
ת ָנׂשֹא ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדין
"ְוֵהִׁשיב ֶאת ֲאָׁשמֹו ְּברֹאׁשֹו" (ה ז)

ֶׁשל  ַהּנֹוָדע  ַּתְלִמידֹו  ַּדייְטׁש,  ָּדִוד  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָּדַרׁש  ֶזה  ִמָּפסּוק 
ֶׁשַּבֲעֵלי  "ָמקֹום  ב)  לד  (ְּבָרכֹות  ֲחָז"ל  ְלִדְבֵרי  ֶרֶמז  ִּביהּוָדה',  ַה'ּנֹוָדע 

ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדין – ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים ֵאיָנם עֹוְמִדין":
ַאְׁשמֹוָתיו,  ַעל  ִּבְתׁשּוָבה  ַהָּׁשב   – ְּברֹאׁשֹו"   – ֲאָׁשמֹו  ֶאת  "ְוֵהִׁשיב 

זֹוֶכה ִלּטֹל ָמקֹום ָּברֹאׁש, ִלְפֵני ַהַּצִּדיִקים ַהְּגמּוִרים.
'ְּדַבׁש ְוָחָלב' [לרמ"מ ְקֶרְנִּגיל]

'ָאֵמן ָאֵמן' ַעל ְּבָרָכה ַאַחת
"ְוָאְמָרה ָהִאָּׁשה ָאֵמן ָאֵמן" (ה כב)

ִהיא  ָמה  "ַעל  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּפסּוק  ִמן  ָּדְרׁשּו  א)  יח  (סֹוָטה  ַּבְּגָמָרא 
ַעל  ָאֵמן  ֵּתָעֵנׁש),  ִנְטְמָאה  (ֶׁשִאם  ָהָאָלה  ַעל  ָאֵמן  ָאֵמן?  ָאֵמן  אֹוֶמֶרת 

ַהְּׁשבּוָעה (ֶׁשֹּלא ִנְטְמָאה)".
ִמָּכ ֶׁשֻהְצְרָכה ַהִּמְׁשָנה ִלְדרֹׁש ֶׁשֶאת ָּכל ַאַחת ֵמָה'ֲאֵמִנים' ָעְנָתה 
ָהִאָׁשּה ַעל ִעְנָין ַאֵחר, ָלַמד ַהְגָּר"א ְּבַהָּגהֹוָתיו ַל'ֻּׁשְלָחן ָערּו' (או"ח 
סא יב) ָמקֹור ְלִדְבֵרי ַהְּירּוַׁשְלִמי (ְמִגָּלה ד י) ֶׁשִּנְפְסקּו ָּבָרָמ"א (ָׁשם) 
ֶׁשְּכִפי ֶׁשְּגַנאי הּוא ִלְכּפֹל ַּבְּתִפָּלה: 'מֹוִדים מֹוִדים', ָּכ ָאסּור ִלְכּפֹל 

ְוַלֲענֹות 'ָאֵמן ָאֵמן' ַעל אֹוָתּה ְּבָרָכה.

ֲעִנַּית 'ָאֵמן' ְּבִגּלּוי רֹאׁש
"ְוָהִאָּׁשה ַהִהוא ִּתָּׂשא ֶאת ֲעֹוָנּה" (ה לא)

ָּתְמהּו ַרּבֹוֵתינּו (ְרֵאה במדב"ר ט כז): ִאם א ִנְטְמָאה ָהִאָׁשּה, ֵאיֶזה 
ָעוֹון ִּתָּׂשא? ֵּבאּור ִנְפָלא ְלָפסּוק ֶזה ָאַמר ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְבָרָהם ֶסָּבע 

ְּבִסְפרֹו 'ְצרֹור ַהּמֹור':
ֶחְטָאּה ֶׁשל ָהִאָׁשּה ָהָיה ֶׁשָעְנָתה 'ָאֵמן' ְּבִגּלּוי ָהרֹאׁש, ֶׁשֲהֵרי ְלֵעיל 
(פס' כב) ָּכְתָבה ַהּתֹוָרה: "ְוָאְמָרה ָהִאָׁשּה ָאֵמן ָאֵמן", ְוָהָיה ֶזה ְּברֹאׁש 

ְמֻגֶּלה, ַּכֶּנֱאָמר (פס' יח): "ּוָפַרע ֶאת רֹאׁש ָהִאָּׁשה".
ַהַּטַעם ֶׁשֶהְחִמיָרה ַהּתֹוָרה ָּכל ָּכ ְּבִאּסּור ֶזה, הּוא ִמּׁשּום ֶׁש'ָאֵמן' 
ִהָּנּה ְּבִגיַמְטִרָּיה ְׁשמֹות ֲהָוָי"ה ְוַאְדנּות, ַוֲהֵרי ֲהָלָכה ִהיא (ְרֵאה שו"ע 
אַֹרח ַחִּיים צא ג) ֶׁשָאסּור ְלַהְזִּכיר ֵׁשם ָׁשַמִים ְּברֹאׁש ְמֻגֶּלה, ְוִאם ֵּכן 

ָאסּור ַאף ַלֲענֹות ָאֵמן ְּברֹאׁש ְמֻגֶּלה.

ָמה ִּבֵּקׁש ַרִּבי ְנחּוְנָיא
"ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי ַיְפִלא ִלְנּדֹר ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהִּזיר לה'" (ו ב)

ַּבְּדָבִרים ֶׁשָּנָׂשא ִּבְפֵני ַּתְלִמיֵדי ְיִׁשיַבת ִמיר ְּבעֹוָדם ְּבגֹוַלת ַׁשְנַחאי, 
 ְוָכ ַהְּפִריׁשּות  ִמַּדת  ַעל  ְלִויְנְׁשֵטיין  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח  ָׂשח 

ָאַמר:
הּוא  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ֵמֶהְבֵלי  ִלְפרֹׁש  ָהָאָדם  ֶׁשל  ָהִעָּקִרי  ַהַּמְפִריַע 
ַהֲחָׁשׁש ֶׁשָּמא ַיְפִסיד ְּדַבר ָמה ִמְּפִריׁשּותֹו. זֹאת ְיכֹוִלים ָאנּו ִלְלֹמד 
ֶאת  ֵּפֵרט  ֶׁשָּבּה  ב)  כח  (ְּבָרכֹות  ַהָּקָנה  ֶּבן  ְנחּוְנָיא  ַרִּבי  ֶׁשל  ִמְּתִפָּלתֹו 
ַהֶהְבֵּדל ֶׁשֵּבינֹו ְלֵבין ְמַבֵּלי ָהעֹוָלם: "ֶׁשֲאִני ַמְׁשִּכים ְוֵהם ַמְׁשִּכיִמים 
– ֲאִני ַמְׁשִּכים ְלִדְבֵרי ּתֹוָרה ְוֵהם ַמְׁשִּכיִמים ִלְדָבִרים ְּבֵטִלים, ֲאִני 
ְוֵאיָנם  ֲעֵמִלים  ְוֵהם  ָׂשָכר  ּוְמַקֵּבל  ָעֵמל  ֲאִני   – ֲעֵמִלים  ְוֵהם  ָעֵמל 

ְמַקְּבִלים ָׂשָכר..."
ִמן ַהִּסָּבה ָהֲאמּוָרה ְלֵעיל א ִּבֵּקׁש ַרִּבי ְנחּוְנָיא ִּבְתִפָּלתֹו ַּבָּקׁשֹות 
ְּגדֹולֹות, ִּכי ִאם ְלָבֵרר ּוְלהֹוִכיַח ְלַעְצמֹו ֶׁשֵאינֹו ַמְפִסיד ְּכלּום ֵמֲעַמל 
ַהּתֹוָרה; ֶׁשֲהֵרי ַאף ִאְלָמֵלא ָהָיה ִמּיֹוְׁשֵבי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ָהָיה ָעָליו 

ִלְטרַֹח ַּבֲעַמל ָהעֹוָלם.
'ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש' ַּבִּמְדָּבר עמ' לא

מֹוָדָעה ְוַאְזָהָרה ַלּכֲֹהִנים ָהעֹוִלים ַלּדּוָכן
"ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ו כג)

ְסֶּפְקטֹור  ֶאְלָחָנן  ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  קֹוְבָנה  ֶׁשל  ַרָּבּה  ָהָיה  ָׁשקּוד 
ָּבַרִּבים  ְּדָבָריו  נֹוֵׂשא  ָהָיה  ְלֵעת  ּוֵמֵעת  ּדֹורֹו,  ְּבֵני  ֶׁשל  ַּתָּקָנָתם  ַעל 
ְלִחּזּוק ְּבנֹוְׂשִאים ׁשֹוִנים ֶׁשָעלּו ַעל ַהֶּפֶרק. ִּבְׁשַנת תרמ"ח ִּפְרֵסם 
ָּכרֹוז ְמֻיָחד ַלּכֲֹהִנים ֶׁשְּכִמְנַהג ַאְרצֹות חּוץ ָלָאֶרץ ָנְׂשאּו ַּכֵּפיֶהם ַרק 

ַּבַחִּגים ּוַבּמֹוֲעִדים, ְוָכ ָּכַתב ּבֹו:

"מֹוַדַעת זֹאת ַלּכֹל, ּגֶֹדל ַאְזָהַרת ֲחָז"ל ְוַהְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ְּבִמְצַות 
ֲאִמיַרת ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְוָאֵמן, ּוְלֵהֶפ ח"ו ַּבחֶֹמר ַהְּמַבְּטָלם. 
ְוִהֵּנה ָרִאינּו ֲאֶׁשר ְּבַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים ְוָיִמים טֹוִבים, ֲאֶׁשר ַהּכֲֹהִנים 
ַהָּׁש"ץ  ָּגַמר  ֶטֶרם  ִמּדּוָכָנם  ַהּכֲֹהִנים  חֹוְזִרים  ַהּדּוָכן,  ַעל  ָהעֹוִלים 
ְמַהְּדִרים  ְוַהִּצּבּור  ּדּוָכָנם,  ַאַחר  ִמָּיד  ַהִּצּבּור  ְּתִפַּלת  ֶׁשל  ַהַּקִּדיׁש 
ַּבֲחִזיָרָתם ְלַיֵּׁשר ּכָֹחם (ְלהֹודֹות ָלֶהם) ְּבַעד ּדּוָכָנם, ְוָכל ֶזה הּוא ְּבֵעת 
ֲאִמיַרת ַהָּׁש"ץ ֶאת ַהַּקִּדיׁש ּוְמַבְּטִלים ַעל ְיֵדי ֶזה ִמַּלֲענֹות ָאֵמן ְיֵהא 

ְׁשֵמּה ַרָּבא, ְוָאֵמן ַאַחר ַהַּקִּדיׁש. 

ַעד  ִמּדּוָכָנם  ָלׁשּוב  ְיַמֲהרּו  ֶׁשַּבל  ַהּכֲֹהִנים,  ֶאת  ְמַבֵּקׁש  ִהְנִני  ָלֵכן 
ַאַחר ֶׁשִּיְגמֹר ַהָּׁש"ץ ֶאת ַהַּקִּדיׁש ֶׁשַאַחר ַהֲחָזַרת ַהָּׁש"ץ, ְוא ִיְגְרמּו 
ַהּכֲֹהִנים  ְּבׁשּוב  ִלְראֹות  ִנְזֶּכה  ֶזה  ּוִבְזכּות  ְלַהִּצּבּור,  ִמְכׁשֹול  ח"ו 

ַלֲעבֹוָדָתם ּוְלִמְׁשְמרֹוָתם ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן".
'ְּתׁשּובֹות ַרֵּבנּו ִיְצָחק ֶאְלָחָנן' סי' ג

'ְּבַאֲהָבה' ְוא ִּבְבִהילּות ּוִבְמרּוָצה
"ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם" (ו כג)

"'ָאמֹור ָלֶהם' – 'ָאמֹור' ָמֵלא ְּכִתיב; ָאַמר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶאת  ְמָבְרִכין  ֶׁשִּתְהיּו  ָלֶכם  ֶׁשָאַמְרִּתי  ִמְּפֵני  א  ַלּכֲֹהִנים: 
ְמָבְרִכין  ִּתְהיּו  ֶאָּלא  ּוִבְבִהילּות  ְּבַאְנַּגְרָיא  אֹוָתם  ְמָבְרִכים  ִּתְהיּו 

אֹוָתם ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב ְּכֵדי ֶׁשַּתְׁשִלים ַהְּבָרָכה ָּבֶהם" (ַּתְנחּוָמא ָנׂשֹא י).
ְּתִמיָהה  אַיֶלְנּבּוְרג  ֶּבער  ִיָּׂששָכר  ַרֵּבנּו  ִיֵּׁשב  ַהִּמְדָרׁש  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל 
ִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ֶאת   ְלָבֵר "ְוִצָּונּו  ַהּכֲֹהִנים:  ִּבְרַּכת  ֻנַּסח  ַעל  ָהעֹוָלה 
ְּבַאֲהָבה" – ְוִכי ֵהיָכן ִהְצַטּוּו ַהּכֲֹהִנים ְלָבֵר ֶאת ִיְׂשָרֵאל 'ְּבַאֲהָבה'?

ְמַלְּמֵדנּו  'ָאמֹור'  ַּבִּמָּלה  ו'  ָהאֹות  ִיּתּור  ִּכי  ְמבָֹאר,  ָהָאמּור  ְלִפי 
 – ַאֲהָבה   ְּבֶדֶר ַהּכֲֹהִנים  ִמִּפי  ְלֵהָאֵמר  ְצִריָכה  ַהּכֲֹהִנים  ֶׁשִּבְרַּכת 
ִּבְמִתינּות ּוְבַכָּוַנת ַהֵּלב, ְוא ִּבְמרּוָצה ּוִבְבִהילּות – ְּכֵדי ָלֵצאת ְיֵדי 

'ֵּבֵאר ֶׁשַבע' סֹוָטה לט א, 'ֵציָדה ַלֶּדֶר' ְּבָפָרָׁשֵתנּוחֹוָבה.

'ְוִיְכְּתֶב' – ִמְּפֵני ַהַּמִּזיִקים
"ְיָבֶרְכ ה' ְוִיְׁשְמֶר" (ו כד)

ֻנַּסח  ַעל  או)  ד"ה  (לר"ה,  ֵלִוי'  'ְקֻדַּׁשת  ַּבַעל  ֶׁשל  ֵּבאּורֹו  הּוא  ָידּוַע 
ַּבָּקַׁשת 'ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים' ַהֶּנֱאָמר ַּבָּיִמים ַהּנֹוָרִאים: 

ִמִּמְנָהגֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְּכֶׁשָחֵפץ ָהָאָדם ָלֵתת ַמָּתָנה ַלֲחֵברֹו ֵאין הּוא 
ָזקּוק ִלְכּתֹב לֹו ְׁשָטר ַעל ָּכ, ֶאָּלא ִאם ֵּכן חֹוֵׁשׁש הּוא ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן 
"ָזְכֵרנּו  ְּתִחָּלה:  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו   ּוְלִפיָכ ַמְּתָנתֹו.  ַעל  ְיַעְרֵער  ִמי  ֵאי 
ַּדי  ַּבַחִּיים',  ָחֵפץ   ֶמֶל'  ֱהיֹוְת ִמַּצד   – ַּבַחִּיים"  ָחֵפץ   ֶמֶל ְלַחִּיים 
"ְוָכְתֵבנּו  ְלַבֵּקׁש:  ָאנּו  ֶׁשֶּנֱאָלִצים  ְוַהִּסָּבה  ִּבְלַבד,  ְּבִזָּכרֹון  ָלנּו  ָהָיה 
ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים" ִהיא ַרק "ְלַמַעְנ ֱאִקים ַחִּיים" – ִמְּפַאת ִמַּדת ַהִּדין 

(ַהִּנְרֶמֶזת ְּבֵׁשם 'ֱאִקים') ַהְּמַקְטֶרֶגת ָעֵלינּו ָּתִדיר.

ַהֵּבאּוִרים  ְׁשֵני  ַּגְנְצְפִריד:  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֵּפֵרׁש  ֶזה  ִּפי  ַעל 
 :"ֶׁשָּמָצאנּו ַּבִּמְדָרׁש ְלֵתַבת "ְוִיְׁשְמֶר

א. "ִמן ַהַּמִּזיִקים" (במדב"ר יא ה). 
ַהְבָטַחת  ִּכי  ָּבֶזה.  ֶזה  ְּתלּוִיים  ְראּוֵבִני'),  ('ַיְלקּוט   "ְזכּוְת "ֶׁשִּיְכּתֹב  ב. 
'ְוִיְׁשְמֶר' – ִמן ַהַּמִּזיִקים, ְמַחֶּיֶבת ֶאת ַהְבָטַחת 'ִיְכּתֹב ְזכּוְת' – ְּכֵדי 

.א ְיַעְרֲערּו ַעל ָּכ ַאִּפְריֹון'ֶׁשֵהם'

ְיִׂשיְמ ֱאִקים ְּכ'חֹוִני ַהְּמַעֵּגל'
"ָיֵאר ה' ָּפָניו ֵאֶלי ִויֻחֶּנָּך" (ו כה)
ָּדַרׁש ָהְרַה"ק 'ַהחֹוֶזה ִמֻּלְּבִלין':

ְּכ'חֹוִני  ִלְהיֹות  ֶׁשִּנְזֶּכה  ִהְתָּבַרְכנּו   ְּבָכ 'חֹוִני';  ִמְּלׁשֹון   – "ִויֻחֶּנָּך" 
ַהְּמַעֵּגל' ֶׁשָעָליו ָקָרא ַהַּתָּנא ִׁשְמעֹון ֶּבן ֶׁשַטח (ַּתֲעִנית יט א):

 ,ְרצֹוְנ ֶׁשַאָּתה ִמְתַחֵּטא ִלְפֵני ַהָּמקֹום ְועֹוֶׂשה ְל ,ָמה ֶאֱעֶׂשה ְל"
ַהָּכתּוב   ְוָעֶלי ְרצֹונֹו,  לֹו  ְועֹוֶׂשה  ָאִביו  ַעל  ִמְתַחֵּטא  ֶׁשהּוא  ְּכֵבן 

."'ְוָתֵגל יֹוַלְדֶּת ְוִאֶּמ אֹוֵמר (ִמְׁשֵלי כג כה): 'ִיְׂשַמח ָאִבי
'ִאְגָרא ְּדַכָּלה'

'ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם' ַּבֲעִנַּית ָאֵמן
"ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם" (ו כז)

ַעל ְיסֹוָדּה ֶׁשל ִמְצַות ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים ֵיׁש ִלְתמַֹּה: ֲהלֹוא ִאם ָחֵפץ 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלָבֵר ֶאת ִיְׂשָרֵאל – ִמֵּמיָלא ֵהם ִיְתָּבְרכּו, ּוִמְּפֵני 

ָמה ֻהְצַר ְלַצּוֹות ַעל ַהּכֲֹהִנים ֶׁשְּיָבְרכּום?
ֵּבאּור ִנְפָלא ְלָכ ָאַמר ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְיהּוָדה ֵליּב ֵאיֶגר ִמֻּלְּבִלין ַעל 
:"ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְּבָרכֹות נג ב): "ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר

ֶאת  ִצָּוה  ֵּכן  ַעל  ַהְּבָרָכה,  ֶאת  ְלַהְגִּדיל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָחֵפץ 
 ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי ֶׁשהּוא ַיֲעֶנה ָאֵמן ַאַחר ִּבְרָכָתם ְוָכ ַהּכֲֹהִנים ְלָבֵר
ִּתְתַקֵּים ַהְּבָרָכה יֹוֵתר. ָּדָבר ֶזה ַאף ִנְרָמז ִּבְלׁשֹון ַהִּצּוּוי: "ְוָׂשמּו ֶאת 
ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" – ְּבִבְרָכָתם, "ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם" – ְּבָכ ֶׁשֶאֱעֶנה 
ְּבאֹוְמרֹו   ְלָכ ָרַמז  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ְוַאף  'ָאֵמן'.  ַאֲחֵריֶהם 
 – ַגֲאָוה"  עֵֹׂשה  ֶיֶתר  ַעל  ּוְמַׁשֵּלם  ה'  נֵֹצר  "ֱאמּוִנים  כד):  לא  (ְּתִהִּלים 
ִּבְרַּכת  ֶׁשַאַחר  ָה'ָאֵמן'  ֲעִנַּית  ֶאת  ְלַעְצמֹו  נֹוֵצר  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ַהּכֲֹהִנים ְּכֵדי ֶׁשהּוא ֶזה ֶׁשִּיְהֶיה ִּבְבִחיַנת 'ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן 

ַהְּמָבֵר', ְוָכ ִּתְגַּדל ַהְּבָרָכה ַעל ִיְׂשָרֵאל.
'ִאְמֵרי ֱאֶמת' (לּוְּבִלין) תרל"א

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

ני ּפְ ם

ְּבָרָכה ֶׁשֶּנֶעְנָתה ְּב'ָאֵמן' ָׁשָוה ֲעָׂשָרה ְזהּוִבים
"ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקטֶֹרת" (ז יד)

ְיהּוָדה  ַרִּבי  ְּבֵׁשם  שצט)  ַהָּדם  (ִּכּסּוי  ָזרּוַע'  ָה'אֹור  ָּכַתב 
ֶהָחִסיד: א ְלִחָּנם ָׁשְקָלה ַּכף ַהְּקטֶֹרת ֲעָׂשָרה ָזָהב, ֶאָּלא 
ְּכֵדי ִלְרמֹז ָלנּו ֶׁשַהְקָטָרָתּה ְׁשקּוָלה ַּכֲאִמיַרת ְּבָרָכה, ֶׁשֶאת 
ָׁשְוָיּה ָקְצבּו ֲחָכִמים (ְרֵאה ֻחִּלין פז א) ַּבֲעָׂשָרה ְזהּוִבים. ַרֵּבנּו 
ַהָּכתּוב  ִמְּלׁשֹון  ֶרֶמז   ְלָכ הֹוִסיף  ַלּתֹוָרה  ְּבֵפרּוׁשֹו  ֶאְפַרִים 
ְלֵמָאה  ֶרֶמז   – ֵמָאה  ְּבִגיַמְטִרָּיה  'ַּכף'   – ַאַחת"  "ַּכף  ַעְצמֹו: 

ְּבָרכֹות, ֶׁשָּכל ַאַחת ֵמֶהן ָׁשָוה "ֲעָׂשָרה ָזָהב".

ד)  שפב  ִמְׁשָּפט  (חֶֹׁשן   "ַהָּׁש ֶׁשל  ְּפָסקֹו  הּוא  ָידּוַע  ְוִהֵּנה 
ִּבְתַנאי  ַרק  ְזהּוִבים,  ֲעָׂשָרה  הּוא  ְּבָרָכה  ֶׁשל  ֶׁשָּׁשְוָיּה 
ִמְּלׁשֹון  ֶרֶמז  ִלְמצֹא  נּוַכל   ְלָכ ְוַאף  ְּב'ָאֵמן',  ֶׁשֶּנֶעְנָתה 
ֵהם  ֵּתבֹוָתיו  ֶׁשָראֵׁשי   – ֲעָׂשָרה"  ַאַחת  "ַּכף  ַהָּכתּוב: 

ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'.
'ֱאמּוַנת ִיְצָחק' ח"ב עמ' קיא

ר! ְיהּוִדי ָיקָ
ּוְלא  ְּבָנֵקל  ְלֵמאֹות,  ִמְצוֹות  יֹום  ְּבָכל  ְלַקֵּים  ַהִהְזַּדְּמנּות   ְּבָיְד
טַֹרח ָּגדֹול, ּוְבנֹוָסף ִלְזּכֹות ְלַהְבָטַחת "ָּכל ַהְּמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים – 
 ַלַמֲּעָר ַהּיֹום  עֹוד  ִהְצָטֵרף  כא).  ה  ָידֹו" (ָאבֹות  ַעל  ָּבא  ֵחְטא  ֵאין 
ָהַאְרִצי ֶׁשל ֵמאֹות 'ַּגָּבֵאי ָאֵמן' ַהְּמַזִּכים ֶאת ָהַרִּבים ְּבָכל יֹום 
ַּבֲאִמיַרת ִּבְרכֹות הֹוָדָאה ֻמְׁשָלמֹות (ְרֵאה משנ"ב קסז כ), ְּבָׂשָפה 

.ְּברּוָרה ּוִבְנִעיָמה ְלַמַען ְּכבֹוד ְׁשמֹו ִיְתָּבַר

ִלְפָרִטים ּוְלַהְרָׁשָמה ָנא ְּפֵנה ְלַרַּכז ַּגָּבֵאי ָאֵמן: 058-325-91-91

א) ְמבָֹאר  פד  ַּדף  ח"ב  ַהָּקדֹוׁש (תיקוז"ח  ַּבּזַֹהר 
ְּבָכל  ֲאֵמִנים  צ'  ַלֲענֹות  ָאָדם  ַחָּיב  ִּכי 
ָראּוי  ִּכי  ִנְרֶאה  ָׁשם  ַהֹּזַהר  ּוִמִּדְבֵרי  יֹום, 
ֶעְׂשֵרה.  ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  קֶֹדם  ְלַהְׁשִליָמן 
ַהּדֹורֹות,  ִמְּגדֹוֵלי  ַרִּבים  ִהְקִּפידּו   ְלִפיָכ
או"ח  ַהָּקדֹוׁש (שע"ת  ָהֲאִר"י  ַרֵּבנּו  ּוְברֹאָׁשם 
ַחר ִמַּכָּמה  ו ַה) ִלְׁשמַֹע ְּבָכל יֹום ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ֲאָנִׁשים ְוַלֲענֹות ַאֲחֵריֶהן ָאֵמן, ִּכי ַרק ְּבאֶֹפן 

ֶזה ִנָּתן ְלַהִּגיַע ְלַמֲעָלה זֹו.

ְנָבֵר ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן

ְּבֵני ֱאמּוִנים. ַמְרִּבים ֱאמּוָנה ָּבעֹוָלם. 
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ַהּקֹוַפַחת  ַהֶּׁשֶמׁש  ַּבָּצֳהַרִים.  ַּדּקֹות  ְוֶׁשַבע  ָׁשלֹוׁש  ָהְיָתה  ַהָּׁשָעה  תרפ"ז.  ְּבַתּמּוז  י"א  ֵׁשִני  יֹום 
ָׁשְרָתה  ֵקיִצי  יֹום  ֶׁשל  ָאְפָיִנית  ְוֵלאּות  ְלֵביָתם,  ְוָׁשִבים  ָהעֹוְבִרים  ֶאת  ִהְבִריָחה  ֶׁשִּלֲהָטה ַּבחּוצֹות 

ַּבֲאִויר. ְלֶפַתע ָרֲעָדה ָהֲאָדָמה ְּבקֹול ָּגדֹול. 

ָקְרָּבנֹות  ַאְלֵפי  ֶׁשָּגְבָתה  תקצ"ז  ְׁשַנת  ֶׁשל  ַהּנֹוָרִאית  ָהֲאָדָמה  ֵמְרִעיַדת  ָחְלפּו  ָׁשָנה  ִּתְׁשִעים  ַרק 
ֶׁשל  נֹוָראֹוֶתיָה  ֶאת  ְּבָׂשָרּה  ַעל  ִלְסּפֹג  ַהֵּסֶבל  ְלמּוַדת  ָהָאֶרץ  ֶנֶאְלָצה  ְוׁשּוב  ַהָּגִליל,  ְיהּוֵדי  ִמֶּקֶרב 

ְרִעיַדת ָהֲאָדָמה, ִאם ִּכי ְּבִמָּדה ְּפחּוָתה ְּבִמְּקָצת.

ִּביִריחֹו  ַּגם   ַא ִּבְפָרט,  ִּבירּוָׁשַלִים  ַהַּפַעם;  ַּגם   ָּכ ִנְׁשַּכַחת,  ִּבְלִּתי  ֲאָדָמה  ְרִעיַדת  ְּבאֹוָתּה  ְּכמֹו 
ּוִבְׁשֶכם, ִּבְטֶבְרָיה ּוְבָעִרים ַרּבֹות נֹוָספֹות ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶנֶחְרבּו ָּבִּתים ַרִּבים ַעל יֹוְׁשֵביֶהם ְּבַרַעׁש 
ָהֲאָדָמה. ַא ְלַמְרֵּבה ַהֶּפֶלא: ְּבעֹוד ְּבֶקֶרב ַהּגֹוִיים ֵמתּו ֵמאֹות ְוִנְפְצעּו ֲאָלִפים, ְּבֶקֶרב ַהְּיהּוִדים א 

ִנְפְקָדה ְולּו ֶנֶפׁש ַאַחת.

ַהַחִּיים'  'ַּכף  ַּבַעל  סֹוֵפר  ַחִּיים  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָחַקק  ֶזה  ֻמְפָלא  ֵנס  ַעל  ְקָצרֹות  ְּבִמִּלים  ְנִדיָרה  ֵעדּות 
ְּבִסְפרֹו (או"ח תקעו ס"ק כו):

"ִּבְׁשַנת ה'תרפ"ז, י"א ְלחֶֹדׁש ַּתּמּוז, ָהָיה ַרַעׁש ָּגדֹול ִּבירּוָׁשַלִים ת"ו ּוְבָכל ְסִביבֹוֶתיָה, ְוֶנֶהְרסּו ַּכָּמה 
ּכֹוָתִלים ּוֵמֶהם ִנְתרֹוֲעעּו. ְוָהָיה ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ֶׁשֹּלא ִנְפַקד ֶאָחד ִּבירּוָׁשַלִים ת"ו, ַרק ַּבְּכָפִרים ַנֲעָׂשה 
ֲהִריסֹות ְּגדֹולֹות, ּוֵמתּו ַּכָּמה ַעּכּו"ם ְוה' ָׁשַמר ֶאת ִיְׂשָרֵאל. ְוָהָיה ֶּפֶלא ְּבֵעיֵני ָהרֹוִאים ְוֶהֱאִמינּו ַּבה' 

ַּגם ַההֹוְלִכים ַעל ִּפי ַהֶּטַבע ְוֵהִעידּו ִּכי ַיד ה' ָעְׂשָתה זֹאת".

ַעל  ַאף  ָהַרַעׁש.  ִנּצֹוֵלי  ְירּוָׁשַלִים  ְּבֵני  ֵּבין  ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ִהְתַּגְלְּגלּו  ֻמְפָלִאים  ַהָּצָלה  ִסּפּוֵרי  ְוָאֵכן, 
'ׁשֹוַׁשִּנים  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֶׁשל  ַהְּׁשִנָּיה  ַּבּקֹוָמה  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ָיַׁשב  ִּכי  ֵהִעידּו  ַעְצמֹו  ַהַחִּיים'  ַה'ַּכף 
ְלָדִוד', ָעסּוק ִּבְכִתיַבת ִחּבּורֹו ַהָּגדֹול, ְוַאף ִּכי ֵמֲחַמת ָהְרִעיָדה ִהְתרֹוֲעָעה ַהּקֹוָמה ַהַּתְחּתֹוָנה ֶׁשל 
ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְוָנְפלּו ַהַּמְדֵרגֹות ֶׁשהֹוִבילּו ַלּקֹוָמה ַהְּׁשִנָּיה – ַהֵחֶלק ֶׁשּבֹו ָיַׁשב ַה'ַּכף ַהַחִּיים' א ִנּזֹוק 
ְּכָלל. ְלַאַחר ֶׁשָּׁשְכָכה ָהְרִעיָדה ֶנֶאְלצּו ְלַחְּלצֹו ִמָּׁשם ְּבֶאְמָצעּות ֻסָּלם ָּגבֹוַּה, ָׁשֵלם ְּבגּופֹו ּוְבַנְפׁשֹו.

ִסּפּור ַמְדִהים ֶׁשִהְׁשַּתֵּמר ֵאֶצל ִזְקֵני ַחְכֵמי ֵּתיָמן ִּבירּוָׁשַלִים, ׁשֹוֵפ אֹור ַעל ִּפְׁשרֹו ֶׁשל ֵנס ֻמְפָלא 
ֶזה:

ְקִהַּלת ְּבֵני ֵּתיָמן ֶׁשֵהֵחָּלה ְלִהְתַּבֵּסס ִּבירּוָׁשַלִים ִּבְׁשַנת 'ֶאֱעֶלה ְבָתָמ"ר' – תרמ"ב, ָסְבָלה ְּבֵראִׁשית 
ְׁשנֹוֶתיָה ֵמַאְפָלָיה ֲחמּוָרה, ּוְכתֹוָצָאה ִמָּכ ֵמֹעִני ּוִמַּמְחסֹור ְּתִמיִדִּיים. ַצִּדיִקים ֵאּלּו ֶׁשָעׂשּו ּתֹוָרָתם 
ֶקַבע ּוְמַלאְכָּתם ַאְרַעי, ִהְתַּפְרְנסּו ְּבֻרָּבם ִמִּמְקצֹוַע ַהְּבִנָּיה ֶׁשָרְכׁשּו עֹוד ְּבִׁשְבָּתם ְּבֶאֶרץ מֹוַלְדָּתם, 
ֵמֵעת  ִמְסָּפר  ָׁשִנים  ְלַאַחר  ְוַרק  ֶזה,  ְּבִמְקצֹוַע  ְּבָרָמה  ָהֲעָרִבים  ָׁשְלטּו  ֲעַדִין  ָׁשִנים  ֶׁשְּבאֹוָתן  ֶאָּלא 

ּבֹוָאם ֻאַּׁשר ַאף ִלְבֵני ֵּתיָמן ְלִהְׁשַּתֵּלב ְּבִמְקצֹוַע ַהְּבִנָּיה ְוַלֲעׂשֹות ּבֹו ַחִיל.

ְיכֹוִלים ָהיּו ַהָּללּו ָלֶׁשֶבת ְּבַׁשְלָוה ָׁשִנים ַרּבֹות, ֶאָּלא ֶׁשִּמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשֵהִביָאה ִעָּמּה 
ֶאת ֵקץ ְיֵמי ַהִּׁשְלטֹון ַהּטּוְרִקי ְוֵראִׁשית ְׁשנֹות ִׁשְלטֹון ַהַּמְנָּדט ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ָּגְרָמה ְלָכ ֶׁשַּגֵּלי 
ָהֲעִלָּיה ֵמַאְרצֹות ַהּגֹוָלה ָׁשְככּו ְּבִמְּקָצת, ְוֻהְפְסָקה ַהְּדִריָׁשה ְלָבִּתים ֲחָדִׁשים. ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשָחׁשּו 

ְּבתֹוָפָעה זֹאת ָהיּו ַהַּבָּנִאים ַהֵּתיָמִנים.

ּתֹוָׁשֶביָה ַהְּיהּוִדים ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ָיְׁשבּו ְּבָבֵּתיֶהם, ִאיׁש ַעל ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו. ֶּכֶסף ְלִׁשּפּוץ 
ַהָּבִּתים ַהַּקָּיִמים א ָהָיה ָמצּוי, ְוַהַּבָּנִאים נֹוְתרּו ְמֻחְּסֵרי ֲעבֹוָדה.

ִלְחיֹות  ּוְמַנִּסים  ְּבֶחְלָקם  ְׂשֵמִחים  ֶׁשֵהם   ּתֹו ָהֲעבֹוָדה  ְוַעל  ַהּתֹוָרה  ַעל  ַצִּדיִקים  אֹוָתם  ָׁשְקדּו 
ָלֵתת  ֵהֵחּלּו  ָהֹעִני  ְוִיּסּוֵרי  ָהָרָעב  ֶחְרַּפת  ְוֶהְחִמיר.   ָהַל ַרק  ֶׁשַהַּמָּצב  ֶאָּלא  ֶׁשַּבְּמַעט,  ֵמַהְּמַעט 
ִּפּקּוַח  ִליֵדי  ַהְּדָבִרים  ִהִּגיעּו  ּוְכָבר  ִמְׁשַּפְחָּתם,  ּוְבֵני  ַיְלֵדיֶהם  ֶׁשל  ַהְּכחּוׁשֹות  ִּבְפֵניֶהם  אֹותֹוֵתיֶהם 

ֶנֶפׁש.

ִהְתַּכְּנסּו ֵאפֹוא ִזְקֵני ָהֵעָדה ְלִהְתַיֲעצּות ַּכָּדת ָמה ַלֲעׂשֹות. הּוֲעלּו ַרְעיֹונֹות ְלָכאן ּוְלָכאן, ַא ְלַבּסֹוף 
ִנְמנּו ְוָגְמרּו ִּכי ַהָּדָבר ָהָראּוי ְּביֹוֵתר ַלֲעׂשֹות הּוא ְלִהְתַאֵּסף ַיְחָּדו ִלְתִפָּלה ְוִלְזָעָקה ֶׁשַּיְמִציא ָלֶהם 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמקֹור ַּפְרָנָסה.

ָיִמים ְספּוִרים ְלַאַחר ִמֵּכן ֶנֶעְרָכה ַהְּתִפָּלה. ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים ֶנֶאְמרּו ְּבֶרֶגׁש ִמִּפי ַהֶּנֱאָסִפים, ּוְלַבּסֹוף 
ָקם ֶאָחד ִמִּזְקֵני ַהְּקִהָּלה ּוִבֵּקׁש ְּבקֹול ִנָחר ְּבֵׁשם ַהָּקָהל ַהָּקדֹוׁש: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָאָּנא, ַהְמֵצא 

ָלנּו ַּפְרָנָסה ְּבָכבֹוד ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלַהֲחיֹות ֶאת ְּבֵני ֵּביֵתנּו!"

ְּבאֹותֹו ֶרַגע ִנְׁשַמע ְלֶפַתע קֹול ַרַעׁש ָּגדֹול, ְוָהֲאָדָמה ֵהֵחָּלה ִלְרעֹד ְּבָחְזָקה. ַּבָּׁשעֹות ָהִראׁשֹונֹות 
ָּפְׁשָתה ַהֲחָרָדה ַּבּכֹל, אּוָלם ִמֶּׁשִהְתָּבֵרר ִּכי ַאף ֶׁשֵּמאֹות ָּבִּתים ִּבירּוָׁשַלִים ֶנֶהְרסּו ּוֵמאֹות ֲאֵחִרים 

ִנְזְקקּו ְלִׁשּפּוץ, א ִנְפְקָדה ְולּו ֶנֶפׁש ְיהּוִדית ַאַחת ָּבַרַעׁש, ָּפְרצּו ַהּכֹל ְּבִרְגׁשֹות ִׂשְמָחה ְוהֹוָדָאה.

ְיֵדיֶהם  ָהיּו  ִמֵּכן  ֶׁשְּלַאַחר  ַּבָּׁשִנים  ְלַפְרָנָסה.  ָמקֹור  ָהְרִעיָדה  ָהְיָתה  ַהֵּתיָמִנים  ַהַּבָּנִאים  ַּבֲעבּור 
ֲעמּוסֹות ַּבֲעבֹוָדה, ּוְבָבֵּתיֶהם ֵהֵחָּלה ִלְׂשרֹר ָהְרָוָחה.

ִסּפּור ַהַּמֲעֶׂשה ַהֻּמְפָלא ֵהֵחל ְלִהְתַּפְרֵסם ַאט ַאט ְּבחּוצֹות ְירּוָׁשַלִים, ּוִמֶּׁשָּׁשְמעּו ַחְכֵמי ְירּוָׁשַלִים 
ְרִעיַדת  ֶאת  ֶׁשֵהִביָאה  ִהיא  ְטהֹוָרה  ֶׁשְּתִפָּלה  ַלָּדָבר  ַרְגַלִים  ָאֵכן  ִּכי  ִהְפִטירּו,  ַהַּמֲעֶׂשה  ִסּפּור  ֶאת 

ָהֲאָדָמה, ֶׁשֲהֵרי ַאף ְיהּוִדי א ֵמת ָּבּה.

'ֻׁשְלַחן ְמָלִכים' ַוֵּיָרא

ְונֹוְתִנים ְּבַאֲהָבה ְרׁשּות ֶזה ָלֶזה
"ּוִמַּנִין ֶׁשְּיֵרִאים ֶזה ֶאת ֶזה ּוְמַכְּבִדין ֶזה ֶאת ֶזה ְוַעְנְוָתִנין ִמְּבֵני ָאָדם? ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשּפֹוְתִחין ֶאת ִּפיֶהם ְואֹוְמִרים 
ִׁשיָרה; ֶזה אֹוֵמר ַלֲחֵברֹו ְּפַתח ַאָּתה ֶׁשַאָּתה ָּגדֹול ִמֶּמִּני, ְוֶזה אֹוֵמר ַלֲחֵברֹו ְּפַתח ַאָּתה ֶׁשַאָּתה ָּגדֹול ִמֶּמִּני 
– א ְּכֶדֶר ֶׁשְּבֵני ָאָדם עֹוִׂשין ֶׁשֶּזה אֹוֵמר ַלֲחֵברֹו ֲאִני ָּגדֹול ִמְּמ, ְוֶזה אֹוֵמר ַלֲחֵברֹו ֲאִני ָּגדֹול ִמְּמ" (ָאבֹות 

ְּדַרִּבי ָנָתן פי"ב).

ְּכִפי ֶׁשהּוָבא ַּבַּמֲאָמִרים ַהּקֹוְדִמים, ַהְנָהגֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַהַּמְלָאִכים ַהְּמתָֹארֹות ִּבְקֻדַּׁשת 'יֹוֵצר' ֵהן ַּבֲעבּוֵרנּו 
ְּכִלּמּוד מּוָסר, ֵמֶהן ִנְרֶאה ְוֵכן ַנֲעֶׂשה.

ַאף ְּבֵחֶלק ֶזה ֶׁשל ִּבְרַּכת יֹוֵצר, ֵעת ַמְזִּכיִרים ָאנּו ֶאת ִׁשְבָחם ֶׁשל ַהַּמְלָאִכים ֶׁשֵאין ֶאָחד ֵמֶהם ִמְתַקֵּנא 
ַּבֲחֵברֹו ְוֻכָּלם ִמְתַאֲחִדים ְּכֵדי ְלָפֵאר ְליֹוְצָרם ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוָנם, ֵיׁש ַּבְּדָבִרים ְּכֵדי ְלַלְּמֵדנּו ֶּדֶר ְראּוָיה 

ַּבֲעבֹוַדת ה'.

ֵמֶהם  ָהֶאָחד  ֵאין  ַהְּקדֹוִׁשים,  ַהַּמְלָאִכים  ֵּבין  ַקָּימֹות  ֵאיָנן  ְו'ִׂשְנָאה'  'ִקְנָאה'  ָהֱאנֹוִׁשּיֹות  ֶׁשַהְּתכּונֹות  ֵּכיָון 
'נֹוְתִנים ְרׁשּות ֶזה ָלֶזה ְלַהְקִּדיׁש ְליֹוְצָרם', ּוַמּדּוַע? ִמּׁשּום  ְמַבֵּקׁש ְלִהְתַעּלֹות ֵמַעל ֵרֵעהּו, ְוַעל ֵּכן ֵהם 

ֶׁשָּכל ְמַגָּמָתם ִהיא ַא ְוַרק 'ְלַהְקִּדיׁש ְליֹוְצָרם' ְוִלְגרֹם לֹו 'ַנַחת רּוַח'.

ָעֵלינּו ִלְלֹמד ִמָּכ ִּכי ָּכל ָהאֹוֵהב ֶאת ּבֹוְראֹו ַאֲהַבת ֱאֶמת ּוִמְׁשּתֹוֵקק ְּבָכל ְמאֹודֹו ִלְגרֹם ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרֹו, 
א ְיַנֶּסה ְלעֹוָלם ַלֲחטֹף ִמְצָוה ִמּזּוָלתֹו; ִּכי ִאם ִעַּקר ַּתְכִלית ַמֲעָׂשיו ָּתִמיד ִהיא ַא ְוַרק ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח 

ַלּבֹוֵרא, ָמה לֹו ִאם ֵּתָעֶׂשה ַהִּמְצָוה ַעל ָידֹו אֹו ַעל ְיֵדי זּוָלתֹו ('אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות' – 'ֵעץ יֹוֵסף').

ְּבדֹוֶמה ְלָכ ֵיׁש ִלְלֹמד ַּגם ֵמָהָאמּור ַּבִּפְסָקה ַהּקֹוֶדֶמת: "ֻּכָּלם ֲאהּוִבים ֻּכָּלם ְּברּוִרים ֻּכָּלם ִּגּבֹוִרים ְוֻכָּלם 
עִֹׂשים ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ְרצֹון קֹוָנם":

ָהָיה  ַהִּדין  ִמַּצד  ְוָעָפר.  ַמִים  ְורּוַח,  ֵאׁש  ְּבַתְכִלית;  ּוְמֻנָּגִדים  ׁשֹוִנים  ִמיסֹודֹות  ֻּכָּלן  ֻמְרָּכבֹות  ֵּתֵבל  ְּבִרּיֹות 
ִנְרֶאה ִּכי ְּבִהְצָטֵרף ָּכל ַהּכֹחֹות ַיַחד ִיּדֹון ָהעֹוָלם ִלְכָלָיה, ֶאָּלא ֶׁשִּיְרַאת ַהָּׁשַמִים ַהחֹוֶפֶפת ַעל ָּכל ַהּכֹחֹות, 

.ּגֹוֶרֶמת ָלֶהם ְלִהְתַאֵחד ַיְחָּדו ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹון ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר

ֶׁשֵאין  ְמֻיֶחֶדת  ְּגבּוָרה  ֵמֶהם  ֶאָחד  ְלָכל   – ִּגּבֹוִרים"  "ֻּכָּלם  ַהַּמְלָאִכים:  ֶאת  ָאנּו  ֶׁשְּמַׁשְּבִחים  ַהֶּׁשַבח  ֶזהּו 
ְלֵרֵעהּו, ּוִמְּפֵני ָמה ֵאין ֶאָחד ֵמֶהם ִמְתַּגֵּבר ְּבֶאְמָצעּוָתּה ַעל ֲחֵברֹו? ִמּׁשּום ֶׁש"ֻּכָּלם עִֹׂשים ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה 
ְרצֹון קֹוָנם" – ִיְרָאָתם ִמּקֹוָנם ְמַבֶּטֶלת ֶאת ָּכל ַהּכֹחֹות ַהְּטמּוִנים ָּבֶהם ְוהֹוַפְכָּתם ִלְכִלי ַהֻּמְקָדׁש ְלִקּיּום 

ְרצֹון ָׁשַמִים ('ֵּבֵאר ַמִים ַחִּיים' הּוָבא ְּב'ַטְלֵלי אֹורֹות'). 

ּוְכָבר ָהָיה ָהְרַה"ק ַּבַעל 'ְקֻדַּׁשת ֵלִוי' ִזי"ַע (פר' קַֹרח) ְמָפֵרׁש ֶאת ִּדְבֵרי ַרִׁש"י: "'ַוִּיַּקח קַֹרח' – ָלַקח ִמָּקח 
ַרע ְלַעְצמֹו"; ִּכי ַהַּצִּדיק ָהֲאִמִּתי ָהעֹוֵבד ֶאת ה' ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרֹו ֶׁשֹּלא ַעל ְמַנת ְלַקֵּבל ְּפָרס, 
ַעל  ה'  ֶאת  ֶׁשָעַבד  קַֹרח   ַא ָּכמֹוהּו.  ה'  ֶאת  עֹוְבִדים  ֲאֵחִרים  ַּגם  ֵּכיַצד  ִלְראֹות  ּוְמֻאָּׁשר  ָׂשֵמַח  הּוא  ֲהֵרי 
ְמַנת ְלַקֵּבל ְּפָרס, ָלַקח ְּבָכ "ִמָּקח ַרע ְלַעְצמֹו", ִּכי ַרע ָהָיה ְּבֵעיָניו ִלְראֹות ֶׁשַאף ֲאֵחִרים עֹוְבִדים ֶאת ה' 

ָּכמֹוהּו, ּוִמּתֹו ָּכ ֶנְחַלק ַעל מֶֹׁשה.

ְלֻעַּמת זֹאת, ִמָּדתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ָהְיָתה ְּכִמַּדת ַהַּמְלָאִכים ַה"ְּמַקְּבִלים ֲעֵליֶהם עוֹ ל ַמְלכּות ָׁשַמִים ֶזה ִמֶּזה" – 
ְוא ְלַעְצָמם ִּבְלַבד, ּוְלִפיָכ ָזָכה הּוא ְּכמֹוָתם: "ְלַהְקִּדיׁש ְליֹוְצָרם ְּבַנַחת רּוַח ְּבָׂשָפה ְברּוָרה ּוִבְנִעיָמה".

ָהַרב ַהּדֹוֶמה ְלַמְלָא
ְּבטּוב  ָידּוַע  ָהָיה  ַהְּבִרית,  ְּבַאְרצֹות  ּתֹוָרה  ֶׁשל  ֻעָּלּה  ֵמִקים  ָזָצ"ל,  ֶמְנְּדלֹוִביץ  ַפייֶּבל  ְׁשָרָגא  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ַהְּיִׁשיבֹות  ְלָראֵׁשי  הּוא  ִסֵּיַע  ֵעת  ַהּנֹוָרָאה,  ַהּׁשֹוָאה  ְלַאַחר  ִּבְמֻיָחד  ִּבּטּוי  ִליֵדי  ָּבא  ֲאֶׁשר  ַהּׁשֹוֵפַע,  ִלּבֹו 
ֶׁשָעלּו ֵמֵאירֹוָּפה ְלָהִקים ֶאת ְיִשיבֹוֵתיֶהם ֵמָחָדׁש ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית, ּתֹו ֶׁשהּוא מֹוֵסר ִלְרׁשּוָתם ְרִׁשימֹות 
ַהָּגדֹול  ְּבִמְפָעלֹו  ַהָּדָבר  ִיְפַּגע  ֶּפן  ָלחּוׁש  ִמְּבִלי  ָוַדַעת',  'ּתֹוָרה  ִליִׁשיָבתֹו  ַהּתֹוְרִמים  ָּכל  ֶׁשל  ְמפָֹרטֹות 

ֶׁשֵהִקים ְּבָעָמל ַרב ְּבֶמֶׁש ָׁשִנים ַרּבֹות.

ָזָכה  הּוא  ֶׁשַאף  'ַנייְטָרא',  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ָזָצ"ל,  ַוִייְסַמְנֶּדל  ּדֹב  ִמיָכֵאל  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָעָליו  ֶׁשָּנָׂשא  ַּבֶהְסֵּפד 
ֵלָהנֹות ִמּטּוב ִלּבֹו, ָאַמר:

"ָידּוַע הּוא ַמֲאַמר ַהְּגָמָרא (מֹוֵעד ָקָטן יז א): 'ִאם ּדֹוֶמה ָהַרב ְלַמְלַא ה' – ְיַבְּקׁשּו ּתֹוָרה ִמִּפיו, ְוִאם ָלאו – 
ַאל ְיַבְּקׁשּו ּתֹוָרה ִמִּפיו', ּוְכָבר ָּתְמהּו ַרִּבים: ֲהלֹוא ִמָּיֵמינּו א ָזִכינּו ַלֲחזֹות ְּבַמְלָא, ְוֵכיַצד ֶזה ֵנַדע ִאם 

ָהַרב ּדֹוֶמה לֹו ִאם ָלאו?

'יֹוֵצר' נּוַכל ְלָהִבין ְּבַמְרֵאהּו,  ְּבָרם, ַאף ִּכי א ָזִכינּו ַלֲחזֹות ְּבֵעיֵנינּו ְּבַמְלָא, ִמָּכל ָמקֹום ִמֻּנַּסח ִּבְרַּכת 
ְוָכ ֵיׁש ְלָפֵרׁש ֶאת ַמֲאַמר ַהְּגָמָרא: 'ִאם ּדֹוֶמה ָהַרב ְלַמְלַא ה'', ְּבָכ ֶׁשֵאינֹו ָחׁש ִלְכבֹודֹו ּוְלַמֲעָמדֹו, ֶאָּלא 
ִמִּפיו'.  ּתֹוָרה  'ְיַבְּקׁשּו  ֲאַזי  ְליֹוְצָרם',  ְלַהְקִּדיׁש  ָלֶזה  ֶזה  ְרׁשּות  ְּבַאֲהָבה  'נֹוְתִנים  ֲאֶׁשר  ַּכַּמְלָאִכים  ִמְתַנֵהג 
ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשָּזָכה ֵאפֹוא ְלִהָּמנֹות ֵּבין ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַרִּבי ְׁשָרָגא ַפייֶּבל, ֲאֶׁשר ְּבַהְנָהגֹוָתיו הֹוִכיַח ִּכי ּדֹוֶמה 

הּוא ְלַמְלַא ה' ָהָראּוי ֶׁשְּיַבְּקׁשּו ּתֹוָרה ִמִּפיו..."

ֲחִביִבים ִיְׂשָרֵאל ָהעֹוְבִדים ֶאת ה' ִמּתֹו ִטְרָּדָתם
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ִׁשיָרָתם  ְמאֹד,  ַעד  ְּגבֹוָהה  ְוַדְרָּגָתם  ַהַּמְלָאִכים  ֶׁשל  ְקֻדָּׁשָתם  ִּכי  ַאף  ִּכי  ִלְזּכֹר,  ֵיׁש   ֵמִאיָד
ְּגדֹוָלה ְּבֵעיֵני ה' יֹוֵתר ִמִּׁשיַרת ַהַּמְלָאִכים, ּוְכִפי ֶׁשָאְמרּו ַּבְּגָמָרא (ֻחִּלין צא ב): "ְוֵאין ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת אֹוְמִרים 

ִׁשיָרה ְלַמְעָלה, ַעד ֶׁשּיֹאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ְלַמָּטה".

ֵּבֵאר ַה'ִּדְבֵרי ִיְׂשָרֵאל' ִמּמֹוְדִזיץ, ִּכי ַעל ַאף ֶׁשִּׁשיָרָתם ֶׁשל ַהַּמְלָאִכים ְצלּוָלה ְוַזָּכה יֹוֵתר ִמְּפֵני ֶׁשְּנִקָּיה ִהיא 
ִמָּכל ְּפִנּיֹות, ְּבָכל זֹאת ַּדְוָקא ִמּׁשּום ָּכ ֲחִביָבה ִׁשיָרָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל יֹוֵתר ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ִמּׁשּום 

ֶׁשְּכֵדי ְלאֹוְמָרּה ִנְדָרִׁשים ְלִהְתַאֵּמץ ּוְלַכֵּון ַמְחַׁשְבָּתם ַלְמרֹות ַהְּמִניעֹות ְוַהְּטָרדֹות ָהאֹוְפפֹות אֹוָתם.

ְּבָכ ֵּבֵאר ָאִביו ָהְרַה"ק ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֵאִלָּיהּו ִמְּזוֹואִלין ֶאת ֻנַּסח ִּבְרַּכת 'יֹוֵצר אֹור': "ְוֻכָּלם ְמַקְּבִלים ֲעֵליֶהם 
עוֹ ל ַמְלכּות ָׁשַמִים", ְוִלְכאֹוָרה, ֵּכיַצד ַׁשָּי ְלׁשֹון 'עֹל' ֵאֶצל ַהַּמְלָאִכים ַהּמּוָכִנים ְּבָכל יֹום ְּבַאֲהָבה ְלַׁשֵּבַח 
ּוְלַהֵּלל ְליֹוְצָרם? ֶאָּלא ֵיׁש ְלָפֵרׁש ִּכי ָּכל ִהְׁשּתֹוְקקּוָתם ּוְרצֹוָנם ֶׁשל ַהַּמְלָאִכים הּוא ֶׁשִּיְזּכּו ַּגם ֵהם ַלֲעבֹד 

ֶאת ה' ִמּתֹו עֹל ּוְטָרדֹות ְּכִיְׂשָרֵאל, ִּכי ֵאין ֲערֹ ְלִׁשיָרה ֶׁשָּכזֹו ('ִאִּׁשי ִיְׂשָרֵאל', מֹוְדִז'יץ, ָּבָלק).

ְוֻכָּלם ְמַקְּבִלים ְּבָכל יֹום ָויֹום
ְלִסּיּום ָנִביא ֶאת ְּדָבָריו ַהּנֹוְקִבים ֶׁשל ְּגאֹון ַהּמּוָסר ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמַּסַּלְנט:

ֵאיֶנּנּו אֹוְמִרים ַעל ַהַּמְלָאִכים: "ְוֻכָּלם ְמַקְּבִלים עוֹ ל ַמְלכּות ָׁשַמִים", ֶאָּלא "ְוֻכָּלם ְמַקְּבִלים ֲעֵליֶהם עוֹ ל". 
מּוָסר ִנְפָלא ָלַמְדנּו ִמָּכ: ַקל לֹו ָלָאָדם ַלֲעמֹד ִּבְׁשַעת ְקִריַאת ְׁשַמע ּוְלַהְמִלי ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ַעל ִׁשְבָעה ְרִקיִעים ְוַאְרַּבע רּוחֹות ָהעֹוָלם, ַא ָעָליו ְלִהָּׁשֵמר ִמִּלְׁשּכַֹח ִּכי ִעַּקר ֲעבֹוָדתֹו ִהיא – ְלַקֵּבל עֹל 

ַמְלכּות ָׁשַמִים ָעָליו, ַעל רֹאׁשֹו, ַעל ֵעיָניו ְוַעל ִלּבֹו ('אֹור ָיֵהל' ח"ג עמ' קסד).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ָׁשְפכּו ְּתִפָּלָתם ַעל ֵעִצים ַוֲאָבִנים

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

סִספפּפּורר ם
ת יֹוֵצר אֹור (ו) ְ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


