂששָכר' ַמַאְמֵרי ִניָסן יב).

ה.  ָהְרַה"ק ַרִּבי ַאְבָרָהם ַיֲעקֹב ִמַּסִּדיגּוָרא ֵּבֵאר: ְּכִפי ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ְּב'ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם' ֶׁשִּלְפֵני 
ָהָיה  ָאֵכן   ְוָכ ּוִמֻּטְמאֹוֵתינּו...",  ִמְּקִלּפֹוֵתינּו  ְלַטֲהֵרנּו  "ְּכֵדי  נֹוֲעָדה:  ַהְּסִפיָרה  ָהעֶֹמר,  ְסִפיַרת 
ִּביִציַאת ִמְצַרִים: ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְׁשקּוִעים ְּבמ"ט ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה ְוא ָיְכלּו ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה ַעד 
ֶׁשִּיְזַּדְּככּו ִוימְֹרקּו ִמֻּטְמָאָתם ְּבמ"ט ְיֵמי ַהְּסִפיָרה. ְוֵכיָון ֶׁשִּמְּלַכְּתִחָּלה מּוָטב ָהָיה ִאּלּו א ָהִיינּו 
ִנְזָקִקים ְלִהְזַּדְּככּות זֹו, ַעל ֵּכן ֵאין ִמן ָהָראּוי ְלָבֵר ַעל ָּכ 'ֶׁשֶהֱחָינּו' ('ִּבְנַין ְׁשמֹה' – ִלּקּוִטים, ַּתְלִּפּיֹות 

אֹות לז).

ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש
ֵּבית  ֲעבֹוַדת  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּיִׁשיב  ִּבְתִפָּלה  ַלֲחתֹם  ָאנּו  נֹוֲהִגים  ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת  ֶאת 
ַהִּמְקָּדׁש ִלְמקֹוָמּה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן ֶסָלה. ְמקֹוָרּה ֶׁשל ְּתִפָּלה זֹו ְּבִדְבֵרי ָהַאּבּוִדְרַהם (ְּתִפּלֹות 
ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֲעבֹוַדת  ַיֲחִזיר  'ָהַרֲחָמן  ְואֹוֵמר:  ַהֵּׁשם  ֵמֵאת  ְמַבֵּקׁש  ָהעֶֹמר  ֶׁשָּמָנה  "ְוַאַחר  ַהֶּפַסח): 

ִלְמקֹוָמּה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו'".

ֶאת ַטַעם ַהִּמְנָהג ֵּבֵאר ַהְּׁשָל"ה (ְּפָסִחים, ֵנר ִמְצָוה סג): "הֹוִאיל ְוֵאין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים, ַעל ֵּכן ָאנּו 
אֹוְמִרים: 'ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש' – ְוָאז ִיְהֶיה ִמן ַהּתֹוָרה ּוְנַקֵּים ִמְצוֹוֶתיָה". ֶאָּלא ֶׁשְּכָבר 
ָּתַמּה ַהְּׁשָל"ה ֲהלֹוא ַקָּימֹות ִמְצוֹות נֹוָספֹות ֶׁשִּקּיּוָמן ַּבְּזַמן ַהֶּזה הּוא ִמְּדַרָּבָנן, ַמּדּוַע ַּדְוָקא ַאַחר 

ַהְּסִפיָרה ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ַעל ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש?

ְוֵיׁש לֹוַמר ִּכי ְּבׁשֹוֶנה ִמִּמְצוֹות ֲאֵחרֹות ֶׁשַאף ֶׁשַּבְּזַמן ַהֶּזה ֶׁשִחּיּוָבן הּוא ִמְּדַרָּבָנן, ִמָּכל ָמקֹום ָאנּו 
ְלַגְמֵרי  ׁשֹוָנה  ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת  ִמְצַות  ַהַּבִית,  ִּבְזַמן  ֶׁשִהְתַקְּימּו  אֶֹפן  ְּבאֹותֹו  ְּבִדּיּוק  אֹוָתן  ְמַקְּיִמים 
ֶׁשֵאין ָּבּה ַהְקָרַבת ָהעֶֹמר ּוְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם, ַעל ֵּכן ִמּתֹו ִהְׁשּתֹוְקקּות ְלִקּיּוָמּה ִּכְדָבֵעי ָאנּו ְמַסְּיִמים 
ַהְּדָבִרים  ִויסֹוד  ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת  ִּדיֵני  ֵלִוי',  'ִמֵּבית  הגש"פ  ִמְּבִריְסק  ַהְּגִרי"ז  ִּפי  ַעל  ָׁשם,  ַּבְּׁשָל"ה  (ְרֵאה  ָרצֹון'  ִּב'ְיִהי 

ְּבתֹוְספֹות ַּבְּמִגָּלה כ ב ד"ה ָּכל).

ַּב'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' (תפט י) הֹוִסיף ֶׁשַּגם ְלַדַעת ַהּסֹוְבִרים ֶׁשַאף ְּבָיֵמינּו ִהיא ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה, ְּבַוַּדאי 
(ְרֵאה   ָוֵאיָל ָהעֶֹמר  ַהְקָרַבת  ִמּיֹום  ַּבּתֹוָרה,  ֶׁשֶּנֱאָמר  ְּכִפי  ַנֲעֵׂשית  ְּכֶׁשִהיא  ְלַמֲעָלָתּה   ֲֹער ֶׁשֵאין 

בשעה"צ ָׁשם).

'ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹת' ַאַחר ַהְּסִפיָרה
סז)  (ְּתִהִּלים  ִּבְנִגינֹת"  "ַלְמַנֵּצַח  ִמְזמֹור  ֶאת  ַהְּסִפיָרה  ְלַאַחר  לֹוַמר  ָנֲהגּו  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּקִהּלֹות  ְּבַרּבֹות 
ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַאְרָּבִעים ָוֵתַׁשע ֵּתבֹות ְּכֶנֶגד מ"ט ְיֵמי ָהעֶֹמר, ְוִׁשְבָעה ְּפסּוִקים ְּכֶנֶגד ִׁשְבַעת ַהָּׁשבּועֹות 

ֶׁשֵּבין ֶּפַסח ַלֲעֶצֶרת ('ַּבַעל ָהֲעֵקָדה' ֱאמֹר סז פ"ד).

עֹוד הֹוִסיפּו ַהְּמֻקָּבִלים ֶׁשַּבָּפסּוק (ה): "ִיְׂשְמחּו ִויַרְּננּו ְלֻאִּמים" ְוגֹו' ֶיְׁשָנן מ"ט אֹוִתּיֹות ְּכֶנֶגד מ"ט 
ְיֵמי ַהְּסִפיָרה, ְוַעל ֵּכן ָּכְתבּו ֶׁשֵּיׁש ְלַכֵּון ְּבָכל יֹום ִמיֵמי ַהְּסִפיָרה, ִמְּלַבד ַהֵּתָבה ִמ'ַּלְמַנֵּצַח' ַהַּׁשֶּיֶכת 
ְלאֹותֹו ַהּיֹום, ַּגם ַעל ָהאֹות ִמָּפסּוק ֶזה ְלִפי ֵסֶדר ַהָּיִמים ('ְּפִרי ֵעץ ַחִּיים' ַׁשַער כב ֶּפֶרק ג-ַה; 'ַׁשְלֵמי ִצּבּור' 

ַּדף רחצ ְּבֵׁשם 'ָנִגיד ּוִמְצָוה').

ֲחִגיָגה':  'ַׁשְלֵמי  ַּבַעל  ְּבֵׁשם  כא)  ה  ַחי'  ְלָכל  ('מֹוֵעד  ָפָלאִג'י  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֵהִביא  ְמֻיֶחֶדת  ְסֻגָּלה 
"ְּבָכל ְיֵמי ָהעֶֹמר יֹאַמר ִּבְׁשַעת ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים (ֶׁשְּבִבְרכֹות ַהַּׁשַחר – ְרֵאה 'מֹוֲעֵדי ַיֲעקֹב' – 'ִזְכרֹון מֶֹׁשה' סי' י) 
ִמְזמֹור 'ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות' ְּבצּוַרת ַהְּמנֹוָרה, ְוהּוא ְסֻגָּלה ִנְפָלָאה ֶׁשַּיְצִליַח ְּבָכל ַמֲעָׂשיו ְוֵאינֹו ִנּזֹוק 

ָּכל אֹותֹו יֹום".

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ִסּפּור ְיׁשּוָעה ַעל ֵאם ַהֶּדֶר

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

סִספפּפּורר ם
ְסִפיַרת ָהעֶֹמר (ב)

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


