
ַהֲעלְֹתָך ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ָחֵמׁש ְּפָעִמים 'ִיְׂשָרֵאל'
ְּבֵני  ֲעבַֹדת  ֶאת  ַלֲעבֹד  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני   ִמּתֹו ַהְלִוִּים...  ֶאת  "ָוֶאְּתָנה 
ִיְׂשָרֵאל ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ּוְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוא ִיְהֶיה ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ֶנֶגף ְּבֶגֶׁשת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהּקֶֹדׁש" (ח יט)

ִחָּבָתן  ְלהֹוִדיַע  ֶזה,  ְּבִמְקָרא  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶנֱאָמר  ְּפָעִמים  "ֲחִמָּׁשה 
ּתֹוָרה"  ֻחְּמֵׁשי  ֲחִמָּׁשה  ְּכִמְנַין  ֶאָחד  ְּבִמְקָרא  ַאְזְּכרֹוֵתיֶהן  ֶׁשִּנְכְּפלּו 

(ַרִׁש"י ע"פ ב"ר ג ה).

ָּכַתב ַּבַעל ֵסֶפר ַהַּמְנִהיג (הל' ְּבָרכֹות סי' מ) ֶׁשְּכֶנֶגד ָּפסּוק ֶזה ֻחְּבָרה 
ַהַּבָּקָׁשה ַהֶּנֱאֶמֶרת ִּבְתִפַּלת ַׁשֲחִרית קֶֹדם ְּתִפַּלת 'ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה': 
"צּור ִיְׂשָרֵאל קּוָמה ְּבֶעְזַרת ִיְׂשָרֵאל ּוְפֵדה ִכְנֻאֶמ ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל 
ְוֶנֱאַמר ּגֲֹאֵלנּו ה' ְצָב-אֹות ְׁשמֹו ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל, בא"ה ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל"; 
ְּפָעִמים,  ָחֵמׁש  ִיְׂשָרֵאל  ֻהְזְּכרּו  ֶׁשְּלָפֵנינּו,  ְּכַבָּפסּוק  זֹו  ְּבַבָּקָׁשה  ַאף 

ְלהֹוִדיַע ִחָּבָתם ִלְפֵני ַהָּמקֹום.

ְּתִפַּלת ַהַּצִּדיק ִנְצֶרֶכת ַאף ִּביֵמי ַהַּׁשְלָוה
"ְוא ִיְהֶיה ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגף ְּבֶגֶׁשת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהּקֶֹדׁש" (ח יט)

"ֶׁשֹּלא ִיְצָטְרכּו ָלֶגֶׁשת ֶאל ַהּקֶֹדׁש..." (ַרִׁש"י).

ָהיּו  ָּבָניו  ְמנּוחֹות,  ֵמי  ַעל  ִהְתַנֲהלּו  ֶׁשַחָּייו  ָּגדֹול  ְּבָעִׁשיר  ה  ַמֲעֹשֶ
ַהְמּסָֹעִפים  ַוֲעָסָקיו  ַנַחת,  רֹב  ְוִהְרוּוהּו  ּוָבֲעבֹוָדה  ַּבּתֹוָרה  ְנטּוִעים 
ִהְתַנֲהלּו ְּבֵסֶדר מֹוְפִתי ּוְלא ַּתָּקלֹות. ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים ִנְכַנס ַהָּלה 
ְלַקֵּבל  ָהָיה  ֶׁשָרִגיל  ָהַרִּבי,  ְלִבּקּור.  ִמּקֹוְז'ִניץ  ַהַּמִּגיד  ֶׁשל  ִלְמעֹונֹו 
ִלְמעֹונֹו ְּבָכל יֹום ֶחְלָּכִאים ְוִנְדָּכִאים, ִהְתַעְנֵין ִמָּיד ִלְׁשלֹומֹו ְוַכֲאֶׁשר 
ַהַּמִּגיד:  ָּתָהה  ָּדָבר,  ָחֵסר  ֵאינֹו  ָׁשַמִים  ְּבַחְסֵדי  ִּכי  ֶהָעִׁשיר  ֵהִׁשיב 

"ַמּדּוַע ֵאפֹוא ָּבאת ֵאַלי?" 

ֵמָהַרִּבי  ְלַבֵּקׁש  ְּבָעְצָמָתּה: "ָּבאִתי  ִהְפִּתיָעה  ֶהָעִׁשיר  ֶׁשל  ְּתׁשּוָבתֹו 
 ֶאְצָטֵר ְוא  ַהּטֹוב  ְּבַמָּצִבי  ֶאָּׁשֵאר  ֶׁשָּתִמיד  ִּבְתִפָּלתֹו  ֶׁשִּיְפַעל 
ְמעֹוִני  ֶאת  ֶׁשִּיְפְקדּו  ָקִׁשים  ִמְקִרים  ְּבֶׁשל  ֵאָליו  ָלבֹא  ְלעֹוָלם 

ָחִליָלה", ָאַמר ְוא ָיַסף.

ִנְרָמז  ֶזה  ִעְנָין  ִּכי  ִמֶּדִז'יקֹוב  ֵמִאיר  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר  ְוָאַמר  הֹוִסיף 
ִיְׂשָרֵאל  ִּבְבֵני  ִיְהֶיה  "ְוא  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַרִׁש"י  ּוֵפרּוׁש  ַהָּכתּוב  ִּבְלׁשֹון 
ְמנּוחֹות,  ֵמי  ַעל  ָּתִמיד  ִיְתַנֲהלּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ֶׁשַחֵּייֶהם  ֵּכיָון  ֶנֶגף" – 
"ְּבֶגֶׁשת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהּקֶֹדׁש" – א ִיְצָטְרכּו ֵהם ָלבֹא ֶאל ַהַּצִּדיק 
ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ַעל ָצָרָתם, ֶאָּלא ָמה ְיַבְּקׁשּו ִמֶּמּנּו? ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ֲעֵליֶהם 
ֶאל  ָלֶגֶׁשת  ִיְצָטְרכּו  ּוְלעֹוָלם "א  ַהּטֹוָבה  ֲעֵליֶהם  ִּתְׁשֶרה  ֶׁשָּתִמיד 

ַהּקֶֹדׁש" ִמְּפֵני ָצָרָתם.
'ִאְמֵרי נַֹעם'

ְזָעָקה ֵמעֶֹמק ֵלב ִמְתַקֶּבֶלת
"ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם מֶֹׁשה ִעְמדּו ְוֶאְׁשְמָעה ַמה ְיַצֶּוה ה' ָלֶכם" (ט ח)

ָׂשח ַרִּבי ֵמִאיר ְיִחיֵאל ֵמאֹוְסְטרֹוְבָצה:

ִמָּיד ְּכֶׁשָּׁשַמע מֶֹׁשה ֶאת ַהְּזָעָקה ַהּנֹוֶקֶבת ֶׁשָּבָאה ִמַּמֲעַמֵּקי ַהֵּלב: 
"ָלָּמה ִנָּגַרע...", ֵהִבין ִּכי ְּבַוַּדאי ִּתְתַקֵּבל ִהיא ְלָרצֹון. ְלִפיָכ ָיכֹול 
ָהָיה לֹוַמר ְּבִבָּטחֹון ֻמְחָלט "ִעְמדּו ְוֶאְׁשְמָעה", ֶׁשֵּכן ְּכָלל ָנקּוט הּוא 

ְּבָיֵדינּו: ַהִּמְתַחֵּנן ִלְפֵני ה' ְּבָכל ִלּבֹו, ֻמְבָטח לֹו ֶׁשֵּתָעֶנה ְּתִפָּלתֹו.

'ַרִּבי ֵמִאיר ְיִחיֵאל ֵמאֹוְסְטרֹוְבָצה' [לר"א ְפֶרְנֶקל] עמ' 63

ְּתִפַּלת 'ַיֲעֶלה ְוָיבֹא' ְּכֶנֶגד ִמְצַות ַהֲחצֹוְצרֹות
ּוְתַקְעֶּתם  ָחְדֵׁשיֶכם  ּוְבָראֵׁשי  ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם  ִׂשְמַחְתֶכם  "ּוְביֹום 

ַּבֲחצְֹצרֹת... ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכרֹון" (י י)

ָּכַתב ַה'ְּלבּוׁש' (או"ח תפז א, ְוֵכן ָּכַתב ַּבַעל 'ַהֲעֵמק ָּדָבר' ַעל ָּפסּוק ֶזה):

ִנְתְקָנה  טֹוִבים  ּוְבָיִמים  ְּבמֹוֲעִדים  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ְוָיבֹא'  'ַיֲעֶלה  ְּתִפַּלת 
ְלֵזֶכר ִמְצַות ַהְּתִקיָעה ַּבֲחצֹוְצרֹות ֶׁשָהְיָתה ְנהּוָגה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש 
ְוִזְכרֹון  ִזְכרֹוֵננּו  ֶׁשַּיֲעֶלה  ָּבּה  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו   ְלִפיָכ ֵאּלּו.  ִּבְזַמִּנים 
ְלַגֵּבי  ֶׁשִּנְכָּתב  ַהִּזָּכרֹון  ְּכֶנֶגד  ה',  ִלְפֵני  ְוכּו'  ָמִׁשיַח  ְוִזְכרֹון  ֲאבֹוֵתינּו 

ַהֲחצֹוְצרֹות, ַּכָּכתּוב: "ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכרֹון".

 ַעל ִּפי זֹאת ֵּבֵאר ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ֵּדייִויד ְׁשִליָט"א רֹאׁש ְיִׁשיַבת 'ַּפַחד 
'ַיֲעֶלה ְוָיבֹא' ֶׁשָּבּה מֹוִסיִפים ָאנּו ְלַבֵּקׁש:  ִיְצָחק' ֶאת ִסּיּום ְּתִפַּלת 
ְוהֹוִׁשיֵענּו";  ָעֵלינּו  ְוַרֵחם  ְוָחֵּננּו  חּוס  ְוַרֲחִמים  ְיׁשּוָעה  "ּוִבְדַבר 
ֶׁשל  ִמְּתִחָּלָתּה  ׁשֹוֶנה  אִֹפי  נֹוֵׂשאת  זֹו  ִסּיּום  ַּבָּקַׁשת  ִלְכאֹוָרה 

ַהְּתִפָּלה?

נֹוָסף  מֹוֵעד  ַהּתֹוָרה  ֵהִביָאה  ַהֲחצֹוְצרֹות  ָּפָרַׁשת  ֶׁשִּבְתִחַּלת  ֶאָּלא, 
ַלִּׁשּמּוׁש ַּבֲחצֹוְצרֹות: "ְוִכי ָתבֹאּו ִמְלָחָמה ְּבַאְרְצֶכם ַעל ַהַּצר ַהּצֵֹרר 
ְונֹוַׁשְעֶּתם  ֱאֵקיֶכם  ה'  ִלְפֵני  ְוִנְזַּכְרֶּתם  ַּבֲחצְֹצרֹת  ַוֲהֵרעֶֹתם  ֶאְתֶכם 
ֵמאְֹיֵביֶכם" (ט י), ָלֵכן ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ִּבְתִפַּלת 'ַיֲעֶלה ְוָיבֹא' ֶׁשִּנְתְקָנה 
ָּכָאמּור ְלֵזֶכר ְּתִקיַעת ַהֲחצֹוְצרֹות ַאף ַעל ִעְנָין ֶזה: 'ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה 
ְוַרֲחִמים' ֶׁשָּזִכינּו לֹו ִּבְזַמן ִמְצַות ַהֲחצֹוְצרֹות, ָנא 'חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו 

ְוהֹוִׁשיֵענּו' ַאף ְּבָיֵמינּו ֶׁשֵאיֶנּנּו זֹוִכים ְלִמְצָוה זֹו.

'ַהָּמאֹור ֶׁשַּבּתֹוָרה'

ִיְתרֹו ָּגַרם ְלִיְׂשָרֵאל ְלהֹודֹות ַעל ַהִּנִּסים
ְוָהִייָת  ַּבִּמְדָּבר  ֲחנֵֹתנּו  ָיַדְעָּת  ֵּכן  ַעל  ִּכי  אָֹתנּו  ַּתֲעזֹב  ָנא  ַאל  "ַוּיֹאֶמר 

ָּלנּו ְלֵעיָנִים" (י לא) 

 ָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְצִריִכים, ַוֲהלֹוא "ה' הֵֹל ֵיׁש ִלְתמַֹּה: ְוִכי ְלמֹוֵרה ֶּדֶר
ֵאׁש  ְּבַעּמּוד  ְוַלְיָלה   ַהֶּדֶר ַלְנחָֹתם  ָעָנן  ְּבַעּמּוד  יֹוָמם  ִלְפֵניֶהם 

ְלָהִאיר ָלֶהם..." (ְׁשמֹות יג כא)?

ֶאָּלא ֶׁשַהְּמִציאּות מֹוִכיָחה ִּכי ַהֻּמְרָּגל ְּבִנִּסים ְוַחי ָּכל ָהֵעת ְּבִצָּלם, 
ִיְׂשָרֵאל  ַאף   ְלִפיָכ ִמִּלּבֹו.  ַהִהְתַּפֲעלּות  ֶרֶגׁש  ֶאת  ַהֶהְרֵּגל  ַמְקֶהה 
ֶׁשֻּמְרָּגִלים ָהיּו ְּבִנִּסים ְּבֶמֶׁש ְיֵמי ְיִציַאת ִמְצַרִים ּוְקִריַעת ַים סּוף, 
ִהְתַקּׁשּו ְלִהְתַּפֵעל ֵמַהִּנִּסים ֶׁשִהְמִׁשיכּו ְלַלּוֹוָתם ַּבִּמְדָּבר, ִּכיִריַדת 
ַהָּמן ְוַעּמּוד ֶהָעָנן ּוִמּתֹו ָּכ ִהְתַקּׁשּו ְלהֹודֹות ַלה' ָּכָראּוי, ּוְלֻעָּמָתם 
ִיְתרֹו, ֶׁשֹּלא ָחָוה ֶאת ַהִּנִּסים ַהּקֹוְדִמים, ִהְתַּפֵעל ְמאֹד ִמִּנִּסים ֵאּלּו.

ְלִפיָכ ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו מֶֹׁשה: "ַאל ָנא ַּתֲעזֹב אָֹתנּו", ּוַמּדּוַע? "ִּכי ַעל 
ַּבִּמְדָּבר,  ָחִנינּו  ְּכֶׁשְּכָבר  ֶׁשָּבאָת  ֵּכיָון   – ַּבִּמְדָּבר"  ֲחנֵֹתנּו  ָיַדְעָּת  ֵּכן 

ְלַהִּכיר  ָאנּו  ַאף  נּוַכל   ְּבֶאְמָצעּוְת  – ְלֵעיָנִים"  ָלנּו  "ְוָהִייָת   ְלִפיָכ
ְּבִנֵּסי ַהִּמְדָּבר ּוְלהֹודֹות ֲעֵליֶהם ָּכָראּוי.

'ִּדְבֵרי ַמֲהִרי"א'; 'ִמְקֵרי ַּדְרַּדֵּקי'

ֵמָאה ְּבָרכֹות ֵּבין ֻּפְרָענּות ְלֻפְרָענּות
"ַוְיִהי ִּבְנסַֹע ָהָארֹן" (י לה)

ב)  קטו  (ַׁשָּבת  ֲחָז"ל  ִּדְבֵרי  ֶאת  ַרִׁש"י  ֵהִביא  ֶזה  ְלָכתּוב  ְּבֵבאּורֹו 
ֶׁשְּלָפֶניָה  ֵמַהַּפְרִׁשּיֹות  ִּבְנסַֹע"  "ַוְיִהי  ָּפָרַׁשת  ֶׁשֻהְפְרָדה  ֶׁשַהַּטַעם 
ְלָפֶניָה  ֶׁשִּנְכְּתָבה  ַהֻּפְרָענּות  ֵּבין  ְלַהְפִסיק  ְּכֵדי  הּוא  ְוֶׁשְּלַאֲחֶריָה, 

ְלֵבין ַהֻּפְרָענּות ֶׁשִּנְכְּתָבה ְלַאֲחֶריָה. 

ַמּדּוַע ִנְבֲחָרה ַּדְוָקא ָהאֹות נּו"ן ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהַּפְרִׁשּיֹות?

ִּפי  ַעל  ָאִביב'  'ָרַמת  ֶׁשל  ַרָּבּה  ָּפֵנט  ַאְלֶּתר  ַחִּיים  ַרִּבי  זֹאת  ֵּבֵאר 
ַהּמּוָבא ַּבּטּור (או"ח סי' מו) ִּכי ִּבְזַמּנֹו ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל ָּפְׁשָתה ַמֵּגָפה 
ְּבִיְׂשָרֵאל ְוָהיּו ֵמִתים ֵמֶהם ְּבָכל יֹום ֵמָאה ַּבחּוִרים, ַעד ֶׁשִּתֵּקן ָּדִוד 

ַהֶּמֶל ֶׁשּיֹאְמרּו ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום ְוָכ ֶנֶעְצָרה ַהַּמֵּגָפה.

ַהּתֹוָרה  ִּבְּקָׁשה  ַּכֲאֶׁשר  ָוֶפַרח;  ַּכְפּתֹור  ַהְּדָבִרים  ִיְתָּבֲארּו  ֶזה  ְלִפי 
ְלַהְפִריד ֵּבין ֻּפְרָענּות ְלֻפְרָענּות, ָּבֲחָרה ְלֵׁשם ָּכ ִּבְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות נ' 

ֶׁשִּמְנָיָנן ַיְחָּדו ְּבִגיַמְטִרָּיה הּוא ֵמָאה.
'ַּתּפּוֵחי ַחִּיים'

'ָּדָגה' ְּבא ְּבָרָכה
"ָזַכְרנּו ֶאת ַהָּדָגה ֲאֶׁשר נֹאַכל ְּבִמְצַרִים ִחָּנם" (יא ה)

ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ְּבַהר קח א) ֵּפְרׁשּו: "'ִחָּנם' – ְּבא ְּבָרָכה", ְוַהְּדָבִרים 
ְטעּוִנים ֵּבאּור. ִנָּתן ְלַיֵּׁשב זֹאת ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ַעל ַהָּפסּוק 
ֶׁשְּלָפֵנינּו, ִּכי ָּכל ָמקֹום ֶׁשָּנַקט ַהָּכתּוב ְלׁשֹון "ָּדָגה" ַּכָּוָנתֹו ְלָדִגים 
ַוִּיְבַאׁש  ֵמָתה  ַּבְיאֹר  ֲאֶׁשר  "ְוַהָּדָגה  כא):  ז  (ְׁשמֹות  ַּכָּכתּוב  ְּבאּוִׁשים, 
ֲאִכיָלָתם,  ֶטֶרם  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבְרכּו  א  ָמה  ִמְּפֵני  ָנִבין  ֶזה  ְלִפי  ַהְיאֹר". 
ֶׁשֲהֵרי ֵאין ְמָבְרִכים ַעל ַמֲאָכל ְמֻעָּפׁש ּוְמֻקְלָקל (ְרֵאה שו"ע או"ח רד 

א ומשנ"ב ָׁשם ס"ק ב).
'ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ְיהֹוֻׁשַע'

ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה
"ְוָהִאיׁש מֶֹׁשה ָעָנו ְמאֹד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה" (יב ג)

ָאַמר ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַחִּיים ִמְּסלֹוִנים:

ֶאת ַהֻּמָּׂשג 'ֲעָנָוה' ִנָּתן ְלָפֵרׁש ְּבַהְגָּדרֹות ׁשֹונֹות, אּוָלם ֵיׁש ָלִׂשים ֵלב 
 ֶׁשַרּבֹוֵתינּו (ְמִגָּלה לא א; ְירּוַׁשְלִמי ַׁשָּבת א ג) ִּכּנּו ַאף ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ְּכָעָנו, ּוְלִפיָכ ָּכל ַהְגָּדָרה ֶׁשֵּתָאֵמר ְצִריָכה ְלַהְתִאים ַּגם ָלֲעָנָוה 

.ֶׁשֶּנֶאְמָרה ְּכַלָּפיו ִיְתָּבַר

ָלֵכן ִנְרֶאה ְלָפֵרׁש ִּכי ַהְגָּדָרָתּה ֶׁשל ֲעָנָוה ִהיא ִהְתַיֲחסּות ְוַהְקָׁשָבה 
ְלָכל ַהּפֹוֶנה, ַאף ִאם ַמְדֵרָגתֹו ְּפחּוָתה ּוְנמּוָכה. ָּכ ִהיא ָאֵכן ִמָּדתֹו 
ַאָּתה  "ִּכי  ִּבְתִפָּלה:  ְמִעיִדים  ֶׁשָאנּו  ְּכִפי  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל 
ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה", ְוַאף מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶהָעָנו ִמָּכל ָאָדם, ִעם ָּכל 
יג):  יח  (ְׁשמֹות  ַּכָּכתּוב  ָאָדם,  ְלָכל  ּוַמְקִׁשיב  ִמְתַיֵחס  ָהָיה  ַמֲעָלתֹו 
ַהּבֶֹקר  ִמן  מֶֹׁשה  ַעל  ָהָעם  ַוַּיֲעמֹד  ָהָעם  ֶאת  ִלְׁשּפֹט  מֶֹׁשה  "ַוֵּיֶׁשב 

ַעד ָהָעֶרב".
'ַמֲאַמר ָמְרְּדַכי' ח"א עמ' כא

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

ַהַּמֲאִרי ְּבָאֵמן ַמֲאִרי ָיִמים
"ְוָהָיה ַהּטֹוב ַההּוא ֲאֶׁשר ֵייִטיב ה' ִעָּמנּו ְוֵהַטְבנּו ָל" (י לב)

ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהָּנם  ִעָּמנּו"  יי  ֵייִטיב  "ֲאֶׁשר  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי 
ֶׁשָּכל  א)  מז  (ְּבָרכֹות  ֲחָז"ל  ְלַהְבָטַחת  ֶרֶמז  ִמָּכאן  'ָאֵמן'. 
ַהַּמֲאִרי (ְמַכֵּון) ַּבֲעִנַּית ְּבָאֵמן "ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו".

'ִציִצים ּוְפָרִחים' עמ' לח

ִּבְמאת ְׁשלֹוִׁשים יֹום ְלִהְסַּתְּלקּותֹו ֶׁשל ַהאי ָּגאֹון ְוַצִּדיק, ַעּמּוד ַהּתֹוָרה ְוָהֲעבֹוָדה, ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַיֲעקֹב ּבּוֵרְנְׁשֵטיין ָזָצ"ל, 
רֹאׁש ְיִׁשיַבת 'ִקְרַית ֶמֶל' ּוַבַעל ָה'ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב', ִהְננּו ְלָהִביא ִּבְפֵני ַהּקֹוְרִאים ֶקַטע ָקָצר ִמּתֹו ַמָּׂשאֹו ַהְּמַחֵּזק ְוַהְּמַרֵּגׁש 
ִּבְפֵני ְמאֹות ְּבֵני ַהְּיִׁשיבֹות ְּבִכּנּוס 'ַׁשַחר ֲאַקֶּדְמ' ֶׁשל 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ְּבַקִיץ תשע"ה, ְוִיְהיּו ַהְּדָבִרים ְלִעּלּוי ִנְׁשָמתֹו ַהְּטהֹוָרה:

"ְּכָבר ָּכְתבּו ַהַּקְדמֹוִנים ִּכי ֲעִנַּית ָאֵמן ִהָּנּה ִּבּטּוי ֱאמּוָנה ֶׁשֵאין ֻּדְגָמתֹו ּוָבּה ָּתלּוי ִעַּקר ָהֱאמּוָנה. ְלאֹור זֹאת נּוַכל 
ְלָהִבין ִמְּפֵני ָמה ָהעֹוֶנה ָאֵמן זֹוֶכה ְלַגן ֵעֶדן, ִּכי ָהֱאמּוָנה ִהיא ׁשֶֹרׁש ַהַחִּיים ַהִּנְצִחִּיים; ָאנּו נֹוְטִעים ֶאת ִאיַלן 
ָהֱאמּוָנה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְואֹוְכִלים ֶאת ֵּפרֹוָתיו ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ְוַעל ֵּכן ָרְמזּו ִּבְלׁשֹון ַהָּכתּוב ַהִּמְתַיֵחס ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם 
ָהֱאמּוָנה  ִאיַלן  ֵּפרֹות  ֶאת  אֹוְכִלים  ָאנּו  ָׁשם  ִּכי  'ָאֵמן',  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ַמָּטַעי' –  ֵנֶצר  'ָאֶרץ  כא):  ס  ַהָּבא (ְיַׁשְעָיה 

ֶׁשָּנַטְענּו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ָּבעֹוָלם ַהָּבא.
ְּכָכל ֶׁשִּנְתַחֵּזק ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ֶׁשִהיא ְיסֹוד ָהֱאמּוָנה, ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ָּכ ִיָּפְתחּו ְּבָפֵנינּו ְׁשָעִרים ָלעֹוָלם ַהָּבא".

"ְוַעֵּמ ֻּכָּלם ַצִּדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמָּטַעי ַמֲעֵׂשה ָיַדי ְלִהְתָּפֵאר" (ְיַׁשְעָיה ס כא)

ְּבֵני ֱאמּוִנים. ַמֲאִמיִנים ְועֹוִנים. 
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ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשְּלָפֵנינּו ֻסַּפר ִמִּפי ַהַּמִּגיד ַהּנֹוָדע ַרִּבי ָאֵׁשר ְּדרּוק ְׁשִליָט"א, ַהְּמעֹוֵרר ַרּבֹות ִּבְדָרׁשֹוָתיו ַעל חֹוַבת 
ַההֹוָדָאה ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא – חֹוָבה ְקדֹוָׁשה ֶׁשְּסֻגָּלָתּה ְּגדֹוָלה ְלַהִּציל ִמָּכל ָצָרה ְוצּוָקה.

ַאְבֵר ָחׁשּוב ַהִּמְתּגֹוֵרר ָּבִעיר ְרחֹובֹות ִהְתעֹוֵרר ּבֶֹקר ֶאָחד ִמְּׁשָנתֹו ּוְלֶפַתע ָחְׁשכּו ֵעיָניו, ְּפׁשּוטֹו ְּכַמְׁשָמעֹו. ֵעינֹו 
ָהַאַחת ִנְפְקָחה ְוִהִּביָטה ְנכֹוָחה, ְוִאּלּו ַהְּׁשִנָּיה, ְּכמֹו ָהְיָתה ְנתּוָנה ַּתַחת ְרִטָּיה ְׁשחֹוָרה. ֲחִצי ַהֶחֶדר ֶׁשְּכֶנְגָדּה 

.נֹוַתר ָחׁשּו

א  ַהָּדָבר  אּוָלם  צֹוְנִנים,  ְּבַמִים  ֵעיָניו  ֶאת  ִלְׁשטֹף  ּוִמֵהר  ָיָדיו  ֶאת  ָנַטל  הּוא  ְּבָטעּות.  ְמֻדָּבר  ִּכי  ָסַבר  ִּבְתִחָּלה 
הֹוִעיל.

ִנְרַּתם  ַמָּצבֹו  ֶאת  ּוִמֶּׁשֵהִבין  לֹו,  ָעָנה  ָאִדיב  ָּפִקיד  ַהחֹוִלים.  ֻקַּפת  ֶׁשל  ַלּמֹוֵקד  ְלַחֵּיג  ִמֵהר  ּוֶבָהָלה  ַּפַחד  ְּברֹב 
ְלֶעְזָרתֹו ְוַעד ְמֵהָרה ִהִּׂשיג לֹו ּתֹור ָּבהּול ְּבִמְרְּפָאתֹו ֶׁשל ֶאָחד ִמּטֹוֵבי רֹוְפֵאי ָהֵעיַנִים ָּבָאֶרץ.

ָהרֹוֵפא ְּבָדקֹו ָּבֵדק ֵהיֵטב, ּוִמֶּׁשִּסֵּים ֶאת ַהְּבִדיָקה ַהַּמִּקיָפה הֹוִדיַע לֹו ִּביבֶֹׁשת ִּכי ֶּבָהָלתֹו א ָהְיָתה ְלִחָּנם; ַחְיַּדק 
ָנִדיר ִמַּזן ֶׁשֶּטֶרם ֶנְחַקר ֵּדי ַהּצֶֹר ִקֵּנן ְּבֵעינֹו ְוָגַרם ָלּה ְלִהְתַנֵּון. ְּכִאּלּו א ַּדי ְּבָכ, הֹוִסיף ְוִהְבִהיר לֹו ָהרֹוֵפא 

ִּכי ֵאין ָּבָאֶרץ ַהֶּיַדע ַהַּמְתִאים ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ַחְיַּדק ִמּסּוג ֶזה, אּוָלם ַאף ִאּלּו ָהָיה, ַמַּצב ָהַעִין ִנְרָאה ְּבִכי ַרע.

ָּפָנה ָהַאְבֵר ְלרֹוְפִאים ֲאֵחִרים ִלְׁשמַֹע ַחּוֹות ַּדַעת נֹוָספֹות, אּוָלם ֻּכָּלם ָהיּו ְּתִמיֵמי ֵּדִעים ִּכי ָאְפָסה ָּכל ִּתְקָוה 
ְלַהִּציל ֶאת ֵעינֹו.

ַּבַּצר לֹו ִהְתַיֵעץ ָהִאיׁש ִעם ֶאָחד ִמּטֹוֵבי ַעְסָקֵני ָהְרפּוָאה ָּבָאֶרץ. ְלַאַחר ֵּברּור ַמֲעִמיק ָמָצא ַהָּלה ִּכי ְּבֵבית חֹוִלים 
ִנָּדח ְּבַאַחת ִמְּמִדינֹות ַאְרצֹות ַהְּבִרית ִנְמָצא רֹוֵפא ֻמְמֶחה ֶׁשְּכָבר ִהְסִּפיק ִלְצּבֹר ִנָּסיֹון ַרב ִּבְתחּום ֶזה. ָּדא ָעָקא 

ִּכי רֹוֵפא ֶזה ְמַבֵּקׁש ְסכּום ֶּכֶסף ַרב ְּתמּוַרת ַהִּטּפּול.

ָמה א ַיֲעֶׂשה ָאָדם ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ְרִאָּיתֹו?! ָהַאְבֵר א ָחַׁשב ַּפֲעַמִים; הּוא ִּגֵּיס ַהְלָואֹות ִמָּכל ִמי ֶׁשַרק ָיכֹול, 
ְּבִסּיּוַע אֹותֹו ַעְסָקן ִנְקַּבע מֹוֵעד ְמזָֹרז ִלְפִגיָׁשה, ְוַעד ְמֵהָרה ָמָצא ַעְצמֹו ֵּבין ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ְּכֶׁשִּלּבֹו ָמֵלא ִּתְקָוה 

ִלְרפּוָאתֹו.

ַּבֲעֵלי  ּוְמֻׁשִּנים  ׁשֹוִנים  ְּבַמְכִׁשיִרים  ָעמּוס  ָהָיה  ַהֶחֶדר  ְלַמְעָּבָדה.  יֹוֵתר  ָּדְמָתה  ַהֻּמְמֶחה  ָהרֹוֵפא  ֶׁשל  ִמְרְּפָאתֹו 
ַהְּבִדיָקה  ִנְמְׁשָכה  ֲאֻרָּכה  ָׁשָעה  ֵמֶהם.  ֶאָחד  ַאף  ַעל  ָּפַסח  א  ְוָהרֹוֵפא  ְלַמְרֶאה,  מּוָזרֹות  ְוֵעיִנּיֹות  ֲעָדׁשֹות 
ֶאת  ְלַהְרצֹות  ֵהֵחל  ּוִמָּיד  ַמִים  ּכֹוס  לֹו  הֹוִׁשיט  ִּכֵּסא,  ַעל   ָהַאְבֵר ֶאת  ָהרֹוֵפא  הֹוִׁשיב  ְּכֶׁשְּבִסּיּוָמּה  ַהַּמִּתיָׁשה 

ּתֹוְצאֹות ְּבִדיָקתֹו.

 ,א ַּדי ְּבָכ ִאם .ִּבֵּׂשר ָהרֹוֵפא, "ִּכי ָּכל ַהְּבִדיקֹות ַמְראֹות ֶׁשֹּלא ָּתׁשּוב יֹוֵתר ִלְראֹות ְּבֵעיְנ ,"ַצר ִלי ְלהֹוִדיֲע"
ֲהֵרי ֶׁשַהַחְיַּדק עֹוֵמד ַלֲעבֹר ָלַעִין ַהְּׁשִנָּיה, ְוָלֵכן ֻמְמָלץ ְל ַלֲעקֹר ֶאת ָהַעִין ַהחֹוָלה ַּבֶהְקֵּדם ָהֶאְפָׁשִרי ְוִלְקּבַֹע 

."ַּבָּיִמים ַהְּקרֹוִבים ִעֵּור ִּבְׁשֵּתי ֵעיֶני א ַּתֲעֶׂשה זֹאת ָעלּול ַאָּתה ִלְמצֹא ֶאת ַעְצְמ ַּתְחֶּתיָה ַעִין ּתֹוֶתֶבת. ִאם

ַהֵּמיָדע ֶׁשָּקַלח ִמִּפי ָהרֹוֵפא ְּבִטְבִעּיּות, ִהָּכה ֶאת ְמֻיָּדֵענּו ְּבֶהֶלם ֻמְחָלט. ְלַאַחר ַהְׁשָקָעה ְוִטְרָחה ּכֹה ְמֻרּבֹות 
ּוְלַאַחר ִּתְקוֹות ּכֹה ְּגדֹולֹות ִהְתַנֵּפץ ֲחלֹומֹו ְלֶפַתע ַעל ֶסַלע ַהְּמִציאּות, ְוִלּבֹו ִנְׁשַּבר ִלְרִסיִסים.

הּוא ָקם ֵמַהִּכֵּסא ּוְבקִֹׁשי ִהְצִליַח ְלהֹוִציא ִמִּפיו ִּכי ְמַבֵּקׁש הּוא ַאְרַּכת ְזַמן ֶׁשל יֹום אֹו יֹוַמִים ְּכֵדי ַלֲענֹות ֶאת 
ְּתׁשּוָבתֹו. ְוָכ ְּבֵעיַנִים ּדֹוְמעֹות ּוְבֵלב ָׁשבּור ָיָצא הּוא ֵמֲחַדר ָהרֹוֵפא ֶאל ָהְרחֹוב ַהָּׁשֵקט.

ְּבֶמְרָחק ֶׁשל ְרחֹובֹות ְספּוִרים ֵמַהִּמְרָּפָאה ָׁשַכן ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל ַהְּקִהָּלה ַהְּיהּוִדית ַהְּקַטָּנה, ְלָׁשם ֵהִחיׁש ָהִאיׁש 
ָמָצא  ְמֵהָרה  ַעד  ְּפתּוָחה.  ָהְיָתה  ַהֶּדֶלת  ֵמָאָדם,  ֵריק  ָהָיה  ַהְּכֶנֶסת  ֶׁשֵּבית  ַאף  ַעל  ַהַּמָּזל,  ְלַמְרֵּבה  ְּפָעָמיו.  ֶאת 

ָהַאְבֵר ֶאת ַעְצמֹו עֹוֵמד מּול ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש, ְּכֶׁשֵעיָניו מּוָצפֹות ִּבְדָמעֹות רֹוְתחֹות.

ְּבַתֲחנּוִנים:  ְוָאַמר  ֵעיָניו  ֶאת  ָעַצם  הּוא  ְמאּום.  ִּבֵּקׁש  א   ַא ֵמעֹודֹו,  ִהְתַיֵּפַח  ֶׁשֹּלא  ְּכִפי  ְלִהְתַיֵּפַח  ֵהֵחל  הּוא 
"ְסִליָחה... ּבְֹׁשִּתי ְוִנְכַלְמִּתי ְלָהִרים ָּפַני ֵאֶלי, ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים. ָאָּנא, ְסַלח ִלי ַעל ֲחִמִּׁשים ַהָּׁשִנים ֶׁשָּבֶהן א 
ָזַכְרִּתי ְלהֹודֹות ְל ַּכָּיאּות ַעל ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרֵּבי ִרְבבֹות ַהּטֹובֹות ֶׁשָעִׂשיָת ִעָּמִדי ֵמעֹוִדי ְוַעד ַהּיֹום 
ָהְרִאָּיה  ַעל  ְלהֹודֹות  ָאמּור  ָהִייִתי  ֶׁשָּבֶהן  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ַאף  ּבֹו.  אֹוִתי  ֶׁשָחַנְנָּת  ַהֻּמְפָלא  ָהְרִאָּיה  ּכַֹח  ַעל  ַהֶּזה, 

ֶנֶאְמרּו ַעל ָיִדי ְּבָכל ּבֶֹקר ְּבִפּזּור ַהַּדַעת. ָאָּנא ְמַחל ִלי..."

ָּכ, ְּבֶמֶׁש ָׁשלֹוׁש ָׁשעֹות ְרצּופֹות ָעַמד ָהִאיׁש ְּכֶׁשָּפָניו ְטמּונֹות ַּבָּפֹרֶכת, ּוִפיו ֵאינֹו ּפֹוֵסק ִמְּלַהִּביַע ּתֹוָדה ְלִרּבֹון 
ְּפָרִטים  ְמָפֵרט  ֶׁשהּוא   ּתֹו ַמָּצִבים,  ְספֹר  ְּבֵאין  לֹו  ְוִסְּיעּו  ַּכּׁשּוָרה  ֵעיָניו  ֶׁשָּפֲעלּו  ֲאֻרּכֹות  ָׁשִנים  ַעל  ָהעֹוָלִמים 

ׁשֹוִנים ֶׁשָּזַכר. ַאַחר הֹוִסיף ְוהֹוָדה ַאף ַעל ֶיֶתר ֵאיְבֵרי ַהּגּוף ְותֹוַעְלָּתם, ְוַהּכֹל ּתֹו ְּכֵדי ְּבִכּיֹות ֲעצּומֹות.

ָׁשלֹוׁש ָׁשעֹות ְלַאַחר ִמֵּכן, ְּכֶׁשָחׁש ָהַאְבֵר ִּכי הּוַקל ַמָּׂשאֹו ַהָּכֵבד, ָעַצם ֶאת ֵעיָניו ַּבֵּׁשִנית ְוהֹוִסיף ְּתִפָּלה ְּבֵלב 
ָׁשבּור ַעל ֵעינֹו ַהְּמצּוָיה ְּבַסָּכָנה, ֶׁשְּיֵדי ָאָדם ָקְצרּו ִמְּלהֹוִׁשיָעּה, ְוַרק ֲאדֹון ַהִּנְפָלאֹות ָיכֹול ְלַהִּציָלּה.

"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם", ִהְתַחֵּנן ָהַאְבֵר, "ָאָּנא ֵּתן ִלי ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ְלַתֵּקן ֶאת ֲאֶׁשר ִעַּוִּתי. הֹוִציָאה ִמַּמְסֵּגר ַנְפִׁשי 
ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל ְלהֹודֹות ֶאת ְׁשֶמ, ְוַהֵּצל ֶאת ֵעיַני ִמִּכָּליֹון ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל ְלהֹודֹות ְל ֲעֵליֶהן ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ֶסָלה".

ְּכֶׁשָּיָצא ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְּבֵלב ַקל יֹוֵתר, ָהְיָתה ְּכָבר ְׁשַעת ָצֳהַרִים ְמֻאֶחֶרת. ִמְּבִלי ָלַדַעת ַמּדּוַע ְנָׂשאּוהּו ַרְגָליו 
ַּבֵּׁשִנית ְלִמְרְּפָאתֹו ֶׁשל ָהרֹוֵפא. ְׁשַעת ַקָּבַלת ַהָּקָהל ְּכָבר ִהְסַּתְּיָמה, ַא הּוא ִהְתַחֵּנן ִּבְדָמעֹות ִלְפֵני ָהרֹוֵפא ִּכי 

יֹוִאיל ְלבֹוְדקֹו ַּבֵּׁשִנית.

ָהרֹוֵפא ָעַמד ְלַגֵח ְלִמְׁשַמע ַהַּבָּקָׁשה, ַא ִמֶּׁשִהִּביט ְּבֵעיֵני ָהַאְבֵר ָהֲאֻדּמֹות ִמֶּבִכי ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו ְוהּוא ִהְסִּכים 
ַלֲעׂשֹות זֹאת. הּוא ִחֵּבר ֶאת ַהחֹוֶלה ַלִּמְכׁשּור ַהְּמֻׁשְכָלל ְוִהִּביט ִּבְמֻיָּמנּות ַּבָּצִגים ֶׁשְּלָפָניו. 

ְּבַאְנְגִלית  ִהְתַּפֲעלּות  ְקִריאֹות  ָּבְקעּו  ַהְּמֻכָּבד  ָהרֹוֵפא  ִמִּפי  ִמְתַרֵחׁש.  ַמֶּׁשהּו  ִּכי   ָהַאְבֵר ִהְבִחין  ְלֶרַגע  ֵמֶרַגע 
ִטּפּוִסית: "ִאיְטס ַא'ּוַוְנֶּדְרפּול! ַאיי ּדֹוְנ'ט ֶּבִליוו ִאיט!", ֵמֵאי ָׁשם הֹוִפיעּו ֲעִמיִתים ַלִּמְרָּפָאה ַּבֲחלּוִקים ְלָבִנים. 

ַהִּמְקֶרה ְּכִפי ַהִּנְרֶאה ְּכָבר ָהָיה ָידּוַע ָלֶהם, ּוְלִפי ַהַּתְדֵהָמה ֶׁשִּנְּבָטה ִמְּפֵניֶהם ֵהִבין ָהַאְבֵר ִּכי ָאֵכן ֵאַרע ַהֵּנס.

ָהַעִין, ֶׁשִּמְּבִחיָנה ְרפּוִאית ְּכָבר ֶנְחְׁשָבה ְּכֵמָתה, ָׁשָבה ְלֶפַתע ְלַגּלֹות ִסיָמֵני ַחִּיים.

ַּבּיֹום ֶׁשְּלָמֳחַרת ְּכָבר ֶנֱעַר ַהִּנּתּוַח ֶׁשֵהִׁשיב לֹו ֶאת ְרִאָּיתֹו, ְוַכָּמה ָיִמים ְלַאַחר ִמֵּכן ָׁשב ָהַאְבֵר ָלָאֶרץ ְּכֶׁשהּוא 
."ְמֻלֶּוה ַּבִּכּנּוי ֶׁשֻהְצַמד לֹו ִמִּפי ָהרֹוֵפא: "ֵנס ְמַהֵּל

ֶאת ַקָּבָלתֹו הּוא א ָׁשַכח. ֵמאֹותֹו יֹום ָוֵאיָל א ָּפַסק ָהַאְבֵר ִמְּלהֹודֹות ְּבָכל ֵעת ְמצֹא. 

ְּבַׁשָּבת ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן ָעַר ָהַאְבֵר 'ִקּדּוָׁשא ַרָּבא' ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ּוַבְּסֻעָּדה ִסֵּפר ְּברֹב ַעם ֶאת ִסּפּורֹו ַהַּמְפִעים.

ֶאָּלא ֶׁשְּבָכ א ַּתם ַהִּסּפּור.

ְּכָחְדַׁשִים ָיִמים ְלַאַחר ִמֵּכן ִקֵּבל ָהַאְבֵר ִׂשיַחת ֶטֶלפֹון ִּבְלִּתי ְצפּוָיה:

ְסעּוַדת  ֶאת  ֶׁשָעַרְכָּת  ַּבַּׁשָּבת  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ָהִייִתי  אֹוֵרַח   ַא" ַלַּקו,  ֶׁשֵּמֵעֶבר  ַהּדֹוֵבר  ָּפַתח  ַמִּכיֵרִני",   ֵאיְנ"
ַההֹוָדָיה. ִהְקַׁשְבִּתי ְלִסּפּוְר ַהַּמְפִעים ְוֶהְחַלְטִּתי ְלַנּסֹות ְלַהֲעִתיקֹו; ְּבֵביִתי ְׁשֵּתי ָּבנֹות ֻמְצָלחֹות, ְּבנֹות ֶעְׂשִרים 
ּוְׁשמֹוֶנה ּוְׁשלֹוִׁשים ּוְׁשַּתִים. ָמה א ָעִׂשינּו ְוֵהיָכן א ִהְתַּפַּלְלנּו ְּכֵדי ִלְזּכֹות ִלְראֹוָתן ְמִקימֹות ָּבִּתים ְּבִיְׂשָרֵאל, 

אּוָלם ְלא הֹוִעיל.

ַהֶאְפָׁשר  ְּכָכל  ַרִּבים  ְּפָרִטים  ַּדף  ַעל  ִלְרׁשֹם  ִמְּבנֹוַתי  ִּבַּקְׁשִּתי  ִמֶּׁשִּלי:  ָיְזָמה  ִלְנקֹט  ֶהְחַלְטִּתי   ִסּפּוְר ְּבִעְקבֹות 
ֶׁשֲעֵליֶהם ֵהן ָחׁשֹות חֹוָבה ְלהֹודֹות. ָּכ ָעִׂשיִתי ַּגם ֲאִני, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִהְתַּכַּנְסנּו ָּכל ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ַיְחָּדו ְּכֵדי 

ְלהֹודֹות ַעל ָּכל ַהְּפָרִטים ֶׁשָרַׁשְמנּו, ְוַהֶהְמֵׁש ָהָיה ְלַמְעָלה ִמָּכל ִּדְמיֹון.

ִלְפֵני ִּכְׁשלֹוָׁשה ָׁשבּועֹות ָזִכיִתי ְלָאֵרס ֶאת ַהְּבכֹוָרה, ְוֶאֶמׁש ָזִכיִתי ְלָאֵרס ַּגם ֶאת ַהְּׁשִנָּיה.

ַּגם ָאנּו ָזִכינּו ִלְראֹות ְּבֵעיֵנינּו ָמה ָּגדֹול ּכָֹחּה ֶׁשל ְּתִפַּלת הֹוָדָיה ַהּבֹוַקַעת ִמַּמֲעַמֵּקי ַהֵּלב".

ִׁשיַרת ַהַּמְלָאִכים
ַהָּׁשֵרת  ְלַמְלֲאֵכי  ּוִמַּדִּמים  ַהַּגְׁשִמּיּות,  ִמְּגבּולֹות  ָאנּו  ִמְׁשַּתְחְרִרים  יֹום  ְּבָכל  ְּפָעִמים  ַאְרַּבע 
ַהָּׁש"ץ ַּבֲחָזַרת  אֹור',  'יֹוֵצר  ְּבִבְרַּכת  ַהַּמְלָאִכים;  ִׁשיַרת  ֶׁשהּוא  ַה'ְּקֻדָּׁשה'  ֵסֶדר  ַּבֲאִמיַרת 

ְּבַׁשֲחִרית, ַּבֲחָזַרת ַהָּׁש"ץ ְּבִמְנָחה ּוִבְקֻדַּׁשת 'ּוָבא ְלִצּיֹון'.

ַּבַּמֲאָמר ֶׁשַּיֲעסֹק ַּבֲאִמיַרת 'ְקֻדָּׁשה' ְּדֲחָזַרת ַהָּׁש"ץ ַנְרִחיב, ִאם ִיְרֶצה ַהֵּׁשם, ְּבַמהּוָתּה ּוְבַמֲעָלָתּה 
ֶׁשל ִמְצָוה ִנְׂשָּגָבה זֹו. ְּבַמֲאָמֵרנּו ֶזה ְנָבֵאר ֶאת ַהּנֹוֵגַע ִל'ְקֻדָּׁשה ִּדְמֻיָּׁשב' ִהיא 'ְקֻדַּׁשת יֹוֵצר'.

ַמהּוָתּה ֶׁשל ְקֻדַּׁשת 'יֹוֵצר'
ָּכְתבּו ָהִראׁשֹוִנים, ִּכי ְּבׁשֹוֶנה ֵמֲאִמיַרת ַה'ְּקֻדָּׁשה' ַּבֲחָזַרת ַהָּׁש"ץ ֶׁשָּבּה ָאנּו ַמְמִליִכים ֶאת ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ְּבַעְצֵמנּו ְּכֻדְגַמת ַהֶּׁשַבח ֶׁשּבֹו ַמְמִליִכים אֹותֹו ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת, ְקֻדַּׁשת 'יֹוֵצר' ֵאיָנּה ֶאָּלא 

ֵּתאּור ָהֹאֶפן ֶׁשּבֹו ַהַּמְלָאִכים ּוְצָבא ַהָּׁשַמִים ַמְמִליִכים אֹותֹו ('ָכְּלּבֹו' סי' ח).

ְלִפי ִׁשיָטה זֹו ִנְרֶאה ֶׁשְּקֻדַּׁשת 'יֹוֵצר' ֶנֱאֶמֶרת ַאף ִּביִחידּות ֶׁשֵאיָנּה ֶאָּלא ְּכִסּפּור ְּדָבִרים ְּבַעְלָמא 
ֶׁשָּכ ְמַקְּדִׁשים ַהַּמְלָאִכים ֶאת יֹוְצָרם. ֶאָּלא ֶׁשְּלַמֲעֶׂשה ֶנְחְלקּו ַהּפֹוְסִקים ְּבִעְנָין ֶזה:

ַה'ֻּׁשְלָחן ָערּו' (או"ח נט ג) ִהְכִריַע ְּכִׁשיַטת ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשַאף ְקֻדָּׁשה זֹו ִּכְקֻדַּׁשת 'ְנַקֵּדׁש' ֶנֱאֶמֶרת 
ַרק ָּבַרִּבים, ְוַעל ֵּכן ֵיׁש ְלאֹוְמָרּה ְּבקֹול ָרם, ְוָיִחיד ָהאֹוֵמר אֹוָתּה ֶׁשֹּלא ַּבִּצּבּור, ַיְקִּפיד ְלאֹוְמָרּה 
ָּכַתב  ָמקֹום  ּוִמָּכל  ְלאֹוְמָרּה.  ָיכֹול  ֶׁשָּיִחיד  ָּפַסק  ָׁשם  ָהַרָמּ"א  אּוָלם  ַּבּתֹוָרה.  ְּכקֹוֵרא  ִּבְטָעִמים 

ַה'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' ֶׁשַּגם ְלִׁשיַטת ָהַרָמּ"א ָעִדיף ְלַהֵּדר ּוְלקֹוְרָאּה ִּבְטָעֶמיָה.

ַטַעם ַהְזָּכָרָתּה
פַּלַט,  ִאְּבן  הר"י  ְּבֵׁשם  ִמּלּוִניל  ָהרֹא"ׁש  ֵּבֵאר  יֹוֵצר  ְּתִפַּלת   ְּבתֹו זֹו  ְקֻדָּׁשה  ַהְזָּכַרת  ַטַעם  ֶאת 
ֶׁשהּוא ְּכֵדי ְלהֹוִדיַע ַלּכֹל ֶאת ַהָּכָרֵתנּו ְּבָכ ֶׁשָּכל ִקּיּוָמם ֶׁשל ְצָבא ַהָּׁשַמִים: ַהֶּׁשֶמׁש, ַהָּיֵרַח ּוְׁשַאר 
ַהַּגְלַּגִּלים, ָּתלּוי ַרק ְּבַמֲאַמר ה' ְוֵאין ָלֶהם ָּכל ּכַֹח ּוֶמְמָׁשָלה ִמְּלַבד ָמה ֶׁשָחַלק ָלֶהם יֹוְצָרם. ִעְנָין 
ֶזה ִמְתַּבֵּטא ָּבֻעְבָּדה ֶׁשָּכל ְצָבא ַהָּׁשַמִים ְמַקְּדִׁשים ּוַמְמִליִכים אֹותֹו ְּבָכל יֹום, ּוְלִפיָכ ָאנּו ַמְזִּכיִרים 

ְקֻדָּׁשה ִּבְבָרָכה זֹו ַהְּמַדֶּבֶרת ַעל אֹודֹות ְצָבא ַהָּׁשַמִים ('ָכְּלּבֹו' סי' ח).

ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש
ְּבֻנַּסח ַהְּקֻדָּׁשה אֹוְמִרים ַהַּמְלָאִכים ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים: 'ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש', ְּכֵדי ְלַהְׁשִמיַע ֶׁשְּקֻדָּׁשתֹו 
ִיְתָּבַר ִמְתַעָּלה ְוִנְׂשֶּגֶבת ַעל ָּכל ַהְּבִריָאה ֻּכָּלּה; ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל – עֹוַלם ַהַּמְלָאִכים, ַּבֲאִויר ָהעֹוָלם 
– עֹוַלם ַהּכֹוָכִבים ְוַהַּמָּזלֹות, ְוַעל ָהָאֶרץ ִמַּתַחת – עֹוַלם ַהַּמֲעֶׂשה (ַאּבּוִדְרַהם; ר"א ִמּגְָרַמייָזא – 'סֹוֵדי 

ָרַזָּיא' אֹות ז').

ָׁשלֹוׁש  'ָקדֹוׁש'  ֶׁשֲאִמיַרת  ִמִּויְלָנא  ַהְגָּר"א  ּוֵבֵאר  הֹוִסיף  ְּדִסְדָרא)  ְקֻדָּׁשה  (ַעל  ֵאִלָּיהּו'  'ַאְבֵני  ְּבֵפרּוׁש 
 הּוא 'ֶמֶל ְּפָעִמים ְמַלֶּמֶדת ַעל ְקֻדָּׁשה ֶׁשֵאין ְלַמְעָלה ִמֶּמָּנה, ְּכִפי ֶׁשָאנּו ְמַכִּנים ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ַהָּקדֹוׁש  ְוִאּלּו  ְיֵתָרה,  ַלֲחִׁשיבּות  ֵסֶמל  ִהיא  ַהּתַֹאר  ַהְכָּפַלת  ַמָּטה  ְּברּוֵאי  ְּבֶקֶרב  ַהְּמָלִכים'.  ַמְלֵכי 

ָּברּו הּוא ִהּנֹו ֵמַעל ּוֵמֵעֶבר ְלָכל ּתַֹאר ְוַעל ֵּכן ָאנּו מֹוִסיִפים 'ָקדֹוׁש' ַּפַעם ְׁשִליִׁשית.

ְוִהֵּנה, ַּבְּגָמָרא (ֻחִּלין צא ב) הּוָבא ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ַמְזִּכיִרים ֶאת ה' ַאַחר ְׁשֵּתי ֵּתבֹות (ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה') ְלֻעַּמת 
 ַהַּמְלָאִכים ַהַּמְזִּכיִרים ֶאת ְׁשמֹו ַרק ַאַחר ָׁשלֹוׁש ֵּתבֹות (ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה'). ְּבַפְׁשטּות ֵיׁש ְּבָכ
ֶׁשַבח ְלִיְׂשָרֵאל, אּוַלם ְּכָבר ָּכַתב ָהַרְמָּב"ם (יסוה"ת ב ח) ַעל ַהַּמְלָאִכים ֶׁשֵהם יֹוְדִעים ֶאת ַהּבֹוֵרא: 

"ֵּדָעה ְּגדֹוָלה ַעד ִלְמאֹד... ֵּדָעה ֶׁשֵאין ּכַֹח ְּבֵני ָהָאָדם... ָיכֹול ְלַהִּׂשיג ְוֵליַדע ְּכמֹוָתּה".

ְלרֹב  ָקדֹוׁש':  ָקדֹוׁש  'ָקדֹוׁש  ְּבִׁשיָרָתם  ַמְזִּכיִרים  ֶׁשַהַּמְלָאִכים  ַהַּטַעם  ֶאת  ְלָבֵאר  נּוַכל  ֶזה  ְלִפי 
 ְקֻדָּׁשָתם ְוַדְרָּגָתם ְמִביִנים ֵהם ַעד ַּכָּמה ְרחֹוָקה ַהָּׂשָגָתם ִמְּגֻדָּלתֹו ְורֹוְממּותֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ָקדֹוׁש',  ָקדֹוׁש  'ָקדֹוׁש  ְּבִׁשיַרת   ִיְתָּבַר ִמֶּמּנּו  ַהָּׂשָגָתם  ֶאת  ַמְרִחיִקים  ִּכְבָיכֹול  ֵהם  ֵּכן  ְוַעל  הּוא, 
ֶאָּלא  ִנְתֶּפֶסת  ֵאיָנּה  ְּגֻדָּלתֹו  ְּכלֹוַמר,   – ִמְּמקֹומֹו'  ה'  ְּכבֹוד  ֵׁשם   ָּברּו' מֹוִסיִפים:  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר 

ֵמַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו הּוא ִנְמָצא, ָמקֹום ֶׁשֵאין ָלנּו ַהָּׂשָגה ּבֹו ('ֶנֶפׁש ִׁשְמׁשֹון'; 'ִרַּנת ִיְצָחק').

ְמא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו
ִמְתַּבֵּטאת  ָהָאָדם  ְּבֵני  ֵאֶצל  ְּבעֹוד  ְוִהֵּנה,  ּוְלִהְתַּבְּדלּות.  ִלְפִריׁשּות  ְּכֵסֶמל  ְידּוָעה  'ָקדֹוׁש'  ַהִּמָּלה 
ְּפִריׁשּות זֹו ִּביִציָאה ִמַּכְבֵלי ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְוִהַּדְּבקּות ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים, ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ֶׁשהּוא   ְּבָכ  ,ֶהָהפּו ַלַּצד  ַהְּפִריׁשּות  ִמְתַּבֵּטאת  ַהָּׂשָגֵתנּו,  ִמְּקֵצה  ַנֲעֵלית  ְוַגְדלּותֹו  ֶׁשרֹוְממּותֹו 

ַמְׁשֶרה ְׁשִכיָנתֹו ַעל ַהַּתְחּתֹוִנים ְודֹוֵאג ְלָכל ָצְרֵכיֶהם.

ּוְמָבֲאִרים  ָאנּו  ַמְמִׁשיִכים  ְצָב-אֹות'  ה'  ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש  'ָקדֹוׁש   :ִיְתָּבַר ִׁשְבחֹו  ַהְזָּכַרת  ַאַחר   ְלִפיָכ
ִּכי ְקֻדָּׁשה ּוְפִריׁשּות זּו ִמְתַּבֵּטאת ְּבַיַחס ֵאֵלינּו, ְּבֵני ָהָאָדם, ַּדְוָקא ְּבָכ ֶׁש'ְּמא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו' 
– ֶׁשְּׁשִכיָנתֹו ׁשֹוָרה ָעֵלינּו, ְוַהְׁשָּגָחתֹו חֹוֶפֶפת ָעֵלינּו ָּתִדיר ('ְּתֵכֶלת ָמְרְּדַכי' ַלָּמַהְרָׁש"ם ח"ג ְּדרּוׁש ְלַׁשָּבת 

ׁשּוָבה, ְּבֵׁשם ַרִּבי ִׁשְמעֹון סֹוֵפר ָאָב"ד ְקָראָקא).

ַאְרַּבע ְקֻדּׁשֹות ְּבָכל יֹום 
ָּכְתבּו ַחְכֵמי ָהֱאֶמת ('ֶּדֶר מֶֹׁשה' ְליֹום י"א, ע"פ ִּתּקּוֵני זוה"ח ח"ב ַּדף פד א), ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹא ִיָּׁשֵאל ָּכל ָאָדם 
ֶׁשִּנְרְמזּו  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ַהְּדָבִרים  ִמְכַסת  ֶאת  יֹום  ְּבָכל  ְלַקֵּים  ִהְקִּפיד  ַהִאם  ְּדַהְינּו,  ָהָיה "ַצִּדיק",  ִאם 
ַּבִּמָּלה ַצִּדי"ק: צ' ֲאֵמִנים, ד' ְקֻדּׁשֹות, י' ַקִּדיִׁשים ְוק' ְּבָרכֹות, ְוֵאין ָהָאָדם ִנְקָרא ַצִּדיק ֶאָּלא ִאם 
'יֹוֵצר',  ְּבִבְרַּכת  ְקֻדּׁשֹות:  ַאְרַּבע  יֹום  ִמֵּדי  לֹוַמר  זֹוִכים  ָאנּו   ְלָכ ְּבֶהְתֵאם  ְוָאֵכן,   .ָּכ ַעל  ִהְקִּפיד 

ַּבֲחָזַרת ַהָּׁש"ץ ְּבַׁשֲחִרית, ַּבֲחָזַרת ַהָּׁש"ץ ְּבִמְנָחה ּוִבְתִפַּלת 'ּוָבא ְלִצּיֹון'.

ֶרֶמז ָנֶאה ְלָכ ָּדַרׁש ַהְּגַר"ח ַעלּוׁש ָזָצ"ל ֵמַחְכֵמי ֶג'ְרָּבה, ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ֲחָז"ל (ְּבָרכֹות ו ב): "ָאַמר ַרִּבי 
יֹוָחָנן, ְּבָׁשָעה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּבא ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוא ָמָצא ָּבּה ֲעָׂשָרה, ִמָּיד הּוא ּכֹוֵעס". ְוִהֵּנה, 
ֶאת ָהאֹות ָהִראׁשֹוָנה ְוָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשל ַהִּמָּלה ַצִּדי"ק ָיכֹול ָּכל ִאיׁש ְלַקֵּים ְּבֵביתֹו, ְּבֶאְמָצעּות ֲאִמיַרת 
ּוְלַקִּדיׁש,  ִלְקֻדָּׁשה  ָהרֹוְמזֹות  י"ד,  ָהֶאְמָצִעּיֹות –  ָהאֹוִתּיֹות  ֶאת  אּוָלם  ֲעֵליֶהן.  ָאֵמן  ַוֲעִנַּית  ְּבָרכֹות 
ִנָּתן ְלַקֵּים ַרק ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. ְלִפיָכ ָאְמרּו ֲחָז"ל ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא מֹוֵצא ֲעָׂשָרה 
ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת – ִמָּי"ד הּוא ּכֹוֵעס. ְּכלֹוַמר, הּוא ּכֹוֵעס ִמְּפֵני ִחָּסרֹון ַהי' ְוַהד' ֵמַהִּמָּלה ַצִּדי"ק ֶׁשִּנְגַרם 

ֵמֲחַמת ֶׁשֵאין ִצּבּור ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ('ָּפָדה ַנְפִׁשי' עמ' קז).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ּתֹוָדה ְמִאיַרת ֵעיַנִים

ע טּתַ בבּבָָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ֹודה ְמא

סִספפּפּורר ם
ת יֹוֵצר אֹור (ז) ְ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


