
ים ת ַאֲחֵרי – ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַהְׁשָּפָעָתּה ֶׁשל ָּפָרַׁשת 'ַאֲחֵרי מֹות' ַעל ּדֹוֵרנּו
"ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ַאֲחֵרי מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן" (טז א)

זֹו  ָּפָרָׁשה  ִלְקרֹא  ִּתְּקנּו  ִּכי  הּוָבא  ב)  (נז  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר 
ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ְּכֵדי ֶׁשִּיְצַטֲערּו ַהּׁשֹוְמִעים ַעל ִהְסַּתְּלקּוָתם ֶׁשל ָנָדב 
ֶׁשָּכל  ְּבָיֵדינּו  הּוא  ְּכָלל  ֶׁשֵּכן  ֲעוֹונֹוֵתיֶהם.  ִיְתַּכְּפרּו   ּוְבָכ ַוֲאִביהּוא 
ַהִּמְצַטֵער ּומֹוִריד ְּדָמעֹות ַעל ִמיָתָתם ֶׁשל ַצִּדיִקים ֻמְבָטח לֹו ֶׁשֹּלא 
"ְוָסר  ְואֹוֵמר:  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַמְכִריז  ְוָעָליו  ְּבַחָּייו,  ָּבָניו  ָימּותּו 

ֲעֹוֶנ ְוַחָּטאְת ְּתֻכָּפר" (ְיַׁשְעָיה ו ז).
ֵמָאז  ֶׁשָחְלפּו  ַרּבֹות  ּכֹה  ָׁשִנים  ְלַאַחר  ַמּדּוַע  ֶׁשְּנָבֵרר,  ָראּוי  ְוָאֵכן 
ְּדָמעֹות  ְונֹוִריד  ֶׁשִּנְצַטֵער  ִעְנָין  ֵיׁש  ֲעַדִין  ַוֲאִביהּוא,  ָנָדב  ְּפִטיַרת 
 ְּבַמֲהַל ֶׁשֵאְרעּו  ְוָקִׁשים  ַרִּבים  ִמִּמְקִרים  יֹוֵתר  ִהְסַּתְּלקּוָתם,  ַעל 

ַהִהיְסטֹוְרָיה ָהֲאֻרָּכה ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל?
ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי יֹוֵסף ְׁשמֹה ַּכְהְנָמן:

ַנֲעִמיק  ִאם   ַא ְוַעְכָׁשִוי,  ַצר  ְּבַמָּבט  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ִלְבחֹן  ָלנּו  ָנֵקל 
ְלִהְתּבֹוֵנן ָנִבין ִּכי ָנָדב ַוֲאִביהּוא ָהיּו ֲאָנִׁשים ָרֵמי ַמֲעָלה, ַעד ֶׁשֵהִעיד 
ְוַעָּתה  ּוֵמַאֲהרֹן.  ִמֶּמּנּו  ְּגדֹוִלים  ֶׁשָהיּו  ב)  יב  (ויק"ר  מֶֹׁשה  ֲעֵליֶהם 
ֵמהֹוָדם  ּוַמְרִעיִפים  ַּבַחִּיים  ִנְׁשָאִרים  ֵאּלּו  ְּגדֹוִלים  ָהיּו  ִאּלּו  ַנְחׁשֹב: 
ַעל ַאְנֵׁשי ּדֹור ַהִּמְדָּבר – ַהְׁשָּפָעָתם ָהְיָתה ְמרֹוֶמֶמת ֶאת ְּבֵני ּדֹוָרם 
ְמרֹוָמם  ִמּדֹור  ַמְתִחיָלה  ָהְיָתה  ַהּדֹורֹות  ְיִריַדת  ְוִאם  ִלְמאֹד.  ַעד 
יֹוֵתר, ָהִיינּו ַהּיֹום ְּבַמְדֵרָגה ְּגבֹוָהה ַהְרֵּבה יֹוֵתר, ְוֵאי א ִנְבֶּכה ַעל 

'ִּדְבֵרי ְיׁשּוָעה ְוֶנָחָמה' עמ' ריְּפִטיָרָתם?! 

ִּבְרַּכת 'ַהּגֹוֵמל' ַלּכֵֹהן ַהָּגדֹול
"ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ָאִחי ְוַאל  ָיבֹא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש... ְוא ָימּות" (טז ב)
"ְּבָׁשָעה ֶׁשַהּכֵֹהן ִנְכַנס ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים; ָזָכה – ִנְכַנס ְּבָׁשלֹום, א ָזָכה – 
ִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכרּוִבים יֹוֵצא ַלַהב ְוִנְׂשַרף ִמִּבְפִנים ָוֵמת" (זוה"ח ח"א ו א).

ְּבִחּבּורֹו 'ַמֲחִזיק ְּבָרָכה' ַעל ַה'ֻּׁשְלָחן ָערּו' (או"ח ריט א-ב) ִהְסַּתֵּפק 
ַהִחיָד"א ַהִאם ְלַאַחר ֶׁשָּיָצא ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְּבָׁשלֹום ִמּקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים 
ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ָהָיה ָעָליו ְלָבֵר 'ַהּגֹוֵמל' ַעל ֶׁשָּיָצא ְּבָׁשלֹום, ֶׁשֹּלא 

ְּכמֹו ּכֲֹהִנים ֲאֵחִרים ֶׁשֹּלא ָזכּו ָלֵצאת ָוֵמתּו.
ַסָּכָנה  ִּבְמקֹום  ָמצּוי  ֶׁשָהָיה  ְלִמי  נֹוֲעָדה  'ַהּגֹוֵמל'  ִּבְרַּכת  ְוִהְכִריַע: 
ְוִנַּצל. ִאם ֵּכן, ֶאת קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים, ְמקֹום ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה, ְּבַוַּדאי 
ְּתלּוָיה  ַהּכֵֹהן  ְיִציַאת  ֶׁשֵאין  ְוֵכיָון  ַסָּכָנה'.  ִּכ'ְמקֹום  ְלַכּנֹות  ִנָּתן  א 
ֶאָּלא ְּבַמהּותֹו ִאם ָּכֵׁשר הּוא ִאם ָלאו, ִנְמָצא ֶׁשִאם ָיָצא ְּבָׁשלֹום – 

ֵמעֹוָלם א ִהְכִניס ַעְצמֹו ִלְמקֹום ַסָּכָנה.

ְיֵהא ַרֲעָוא ַקֵּמּה ְּדִיְׁשֵרי ַעל ַעֵּמּה
"ַהֹּׁשֵכן ִאָּתם ְּבתֹו ֻטְמאָֹתם" (טז טז)

ָׂשח ַרִּבי ֵמִאיר ְיִחיֵאל 'ַהָּׂשָרף' ִמּמֹוְגֵיִליְנָצא:
 ְּבתֹו ַאף  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִאָּתנּו  ֶׁשִּיְׁשּכֹן  ַהַהְבָטָחה  ַלְמרֹות 
ֻטְמָאֵתנּו, ָעֵלינּו ִלְׁשאֹף ָּתִמיד ְלִהְתַקֵּדׁש ּוְלִהַּטֵהר, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה לֹו 
ַנַחת רּוַח ְּבׁשֹוְכנֹו ְּבתֹוֵכנּו. ְוַעל ָּכ ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ַּבְּזִמירֹות ְלֵליל 
ַׁשָּבת: "ְיֵהא ַרֲעָוא ַקֵּמּה ְּדִיְׁשֵרי ַעל ַעֵמּּה, ְּדִיְתַעּנֵג ִלְׁשֵמּה ִּבְמִתיִקין 
ָעֵלינּו,  ְׁשִכיָנתֹו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשַּיְׁשֶרה  ָרצֹון  ְיִהי  ְודּוְבִׁשין" – 

'ִניצֹוֵצי אֹורֹות' ְּתַצֶּוה תשס"ג עמ' ד ְוִיְהֶיה לֹו ִמָּכ עֶֹנג ְוִׂשְמָחה.

ְּתִפָּלה ְּבָלׁשֹון ֲאָרִמית
"ְוָכל ָאָדם א ִיְהֶיה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְּבבֹאֹו ְלַכֵּפר ַּבּקֶֹדׁש ַעד ֵצאתֹו" 

(טז יז)

ֶׁשֲאִפּלּו  ה)  א  (יֹוָמא  ִּבירּוַׁשְלִמי  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו  ֶזה  ָּפסּוק  ַעל 
ַהַּמְלָאִכים ֶׁשֲעֵליֶהם ֶנֱאָמר: "ּוְדמּות ְּפֵניֶהם ְּפֵני ָאָדם" (ְיֶחְזֵקאל א י), 

א ִיְהיּו ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְכַנס ַהּכֵֹהן ִלְפַני ְוִלְפִנים.

ֶאת  ְּפלֹוְנְסק  ֶׁשל  ַרָּבּה  ִמיְכְלזֹון  ְיֶחְזֵקאל  ְצִבי  ַרִּבי  ִיֵּׁשב   ְּבָכ
ְּתִמיַהת ַהְּמָפְרִׁשים: ַמּדּוַע ְמַסֵּים ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ֶאת ְּתִפָּלתֹו ְּבקֶֹדׁש 
ִמְּדֵבית  ׁשֹוְלָטן  ָעִביד  ַיֲעֵדי  "א  ַּבֲאָרִמית:  ַּבִּמִּלים  ַהֳּקָדִׁשים 
"א  י):  (מט  ִּבְבֵראִׁשית  ַהָּפסּוק  ִּבְלׁשֹון  ְוא  ב),  נג  (יֹוָמא  ְיהּוָדה" 

ָיסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה"?

ַהּכֵֹהן  ֶהְרָאה  ֲאָרִמית  ְּבָלׁשֹון  ִּבְתִפָּלתֹו  ְמבָֹאר:  ַהְּירּוַׁשְלִמי  ְלִדְבֵרי 
ִּבְׁשהּותֹו  ַהֳּקָדִׁשים  ְּבקֶֹדׁש  ִנְמָצִאים  ֵאיָנם  ַהַּמְלָאִכים  ִּכי  ַהָּגדֹול 
ָׁשם, ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו ֲחָכִמים (ַׁשָּבת יב ב): "ָּכל ַהּׁשֹוֵאל ְצָרָכיו ְּבָלׁשֹון 
ֲאַרִּמי, ֵאין ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ִנְזָקִקין לֹו, ֶׁשֵאין ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ַמִּכיִרין 

ְּבָלׁשֹון ֲאַרִּמי".
ׁשּו"ת 'ִּתירֹוׁש ְוִיְצָהר' סי' קכא

'ָיָדיו' ְּכ'ָידֹו' ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה
ָעָליו"  ְוִהְתַוָּדה  ַהַחי  ַהָּׂשִעיר  רֹאׁש  ַעל  ָיָדו  ְׁשֵּתי  ֶאת  ַאֲהרֹן   ְוָסַמ"

(טז כא)

ְלקֹוְרָאּה  ֶׁשִּנָּתן   ָּכ ָחֵסר,  ִּבְכִתיב  ִנְכְּתָבה  "יָדָו"  ֶׁשַהִּמָּלה   ִמָּכ
ִּבְלׁשֹון ָיִחיד 'ָידֹו', ֵהִביא ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִאיֶסְרִלין ַּבַעל 'ְּתרּוַמת ַהֶּדֶׁשן' 
 ָצִרי ַהְּתִפָּלה  ְּבֵעת  ִּכי  ד)  ה  (ְּתִפָּלה  ָהַרְמָּב"ם  ֶׁשל  ִלְפָסקֹו   ֶסֶמ
ַהְּׂשָמאִלית",  ַעל  ַהְּיָמִנית  ְּכפּוִתין,  ִלּבֹו  ַעל  "ָיָדיו  ְלַהִּניַח  ָהָאָדם 
ְוִנְראֹות  ֲאגּודֹות  ָיָדיו  ְׁשֵּתי  ִיְהיּו  ְוַהִּוּדּוי  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשִּבְׁשַעת  ְּכלֹוַמר 

'ֵּבאּוֵרי ַמַהְרִא"י'ְּכָיד ַאַחת.

ַהְזָּכַרת ֵׁשם ַהחֹוֶלה ְּבֶדֶר ָּכבֹוד
"ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו" (יט ג)

"ֵאיֶזהּו  ג):  ו  (ַמְמִרים  ָהַרְמָּב"ם  ָּכַתב  ָאִביו  מֹוָרא  ִהְלכֹות  ְלִעְנַין 
'מֹוָרא'... ְוא ִיְקָרא לֹו ִּבְׁשמֹו א ְּבַחָּייו ְוא ְּבמֹותֹו, ֶאָּלא אֹוֵמר 

'ַאָּבא ָמִרי'".
אּוָלם ָּכַתב ַּבַעל ֵסֶפר ֲחִסיִדים (אֹות תת), ִּכי ְּכֶׁשִּמְתַּפֵּלל ַהֵּבן ַעל 
הֹוָריו ַהחֹוִלים ַיְזִּכיר ֶאת ְׁשָמם ִמְּבִלי ְלהֹוִסיף ָּתֳאֵרי ָּכבֹוד, ּוֵפֵרׁש 
ָלָאָדם  ָראּוי  ֶׁשֵאין  ִמּׁשּום  ֶׁשהּוא  ָׁשם)  עֹוָלם'  'ְּבִרית  (ַהָּגהֹות  ַהִחיָד"א 
ְלִהְתַיֵחס ְּבָלׁשֹון ַהְּמַבֵּטאת ִיְרָאה ְּכַלֵּפי ָּבָׂשר ָוָדם, ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא 

עֹוֵמד ִּבְתִפָּלה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא.
ְלאֹור זֹאת ָּתְמהּו ַרִּבים: ֵּכיַצד ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ְּבִסּיּום ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון: 

"ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵר ֶאת ָאִבי מֹוִרי... ְוֶאת ִאִּמי מֹוָרִתי..."?
ָׁשלֹוׁש ְּתׁשּובֹות ָמָצאנּו ִלְׁשֵאָלה זֹו:

ְּתִפָּלה  ֵּבין  ִחֵּלק  ַראחֹוב  ֶׁשל  ַרָּבּה  ְפִריְדַמן  ַחִּיים  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  א. 
ֶׁשַּמְזִּכיִרים ָּבּה ֵׁשם ָׁשַמִים ִּכְתִפָּלה ֶׁשַעל אֹודֹוֶתיָה ִּדֵּבר ַּבַעל ֵסֶפר 
('ִלּקּוֵטי  ָׁשַמִים  ֵׁשם  ָּבּה  ַמְזִּכיִרים  ֶׁשֵאין  ָהַרֲחָמן  ִלְתִפַּלת  ֲחִסיִדים, 

ַמֲהִרי"ח' ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון).

הּוא  ׁשֹוֶנה  ִּכי  ֵּבֵאר  ַהָּים'  'ַמְרָּגִלּיֹות  ַּבַעל  ַמְרָּגִלּיֹות  ְראּוֵבן  ַרִּבי  ב. 
ְלַהְזִּכירֹו  ָראּוי  א  ֶׁשָאֵכן  ַמָּזלֹו,  ֶׁשהּוַרע  ַהחֹוֶלה  ַעל  ַהִּמְתַּפֵּלל 
 ְּבתַֹאר ָּכבֹוד, ְלֵבין ְּתִפָּלה ַעל ִעְנָין ַאֵחר ֶׁשָּבּה ֵאין ְלַהְקִּפיד ַעל ָּכ

(הגש"פ 'ֵּבֵאר ִמְרָים' ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון).

ּפֹוִנים  ֶׁשָּבּה  ַהחֹוֶלה  ַעל  ְּתִפָּלה  ֵּבין  ִחֵּלק  הֹוִמיֶנר  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ג. 
ַהֶּנֱאֶמֶרת  ָהַרֲחָמן  ְּתִפַּלת  ְלֵבין  נֹוֵכַח,  ִּבְלׁשֹון  הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש 
ִּבְלׁשֹון ִנְסָּתר, ֶׁשָּבּה ֻמָּתר ַלִּמְתַּפֵּלל ְלַהְזִּכיר ֶאת הֹוָריו ְּבֶדֶר ָּכבֹוד 

('ֶעֶבד ַהֶּמֶל' ְקדֹוִׁשים).

ְזִהירּות ְיֵתָרה ְּבִבְרַּכת ַהִּמיִנים
"א ִתְׂשָנא ֶאת ָאִחי ִּבְלָבֶב" (יט יז) 

ִמָּפסּוק ֶזה ָלַמְדנּו ַעל ָהִאּסּור ִלְׂשנֹא ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל. אּוָלם ָאְמרּו 
ֲחָז"ל (ְּפָסִחים קיג ב) ֶׁשָאָדם ָרָׁשע ֶׁשָּידּוַע ֶׁשָעַבר ְּבֵמִזיד ַעל ִמְצָוה 
ְלׂשֹוְנאֹו.  חֹוָבה  ְוַאף  ֻמָּתר  ָעֶליָה,  ַלֲעבֹר  ֶׁשֹּלא  ִנְזָהִרים  ֶׁשַרִּבים 
ָאְמָנם ָּכְתבּו ַהּתֹוְספֹות ָׁשם ֶׁשָּכל ַהֶהֵּתר ִלְׂשנֹא ֶאת ַהחֹוֵטא הּוא 
ַרק ַעל ֲחָטָאיו, ְוַעל ֵּכן ֵיׁש ְלִהָּזֵהר ֶׁשִּׂשְנָאה זֹו א ִּתְגרֹם ְלׂשֹוְנאֹו 

ִׂשְנָאה ְּגמּוָרה.
ַעל ִּפי ֵּפרּוׁש ֶזה ֵּבֵאר ָה'ִאְמֵרי ֱאֶמת' ְּתִמיָהה ָהעֹוָלה ְלִמְקָרא ִּדְבֵרי 
ַהְּגָמָרא ִּבְבָרכֹות (כח ב): "ִׁשְמעֹון ַהַפקֹוִלי ִהְסִּדיר י"ח ְּבָרכֹות ִלְפֵני 
ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַעל ַהֵּסֶדר ְּבַיְבֶנה. ָאַמר ָלֶהם ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָלֲחָכִמים: 
ְׁשמּוֵאל  ָעַמד  ַהְּצדֹוִקים?'  ִּבְרַּכת  ְלַתֵּקן  ֶׁשּיֹוֵדַע  ָאָדם  ֵיׁש  'ְּכלּום 
ְמֻיָחד  ְלַתָּנא  ֻהְצְרכּו  זֹו  ִּבְבָרָכה  ַּדְוָקא  ַמּדּוַע   – ְוִתְּקָנּה"  ַהָּקָטן 

ֶׁשְּיַתְּקָנּה?
ְּבָרם, ֵּכיָון ֶׁשְּבָרָכה זֹו ּכֹוֶלֶלת ְּבתֹוָכּה ְקָללֹות ִנְמָרצֹות ְּכֶנֶגד אֹוְיֵבי 
ה' ְואֹוְיֵבינּו, ְצִריִכים ָהיּו ְלַתְּקָנּה ְּבֹאֶפן ֶׁשִּמּלֹוֶתיָה ִּתְהֶייָנה ְמֻכָּונֹות 
ִׂשְנָאה  ְלׂשֹוְנָאם  ָלנּו  ִיְגְרמּו  ְוא  ֶׁשָּבֶהם  ָהַרע  ַהֵחֶלק  ְּכַלֵּפי  ַרק 
ְּגמּוָרה. ִּתּקּון ֶׁשל ְּבָרָכה ָּכזֹאת ָיכֹול ָהָיה ְלַתֵּקן ַרק ְׁשמּוֵאל ַהָּקָטן, 
ֶׁשְּׁשגּוָרה ָהְיָתה ְּבִפיו ָהִאְמָרה: "ִּבְנפֹל אֹוִיְב ַאל ִּתְׂשַמח" (ָאבֹות ד 

כד) ַהְּמַבֵּטאת יֹוֵתר ִמּכֹל ֶאת ַהְּכָלל ָהָאמּור ְלֵעיל.
'ִאְמֵרי ֱאֶמת' ִלּקּוִטים עמ' 30

ִּכי ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד
"ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו" (יט ל)

ְּבֵסֶפר ֲחִסיִדים (אֹות קכח) ֻסַּפר ַעל אֹודֹות ַרִּבי ַיֲעקֹב ֶּבן ַרִּבי ָיָקר, 
ֲארֹון  ֶׁשִּלְפֵני  ַהַּקְרַקע  ֶאת  ִּבְזָקנֹו  ְמַכֵּבד  ָהָיה  ִּכי  ַרִׁש"י,  ֶׁשל  ַרּבֹו 

ַהּקֶֹדׁש.
אּוָלם ְּבֵסֶפר 'ִמְׁשַנת ֲחָכִמים' (אֹות ריט) ֵהִביא ַרִּבי מֶֹׁשה ַחִּגיז ֶׁשֹּלא 
ַרּבֹו ֶׁשל ַרִׁש"י ָנַהג ֵּכן, ֶאָּלא ָסבֹו ֶׁשל ַרִׁש"י, ְוזֹו ַהִּסָּבה ֶׁשְּבִגיָנּה ָזָכה 

ְלֶנֶכד ֶׁשֵהִאיר ֶאת ֵעיֵניֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל.

ִמְּפֵני 'ְׁשֵמּה' ָּתקּום
"ִמְּפֵני ֵׂשיָבה ָּתקּום" (יט לב)

נּוַכל  ֶזה  ִמָּפסּוק  ִּכי  ַּפְלִטיֵאל,  ַחִּיים  ַרֵּבנּו  ָּכַתב  ַלּתֹוָרה  ְּבֵפרּוׁשֹו 
'ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא'  ִלְלֹמד ֶרֶמז ְלָכ ֶׁשֵּיׁש ַלֲעמֹד ִּבְׁשַעת ֲעִנַּית 
(ְרֵאה ָרָמ"א או"ח נו א), ּוְכִדְלַהָּלן: ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות "ִמְּפֵני ֵׂשיָבה" ְוסֹוָפן 

ִהָּנם: 'ְׁשֵמּה', ְוַעל ָּכ מֹוָרה ַהּתֹוָרה: "ָּתקּום!".

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ּדֹוֵרנּו על

ני ּפְ ם

'ָאֵמן' ְּכָקְרָּבן
"ְּבזֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְּבַפר ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל 

ְלֹעָלה" (טז ג)

ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ָּפסּוק ֶזה ִמְצָטְרִפים ַיְחָּדו ְלִגיַמְטִרָּיה 
ְלָמה  ֶרֶמז   ִמָּכ ִלְלֹמד  ֵיׁש  'ָאֵמן'.  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה  צ"א 
ֶׁשָּכְתבּו ַהְּמֻקָּבִלים ִּכי ְּבכַֹח ֲעִנַּית ָאֵמן ָיכֹול ָהָאָדם ְלהֹוִריד 
ֲעבֹוַדת  ִּבְׁשַעת  יֹוֵרד  ֶׁשָהָיה  ַהֶּׁשַפע  ְּכאֹותֹו  ָלעֹוָלם  ֶׁשַפע 

ַהָּקְרָּבנֹות.
'ְּפִרי ִיְצָחק' עמ' מח

בני אמונים. עונים וזוכים.

ִּבירּוָׁשַלִים  ִּכי  ִצֵּין  ְׁשִליָט"א  ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין  ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
'ָקדֹוׁש!' ְוזֹאת ִמִּסָּבה ַאַחת ִויִחיָדה;  ִּכּנּו ְיהּוִדי ְמֻסָּים ְּבֵׁשם 
ַּגם ִּבְהיֹותֹו ָחלּוׁש ִהְתַאֵּמץ ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ְּכֵדי ַלֲענֹות 
'ָקדֹוׁש'?  ָאֵמן ַעל ַהְּבָרכֹות. ּוַמהּו ְׂשָכרֹו ֶׁשל ַהּזֹוֶכה ְלִהָּקֵרא 
ְּכִפי  ַהְפָסָקה.  ְלא  ָלֶנַצח,  ְלַהֵּלל   – ֶסָלה'   ִל'ְיַהְללּו זֹוֶכה 
ֶׁשָאְמרּו ַּבִּמְדָרׁש: 'ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה זֹוֶכה ְועֹוֶנה 

ָאֵמן ֶלָעִתיד ָלבֹא' (מד"ר ִּכי ָּתבֹא).
'נֹוְטֵרי ָאֵמן' ח"א עמ' קנז

'ּוְקדֹוִׁשים 
ְּבָכל יֹום 
 ְיַהְללּו
ֶסָלה'
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הּוא  ַּבַּמֲחֶנה.  ְלַהְתִחיל  ֶׁשָעַמד  נֹוָסף  ַמר  יֹום  ַעל  ַיעְנֶק'ל  ְלר'  אֹוְתתּו  ֵאיְמָתִנּיֹות  ּוְנִביחֹות  ְצָעקֹות  ְּבִליל 
ִמֵהר ַלֲעטֹות ַעל ַעְצמֹו ֶאת ְּבָגָדיו ַהְּבלּוִיים ּוְלִהְתַיֵּצב ָהֵכן ְלִמְסַּדר ַהּבֶֹקר. ְּבתֹו ַּדּקֹות ְספּורֹות ִיְמָצא 
ַעְצמֹו ַיַחד ִעם ַאְלֵפי ֻמֵּכי ַהּגֹוָרל ֶׁשְּסָבבּוהּו ַעל ַהַּמָּׂשִאּיֹות ַהְּמֻגָּׁשמֹות ֶׁשּתֹוֵבְלָנה אֹוָתם ֶאל ַמֲעַמֵּקי ַהַּיַער 
ַהָּסמּו. ָׁשם ֲעִתיִדים ָהיּו ַלֲעמֹל ַעד ִלְׁשעֹות ַהַּלִיל ַהְּמֻאָחרֹות ַּבֲעבֹוָדה ָקָׁשה ּוְמָפֶרֶכת ֶׁשל ֲחִטיַבת ֵעִצים 

ְוַהֲעָבָרָתם ְלַרְּכבֹות ַמָּׂשא ַרּבֹות ְקרֹונֹות.

ְּבעֹוד ַרִּבים ִמְּׁשֵכָניו ַלַּמֲחֶנה ִמְתּגֹוְלִלים ַעל ִמְׁשָּכָבם, ָחׁש ר' ַיעְנֶק'ל ְלִפָּנתֹו ַהְּקבּוָעה ּוִמֵהר ְלַהִּניַח ֶאת 
ַהְּתִפִּלין ַהְּיָקרֹות ֶׁשִהְצִליַח ְלַהְבִריַח ְּבֶדֶר א ֶּדֶר. ְלַאַחר ֲאִמיַרת ְּפסּוֵקי ְקִריַאת ְׁשַמע ִמֵהר ְלָהִסיָרן 

ּוְלִהְתַיֵּצב ְלִמְסַּדר ַהּבֶֹקר.

ְּבַמֲעֵבה ַהַּיַער, ֵּבינֹות ָלֵעִצים ַהְּגבֹוִהים ְוָהֲעבֹוִתים, ִהְמִׁשי ַרִּבי ַיעְנֶק'ל ִּבְתִפָּלתֹו, ּתֹו ֶׁשָּיָדיו ַהֲחסֹונֹות 
אֹותֹו  ִזְּכָתה  ַּפַעם  ֶׁשֹּלא  ָּכזֹו  ּוִמְתַּגַּבַהת,  הֹוֶלֶכת  ְּתלּוִלית  ַּתְחֵּתיֶהן  ְויֹוְצרֹות  ִּבְמֻיָּמנּות  ָּבֵעִצים  ַמּכֹות 

ִּבְטִפיַחת ֶׁשֶכם ִמיֵדי ְמַפְּקָדיו ֶׁשִּמַּׁשַחר ַטל ַיְלדּוָתם ֻחְּנכּו ְלַהֲעִריץ ּכַֹח ּוְגבּוָרה. 

ְׁשמּוָעה ַמְלִחיָצה ֶׁשִהְסּתֹוְבָבה ַּבָּיִמים ָהַאֲחרֹוִנים ָטְרָדה ֶאת ַמֲחַׁשְבּתֹו ֶׁשל ר' ַיעְנֶק'ל ְוֵהִעיָקה ַעל ִלּבֹו 
ַעד ְמאֹד; ַעל ִּפי ַהְּׁשמּוָעה, ַהַּמֲחֶנה ַהִּסיִּביִרי ֶׁשּבֹו ָׁשהּו ָעִתיד ָהָיה ְלִהְתַּפּנֹות ְּבָקרֹוב ְוַלֲעבֹר ְלָמקֹום ִנָּדח 

ּוְמֻרָחק ְּבַהְרֵּבה ֵמַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָהיּו ְמֻמָּקם ַעד ַעָּתה.

ַּגם ָּכ ָחׁש ִּכי ַחָּייו ְנתּוִנים ְּבַסָּכָנה ְוִכי הּוא עֹוֵמד ְלִהְתמֹוֵטט ַּתַחת ַמָּׂשא ֲעבֹוַדת ַהָּפֶר, ְוָלֵכן ָחַׁשׁש ר' 
ַיעְנֶק'ל ְמאֹד ֵמָהֶאְפָׁשרּות ַלֲעבֹר ַּדְוָקא ַעְכָׁשו ְלָמקֹום ָזר ּוְמֻנָּכר; ֶאְפָׁשר ֶׁשַהְּׁשִמיָרה ּבֹו ִּתְהֶיה ֲהדּוָקה 
יֹוֵתר, ֶאְפָׁשר ֶׁשָהֲעבֹוָדה ּבֹו ִּתְהֶיה ָקָׁשה יֹוֵתר, ַא ָּברּור ֵמַעל ְלָכל ָסֵפק ִּכי ֶאְפָׁשרּות ַהְּבִריָחה ִמֶּמּנּו ִּתְהֶיה 

ְּבָעָיִתית ַעד ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרית.

ְיהּוִדית.  ִמְׁשָּפָחה  ִמְתּגֹוֶרֶרת  ָׁשַמע,   ָּכ ֶׁשָּבּה,  ַלֲעָיָרה  ָסִביר  ְּבֶמְרָחק  ָׁשַכן  ַעָּתה,  ָׁשָהה  ֶׁשּבֹו  ַהַּמֲחֶנה 
ְּבָתְכִנית ַהְּבִריָחה ֶׁשָהָגה ֶזה ִמְּכָבר ָהְיָתה ִמְׁשָּפָחה זֹו ֲאמּוָרה ִלְתּפֹס ָמקֹום ֶׁשל ָּכבֹוד.

ַרִּבי ַיעְנֶק'ל ֶהֱחִליט ֶׁשָעָליו ִלְברַֹח ִויִהי ָמה.

ְּבִאיׁשֹון ַלִיל, ְּכֶׁשְּׁשֵכנֹו ַלַּדְרָּגׁש, ּגֹוי ְמֻגָּדל ּוְמֻגָּׁשם, ָׁשקּוַע ָהָיה ְּבֵׁשָנה ֲעֻמָּקה ְוקֹוָלִנית, ֵהֵחל ַרִּבי ַיעְנֶק'ל 
ַּבֲחִפיַרת ִמְנָהָרה ַּתת ַקְרָקִעית ֶׁשַּדְרָּכּה ִּתְכֵנן ִלְברַֹח ֶאל ַהֹחֶפׁש. ֵּכִלים ַמְתִאיִמים א ָהיּו ְּבָידֹו, אּוָלם ְּבכַֹח 
ָהָרצֹון ֶׁשִּפֵעם ּבֹו ּוִבְנִחיׁשּות ֶׁשִאְפְיָנה אֹותֹו ִׁשֵּנס הּוא ֶאת ָמְתָניו ְוא ָעַצר ִמְּמַלאְכּתֹו ַעד ִהְפִציַע ַהַּׁשַחר.

הּוא  ָקרֹוב  ִּכי  ֶׁשָחׁש  ַעד  ִּבְזִהירּות,   ַא ִּבְנִחיׁשּות  ִּבְמַלאְכּתֹו  ַיעְנֶק'ל  ַרִּבי   ִהְמִׁשי ַלְיָלה  ַאַחר  ַלְיָלה   ,ָּכ
ְלִמּלּוי ְמִׂשיָמתֹו.

ְּבֵליל ַהְּבִריָחה ַהָּגדֹול, ַּדּקֹות ְספּורֹות ְלַאַחר ֶׁשָּיַרד ר' ַיעְנֶק'ל ֶאל ַמֲעַמֵּקי ֲחִפיָרתֹו, ֶנֶעְתָקה ְנִׁשיָמתֹו ְלקֹול 
ֲחִריַקת ִמָּטתֹו ֶׁשל ְׁשֵכנֹו. ָחְלָפה ְׁשִנָּיה נֹוֶסֶפת, ּוְכָבר ִנַּבט רֹאׁשֹו ֶׁשל ַהּגֹוי ִמֶּפַתח ַהִּמְנָהָרה ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר 
 ֵּכיָון ֶׁשֲאִני ַמֲעִרי ַהּנֹוֲעִזים ְלִׁשְלטֹונֹות ַהַּמֲחֶנה. ַא ְיִדיִדי ֶׁשֵאיֶנִּני ִמְתַּכֵּון ִלְמסֹר ֶאת ַמֲעֶׂשי לֹו: "ַּדע ְל
אֹוְת ָחׁש ֲאִני חֹוָבה ְלַיֶּדְע ֶאת ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ִמִּפי ֶאָחד ִמְּמַפְּקֵדי ַהַּמֲחֶנה: ִּביָמָמה ַהְּקרֹוָבה ֲעִתיִדים ֻּכָּלנּו 

."ַלֲעבֹר ְלֵאזֹור ְמֻרָחק, ְוָאז ֵּתָאֵלץ ְלַוֵּתר ַעל ָּתְכִניְת

ַרִּבי ַיעְנֶק'ל ֶׁשָחׁש ְּבַיד ַהַהְׁשָּגָחה ַהְּמַכֶּוֶנת אֹותֹו ִמְּלַמְעָלה, הֹוָדה ְּבחֹם ִלְׁשֵכנֹו, ָאַרז ִּבְמִהירּות ֶאת ֲחָפָציו 
ַהְּמַעִּטים ְוֵהֵחל יֹוֵרד ִּבְזִהירּות ֶאל ּתֹוְכֵכי ָהֲאָדָמה, ּתֹו ֶׁשהּוא ּדֹוֵאג ְלַטְׁשֵטׁש ֶאת ִעְקבֹוָתיו ִמֵּדי ַּכָּמה 

ַּדּקֹות.

ְּכֶׁשִהִּגיַע ִלְקֵצה ַהִּמְנָהָרה ִמֵהר ַלֲחפֹר ֶאת ִּפְתָחּה ְוָלנּוס ֶאל ַהַּיַער, ָׁשם ָטַמן ַעְצמֹו ְּבתֹו ֶּגַזע ֵעץ ָחלּול 
ְוִהְמִּתין ְזַמן ָמה ַעד ֶׁשָחׁש ָּבטּוַח ְּכֵדי ְלַהְמִׁשי ְּבַמָּסעֹו. ִמָּׁשם ֵהֵחל ִלְצעֹד ִּבְמִהירּות ֵּבין ָהֵעִצים ָהֲעבֹוִתים 

ְלִכּוּון ָהֲעָיָרה ַהְּסמּוָכה.

ְלַאַחר ָׁשעֹות ִמְסָּפר ֶׁשל ְצִעיָדה, ְּכֶׁשָהָרָעב ֵהִציק לֹו ַעד ְמאֹד, ִהִּגיַע סֹוף סֹוף ְלַפֲאֵתי ָהֲעָיָרה. ִמָּיד ֵהֵחל 
ְּבִחּפּוִׂשים ַקַּדְחָּתִנִיּים ְּכֵדי ִלְמצֹא ִּבְמֵהָרה ֶאת אֹותֹו ַּבִית ְיהּוִדי ֶׁשַעל אֹודֹוָתיו ָׁשַמע, ְּבִתְקָוה ִּכי ְּבָעָליו 

יֹוִאיל ְּבטּובֹו ְלַקֵּים ּבֹו ִמְצַות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ּוְלַהְסִּתירֹו ֵמֵעין ְמַבְקָּׁשיו.

ִּתְהֶיה  זֹו  ֲעָיָרה  ְוִכי  ַהַּמֲחֶנה,  ְּבַרֲחֵבי  ְלִהְתַּפְרֵסם  ִהְסִּפיק  ְּכָבר  ְּבִריָחתֹו  ְּדַבר  ִּכי  ַיעְנֶק'ל  ר'  ָהָיה  ָּבטּוַח 
ַהְּכֹתֶבת ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשֵאֶליָה ַיִּגיעּו ַהְּמַחְּפִׂשים, ּוְבִלּבֹו ָנָׂשא ְּתִפָּלה ֲחִריִׁשית ִּכי ִּבְמֵהָרה ַיִּגיַע ֶאל ַהְּמנּוָחה 

ְוֶאל ַהַּנֲחָלה.

הּוא ִנְזַקק ְלַהְפִעיל ֶאת ָּכל חּוָׁשיו ַהַחִּדים ְּכֵדי ְלַאֵּתר ֶאת ַהַּבִית ְּבתֹו ַהֲחֵׁשָכה ַהְּסִמיָכה, ּוְכֶׁשִהְבִחין ּבֹו 
ְלַבּסֹוף ְּבֶאְמָצעּות ְּבִליַטת ַהְּמזּוָזה, ִנְפְלָטה ִמִּפיו ַאְנַחת ְרָוָחה.

הּוא ָנַקׁש ַעל ַהֶּדֶלת ְּבָחְזָקה, ְוָׂשַמח ִלְׁשמַֹע ִמִּבְפִנים ֶאת ְצָעָדיו ַהְּכֵבִדים ֶׁשל ַּבַעל ַהַּבִית. ַהֶּדֶלת ִנְפְּתָחה, 
ִּבְקִׁשיחּות  ְמֻכָּוצֹות  ָהֲעבֹותֹות  ְוַגּבֹוָתיו  ְקָמִטים  ֲחרּוׁשֹות  ָּפָניו  ֵׁשָנה,  ְּבִבְגֵדי  ְמֻבָּגר  ְיהּוִדי  ָעַמד  ּוַבֶּפַתח 

ּוְבַחְׁשָדנּות.

"ְיהּוִדי ֲאִני!", ִמֵהר ר' ַיעְנֶק'ל לֹוַמר, "ְמַבֵּקׁש ֲאִני ְמַעט ַמִים ְלָהִׁשיב ֶאת ַנְפִׁשי", ִהְתַחֵּנן ְּבֶפה ָצִחיַח. ֶאָּלא 
ֶׁשַּבַעל ַהַּבִית ֶׁשְּכָבר ִהְסִּפיק ִלְׁשמַֹע ַעל ָהֹאֶפן ֶׁשּבֹו נֹוֵקם ַהִּׁשְלטֹון ַּבְּמַסְּיִעים ְלִמְתַנְּגָדיו, ָחַׁשׁש ְלַסֵּיַע ְּבָידֹו 

ּוִמֵהר ִלְטרֹק ְּבָפָניו ֶאת ַהֶּדֶלת.

ִמַּבַעד ַלֶּדֶלת ַהְּסגּוָרה ִנָּסה ָלׁשּוב ּוְלַדֵּבר ַעל ִלּבֹו ֶׁשָּיחּוס ַעל ַנְפׁשֹו, ַא ְּדָבָריו ָנְפלּו ַעל ָאְזַנִים ֲאטּומֹות. 
ְּבֵיאּוׁשֹו ִנָּסה ִלְזעֹק ְּבָגרֹון ִנָחר ֶאת ַהְּקִריָאה ַהְּיהּוִדית ַהִּנְצִחית: 'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל...', ַא ַּגם ַזֲעָקתֹו זֹו נֹוְתָרה 

ְלא ַמֲעֶנה.

ִמֶּׁשָרָאה ִּכי ָּכלּו ָּכל ַהִּקִּצין ָּפָנה ָלֵצאת ִמן ֶהָחֵצר ְּבַאְכָזָבה, ְּבִתְקָוה ִּכי יּוַכל ִלְמצֹא ַמֲחֶסה ְּבָמקֹום ַאֵחר, 
ֶאָּלא ֶׁשָאז ִנְזַּכר ְלֶפַתע ִּכי ְּבֶחְפזֹון ַהְּבִריָחה ָׁשַכח ְּדַבר ָמה ָחׁשּוב ְמאֹד:

ַהִּמְצָוה  ֶאת  ְלַהֲחִמיץ  ֶׁשֹּלא  ַהָּבָכא  ְּבֵעֶמק  ַּגם  ִהְקִּפיד  ַיעְנֶק'ל  ְור'  ַלֲעֶצֶרת,  ֶּפַסח  ֶׁשֵּבין  ַהָּיִמים  ֵאּלּו  ָהיּו 
ֶאת  ַּבֲהָקָלה;  ְוֶנֱאַנח  ְלַהֲאִדים  ֵהֵחּלּו  ֶׁשְּכָבר  ַּבָּׁשַמִים  הּוא  ִהִּביט  ַעָּתה  ָהעֶֹמר.  ְסִפיַרת  ִלְסּפֹר  ַהֲחׁשּוָבה, 

ַהַּמֲחֶסה ַהְּמֻיָחל ֶהֱחִמיץ, ַא ְלָכל ַהָּפחֹות ֶאת ַהִּמְצָוה ַיְסִּפיק ְלַקֵּים.

ֶנֱעַמד ר' ַיעְנֶקל ְּבִפַּנת ֶהָחֵצר ְוֵהֵחל ְלָבֵר ְּבַכָּוָנה ּוְבִהְתַלֲהבּות ְּכֶהְרֵּגלֹו: "ָּברּו ַאָּתה... ַעל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר. 
ַהּיֹום... ָיִמים ָלעֶֹמר! ָהַרֲחָמן הּוא ַיֲחִזיר ָלנּו ֲעבֹוַדת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִלְמקֹוָמּה ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו...".

ּוְלֶפַתע ֵאַרע ַהֹּלא-ֵיָאֵמן: ֶּדֶלת ַהַּבִית ִנְפְּתָחה, ּוְדמּותֹו ֶׁשל ַּבַעל ַהַּבִית ִנְרֲאָתה ַּבֲעָדּה. ְּכֶׁשִחּיּו ְמֻפָּיס ַעל 
ָּפָניו הּוא ִהְזִמין ֶאת ר' ַיעְנֶק'ל ְלִהָּכֵנס. ִמֶׁשִּהְתַיְּׁשבּו ַּבֶחֶדר ַהְּפִניִמי ִהְתַנֵּצל ְוִהְסִּביר:

ֶהֱחִליט  ְּבִריָחתֹו  ִמָּתְכִנית  ּוְכֵחֶלק  ֵמַהַּמֲחֶנה,  ֶׁשִּנְמַלט  ּגֹוי   ִהְּנ ִּכי  ָהִייִתי  ָּבטּוַח  ַּדְלִּתי  ַעל  "ְּכֶׁשָּנַקְׁשָּת 
 ְּכֶׁשְרִאיִתי  ַא  .ֶזהּוְת ִּבְדַבר  ִהְׁשַּתְכַנְעִּתי  א  ֲעַדִין  ִיְׂשָרֵאל'  'ְׁשַמע  ְּכֶׁשָּקָראָת  ַּגם  ִליהּוִדי.  ְלִהְתַחּזֹות 
ֶׁשָראּוי  ָּכֵׁשר  ְיהּוִדי   ִהְּנ ִּכי  ָסֵפק  ְלָכל  ֵמַעל  ִלי  ֻהְבַרר  ְּבִמָּלה,  ִמָּלה  ְּבַכָּוָנה,  ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת  ַעל   ְמָבֵר

ְלִהְסַּתֵּכן ַּבֲעבּורֹו".

"ּגֹוי ְלעֹוָלם א ִיְלַמד ְלָבֵר ְּבָרכֹות ְּבַכָּוָנה", ִסֵּים ַּבַעל ַהַּבִית ַּבְּקִביָעה, ְותֹו ְּכֵדי ִּדּבּור ִמֵהר ִלְׁשּפֹת ַּבֲעבּור 
ר' ַיעְנֶק'ל ְקֵדָרה ַעל ָהֵאׁש ּוְלַהִּגיׁש לֹו ּכֹוס ַחִּמין ְמַחֵּיה ְנָפׁשֹות.

'נֹוְטֵרי ָאֵמן' ח"ב עמ' שמב

ְׁשָבִחים ְּבֵסֶדר ָהא-ב'
ְּבֶהְמֵׁשָכּה ֶׁשל ִּבְרַּכת 'יֹוֵצר אֹור' מֹוִסיִפים ָאנּו ְׁשָבִחים ְלבֹוֵרא ָהעֹוָלִמים ְלִפי ֵסֶדר ָהָאֶל"ף ֵּבי"ת: 
"ֲאדֹון ֻעֵּזנּו, צּור ִמְׂשַּגֵבּנּו, ָמֵגן ִיְׁשֵענּו, ִמְׂשָּגב ַּבֲעֵדנּו. ֵא-ל ָּברּו ְּגדֹול ֵּדָעה, ֵהִכין ּוָפַעל ָזֳהֵרי ַחָּמה. 
ָּתִמיד  ַׁש-ַּדי,  רֹוְמֵמי  ְקדֹוִׁשים,  ְצָבָאיו  ִּפינֹות  ֻעּזֹו.  ְסִביבֹות  ָנַתן  ְמאֹורֹות  ִלְׁשמֹו,  ָּכבֹוד  ָיַצר  טֹוב 

ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד ֵא-ל ּוְקדֻשָּׁתֹו".

ֶׁשֶהֱאִריכּו  ָמִצינּו  ב)  רס  ְפקּוֵדי  ב;  רה  ַוַּיְקֵהל  א;  קלב  (ְּתרּוָמה  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ְּבִדְבֵרי  ְמקֹומֹות  ְּבַכָּמה 
ַהַּקָּיִמים  ַהֵהיָכלֹות  ִמן  ְלֶאָחד  רֹוֶמֶזת  ִמֵּתבֹוֶתיָה  ַאַחת  ֶׁשָּכל  זֹו  ִנְפָלָאה  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ִּבְסֻגָּלָתּה 

ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים.

ֶאת ַהַּטַעם ֶׁשָּקְבעּו ְּתִפָּלה זֹו ְּבֵסֶדר ָהָאֶל"ף ֵּבי"ת ֵּבֲארּו ַהְּמָפְרִׁשים ְּבַכָּמה ֳאָפִנים:

 ַהַּמְלָא ְיֵדי  ַעל  ָלָרִקיַע  ָהֳעָלה  ַהָּקִליר  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ַהּנֹוָדע  ַהַּפְיָטן  ִּכי  הּוָבא  ַקְדמֹון  ְּבִמְדָרׁש  א. 
ב',  א'  ְּבֵסֶדר  ִׁשְבָחם  ֵהם  ֶׁשְּמַסְּדִרים  ּוִמֶּׁשַּנֲעָנה  ַהַּמְלָאִכים.  ְמׁשֹוְרִרים  ֵּכיַצד  ְלָבֵרר  ְּכֵדי  ִמיָכֵאל 
ָעַמד ַאף הּוא ְוִתֵּקן ְׁשָבָחיו ְלִפי ֵסֶדר ֶזה. ּוְלִפיָכ ָרַמז הּוא ְּבֶהְמֵׁש ַהְּתִפָּלה, ְּבֵתבֹות 'ְמַסְּפִרים 
'ֵעץ  ְּכבֹוד ֵא-ל', ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ַהַּמְלָא ִמיָכֵאל, ְלהֹוִדיַע ִּכי ִמֶּמּנּו ָׁשַמע ֵעָצה זֹו ('אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות' – 

יֹוֵסף').

ב. ָה'ַאּבּוִדְרַהם' ֵּפֵרׁש ֶׁשֶּׁשַבח ֶזה ֻסַּדר ִּבְתִפַּלת 'יֹוֵצר אֹור' ְּכֵדי ְלהֹוִדיֵענּו ֶׁשֹּלא ִהְתַקְּימּו ַהָּׁשַמִים 
ְוָהָאֶרץ ְותֹוְלדֹוֵתיֶהם ְלַאַחר ַהְּבִריָאה, ֶאָּלא ַּבֲעבּור ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְבְרָאה ְּבכ"ב אֹוִתּיֹות, ַּכֶּנֱאָמר (ִיְרִמָיה 

לג כה): "ִאם א ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ָׁשַמִים ָוָאֶרץ א ָׂשְמִּתי".

ג. ְּבִסּדּור ָהַרֲאָב"ן ֵּפֵרׁש ִּכי ֵּכיָון ֶׁשְּתִחַּלת ַהְּבִריָאה ָהְיָתה ִמן ָהאֹור, ַּכָּכתּוב (ְּתִהִּלים קד ב): "עֶֹטה 
כ"ב  ְלִפי  ַהְּמֻסָּדר  ֶׁשַבח  אֹור'  'יֹוֵצר  ְּבִבְרַּכת  ִּתְּקנּו  ֵּכן  ַעל  ַּכְיִריָעה",  ָׁשַמִים  נֹוֶטה  ַּכַּׂשְלָמה  אֹור 

ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשָּבֶהן ִנְבָרא ָהעֹוָלם.

ד. ְּב'ֶמֶׁש ָחְכָמה' (ַוִּיְקָרא כו ד) ֵּבֵאר ֶׁשִעְנַין 'ַאְלָפא ֵּביָתא' מֹוֶרה ַעל ִסּדּור ִטְבִעי ֶׁשֵאינֹו ְמַדֵּלג ְּפָרט 
ּוְמֻסָּדר ְּבִעְקִבּיּות ֵמָאֶל"ף ְוַעד ָּת"ו. ַעל ֵּכן ִסְּדרּו ַּבָּקָׁשה זֹו ְּבִבְרַּכת 'יֹוֵצר אֹור' ֶׁשָּבּה ָאנּו מֹוִדים 

ַעל ֵסֶדר ַהֶּטַבע ֶׁשֵאינֹו ּפֹוֵסק ְלֶרַגע ְוֵאינֹו ְמַדֵּלג ַעל ׁשּום ְּפָרט.

ֲאִמיַרת ֵא-ל ָאדֹון ְּבַׁשָּבת
ֵמִעְנָין ְלִעְנָין ְּבאֹותֹו ִעְנָין: ְּבֵפרּוׁש ַרִּבי ַאְבָרָהם ֶּבן ַהְגָּר"א ֵהִביא ֶאת ִּדְבֵרי ַהּזַֹהר ְּבָפָרַׁשת ְּתרּוָמה 
ַהחֹול  ּוִבימֹות  ֶעְליֹונֹות,  ְּבאֹוִתּיֹות  ָאדֹון'  'ֵא-ל  אֹור  יֹוֵצר  ְּבִבְרַּכת  אֹוְמִרים  ֶׁשְּבַׁשָּבת  א)  (קלב 
ַּכָּמה  אֹות  ְּבָכל  ָאנּו  ַמֲאִריִכים  ֶׁשְּבַׁשָּבת  ֶׁשַהַּטַעם  ַהּזַֹהר  ִּדְבֵרי  ֶאת  ּוֵפֵרׁש  ַּתְחּתֹונֹות.  ְּבאֹוִתּיֹות 
 ,'ֵא-ל ָּברּו' 'ֵא-ל ָאדֹון ַעל ָּכל ַהַּמֲעִׂשים', ּוְביֹום חֹול ְלָכל ֶׁשַבח ֵיׁש ַרק אֹות ַאַחת  ֵּתבֹות ְּכגֹון 
ַעל  ַהּבֹוֵרא  ֶאת  ְלַׁשֵּבַח  ָאנּו  ְיכֹוִלים  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה  ְלַדְרָּגה  ָאנּו  ִמְתַעִּלים  ֶׁשְּבַׁשָּבת  ִמּׁשּום  הּוא 
ְּפֻעּלֹוָתיו  ֶאת  ַרק  ְלַהִּׂשיג  ָאנּו  ְיכֹוִלים  ֶׁשָּבֶהם  ַהחֹול  ְיֵמי  ְלֻעַּמת  ָהֶעְליֹוִנים,  ָּבעֹוָלמֹות  ְּפֻעּלֹוָתיו 

ָּבעֹוָלמֹות ַהַּתְחּתֹוִנים.

טֹוב ָיַצר ָּכבֹוד ִלְׁשמֹו – סֹוד ִקּיּוֵמנּו ָּבעֹוָלם
ֵּבֵאר ַהְגָּר"א (הּוָבא ְּבֵפרּוׁש ַהְּתִפָּלה ִלְבנֹו ר"א): ַּבָּפסּוק ֶנֱאָמר (ְיַׁשְעָיה מג ז): "ּכֹל ַהִּנְקָרא ִבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי 
ְּבָראִתיו ְיַצְרִּתיו ַאף ֲעִׂשיִתיו"; ַהִּנְבָרִאים ֻּכָּלם ִנְבְראּו ְּכֵדי ֶׁשִּיְּתנּו ָּכבֹוד ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר, ְוַרק ְּבכַֹח 
ְׁשָבִחים ֵאּלּו ְיכֹוִלים ֵהם ִלְזּכֹות ְלַקֵּבל ִמֶּׁשַפע טּובֹו ְּכֵדי ַחֵּייֶהם. ַא ֵּכיָון ֶׁשְּבפַֹעל ֵאין ְּבכֹחֹו ֶׁשל 
ֶּבן ְּתמּוָתה ְלַהִּׂשיג ַאף ֶאֶפס ָקֵצהּו ֶׁשל ַהָּכבֹוד ָהֲאִמִּתי ֶׁשַּמִּגיַע ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר, ְלִפיָכ ָיַצר הּוא 
 ְּבַחְסּדֹו 'ָּכבֹוד ִלְׁשמֹו' – ֶאְפָׁשרּות ְמֻיֶחֶדת ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה נּוַכל ְלַכְּבדֹו ַלְמרֹות קֶֹצר ַהָּׂשָגֵתנּו, ְוָכ

נּוַכל ְלִהְתַקֵּים ָּבעֹוָלם.

ה ְּבָעִׁשיר  ַהְּגַה"צ ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵאִלָּיהּו ַוייְנְטרֹוּב ָזָצ"ל הֹוִסיף ּוֵבֵאר ֶאת ַהְּדָבִרים ְּבֶדֶר ָמָׁשל: ַמֲעֹשֶ
ָּגדֹול ֶׁשִהְזַּדְּמָנה ְלָפָניו ִעְסָקה ְנִדיָרה ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה ָיכֹול ָהָיה ְלַהְרִויַח ֶּכֶסף ַרב. ְלצֶֹר ִעְסָקה 
ְלַהְׁשָלַמת  ְּבָידֹו.  ָהָיה  ַהֻּמְחָלט  ֶׁשֻרּבֹו  ָעצּום  ֶּכֶסף  ְסכּום  ַקָּלה  ָׁשָעה   ְּבתֹו ְלַהִּׂשיג  ָעָליו  ָהָיה  זֹו 
ַהְּסכּום, ֶנֱאַלץ ָלֶגֶׁשת ִלְׁשֵכנֹו ֶהָעִני ּוְלַבְּקׁשֹו ֶׁשַּיְלֵוהּו ְּבטּובֹו ֶאת ַהְּסכּום ַהָּקָטן ֶׁשָחַסר לֹו, ְוַרק 

ְלַאַחר ִמֵּכן ֻהְׁשְלָמה ָהִעְסָקה.

ִהֵּנה, ַאף ֶׁשָעִני ֶזה ֶהֱעִניק ִלְׁשֵכנֹו ְסכּום ָקָטן ְּביֹוֵתר ְּבַיַחס ְלָׁשְוָיּה ַהָּמֵלא ֶׁשל ָהִעְסָקה, ְּבַוַּדאי 
ְלַהְבִּדיל,   ,ְוָכ ָהִעְסָקה.  ֶאת  ְלַהְׁשִלים  ִהְצִליַח  ֶׁשִּבְזכּותֹו  ַעל  ְּגדֹוָלה  טֹוָבה  ֶהָעִׁשיר  לֹו  ַיֲחִזיק 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבַרֲחָמיו ָיַצר ַמָּצב ֶׁשל 'ִחָּסרֹון' ְמֻסָּים ִּבְכבֹודֹו, ֶׁשאֹותֹו נּוַכל ְלַהְׁשִלים ַעל ְיֵדי 
ְּתִפּלֹוֵתינּו ּוְׁשָבֵחינּו, ְּכֵדי ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַקֵּבל ָׂשָכר ְּכִאּלּו ִהְצַלְחנּו ְלַכְּבדֹו ֶּבֱאֶמת ְלִפי ְּכבֹודֹו ('ַנֲחַלת ָּדִוד' 

ְּבֵני ְּבַרק תשע"ג, עמ' קפו).

 ֶלֶחם ַרב' (ַעל ִסּדּור ַהְּתִפָּלה) ְּבֵׁשם ְזֵקנֹו: ֵסֶדר ַהְּדָבִרים ָּכאן הּוא ְּבֶדֶר' ֵּבאּור נֹוָסף ֵהִביא ְּבֵסֶפר 
ְׁשֵאָלה ּוְתׁשּוָבה; ֲהלֹוא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 'ֵא-ל ָּברּו ְּגדֹול ֵּדָעה', ִאם ֵּכן ַמּדּוַע 'ֵהִכין ּוָפַעל ָזֳהֵרי 
ִרְׁשֵעי   ְּבָכ ִנְכְׁשלּו  ַהָּיִמים  ִּבְרבֹות  ֲהלֹוא  ַהָּׁשַמִים,  ְצָבא  ְּבֶאְמָצעּות  ָהעֹוָלם  ֶאת  ִהְנִהיג   – ַחָּמה' 
'טֹוב ָיַצר ָּכבֹוד ִלְׁשמֹו', ַהִּנְבָרִאים ֻּכָּלם  ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֶׁשָעְבדּו ָלֶהם? ַהְּתׁשּוָבה ְלָדָבר ֶזה ִהיא: 
ַאף  ְיַצְרִּתיו  ְּבָראִתיו  ְוִלְכבֹוִדי  ִבְׁשִמי  ַהִּנְקָרא  "ּכֹל  ז):  מג  (ְיַׁשְעָיה  ַּכָּכתּוב   ,ִיְתָּבַר ִלְכבֹודֹו  נֹוְצרּו 
 .ֲעִׂשיִתיו", ְוָהְרָׁשִעים ֶׁשָעְבדּו ִלְצָבא ַהָּׁשַמִים ְוִהְתַעְּלמּו ֵמֻעְבָּדה זֹו, ֲעִתיִדים ָלֵתת ֶאת ַהִּדין ַעל ָּכ

ְּבדֹוֶמה ְלָכ ֵּבֵאר ַרִּבי ִיְצָחק ֵאִלָּיהּו ַלְנּדֹא, ַהַּמִּגיד ִמִּויְלָנא, ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש (ְּפִסיְקָתא דר"כ פ"ה 
א): "ָלָּמה ִנְבֵראת ְלָבָנה? ֶאָּלא ָצָפה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֲעִתיִדין ַלֲעמֹד ְוַלֲעׂשֹות 
אֹוָתן ֱאהּות ְוָאַמר: 'ִאם ְּבָׁשָעה ֶׁשֵהם ְׁשַנִים ְוֵהם ַמְכִחיִׁשין ֶזה ֶאת ֶזה ֻאּמֹות ָהעֹוָלם עֹוִׂשין אֹוָתן 

ֱאהּות, ִאּלּו ָהָיה ֶאָחד ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה'".

ְלִפי ֶזה נּוַכל ְלָפֵרׁש: ְּכֵדי ְלָהִאיר ָלעֹוָלם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 'ֵהִכין ּוָפַעל ָזֳהֵרי ַחָּמה', אּוָלם 'טֹוב 
ָיַצר ָּכבֹוד ִלְׁשמֹו' – ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְטעּו ְוִיְמְרדּו ִּבְׁשמֹו, 'ְמאֹורֹות ָנַתן ְסִביבֹות ֻעּזֹו' – ָנַתן ְׁשֵני ְמאֹורֹות 
ִּבְצָבא ַהָּׁשַמִים, ֶׁשְּבַהְכָחָׁשָתם ֶזה ֶאת ּכֹחֹו ֶׁשל ֶזה, ִיְמֲעטּו ַהּטֹוִעים ַאֲחֵריֶהם ('ּדֹוֵבר ָׁשלֹום' – 'אֹוַצר 

ַהְּתִפּלֹות').

ִּבּטּוי ְמֻיָחד ְלָעְמָקן ֶׁשל ִמִּלים ִנְׂשָּגבֹות ֵאּלּו נּוַכל ִלְלֹמד ִמָּמה ֶׁשֵהִעידּו ַעל ָהַאְדמֹו"ר ַּבַעל 'ֶׁשַפע 
ַחִּיים' ִמַּצאְנז:

ַאף ַּבָּיִמים ַהְּטרּוִפים ֶׁשְּלַאַחר ַהּׁשֹוָאה ָהֲאֻּיָמה א ִׁשָּנה הּוא ִמִּמְנָהגֹו ְלַהֲאִרי ְמאֹד ִּבְתִפָּלתֹו. 
ַּפַעם ֻהְצַר ִלְנסַֹע ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר ִלְפֻעַּלת ַהָּצַלת ְנָפׁשֹות ֶׁשֹּלא ָסְבָלה ִּדחּוי, ַעל ֵּכן ִהְׁשִּכים קּום 
ְוִהְתַּפֵּלל ִּבְמִהירּות ּוְבִחָּפזֹון ֶׁשֹּלא ְּכֶהְרֵּגלֹו. ֶאָּלא ֶׁשְּכֶׁשִהִּגיַע ְּבִבְרכֹות ְקִריַאת ְׁשַמע ַלִּמִּלים: "טֹוב 
ָיַצר ָּכבֹוד ִלְׁשמֹו...", א ִהְצִליַח ִלְכא ֶאת רּוחֹו; ָּפָניו ָּבֲערּו ְּכַלִּפיִדים ְוָכל ּגּופֹו ִנְדַלק ְּבַׁשְלֶהֶבת 
ֶׁשל ְּדֵבקּות. ִמְּבִלי ֵמִׂשים ָחַזר הּוא ַעְׂשרֹות ְּפָעִמים ַעל ֵּתבֹות ֵאּלּו, ּוְבֶמֶׁש ְּכָׁשָעה ָׁשקּוַע ָהָיה 
ְּבִהְׁשַּתְּפכּות ַהֶּנֶפׁש, ַעד ֶׁשְּלֶפַתע ִנְנַער ִמַּשְֹרַעָּפיו ְוִהְׁשִלים ֶאת ְּתִפָּלתֹו ִּבְמִהירּות ְּכִמּקֶֹדם ('ַלִּפיד 

ָהֵאׁש' ח"א עמ' שג). 

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַהָּצָלה ִּבְזכּות ְסִפיַרת ָהעֶֹמר

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

סִספפּפּורר ם
ת יֹוֵצר אֹור (ד) ְ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


