
ת ת ֻחּקַ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

יֹום ִׁשִּׁשי ְלֵסֶדר 'זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה'
"זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה" (יט ב)

"ָּדא ְּגֵזַרת אֹוַרְיָתא" (אּוְנְקלֹוס).
אֹור   ָחַׁש ד',  ה"א  ְׁשַנת  ֻחַּקת  ָּפָרַׁשת  קֶֹדׁש,  ַׁשָּבת  ֶעֶרב  ו',  ְּביֹום 
ָהעֹוָלם. ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ְקרֹונֹות ֲעמּוִסים ְּבִסְפֵרי קֶֹדׁש, ּוְבתֹוָכם 
ֶאֶלף ּוָמאַתִים ִּכְתֵבי ָיד ְנִדיִרים ִמִּסְפֵרי ַהַּתְלמּוד ּוְמָפְרָׁשיו, הּוְבלּו 
ְיֵדי  ַעל  ֵאׁש  ְּבַלֲהבֹות  ָהֳעלּו  ְוָׁשם  ְּבָּפִריז  ַהֶּמְרָּכִזית  ַהִּכָּכר  ֶאל 

ַהְּכָמִרים ִיַּמח ְׁשָמם.
ְּבִקיָנתֹו  ְּבָאב,  ְּבִתְׁשָעה  זֹו  נֹוָרִאית  ְׂשֵרָפה  ַעל  ְמקֹוְנִנים  ֻּכָּלנּו 
ָבֵאׁש  ְׂשרּוָפה  "ַׁשֲאִלי  ִזי"ַע:  ֵמרֹוֶטְנּבּוְרג  ַמֲהָר"ם  ֶׁשל  ַהְּידּוָעה 
ְלַנְפִׁשי  ֶאְתַמּה   ...ְזבּוַלִי ַּבֲחַצר  ְׁשכֹון  ַהִּמְתַאִּוים   ,ֲאֵבַלִי ִלְׁשלֹום 
 ֶאל ּתֹו .ֶיֱעַרב ְלִחִּכי ָאכֹול, ַאֲחֵרי ְראֹוִתי ֲאֶׁשר ָאְספּו ְׁשָלַלִי ֵאי

."ְרחֹוָבּה ְּכִנַּדַחת, ְוָׂשְרפּו ְׁשַלל ֶעְליֹון ֲאֶׁשר ִּתְמַאס ָלבֹא ְקָהַלִי
'ִׁשֳּבֵלי ַהֶּלֶקט'  ֵהִעיד ַרֵּבנּו ִצְדִקָּיה ֶּבן ַרִּבי ַאְבָרָהם ָהרֹוֵפא ְּבִסְפרֹו 
ֲחלֹום,  ְׁשִאיַלת  ֶׁשָעׂשּו  ָׁשַמְענּו  ָׁשם  ֶׁשָהיּו  ָהַרָּבִנים  "ִמן  רסג):  (סי' 
ְּגֵזַרת  'ְוָדא  ָלֶהם:  ְוֵהִׁשיבּו  ַהּבֹוֵרא,  ֵמֵאת  ִהיא  ְּגֵזָרה  ִאם  ָלַדַעת 
אֹוַרְיָתא!', ּוֵפרּוׁשֹו: ְּביֹום ו' זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ִהיא ַהְּגֵזָרה. ּוֵמאֹותֹו 
ָׁשָנה  ְּבָכל  ּבֹו  ְלִהְתַעּנֹות  ֲעֵליֶהם  ַהְּיִחיִדים  ְקָבעּוהּו   ָוֵאיָל ַהּיֹום 
ְקָבעּוהּו  ְוא  ַהּתֹוָרה'  ֻחַּקת  'זֹאת  ָּפָרַׁשת  ֶׁשל  ִׁשִּׁשי  ְּביֹום  ְוָׁשָנה 

ִליֵמי ַהחֶֹדׁש".
ָּבֻעְבָּדה  ִּכי  ְּבָפָרָׁשֵתנּו,  מֶֹׁשה'  'אֶֹהל  ְּבֵסֶפר  הֹוִסיף  ַאַּגב   ְּבֶדֶר
ֶׁשָּקְבעּו ַּתֲעִנית זֹו ְלִפי ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ֶׁשל ַהָּׁשבּוַע ְוא ְלִפי ַהּיֹום 
ִמיֵמי ַהחֶֹדׁש ֶׁשּבֹו ֵאְרָעה ַהְּגֵזָרה, ֵיׁש ְּכֵדי ְלַלְּמֵדנּו ַעל ֶׂשֶגב סֹוָדּה 

ּוְגֻדָּלָתּה ֶׁשל ִמְצַות ְקִריַאת ַהּתֹוָרה.

ְוָהֵסר ָׂשָטן ִמְּלָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינּו
"זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה" (יט ב)

"ְלִפי ֶׁשַהָּׂשָטן ְוֻאּמֹות ָהעֹוָלם מֹוִנין ֶאת ִיְׂשָרֵאל לֹוַמר ָמה ַהִּמְצָוה 
ִהיא  ְּגֵזָרה   – 'ֻחָּקה'  ָּבּה  ָּכַתב   ְלִפיָכ ָּבּה?  ֵיׁש  ַטַעם  ּוָמה  ַהּזֹאת? 

ִמְּלָפַני ְוֵאין ְל ְרׁשּות ְלַהְרֵהר ַאֲחֶריָה" (ַרִׁש"י).
ֶׁשל  ִמְּלׁשֹונֹו  ִמְּפִריִמיְשָלן  ֵמִאיר  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ָּדַרׁש  ִנְפָלא  ֶלַקח 

ַרִׁש"י:
ִנַּגׁש  ִאם  ָהַרע;  ַהֵּיֶצר  הּוא  ַהָּׂשָטן,  ֶׁשל  ַהֲהַפְכַּפָּכה  ַּדְרּכֹו  ִהיא   ָּכ
"ָמה  ְּבַטֲעַנת:   ִמָּכ ְלָהִניאֹו  הּוא  ְמַבֵּקׁש  ִמְצָוה  ַלֲעׂשֹות  ָהָאָדם 
ִלְפֵני  ֶׁשָּכזֹו  ַקָּלה  ְלִמְצָוה  ֵיׁש  ֲחִׁשיבּות  ֵאיזֹו   – ַהּזֹאת?"  ַהִּמְצָוה 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא?!, ְוִאּלּו ְלַאַחר ִמֵּכן, ַּכֲאֶׁשר ִהְתַּגֵּבר ַהָּלה ְוָעָׂשה 
ַּגֲאָוה  ַמְחֶׁשֶבת  ְּבֶאְמָצעּות  ָּבּה  ִלְפּגֹם  הּוא  ְמַנֶּסה  ַהִּמְצָוה,  ֶאת 
ַלִּמְצָוה  ֵיׁש  ִנְפָלא  ַטַעם  ֵאיֶזה   – ָּבּה!"  ֵיׁש  ַטַעם  "ָמה  ּוְמַׁשְּבחֹו: 

ָהֲעצּוָמה ֶׁשִהְתַּגַּבְרָּת ְוִקַּיְמָּת! 
ַּגם ַהְּתׁשּובֹות ִלְטָענֹות ֵאּלּו ְרמּוזֹות ִּבְלׁשֹונֹו ֶׁשל ַרִׁש"י; ַעל ַהַּטֲעָנה 
ֶׁשּטֹוֵען ַהָּׂשָטן קֶֹדם ַהִּמְצָוה, ָמה ֲחִׁשיבּות ֵיׁש ָלּה, ֵיׁש ַלֲענֹות לֹו: 
ֶׁשְּלַאֲחֶריָה: "ֵאין  ַהִהְתָּפֲארּות  ַמְחֶׁשֶבת  ְוַעל  ִמְּלָפַני!",  ִהיא  "ְּגֵזָרה 

ְל ְרׁשּות ְלַהְרֵהר ַאֲחֶריָה".
ָׂשָטן  ַעְרִבית: "ְוָהֵסר  ִּבְתִפַּלת  יֹום  ְּבָכל  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ַאף   ָּכ ַעל 
ֶאת  ֵמָעֵלינּו  ְוָהֵסר  ְמַנע  עֹוָלם,  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו   – ּוֵמַאֲחֵרינּו"  ִמְּלָפֵנינּו 

ַהָּׂשָטן ַהְּמַבֵּקׁש ְלָהִניֵאנּו ִלְפֵני ֲעִׂשַּית ַהִּמְצָוה ּוְלַאֲחֶריָה.
'ִּדְבֵרי ֵמִאיר'; 'ָרָזא ְּדַׁשָּבת' פר' ִּכי ֵתֵצא

ְקִריַאת ָּפָרַׁשת ָּפָרה ִמן ַהּתֹוָרה ִמַּנִין?
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ֵלאמֹר  ה'  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה  ֻחַּקת  "זֹאת 

ְוִיְקחּו ֵאֶלי ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה" (יט כ)
ָזכֹור  ֶׁשָּפָרַׁשת  אֹוְמִרים  "ֵיׁש  ֵהִביא:  ז)  תרפה  (או"ח   'ָערּו ַּב'ֻּׁשְלָחן 
ַה'ָּמֵגן  ָּתַמּה  ָאְמָנם  ִמְּדאֹוָרְיָתא".  ְלקֹוְרָאם  ַחָּיִבים  ָּפָרה  ּוָפָרַׁשת 
ִלְקרֹא  ִחּיּוב  ַּבּתֹוָרה  ָמִצינּו  ֵהיָכן  ְוִכי  זֹו,  ִׁשיָטה  ַעל  (ָׁשם)  ַאְבָרָהם' 

ָּפָרַׁשת ָּפָרה?
ַרּבֹוֵתינּו ָהַאֲחרֹוִנים ֵהִביאּו ַּכָּמה ְמקֹורֹות ֶאְפָׁשִרִּיים ְלִמְצָוה זֹו:

א. ַאַחת ִמֵּׁשׁש ַהְּזִכירֹות ֶׁשִּנְצַטִּוינּו ָּבֶהן ַּבּתֹוָרה ִהיא ְזִכיַרת ַמֲעֵׂשה 
ָהֵעֶגל, ַּכָּכתּוב (ְּדָבִרים ט ז): "ְזכֹר ַאל ִּתְׁשַּכח ֵאת ֲאֶׁשר ִהְקַצְפָּת ֶאת 
ָּפָרַׁשת  ֶאת  ִמִּלְקרֹא  ִנְמָנִעים  ֶׁשָאנּו  ֵּכיָון   ַא ַּבִּמְדָּבר";   ֶהיֱא ה' 
ָהֵעֶגל, ְּכֵדי א ְלעֹוֵרר ִקְטרּוג ַעל ִיְׂשָרֵאל (מג"א ס ב), ְלִפיָכ ִּתְּקנּו 
 ָלנּו ִלְקרֹא ֶאת ָּפָרַׁשת ָּפָרה ֶׁשֻּתְּקָנה ְּכַכָּפָרה ַעל ֵחְטא ָהֵעֶגל, ּוְבָכ

ָאנּו ְמַקְּיִמים ְזִכיָרה זֹו.
ׁשּו"ת 'ֲערּוַגת ַהּבֶֹׂשם' או"ח כה, ְּבֵׁשם ַה'ִּיְׂשַמח מֶֹׁשה'; 'ַאְרצֹות ַהַחִּיים' [ַלַּמְלִּבי"ם] א ד

ַאף  ֵלאמֹר"  ה'  ִצָּוה  "ֲאֶׁשר  ָּכאן:  ְוָכְתָבה  ַהּתֹוָרה  ֶׁשָחְזָרה   ִמָּכ ב. 
ַאֲהרֹן  ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  "ַוְיַדֵּבר  ֶנֱאָמר:  ַהּקֹוֵדם  ַּבָּפסּוק  ֶׁשְּכָבר 
ְלדֹורֹות  ִחּיּוב  ֵיׁש  ָּפָרה,  ִמְצַות  ְּכֶׁשָּבְטָלה  ֶׁשַאף  ָלַמְדנּו  ֵלאמֹר", 

'ָחְכַמת ַחִּיים' [לגרי"ח זֹוֶנְנֶפְלד]ְלאֹוְמָרּה ִּבְקִריַאת ַהּתֹוָרה.

ג. ְׁשֵּתי ְּפָעִמים ָּכְתָבה ַהּתֹוָרה ְּבָפָרָׁשֵתנּו: "ְלֻחַּקת עֹוָלם" (ְּבַפס' י 
ּוְבַפס' יא), ָהִראׁשֹון ָּבא ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ַהָּזַאת ֵאֶפר ָּפָרה ֵאיָנּה ְּתלּוָיה 
ִּבְהיֹות ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש עֹוֵמד ַעל ִּתּלֹו, ְוַאף ְלַאַחר ַהֻחְרָּבן ִהְמִׁשיכּו 
ֵאֶפר  ָלנּו  ְּכֶׁשֵאין  ֶׁשַאף  ְלַלְּמֵדנּו  ָּבא  ְוַהֵּׁשִני  ַהְּטֵמִאים.  ַעל  ְלַהּזֹות 

ָּפָרה ִנְקְּבָעה ְקִריָאָתּה "ְלֻחַּקת עֹוָלם".
'ָערּו ַהֻּׁשְלָחן' או"ח תרפה ז

ְלַכֵּון ְלַדַעת ָהִראׁשֹוִנים
"ְוִיְקחּו ֵאֶלי ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה" (יט ב)

"ְלעֹוָלם ִהיא ִנְקֵראת ַעל ִׁשְמ: ָּפָרה ֶׁשָעָׂשה מֶֹׁשה ַּבִּמְדָּבר" (ַרִׁש"י).
ִּתָּקֵרא  ֲאֻדָּמה  ָּפָרה  ֶׁשָּפָרַׁשת  ַהַהְבָטָחה,  ֶׁשל  ַמְׁשָמעּוָתּה  ַמִהי 

ְלעֹוָלם ַעל ְׁשמֹו ֶׁשל מֶֹׁשה?
ְּבֵׁשם  ַקאייְדנֹוֶבר  ְׁשמּוֵאל  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ֵהִביא  ַלְּדָבִרים  ִנְפָלא  ֵּבאּור 
'ָחָכם ֶאָחד': ָּכְתבּו ַחְכֵמי ַהַּקָּבָלה (ְרֵאה 'ֶּבן ְיהֹוָיָדע' ְּבָרכֹות לא א): ַּכּיֹום 

ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת  ָהֲאִמִּתּיֹות  ַהַּכָּונֹות  ֶאת  ְלַכֵּון  ַהְּיֹכֶלת  ְּבָיֵדינּו  ֵאין 
ַהַּכָּונֹות  ַּדַעת  ַעל  ִּבְתִפָּלתֹו  ָהָאָדם  ֶׁשְּיַכֵּון  ָראּוי  ֵּכן  ַעל  ֶעְׂשֵרה, 

ְוַהּסֹודֹות ֶׁשִכְּּונּו ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה ְּכֶׁשִּתְּקנּוָה.
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר   ֶׁשָּכ הּוָבא  ו)  יט  (במ"ר  ַּבִּמְדָרׁש   ְוִהֵּנה, 
ְלמֶֹׁשה: "ְל ֲאִני ְמַגֶּלה ַטַעם ָּפָרה, ֲאָבל ַלֲאֵחִרים – ֻחָּקה". ִמִּדְבֵרי 
ָּפָרה  ְּבַמֲעֵׂשה  ֶׁשִהְתַעְּסקּו  ַהּכֲֹהִנים  ֶׁשָּכל  ְלַהִּסיק  נּוַכל  ַהִּמְדָרׁש 
ֲאֻדָּמה ְּבַמֲהַל ַהּדֹורֹות א ָיְכלּו ְלַכֵּון ָּבּה ֶאת ַהַּכָּונֹות ָהֲאִמִּתּיֹות, 
ְוַעל  ַטַעם,  ָּבּה  ֶׁשֵאין  'ֻחָּקה'  ִּבְבִחיַנת  ִהיא  ָהְיָתה  ַּבֲעבּוָרם  ֶׁשֲהֵרי 
מֶֹׁשה  ֶׁשִּכֵּון  ַהַּכָּונֹות  ַּדַעת  ַעל  ַּבֲעִׂשָּיָתּה  ְלַכֵּון  ְצִריִכים  ֵהם  ָהיּו  ֵּכן 

ַּבִּמְדָּבר, ּוִמֵּמיָלא יֹוֵצא ֶׁשְּלעֹוָלם ִנְקֵראת ִמְצָוה זֹו ַעל ְׁשמֹו.
'ִּתְפֶאֶרת ְׁשמּוֵאל' פר' ִּכי ִתָּׂשא

חֹוֵׂש ִׁשְבטֹו – ׁשֹוֶנה ִּפְרקֹו
"ְוִדַּבְרֶּתם ֶאל ַהֶּסַלע ְלֵעיֵניֶהם" (כ ח)

ָאַמר ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ַחִּיים ֵמִאיר ִמִּויְז'ִניץ: ְסבּוַרִני ִּכי ֲאִמיַרת ֶּפֶרק 
עֶֹנׁש.  ִמָּכל  יֹוֵתר  ַהְּיָלִדים   ְלִחּנּו מֹוִעיָלה  ְּבַכָּוָנה  ֶאָחד  ְּתִהִּלים 
"ְוִדַּבְרֶּתם  ַהָּפסּוק:  ַעל  ְמִריָבה'  'ֵמי  ְּבָפָרַׁשת  ָמִצינּו   ְלָכ ְּבדֹוֶמה 
ֶאל ַהֶּסַלע" ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים (ילק"ש ֻחַּקת ֶרֶמז תשסג): "ְׁשֵנה ָעָליו ֶּפֶרק 
ֶאָחד ְוהּוא מֹוִציא ַמִים ִמן ַהֶּסַלע", ְוזֹאת ָהְיָתה ַהַּטֲעָנה ַעל מֶֹׁשה: 

ִאם ִּדּבּור ָיכֹול ְלהֹוִעיל ְּכמֹו ַהַהָּכָאה, ֲאַזי ֵאין ִמן ָהָראּוי ְלַהּכֹות.
'ִּבָּטאֹון ִויְז'ִניץ' ִניָסן תשס"ו עמ' 50

ִמְּפֵני ָמה א ִהְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ַעל ַאֲהרֹן?
"ֵיָאֵסף ַאֲהרֹן ֶאל ַעָּמיו... ַקח ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ֶאְלָעָזר ְּבנֹו..." (כ כד-כה)
ִאם ִנְתּבֹוֵנן ִּבְפסּוֵקי ַהּתֹוָרה ִנְרֶאה ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִהְרָּבה ְלִהְתַּפֵּלל 
 א ִהְתַּפֵּלל ְּכָלל, ְוָכ ֶׁשִּיְזֶּכה ְלִהָּכֵנס ָלָאֶרץ, ְוִאּלּו ַעל ַאֲהרֹן ָאִחיו

ַּגם ַאֲהרֹן א ִהְתַּפֵּלל ַעל ְּכִניַסת ַעְצמֹו. ַמּדּוַע?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִּפיְנָחס הֹורֹוִביץ ַרָּבּה ֶׁשל ְפַרְנְקפּוְרט:

ְּכַמְחִליף,  ְּבנֹו  ֶאְלָעָזר  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָקַבע  ַהּכֵֹהן  ְלַאֲהרֹן 
ְוֵכיָון ֶׁשָּכ ָיַדע מֶֹׁשה ֶׁשֹּלא ּתֹוִעיל ְּתִפָּלה ְלַבֵּטל זֹאת. ַא ְלמֶֹׁשה 
א ִנְקַּבע ַמְחִליף ַעד ֶׁשהּוא ַעְצמֹו ִּבֵּקׁש (ְלַהָּלן כז טז): "ִיְפקֹד ה'... 
ְלִבּטּול  ְּתִפָּלתֹו  ֶׁשּתֹוִעיל  ָהָיה  ָסבּור   ּוְלִפיָכ ָהֵעָדה",  ַעל  ִאיׁש 

'ֵסֶפר ַהִּמְקֶנה' ִקּדּוִׁשין לט בַהְּגֵזָרה.

עֶֹמק ַהַהָּבָטה ְּכֻחְמַרת ַהֵחְטא
ָוָחי...  אֹתֹו  ְוָרָאה   ַהָּנׁשּו ָּכל  ְוָהָיה  ֵנס  ַעל  אֹתֹו  ְוִׂשים  ָׂשָרף   ְל "ֲעֵׂשה 

ְוָהָיה ִאם ָנַׁש ַהָּנָחׁש ֶאת ִאיׁש ְוִהִּביט ֶאל ְנַחׁש ַהְּנחֶֹׁשת ָוָחי" (כא ח-ט)
ִּבְלׁשֹון  ַהָּכתּוב  ָּפַתח  ָמה  ִמְּפֵני  ַהְּתִמיָהה:  ֻמַּבַעת  ַרִׁש"י  ְּבִדְבֵרי 

'ְוָרָאה', ְוִסֵּים ִּבְלׁשֹון 'ְוִהִּביט'?
'ְׁשִמיַרת ַהָּלׁשֹון'  ֵּבאּור ִנְפָלא ְלָכ ָּכַתב ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ְּבִסְפרֹו 

(ח"ב פכ"א):

ַּבִּמְׁשָנה (ר"ה כט א) ְמבָֹאר ֶׁשַּמְּטַרת ַהִהְסַּתְּכלּות ְּכַלֵּפי ַמְעָלה ָהְיָתה 
ִּבְתׁשּוָבה.  ְוָיׁשּוב  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ְלָאִביו  ִלּבֹו  ֶאת  ָהָאָדם  ֶׁשְּיַׁשְעֵּבד  ְּכֵדי 
ִאם ֵּכן ְּכָכל ֶׁשָּגְדָלה ֻחְמַרת ֶחְטאֹו, ָּכ ָהָיה ָהָאָדם ָזקּוק ְלִהְתּבֹוְננּות 
ְיֵתָרה. ְלִפי ִּדְבֵרי ַהִּמְׁשָנה ַהָּנ"ל ֵיׁש ְלַיֵּׁשב: ִּבְתִחָּלה ִּדֵּבר ַהָּכתּוב ַעל 
"ָּכל ַהָּנׁשּו", ַהְינּו ַעל ָהָאָדם ַהְּמֻמָּצע ֶׁשֶחְטאֹו ַקל ַיֲחִסית; ְלָאָדם 
 ַּבֶהְמֵׁש אּוָלם  ִלְתׁשּוָבה,  ְלעֹוְררֹו  ְּכֵדי  ַקָּלה  'ְרִאָּיה'  ִהְסִּפיָקה  ֶזה 
יא)  א  ש"א  ַרִׁש"י  ְוִנְכָּבד,  ָחׁשּוב  ְלָאָדם  (ִּכּנּוי  "ִאיׁש"  ַעל  ַהָּכתּוב  ִּדֵּבר 
 ֶׁשֶחְטאֹו ָּכֵבד יֹוֵתר, ְוָלֵכן ִנְזָקק הּוא ְלִהְתּבֹוְננּות ְיֵתָרה, ִמּׁשּום ָּכ

ָנַקט ְּכַלָּפיו ְלׁשֹון 'ְוִהִּביט' ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתּה ַהָּבָטה ְיֵתָרה.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ּתֹורה'

ני ּפְ ם

ֵאֶפר, ְמצָֹרע, ִנְדֵחי
"ְוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ֵאת ֵאֶפר ַהָּפָרה" (יט ט)

ֶׁשָּבֶהם  נֹוָסִפים  ְּפסּוִקים  ְׁשֵני  ֵהִביא  ַהּטּוִרים'  ְּב'ַבַעל 
יא);  ה  (מ"ב  ַהְּמצָֹרע"  "ְוָאַסף  א.  'ְוָאַסף':  ַהִּמָּלה  ִנְכְּתָבה 
ְּכֶׁשִּנְזֶּכה  ּוֵפֵרׁש:  יב),  יא  (ְיַׁשְעָיה  ִיְׂשָרֵאל"  ִנְדֵחי  "ְוָאַסף  ב. 
ַהְּמצָֹרע"  "ְוָאַסף  ֲאַזי:  ִיְׂשָרֵאל",  ִנְדֵחי  "ְוָאַסף  ָּבנּו  ֶׁשְּיֻקַּים 
ֶנַגע  ּוִבְכָלָלן  ַהַּמֲחלֹות  ָּכל  ָהעֹוָלם  ִמן  ְוֵיָעְלמּו  ָיסּופּו   –
ּוִמֵּמיָלא  ח),  כה  (ְיַׁשְעָיה  ָלֶנַצח  ְיֻבַּלע  ַהָּמֶות  ְוַאף  ַהָּצַרַעת, 
ִיְתַקֵּים ַאף: "ְוָאַסף... ֵאת ֵאֶפר ַהָּפָרה", ֶׁשֵּכן א ִיְהֶיה ּבֹו 

צֶֹר יֹוֵתר.

ַעל ְּדָבָריו ֵיׁש ְלהֹוִסיף ְּבֶדֶר ֶרֶמז: ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל 'ֵאֶפר, 
ַלְּגֻאָּלה  ִלְזּכֹות  ֶׁשְּכֵדי  ְלַלְּמֵדנּו  'ָאֵמן',  ֵהם  ִנְדֵחי'  ְמצָֹרע, 
ַעל  ְלַהְקִּפיד  ָעֵלינּו  ְוַהָּמֶות,  ַהַּמֲחלֹות  ּוְלִבּטּול  ַהְּׁשֵלָמה 

ֲעִנַּית 'ָאֵמן' ֶׁשּכָֹחּה ַרב ְלָקֵרב ֶאת ַהְּגֻאָּלה.

'ִּדְבֵרי ֵמִאיר' [לרמ"ז ֶזְלֶצר] 

ְלַהָּלן ִצּטּוט ִמּתֹו ְלׁשֹון ָקְדׁשֹו ֶׁשל ָהְרַה"ק ַּבַעל 'ֶׁשַפע ַחִּיים' ִמַּצאְנז, ְּבִׁשעּור ֻחָּמׁש ַרִׁש"י, ְּבׁשב"ק ָּפָרַׁשת ָּבָלק תשל"ט:

ַלֲענֹות  ְּכֵדי  ַהַּׁשַחר,  ִּבְרכֹות  ֲאָנִׁשים  ַּכָּמה  ֵמעֹוד  ִלְׁשמַֹע  ִמְׁשַּתֵּדל  ָׁשַמִים  "...ְיֵרא 
ַאֲחֵריֶהם 'ָּברּו הּוא ּוָברּו ְׁשמֹו' ְו'ָאֵמן'. ֵאֶצל ְזֵקִני ַהָּקדֹוׁש ִמַּצאְנז ִזי"ַע ָהָיה חֹק 
ֶאת  ְלָפָניו  אֹוֵמר  ָהָיה  ֵמַהְּיָלִדים  ְׁשַנִים  ְוִלְפָעִמים  ֶׁשֶאָחד  ְּביֹומֹו  יֹום  ְּדַבר  ָקבּוַע 

ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר, ִאם ָּבָניו ַהְּקדֹוִׁשים, ְוִאם ֶאָחד ִמְּנָכָדיו, אֹו ֶיֶלד ַאֵחר".
'ֲהִליכֹות ַחִּיים', ֵסֶדר ַהּיֹום עמ' קסב

יֹומֹו" ַבר יֹום ּבְ יֹומֹו""חֹק ָקבּוַע ּדְ ַבר יֹום ּבְ "חֹק ָקבּוַע ּדְ  ְּדִהּלּוָלא - ט' ְּבַתּמּוז ה'תשנ"ד 
יֹוָמא
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ְּבנֹו,  ִהְתַיֵּׁשב  ִמִּזיִדיְטׁשֹוב,  ַאְייִזיק  ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ַהָּדגּול,  ָאִביו  ֶׁשל  ְּפִטיָרתֹו  ְלַאַחר  ָמה  ְזַמן 
ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְׁשמֹה ַיֲעקֹב, ָּבִעיר ְסְטִרי ֶׁשָּבּה ָּדרּו ַרִּבים ֵמֲחִסיָדיו ֶׁשל ָאִביו. ִמּתֹו ָּכבֹוד ְוַהֲעָרָכה 
ְלַרָּבם ַהֶּנֱעָרץ ְוַהִּבְלִּתי ִנְׁשַּכח, ָהֲאִמיִדים ֶׁשֵּביֵניֶהם ָרְכׁשּו ַּבִית ְמֻרָּוח ַּבֲעבּור ִמְׁשַּפַחת ְּבנֹו ַהָּדגּול, 

ְוַאף ֵהִקימּו ְלִצּדֹו ֵּבית ִמְדָרׁש ְמפָֹאר ְלתֹוָרה ְוִלְתִפָּלה.

ְּכָכל ֶׁשָחְלפּו ַהָּיִמים ָהַל ְוִהְתַּפְרֵסם ְׁשמֹו ַהּטֹוב ֶׁשל ַרִּבי ְׁשמֹה ַיֲעקֹב ֵּבין ָּכל ּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר ְסְטִרי, 
ֵּביֵניֶהם ַאף ָּכֵאּלּו ֶׁשֹּלא ִנְמנּו ַעל ֲעַדת ֲחִסיֵדי ִזיִדיְטשֹוב, ְּכִאיׁש ָקדֹוׁש ּוְכאֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל ֲאִמִּתי. ְוַעל 
ַאף ֶׁשִּמִּטְבעֹו ָהָיה ֶנְחָּבא ֶאל ַהֵּכִלים, ַעד ְמֵהָרה ָהַפ ֵּבית ִמְדָרׁשֹו ְלֵתל ַּתְלִּפּיֹות ְוַרִּבים ַאף ָצְבאּו 

ַעל ֶּפַתח ֵּביתֹו ְלֵעָצה ְוִלְבָרָכה.

ֲעָנִקית  ֵאׁש  ְלֶפַתע  ָּפְרָצה  ֶׁשּבֹו  נֹוָרא  ַלְיָלה  אֹותֹו  ִאְלָמֵלא  ְמנּוחֹות  ֵמי  ַעל  ִלְזרֹם  ַחָּייו  ָהיּו  ְיכֹוִלים 
ְוִׁשְבֵרי  ֵאֶפר  ַלֲעֵרמֹות  ָקָצר  ְזַמן   ּתֹו ָהְפכּו  ְוַקׁש  ֵמֵעץ  ְּבֻרָּבם  ֲעׂשּוִיים  ֶׁשָהיּו  ּוָבֶתּיָה  ְסְטִרי,  ְּבִעיר 

ֲאָבִנים ְמֻפָחמֹות.

 ּתֹו ֶׁשִאְּבדּו  ָהִעיר  ּתֹוָׁשֵבי  ֵאׁש.  ְלַמֲאֹכֶלת  ֵהם  ַּגם  ָהיּו  ַהָּגדֹול  ִמְדָרׁשֹו  ֵּבית  ְּכמֹו  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ֵּביתֹו 
ְרָגִעים ְספּוִרים ֶאת ָּכל ִנְכֵסיֶהם ָנפֹוצּו ְלָכל רּוַח, ְוָהַרִּבי נֹוַתר ְּבַגּפֹו, ִעם ְּבֵני ֵּביתֹו ִויָלָדיו ַהְּקַטִּנים, 

ְּבֵערֹום ּוְבחֶֹסר ּכֹל. 

ַמָּכָריו ֶׁשל ָהַרִּבי ְיָעצּוהּו ִלּטֹל ֶאת ַמֵּקל ַהְּנדּוִדים ּוְלַהְרִחיק ַעד ִלְמִדיַנת הּוְנָגְרָיה ָהְרחֹוָקה, ֶׁשָּבּה 
ִיְׂשְמחּו  ֶׁשַהָּללּו  ִּתְקָוה   ּתֹו ִזיִדיְטשֹויב,  ֵּבית  ְואֹוֲהֵדי  ֵמֲחִסיֵדי  ְיכֶֹלת  ַּבֲעֵלי  ֲאָנִׁשים  ַּכָּמה  ִהְתּגֹוְררּו 

ְלַסֵּיַע לֹו ְלקֹוֵמם ֶאת ַהֲהִריסֹות ּוְלַׁשֵּקם ֶאת ֲחֵצרֹו ְוֶאת ֵּביתֹו ְּכָבִראׁשֹוָנה.

ְּבֵלב ָּכֵבד ִנְפַרד ָהַרִּבי ִמְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ְוָיָצא ַלֶּדֶר. ַהּנֹוף ַהַּמְׁשִמים ֶׁשִּמֵּלא ֶאת ָּכל ָהֹאֶפק א ָּתַרם 
ַלֲהָפַגת ְּתחּוַׁשת ַהִּדְכּדּו ֶׁשָּגְרמּו לֹו ַהְּמאָֹרעֹות ָהַאֲחרֹוִנים, ְוַהֲחָׁשׁש ִמְּפֵני ַהָּבאֹות ִנְמַהל ַּבּתּוָגה 
ַהְּכָלִלית. ֶמֶׁש ָּכל ְזַמן ַהְּנִסיָעה ִהְתַעֵּטף ָהַרִּבי ִּבְׁשִתיָקתֹו, ְוַרק ְלֵעת ֶעֶרב ָּפָנה הּוא ָלֶעְגלֹון ּוִבְּקׁשֹו 

ַלֲעצֹר ְּבַצד ַהֶּדֶר ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלִהְתַּפֵּלל ִמְנָחה ְּבִיּׁשּוב ַהַּדַעת.

ָּגַבר  ִּבְתִחָּלה,   ָׁשֵקט  ֶׁשָהָיה  קֹולֹו  ַהָּקְרָּבנֹות.  ַּבֲאִמיַרת  ּוָפַתח  ָיָדיו  ֶאת  ָנַטל  ֵמָהֲעָגָלה,  ָהַרִּבי  ָיַרד 
ְלִהְתַאֵּפק,  ָהָיה  ָיכֹול  א  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ִלְתִפַּלת  ְּכֶׁשִהִּגיַע  ַהְּתִפָּלה.  ֶׁשִהְתַמְּׁשָכה  ְּכָכל  ְוִהְתַעֵּצם 

ְוַהְּדָמעֹות ֵהֵחּלּו ִלְזג ֵמֵעיָניו ַּכַּמִים.

ָהָיה  ִנְדֶמה  ְמֻסָּים  ְּבָׁשָלב  ְלֶהְרֵּגלֹו.  ֵמֵעֶבר  ַהְרֵּבה  ְוִהְתַמְּׁשָכה  ָהְלָכה  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ָהרֹוַתַחת  ְּתִפָּלתֹו 
ַהָּׁשָעה  ִּכי  ַּבֲעִדינּות  ָלַרִּבי  הּוא  ָרַמז  ַהִּמְתָקֶרֶבת,  ֵמַהֲחֵׁשָכה  ֶׁשָחַׁשׁש  ְוֵכיָון  ִנְרַּדם,  הּוא  ִּכי  ָלֶעְגלֹון 

ִמְתַאֶחֶרת. ָהַרִּבי ִנְנַער ְותֹו ְזַמן ָקָצר ִסֵּים ֶאת ְּתִפָּלתֹו.

ַהַּלְיָלה ְּכָבר ָיַרד ַעל ְּפֵני ַהְּיקּום ַּכֲאֶׁשר ִנְכְנָסה ָהֲעָגָלה ַלְּכָפר ַהָּסמּו, ָׁשם ִהְתַעְּתדּו ָהַרִּבי ּוְמַלֵּוהּו 
ָללּון ְּבֵביתֹו ֶׁשל ְיהּוִדי ָעִׁשיר ִויֵרא ָׁשַמִים, ֶׁשָהָיה ִמַּמֲעִריָציו ַהְּגדֹוִלים ֶׁשל ָהַרִּבי ַהָּמנֹוַח.

ָּבטּוַח ָהָיה ָהַרִּבי ִּכי ְּבַבִית ֶזה ִיְזֶּכה ְלַקָּבַלת ָּפִנים ִנְלֶהֶבת ּוְלֵארּוַח ְּכַיד ַהֶּמֶל, ַא ָמה ַרָּבה ָהְיָתה 
ַהְפָּתָעתֹו ַּכֲאֶׁשר אֹותֹו ָחִסיד א ָיָצא ְולּו ְלַקֵּבל ֶאת ָּפָניו. ְּתחּוָׁשה ְּכֵבָדה ִרֲחָפה ַּבֲחַלל ָהֲאִויר ּוַמָּבט 

ָקָצר ִּבְפֵניֶהם ֶׁשל ְּבֵני ַהַּבִית ִהְסִּפיקּו ְלַרִּבי ְּכֵדי ְלָהִבין ִּכי ָצָרה ְּגדֹוָלה ְמַרֶחֶפת ַעל רֹאָׁשם.

ִּבְזִהירּות ּוִבְרִגיׁשּות ִהְתַעְנֵין ָהַרִּבי ְלֵפֶׁשר ַהְּדָאָגה, ְוַנֲעָנה ִּכי ִּבּתֹו ַהְּצִעיָרה ֶׁשל ַּבַעל ַהַּבִית ָחְלָתה 
ְּבַמֲחָלה ֲאנּוָׁשה ְוִהִּגיָעה ַעד ַׁשֲעֵרי ָמֶות, ַרֲחָמָנא ִליְצָּלן, ְוָהרֹוְפִאים ְּכָבר ָאְמרּו נֹוָאׁש ְלַחֶּייָה.

ּבֹו  ִהְבִחין  ָאז  ַרק  ְּבחֹם.  ֶהָחִסיד  ֶׁשל  ָידֹו  ֶאת  ְוָלַחץ  ַהַּבִית   ְלתֹו ָהַרִּבי  ִנְכַנס  ּוְדָבִרים  אֶֹמר  ְלא 
ְלַהְרִּגיעֹו,  ִנָּסה  ָהַרִּבי  ִמִּפיו.  ִמָּלה  ְלהֹוִציא  ִמֶּמּנּו  ֶׁשָּמַנע  ַמֲעצֹוִרים  ֲחַסר  ִּבְבִכי  ָּפַרץ  ּוִמָּיד  ַהְּמָאֵרַח 

ַא ְלא ַהְצָלָחה.

ֵמַהּנֹוְכִחים  ִּבֵּקׁש  הּוא  ַהחֹוָלה.  ָׁשְכָבה  ֶׁשּבֹו  ַלֶחֶדר  ֶׁשּיֹוִבילּוהּו  ַהַּבִית  ִמְּבֵני  ָהַרִּבי  ִּבֵּקׁש   ֶׁשָּכ ֵּכיָון 
ַלֲעזֹב ֶאת ַהֶחֶדר, ּוְבַמֲחִצית ַהָּׁשָעה ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן ָעַמד ְּבֶפַתח ַהֶחֶדר ּוְׂשָפָתיו ָנְׂשאּו ְּתִפָּלה ֲחִריִׁשית 

ִלְׁשלֹום ַהחֹוָלה.

ְלַאַחר ְּכַמֲחִצית ַהָּׁשָעה ָּפָנה ָהַרִּבי ֶלָחִסיד ֶׁשָעַמד ִמן ַהַּצד ְּבָפִנים ְמֵלאֹות ְּדָאָגה ְוָאַמר לֹו ְּבִבָּטחֹון: 
"ָהֵסר ְּדָאָגה ִמִּלְּב! עֹוד ַהּיֹום ָּתקּום ִּבְּת ִמִּמַּטת ָחְלָיּה ְוִתְהֶיה ְּכַאַחד ָהָאָדם".

ֶהָחִסיד ֶׁשֹּלא ִהִּכיר ֵּדי ַהּצֶֹר ֶאת ָהַרִּבי ַהָּצִעיר, ָחַכ ְּבַדְעּתֹו ַהִאם ְלַהֲאִמין ַלְּדָבִרים. ֲהלֹוא ָהרֹוְפִאים 
ַהְּדגּוִלים ֻּכָּלם נֹוֲאׁשּו ֵמַחֶּייָה ֶׁשל ִּבּתֹו, ֶאָּלא ֶׁשּתֹו ְזַמן ָקָצר ָעְלָתה ַהְּמִציאּות ַעל ָּכל ִּדְמיֹון. ֶאָחד 

ִמְּבֵני ַהַּבִית ָרץ ְּבִהְתַרְּגׁשּות ְלֵעֶבר ָהָאב ּוִבֵּׂשר: "ַהַּיְלָּדה ָּפְקָחה ֶאת ֵעיֶניָה ּוְמַבֶּקֶׁשת ְמַעט ַמִים".

ּוְׁשֵלָמה,  ְּבִריָאה  ִמִּמָּטָתּה  ַהַּיְלָּדה  ָקָמה  ֶׁשְּלָמֳחַרת  ֶׁשַּבּבֶֹקר  ַעד  ַמָּצָבּה,  ִהְׁשַּתֵּפר  ְלֶרַגע  ֵמֶרַגע 
ְוִנְרְּפָאה ֵמָחְלָיּה ַלֲחלּוִטין. ַהְבָטָחתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ִהְתַקְּיָמה ִּבְמלֹוָאּה.

ַרק ְּכֶׁשִּנְרְּגעּו ָהרּוחֹות ְמַעט, ְוַהַּׁשְלָוה ֵהֵחָּלה ָלׁשּוב ֶאל ַהַּבִית, ִהְתַּפָּנה ֶהָחִסיד ְלׂשֹוֵחַח ִעם אֹוְרחֹו 
ַהָּדגּול; "ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם ָיַדְעִּתי ֶאת ּכֹחֹו ַהֻּמְפָלא ֶׁשל ֲאִביֶכם ָהַרִּבי ָזָצ"ל", ָאַמר ֶהָחִסיד, "ָׂשֵמַח ֲאִני 

ִלְראֹות ִּכי ִהִּניַח ַאֲחָריו ֵּבן ְּכמֹותֹו".

ָמה ַרָּבה ָהְיָתה ַהְפָּתָעתֹו ַּכֲאֶׁשר ָּדָחה ָהַרִּבי ֶאת ַהְּדָבִרים ְּבתֶֹקף ְוָקַבע: "ֵאין ֶזה 'מֹוֵפת' ֶׁשִּלי ִּכי ִאם 
ֶׁשל ֲאִבי ַהָּקדֹוׁש!".

ַּבֲחָׁשׁש  ִלִּבי  ִהְתַמֵּלא  נֹוַדַעת,  ַהִּבְלִּתי  ַּדְרִּכי  ֶאל  ָיָצאִתי  "ַּכֲאֶׁשר  ְקִביָעתֹו,  ֶאת  ָהַרִּבי  ֵּבֵאר  "ֶאֶמׁש", 
ּוִבְדָאָגה; ֵהן הֹוֵל ֲאִני ְלָמקֹום ֶׁשִאיׁש ֵאינֹו ַמִּכיֵרִני, ּוִמי יֹוֵדַע ֲהַיְצִליַח ה' ַּדְרִּכי ִאם א. ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל 
 ְּבִלִּבי, ּוְכֶׁשָעַמְדִּתי ְלִהְתַּפֵּלל ִמְנָחה ִנְׁשַּבְרִּתי ּוָפַרְצִּתי ִּבְבִכי. ִמּתֹו ָּגְבָרה ְּתחּוַׁשת ַהִּדְכּדּו ַהֶּדֶר

ִּבְכִיי ָנָׂשאִתי ְּתִפָּלה רֹוַתַחת ֶׁשָּבּה ִּבַּקְׁשִּתי ַרֲחִמים ִמִּלְפֵני ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ִּכי ַיֲעמֹד ִליִמיִני.

ֲאִבי  ֶׁשל  ַהְּמִאיָרה  ְּדמּותֹו  ֶאת  ְלמּוִלי  ֲאִני  רֹוֶאה  ְוִהֵּנה  ֵעיַני.  ַעל  ְּתנּוָמה  ָנְפָלה  ַהְּתִפָּלה  ִסּיּום  ִעם 
ַהָּקדֹוׁש, ֲאֶׁשר ִהְרִּגיַעִני ְוָאַמר ִלי: 'ְּבִני, ָהֵסר ְּדָאָגה ִמִּלְּב ִּכי ה' ִאְּת'. ִאם א ַּדי ְּבָכ, הֹוִסיף ָאִבי 

ְוִהְבִטיַח ִלי ִּכי ַהְּבָרָכה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשֵּתֵצא ִמִּפי ִּתְתַקֵּים ִּבְמלֹוָאּה.

ְּבאֹוָתם ְרָגִעים א ֵהַבְנִּתי ֶאת ֵּפֶׁשר ַהַהְבָטָחה, ַא ַּכֲאֶׁשר ָׁשָעה ַקָּלה ְלַאַחר ִמֵּכן ָעַמְדִּתי ְּבֶפַתח 
ֵּביְת ְוָׁשַמְעִּתי ַעל ַמָּצָבּה ַהָּקֶׁשה ֶׁשל ַהַּיְלָּדה, ֵהַבְנִּתי ַהּכֹל. ִהְתַּפַּלְלִּתי ֵאפֹוא ַעל ַהַּיְלָּדה, ְזכּותֹו ֶׁשל 

ֲאִבי ַהָּקדֹוׁש ָעְמָדה ִלי, ְוַהְּבָרָכה ִהְתַקְּיָמה".

"ְלֵׁשם ָמה ָעַקר ָהַרִּבי ִמֵּביתֹו?", ַרק ַעָּתה ִהְתַּפָּנה ֶהָחִסיד ְלִהְתַעְנֵין, ְוָהַרִּבי ִסֵּפר ִּבְפרֹוְטרֹוט ַעל 
ַהְּׂשֵרָפה ַהָּקָׁשה ֶׁשהֹוִתיָרה אֹותֹו ְלא קֹוַרת ַּגג. ֶהָחִסיד א ָחַׁשב ַּפֲעַמִים. הּוא ִנַּגׁש ַלַּכֶּסֶפת, הֹוִציא 

ִמֶּמָּנה ְצרֹור ֶּכֶסף ָּגדֹול, ְוָדָלה ֶאת ָּכל ַהְּסכּום ֶׁשָהָיה ָּדרּוׁש ְּכֵדי ְלָהִקים ֶאת ֲחֵצרֹו ֵמָחָדׁש.

ִמֶּׁשָּכ ,א ָהָיה ָהַרִּבי ָזקּוק ְלַהְמִׁשי ִּבְנִסיָעתֹו. הּוא ָׁשב ְלִעירֹו ּוִמָּיד ָּפָנה ָלִעיר ְסְטִרי, ָׁשם ֵהִקים 
ֶאת ֲחֵצרֹו ֵמָחָדׁש ְוִהְמִׁשי ְלַהְנִהיג ֶאת צֹאן ַמְרִעיתֹו ַעד ִלְפִטיָרתֹו ִּבְׁשַנת תרמ"ו.

'ַצִּדיק ַמה ָּפָעל' עמ' קמה

ִסַּבת ְּבִריַאת ָה'ְרפּואֹות'

ַּפַעם ָחְלָתה ִּבּתֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק ַרִּבי ָּברּו ִמְּמִז'יּבּוז' ְוִהִּגיָעה ִלְכַלל ַסָּכָנה. ָהְלכּו ְמקָֹרָביו ָלרֹוֵפא ַהּנֹוָדע, 
ַהַּצִּדיק ַרִּבי ַאֲהרֹן ַּגאְרְּדֶיה. ָרַקח ַהּדֹוְקטֹור ַּבֲעבּוָרּה ַסְמָמִנים ׁשֹוִנים, ֶׁשָאֵכן ָּפֲעלּו ֶאת ְּפֻעָּלָתם, ְוַהַּבת 

ַהחֹוָלה ָיְצָאה ִמְּכַלל ַסָּכָנה.

ַּכֲאֶׁשר ִהְתַּבֵּׂשר ָהַרִּבי ַעל ְרפּוָאָתּה ָּפַתח ְוָאַמר: "ֵמעֹוָלם ָּתַמְהִּתי ִמְּפֵני ָמה ָטַבע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
"ִיְׁשַלח  כ):  קז  (ְּתִהִּלים  ַהָּכתּוב  ְּכַמֲאַמר  ֲהלֹוא  ְוֵיָרְפאּו,  ִיְּטלּום  חִֹלי  ֶׁשְּבֵעת  ְּכֵדי  ִרּפּוי  ּכֹחֹות  ַּבְּצָמִחים 
 ְּדָברֹו ְוִיְרָּפֵאם", ָיכֹול ָהָיה הּוא ְלַרְּפָאם ְּבַמֲאַמר ִּפיו? ְּבָרם ִנְרֶאה ְלָבֵאר, ִּכי ִאּלּו ָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ְּבִמְצַות  ַהְּבִחיָרה  ֵמִאָּתנּו  ִנְׁשֶלֶלת  ָהְיָתה  ַהֶּטַבע,  ִמֶּגֶדר  ַהּיֹוֵצא  ֵנס   ְּבֶדֶר ַהחֹוִלים  ֶאת  ְמַרֵּפא  הּוא 
ֶׁשָּכֵאּלּו?!  ּומֹוְפִתים  אֹותֹות  ְרִאַּית  ַאַחר  ּוֶמְמַׁשְלּתֹו  ה'  ַּגְדלּות  ַעל  ְלַעְרֵער  יּוַכל  ִמי  ֶׁשֲהֵרי  ָהֱאמּוָנה. 
 ָּגַזר ְּבָחְכָמתֹו ֶׁשִּיְצָטְרכּו ַהחֹוִלים ְלִהְתַרֵּפא ְּבַדְרֵכי ַהֶּטַבע ְּבֶאְמָצעּות רֹוְפִאים ּוְרפּואֹות, ְוָכ ְלִפיָכ

ִּתְהֶיה ָהֱאמּוָנה ּבֹו ְנתּוָנה ִלְבִחיַרת ָהָאָדם, ַלּטֹוב אֹו ַלּמּוָטב".

ְלאֹור זֹאת ֵּבֵאר ָהַרִּבי ֶאת ֻנַּסח ִּבְרַּכת יֹוֵצר: 'ּבֹוֵרא ְרפּואֹות, נֹוָרא ְתִהּלֹות, ֲאדֹון ַהִּנְפָלאֹות': ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ָּבָרא ֶאת ָה'ְרפּואֹות', ִמְּפֵני ֶׁשהּוא 'נֹוָרא ְתִהּלֹות', ְּכלֹוַמר: ִמְתָיֵרא הּוא ֶׁשִאם ִיְתַרְּפאּו ִּבְדַבר 
ה', ַיִּכירּו ּבֹו ַהּכֹל ִויַהְללּוהּו ֶׁשהּוא 'ֲאדֹון ַהִּנְפָלאֹות', ְוִתָּנֵטל ִמְּבֵני ָאָדם ַהְּבִחיָרה, ְוַעל ֵּכן ָּבָרא ְרפּואֹות 

ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתן ִיְתַרְּפאּו ('ּבֹוִציָנא ִּדְנהֹוָרא' ח"א, ְיׁשּועֹות ּוְרפּואֹות א).

ֲאדֹון ַהִּנְפָלאֹות

ַמְׁשָמעּות ַהִּמָּלה 'ִנְפָלאֹות' ִהיא – ִנִּסים ַהחֹוְרִגים ִמְּגבּולֹות ַהֶּטַבע ּוַמהּוָתם ִנְסֶּתֶרת ֵמֵעיֵנינּו. 

ִּבְפִתיַחת ִסְפרֹו 'ְּגבּורֹות ה'' ֵהִביא ַהַּמֲהָר"ל ְּבֵׁשם ָהַרְלַּב"ג, ִּכי א ִנָּתן ְלַיֵחס ְלֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ָּכל 
ֲחִריָגה ֵמַהָּתְכִנית ֶׁשִּנְקְּבָעה ְּבֵראִׁשית ְימֹות עֹוָלם, ְוַעל ֵּכן ְּבַוַּדאי ָעֵלינּו לֹוַמר ֶׁשָּכל ַהִּנִּסים ֶׁשֵאְרעּו 
ְּבַמֲהַל ַהּדֹורֹות ִמְתַנֲהִלים ַאף ֵהם ַּבֵּסֶדר ֶׁשִּנְקַּבע ֵמֵראִׁשית ַהְּבִריָאה. ּוְכִפי ֶׁשָאנּו ְמִביִנים ֶׁשֵּיׁש ֵסֶדר 

ְלַמֲעֶרֶכת ַהֶּטַבע, ָּכ ֵיׁש ַּגם ֵסֶדר ְלַמֲעֶרֶכת ַהִּנִּסים.

ְוָכ הּוָבא ַּבִּמְדָרׁש (שמו"ר כא ו) ַעל אֹודֹות ְקִריַעת ַים סּוף: "ָאַמר מֶֹׁשה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: 'ַאָּתה 
אֹוֵמר ִלי ֶׁשֶאְקַרע ֶאת ַהָּים... ַוֲהֵרי ִנְׁשַּבְעָּת ֶׁשֵאין ַאָּתה קֹוְרעֹו ְלעֹוָלם...' ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא...: 
'ָּכ ִהְתֵניִתי ִמְּתִחָּלה ֶׁשֲאִני קֹוְרעֹו', ֶׁשֶּנֱאָמר (שמות יד כז): 'ַוָּיָׁשב ַהָּים ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו', ַאל ִּתְקֵרי 

'ְלֵאיָתנֹו' ֶאָּלא 'ִלְתָנאֹו' ֶׁשִהְתָנה ִעּמֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְתִחָּלה".

ַהְּמִציאּות  ִמּכַֹרח  ַרק  ַנֲעָׂשה  א  סּוף  ַים  ְקִריַעת  ֵנס  ַהִּנִּסים;  ְּכַלל  ַעל  ִלְלֹמד  נּוַכל  ַהִּמְדָרׁש  ִמִּדְבֵרי 
ֶׁשִּנְקְלעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֶדֶר ְלא מֹוָצא, ֶאָּלא ִהְתָנה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִמְּתִחָּלה ֶׁשִּיָּקַרע ַהָּים ַּבּמֹוֵעד 
ִמְּפֵניֶהם  ַמִים  "ּבֹוֵקַע  יב):  סג  (ְיַׁשְעָיה  ַּכָּכתּוב  ָּבעֹוָלם,   ִיְתָּבַר ְׁשמֹו  ֶאת  ְלַפְרֵסם  ְּכֵדי   ,ְלָכ ַהְּמֻתְכָנן 

ַלֲעׂשֹות לֹו ֵׁשם עֹוָלם", ָּכ ָּכל ַהִּנִּסים ֻּתְכְננּו ֵמֵראִׁשית ְּבִריַאת ָהעֹוָלם.

'ֲאדֹון ַהִּנְפָלאֹות', ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ַּגם ַעל ַהִּנְפָלאֹות ַהַּנֲעׂשֹות  ִמִּסָּבה זֹו ְמֻכֶּנה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבִפינּו: 
ְּבַמֲהַל ְיֵמי ָהעֹוָלם ֲהֵרי הּוא ִּבְבִחיַנת 'ָאדֹון'; א ּכַֹח ַאֵחר ָּגַרם לֹו ָחִליָלה ֶׁשְּיַׁשֶּנה ֶאת ַהֶּטַבע, ֶאָּלא 

ַהּכֹל ָעָלה ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ִמְּתִחָּלה ('ִׂשְפֵתי ַחִּיים' – 'ִרַּנת ַחִּיים'). 

ְוִנְזֶּכה ֻכָּלנּו ְמֵהָרה ְלאֹורֹו

ִמְּפֵני ָמה ָאנּו ַמְדִּגיִׁשים: "ְוִנְזֶּכה ֻכָּלנּו ְמֵהָרה ְלאֹורֹו"?

ִּבְׁשֵני  ָלבֹא  ְיכֹוָלה  ֶׁשַהְּגֻאָּלה  הּוָבא  א)  צח  (ַסְנֶהְדִרין  ַּבְּגָמָרא  ִמּקֹוְבָנה:   ַרְמָּב  ָּברּו ַרִּבי  ַהַּדְרָׁשן  ֵּבֵאר 
ְזַמִּנים; ִאם ָזכּו ִיְׂשָרֵאל – ְיַמֵהר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִלְגֲאָלם ִלְפֵני ַהְּזַמן ֶׁשִּנְקַצב ְלָכ, ְוִאם א ָזכּו – ָּתבֹא 
ַהְּגֻאָּלה ִּבְזַמָּנּה ַהְּמיָֹעד. ְוִהֵּנה ַעל ְזַמן ַהְּגֻאָּלה ֶנֱאָמר (ִיְרְמָיהּו ג יד): "ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ֶאָחד ֵמִעיר ּוְׁשַנִים 
ֶזה  ָּפסּוק  ִּכי  יג)  אֹות  פי"ד  ְׁשמֹה'  'ֶאֶבן  ַעל  ַהְגָּר"א  (ִלּקּוֵטי  ַהְגָּר"א  ּוֵבֵאר  ִצּיֹון",  ֶאְתֶכם  ְוֵהֵבאִתי  ִמִּמְׁשָּפָחה 
ִיְתַקֵּים ַרק ִאם ָּתבֹא ַהְּגֻאָּלה 'ְּבִעָּתּה', ַא ִאם ִיְתַקֵּים ָּבנּו 'ֲאִחיֶׁשָּנה', ֲאַזי ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִיָּגֲאלּו ַיְחָּדו ְוא 

ַרק 'ֶאָחד ֵמִעיר ּוְׁשַנִים ִמִּמְׁשָּפָחה'.

ַעל ֵּכן ָאנּו ְמַדְקְּדִקים ְלַבֵּקׁש: "אֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון ָּתִאיר ְוִנְזֶּכה ֻכָּלנּו ְמֵהָרה ְלאֹורֹו" – ַהְלַואי ְוִנְזֶּכה 
ֶׁשָּיִחיׁש ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ְּגֻאָּלֵתנּו 'ִּבְמֵהָרה', ְוָאז ִנְזֶּכה 'ֻכָּלנּו' ְלָכ, ְוא ַרק 'ֶאָחד ֵמִעיר ּוְׁשַנִים 

ִמִּמְׁשָּפָחה' ('ִׂשיַח ְצִבי' [לרצ"ה ַפְרֶּבר] עמ' סז).

ֲחִתיַמת ַהְּבָרָכה ֵמֵעין ְּפִתיָחָתּה

ְידּוָעה ַהֲהָלָכה ִּכי ְּבָכל ְּבָרָכה ֲאֻרָּכה ֵיׁש ְלַהְזִּכיר ַּבֲחִתיָמָתּה ֵמֵעין ְּפִתיָחָתּה (ְּפָסִחים קד א). ְלאֹור זֹאת 
ָּתְמהּו ָהִראׁשֹוִנים ַעל ִסּיּום ִּבְרַּכת 'יֹוֵצר אֹור', ֵּכיַצד ָאנּו חֹוְתִמים אֹוָתּה ְּבַבָּקַׁשת 'אֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון 
ָּתִאיר', ֲהֵרי ִּבְפִתיַחת ַהְּבָרָכה הֹוֵדינּו ַעל ָהאֹור ֶׁשָהָיה ַקָּים ִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית, ְוַעָּתה ָאנּו חֹוְתִמים 

ְּבאֹור ָחָדׁש ֶׁשָּיִאיר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַלַּצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹא, ְוֵאין ֶזה ֵמֵעין ַהְּפִתיָחה.

ְוָאֵכן, ֵיׁש ֶׁשִּמּׁשּום ָּכ א ָנֲהגּו ַלֲחתֹם ְּבַבָּקַׁשת: 'אֹור ָחָדׁש' ְוכּו' (טּור או"ח סי' נט), ֵיׁש ֶׁשהֹוִסיפּו ֵמֲחַמת 
 ֶׁשְּלִפיָכ ֶׁשֵּבֲארּו  ְוֵיׁש  ָׁשם)  יֹוֵסף  (ֵּבית  ָּבָרא'  ֲאֶׁשר  עֹוָלמֹו  ְמַׂשֵּמַח  ְמאֹורֹות  'ְוִהְתִקין  ַהִּמִּלים  ֶאת  זֹאת 
מֹוִסיִפים ָאנּו: "ָּכָאמּור ְלעֵֹׂשה אֹוִרים ְּגדֹוִלים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו" ('ָאְרחֹות ַחִּיים' ִמּלּוִניל, ח"א ִּדין ָּבְרכּו אֹות ב).

'אֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון  ְלַמֲעֶׂשה ֵהִביא ַהּטּור (ָׁשם) ְּבֵׁשם ָאִביו ָהרֹא"ׁש (ׁשּו"ת, ְּכָלל ד ִּדין כ) ֶׁשַאף ַּבָּקַׁשת 
ָּתִאיר' ִהָּנּה ֵמֵעין ַהְּפִתיָחה, ֵּכיָון ֶׁשאֹותֹו אֹור ֶׁשִּנְבָרא ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית ְוַעל ְיִציָרתֹו ָאנּו ְמַהְּלִלים 
ּבֹו,  ַלֲעמֹד  ְיכֹוִלים  ַהְּבִרּיֹות  ָהיּו  א  ִּכי  ָלבֹא,  ֶלָעִתיד  ַלַּצִּדיִקים  ֶׁשִּנְגַנז  ָהאֹור  הּוא  אֹור',  'יֹוֵצר  ְּבֶׁשַבח 

ְוָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַחְּדׁשֹו ֶלָעִתיד ָלבֹא.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַהְּבָרָכה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִהְתַקְּיָמה

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

סִספפּפּו ם
ת יֹוֵצר אֹור (ט) ְ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


