
יְנָחס ת ּפִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַקָּנאּותֹו ֶׁשל ִּפיְנָחס ְמַכֶּפֶרת ַעל ִיְׂשָרֵאל
"ַּתַחת ֲאֶׁשר ִקֵּנא ֵלאקָיו ַוְיַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (כה יג)

ֵאִלָּיהּו  ֶׁשִּקֵּנא  ֶׁשְּלַאַחר  ְמבָֹאר,  פכ"ט)  (סֹוף  ֱאִליֶעֶזר'  ְּדַרִּבי  ְּב'ִפְרֵקי 
ִמְצַות  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ָעְזבּו  ַאְחָאב  ַמְלכּות  ֶׁשִּבְתקּוַפת  ַעל  ה'  ִלְפֵני 
ְּבִרית ַהִּמיָלה (ְמָלִכים א' יט י, ּוְרֵאה זַֹהר נַֹח ַּדף סו ב), ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש 
הּוא  (ִּפיְנָחס  ַּבִׁשִּּטים  ִקֵּנאָת  ְמַקֵּנא;  ַאָּתה  "ְלעֹוָלם  הּוא:   ָּברּו
ֵאִלָּיהּו)... ְוָכאן ַאָּתה ְמַקֵּנא, ַחֶּיי ֶׁשֵאין ִיְׂשָרֵאל עֹוִׂשין ְּבִרית ִמיָלה 

."ַעד ֶׁשַאָּתה רֹוֶאה ְּבֵעיֶני

ַעל ִּדְבֵרי 'ִפְרֵקי ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר' הֹוִסיף ַה'ְּבֵני ִיָּׂששָכר' ְוֵהִביא ִמְדָרׁש 
נֹוָסף ֶׁשָּׁשַמע ְּבֵׁשם ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְׁשמֹה ִמַּקְרִלין:

"ְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלֵאִלָּיהּו ֶׁשִּיְצָטֵר ִלְהיֹות ְּבָכל 
ְמַקֵּנא  ֶׁשֲאִני  ָיַדְעָּת  'ַאָּתה  ֵאִלָּיהּו:  ָאַמר  ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל,  ִמיָלה  ְּבִרית 
ְלִׁשְמ ִיְתָּבַר; ִהֵּנה ִאם ִיְהֶיה ַהַּבַעל-ְּבִרית ַּבַעל-ֲעֵבָרה א אּוַכל 
ְלַהַּבַעל- ֶׁשְּיַכֵּפר   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ְוִהְבִטיחֹו  ָׁשם!',  ִלְהיֹות  ִלְסּבֹל 

ְּבִרית ְוָאז ִיְהֶיה ֵריָקן ֵמֲעֵברֹות. ְוֵהִׁשיב עֹוד: 'ֶאְפָׁשר ִיְהֶיה ַהּמֹוֵהל 
עֹוד:  ֵהִׁשיב  לֹו.  ַּגם  ֶׁשְּיַכֵּפר   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ִהְבִטיחֹו  ֲעֵבָרה',  ַּבַעל 
'ֶאְפָׁשר ִיְהיּו ַהָּקָהל ָהעֹוְמִדים ָׁשם ַּבֲעֵלי ֲעֵברֹות ְוא אּוַכל ִלְסּבֹל', 

ִהְבִטיחֹו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשְּיַכֵּפר ְלָכל ַהָּקָהל".

"ַּתַחת  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּכתּוב  ִמְּלׁשֹון  ִלְלֹמד  נּוַכל  ֵאּלּו  ִלְדָבִרים  ֶרֶמז 
ֵאִלָּיהּו,  הּוא  ִּפיְנָחס,  ֶׁשל  ַקָּנאּותֹו   ִמּתֹו  – ֵלאקָיו"  ִקֵּנא  ֲאֶׁשר 
ְּבֵני  ַעל  "ַוְיַכֵּפר  ְלַבָּקָׁשתֹו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶנְעַּתר  ֵלאלֹוָקיו, 

ִיְׂשָרֵאל", ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלִהְׁשַּתֵּתף ִעָּמם ְּבַמֲעַמד ְּבִרית ַהִּמיָלה.
'ִאְגָרא ְּדִפְרָקא' אֹות קמו

ִאם ָחָטא – ְּבַוַּדאי 'ָיׁשּוב'
"ְלָיׁשּוב ִמְׁשַּפַחת ַהָּיֻׁשִבי" (כו כד)

ִּבְׁשִביל  'ָיׁשּוב'  אֹותֹו  ְוקֹוֵרא  יג),  מו  (ְּבֵראִׁשית  'יֹוב'  הּוא   – "'ָיׁשּוב' 
ֶׁשַּבֲעֵלי ְיִׁשיָבה ָהיּו" (ַּבַעל ַהּטּוִרים).

ִאם ָאֵכן 'ַּבֲעֵלי ְיִׁשיָבה ָהיּו', ַמּדּוַע א ִּכָּנה אֹוָתם ַהָּכתּוב: "יֹוֵׁשב"?

ֶׁשְּבהּוְנַּגְרָיה:  ִקיְׁשַקַרׁש  ָהֲעָיָרה  ֶׁשל  ַרָּבּה  ֶלבְּלֹוִביץ  ּדֹב  ַרִּבי  ֵּבֵאר 
ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (יט א) ֵהִביָאה ַהְּגָמָרא: "ַּתָּנא ְּדֵבי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל: 
ְּתַהְרֵהר  ַאל   – ַּבַּלְיָלה  ֲעֵבָרה  ֶׁשָעַבר  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ָרִאיָת  ִאם 
ַאֲחָריו ַּבּיֹום... ַוַּדאי ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה". ְלִפי ֶזה מּוָבן ִמְּפֵני ָמה ֻּכְּנָתה 
ִמְׁשָּפָחה זֹו ְּבֵׁשם 'ָיׁשּוב', ְלַלֶּמְד ֶׁשִּמּתֹו ֶׁשַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֵהם, 

ַאף ִאם ָחְטאּו, ְּבַוַּדאי ָׁשבּו ִּבְתׁשּוָבה.
'ִּדּבּוֵבי ֵחן'

ְצָלְפָחד א ֵּבֵר 'ָּברּו ֶׁשְּפָטַרִני'
"ִּכי ְבֶחְטאֹו ֵמת ּוָבִנים א ָהיּו לֹו" (כז ג)

ֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ַמהּו  ְוִכי  ְצָלְפָחד,  ְּבנֹות  ֶׁשל  ִּדְבֵריֶהן  ֶאת  ְלָהִבין  ֵיׁש 
ָהֻעְבָּדה ֶׁשֵּמת ְצָלְפָחד ְּבֶחְטאֹו, ָלֻעְבָּדה ֶׁשֹּלא ָהיּו לֹו ָּבִנים?

קֹוְטָנא  ָאָב"ד  ְטרּוְנק  ְיהּוָדה  ִיְצָחק  ַרִּבי  ָּכַתב   ְלָכ ִנְפָלא  ֵּבאּור 
בְִּסְפרֹו 'ִמְקָרא ְמפָֹרׁש':

ְלעֹל  ְּבנֹו  ֶאת  ָהָאב  ֶׁשַּמְכִניס  ֶׁשַּבּיֹום  ָּפַסק  ב)  רכה  (או"ח  ָהַרָמּ"א 
ִמְצוֹות ָעָליו ְלָבֵר: 'ָּברּו ֶׁשְּפָטַרִני ֵמָעְנׁשֹו ֶׁשל ֶזה'. ְּבַטַעם ַהָּדָבר 
ַעל  ָהָאב  ֶנֱעַנׁש  ִמְצָוה  ַּבר  ִּגיל  ַעד  ה):  (ס"ק  ַאְבָרָהם'  ַה'ָּמֵגן  ָּכַתב 
ֲחָטֵאי ְּבנֹו, ְוַכֲאֶׁשר ִמְתַחֵּיב ַהֵּבן ְּבִמְצוֹות ִנְפַטר ָאִביו ֵמָעְנׁשֹו, ְוָלֵכן 
חֹוָבה ָעָליו ְלהֹודֹות ַעל ָּכ. ַא ָּתַמּה ַה'ְּפִרי ְמָגִדים' (א"א ה): ִאם 
ִמְצָוה?  ַּבת  ֶׁשַּנֲעֵׂשית  ַּבת  ַעל  ַאף   ָּכ ְמָבְרִכים  ֵאין  ִמְּפֵני  ֵּכן, 

ֲהֵרי  ְּגָרָמן,  ֶׁשַהְּזַמן  ֲעֵׂשה  ִמִּמְצוֹות  ְּפטּוָרה  ֶׁשִאָּׁשה  ֵּכיָון  ּוֵבֵאר: 
ֵאינֹו  ִמֵּמיָלא  ְּבַקְטנּוָתּה.  ְלַחְּנָכּה  ֶׁשַחָּיב  ִמְצוֹות  ָלָאב  ְוֵאין  ִּכְמַעט 

ֶנֱעַנׁש ַעל ֲחָטֶאיָה, ּוְלִפיָכ ֵאינֹו ָצִרי ְלָבֵר ָעֶליָה ְּכֵבן.

ִמִּדְבֵרי ַהּפֹוְסִקים ִנְרֶאה ֶׁשָאָדם ֵאינֹו ֵמת ֵמֲחַמת ֲחָטֵאי ְּבנֹוָתיו, ִּכי 
ִאם ֵמֲחַמת ֲחָטֵאי ָּבָניו. ּוְלִפי ֲהָלָכה זֹאת ָנִבין ִּכי ָּכ ָאְמרּו ְּבנֹות 
ֶׁש:   ִמָּכ ֵמת"?  ְבֶחְטאֹו  "ִּכי  ָאנּו  יֹוְדעֹות  ֵמֵהיָכן  ְלמֶֹׁשה:  ְצָלְפָחד 
"ּוָבִנים א ָהיּו לֹו" ֶׁשֵּיָעֵנׁש ֵמֲחָמָתם, ְוִאם ֶנֱעַנׁש, ְּבַוַּדאי ָהָיה ֶזה 

ְּבֶחְטאֹו.

ָקְרַּבן ַהָּתִמיד ְּבָיֵמינּו
"עַֹלת ָּתִמיד ָהֲעֻׂשָיה ְּבַהר ִסיַני" (כח ו)

ֵיׁש ִלְתמַֹּה: ֲהֵרי ַּבְּזַמן ַהֶּזה ֵאיֶנּנּו זֹוִכים ְלַהְקִריב ֶאת ָקְרַּבן ַהָּתִמיד, 
ְוֵכיַצד ֶזה ְמַכָּנה אֹותֹו ַהּתֹוָרה: "עַֹלת ָּתִמיד"?

ְּבַרם, ֲהֵרי ְּכָבר ָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות כו ב) ִּכי "ְּתִפּלֹות ְּכֶנֶגד ְּתִמיִדין 
ִּתְּקנּום", ְועֹוד ָאְמרּו ַּבִּמְדָרׁש (ילק"ש ָוֶאְתַחַּנן ֶרֶמז תתלד) ֶׁשְּקִריַאת 
ְׁשַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית ְוֶׁשל ַעְרִבית ִהָּנּה ְּכֶנֶגד ָּתִמיד ֶׁשל ַׁשַחר ְוָתִמיד 
ָקְרַּבן  ֶאת  ָאנּו  ְמַקְּיִמים  ְּבָיֵמינּו  ֶׁשַאף  ְוִנְמָצא  ָהַעְרַּבִים,  ֵּבין  ֶׁשל 

ַהָּתִמיד.
'ִאְמֵרי ַׁשַּמאי'

ָּפָרַׁשת מּוְסֵפי ַהַּׁשָּבת ֵאיָנּה ִנְקֵראת
"ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ְׁשֵני ְכָבִׂשים" (כח ט)

ֵאיֶנּנּו  ָמה  ִמְּפֵני  ֵּכיָון):  ד"ה  א  כג  (ְמִגָּלה  ַהּתֹוָספֹות  ַּבֲעֵלי  ָּתְמהּו 
ַהַּׁשָּבת",  "ּוְביֹום  ָּפָרַׁשת  ֶאת  ְוַׁשָּבת  ַׁשָּבת  ְּבָכל  ִלְקרֹא  מֹוִסיִפים 
ְּכִפי ֶׁשָאנּו מֹוִסיִפים ְּבָיִמים טֹוִבים ּוְברֹאׁש חֶֹדׁש ֶאת ָּפָרַׁשת ָקְרַּבן 

ַהּיֹום?
ּוֵבֲארּו זֹאת ִּבְׁשלֹוָׁשה ֳאָפִנים:

ַוֲהֵרי  ִּבְלַבד,  ְּפסּוִקים  ִמְּׁשֵני  ֻמְרֶּכֶבת  ַהַּׁשָּבת  מּוְסֵפי  ָּפָרַׁשת  א. 
ֲהָלָכה ִהיא ֶׁשֵאין ִלְקרֹא ַּבּתֹוָרה ָּפחֹות ִמְּׁשלֹוָׁשה ְּפסּוִקים.

מּוְסֵפי  ְּבָפָרַׁשת  ַׁשָּבת  ְּבָכל  ַהְּקִריָאה  ֶאת  ְמַסְּיִמים  ָהיּו  ִאּלּו  ב. 
ַהַּׁשָּבת, ָהָיה ָעֵלינּו ִלְקרֹא ַאף ֶאת ַהַהְפָטָרה ְּבִעְנַין ַהַּׁשָּבת, ְוִנְמָצא 

ֶׁשָהִיינּו חֹוְזִרים ְּבָכל ַׁשָּבת ַעל אֹוָתּה ַהְפָטָרה.
 ּוְלִפיָכ ַחָּטאת,  ָקְרַּבן  ַהּמּוָסִפים  ֵּבין  ִהְקִריבּו  ּומֹוֵעד  ַחג  ִּביֵמי  ג. 

ַהֶּזה  ֶׁשַּבְּזַמן  ְּכֵדי  ַהּיֹום,  מּוְסֵפי  ָּפָרַׁשת  ֶאת  ִלְקרֹא  ֲחָכִמים  ִּתְּקנּו 
ֶׁשֵאין ָלנּו ֵּבית ִמְקָּדׁש ְּתַכֵּפר ָלנּו ַהְּקִריָאה ְּכִאּלּו ִהְקַרְבנּו ַחָּטאת. 
ְזקּוִקים  ֵאיֶנּנּו  ֵּכן  ְוַעל  ַחָּטאת,  ִהְקִריבּו  א  זֹאת,  ְלֻעַּמת  ְּבַׁשָּבת, 

ִלְקרֹא ְּבָפָרַׁשת מּוָסֶפיָה.

ְוֶאת מּוַסף יֹום ַהַּׁשָּבת 'ַהֶּזה'
"עַֹלת ַׁשַּבת ְּבַׁשַּבּתֹו ַעל עַֹלת ַהָּתִמיד ְוִנְסָּכּה" (כח י)

ִּבְתִפַּלת מּוָסף ֶׁשל ַׁשָּבתֹות ְוָיִמים טֹוִבים ָאנּו ְמַיֲחִלים: "ְוֶאת מּוַסף 
ַמְׁשָמעּוָתּה  ֶאת  ְלָהִבין  ְוֵיׁש   ,"...ְלָפֶני ְוַנְקִריב  ַנֲעֶׂשה  ַהֶּזה  יֹום... 

ֶׁשל ּתֹוֶסֶפת ַהִּמָּלה 'ַהֶּזה'?

ֵּבֵאר ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְׁשמֹה ֵמַרדֹוְמְסק:

ָּכְתבּו ַהַּקְדמֹוִנים (ְרֵאה ֵסֶפר ַהַּמְנִהיג הל' ַהֵּלל עמ' רסג) ֶׁשְּכֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית 
ִמְּלַהְקִריָבם  ֶׁשִּנְמְנעּו  ַהָּקְרָּבנֹות  ָּכל  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ַיְקִריבּו  ַהִּמְקָּדׁש 
ֵמָאז ֶׁשֶּנֱחַרב ַהַּבִית. ְלִדְבֵריֶהם מּוָבן ַמּדּוַע ָאנּו אֹוְמִרים 'ַהֶּזה': ֵּכיָון 
ָעִתיד  ַעְצמֹו  ִּבְפֵני  מֹוֵעד  ָּכל  ְוֶׁשל  ְוַׁשָּבת  ַׁשָּבת  ָּכל  ֶׁשל  ֶׁשָּקְרָּבנֹו 

ִלְהיֹות ֻמְקָרב ַעל ָיֵדינּו ִלְכֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו.
'ִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה' ַׁשָּבת קֶֹדׁש

ֶהְסֵּבר נֹוָסף ְלָכ ָּכַתב ַּבֵּסֶפר 'עֵלִי ִצּיֹון' (ִּתְנָייָנא):

ְּבתֹוֶסֶפת ַהִּמָּלה 'ַהֶּזה' ַמִּביִעים ָאנּו ֶאת ַּבָּקָׁשֵתנּו, ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
ַהְּׁשִליִׁשי ֵיֵרד ָּבנּוי ִמן ַהָּׁשַמִים עֹוד ַהּיֹום, ְוָכ ִנְזֶּכה ְלַהְקִריב ּבֹו ֶאת 

ָקְרְּבנֹות ַהּיֹום 'ַהֶּזה'.

ֵּבין 'יֹום ְּתרּוָעה' ְל'יֹום ַהִּזָּכרֹון'
"יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם" (כט א)

ֵיׁש ְלָהִבין: ַמּדּוַע ְּבֵסֶדר ַהְּתִפָּלה ְמַכִּנים ָאנּו ֶאת רֹאׁש ַהָּׁשָנה – 'יֹום 
ַהִּזָּכרֹון', ְוא 'יֹום ְּתרּוָעה' ְּכִפי ֶׁשְּמַכָּנה אֹותֹו ַהּתֹוָרה?

ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַהְּתִפִּלין  ִמְצַות  ְלַגֵּבי  ָאְמרּו  א)  ו  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ְוִהֵּנה 
ָּברּו הּוא ְוִיְׂשָרֵאל ַמְזִּכיִרים ָּבּה ֶזה ֶאת ִׁשְבחֹו ֶׁשל ֶזה; ַּבְּתִפִּלין ֶׁשל 
ָּבָאֶרץ"  ֶאָחד  ּגֹוי  ְּכִיְׂשָרֵאל   ְכַעְּמ "ּוִמי  ָּכתּוב:  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ה'  ִיְׂשָרֵאל  "ְׁשַמע  ָּכתּוב:  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ּוַבְּתִפִּלין  כג),  ז  ב'  (ְׁשמּוֵאל 

ֱאֵהינּו ה' ֶאָחד" (ְּדָבִרים ו ד).
ְמַבֵּקׁש  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְּבִעְנָיֵננּו:  ַאף  ְלָבֵאר  נּוַכל  ֶזה  ִּפי  ַעל 
רֹאׁש  ֶאת  ְמַכֶּנה  הּוא  ֵּכן  ְוַעל  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ִׁשְבָחם  ֶאת  ְלַהְזִּכיר 
ְּביֹום  ְּבׁשֹוָפר  ְלָפָניו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּמִריִעים  ַעל  ְּתרּוָעה'  'יֹום  ַהָּׁשָנה 
ִיְׂשָרֵאל  זֹאת  ְלֻעַּמת  ֻּכּלֹו,  ָהעֹוָלם  ַעל  אֹותֹו  ַמְמִליִכים   ּוְבָכ ֶזה 
ֶאת  ַמֲעֶלה  הּוא  ֶזה  ֶׁשְּביֹום   ִיְתָּבַר ִׁשְבחֹו  ֶאת  ְלַהִּביַע  ְמַבְּקִׁשים 
'יֹום  ַּבִּכּנּוי  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ֶאת  ְמַכִּנים  ֵהם  ֵּכן  ְוַעל  ְלטֹוָבה,  ִזְכרֹוָנם 

ַהִּזָּכרֹון' (ְרֵאה 'ְקֻדַּׁשת ֵלִוי' פר' ּבֹא ד"ה ַוֲאַמְרֶּתם).
'ַמֲעַדֵּני ְׁשמּוֵאל' [לר"ש ֶהְרְצֶּבְרג]

ִהָּמְנעּות ִמֵּמָאה ְּבָרכֹות – ִעּנּוי ַלֶּנֶפׁש
"ּוֶבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת 

ַנְפׁשֵֹתיֶכם" (כט ז)
ֶנֱאָמר  ַמּדּוַע  ְּתִמיָהה,  ֻהְּבָעה  ב)  סח  (אח"מ  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ְּבִדְבֵרי 
ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים: "ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם", ֲהֵרי יֹום ַהִּכּפּוִרים ִהּנֹו 

ִעּנּוי ַלּגּוף ְוא ַלְּנָׁשָמה?
ֵּבאּור ִנְפָלא ְלָכ הּוָבא ְּבֵׁשם ַהָּגאֹון ִמְּטִׁשיִּבין: יֹום ַהִּכּפּוִרים ִהּנֹו 
ַהּיֹום ַהָּיִחיד ַּבָּׁשָנה ֶׁשּבֹו ָקֶׁשה ַעד ְמאֹד ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות ֲאִמיַרת 

ֵמָאה ְּבָרכֹות, ַוֲהֵרי ֵאין ְל ִעּנּוי ֶנֶפׁש ָּגדֹול ִמֶּזה.
קֶֹבץ 'קֹול ַהּתֹוָרה' מ"ז עמ' כג

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

ני ּפְ ם

ִּבְׂשַכר ֵמָאה ְּבָרכֹות זֹוִכים ִל'ְבִּריִתי ָׁשלֹום'
"ָלֵכן ֱאמֹר ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום" (כה יב)

ֵמָאה  ֲאִמיַרת  ַּתָּקַנת  ַעל  ַהַּמְקִּפיד  ֶׁשל  ָהַרב  ִלְׂשָכרֹו  ֶרֶמז 
ְּבָרכֹות ְּביֹום ָּדַרׁש ַרִּבי ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ִמּלּוִניל ְּבִסְפרֹו 'ָאְרחֹות 
ַחִּיים' (ִּדין ֵמָאה ְּבָרכֹות): ָהאֹוֵמר ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום ֻמְבָטח 
ֱאמֹר   – ֱאמֹר"  "ָלֵכן  ֶׁשֶּנֱאָמר:  ַהָּבא,  ָהעֹוָלם  ֶּבן  ֶׁשהּוא  לֹו 
"ֶאת  ֶׁשְּתַקֵּבל   ְל ּוֻמְבָטח  ְּבָרכֹות,  ק')  (ְּבִגיַמְטִרָּיה  "ָלֵכן" 

ְּבִריִתי ָׁשלֹום".

'ְצַלח  ְּבִסְפרֹו  ַּבְגָּדד,  ֵמַרָּבֵני  ְמַג'ֶלד,  ִיְצָחק  ַרִּבי  ְוָכַתב  הֹוִסיף 
ְרַכב': ֵּבינֹות ַלִּמִּלים "ָלֵכן ֱאֹמר" ְטמּוָנה ַהִּמָּלה 'ָאֵמן', ְלַלְּמֵדנּו 
ַאֲחֶריָה,  ָאֵמן  ָענּו  א  ִאם  ֻמְׁשֶלֶמת  ֵאיָנּה  ֶׁשַהְּבָרָכה  ֶׁשֵּכיָון 

ִנְמָצא ֶׁשֲעִנַּית ָאֵמן ִהָּנּה ֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד ִמַּתָּקָנה זֹו.

ֲעִנַּית ֲעִנַּית 
ָאֵמן ָאֵמן 

ַמֲעָלה ַמֲעָלה 
ֶאת ֶאת 

ַהְּבָרָכהַהְּבָרָכה

ְּביֹום א' ט"ו ְּבַתּמּוז ָיחּול יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַהְּמֻקָּבל
 ַרִּבי מֶֹׁשה קֹוְרדֹוֶברֹו ִזיָע"א. ְּבִסְפרֹו 'ֵסֶפר ֵּגרּוִׁשין' (אֹות כב) 
ֵהִביא ֶאת ֶׁשִהְתַחֵּדׁש לֹו ְּבִלּמּודֹו ִעם 'ַמִּגיד' ֶׁשִּנְׁשַלח ֵאָליו ִמן ַהָּׁשַמִים:

ָאְמרּו ֲחָז"ל "ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ֵמַהְּמָבֵר", ְוַאף ִּכי ְלֵעיֵנינּו ִנְרֶאה 
ֶׁשָהעֹוֶנה ָאֵמן ָטֵפל ַלְּמָבֵר, ַּדע ִּכי ַעל ִּפי ַהּסֹוד ַהְּבָרָכה ִּבְפֵני ַעְצָמּה 
ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ָּכָראּוי. ְוָהעֹוָנה ָאֵמן הּוא ֶׁשּנֹוֵתן ָּבּה ֶאת 

ַהּכַֹח ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו ְיכֹוָלה ִהיא ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ּוְלִהְתַקֵּבל 
ְלָרצֹון ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא ָּברּו הּוא.

ָאֵמן. ַמְׁשִליָמה ֶאת ַהְּבָרָכה. 
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ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  התרצ"ו.  ִּבְׁשָבט  ְלכ"ה  אֹור  ִמְׁשָּפִטים,  ְלָפָרַׁשת  ְׁשִליִׁשי  יֹום  ֵליל  ִאיׁשֹון 
ַאְלִפיָיה ָעסּוק ָהָיה ְּכִמֵּדי ַלְיָלה ְּבִלּמּוד ַמֲעִמיק ִעם ַּתְלִמיָדיו ַהֻּמְפָלִגים ִּביִׁשיַבת ַהְּמֻקָּבִלים 
ֶׁשְּבָראׁשּוָתּה ָעַמד, ְּכֶׁשְּלֶפַתע ָּפְרָצה ָהֵאׁש ַהְּגדֹוָלה ֶׁשִּכְמַעט ִּכְּלָתה ֶאת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ּוְכֶפַסע 
ָהָיה ֵּביָנּה ּוֵבין ְּגִריָמה ְלִנְפָּגִעים ְּבֶנֶפׁש, ִאְלָמֵלא ָׁשַמע ה' ִלְתִפָּלתֹו ְוֵהִחיׁש ֶאת ְיׁשּוָעתֹו ְּבֵנס 

ֻמְפָלא.

ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְצָחק ַאְלִפיָיה ָזָצ"ל ָהָיה ֵמָראֵׁשי ֲעַדת ַהְּמֻקָּבִלים ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשֵּבין ַהחֹומֹות. הּוא 
נֹוַלד ִּבְׁשַנת ה"א תרל"ח ְּבִעיר ַחֶלּב ֶׁשְּבסּוְרָיה. ְּבִגיל ָצִעיר ָעָלה ָלָאֶרץ ִעם ָאִביו, ּוֵמָאז ָקַבע 
'ֵּבית ֵא-ל', ָׁשם ָעָלה ְוִהְתַעָּלה ְּבָחְכַמת ַהּסֹוד ְלַצד  ֶאת ִלּמּודֹו ֵּבין ָּכְתֵלי ְיִׁשיַבת ַהְּמֻקָּבִלים 
ָחָדׁש  'אֹור  ַהְּמֻקָּבִלים  ְיִׁשיַבת  ֶאת  ֵהִקים  תר"ע  ה"א  ִּבְׁשַנת  ַהִּנְגֶלה.  ְּבתֹוַרת  ָהַרָּבה  ְׁשִקיָדתֹו 
ְוֶצַמח ַצִּדיק' ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 'ְׂשֵדי ֶחֶמד' ֶׁשָּׁשַכן ְּבִבְנַין ֵּבית ַהחֹוִלים 'ִמְׂשָּגב ַלָּד', ּוֵמָאז א ָחַדל 

קֹול ַהּתֹוָרה ְלִהָּׁשַמע ָּבּה ַעד ְלִכּבּוׁש ָהֹרַבע ַהְּיהּוִדי ִּביֵדי ַהִּלְגיֹון ַהַּיְרֵּדִני ִּבְׁשַנת ה"א תש"ח.

ָּכָאמּור, ֵאַרע ַהַּמֲעֶׂשה ְּבַאַחד ֵמַהֵּלילֹות ָהַרִּבים ֶׁשָּבֶהם ָיְׁשבּו ַרִּבי ִיְצָחק ּוְבֵני ֲחבּוָרתֹו ְוָעְסקּו 
ַּבּתֹוָרה ַעד אֹור ַהּבֶֹקר ְּכַדְרָּכם ַּבּקֶֹדׁש. ְוָכ ֵּתֵאר ַרִּבי ִיְצָחק ֶאת ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ַהִּמְקֶרה:

"ִּפְתאֹום ְּבֶאְמַצע ַהִּלּמּוד ִהְתַלְּקָחה ֵאׁש ֲחָזָקה ַבּ'ּלּוְקס' (ְמנֹוַרת ֵנְפְט) ַהּדֹוֵלק ְוָתלּוי ְּבֶאְמַצע 
ְוקֹול  ָוַמָּטה,  ּוַמְעָלה  ְצָדָדיו  ִמָּכל  ִנְתַּפְּׁשָטה  ְּגדֹוָלה  ֵאׁש  ּוְלׁשֹון  ָעְלָתה,  ְוַׁשְלֶהֶבת  ַהְּיִׁשיָבה. 
ְּפָצָצה ֲחָזָקה ַעד ִלְמאֹד ִנְׁשְמָעה ִמֶּמּנּו ְלֶמְרַחִּקים, ְוֵנְפט ּבֹוֵער ְּבֶלָהָבה נֹוֵפל ִמֶּמּנּו ִמָּכל ַצד 
ַנְפָׁשם  ַעל  ְּבַפֲחָדם  ִלְברַֹח  ַמֵהר  ָלֶהם  ָחׁשּו  ִיְׁשְמֵרם,  ַהֵּׁשם  ַהְּיִחיִדים,  ְוָכל  ּוִפָּנה.  ֵעֶבר  ּוִמָּכל 
ַּפַחד  ּוְברֹב  ֲעצּוָמה,  ְּבֶבָהָלה  עֹוֵמד  ְלַבִּדי  ָאנֹוִכי  ִאם  ִּכי  ִנְׁשַאְרִּתי  ְוא  ַהְּׂשֵרָפה,  ֵאׁש  ִמַּסָּכַנת 

ְוֵאיָמה ַעל ִסְפֵרי ַהּקֶֹדׁש ְוִסְפֵרי ַהּתֹוָרה, ַוֲארֹון ַהּקֶֹדׁש ֲאֶׁשר ֵהָּמה ָׁשָּמה".

ַּבֶהְמֵׁש ִסֵּפר ַהָּגאֹון ִּכי ִנָּסה ְלַבֵּקׁש ֵמַהַּׁשָּמׁש ֶׁשַּיִּגיׁש לֹו ְּדָלֵיי ַמִים ְּכֵדי ְלַכּבֹות ֶאת ָהֵאׁש ֶׁשֹּלא 
ְּתַכֶּלה ֶאת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ַעל ִסְפֵרי ַהּקֶֹדׁש ֶׁשּבֹו, ַא ְלַמְרֵּבה ַהַּצַער הּוא א ָמָצא ַמִים ְּבָכל 
ֶאל  ִמְּמקֹומֹו  ָרץ  ְלַנְפׁשֹו  ֶׁשָחַׁשׁש  ִיְצָחק  ְוַרִּבי  ְוִהְתַּפְּׁשָטה,  ִהְתַחְּזָקה  ָהֵאׁש  ַהָּקרֹוב.  ַהֶּׁשַטח 
 ְלֵבית ַהחֹוִלים ְוִנָּסה ְלַבֵּקׁש ִמֶּצֶות ֵּבית ַהחֹוִלים ֶׁשְּיַסְּיעּו ַּבֲעדֹו, ַא ֶּפַתח ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ַהָּסמּו

ַהֶּדֶלת ָהְיָתה ְנעּוָלה ְוקֹולֹו א ִנְׁשַמע.

ֵעיָניו ֶׁשל ַרִּבי ִיְצָחק ִהִּביטּו ְּבֶבָהָלה ָּבֵאׁש ֶׁשֵהֵחָּלה ְלֵהָאֵחז ַּבִּביָמה ַהְּסמּוָכה ַלֲארֹון ַהּקֶֹדׁש. 
עֹוד ֶרַגע ְוִהיא ְמַכָּלה ֶאת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש. הּוא ִהִּביט ְסִביבֹו אֹוֵבד ֵעצֹות. ִאיׁש א ָהָיה ָׁשם ְּכֵדי 
ַלֲעזֹר לֹו, ְונֹוְתָרה לֹו ַרק ְּבֵרָרה ַאַחת; ִלְפנֹות ֶאל ַהּכֹל ָיכֹול, ַהּיֹוֵׁשב ַּבְּמרֹוִמים ּוַמֲאִזין ִלְתִפּלֹות 

ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים, ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשַלח ֶאת ֶעְזָרתֹו ִמּקֶֹדׁש ְוַיֲעצֹר ֶאת ָהֵאׁש ַהִּמְׁשּתֹוֶלֶלת.

ָנָׂשא ַרִּבי ִיְצָחק ֶאת ֵעיָניו ַלְּמרֹוִמים ִּבְתִחָּנה ְוָזַעק:

"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲהלֹוא ָיַדְעָּת ִּכי ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה ָאנּו לֹוְמִדים ְּבֵבית ִמְדָרׁש ֶזה יֹוָמם ָוַלְיָלה. 
ָאָּנא ָהֵחש ְמֵהָרה ֶאת ְיׁשּוָעְת ִּכי ּכֹל ָיכֹול ַאָּתה, ְוֵאין ַמֲעצֹור ְּבָיְד ִמְּלהֹוִׁשיַע!"

ַא ִסֵּים ַרִּבי ִיְצָחק ֶאת ְּתִפָּלתֹו ַהְּקָצָרה, ְוִהֵּנה הּוא ַמְבִחין ְּבֵעיֵני רּוחֹו, ְּבָיד ֶנֶעָלָמה ַהּיֹוֵצאת 
ֵמַעל ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש ּוְפׁשּוָטה ַּבֲאִויר... ְּבאֹותֹו ֶרַגע, ְּבֹאֶפן ִּבְלִּתי ֶהְגיֹוִני ַלֲחלּוִטין, ֵאַרע ְלֶפַתע 

ַהֵּנס, ְוָהֵאׁש ָּדֲעָכה ְוָׁשְקָעה ְּבַבת ַאַחת.

ַרָּבה.  ֲעבֹוָדה  לֹו  נֹוְתָרה  א  ְּכָבר  ַמִים,  ְמַעט  ִעם  ְּכִלי  ְּכֶׁשְּבָידֹו  ַהַּׁשָּמׁש  סֹוף  סֹוף  ְּכֶׁשִהִּגיַע 
הּוא ִהְסִּפיק ִלְׁשּפֹ ֵמֶהם ַעל ֵאי ֵאּלּו ְׂשִריִדים ֶׁשֲעַדִין ָּבֲערּו, ּוִמָּיד ְלַאַחר ִמֵּכן ָּכְבָתה ָהֵאׁש 
ִמֵּכן, ְּכֶׁשִּביֵדיֶהם  ַקל ְלַאַחר  ֶרַגע  ֶׁשָּבאּו ַלָּמקֹום   'ִמְׂשָּגב ַלָּד' ַהחֹוִלים  ַלֲחלּוִטין. ְלֶצֶות ֵּבית 

ְּדָלֵיי ַמִים ְמֵלִאים ְּכָבר א נֹוְתָרה ֲעבֹוָדה...

ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְצָחק ֶׁשָרָאה ְּבֵעיֵני רּוחֹו ֶאת אֹוָתּה ָיד ֶנֶעָלָמה ֶׁשִּנְׁשְלָחה ִמְּמרֹוִמים ְלַכּבֹות ֶאת 
ָהֵאׁש, א ָהָיה ָזקּוק ְלהֹוָכחֹות ְּכָלל ִּכי ַנֲעָׂשה ַּבָּמקֹום ֵנס ִּפְלִאי. אּוָלם ִאם ָזקּוק ָהָיה ִמיֶׁשהּו 

ְלהֹוָכחֹות ַעל ּגֶֹדל ַהֵּנס, ֶהְמֵׁשכֹו ֶׁשל ַהִּסּפּור א הֹוִתיר ְּבִלּבֹו ָּכל ְסֵפקֹות.

ְוִהִּציָלנּו  ֵנס  ָלנּו  ָעָׂשה  הּוא   ָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש  ְוִסֵּפר, "הֹוִאיל  ַהָּגאֹון   ִהְמִׁשי ְּבַדְעִּתי",  "ָחַׁשְבִּתי 
ָהָאֶרץ,  ַעל  ֶׁשִּנְׁשְּפכּו  ֵמַהַּמִים  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֶאת  ְלַכֵּבד  ֵמחֹוָבֵתנּו  ֵּכן  ַעל  ַרע,  ּוֶפַגע  ֶנֶזק  ִמָּכל 
ּוֵמְרִסיֵסי ַהְּזכּוִכית ָהַרִּבים ֶׁשָּנְפלּו ֵמַהּלּוְקס ְּכֶׁשִּנְבַקע ְוִהְתּפֹוֵצץ, ְוזֹאת ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְמַנע ַהָּדָבר 

ֵמָהַרִּבים ְלִהְתַּפֵּלל ַּבָּמקֹום ִלְכֶׁשָּיִאיר ַהּבֶֹקר".

ָּפָנה ֵאפֹוא ַרִּבי ִיְצָחק ֶאל ַהַּׁשָּמׁש ּוִבְּקׁשֹו ְלַסֵּיַע ְּבָידֹו ְלַנּקֹות ֶאת ַהָּמקֹום, ֶאָּלא ֶׁשָּמה ְמאֹד 
ִהְׁשּתֹוֵמם הּוא ְּכֶׁשֶהֱחָוה לֹו ַהַּׁשָּמׁש ֶאל ֵעֶבר ַהִּביָמה, ָׁשם ָעְמָדה ַהְּזכּוִכית ַהְּגדֹוָלה ְוַהְּכֵבָדה 
ֶׁשל ְמנֹוַרת ַה'ּלּוְקס', ְּכֶׁשִהיא ְׁשֵלָמה ְלא ֶּפַגע. ִּכְבָיכֹול ִמיֶׁשהּו ִנֵּתק אֹוָתּה ֵמַהִּתְקָרה ַהְּגבֹוָהה 

ְוִהִּניָחּה ַּבֲעִדינּות ַעל ַּגֵּבי ַהִּביָמה ִּבְׁשֵלמּות ּוְלא ָּכל ֶנֶזק.

ָהָיה ֶזה ֵנס ִּבְלִּתי ֶהְגיֹוִני ַּבֲעִליל, ֶׁשֵּכן ְּבעֹוד ַהְּזכּוִכית נֹוְתָרה ְׁשֵלָמה ַלֲחלּוִטין, ֵמיַכל ַהֵּנְפט 
ֶׁשָהָיה ְמֻחָּבר ֵאֶליָה ִהְתַּבֵּקַע ְוִהְתַנֵּפץ ִלְרִסיִסים ַעל ַאף ֶׁשָהָיה ָעׂשּוי ִמַּמֶּתֶכת ֲחָזָקה, ְוֵהִעיד 

ַעל ָּכ קֹול ַהִּפיצּוץ ֶׁשִּנְׁשַמע ִּבְזַמן ַהְּׂשֵרָפה ְלֶמְרַחִּקים.

ּוְבֵכן, ִמי הּוא ֶזה ֶׁשִהִּניַח ֶאת ַהְּזכּוִכית ַעל ַהִּביָמה? ְׁשֵאָלה זֹו נֹוְתָרה ְלא ַמֲעֶנה. ַרק ַהָּגאֹון 
ַּגם  ָיַדע  ְּתִפָּלתֹו,  ְּבִעְקבֹות  ִמְּמרֹוִמים  ֶׁשִּנְׁשְלָחה  ֶנֶעָלָמה  ָיד  אֹוָתּה  ֶאת  רּוחֹו  ְּבֵעיֵני  ֶׁשָרָאה 
ָיַדע ִּכי ְּכִפי ֶׁשָהְיָתה ְׁשלּוָחה ִמָּמרֹום ְלַכּבֹות ֶאת ָהֵאׁש, ָּכ ִנְׁשְלָחה ְּכֵדי ְלָפֵרק ֶאת ַהְּזכּוִכית 
ֵמַהְּמנֹוָרה ַהּבֹוֶעֶרת ּוְלַהִּניָחּה ַעל ַהִּביָמה, ְלַמַען ִיְהֶיה ַהָּדָבר ְלַמְזֶּכֶרת ֶנַצח ִּכי א ַיֲעזֹב ה' ֶאת 

ֲחִסיָדיו, ְוַיֲעֶנה ִלְתִפָּלָתם ְּבֵעת ַׁשְוָעם ֵאָליו.

ִמִּפיו ֶׁשל ַרִּבי ִיְצָחק ְוֶׁשל ֶיֶתר ַהֶּנֱאָסִפים ַּבָּמקֹום ָּפְרָצה ְּכֵמֵאֶליָה ִׁשיַרת ּתֹוָדה ַלה', ַעל רֹב 
ַעְׂשרֹות   ְּבֶמֶׁש ָׁשַמִים  ְלֵׁשם  ַּבָּמקֹום  ֶׁשִּנְלְמָדה  ַהּתֹוָרה  ֶׁשְּזכּות  ְוַעל  ִעָּמם,  ְוטֹובֹוָתיו  ֲחָסָדיו 

ָׁשִנים ְּבֶרֶצף, ָעְמָדה ָלֶהם ְלַהִּציָלם ֵמָאסֹון. 

ַהְקָּדָמה ַלֵּסֶפר 'ָיִאיר ָנִתיב' [ְלר"י ַאְלִפיָיה]

אֹוָרה זֹו ּתֹוָרה

('ָאְרחֹות  'יֹוֵצר אֹור' ֵּבֵאר ַרֵּבנּו ַאֲהרֹן  ִמּלּוִניל  'ַאֲהָבה ַרָּבה' ְלִבְרַּכת  ַּבַּטַעם ֶׁשִהְסִמיכּו ֶאת ִּבְרַּכת 
ַחִּיים' ח"א ִּדין ָּבְרכּו אֹות ב): "ֶׁשָּבּה ַמְזִּכיר... ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ַהְּמִאיָרה ִמָּכל ַהְּמאֹורֹות, ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ֵאינֹו 

ֵמִאיר ֶאָּלא ַּבּיֹום, ְוַהּתֹוָרה ְמִאיָרה ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה". ְּבֶהְמֵׁש ְּדָבָריו ִהְסִמי ְלָכ ֶאת ֵסֶדר ִמְזמֹור 
י"ט ַּבְּתִהִּלים ַהּתֹוֵאם ְלֵסֶדר ִּבְרכֹות ְקִריַאת ְׁשַמע; ְּתִחָּלתֹו ַּבָּפסּוק: "ַהָּׁשַמִים ְמַסְּפִרים" – ְּכֶנֶגד 
ִּבְרַּכת ַהְּמאֹורֹות, ֶהְמֵׁשכֹו ַּבָּפסּוק: "ּתֹוַרת ה' ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש" – ְּכֶנֶגד ִּבְרַּכת 'ַאֲהָבה ַרָּבה', 

ְוסֹופֹו ַּבָּפסּוק: "ֵעדּות ה' ֶנֱאָמָנה" – ְּכֶנֶגד ִיחּוד ה' ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע.

ַעל ִּפי ְלׁשֹונֹו ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום ַּבֶּפֶרק ָהָאמּור ַּבְּתִהִּלים, ָּכַתב ַה'ֲחַתם סֹוֵפר' ֵּבאּור 
נֹוָסף ַלְּדָבִרים (ְּב'ֶהָעָרה ְלַתְלִמיִדים' ֶׁשִּנְדְּפָסה ְּבׁשּו"ת 'ֲחַתם סֹוֵפר' ֶהָחָדׁש, ח"ח סי' כו ִּבְתִחָּלתֹו):

ָּדִוד ַהֶּמֶל ּפֹוֵתַח ֶאת ַהִּמְזמֹור ְּבִׁשְבָחם ֶׁשל ְצָבא ַהָּׁשַמִים, ּוִבְפָרט ֶׁשל ַהֶּׁשֶמׁש ַהּׁשֹוֶכֶנת ֵּביֵניֶהם, 
ֲאֶׁשר: "ְוהּוא ְּכָחָתן יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו ָיִׂשיׂש ְּכִגּבֹור ָלרּוץ אַֹרח; ִמְקֵצה ַהָּׁשַמִים מֹוָצאֹו ּוְתקּוָפתֹו ַעל 
ְקצֹוָתם", אּוָלם ַמְמִׁשי ְואֹוֵמר, ִּכי ִעם ָּכל ַהּתֹוֶעֶלת ַהְּגדֹוָלה ֶׁשָאנּו ְמִפיִקים ֵמַהֶּׁשֶמׁש, ֵיׁש ָּבּה 

ַאף ַצד ֶנֶזק, ֶׁשֲהֵרי "ֵאין ִנְסָּתר ֵמַחָּמתֹו" ְוֻחָּמּה ָעלּול ְלַהִּזיק ַלְּבִרּיֹות.

ְלֻעַּמת זֹאת, טֹוָבה ִמן ַהֶּׁשֶמׁש ִהיא "ּתֹוַרת ה'" ֶׁשַאף ִהיא ִּבְבִחיַנת 'אֹור' ("אֹוָרה זֹו ּתֹוָרה", ְמִגָּלה טז 
ב), ַא ּתֹוַעְלָּתּה ּוַמֲעָלָתּה ִהיא "ְּתִמיָמה (ְלׁשֹון ְׁשֵלמּות) ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש" ְוֵאין ִנְגָרם ִמֶּמָּנה ֶנֶזק ְּכָלל.

 ֵּכיָון ֶׁשַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה ִסְּדרּו ֶאת ֶחְלֵקי ַהְּתִפָּלה ְלִפי ִמַּדת ֲחִׁשיבּוָתם ְּבֵסֶדר עֹוֶלה, ְלִפיָכ
ַעל  ַרָּבה'  'ַאֲהָבה  ִּבְרַּכת  ֶאת  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ַהְּמאֹורֹות,  ַמֲעַלת  ַעל  'יֹוֵצר'  ִּבְרַּכת  ֶאת  ְּתִחָּלה  ִסְּדרּו 

ַהּתֹוָרה ֶׁשַּמֲעָלָתּה ְּגבֹוָהה ִמַּמֲעַלת ַהְּמאֹורֹות.

'ַאֲהָבה ַרָּבה' אֹו 'ַאֲהַבת עֹוָלם'

ְיהּוָדה  ַרב  ְלַדַעת  ַהְּבָרָכה:  ְּפִתיַחת  ֻנַּסח  ְּבִעְנַין  ָאמֹוָרִאים  ַמֲחֶקת  הּוְבָאה  ב)  יא  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא 
ְּבֵׁשם ְׁשמּוֵאל אֹוְמִרים 'ַאֲהָבה ַרָּבה', ּוְלַרָּבָנן אֹוְמִרים 'ַאֲהַבת עֹוָלם'. ָהרֹא"ׁש ִּבְפָסָקיו (ָׁשם פ"א סי' 
יג) ִהְכִריַע ְּכַדַעת ַהְּגאֹוִנים ֶׁשֵּיׁש ְלַקֵּים ֶאת ְׁשֵּתי ַהִּׁשיטֹות, ְוָקַבע ֶאת ִמְנַהג ַאְׁשְּכַנז ַהָּנהּוג ַּכּיֹום 

(ַעל ִּפי ְּפַסק ָהַרָמּ"א או"ח ס א): ֶׁשְּבַׁשֲחִרית אֹוְמִרים 'ַאֲהָבה ַרָּבה' ּוְבַעְרִבית 'ַאֲהַבת עֹוָלם'.

ָהֲאִר"י  ִמְנַהג  ִּפי  ַעל  עֹוָלם'  'ַאֲהַבת  ָאִחיד:  ֻנָּסח  ּוְבַעְרִבית  ְּבַׁשֲחִרית  ֻסַּדר  ְסַפרַד  ֻנַּסח  ְּבִסּדּוֵרי 
ָהֲאִר"י  ֶׁשְּלִמְנַהג  ָהאֹוְמִרים  ֶׁשֵּיׁש  ֵהִביא  (ָׁשם)  ְּתׁשּוָבה'  ּוְב'ַׁשֲעֵרי  ַהַּקָּבָלה,  ִּביסֹודֹות  ֶׁשָּׁשְרׁשֹו 

ְּבֶמֶׁש ְימֹות ַהָּׁשבּוַע אֹוְמִרים 'ַאֲהַבת עֹוָלם' ּוְבַׁשָּבת 'ַאֲהָבה ַרָּבה'.

ֶאת ַהְכָרַעת ַהְּגאֹוִנים ֵּבֵאר ַהַּמֲהָר"ל ('ְנִתיבֹות עֹוָלם' ְנִתיב ָהֲעבֹוָדה פ"ז): 'ַאֲהָבה ַרָּבה' הּוא ִּבּטּוי ְלגֶֹדל 
ָהַאֲהָבה, ְו'ַאֲהַבת עֹוָלם' הּוא ִּבּטּוי ְלִנְצִחּיּוָתּה. ֵּכיָון ֶׁשּגֶֹדל ָהַאֲהָבה ְוִנְצִחּיּות ָהַאֲהָבה ֵהן ְׁשֵּתי 
ַּבְּבָרָכה.  ְלקֹוְבָעּה  ְּכֵדי  ֲעִדיָפה  ֵמֶהן  ֵאיזֹו  ַהְּגָמָרא  ַחְכֵמי  ֶנְחְלקּו   ְלִפיָכ ַעְצָמן,  ִּבְפֵני  ַמֲעלֹות 
ְּכֶנֶגד  ַרָּבה',  'ַאֲהָבה  ַמֲעַלת  ֶאת  ַיְזִּכירּו  ֶׁשַּבּבֶֹקר  ְוָקְבעּו  ְׁשֵּתיֶהן,  ֶאת  ְלַהְזִּכיר  ַהְּגאֹוִנים  ְוִהְכִריעּו 
ְמִאירֹות',  'ָּפִנים  ִּבְבִחיַנת  זֹו  ְלַאֲהָבה  ִּבּטּוי  ִהָּנּה  ּבֹו  ַהּׂשֹוֶרֶרת  ָהאֹוָרה  ֶׁשְּמִציאּות  ַהּיֹום  ִמַּדת 
ִּכי  ְלַהֲאִמין  ְוָעֵלינּו  ְמִאירֹות',  'ָּפִנים  ֵאין  ֶׁשָאז  ֵּכיָון  עֹוָלם',  'ַאֲהַבת  ַמֲעַלת  ֶאת  ַיְזִּכירּו  ּוַבַּלְיָלה 
ִהיא  ֲעַדִין  ֵמֵעיֵנינּו  ִנְסֶּתֶרת  ְּכֶׁשִהיא  ְוַאף  עֹוָלם',  'ַאֲהַבת   – ִנְצִחית  ִהיא  ֵאֵלינּו   ִיְתָּבַר ַאֲהָבתֹו 

ְׁשִריָרה ְוַקֶּיֶמת ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.

ְּבֹאֶפן ַאֵחר ֵּפֵרׁש ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא (ֵּפרּוׁש להגש"פ, 'ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה'):

עֹוָלם'  'ַאֲהַבת  זֹאת  ְלֻעַּמת  ֵאֵלינּו,  ָיִׁשיר  ְּבֹאֶפן  ַהִּמְתַיֶחֶסת  ַאֲהָבה  ַמְׁשָמעּוָתּה  ַרָּבה'  'ַאֲהָבה 
ַמְׁשָמעּוָתּה ַאֲהָבה ַקֶּיֶמת ַהִּנְמֶׁשֶכת ִמימֹות עֹוָלם ּוַמְׁשִּפיָעה ַאף ָעֵלינּו. ְלִפיָכ ִּבְתִפַּלת ַהַּׁשַחר 
ַאֲהָבתֹו  ִּתְתַחֵּדׁש  ַהְּגֻאָּלה  ִּבְזַמן  ִּכי  ַרָּבה',  'ַאֲהָבה  ְלׁשֹון  נֹוְקִטים  ָאנּו  ַהְּגֻאָּלה  ְזַמן  ְּכֶנֶגד  ֶׁשִהיא 
ִיְתָּבַר ָעֵלינּו ִמַּצד ֶעֶצם ַהַּמֲעָלה ֶׁשִּנְזֶּכה ָלּה ָאז. ַא ִּבְתִפַּלת ַעְרִבית ֶׁשִהיא ְּכֶנֶגד ְזַמן ַהָּגלּות, 

ֶׁשּבֹו ִעַּקר ַאֲהַבת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַעּמֹו ִהָּנּה ִּבְזכּות ָאבֹות ָנְקטּו ֻנַּסח 'ַאֲהַבת עֹוָלם'.

ַהּתֹוָרה – ֵסֶמל ָהַאֲהָבה

ַאֲהַבת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  אֹוָתנּו  ֶׁשאֹוֵהב  "ֵּכיָון  פי"ד)  ח"א  עֹוָלם'  ('ֵׁשם  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ָמָרן  ָּכַתב 
עֹוָלִמים, ְלִפיָכ ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ּוִמְצוֹוֶתיָה ְּכֵדי ֶׁשְּבאֹוָרּה ִנְחֶיה ְלעֹוָלם". ְוָאֵכן, ִמַּטַעם ֶזה 
'ַאֲהָבה ַרָּבה' ֶׁשִּנְתְקָנה ַעל ַהּתֹוָרה (ְרֵאה ְּבָרכֹות יא ב) ָאנּו ַמְפִליִגים ְלָתֵאר ְּבִמִּלים  ְּבֶפַתח ִּבְרַּכת 
ָחַמְלָּת  ִויֵתָרה  ְּגדֹוָלה  ֶחְמָלה  ֲאַהְבָּתנּו...  ַרָּבה  "ַאֲהָבה  ֵאֵלינּו:   ִיְתָּבַר ה'  ַאֲהַבת  ֶאת  ִנְׂשָּגבֹות 

ָעֵלינּו".

ְּכִדְבֵרי ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים', ַהִּבּטּוי ַהָּגדֹול ְוַהְּמֻיָחד ְּביֹוֵתר ְלַאֲהַבת ה' ָהָיה ַּבְּזַמן ֶׁשָּנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו 
ַהְּקדֹוָׁשה, אֹוָתּה ֶחְמָּדה ְּגנּוָזה ֶׁשָהְיָתה ַּתַחת ָיָדיו ְּבֶמֶׁש ְּתַׁשע ֵמאֹות ִׁשְבִעים ְוַאְרָּבָעה ּדֹורֹות 
ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו  ַהְּמֻיֶחֶדת  ִּבְלׁשֹונֹו  זֹאת  ְלַבֵּטא  ֶׁשֵהיִטיב  ּוְכִפי  ב),  פח  (ַׁשָּבת  ָהעֹוָלם  ִלְבִריַאת  ֶׁשָּקְדמּו 
ְּבִסְפרֹו 'חֹוַבת ַהְּלָבבֹות' (ַׁשַער ַהְּבִחיָנה פ"ה): "ְוַהְּגדֹוָלה ֶׁשַּבּטֹובֹות ֶׁשֵהיִטיב ָּבֶהם ַהּבֹוֵרא ָלָאָדם... 

ַהּתֹוָרה ַהְּנתּוָנה ְלמֶֹׁשה ְנִביאֹו ָעָליו ַהָּׁשלֹום".

ֵיׁש ְּבנֹוֵתן ַטַעם ְלָהִביא ְּבִעְנָין ֶזה ֶאת ֶׁשֵּבֵאר ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנְׁשֵטיין ('אֹור ְיֶחְזֵקאל' ח"ה 
עמ' יד):

ֵראִׁשית,  ְלִיְׂשָרֵאל...  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּנַתן  ְּביֹוֵתר  ַהְּגדֹוָלה  ַהֲהָטָבה  ִהיא  ַעְצָמּה  "ַהּתֹוָרה 
ְּבֶעֶצם ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה – ֶׁשַעל ְיֵדי ִקּיּום ַהִּמְצוֹות ַהְּכתּוִבים ַּבּתֹוָרה, ָיכֹול ָהָאָדם ִלְזּכֹות ְלַהִּגיַע 
ְמאֹד  ָקֶׁשה  ָהָיה  ַהּתֹוָרה  ֶׁשְּלא  ְלהֹוִסיף,  ֵיׁש  ּוְביֹוֵתר   .ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ְּבֵעיֵני  ָהְרצּוָיה  ַלַּתְכִלית 
ְלַהִּכיר ִּבְמִציאּות ה' ָּבעֹוָלם, ְוַעל ְיֵדי ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ּוַמֲעַמד ַהר ִסיַני ִנְרֲאָתה ְמִציאּותֹו ְּבחּוׁש, 

ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאָמר (ְּדָבִרים ה ד): 'ָּפִנים ְּבָפִנים ִּדֶּבר ה' ִעָּמֶכם ָּבָהר'".

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ָיד ִמָּׁשַמִים ִּכְּבָתה ֶאת ָהֵאׁש

ע טּתַ בבּבָָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ּׁשמים ִּכּב

ססִספּפוּור ם
ה (א') ת ַאֲהָבה ַרּבָ ְ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


