
ֻחּקַֹתי ַהר – ּבְ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּבָכל יֹום ַּכֲחָדִׁשים
"ִּכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ... נֵֹתן ָלֶכם" (כה ב)

ִמְּפֵני ָמה ָנְקָטה ָּכאן ַהּתֹוָרה: "ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן" – ִּבְלׁשֹון 
ְּכמֹו  ָעָבר,  ִּבְלׁשֹון  ֲאֵחִרים  ִּבְפסּוִקים  ֶׁשָּנְקָטה  ְּכִפי  ְוא  הֹוֶוה, 
ְּבָפָרַׁשת ַמּטֹות (ַּבִּמְדָּבר לג נג): "ִּכי ָלֶכם ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ" ְוֵכן ְּבעֹוד 

ְמקֹומֹות?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ַקִטיָנא ָאָב"ד חּוְסט:

ָּבָאה ַהּתֹוָרה ְלַלְּמֵדנּו, ִּכי ֵיׁש ְּבָיֵדינּו ְלַהִּׂשיג ְּבָכל יֹום ַהָּׂשָגה ֲחָדָׁשה 
ָלנּו  ִנֶּתֶנת  ְּכִאּלּו  ִהיא  ֲהֵרי   ּוִמֶּׁשָּכ ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ֶׁשל  ִּבְקֻדָּׁשָתּה 
ְּבָכל יֹום ֵמָחָדׁש. ּוְכֵעין ָמה ֶׁשָּמִצינּו ְלַגֵּבי ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה ַהֶּנְחֶּתֶמת 
'נֹוֵתן ַהּתֹוָרה', ְלִפי ֶׁשַהִּמְתַיֵּגַע ָּבּה מֹוֵצא ָּבּה ְּבָכל  ִּבְלׁשֹון הֹוֶוה – 
יֹום נַֹעם ּוְמִתיקּות ֲחָדָׁשה, ְּכִפי ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחָכִמים (ִסְפִרי ְרֵאה, פי' נַֹח) 
ַהּיֹום" – "ִיְהיּו  ִלְפֵניֶכם  נֵֹתן  ָאֹנִכי  ח): "ֲאֶׁשר  ד  (ְּדָבִרים  ַהָּפסּוק  ֶאת 

ֲחִביִבים ָעֶלי ַהּיֹום ְּכִאּלּו ַהּיֹום ִקַּבְלֶּתם אֹוָתם ֵמַהר ִסיַני".

'ָקְרַּבן ֶהָעִני'

ַהְּבָרָכה ְּתלּוָיה ַּבְּתִפָּלה
"ְוִכי תֹאְמרּו ַמה ּנֹאַכל... ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם" (כה כ-כא)

ִמְּפֵני ָמה ִהְתְנָתה ַהּתֹוָרה ֶאת ַהְּבָרָכה ִּבְׁשֵאַלת "ַמה ּנֹאַכל", ְוא 
ָּכְתָבה: "ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם" ְלא ַהְּׁשֵאָלה ַהַּמְקִּדיָמה?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ֲעִקיָבא יֹוֵסף ְׁשֶלִזיְנֶגר: "ְוִכי תֹאְמרּו" ֵאינֹו ְלׁשֹון ְׁשֵאָלה, 
ִלְתִפָּלָתם  ְמַצֶּפה  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֵּכיָון  ְּתִפָּלה;  ְלׁשֹון  ֶאָּלא 
ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ֵאינֹו ְמַקֵּים ָּבֶהם: "ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי" ַעד ֶׁשִּיְתַּפְּללּו 

ְלָפָניו – "ְוִכי תֹאְמרּו ַמה ּנֹאַכל".
'ּתֹוַרת ְיִחיֵאל'

ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה
"ְוִכי ָימּו ָאִחי ּוָמָטה ָידֹו ִעָּמ ְוֶהֱחַזְקָּת ּבֹו" (כה לה)

ָּדַרׁש ַהַּמִּגיד ִמּדּוְבָּנא:

ֶׁשְּיַׁשֵחר  ַעד  ַמְמִּתין  ָהִראׁשֹון  ֲעִנִּיים:  ְּבַמֲחִזיֵקי  ֵהן  ִמּדֹות  ְׁשֵּתי 
ֶהָעִני ְלִפְתחֹו ִויָתֵאר לֹו ִּבְפרֹוְטרֹוט ֶאת ְמצּוָקתֹו, ְוִאּלּו ַהֵּׁשִני ִהּנֹו 
ּוְבֶטֶרם  ֶהָעִני  ְלָצְרֵכי  ֵמַעְצמֹו  ֵער  ִלּבֹו  ָּדל",  ֶאל  "ַמְׂשִּכיל  ִּבְבִחיַנת 

ִיְקָרא ֵאָליו ַיֲעֵנהּו.

 ִמְתַנֵהג ִעָּמם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ְּכִפי ַהְנָהָגָתם ֶׁשל נֹוְתֵני ַהְּצָדָקה, ָּכ
הּוא, ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה:

ַעל ָהִראׁשֹון ֶׁשַּמְמִּתין ַעד ֶׁשְּיַׁשֵחר ֶהָעִני ְלִפְתחֹו ֶנֱאָמר (ְּתִהִּלים צא 
ְוִאּלּו  ְלַמֲעֶנה,  ִיְזֶּכה  ֶׁשְּיַבֵּקׁש  ְלַאַחר  ַרק   – ְוֶאֱעֵנהּו"  "ִיְקָרֵאִני  טו): 
ַהֵּׁשִני ֶׁשָּנַתן ְּבֶטֶרם ִהְתַּבֵּקׁש ִיְזֶּכה ֶׁשְּיֻקַּים ּבֹו: "ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו 

ַוֲאִני ֶאֱעֶנה" (ְיַׁשְעָיהּו סה כד).

'אֶֹהל ַיֲעקֹב'

ְקֻדַּׁשת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת קֹוֶדֶמת ִלְכבֹוד ַחְבֵריֶכם
"ֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו" (כו ב)

ְּבֶדֶר ַצחּות ָּדַרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ַזְלָמן ְפִריְדַמן ַרָּבּה ֶׁשל ֶטעְנָקא ֶאת 
ְלׁשֹון ַהָּפסּוק:

ְּבבֲֹאֶכם ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבַצְוָּתא ֲחָדא ִעם ַחְבֵריֶכם, 
ְלַחְּללֹו  ִּתְתַפּּתּו  ְוַאל  ִּתיָראּו"  "ּוִמְקָּדִׁשי  ַהִּצּוּוי:  ֶאת  ָנא  ִזְכרּו 

ְּבִׂשיַחת ֵרִעים ְּבֵטָלה.

כח  (ְּבָרכֹות  ְלַתְלִמיָדיו  ְּבַצָּוָאתֹו  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ִּכֵּון   ֶׁשְּלָכ ֶאְפָׁשר 
ִלְפֵני  ְּדעּו   – ִמְתַּפְּלִלים  ּוְכֶׁשַאֶּתם  ַחְבֵריֶכם...  ִּבְכבֹוד  "ִהָּזֲהרּו  ב): 
ְּבַאְחָוה  ַחְבֵריֶכם  ִעם  ִלְנהֹג  ֶׁשֲעֵליֶכם  ַאף  ַעל  עֹוְמִדים";  ַאֶּתם  ִמי 
ּוְבֵרעּות, ִמָּכל ָמקֹום ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ְּדעּו ִלְפֵני ִמי ַאֶּתם עֹוְמִדים 

ְוַאל ִּתָּכְׁשלּו ְּבִׂשיָחה ְּבֵטָלה ִעָּמֶהם.

'ֶּכֶרם ְׁשמֹה' עמ' לה

'ְּבִעָּתם' – ְּבָׁשָעה ֶׁשֵאין עֹוְבֵרי ְּדָרִכים ִמְתַּפְּלִלים
"ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצוַֹתי ִּתְׁשְמרּו... ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם" 

(כו ג-ד)

"'ְּבִעָּתם' – ְּבָׁשָעה ֶׁשֵאין ֶּדֶר ְּבֵני ָאָדם ָלֵצאת, ְּכגֹון ְּבֵליֵלי ַׁשָּבתֹות 
ּוְבֵליֵלי ָיִמים טֹוִבים" (ַרִׁש"י).

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ַהְמּבּוְרֶגר, ָאָב"ד ְּפָראג:

ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ֶׁשל  ִמַּבָּקׁשֹוָתיו  ֶׁשַאַחת  הּוָבא  ב)  (נג  יֹוָמא  ְּבַמֶּסֶכת 
 ְלָפֶני ִּתָּכֵנס  "ֶׁשֹּלא  ָהְיָתה:  ַהָקָּדִׁשים  ְּבקֶֹדׁש  ַהִּכּפּוִרים  ְּביֹום 
ְּתִפַּלת עֹוְבֵרי ְּדָרִכים". ְּבָכל זֹאת, ַּפַעם ַאַחת ָהַל ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן 
ּדֹוָסא ַּבֶּדֶר ּוְלֶפַתע ָיַרד ָמָטר. ִּבֵּקׁש ר' ֲחִניָנא: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם; 
ּוִמָּיד  ְּתִפָּלתֹו  ִהְתַקְּבָלה  ְּבַצַער?",  ַוֲחִניָנא  ְּבַנַחת  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ָּכל 

ִהְפִסיק ַהָּמָטר.

ֶׁשל  ְּתִפָּלתֹו  ֶאת  ְלַבֵּטל  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ְּבכֹחֹו  ִּכי  מּוָכח  ֶזה  ִמַּמֲעֵׂשה 
ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול, ּוְלִפי ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו יֹוֵצא ִּכי ִאּלּו ֵיְלכּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְלעֹוָלם  ָלֶרֶדת  ַהְּגָׁשִמים  יּוְכלּו  א  ִמְצוֹוָתיו,  ְוִיְׁשְמרּו  ה'  ְּבֻחּקֹות 
ִמְּפֵני ְּתִפָּלָתם ֶׁשל עֹוְבֵרי ַהְּדָרִכים ֶׁשֵּביֵניֶהם, ְוַעל ֵּכן ֵּפֵרׁש ַרִׁש"י 
ֶׁשֵאין  ְּבָׁשָעה  ַרק  ָּתחּול  ְּבִעָּתם"  ִגְׁשֵמיֶכם  "ְוָנַתִּתי  ֶׁשַהְבָטַחת: 
ַּדְרָּכם ֶׁשל ְּבֵני ָאָדם ָלֵצאת ִמָּבֵּתיֶהם – ָׁשָעה ֶׁשָּבּה א ִיָּמֵצא ַצִּדיק 

ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ֶׁשִּיָּפְסקּו ַהְּגָׁשִמים.
'קֹול קֹול ַיֲעקֹב' ַּדף נח

ַהְּגָׁשִמים יֹוְרִדים ְּבכַֹח ְּתִפָּלָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל
"ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם" (כו ד)

ַהְּגָׁשִמים  ֵאין  ִּכי  ָלנּו  ִלְרמֹז  ְּכֵדי  "ִגְׁשֵמיֶכם"  ִּבְלׁשֹון:  ַהָּכתּוב  ָנַקט 
ּוְמֻפְרָסם  ָידּוַע  ּוְכָבר  ִיְׂשָרֵאל.  ֶׁשל  ִּבְזכּוָתם  ֶאָּלא  ָלעֹוָלם  ָּבִאים 
ַהָּדָבר ִמּדֹוֵרי ּדֹורֹות ְּבֶקֶרב ְּבֵני ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ֵמָאז ּוִמָּתִמיד 
ִהְתַּפֲעלּו ִּבְראֹוָתם "ְׁשִליַח ִצּבּור ְמֻעָּטף ְּבַטִּליתֹו, ּוְבַהְזִּכירֹו ְׁשלֹוׁש 

ֶעְׂשֵרה ִמּדֹות מֹוִריד ְּגָׁשִמים". 

'ְצרֹור ַהּמֹר'

ְּבִסְפרֹו 'ִּדְבֵרי יֹוֵסף' (אֹות צה) ֵהִביא ַרִּבי יֹוֵסף ַסְמַּבִרי (ֵמַחְכֵמי ִמְצַרִים 
ַמְלֵכי  ִהְסִּכימּו  א  ְסָפַרד  ֵּגרּוׁש  ֶׁשִּבְתקּוַפת  ָׁשָנה)  ְּכָמאַתִים  ִלְפֵני 
ַאְרצֹות ֲעָרב ִלְקט ִּבְמחֹוזֹוֵתיֶהם ֶאת ְמגְֹרֵׁשי ְסָפַרד ַעד ֶׁשִהְתַחְּיבּו 
ִּבְפֵניֶהם ֶׁשְּבָכל ֵעת ֶׁשֵּיָעְצרּו ַהְּגָׁשִמים ְּבַאְרצֹוֵתיֶהם, ִיְתַּפְּללּו ִמָּיד 

ֶלֱאֵקיֶהם ְּכֵדי ֶׁשּיֹוִריד ָלֶהם ִּגְׁשֵמי ְּבָרָכה.

ֶׁשְּבֵעת  ְסָפַרד,  ִמְּמגְֹרֵׁשי  ַאּבּוָהב  ִיְצָחק  ְּבַרִּבי  ה  ַמֲעֹשֶ ָהָיה  ּוְכָבר 
ָּגלּוי  עֹוָלם,  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו  ְוָזַעק:  ַהֵּתָבה  ִלְפֵני  ָעַבר  ְּגָׁשִמים  ֲעִציַרת 
ָהֻאּמֹות  ִלְפֵני  ְּבַצַער  ְׁשרּוִיים  ִיְׂשָרֵאל  ִּכי   ְּכבֹוֶד ִּכֵּסא  ִלְפֵני  ְוָידּוַע 
ַעל אֹודֹות ַהַּמִים, ִּכי ֻמְכָרִחים ָאנּו ְלהֹוִריד ָלָאֶרץ ִּגְׁשֵמי ָרצֹון ְּבָרָכה 
ּוְנָדָבה. ַרֵחם ָנא ַעל ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל, צֹאן ַמְרִעיֶת, ִּכי ָלנּו ַהַּמִים, ָלנּו 
ֶאת  ְּכֶׁשִּסֵּים  ּוִמָּיד   ,"!ָּבֶני ַעל  ֶׁשְּתַרֵחם  ַעד  ִמָּכאן  ָזז  ֵאיִני  ַהַּמִים! 

ְּתִפָּלתֹו ִנְתַקְּדרּו ַהָּׁשַמִים ְּבָעִבים ְוָיְרדּו ְּגָׁשִמים.

'ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ' – ַאף ְּכֶׁשּתְֹאכלּו ַלְחְמֶכם ָלׂשַֹבע
"ַוֲאַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם ָלׂשַֹבע... ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ" (כו ה-ו)

ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (כ ב) ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים ֶאת ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים: "ִיָּׂשא ה' 
הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  כו),  ו  (ַּבִּמְדָּבר  ָׁשלֹום"   ְל ְוָיֵׂשם   ֵאֶלי ָּפָניו 
ֶׁשַאף  ֵאָליו;  ָּפִנים  נֹוְׂשִאים  ֶׁשֵהם  ְּבָׂשָכר  ְלִיְׂשָרֵאל  ָּפִנים  נֹוֵׂשא 
ֶׁשֹּלא ִחְּיָבה אֹוָתם ַהּתֹוָרה ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶאָּלא ִאם ָאְכלּו ְּכִׁשעּור 
ֶהֱחִמירּו  ּוֵבַרְכָּת",  ְוָׂשָבְעָּת  "ְוָאַכְלָּת  י):  ח  (ְּדָבִרים  ַּכָּכתּוב  ְׂשִביָעה, 
ֵהם ַעל ַעְצָמם ְלָבֵר ַּגם ְלַאַחר ֲאִכיַלת ַּפת ְּבִׁשעּור 'ַּכַּזִית' ֶׁשֵאינֹו 

ֵמִביא ִליֵדי ְׂשִביָעה.

ְלאֹור ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ֵּבֵאר ַרִּבי ִּפיְנָחס ַהֵּלִוי הֹורֹוִויץ ַּבַעל ַה'ַהְפָלָאה' 
ֶאת ְסִמיכּוָתּה ֶׁשל ַהְבָטַחת: "ַוֲאַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם ָלׂשַֹבע" ְלַהְבָטַחת: 

"ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ":

ְותּוְכלּו  ָלׂשַֹבע"  ַלְחְמֶכם  "ַוֲאַכְלֶּתם  ָּבֶכם:  ֶׁשִּיְתַקֵּים  ִּפי  ַעל  ַאף 
ַרִׁש"י: "ָלׂשַֹבע" – "אֹוֵכל  ֶׁשֵּפֵרׁש  ַּכַּזִית [ְּכִפי  ֵמֲאִכיַלת  ַאף  ִלְׂשּבַֹע 
ֶׁשְּבִגיָנּה  ַהְּזכּות  ֶאת  ֶׁשַּתְפִסידּו  ְוִנְמָצא  ְּבֵמָעיו"],   ּוִמְתָּבֵר ִקְמָעא 
נֹוֵׂשא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּפִנים ְלִיְׂשָרֵאל ְונֹוֵתן ָלֶהם ָׁשלֹום, ִמָּכל 
ָׁשלֹום  "ְוָנַתִּתי  ָּבֶכם:  ְיֻקַּים  ַהּזֹו  ָּבֵעת  ַּגם  ִּכי  ָלֶכם  ֻמְבָטח  ָמקֹום 

ָּבָאֶרץ".
'ָּפִנים ָיפֹות'

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

ָאֵמן ַמְׁשִריָׁשה ֱאמּוָנה
ָהָאֶרץ"  ְוָׁשְבָתה  ָלֶכם  נֵֹתן  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתבֹאּו  "ִּכי 

(כה ב) 

ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות: "ֹנֵתן ָלֶכם ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ" ִהָּנם ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ְּבֵלב  ֱאמּוָנה  ַמְׁשִריָׁשה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  'ָאֵמן'. 
ָהָאָדם, ּוִמּכַֹח ֱאמּוָנה זֹו ִמְתַחֵּזק ָהָאָדם ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות 

ַהְּׁשִמיָטה ְּכִתְקָנּה.
'ָקְרַּבן ֶהָעִני'

ָאֵמן ְוָאֵמן ְלֵקרּוב ַהְּגֻאָּלה
"ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב" (כו מב)

ָּכַתב ָהָרָמ"ע ִמָּפאנֹו (ֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות ח"ד ב טו): "ַיֲעקֹוב" – 
ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן ְוָאֵמן'. ְוֵכיָון ֶׁשַּיֲעקֹב הּוא ְמקֹור ַהְּבָרָכה, 
ֲחֵבִרים  ֵרִעים  ְׁשֵני  ָאָדם  ָּכל  ֵאֶצל  ֶׁשִּיְהיּו  טֹוב  ָמה  "ָלֵכן 
ַמְקִׁשיִבים ְועֹוִנים ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹוָתיו", ְּכֵדי ֶׁשַעל ְיֵדי ְׁשֵּתי 

ָה'ֲאֵמִנים' ֶׁשָענּו ָּתחּול ַהְּבָרָכה ְּבֹאֶפן ֻמְׁשָלם.

ָּכאן)  ַרִׁש"י  ע"פ  מֶֹׁשה'  ('ּתֹוַרת  סֹוֵפר'  ַה'ֲחַתם  ֵּבֵאר  ְוִהֵּנה 
ְוֶלָעִתיד  ָחֵסר,  ִנְכָּתב  'ַיֲעקֹב'  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ַהָּגלּות   ֶׁשְּבֶמֶׁש
ָלבֹא, ׁשּוב ִיְהֶיה ְׁשמֹו ָמֵלא – 'ַיֲעקֹוב'. ּוְלִפי ָהָאמּור ָּכַתב 
ְׁשַנִים  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  נט)  ֶרֶמז  ְּדִפְרָקא  ִאְגָרא  (ַעל  ִּדְצִבי'  ָה'ִאְגָרא 
עֹוִנים ַיְחָּדו ָאֵמן, ֲהֵרי ֵהם ַמְׁשִליִמים ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל 'ַיֲעקֹוב' 
ְוִכְבָיכֹול ִמְתַּפְּלִלים ֶׁשָּיִחיׁש ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ַהְּגֻאָּלה 

ַהְּׁשֵלָמה, ְוִיְהֶיה ְׁשמֹו ָמֵלא ָלֶנַצח.

תת ׁשׁשֶֶ ּלּלֶֶ ׁשׁשׁשֻֻ הההההה ּוּוּוּוממממְְְ פפפפּוּוּוּולללללללָָָ ּפַּפרְרנָנססָסהההה ּכּכּכְְ

ַהָּזן ֶאת ַהּכֹל. ָאֵמן.

ָּכַתב ָהַאּבּוִדְרַהם (ִּתּקּון ַהְּתִפּלֹות) ְּבֵׁשם ַרִּבי ַאְבָרָהם ֶּבן ׁשּוַׁשן:
ְּכִמְתַּפֵּלל  ָׂשָכר  לֹו  ֵיׁש  ַאַחת  ִּבְתִפָּלה  ִּכי  ַהִּצּבּור,  ִעם  ַהִּמְתַּפֵּלל  ְׂשַכר  ָּגדֹול  "ַּכָּמה 
ֵהיֵטב  ּוְכֶׁשַּמְקִׁשיב  ְּבָרכֹות,  י"ט  אֹוֵמר  ְּבַלַחׁש  ִּבְתִפָּלתֹו  ֵּכיַצד?  ְּתִפּלֹות.  ָׁשלֹוׁש 
ְלִבְרַּכת ַהָּׁש"ץ, ִמִּדין 'ׁשֹוֵמַע ְּכעֹוֶנה' ֵיׁש לֹו עֹוד י"ט ְּבָרכֹות, ּוְכֶׁשַּמְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית 
ָאֵמן ְּבַכָּוָנה ֵיׁש לֹו י"ט ְּבָרכֹות נֹוָספֹות, ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו (ְּבָרכֹות נג ב): "ָּגדֹול ָהעֹוֶנה 
ָז"ן  ּוִבְזכּות  ְּבָרכֹות.  ָז"ן  ְּבָידֹו  ֵיׁש  ַאַחת  ֶׁשִּבְתִפָּלה  ִנְמָצא   ,"ֵמַהְּמָבֵר יֹוֵתר  ָאֵמן 
ְּבָרכֹות ֵאּלּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָזן אֹותֹו ְוֶאת ַאְנֵׁשי ֵּביתֹו ְּבַפְרָנָסה טֹוָבה ּוְבֶׁשַפע".
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יֹום ֲחִמִּׁשי ָּבֶעֶרב. ִצְלצּול ַהֶּטֶלפֹון ֶׁשִּנְׁשַמע ְּבֵבית ִמְׁשַּפַחת מ. ִּבְבֵני ְּבַרק, ָקַטע ֶאת ַהֲהמּוָלה ָהאֹוְפָיִנית 
ְלָאִביו;  ֶהֱעִביָרּה  ּוִמָּיד  ְלֶרַגע  ִהְקִׁשיב  ַהְּׁשפֹוֶפֶרת,  ֶאת  ֵהִרים  ַהִּמְׁשָּפָחה  ִמַּיְלֵדי  ֶאָחד  ֶזה.  ּוְליֹום  ְלָׁשָעה 

"ֶטֶלפֹון ֵמַאְנְגִּלָּיה", הּוא ָאַמר ִּבְבִהילּות, "ֶזה ִנְׁשָמע ָּדחּוף!", הֹוִסיף.

ָהַרב מ. ִנַּגׁש ֶאל ַהֶּטֶלפֹון. ֵמֵעֶבר ַלַּקו ִנְׁשַמע קֹולֹו ַהֻּמָּכר ֶׁשל מֶֹׁשה, ְיִדידֹו ַהּטֹוב ִמיֵמי ַהְּיִׁשיָבה:

"ֲאִני ְמַדֵּבר ֵאֶלי ִמֵּבית ַהחֹוִלים ְּבלֹוְנדֹון", ָאַמר מֶֹׁשה ְּבקֹול ָעצּור, "נֹוַלד ִלי ֵּבן ִלְפֵני ְּכַמֲחִצית ַהָּׁשָעה...".

"ַמָּזל טֹוב, ַמָּזל טֹוב!", ִמֵהר ָהַרב מ. ְלַאֵחל, ַא ִמָּיד ִהְׁשַּתֵּתק. הּוא ֵהִבין ֶׁשַּמֶּׁשהּו ִעם ַהֶּיֶלד ֵאינֹו ַּכּׁשּוָרה. 
מֶֹׁשה א ָהָיה ִנְׁשַמע ְמֻאָּׁשר ַּכְּמֻצֶּפה ֵמָאב ָטִרי.

"ּתֹוָדה ַעל ָהִאחּוִלים", א ָׁשַכח מֶֹׁשה ֶאת ְּכָלֵלי ַהִּנימּוס ָהַאְנְּגִלִּיים, ַא ִמָּיד הֹוִסיף: "ָהרֹוְפִאים ֻמְדָאִגים 
מֹחֹו  ּוְלִדְבֵריֶהם  ַחְמָצן,  ֵמחֶֹסר  ָסַבל  הּוא  ַהֵּלָדה  ִּבְׁשַעת  ַּדּקֹות  ַּכָּמה   ְלֶמֶׁש ַהִּתינֹוק.  ֶׁשל  ִמַּמָּצבֹו  ְמאֹד 

ִנְפַּגע ְּבֹאֶפן ֲחַסר ַּתָּקָנה ְוִכְמַעט ֶׁשֵאין ִסּכּוִיים ֶׁשִּיְגַּדל ְוִיְתַּפֵּתַח ְּכֶיֶלד ָרִגיל ּוָבִריא".

ִמִּלים  ָהיּו  א  מ.  ָהַרב  ְיִדידֹו  ֶׁשל  ְּבִפיו   ַא ַלַּקו,  ֵמֵעֶבר  ְּבֵברּור  ִנְׁשַמע  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ַהֲחִריִׁשי  ִּבְכיֹו  קֹול 
ַמְתִאימֹות ְּכֵדי ְלַנֲחמֹו ִּבְׁשָעתֹו ַהָּקָׁשה.

"ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמ, ָהַרב מ.", ָׁשַבר מֶֹׁשה ֶאת ַהְּׁשִתיָקה, "ֲהֵרי ִהְּנ ַּתְלִמידֹו ַהֻּמְבָהק ֶׁשל ַהָּגאֹון ַהָּגדֹול 
"!ַרִּבי ִמיְכל ְיהּוָדה ֵליְפקֹוִביץ. ַּגׁש ָנא ְּבַבָּקָׁשה ֶאל ְמעֹונֹו ּוַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשַּיֲעִתיר ִּבְתִפָּלה ַעל עֹוָלִלי ָהַר

ָהַרב מ. ִהִּביט ִּבְׁשעֹונֹו. ַהָּׁשָעה ָהְיָתה ְמֻאֶחֶרת ִמַּדי ְּכֵדי ִלְנקֹׁש ַעל ֶּדֶלת ֵּביתֹו ֶׁשל רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ַהָּיִׁשיׁש. 
הּוא ִנְפַרד ִמיִדידֹו ְּבִמּלֹות ִעידּוד ּוְבִאחּוִלים ְלָבִבִּיים ִליׁשּוָעה ְקרֹוָבה, ְוִהְבִטיַח ִּכי ָמָחר ִעם ַׁשַחר ִיַּגׁש 

ִלְמעֹונֹו ֶׁשל ַרּבֹו, ִויַבְּקׁשֹו ֶׁשְּיָבֵר ֶאת ַהִּתינֹוק ַהחֹוֶלה.

ַּבּבֶֹקר ֶׁשְּלָמֳחַרת ִהְׁשִּכים ָהַרב מ. ְּכֵדי ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְמִחָּצתֹו ֶׁשל רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה, ּוִמָּיד ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ִנַּגׁש 
ֶאל ַהּקֶֹדׁש. הּוא ֵּפֵרט ִּבְקָצָרה ֶאת ִסּפּורֹו ֶׁשל ַהִּתינֹוק ּוִבֵּקׁש ְּבָרָכה ַּבֲעבּורֹו.

רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשְּבִדּיּוק ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָעַמד ָלֵצאת ִמן ַהַּבִית, ִהְקִׁשיב ְּבַסְבָלנּות ְלִסּפּורֹו ְוָאַמר: 

"ְּבֶרַגע ֶזה ֲאִני ַּבֶּדֶר ְלַׁשֵּמׁש ְּכַסְנָּדק ִּבְבִרית ִמיָלה. ְּפָעִמים ַרּבֹות ֲאִני ָחׁש ֶׁשַהְּתִפּלֹות ֶׁשֲאִני ִמְתַּפֵּלל ִּבְזַמן 
ֶׁשֲאִני ְמַׁשֵּמׁש ְּכַסְנָּדק ִמְתַקְּבלֹות ְלָרצֹון יֹוֵתר ִמְּתִפּלֹות ֲאֵחרֹות. ֶאְתַּפֵּלל ֵאפֹוא ַהַּפַעם ַּבֲעבּור ַהִּתינֹוק..."

ָהַרב ִהְרֵהר ִלְׁשִנּיֹות ִמְסָּפר, ְוָאז ִהִּביט ְּבֵעיָניו ֶׁשל ָהַרב מ. ַהְּתלּויֹות ּבֹו ְּבִתְקָוה, ִהְגִּביַה ְמַעט ֶאת קֹולֹו 
ְוָאַמר ְּבִבָּטחֹון: "ָהִסירּו ְּדָאָגה ִמִּלְּבֶכם! ַהִּתינֹוק ִיְהֶיה ָּבִריא ְוָׁשֵלם ְּבגּופֹו ּוְבַנְפׁשֹו, ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם".

ָהַרב מ. הֹוָדה ִנְרָּגׁשֹות ְלַרּבֹו ַהָּגדֹול, ִנְפַרד ְּבִמּלֹות ּתֹוָדה ּוִמָּיד ָׁשב ְלֵביתֹו ְלִהְתַקֵּׁשר ְלמֶֹׁשה ְיִדידֹו ּוְלַסֵּפר 
לֹו ַעל ִּבְרָכתֹו ְוַהְבָטָחתֹו ַהְּנִדיָרה ֶׁשל רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה.

ְּבאֹוָתם ְרָגִעים ֶׁשּׂשֹוֲחחּו ָהַרב מ. ִויִדידֹו, ִהְסַּתֵּים ֵסֶדר ַהְּבִרית ֶׁשָּבּה ִׁשֵּמׁש רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְּכַסְנָּדק. ַהִּתינֹוק 
ֲעַדִין ָהָיה ֻמָּנח ַעל ִּבְרָּכיו, ְוַרִּבי ִמיְכל ְיהּוָדה ָעַצם ֶאת ֵעיָניו ְוִהְתַּפֵּלל ְּבֶרֶגׁש קֶֹדׁש ַעל ַהִּתינֹוק ָהַאְנְגִלי 

ַהִּבְלִּתי ֻמָּכר, ֶׁשַּיְבִריא ַלֲחלּוִטין ְוא ִיָּוֵתר ּבֹו ׁשּום רֶֹׁשם ֶׁשל ַמֲחָלה, ְוֶׁשִּיְגַּדל ְּבתֹוָרה ּוְבִיְרַאת ָׁשַמִים.

*

ּוֵביְנַתִים, ֵּבין ְּכָתָליו ָהַאְפרּוִרִּיים ֶׁשל ֵּבית ַהחֹוִלים ַהּלֹוְנדֹוִני ִהְתּכֹוְננּו ַההֹוִרים ַהֻּמְדָאִגים ְלַׁשָּבת. ַּכָּמה 
ְיהּוִדים ַּבֲעֵלי ֶחֶסד ָּדֲאגּו ְלָהִכין ַּבֲעבּוָרם ֶעְרָּכה ֲארּוָזה ֶׁשָּבּה ָּכל ַמְטַעֵּמי ַהַּׁשָּבת, ָּכ ֶׁשְּלָכל ַהָּפחֹות ְּדָאָגה 

זֹו ָיְרָדה ִמִּלָּבם.

רֹוְפִאים ַּבֲחלּוִקים ְצחֹוִרים ִהְתרֹוְצצּו ָאָנה ָוָאָנה ְסִביב ִמָּטתֹו ַהְּזִעיָרה ֶׁשל ָהעֹוָלל ָהַר, ְּכֶׁשְּפֵניֶהם ֵאיָנן 
ְמַבְּׂשרֹות טֹוָבה.

מֶֹׁשה ִהִּביט ַּבֲעִריָסתֹו ֲעמּוַסת ַהִּצּנֹורֹות ֶׁשל ָהעֹוָלל ָהַר ְוַהְּדָאָגה ִמְּלָאה ֶאת ָּכל ֵיׁשּותֹו. ְוָכ ָמָצא ַעְצמֹו, 
ַּדּקֹות ְספּורֹות ִלְפֵני ְׁשַעת ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, ִמְתַקֵּׁשר ׁשּוב, ַהַּפַעם ְלָיִדיד ַאֵחר, ּוְמַבְּקׁשֹו 
ְלִהָּכֵנס ִלְמעֹונֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ַקְנֵיְבְסִקי ְׁשִליָט"א ּוְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ַּגם הּוא ַּבֲעבּור ַהִּתינֹוק.

ֶהָחֵבר ָרץ ִמָּיד ְלֵביתֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ַקְנֵיְבְסִקי, ְוִהֵּנה ְלַמְרֵּבה ַהֶּפֶלא, ִמֶּׁשַא ָׁשַמע ַרִּבי ַחִּיים ֶאת 
ַהִּסּפּור ֶהָעגּום ֵהִגיב ִמָּיד: "ַּגׁש ְלַרִּבי ִמיְכל ְיהּוָדה, מֹוִרי ְוַרִּבי. ַהְּבָרכֹות ֶׁשּלֹו ֲחׁשּובֹות ַּבָּׁשַמִים!"

אֹותֹו ָחֵבר ֶׁשֹּלא ָיַדע ִּכי ַרִּבי ִמיְכל ְיהּוָדה ְּכָבר ֵּבֵר ֶאת ַהִּתינֹוק, ִמֵהר ִלְמעֹונֹו ֶׁשל ַרִּבי ִמיְכל ְיהּוָדה, ֶאָּלא 
ֶׁשְּבֶטֶרם ִהְסִּפיק לֹוַמר ֶאת ְּפָרֵטי ַהִּסּפּור ֵהִגיב ַרִּבי ִמיְכל ְיהּוָדה:

"ְּכָבר ִהְתַּפַּלְלִּתי ָעָליו ַּבְּבִרית ֶׁשָּבּה ִהְׁשַּתַּתְפִּתי ְּביֹום ִׁשִּׁשי. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ְוַהִּתינֹוק ִיְהֶיה ָּבִריא ְוָׁשֵלם!"

ָׁשבּוַע ָחַלף ֵמָאז. ְּבֶעֶרב ַהַּׁשָּבת ַהָּבָאה ִנְלַקח ַהִּתינֹוק ִלְבִדיָקה ְּבִמְכׁשּור ְמֻיָחד ּוִמְתַקֵּדם, ֲאֶׁשר ְּבֶאְמָצעּותֹו 
ִּבְּקׁשּו ָהרֹוְפִאים ְלַמּפֹות ֶאת מֹחֹו ָהַר ּוְלַגּלֹות ַּכָּמה ֲאחּוִזים ִמֶּמּנּו ִנְפְּגעּו ּוָמה ִנָּתן עֹוד אּוַלי ְלַתֵּקן.

ִמחּוץ ַלֲחַדר ַהְּבִדיקֹות ִהְמִּתינּו ַההֹוִרים ְּבֶמַתח ּתֹו ֶׁשֵהם ְמַמְלְמִלים ִּבְדֵבקּות ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים. ַהְּדָאָגה 
ִּכְרְסָמה ְּבִלָּבם, ַא ַהִּבָּטחֹון ִּבְתִפָּלתֹו ֶׁשל רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָנַס ָּבֶהם ּכַֹח.

ְּכֶׁשָּפָניו  ָהרֹוֵפא  ָיָצא  ּוַבֲעָדּה  ַהְּכֵבָדה  ַהֶּדֶלת  ִנְפְּתָחה  ְּבֶטֶרם  ָחְלפּו  ּוַמִּתיׁשֹות  ֲאֻרּכֹות  ַּדּקֹות  ֶעְׂשִרים 
ֲהמּומֹות ּוִמְׁשּתֹוְממֹות ְוהּוא ְּבקִֹׁשי ְמֻסָּגל ְלַדֵּבר.

ְוָאַמר  הֹוִסיף  ְלַגְמֵרי...",  ָּבִריא  ַאֵחר,  ִּתינֹוק  ִלי  "ֵהֵבאֶתם  ָאַמר,  הּוא  ָּבטּוַח!",  ֲאִני  ִּתינֹוק.  אֹותֹו  א   "ֶזה 
ְּבִהְתַרְּגׁשּות. "ּתֹוְצאֹות ַהְּבִדיקֹות ָהיּו ַּתִּקינֹות ַלֲחלּוִטין. ֵאין ֶהְסֵּבר ַאֵחר ְלָכ ִמְּלַבד ַהִּמָּלה 'ֵנס'!".

ְּדָמעֹות ֶׁשל הֹוָדָיה ָזְלגּו ֵמֵעיֵני ַההֹוִרים ַעל ַהֵּנס ֶׁשֵאַרע ָלֶהם. א ָהָיה ָלֶהם ֶׁשֶמץ ֶׁשל ָסֵפק ֵאיזֹו ְזכּות 
ָעְמָדה ָלֶהם...

ָהְיָתה זֹו ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשָּבְקָעה ְרִקיִעים ַּבֲעבּוָרם ְוָקְרָעה ֶאת רַֹע ְּגַזר ִּדיָנם.
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ַהֵּלל ָוֶׁשַבח ַעל ְיִציַרת ְצָבא ַמְעָלה
ְּבֶהְמֵׁשָכּה ֶׁשל ִּבְרַּכת 'יֹוֵצר אֹור', ְלַאַחר ֶׁשִּסַיְּמנּו ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ַעל ְיִציַרת ַהְּמאֹורֹות, ַמְמִׁשיִכים 
ְּכֵדי  ָּבעֹוָלם,  ְּגֻדָּלתֹו  ְלַהִּגיד  ְּבַמָּטָרה  ֶׁשִּנְבְראּו  ַהַּמְלָאִכים  ְיִציַרת  ַעל  ּבֹוְרֵאנּו  ְּבֶׁשַבח  ְלַסֵּפר  ָאנּו 
ֶׁשֵּמֶהם ִנְלַמד ְוֵכן ַנֲעֶׂשה ַּגם ָאנּו ('ִעּיּון ְּתִפָּלה', ְוֵכן ִנָּתן ִלְלֹמד ִמֻּנַּסח ַה'ְּקֻדָּׁשה': 'ַנְקִּדיְׁש ְוַנֲעִריְצ ְּכנַֹעם ִׂשיַח 

סֹוד ַׂשְרֵפי קֶֹדׁש').

ָלֶנַצח   ִּתְתָּבַר' ִּכּנּוִיים:  ִּבְׁשלֹוָׁשה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ְמָבְרִכים  ָאנּו  זֹו  הֹוָדָאה  ֶׁשל  ְּבִפְתָחּה 
צּוֵרנּו, ַמְלֵּכנּו ְוגֹוֲאֵלנּו'. ְׁשלֹוָׁשה ִּכּנּוִיים ֵאּלּו ֵהם ְּכֶנֶגד ָׁשלֹוׁש ְּתקּופֹות ַהַחִּיים: ָעָבר, הֹוֶוה ְוָעִתיד; 
'צּוֵרנּו' ְּכֶנֶגד ֶהָעָבר ֶׁשּבֹו ְיָצָרנּו ַהּבֹוֵרא, 'ַמְלֵּכנּו' ְּכֶנֶגד ַההֹוֶוה ֶׁשּבֹו הּוא ַמְׁשִּגיַח ָעֵלינּו ְּכֶמֶל ַעל 
הֹוֶוה  'ָעָבר,  ֶׁשַהֻּמָּׂשִגים  ֵּכיָון  ַהְּׁשֵלָמה.  ַּבְּגֻאָּלה  ָלבֹא  ֶלָעִתיד   – 'ּגֹוֲאֵלנּו'  ְּפִקיָחא,  ְּבֵעיָנא  ְנִתיָניו 
ְוָעִתיד' ֵהֵחּלּו ֵמַהְּתקּוָפה ֶׁשָּבּה ִנְתלּו ַהְּמאֹורֹות, ְלִפיָכ ַמְקִּפיִדים ָאנּו ְלַהְזִּכיר זֹאת ְּבִבְרַּכת 'יֹוֵצר 

אֹור' (ֵּפרּוׁש ר"א ֶּבן ַהְגָּר"א).

ֵּבאּור נֹוָסף: ְּבַמֶּסֶכת ֲעבֹוָדה ָזָרה (ט א) הּוְבאּו ִּדְבֵרי ַּתָּנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו: "ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ָׁשָנה ֱהֵוי 
ָהעֹוָלם: ְׁשֵני ֲאָלִפים ּתֹהּו, ְׁשֵני ֲאָלִפים ּתֹוָרה, ְׁשֵני ֲאָלִפים ְימֹות ַהָּמִׁשיַח".

ְּכֶנֶגד ָׁשלֹוׁש ְּתקּופֹות ֵאּלּו ָאנּו ְמָבְרִכים ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבָׁשלֹוׁש ְלׁשֹונֹות:

'צּוֵרנּו' – ְּכֶנֶגד ְׁשֵני ַאְלֵפי 'ּתֹהּו', ֶׁשָּבֶהם ִהִּכירּו ָּבֵאי עֹוָלם ַרק ְּבֻעְבַּדת ֱהיֹות ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
'צּוָרם' – יֹוְצָרם, ַא א ֶהֱאִמינּו ְּבַהְנָהָגתֹו ַהְּתִמיִדית.

'ַמְלֵּכנּו' – ְּכֶנֶגד ְׁשֵני ַאְלֵפי ּתֹוָרה ֶׁשִהְתִחילּו ֵמֵעת ֱהיֹות ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ֶּבן נ"ב ָׁשִנים, 
ְלַהֲאִמין  ָהעֹוָלם  ַאְנֵׁשי  ֵהֵחּלּו   ָוֵאיָל ּוִמָּיָמיו  ּדֹורֹו,  ְּבֵני  ְּבֶקֶרב  ָהֱאמּוָנה  ַּבֲהָפַצת  הּוא  ֵהֵחל  ָאז 
ְּבַמְלכּות ַהּבֹוֵרא ּוְבַהְׁשָּגָחתֹו ֶׁשֵאיָנּה ּפֹוֶסֶקת ְלֶרַגע, ֱאמּוָנה ֶׁשִהְתַחְּדָדה ִּבְפָרט ְלַאַחר ַמֲעַמד ַמַּתן 

ּתֹוָרה ֶׁשּבֹו ִנְגָלה ַהּבֹוֵרא ִּבְמלֹוא ְּכבֹודֹו ְלֵעיֵני ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

'ְימֹות ַהָּמִׁשיַח' ֶׁשֵהֵחּלּו ֵמֻחְרַּבן ַּבִית ֵׁשִני ְוַעד ְלָיֵמינּו, ֶׁשָּבֶהם ֵאיֶנּנּו  'ּגֹוֲאֵלנּו' – ְּכֶנֶגד ְׁשֵני ַאְלֵפי 
ֲחֵדִלים ְלֶרַגע ִמְּלִהְתַּפֵּלל ּוְלַיֵחל ַלְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה, ַּכֲאֶׁשר ִיְתַּגֶּלה ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ִיְתָּבַר ְלֵעיֵני ָּכל 

ָּבֵאי עֹוָלם, ְוָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה ְּכָעָׁשן ִּתְכֶלה ְּבַהְכִרית ה' ַמְלכּות ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ ('ִעּיּון ְּתִפָּלה').

ַמְלָאִכים ֲחָדִׁשים ְּבָכל יֹום
ֵּבין ִצְבאֹות ַמְלֲאֵכי ַמְעָלה ַקָּיִמים ַמְלָאִכים ַהִּנְבָרִאים ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ָׁשָעה, ְמָפֲאִרים ֶאת יֹוְצָרם 
ּוִמָּיד ָּכִלים (ְרֵאה ֲחִגיָגה יד א). ַעל ַמְלָאִכים ֵאּלּו ְמַׁשְּבִחים ָאנּו ִּבְלׁשֹון הֹוֶוה: 'ִּתְתָּבַר צּוֵרנּו... ּבֹוֵרא 

ְקדֹוִׁשים, ִיְׁשַּתַּבח ִׁשְמ... יֹוֵצר ְמָׁשְרִתים' (ַאּבּוִדְרַהם, ּוְרֵאה ּתֹוְספֹות ָׁשם יג א ד"ה ִמֵּזָעָתן).

 ְּגֵדָלה ְקֻדָּׁשָתם. ְלִפיָכ ַמְלָאִכים ֵאּלּו נֹוְצִרים ְּבכַֹח ְּתִפּלֹוֵתינּו, ּוְכָכל ֶׁשְּגֵדָלה ַּכָּוַנת ַהְּתִפָּלה ָּכ
ִמְתַחֵּלק ַהֶּׁשַבח ֵּבין ָהֹאֶפן ֶׁשַהְּתִפָּלה עֹוָלה ַעד ְלעֹוַלם 'ַהְּבִריָאה' ַהָּגבֹוַּה, ֲאַזי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
'ּבֹוֵרא ְקדֹוִׁשים', ְלֵבין ָהֹאֶפן ֶׁשּבֹו ִהיא ַמִּגיָעה ַרק ַעד עֹוַלם 'ַהְּיִציָרה' ֶׁשְּלַמָּטה ֵהיֶמּנּו, ֲאַזי הּוא 

'יֹוֵצר ְמָׁשְרִתים' ('ִׂשיַח ִיְצָחק' – ַּגְנְּדָמן, ַׁשַער ח, ּוְרֵאה 'ִעּיּון ְּתִפָּלה').

ֵהם  ּוֵמָאז  ָהעֹוָלם  ִּבְבִריַאת  ֶׁשּנֹוְצרּו  ַמְעָלה  ְמָׁשְרֵתי  ַמְלָאִכים  ֶיְׁשָנם  ַהָּללּו,  ַהַּמְלָאִכים  ִמְּלַבד 
ְמַׁשְּבִחים  ָאנּו  ֶׁשֲעֵליֶהם  ְועֹוד,  'ַּגְבִריֵאל'  'ְרָפֵאל',  ְּכ'ִמיָכֵאל',  ִמְּלִהְתַקֵּים,  ֲחֵדִלים  ְוֵאיָנם  ְקבּוִעים 
'יֹוֵצר  ֵּבין  ְמַעט  ְלַהְפִסיק  ָנֲהגּו   ּוְלִפיָכ עֹוָלם',  ְּברּום  עֹוְמִדים  ֻּכָּלם  ְמָׁשְרָתיו  'ַוֲאֶׁשר  ְּבֵתבֹות: 
רש"ס  ִסּדּור  (ַאּבּוִדְרַהם;  ֶנְחָלִקים  ְׁשָבִחים  ְׁשֵני  ֵהם  ִּכי  ְלהֹוִדיַע  ְמָׁשְרָתיו',  ְל'ַוֲאֶׁשר  ְמָׁשְרִתים' 

ִמְּפֶרִמיְׁשָלא).

ָּכאן ַהָּמקֹום ְלַצֵּין ְלִדְבֵרי ַה'ְּיסֹוד יֹוֵסף' (ֶּפֶרק פ') ִּכי ִמָּכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ֶׁשעֹוֶׂשה ָהָאָדם ִנְבָרִאים 
ּוְכָבר  ֲעִׂשָּיָתּה.  ַעל   ֶׁשְּמָבֵר ַהְּבָרָכה  ַאַחר  'ָאֵמן'  ָהעֹוִנים  ְוֵהם  ִמְצָוה,  ְלאֹוָתּה  ַהַּׁשָּיִכים  ַמְלָאִכים 

.'ַרּבֹוֵתינּו ִּכי 'ָאֵמן' ִהָּנּה ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ַמְלָא ָרְמזּו ַעל ָּכ

ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוֵננּו ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה
ְּבׁשֹוֶנה ִמִּמַּדת ָּבָׂשר ָוָדם ֶׁשְּכָכל ֶׁשָּקרֹוב ָהֶעֶבד ְלַמְלּכֹו ְוֵכן ַהְּמַׁשֵּמׁש ְלַרּבֹו, ָּכ ּפֹוֵחת ַּפֲחדֹו ִמָּפָניו 
ְוִיְרַאת ַהָּכבֹוד ֶׁשָחׁש ְלָפָניו ֶנְחֶלֶׁשת, ִמָּדתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ׁשֹוָנה ִהיא; ַּדְוָקא ַהְּקרֹוִבים 
ֵאָליו ְּביֹוֵתר, ִמּתֹו ֶׁשַּמִּכיִרים ֵהם יֹוֵתר ְּבַמְלכּותֹו ּוַמִּׂשיִגים ֵהם ְּדָרגֹות נֹוָספֹות ְּבַגְדלּותֹו, ְיֵרִאים 
ֵהם ִמָּפָניו יֹוֵתר ִמָּכל ַהִּנְבָרִאים. ְלִפיָכ ְמַדְקְּדִקים ָאנּו ִּכי ַּדְוָקא ְמָׁשְרָתיו ָהעֹוְמִדים ְּברּום עֹוָלם, 

ֵהם 'ַמְׁשִמיִעים ְּבִיְרָאה... ִּדְבֵרי ֱאִקים ַחִּיים ּוֶמֶל עֹוָלם' ('ֵעץ יֹוֵסף').

 ַהַּמְׁשִּגיַח ַהְּגַה"צ ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ֱאִליֶעֶזר ֶּדְסֶלר ָזָצ"ל ָרִגיל ָהָיה ְלָהִעיר ִּכי ְׁשָמם ֶׁשל ַהַּמְלָאִכים (ַמְלָא
= ָׁשִליַח) ֵמִעיד ִּכי ְׁשלּוִחים ֵהם ִמָּמרֹום ַּבֲעבּוֵרנּו, ְּכֵדי ֶׁשִּנְלַמד מּוָסר ֵמַהְנָהָגָתם, ְוַעל ֵּכן ָּכל ֲאֶׁשר 

ֶנֱאָמר ַעל אֹודֹות ַהַּמְלָאִכים ְמַׁשֵּמׁש ִלּמּוד ַּבֲעבּוֵרנּו.

ֶהָאָרה מּוָסִרית נֹוֶקֶבת ֲאֶׁשר ֵיׁש ָלנּו ִלְלֹמד ֵמַהְנָהַגת ַהַּמְלָאִכים ֵהִעיר ַּתְלִמידֹו ַהְּגַה"צ ַרִּבי אּוִרי 
טז):  (ש"א  ְּתׁשּוָבה'  ְּב'ַׁשֲעֵרי  יֹוָנה  ַרֵּבנּו  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ֲחִסיִדים',  'ְּכַפר  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ָזָצ"ל,  ֶקֶלְרָמן 
"ֶהָחָכם, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ָסר ֵמַרע ְּבָכל ַמֲאַמֵּצי ּכֹחֹו, ִייָרא ְוִיְזַחל אּוַלי א ִּכָּלה ֻחּקֹו ְוא ִנְזַהר 

ַּכַּדת ָמה ַלֲעׂשֹות...".

ַאף ִּבְתִפָּלה זֹו ְמִעיִדים ַעל ַהַּמְלָאִכים, ִּכי ַאף ְּבֵעת ֶׁשעֹוְסִקים ֵהם ַּבֲעִׂשַּית ְרצֹון קֹוָנם ּוְמַמְּלִאים 
ִּבְׁשֵלמּות ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשִּלְׁשמֹו ִנְבְראּו, ְּבָכל זֹאת עֹוִׂשים ֵהם זֹאת ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ֵמֲחָׁשׁש ֶׁשָּמא 
ֵּתֵצא ַּתָּקָלה ַּתַחת ָיָדם ָחִליָלה. ְוָכ ִהיא ַּדְרּכֹו ֶׁשל ֶהָחָכם, ֶׁשַאף ְּבֵעת ֶׁשעֹוֶׂשה הּוא ְרצֹונֹו ֶׁשל 
ָמקֹום, ַיֲעֶׂשה זֹאת ְּבַפַחד ּוְבֵאיָמה, ְוָחִליָלה א ִמּתֹו ַׁשֲאַנּנּות ּוִבָּטחֹון ַעְצִמי ֻמְפָרז ('אֹור ַלְיָׁשִרים' 

– ַמַאְמֵרי מּוָסר, עמ' פז).

ֻּכָּלם ֲאהּוִבים ֻּכָּלם ְּברּוִרים
ֵּבין ְּבֵני ָהָאָדם ַׁשָּי ֶׁשִּתְפרֹץ ִקְנָאה ְוִׂשְנָאה, ֵּכיָון ֶׁשַהֵּיֶצר נֹוֵטַע ְּבֵלב ָהָאָדם ָּתִדיר ֶאת ַהְּתחּוָׁשה 
 ַא ֶחְׁשּבֹונֹו,  ַעל  ָּבָאה  ִהיא  ְּבַוַּדאי  ַמֲעָלה,  ַלֲחֵברֹו  ֵיׁש  ְוִאם  לֹו,  ַהַּמִּגיַע  ֵמַהֵחֶלק  נֹוֵטל  ֶׁשֵרֵעהּו 
ַהַּמְלָאִכים 'ֻּכָּלם ְּברּוִרים' – ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם ָּברּור ַּתְפִקידֹו ַהְּמֻיָחד ְלַמַען ַהַּמָּטָרה ֶׁשִּלְׁשָמּה ִנְבְראּו 
ּוְׁשרּוִיים  ְוַתֲחרּות  ִׂשְנָאה  ֵּביֵניֶהם  ֵאין   – ֲאהּוִבים'  'ֻּכָּלם  ֵּכן  ְוַעל  ְליֹוְצָרם.  ּוְלַׁשֵּבַח  ְלַהֵּלל  ֻּכָּלם: 
ָלֶזה  ֶזה  ְרׁשּות  ְונֹוְתִנים  קֹוָנם...  ְרצֹון  ּוְבִיְרָאה  ְּבֵאיָמה  עִֹׂשים  'ְוֻכָּלם  ְוֵרעּות,  ְּבַאֲהָבה  ָּתִמיד  ֵהם 

ְלַהְקִּדיׁש ְליֹוְצָרם' ('ִׂשְפֵתי ַחִּיים'; 'אֹור ָיֵהל' ח"ג עמ' שנו).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְּתִפָּלה חֹוַצת ַיָּבׁשֹות

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

ססִספּפוּורר ם
ת יֹוֵצר אֹור (ה) ְ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


