
י ָתבֹוא ת ּכִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִּבְרַּכת 'ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה' ַעל ִּבּכּוִרים
"ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה" (כו ב)

ֵיׁש ְלָהִבין: ֲהֵרי ֶאת ַהִּבּכּוִרים ֵיׁש ְלָהִביא ִמֵּפרֹות ִׁשְבַעת ַהִּמיִנים 
ֶׁשֻרָּבם ְּגֵדִלים ַעל ֵעץ, ַמּדּוַע ֵאפֹוא ֶנֱאָמר ָּכאן 'ְּפִרי ָהֲאָדָמה' ְוא 

'ְּפִרי ָהֵעץ'?
ֵּבֵאר ָהִראׁשֹון ְלִצּיֹון ַרִּבי מֶֹׁשה ֶּבן ָחִביב:

ֲעַדִין  ֶׁשַהֵּפרֹות  ִּבְזַמן  ֲאִפּלּו  ִּבּכּוִרים  ְלַהְפִריׁש  ִנָּתן  ִּכי  ִהיא  ֲהָלָכה 
ָאָדם  ָׁשם): "יֹוֵרד  רע"ב  ּוְרֵאה  א  ג  (ִּבּכּוִרים  ֶׁשָּׁשִנינּו  ְּכִפי  'ּבֶֹסר',  ְּבֶגֶדר 
'ֲהֵרי  ְואֹוֵמר  ְּבֶגִמי   קֹוְׁשרֹו  ֶׁשִּבְּכָרה...  ְּתֵאָנה  ְורֹוֶאה  ָׂשֵדהּו   ְּבתֹו
'ּבֹוֵרא ְּפִרי  ֵאּלּו ִּבּכּוִרים'". ֵּכיָון ֶׁשַעל ֲאִכיַלת ֵּפרֹות ּבֶֹסר ְמָבְרִכים 
"ְוָלַקְחָּת  ְלׁשֹון:  ַהָּפסּוק  ָנַקט   ְלִפיָכ ב)  ַרב  או"ח  (ׁשּו"ַע  ָהֲאָדָמה' 
ְּבעֹוָדם  ֲאִפּלּו   ֵּפרֹוֶתי ֶאת  ְלַהְפִריׁש  ַאָּתה  ָיכֹול   – ֵמֵראִׁשית" 

'חֹוַמת ֲאָנ'ְּבֵראִׁשית ִּגּדּוָלם, ִּבְזַמן ֶׁשִּבְרָּכָתם "ְּפִרי ָהֲאָדָמה".

ְלִהְתַאֵּמן ִּבְכִריעֹות ְוִהְׁשַּתֲחֻוּיֹות
"ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ִלְפֵני ה' ֱאקֶי" (כו י)

ְמקָֹרָביו ֶׁשל ַהַּצִּדיק ַרִּבי זּוְנְדל ִמַּסַּלְנט ְמָצאּוהּו ַּפַעם עֹוֵמד ְּבִפָּנתֹו 
ִּבְתִפַּלת  ִלְכרַֹע  ָאנּו  ֶׁשְמֻּצִּוים  ַהְּכִריעֹות  ְּכֻדְגַמת  ָוׁשּוב  ׁשּוב  ְוכֹוֵרַע 
'ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה'. ְּכֶׁשְּׁשָאלּוהּו ְלֵפֶׁשר ַמֲעָׂשיו ִהְסִּביר ְלִפי ֻּתּמֹו: "ְוִכי 
ּוְמַתְרְּגִלים  ִמְתַאְּמִנים  ֵאיָנם   ַהֶּמֶל ְּבִמְׁשַמר  ַהְּמָׁשְרִתים  ַהַחָּיִלים 
ַעל ִקּדֹוֵתיֶהם ְוִגּנּוֵניֶהם ְּבֶטֶרם ִמְתַיְּצִבים ֵהם ִלְפֵני ַמְלָּכם?! ְוִאם 
 ָּבָׂשר ָוָדם ֵּכן, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשָהעֹוֵמד ִלְפֵני ֶמֶל ִלְפֵני ֶמֶל
ַהְּכִריעֹות  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ַעְצמֹו  ְלַאֵּמן   ָצִרי ְּבַוַּדאי  ַהְּמָלִכים,  ַמְלֵכי 
ַּבֲעִמיָדתֹו  ָּכָראּוי  ֶׁשְּיַבְּצָען  ְּכֵדי  ָּבֶהן,  ֶׁשִּנְצַטָּוה  ְוַהִהְׁשַּתֲחֻוּיֹות 

ִּבְתִפָּלה ִלְפֵני ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים".
'ֲעֵלי ְוָרִדים' ְּבָרכֹות יב ב

הֹוָדָאה ַעל ָהָרָעה ַּכּטֹוָבה
"ְוָׂשַמְחָּת  ְבָכל ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ָנַתן ְל ה' ֱאקֶי" (כו יא)

ִמְּפֵני ָמה ַמְדִּגיָׁשה ַהּתֹוָרה: "ְבָכל ַהּטֹוב"?
ֵּבֵאר ָהַרִּבי ַּבַעל 'ֶׁשַפע ַחִּיים' ִמַּצאְנז:

ֶׁשָּׁשָהה  ֶׁשִּמי  ִמִּצּיֹון)  ִּכי  ד"ה  א  כא  (ב"ב  ַהּתֹוָספֹות  ִּדְבֵרי  ֵהם  ְידּוִעים 
ִּבירּוָׁשַלִים ְוָצָפה ַּבֲעבֹוַדת ַהּכֲֹהִנים, ִמָּיד ָהָיה ִלּבֹו ִמְתַמֵּלא ְּבַאֲהַבת 
ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים. ְלִפי ֶזה ִמְסַּתֵּבר ִּכי ַאף ַהֵּמִביא ִּבּכּוִרים ְלֵבית 
ַעל  ַלה'  ְוהֹוָדה  ַהִּבּכּוִרים  ָּפָרַׁשת  ֶאת  ֶׁשָּקָרא  ְלַאַחר  ַהִּמְקָּדׁש, 
ָהָיה  ֶׁשָּברּור  ַעד   ,ָּכ ָּכל  ִעָּלִאית  ְלַדְרָּגה  ִהְתַעָּלה  ְּבַוַּדאי  ֲחָסָדיו, 
לֹו ִּכי ָּכל ַהָּצרֹות ְוַהֵּסֶבל ֶׁשָעְברּו ָעָליו ֵמעֹודֹו ָהיּו ְלטֹוָבתֹו ְוָעָליו 
ְלהֹודֹות ַאף ֲעֵליֶהם. ְלִפיָכ ַמְדִּגיָׁשה ַהּתֹוָרה: "ְוָׂשַמְחָּת ְבָכל ַהּטֹוב 
 ְל ִנְדמּו  ֶׁשֶּבָעָבר  ְמאָֹרעֹות  אֹוָתם  ַאף   ,"קֶיֱא ה'   ְל ָנַתן  ֲאֶׁשר 
ְותֹוֶדה  ִּתְׂשַמח   ,ְלטֹוָבְת ָהיּו  ִּכי  ְּכֶׁשִּתְרֶאה  ַעָּתה  ְוָקִׁשים,  ְּכָרִעים 

'ְּבַחְצרֹות ַהַחִּיים' ִּכְסֵליו תשנ"ט עמ' יחַאף ֲעֵליֶהם.

ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות – ִמְּדאֹוָרְיָתא אֹו ִמְּדַרָּבָנן
"א ָעַבְרִּתי ִמִּמְצוֶֹתי ְוא ָׁשָכְחִּתי" (כו יג)

"'ְוא ָׁשָכְחִּתי' – ִמְּלָבֶרְכ ַעל ַהְפָרַׁשת ַמַעְׂשרֹות" (ַרִׁש"י).

ָּתְמהּו ַהְּמָפְרִׁשים: ֲהא ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות ִמְּדַרָּבָנן ִהיא (ְּבָרכֹות טו א), 
ְוֵכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשָּכאן ִצְּוָתה אֹוָתנּו ַהּתֹוָרה ַעל ָּכ ִּבְמפָֹרׁש?

ֵּבֵאר ַמֲהָר"ם ָּדנֹון ְּבִחּבּורֹו 'ֵּבֵאר ַּבָּׂשֶדה' ַעל ֵּפרּוׁש ַרִׁש"י:

ְלהֹודֹות  ַהחֹוָבה  ֶעֶצם   ַא ִמְּדַרָּבָנן,  הּוא  ַהְּבָרָכה  ֻנַּסח  ָאֵכן 

ַלה' ַעל ַהְּזכּות ֶׁשִּנְּתָנה ָלנּו ְלַקֵּים ֶאת ִמְצוֹוָתיו ִהָּנּה ִמְּדאֹוָרְיָתא, 
ַּכִּנְדָרׁש ִמן ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו.

* * *

ִּבֵּקׁש  ֲחֵדָרה,  ִיְצָחק'  'ְּכֶנֶסת  ְיִׁשיַבת  ֵמָראֵׁשי  ָזָצ"ל,  ֶּגֶפן  מֶֹׁשה  ַרִּבי 
ְלַפֵּׁשט ִמָּכאן ֲחִקיָרה ַהּנֹוַגַעת ְלָכל ִּבְרכֹות ַהִּמְצוֹות: ַהִאם ַהְּבָרָכה 
ֶׁשָאנּו ְמָבְרִכים ִלְפֵני ֲעִׂשַּית ַהִּמְצוֹות ִהָּנּה ֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד ִמִּדיֵני 

ַהִּמְצָוה, אֹו ֶׁשָּמא ִהיא ִמְצָוה ִּבְפֵני ַעְצָמּה?

ִוּדּוי   ְּבתֹו ַמֲעֵׂשר  ִמְצַות  ַעל  ַהְּבָרָכה  ֶאת  ֶׁשֵּמַהְזָּכָרֵתנּו  ּוֵבֵאר 
ַהַּמַעְׂשרֹות ִנָּתן ְלהֹוִכיַח ֶׁשַהְּבָרָכה ִהָּנּה ֵחֶלק ִמִּמְצַות ַהַּמַעְׂשרֹות, 

ֶׁשִאם א ָּכ ַמּדּוַע ָצִרי ָהָאָדם ְלִהְתַוּדֹות ָעֶליָה ְּבָׁשָעה זֹו?!
'ְוָׁשָלל א ֶיְחָסר'

ָזכֹור ִּכי ָעָפר ֲאָנְחנּו
ִיְׂשָרֵאל  ֶאת   ַעְּמ ֶאת   ּוָבֵר ַהָּׁשַמִים  ִמן   ָקְדְׁש ִמְּמעֹון  "ַהְׁשִקיָפה 

ְוֵאת ָהֲאָדָמה" (כו טו) 

ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנֶּדל ַׁשִּפיָרא ַרָּבּה ֶׁשל ְדַּרגֹוִמיְרְׁשט ֵּפֵרׁש ָּפסּוק ֶזה ַעל 
ִּפי ְיסֹוד ֶׁשָּׁשַמע ֵמָאִחיו ַרִּבי ָמְרְּדַכי:

ִּבְתִפַּלת 'ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו' ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ְׁשֵּתי ַּבָּקׁשֹות ְרצּופֹות: "ָאִבינּו 
ַמְלֵּכנּו ְּפַתח ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ִלְתִפָּלֵתנּו... ָזכֹור ִּכי ָעָפר ֲאָנְחנּו". ֶאת 
ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ַּבָּקׁשֹות ֵאּלּו ִנָּתן ְלָפֵרׁש ָּכ: ֵּכיָון ֶׁשחֹוְׁשִׁשים ָאנּו ֶׁשָּמא 
ְוַיְזִּכירּו  ְּכֶנְגֵּדנּו  ַהְּמַקְטְרִגים  ַיַעְמדּו  ָׁשַמִים  ַׁשֲעֵרי  ְּפִתיַחת  ְּבֵעת 
ֶאת ַחְּטאֹוֵתינּו, ְלִפיָכ ִמָּיד ַמְמִׁשיִכים ָאנּו ְלַבֵּקׁש: 'ָזכֹור ִּכי ָעָפר 

ֲאָנְחנּו' – ּוְבֶׁשל ָּכ ִמְתַקִּׁשים ָאנּו ַלֲעמֹד ְּכֶנֶגד ִּפּתּוֵיי ַהֵּיֶצר.

ַאף ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו רֹוֵמז ִליסֹוד ֶזה:

"ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁש ִמן ַהָּׁשַמִים" – ְלַהְקִׁשיב ִלְתִפָּלָתם ֶׁשל 
 ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה" – ּוְכֶׁשְּתָבֵר ֶאת ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל, "ּוָבֵר
 אֹוָתם ַאל ֵּתֶפן ֶאל ַחָּטאָתם, ֶׁשֲהֵרי ֵהם ָעָפר ֵמָהֲאָדָמה ּוְבֶׁשל ָּכ

ִמְתַקִּׁשים ֵהם ַלֲעמֹד ְּכֶנֶגד ִּפּתּוֵיי ַהֵּיֶצר.
'ֹמאְזֵני ֶצֶדק'

ִּכּסּוי ַהַּסִּכין ִּבְׁשַעת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון
"ּוָבִניָת ָּׁשם ִמְזֵּבַח ַלה' ֱאֶקי ִמְזַּבח ֲאָבִנים א ָתִניף ֲעֵליֶהם ַּבְרֶזל" 

(כז ה)

ֲהָלָכה ִהיא ֶׁשֵּיׁש ְלַכּסֹות ֶאת ַהַּסִּכיִנים ַהֻּמָּנִחים ַעל ַהֻּׁשְלָחן ִּבְׁשַעת 
ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון (ׁשּו"ַע או"ח קפ ה). ְּבַטַעם ֲהָלָכה זֹו ְידּוִעים ֵהם ִּדְבֵרי 
ַהֻּׁשְלָחן  ֶנֱחָׁשב  ַקָּים  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשֵאין  ִּבְזַמן  שלב):  (סי'  ָהרֹוֵקַח 
ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבָּפסּוק  ַוֲהֵרי  א),  נה  (ְּבָרכֹות  ְלִיְׂשָרֵאל  ַּכָּפָרה  ְּכִמְזַּבח 

ַהַּסִּכין  ֶאת  ָאנּו  ְמַכִּסים   ְלִפיָכ ַהִּמְזֵּבַח,  ַעל  ַּבְרֶזל  ֲהָנַפת  ֶנֶאְסָרה 
ִּבְׁשַעת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון.

ְטָעִמים נֹוָסִפים ֶנֶאְמרּו ַלֲהָלָכה זֹו, ְלַהָּלן ָנִביא ַּכָּמה ֵמֶהם:
ה  א. ַּבַעל 'ִׁשֳּבֵלי ַהֶּלֶקט' (סי' קלה) ָּכַתב ִּכי ִּתְּקנּו זֹאת ִמּׁשּום ַמֲעֹשֶ
'ּבֹוֵנה  ְלִבְרַּכת  ּוְכֶׁשִהִּגיַע  ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת   ֶׁשֵּבֵר ְּבָאָדם  ֶׁשָהָיה 
ּוְתָקעֹו  ַסִּכין  ֶׁשָּנַטל  ַעד  ַהֻחְרָּבן,  ַעל   ָּכ ָּכל  ִהְצַטֵער  ְירּוָׁשַלִים' 
ִּבְׁשַעת  ַהַּסִּכין  ֶאת  ְלַהְצִניַע  ָּגְזרּו  ְנָפׁשֹות  ַסָּכַנת  ִמּׁשּום  ְּבִלּבֹו. 

ַהְּבָרָכה.
ב. ְּב'ַמֵּטה מֶֹׁשה' (ח"ב סי' שד) ֵהִביא ְּבֵׁשם 'ֶּבן ִּדיַנאי': ַיֲעקֹב ָאִבינּו 
ִהְתָּבֵר ְּבִבְרַּכת: "ְוִיֶּתן ְל ָהֱאִקים ִמַּטל ַהָּׁשַמִים ּוִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ 
ְורֹב ָּדָגן ְוִתירֹׁש" (ְּבֵראִׁשית כז כח), ְוִאּלּו ֵעָׂשו ִהְתָּבֵר ְּבִבְרַּכת: "ְוַעל 
ַהָּמזֹון'  'ִּבְרַּכת  ְמָבְרִכים  ְּכֶׁשָאנּו   ְלִפיָכ מ).  פס'  ִתְחֶיה" (ָׁשם   ַחְרְּב
ַיֲעקֹב  ֶׁשל  ִּבְזכּותֹו  ָזִכינּו  ֶׁשָּלּה  ּוְרָחָבה'  טֹוָבה  ֶחְמָּדה  'ֶאֶרץ  ַעל 
ָאִבינּו, א ָראּוי ֶׁשִּיְהֶיה ֵזֶכר ַלֶחֶרב ַהְּמַסֶּמֶלת ֶאת ִּבְרָכתֹו ֶׁשל ֵעָׂשו.
ִּבְרַּכת  ִּבְׁשַעת  ַהַּסִּכין  ְּבִכּסּוי  (ָׁשם):  מֶֹׁשה'  ְּב'ַמֶּטה  ֵּבֵאר  עֹוד  ג. 
ׁשֹוֶלֶטת  ַהָּמֶות   ַמְלַא ֶׁשל  ַחְרּבֹו  ֶׁשֵאין   ְלָכ ָאנּו  רֹוְמִזים  ַהָּמזֹון 
ֶׁשָּכְתבּו  ְּכִפי  ְּכִהְלָכָתּה.  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת   ְלָבֵר ַהַּמְקִּפיִדים  ְּבֵאּלּו 
ַהָּמזֹון,  ְּבִבְרַּכת  ֻמְזֶּכֶרת  ף'  ָהאֹות  ֶׁשֵאין  שלז)  סי'  (רֹוֵקַח  ַהַּקְדמֹוִנים 
ְלַלֶּמְד ֶׁשַהְּמָבֵר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּכִהְלָכָתּה ֵאין ׁשֹוְלִטים ּבֹו א ַאף, 

א ֶׁשֶצף ְוא ֶקֶצף.
ד. ַטַעם נֹוָסף ָּכַתב ַה'ַּכף ַהַחִּיים' (קפ טו): ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ְמַבְּקִׁשים 
ָאנּו ַעל ַהְּגֻאָּלה ְוַעל ִּבְנַין ְירּוָׁשַלִים, ַוֲהֵרי ַעל אֹוָתּה ֵעת ֻהְבַטְחנּו 
(ְיַׁשְעָיה ב ד): "א ִיָּׂשא גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְוא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה", 
ּוְכֵזֶכר ִלְנבּוַאת ֶנָחָמה זֹאת ְמַכִּסים ָאנּו ֶאת ַהַּסִּכין ִּבְׁשַעת ַהְזָּכַרת 

ְירּוָׁשַלִים.

ְלַהְקִּדים ֲהָכָנה ִלְקִריַאת ְׁשַמע
"ַהְסֵּכת ּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל" (כז ט)

ַעל  ֱאמּוָנה'  'ִּדְבֵרי  ַּבַעל  ַאֲהרֹן'  ִמ'ּתֹוְלדֹות  ָהַרִּבי  ָּדַרׁש  ֶרֶמז   ְּבֶדֶר
ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו:

"ַהְסֵּכת" – ִהְתּבֹוֵנן ְוָהֵכן ַעְצְמ ֵהיֵטב ְלַקָּבַלת עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים 
ְּבֶטֶרם ִּתַּגׁש ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות ְקִריַאת "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל".

'ִּדְבֵרי ֱאמּוָנה' ִלּקּוִטים ַּדף י

ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמּתֹו ִׂשְמָחה
"ַּתַחת ֲאֶׁשר א ָעַבְדָּת ֶאת ה' ֱאקֶי ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב" (כח מז)

 ִמָּכתּוב ֶזה ָלַמְדנּו ֶאת חֹוָבֵתנּו ַלֲעׂשֹות ָּתִמיד ֶאת ִמְצוֹות ה' ִמּתֹו
ִׂשְמָחה ְוטּוב ֵלָבב. הֹוִסיף ְוָכַתב ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַּפאּפֹו ְּבִסְפרֹו ַהּנֹוָדע 

'ֶּפֶלא יֹוֵעץ' (ֵעֶר ִׂשְמָחה): 

ַרָּבה...  ִׂשְמָחה  ִלְׂשמַֹח   ָצִרי ַהְּתִפָּלה  ֲעבֹוַדת  ִּבְׁשַעת  "ּוִבְפָרט 
ַהִחּיּוב  ְּבגֶֹדל  ַהָּקדֹוׁש,  ַּבּזַֹהר  ִהְפִליגּו  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ַּבֲאִמיַרת  ְוֵכן 
ְלאֹוְמרֹו ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב, ַעד ֶׁשָאְמרּו ֶׁשָראּוי ֶׁשּיֹאַכל ְוִיְׁשֶּתה 

ְּדָבִרים ַהְּמַׂשְּמִחים ֶאת ַהֵּלב ְּכֵדי ֶׁשְּיָבֵר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבִׂשְמָחה".

ִנְמָנִעים  ַּפַעם  א  ַהְּדָבִרים:  אֹוָתנּו  ְמַחְּיִבים  ַּכָּמה  ַעד  ּוְרֵאה,  ֵצא 
ָאנּו ֵמֲאִכיַלת ַּפת ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִנְתַחֵּיב ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון. ְּבִהָּמְנעּות זֹאת 
ִהיא  ְוַאֵּיה  ַּבֲעבּוֵרנּו,  ְּכעֹל  ֶנֱחֶׁשֶבת  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ִּכי  ָאנּו  ַמְרִאים 

ַהִּׂשְמָחה ַעל ַהְּזכּות ֶׁשִּנְּתָנה ָלנּו ְלהֹודֹות ְלבֹוֵרא ָהעֹוָלם?!
'אֹור ָּדִוד'

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

ני ּפְ ם

ָאֵמן – ִמ'ָּמָּטה' ְל'ַמְעָלה'
"ְוָהִייָת ַרק ְלַמְעָלה ְוא ִתְהֶיה ְלָמָּטה" (כח יג)

ֶׁשל  ַלִּגיַמְטִרָּיה  'ַמְעָלה'  ֶׁשל  ַהִּגיַמְטִרָּיה  ֵּבין  ַהֶהְפֵרׁש 
 ְלָכ ֶרֶמז  ִמָּכאן  'ָאֵמן'.  ֶׁשל  ַּכִגּיַמְטִרָּיה  צ"א  הּוא  'ָמָּטה' 
[ֲהָוָי"ה   ִיְתָּבַר ְׁשמֹוָתיו  ְׁשֵני  ִיחּוד  ְּבַכָּוַנת  ָאֵמן  ֶׁשֲעִנַּית 
ֲאֹדָנ"י ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'], ַמֲעָלה ֶאת ַּדְרַּגת ָהָאָדם ִמ'ָּמָּטה' 

ְל'ַמְעָלה'.
ְרֵאה 'ֶּבן ִאיׁש ַחי' – ֲהָלכֹות, ַהְקָּדַמת ִּכי ָתבֹוא

ָּכל יֹום ַּתֲעֶנה ְּבַכָּוָנה ָאֵמן
"ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחֹו קֹוְרִעין לֹו ְּגַזר ִּדינֹו ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה" (תיקו"ז מ א).

ֵּבֵאר ַרֵּבנּו ַהַּמֲהָר"ל ִמְּפָראג (ִנְפַטר י"ח ֶּבֱאלּול שס"ט):
'ִׁשְבִעים ָׁשָנה' ַהְינּו ִּכּנּוי ִלְתקּוַפת ַחֵּיי ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ִּכְלׁשֹון ַהָּכתּוב 

ִּבְתִהִּלים (צ י): "ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה"; ַאף ִמי ֶׁשִּנְגַזר ָעָליו ִלְסּבֹל 
ַצַער ּוַמְכאֹוב ָּכל ְיֵמי ַחָּייו, ָיכֹול ְלַבֵּטל ֵמָעָליו ֶאת ַהְּגֵזָרה ִאם ַיְקִּפיד

 ַלֲענֹות ָאֵמן ְּבַכָּוָנה ('ִחּדּוֵׁשי ַאָּגדֹות' ַׁשָּבת קיט ב).

ְּכִתיָבה וֲַחִתיָמה טֹוָבה. ָאֵמן.
ְּתמּוַנת ַהִּקיר ַהַּמֲעָרִבי ֶׁשל ַהאְלט נֹוי ׁשּול – ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשל ַהַּמֲהָר"ל:
 ַהִּמִּלים גה"א ימ"ה ֵהן ָראֵׁשי ֵּתבֹות ֶׁשל ַמֲאַמר ֲחָז"ל:
"ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר" (ְּבָרכֹות נג ב).
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ְמַנֵחם  ַרִּבי  הרה"ג  ַהּנֹוָדע,   ַהִחּנּו ְוִאיׁש  ַהֵּמיָׁשִרים  ַמִּגיד  ָׁשַמע  ֶׁשִּלְפֵניֶכם  ַהְּמַחֵּזק  ַהִּסּפּור  ֶאת 
ִנְלֶהֶבת  ְּדָרָׁשה  ֶׁשל  ֶׁשְּבִעּצּוָמּה  ָׁשַמִים,  ִויֵרא  ָיָקר   ַאְבֵר ַהַּמֲעֶׂשה,  ַּבַעל  ִמִּפי  ְׁשִליָט"א  ְשַטְין 
ֶׁשָעְסָקה ַּבּכַֹח ָהַעל ִטְבִעי ַהָּטמּון ִּבְתִפָּלה ַהִּנֵּׂשאת ֵמעֶֹמק ַהֵּלב ַּדְוָקא ְּכֶׁשִּנְרֶאה ִּכי ֵאין מֹוָצא... 

א ָיכֹול ָהָיה ְלִהְתַאֵּפק ִמְּלַׁשֵּתף ֶאת ִצּבּור ַהּׁשֹוְמִעים ְּבִסּפּורֹו ַהְּמַרֵּתק ְוַהִּבְלִּתי ִנְתָּפס.

ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ֶׁשל יֹום ֲחִמִּׁשי. ְּכִמיֵדי ָׁשבּוַע ְּבָׁשבּוַע, ִעם ׁשּובֹו ֵמֲעַמל יֹומֹו ַּבֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש, 
ִּבֵּקׁש ַרִּבי מֶֹׁשה, ְמַלֵּמד ַּדְרְּדֵקי ָוִתיק ּוְמֻנֶּסה ְּבַאַחד ִמַּתְלמּוֵדי ַהּתֹוָרה ַהּנֹוָדִעים, ִלְׁשף ַּכָּמה 
ְׁשָטרֹות ֵמַאְרָנקֹו ּוְלַהִּניָחם ַעל ַהַּמָּדף ַהָּגבֹוַּה ַּבִּמְטָּבח. הּוא ִּפְׁשֵּפׁש ְּבַקַּדְחָתּנּות ְּבַאְרָנקֹו, ָּבַדק 
ְולּו  ָהַאְרָנק  ֵהִכיל  א  ְקַטִּנים  ַמְטְּבעֹות  ַּכָּמה  ִמְּלַבד  ְּבָידֹו.  ֶחֶרס  ֶהֱעָלה   ַא ְּבִכיָסיו,  ַּגם  ֵהיֵטב 

ְׁשָטר ֶאָחד ִלְרפּוָאה.

ִמְּתכּונֹוָתיו  ַאַחת  ָהָיה  ַהֵּסֶדר  ֶׁשֵּכן  ֶׁשָּכֶזה,  ָּדָבר  ָהָיה ִלְקרֹות לֹו  ֵאי ָיכֹול  ֵהִבין  מֶֹׁשה א  ַרִּבי 
ַהּבֹוְלטֹות. ֵמָאז יֹום ֲחֻתָּנתֹו ִהְקִּפיד ְלַנֵהל ִּפְנַקס הֹוָצאֹות ְוַהְכָנסֹות ְמפָֹרט ּוְמֻסָּדר. ְּבָכל חֶֹדׁש 
ָהָיה ַאף ַמְקֶצה ֵמרֹאׁש ְּבַמֲעָטפֹות ְמֻסָּדרֹות ֶאת ְסכּוֵמי ַהֶּכֶסף ַהְּדרּוִׁשים ַלהֹוָצאֹות ַהְּקבּועֹות 

ְוַהִּמְזַּדְּמנֹות ַהְּמֻתְכָננֹות ַלחֶֹדׁש ַהָּקרֹוב.

ַּגם ַהחֶֹדׁש ָעָׂשה ָּכ, ְוַעל ֵּכן ֻהְפַּתע ְּביֹוֵתר ְּכֶׁשִּגָּלה מּול ֵעיָניו ַאְרַנק ֵריק. ָאְרָכה לֹו ַּדָּקה ְלִהָּזֵכר 
ַּבִּסּבֹות ֶׁשָּגְרמּו ְלָכ. ִמְסַּתֵּבר ֶׁשַּגם ַעל ָהָאָדם ַהְּמֻסָּדר ְּביֹוֵתר ְיכֹולֹות 'ִלּפֹל' ִּפְתאֹום הֹוָצאֹות 
ִּבְלִּתי ְצפּויֹות... ָרְצָתה ַהַהְׁשָּגָחה ָהֶעְליֹוָנה, ּוְבָׁשבּוַע ֶאָחד ִהְתַקְּבצּו ָלֶהן ַּכָּמה הֹוָצאֹות ֲחִריגֹות 
ְמכֹוַנת  ִּפְתאֹום,  ְּבֶפַתע  ֶׁשִּנְקְרעּו  ַנֲעַלִים  ַהְּיָלִדים,  ְלַאַחד  ּוֻמְרָּכב  ָּדחּוף  ִׁשַּנִים  ִטּפּול  ֶׁשָּכֵאּלּו: 
ַאְרָנקֹו  ֶׁשְּבִכיסֹו,  ַהְּמֻזָּמִנים  ַמֲאַגר  ֶאת  ִחְּסלּו  ָועֹוד  ֵאּלּו  ָּכל  ְּבַהְפָּתָעה,  ֶׁשִהְתַקְלְקָלה  ַהְּכִביָסה 

ִהְתרֹוֵקן ְּבֶטֶרם ֵעת ְוהּוא נֹוַתר ַלֲעמֹד מּולֹו ּתֹוֶהה ַוֲחַסר אֹוִנים.

ַרִּבי מֶֹׁשה ִהְתַעֵּׁשת ִמָיד. ָהָיה ָעָליו ִלְדאֹג ִּבְמִהירּות ְלֶכֶסף ַּבֲעבּור ַרְעָיתֹו ֶׁשָעְמָדה ְּכָבר ָלֵצאת 
ַלֲחנּות ַהְּסמּוָכה ְלֵביָתם ְּכֵדי ִלְרּכֹׁש ֶאת ָצְרֵכי ַהַּׁשָּבת. הּוא ִנָּסה ְלַחֵּיג ְלַכָּמה ִמיִדיָדיו ֶׁשֶהְחִזיקּו 
ִּבְגָמִחי"ם ְקַטִּנים ֶׁשּנֹוֲעדּו ְּבִדּיּוק ְלַמָּטרֹות ֵאּלּו, ֶאָּלא ֶׁשֵאּלּו ִמֵּביֵניֶהם ֶׁשֵהִרימּו ֶאת ַהְּׁשפֹוֶפֶרת 
ֶנֶאְלצּו ְלָהִׁשיב ָּפָניו ֵריָקם. ַּדְוָקא ַהּיֹום ָהיּו ֻקּפּוֵתיֶהם ֵריקֹות, ְוִאיׁש ֵמֶהם א ָיכֹול ָהָיה ְלַהְלוֹות 

לֹו ֶאת ַהְּסכּום ַהָּדרּוׁש.

ַּבַּצר לֹו ִנָּסה ְלִהְתַקֵּׁשר ִלְׁשַנִים ִמיִדיָדיו ֶׁשְּלִפי ַהְׁשָעָרתֹו ְיכֹוִלים ָהיּו ְלַהְלוֹות לֹו ֶאת ַהְּסכּום 
ַהָּדרּוׁש, ֶאָּלא ֶׁשַּגם ֵמֶהם א ָצְמָחה ְיׁשּוָעתֹו. 'סֹוף חֶֹדׁש' הּוא ְזַמן ָלחּוץ ֵאֶצל ֻּכָּלם. ֶׁשָּמא ַּגם 

ָלֶהם ָהיּו הֹוָצאֹות ֲחִריגֹות ֶׁשהֹוִתירּו אֹוָתם ִמְּבִלי ְיכֶֹלת ְלַסֵּיַע ַּבֲעדֹו.

ַעָּתה ָחׁש ר' מֶֹׁשה ִּכי ָּכלּו ָּכל ַהִּקִּצין. ְּבֶדֶר ַהֶּטַבע ָאְפָסה ִּתְקָותֹו ְלַהִּׂשיג ֶאת ָצְרֵכי ַהַּׁשָּבת. 
נֹוְתָרה לֹו ַרק ֶּדֶר ַאַחת: ִלְפנֹות ֶאל ַהּיֹוֵׁשב ַּבְּמרֹוִמים ֲאֶׁשר לֹו ַהֶּכֶסף ְולֹו ַהָּזָהב ּוְבָידֹו ְלַכְלֵּכל 

ֶאת ְּבִרּיֹוָתיו ַאף ַּבַּמָּצִבים ַהָּקִׁשים ְּביֹוֵתר.

ַּבֶחֶדר  ֶׁשָּׂשְרָרה  ַּבֲחֵׁשָכה  ַאֲחָריו.  ַהֶּדֶלת  ֶאת  ְוָנַעל  ְלַחְדרֹו  מֶֹׁשה  ר'  ִנְכַנס  ְלַמֲעֶׂשה  ִמַּמְחָׁשָבה 
ֵהֵחל הּוא ְלַדֵּבר ִעם ָאִביו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּכֵבן ַהִּמְתַחֵּטא ִלְפֵני ָאִביו:

 .ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָאב ַרחּום ְוַחּנּון, יֹוֵדַע ֲאִני ּוַמִּכיר ָּבֻעְבָּדה ִּכי ֵאין ׁשּום ּכַֹח ָּבעֹוָלם ִמַּבְלָעֶדי"
ְל ָהעֹז ְוַהֶּמְמָׁשָלה, ַאָּתה הּוא ַהַּׁשִּליט ַהָּיִחיד ַעל ַהַּפְרָנָסה ְוַהַּכְלָּכָלה, ְוַרק ְּבָיְד ְלַהְחִליט ִאם 

ָצְרֵכי ַהַּׁשָּבת ִיְהיּו ְמֻזָּמִנים ְּבָיִדי ִאם ָלאו. ָאָּנא ִמְּמ ָעְזֵרִני ּוְסָעֵדִני ָּבֵעת ַהּזֹאת".

ּפֹוְרצֹות  ְּכֶׁשַהִּמִּלים  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִעם  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ׂשֹוַחח  ַהָּׁשָעה  ְּכַמֲחִצית   ְּבֶמֶׁש  ,ָּכ
ֵמעֶֹמק ִלּבֹו ָּבזֹו ַאַחר זֹו.

ֶׁשֹּלא  ַהְּיָלִדים  הֹוֶמה.  ּוְבֵלב  ְטרּוטֹות  ְּבֵעיַנִים  ֵמַהֶחֶדר  מֶֹׁשה  ר'  ָיָצא  ַהָּׁשָעה  ְּכַמֲחִצית  ְלַאַחר 
לֹו  ִצּפּו  ְּכָבר  ְּבַחְדרֹו,  יֹום  ֶׁשל  ְּבִעּצּומֹו  ְלִהְסַּתֵּגר  ַלֲאִביֶהם  ֶׁשָּגְרָמה  ַהִּסָּבה  ַעל  ְמאּוָמה  ָיְדעּו 
ַּבחּוץ ְּבֵעיַנִים נֹוְצצֹות ֵמִהְתַרְּגׁשּות; "ַאָּבא! ַאָּתה א ַּתֲאִמין ְלָמה ֶׁשָּקָרה", ָקָרא ְלֶעְברֹו ַהָּקָטן 
ְּכֶׁשהּוא  ַהְּסמּוָכה,  ַּבַּצְרָכִנָּיה  ָהעֹוֵבד  יֹוִני,  ַהֶּדֶלת  ַעל  ָּכאן  ָנַקׁש  ַּדּקֹות  ַּכָּמה  "ִלְפֵני  ִמֵּביֵניֶהם, 
ּדֹוֵחף ְלָפָניו ְׁשֵּתי ֲעָגלֹות ֵזהֹות, ְּכֶׁשָּכל ַאַחת ֵמֶהן ֲעמּוָסה ְּבָכל ָצְרֵכי ַהַּׁשָּבת ַהַּמְסִּפיִקים ְּבֶׁשַפע 
ְלַׁשָּבת ְׁשֵלָמה; ָּבָׂשר, עֹופֹות ְוָדִגים, ִׁשּמּוִרים, עּוגֹות ּוַמְמַּתִּקים, ְיָרקֹות, ֵּפרֹות, ַחּלֹות, ְׁשִתָּיה 

ּוֵמיַטב ַמְטַעֵּמי ַהַּׁשָּבת, ַהּכֹל ָארּוז ְּבֵסֶדר מֹוְפִתי".

ְׁשבּוַעִים קֶֹדם ָלֵכן, ִנְזַּכר ר' מֶֹׁשה, ִהְתַקֵּים ִמְבָצע ַּבַּצְרָכִנָּיה ֶׁשְּבִמְסַּגְרּתֹו ֶנֶעְרָכה ַהְגָרָלה ֵּבין ָּכל 
ָהעֹוְרִכים ֶאת ְקִנּיֹוֵתיֶהם ִלְכבֹוד ַׁשָּבת ִּבְסכּום ֶׁשל ֵמַעל ֵמָאה ְׁשָקִלים, ַּכֲאֶׁשר ַהְּפָרס ַהָּגדֹול ָהָיה 

ְזִכָּיה ְּבָכל ָצְרֵכי ַהַּׁשָּבת ְלֶמֶׁש ְׁשבּוַעִים ַעל ֶחְׁשּבֹון ַהֲחנּות.

זֹו ָהְיָתה ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ְּבַחֵּייֶהם ֶׁשָּבּה ָזכּו ְּבִמְבָצע ָּכְלֶׁשהּו...

ַרִּבי מֶֹׁשה ֶטֶרם ִהְסִּפיק ְלֵהָרַגע ֵמַהַהְפָּתָעה, ְּכֶׁשָּׁשָעה ַקָּלה ְלַאַחר ִמֵּכן ִנְׁשְמעּו ְנִקיׁשֹות נֹוָספֹות 
ָהֶעְליֹוָנה,  ֵמַהּקֹוָמה  ַהְּׁשֵכִנים  ֵאּלּו  ָהיּו  ִּדְמיֹון;  ָּכל  ַעל  ָעְלָתה  ַהַהְפָּתָעה  ַהַּפַעם  ַהֶּדֶלת.  ַעל 
ֲחִמִּׁשי.  ִמּיֹום  ְּכָבר  ַהַּׁשָּבת  ַמַאְכֵלי  ָּכל  ֶאת  ְלָהִכין  ָּתִמיד  ֶׁשִהְקִּפידּו  ִּבְמֻיָחד,  ְמֻסֶּדֶרת  ִמְׁשָּפָחה 
ֶזה ַעָּתה ִסְּימּו ֶאת ָּכל ַהִּבּׁשּוִלים ְּכֶׁשְּלֶפַתע ִקְּבלּו הֹוָדָעה ַעל ִׂשְמָחה ִּבְלִּתי ְצפּוָיה ֶׁשִהְצִריָכה 

אֹוָתם ָלֵצאת ְוִלְׁשּבֹת ִמחּוץ ָלִעיר.

מֶֹׁשה  ְור'  ַהְּׁשֵכִנים,  ִהְתַחְּננּו  ְוִיָּזֵרק",  ִיְתַקְלֵקל  ֶׁשַהּכֹל  ֲחָבל  ַּבֲעבּוְרֶכם,  ָהֹאֶכל  ֶאת  "ְקחּו 
ּוִמְׁשַּפְחּתֹו א ָחְׁשבּו ְלֶרַגע ְלָסֵרב ַלַהָּצָעה ַהַּמְפִּתיָעה...

ָאֵכן ֵּכן, זֹו ּכָֹחּה ֶׁשל ְּתִפָּלה ַהּיֹוֵצאת ֵמעֶֹמק ַהֵּלב ְּבָׁשָעה ֶׁשָּכלּו ָּכל ַהִּקִּצין. ר' מֶֹׁשה ִהִּקיׁש ַעל 
ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ִמּתֹו ֱאמּוָנה ְּתִמיָמה ְּבכַֹח ַהְּתִפָּלה, ּוִמָּׁשַמִים ָׁשְלחּו ְׁשִליִחים ֶנֱאָמִנים ְלַהִּקיׁש 

ַעל ֶּדֶלת ֵּביתֹו. ַּבָּקָׁשתֹו ֶנֶעְנָתה ִּבְמִהירּות ּוְבֶכֶפל ִּכְפַלִים.

'ֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה' ֵעֶקב

ַהּתֹוָרה ְוַהְּגֻאָּלה ְּתלּוִיים ֶזה ָּבֶזה

"ִאם ְמַבֵּקׁש ַאָּתה ִלְראֹות ֶאת ַהְּׁשִכיָנה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה – ֲעסֹק ַּבּתֹוָרה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל" (ילק"ש ְּתִהִּלים 
ֶרֶמז תתסב).

'ַאֲהָבה ַרָּבה' מֹוִסיִפים ָאנּו ַּבָּקָׁשה ְמֻיֶחֶדת ַעל ַהְּגֻאָּלה: "ַוֲהִביֵאנּו ְלָׁשלֹום  ְּבִסּיּוָמּה ֶׁשל ִּבְרַּכת 
ַהְּבָרָכה  ְלִמּלֹות  זֹו  ַּבָּקָׁשה  ְקׁשּוָרה  ֵּכיַצד  ְלַאְרֵצנּו".  קֹוְמִמּיּות  ְותֹוִליֵכנּו  ָהָאֶרץ  ַּכְנפֹות  ֵמַאְרַּבע 

ֶׁשְּלָפֶניָה ָהעֹוְסקֹות ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה?

ְּבַכָּמה ֳאָפִנים ֵּבֲארּו זֹאת ַהְּמָפְרִׁשים:

ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ְזַמן  ֶׁשָּכל  ּתֹוָרה",  ֵאין  ַבּגֹוִים  ְוָׂשֶריָה  "ַמְלָּכּה  ְמקֹוְנִנים:  ָאנּו  ט)  (ב  ְּבֵאיָכה  ַּבָּפסּוק  א. 
ְטרּוִדים ַּבָּגלּות – ֵאין ְל ִּבּטּול ּתֹוָרה ָּגדֹול ִמֶּזה (ֲחִגיָגה ה ב). ּוִבְפָרט ֶׁשֲהֵרי ַּכָּמה ִמַּתְרָי"ג ַהִּמְצוֹות 
ֵאיָנן ִמְתַקְּימֹות ֶאָּלא ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ּוֵמֶהן ֶׁשֵאיָנן ִמְתַקְּימֹות ֶאָּלא ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים. ַעל 
ֵּכן ְלַאַחר ֶׁשָאנּו ְמַבְּקִׁשים ִלְזּכֹות ַּבּתֹוָרה, ָאנּו מֹוִסיִפים ּוְמַבְּקִׁשים ֶׁשִּנְזֶּכה ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
('ִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל'  ְוֻכָּלנּו ַנֲעֶלה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוָאז נּוַכל ִלְלֹמד ּוְלַקֵּים ֶאת ַהּתֹוָרה ְּבַנַחת ּוִבְׁשֵלמּות 

[ְלר"י ְּברֹוָדא] אֹות נג; 'ִׁשיַרת ָּדִוד').

ָאְבָדה  ָמה  "ַעל  יא):  ט  (ִיְרְמָיהּו  ַהָּפסּוק  ִמן  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָּדְרׁשּו  ב)  פה  (ב"מ  ַּבְּגָמָרא  ב. 
ָהָאֶרץ... ַעל ָעְזָבם ֶאת ּתֹוָרִתי" ֶׁשִּסַּבת ָּגלּות ִיְׂשָרֵאל ֵמַאְרָצם ָהְיָתה ַעל ָּכ ֶׁשִּזְלְזלּו ַּבּתֹוָרה ְוא 
ִּכְּבדּוָה ַּכָּיאּות. ַעל ֵּכן ְּבִבְרַּכת 'ַאֲהָבה ַרָּבה' ֶׁשָּבּה ָאנּו ְמַבְּטִאים יֹוֵתר ִמּכֹל ֶאת ַאֲהָבֵתנּו ַלּתֹוָרה 
ֵמֲחַמת  ֶׁשֶּנֶעְזָבה  ָלָאֶרץ  ִׁשיָבה  ַעל  ַּבָּקָׁשה  ִמְּלהֹוִסיף  ַמְתִאים  יֹוֵתר  ֵאין  ָּבּה,  ִלְזּכֹות  ּוְׁשִאיָפֵתנּו 

ִזְלזּול ְּבתֹוָרה (הגרא"ש ַוֶסְרָמן, הּוָבא ְּב'ֵמִאיר ֶּדֶר' ָוֶאְתַחַּנן). 

ַקָּים,  ָהָיה  ַהִּמְקָּדׁש  ּוֵבית  ְּבַאְרָצם  ָחיּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֵני  ְזַמן  ָּכל  זֹאת:  ֶׁשֵּבֲארּו  ֵיׁש  נֹוָסף  ְּבֹאֶפן  ג. 
ָּפֲחָתה  ַהֻחְרָּבן  ִּבְתקּוַפת  ְוִאּלּו  ִיְׂשָרֵאל,  ִלְכֶנֶסת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֵּבין  ְמֻיֶחֶדת  ַאֲהָבה  ָׂשְרָרה 
ַאֲהָבה זֹו. ְלִפיָכ ִעם ִסּיּוָמּה ֶׁשל ִּבְרַּכת 'ַאֲהָבה ַרָּבה' ֶׁשָּבּה ִּבֵּטאנּו ְּבִמִּלים ִנְׂשָּגבֹות ֶאת ַהִחָּבה 
ַהְּיֵתָרה ַהּׂשֹוֶרֶרת ֵּבין קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְלִיְׂשָרֵאל, ֵאין ָראּוי יֹוֵתר ִמְּלַבֵּקׁש ַעל ּבֹוא ַהְּגֻאָּלה ֶׁשָאז 

ִּתְתַעֵּצם ָהַאֲהָבה ַּבֵּׁשִנית ('ֶנֶפׁש ִׁשְמׁשֹון').

ד. עֹוד ֵיׁש ֶׁשֵּבֲארּו זֹאת ַעל ִּפי ֵּבאּורֹו ֶׁשל ַהַּמֲהָר"ל ִּב'ְדרּוׁש ַעל ַהּתֹוָרה' (מהד' ְּפיֹעְטֶרקֹוב ַּדף כ ב) 
ְלִדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ַׁשָּבת קלח ב): "ַחס ְוָׁשלֹום ֶׁשִּתְׁשַּתַּכח ּתֹוָרה ִמִּיְׂשָרֵאל... ֶאָּלא ֶׁשֹּלא ִיָּמְצאּו ֲהָלָכה 
 ְּברּוָרה ּוִמְׁשָנה ְּברּוָרה ְּבָמקֹום ֶאָחד". ּוֵבֵאר ַהַּמֲהָר"ל, ֶׁשֵּכיָון ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְואֹוַרְיָתא ַחד ֵהם, ְלִפיָכ
ְמקֹומֹות  ְוַכָּמה  ְּבַכָּמה  ְמֻפֶּזֶרת  ַהּתֹוָרה  ַאף  ָהָאֶרץ,  ַּכְנפֹות  ְּבַאְרַּבע  ְמֻפָּזִרים  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ְזַמן  ָּכל 

ְוִיְתַקּׁשּו ַההֹוִגים ָּבּה ִלְמצֹא ֲהָלָכה ְּברּוָרה ּוִמְׁשָנה ְּברּוָרה ְּבָמקֹום ֶאָחד.

ְלִפי ֶזה מּוֶבֶנת ַשָּׁיכּוָתּה ֶׁשל ַּבָּקַׁשת 'ַוֲהִביֵאנּו ְלָׁשלֹום' ְלִבְרַּכת 'ַאֲהָבה ַרָּבה' ָהעֹוֶסֶקת ַּבּתֹוָרה, 
ִּכי ֲהֵרי א נּוַכל ְלַהִּגיַע ִלְׁשֵלמּות ְּבֵעֶסק ַהּתֹוָרה, ָּכל ְזַמן ֶׁשֹּלא ִיְתַּכְּנסּו ִיְׂשָרֵאל ִמְּתפּוצּוֵתיֶהם 

ְּבַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו ַהְּקדֹוָׁשה ('ִּבְרַּכת ַיֲעֵבץ' ֲחֻנָּכה עמ' קנח). 

ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ

ַּכְנפֹות  ֵמַאְרַּבע  ְוָׁשלֹום  ְּבָרָכה  ָעֵלינּו  ְוָהֵבא  "ַמֵהר  ַהֻּנָּסח:  מֹוִפיַע  ְסָפַרד  ֻנַּסח  ִמִּסּדּוֵרי  ְּבֵחֶלק 
:ָהָאֶרץ". ֵּבאּור ָנֶאה ְלֻנָּסח ֶזה ָאַמר ַהָּגאֹון ַרִּבי מֶֹׁשה ַחִּיים ְׁשֶמְרֶלר ָזָצ"ל ָאָב"ד ִציִרי

זֹו  ָּגלּות  ִּתְהֶיה  ָהָאֶרץ,  ַּכְנפֹות  ְּבַאְרַּבע  ַּבָּגלּות  ִנְמָצִאים  ֶׁשָאנּו  ְּבָׁשָעה  ַאף  ִּכי  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים 
ֶאת  ְיַזְּככּו  ָּבּה  ָעֵלינּו  ָהעֹוְבִרים  ַהְּמאָֹרעֹות  ְוֶיֶתר  ֶׁשַהָּצרֹות  ְּכלֹוַמר,  ּוְלָׁשלֹום;  ִלְבָרָכה  ַּבֲעבּוֵרנּו 
ִּבְמֵהָרה  ָעֵלינּו  ָלבֹא  ָהֲעִתיָדה  ַלְּגֻאָּלה  ּומּוָכנֹות  ְראּויֹות  ִלְהיֹות  ִנְׁשמֹוֵתינּו  ֶאת  ְוָיִכינּו  ַנְפֵׁשנּו 
ְּבָיֵמינּו. ָּכ ֶׁשְּכֶׁשִּיְתַּכְּנסּו ַהָּגֻלּיֹות ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ, נּוַכל ְלַהִּביט ְלָאחֹור ּוְלָהִבין ִּבְבִהירּות 
ִּכי ָּכל ְמאָֹרע ֶׁשָעַבר ָעֵלינּו ְּבַמֲהַל ַהָּגלּות ָהָיה ְלטֹוָבֵתנּו ַהִּנְצִחית, ְלַמַען ִנְהֶיה מּוָכִנים ּוְראּוִיים 

ִלְזּכֹות ִלְראֹות ְּפֵני ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן ('ִלּקּוֵטי ְּדרּוִׁשים' אֹות עז).

ְותֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו

ָאנּו  ָמה  ִמְּפֵני  ְלַאְרֵצנּו",  ָהָאֶרץ  ַּכְנפֹות  ֵמַאְרַּבע  ְלָׁשלֹום  "ַוֲהִביֵאנּו  ְלַבֵּקׁש:  ָהָיה  ִנָּתן  ִלְכאֹוָרה 
ַמֲאִריִכים ְואֹוְמִרים: "ַוֲהִביֵאנּו... ְותֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו"?

:ַּכָּמה ֵּבאּוִרים ֶנֶאְמרּו ְלָכ

א. ְּבִסְפֵרי ַהּקֶֹדׁש ְמבָֹאר ֶׁשַהְּגֻאָּלה ִּתְתַּבֵּצַע ִּבְׁשֵני ְׁשַלִּבים: ְּתִחָּלה ִיְתַקְּבצּו ָּכל ַהָּגֻלּיֹות ֵמַאְרַּבע 
ַמּדּוַע  מּוָבן  ֶזה  ְלִפי  ִיְׂשָרֵאל.  ְלֶאֶרץ  ְּכֶאָחד  ֻּכָּלם  ַיֲעלּו  ּוִמָּׁשם  ֶאָחד,  ְלָמקֹום  ָהָאֶרץ  ַּכְנפֹות 
ְמַבְּקִׁשים ָאנּו זֹאת ִּבְׁשֵני ֲחָלִקים, ִּכי ְּתִחָּלה ִיְתַקֵּים ָּבנּו: "ַוֲהִביֵאנּו... ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ", ְוַרק 

ְלַאַחר ִמֵּכן: "ְותֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו" ('ּדֹוֵבר ָׁשלֹום' הּוָבא ַּבִּסּדּור 'אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות'). 

ב. ַה'ֲחַתם סֹוֵפר' (ׁשּו"ת, יו"ד סי' קלב) ֵּבֵאר זֹאת ַעל ִּפי ַהָּידּוַע ִּכי ַאף ֵמֵתי חּוץ ָלָאֶרץ ָיקּומּו ִלְתִחַּית 
ַהֵּמִתים, ֶאָּלא ֶׁשִּבְתִחָּלה ִיְתַּגְלְּגלּו ִּבְמִחּלֹות ִמִּקְבֵריֶהם ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוָׁשם ָיקּומּו ִלְתִחָּיה. ַעל ֵּכן 
ֵאיֶנּנּו ִמְסַּתְּפִקים ְּבַבָּקַׁשת "ַוֲהִביֵאנּו ְלָׁשלֹום ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ", ֶאָּלא מֹוִסיִפים ּוְמַבְּקִׁשים: 
"ְותֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו" – ֶׁשִּנְזֶּכה ְלִהָּגֵאל ְּבעֹוֶדּנּו ַּבַחִּיים ְוַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבקֹוָמה 

ְזקּוָפה, ְוא ְלַאַחר ַהִּמיָתה ְּבִגְלּגּול ְמִחּלֹות.

ג. ַּבְּגָמָרא (ַסְנֶהְדִרין צח א) ְמבָֹאר ִּכי ְּגֻאָּלָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְיכֹוָלה ֶׁשָּתבֹוא ִּבְׁשֵני ָּפִנים; ִאם ִיְזּכּו ִּתְהֶיה 
ִהיא ִּבְבִחיַנת 'ִעם ֲעָנֵני ְׁשַמָּיא' (ָּדִנֵּיאל ז יג) – ְּבִנִּסים ְּגלּוִיים ּוְבִנְפָלאֹות ְלַמְעָלה ִמֶּדֶר ַהֶּטַבע, ְוִאם 

א ִיְזּכּו, ָּתבֹא ִהיא ְּבַהְׁשֵקט ּוְבֶהְסֵּתר ִּבְבִחיַנת 'ָעִני ְורֵֹכב ַעל ֲחמֹור' (ְזַכְרָיה ט ט).

 ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ִּבְתִחָּלה ַעל ֶעֶצם ַהְּגֻאָּלה: "ַוֲהִביֵאנּו ְלָׁשלֹום ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ", ַא ַעל ָּכ
ִמָּיד ָאנּו מֹוִסיִפים ּוְמַבְּקִׁשים ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ַהָּדָבר ְּבֶהְסֵּתר ֶאָּלא ְּבֹאֶפן ֶׁשל 'קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו' – 

ְּבֵריׁש ְּגֵלי, ְּבָכבֹוד ּוְבקֹוָמה ְזקּוָפה ('ִׂשְפֵתי ַחִּיים' – ִרַּנת ַחִּיים).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְׁשֵּתי ְנִקיׁשֹות ִמָּׁשַמִים

ע טּתַ בבּבָָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
נקיׁש י

ססִספפּפּור ם
ה (ט') 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


