
ת ת ֻחּקַ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִלְזּכֹות ַּבִּדין ְּבא ַטַעם
”זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה‘ ֵלאמֹר“ (יט ב)

ֵּבֵאר ַּבַעל ’ְּבֵני ִיָּׂששָכר‘:
ַטֲעָמם,  ֶאת  ְלָהִבין  ִמְּבִלי  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּמַקְּיִמים  ַהּתֹוָרה  ֻחֵּקי 
ֵהם ָהעֹוְמִדים לִזְכוָּתם ְּבָכל ֵעת ֶׁשִּמְתעֹוֵרר ֲעֵליֶהם ִקְטרּוג 
ַהָּקדֹוׁש  טֹוֵען  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ַּבִּדין;  ַחָּיִבים  ִנְמָצִאים  ְוֵהם 
ְּבִדְבֵריֶכם  ֶצֶדק  ֵיׁש  ִאם  ַאף  ַהְּמַקְטְרִגים:  ִּבְפֵני  הּוא   ָּברּו
ֶׁשֵאין ָּכל ַטַעם ֲהָיכֹול ִלְפטֹר ֶאת ָּבַני ִמן ַהִּדין, ִמָּכל ָמקֹום 
ֶׁשֵהם  ְּכִפי  ִמָּדה,  ְּכֶנֶגד  ִמָּדה  ַטַעם.  ְּבא  ֶׁשֶאְפְטֵרם  ָראּוי 

ְמַקְּיִמים ֶאת ֻחַּקי ִמְּבִלי ְלָהִבין ֶאת ַטֲעָמם.
ֻחַּקת  ֶׁשְּלָפֵנינּו: ”זֹאת  ֵמַהָּפסּוק  ִלְלֹמד  נּוַכל  ַלְּדָבִרים  ֶרֶמז 
ַהֻחִּקים,  ִקּיּום  ַעל  ה'  ִצָּוה   – ֵלאמֹר"  ה‘  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה 
ְּכֶנֶגד  ּוְלָהִׁשיב  'ֵלאמֹר'  ְּתׁשּוָבה  לֹו  ִיְהֶיה  ֶׁשִּכְבָיכֹול  ְּכֵדי 

ַהְּמַקְטְרִגים ָעֵלינּו.
ַהּנֹוָרִאים:  ַּבָּיִמים  ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשָאנּו  ֶאת  ְלָהִבין  נּוַכל   ְּבָכ
ָּכל  ֵאין  ִאם  ַאף   – ֶּפַׁשע"  ַמִּגיד  מּול  יֶֹׁשר  ֵמִליץ  "ְּבֵאין 
עֹוָלם:  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו  ָאָּנא,  ַהִּדין,  ִמן  ְלפֹוְטֵרנּו  ֶׁשָּיכֹול  ַטַעם 
"ְלַיֲעקֹב,  ָהֲאמּוָרה:  ַהַּטֲעָנה  ֶאת  ַלְּמַקְטְרִגים   – "ַּתִּגיד" 
ְּדַבר חֹק ּוִמְׁשָּפט“ – ֲהא ָנַתִּתי ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֻחִּקים ֶׁשֵהם 
אֹוָתם  ְמַקְּיִמים  ֵהם  זֹאת  ּוְבָכל  ַטֲעָמם,  ֶאת  ְמִביִנים  ֵאיָנם 
ַהִּמְׁשָּפט“,   ַהֶּמֶל ַּבִּמְׁשָּפט  ”ְוַצְּדֵקנּו   :ָּכ  ּוִמּתֹו ְּבִׂשְמָחה, 

ַאף ֶׁשֵאין ְלָכ ִסָּבה ֻמְצֶּדֶקת.
’ְּבֵני ִיָּׂששָכר‘ ַמַאְמֵרי חֶֹדׁש ִּתְׁשֵרי ַמֲאָמר ג ְּדרּוׁש ב

ָלמּות ִמּתֹו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה
”זֹאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבאֶֹהל“ (יט יד)

ִמֵּבית  ַעְצמֹו  ֶאת  ָאָדם  ִיְמַנע  ַאל  ְלעֹוָלם  יֹוָנָתן:  ַרִּבי  ”ָאַמר 
ֶׁשֶּנֱאָמר:  ִמיָתה,  ִּבְׁשַעת  ַוֲאִפילּו  ּתֹוָרה  ּוִמִּדְבֵרי  ַהִּמְדָרׁש 
ִמיָתה  ִּבְׁשַעת  ֲאִפּלּו   – ְּבאֶֹהל‘  ָימּות  ִּכי  ָאָדם  ַהּתֹוָרה  ’זֹאת 

ְּתֵהא עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה“ (ַׁשָּבת פג ב).

’ְּבֵאר  ְּבָכ ִהְסִּביר ַרִּבי מֶֹׁשה ְׁשמּוֵאל ַׁשִּפיָרא רֹאׁש ְיִׁשיַבת 
ַיֲעקֹב‘, ֶאת ִמְנַהג ִיְׂשָרֵאל ַלֲעזֹב ֶאת ָהעֹוָלם ִמּתֹו ֲאִמיַרת 
ַהָּפסּוק ”ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל“. ְּבִמְנָהג ֶזה ְמַקֵּים ָהָאָדם ֶאת ִצּוּוי 
ֲחָכִמים: ”ֲאִפּלּו ִּבְׁשַעת ִמיָתה ְּתֵהא עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה“. ְוַהַּטַעם 
ֶׁשָּבֲחרּו ַּדְוָקא ַּבָּפסּוק ’ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל‘ ְלַמָּטָרה זֹו, הּוא ְלִפי 
ֶׁשּבֹו ַמְתִחיל ָהָאָדם ֶאת ִמְצַות ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו 
ֶאת  ְמַלְּמדֹו  ָאִביו  ְלַדֵּבר  ַהּיֹוֵדַע  ֶׁשָּקָטן  א)  מב  (ֻסָּכה  ֲחָז“ל 

ַהָּפסּוק ’ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל‘, ּוְלִפיָכ ָראּוי ֶׁשַאף ּבֹו ְיַסְּיָמּה.
’ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶּגה‘ ח“א עמ‘ קפד

ִהְתעֹוְררּות ִלְתִפָּלה ַּבֲעִציַרת ְּגָׁשִמים
”ְוִדַּבְרֶּתם ֶאל ַהֶּסַלע ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו“ (כ ח)

”‘ְוִדַּבְרֶּתם ֶאל ַהֶּסַלע‘ – ְׁשֵנה ָעָליו ֶּפֶרק ֶאָחד, ְוהּוא מֹוִציא 
ַמִים ִמן ַהֶּסַלע“ (ילק“ש ֶרֶמז תשסג).

ֵּבֵאר ַהָּנִצי“ב ִמּוֹולֹוִז‘ין:

אֹוָתם ַהַּמִים ֶׁשָּנְבעּו ִמן ַהֶּסַלע, ָהיּו ַּבֲעבּור ְּבֵני ּדֹור ַהִּמְדָּבר 
ַהְפָסַקת  ַאף   ,ֶׁשָּכ ְוֵכיָון  ְּבָיֵמינּו.  ַהּיֹוְרִדים  ַהְּגָׁשִמים  ְּכֵמי 
ַהּתֹוָרה  ִּבְּקָׁשה  ְּבָיֵמינּו.  ְּגָׁשִמים  ַּכֲעִציַרת  ָהְיָתה  ְזִריָמָתם 
ְלַלְּמֵדנּו ֵּכיַצד ָעֵלינּו ִלְנהֹג ְּבֵעת ֲעִציַרת ְּגָׁשִמים: ”ְוִדַּבְרֶּתם 
ֶאל ַהֶּסַלע“ – ”ְׁשֵנה ָעָליו ֶּפֶרק ֶאָחד“, ְּכלֹוַמר, ַמְנִהיֵגי ַהּדֹור 
 ִֹיְּׂשאּו ִלְפֵני ָהָעם ִּדְבֵרי ִּכּבּוִׁשין ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ִלָּבם ִלְׁשּפ
ְּבַמֶּסֶכת  ֶׁשָּׁשִנינּו  ּוְכִפי  ֶׁשַּבָּׁשַמִים.  ֲאִביֶהם  ִלְפֵני  ְּתִפָּלה 
אֹוֵמר  ֶׁשָּבֶהן  ”ַהָּזֵקן  ְּגָׁשִמים  ֲעִציַרת  ֶׁשְּבֵעת  א)  (טו  ַּתֲעִנית 
ִלְפֵניֶהן ִּדְבֵרי ִּכּבּוִׁשין“, ּוְלַאַחר ֶׁשַּיַעְמדּו ָהַרִּבים ְלִהְתַּפֵּלל, 

ֻמְבָטח ִּכי ִּבְזכּות ְּתִפַּלת ַרִּבים: ”ְוָנַתן ֵמיָמיו“.
’ַהֲעֵמק ָּדָבר‘

ְוָינּוַח ְּבָׁשלֹום ַעל ִמְׁשָּכבֹו
”ַוָּיֵרעּו ָלנּו ִמְצַרִים ְוַלֲאבֵֹתינּו“ (כ טו)

ַעל  ָּבָאה  ְּכֶׁשֻּפְרָענּות  ַּבֶּקֶבר,  ִמְצַטֲעִרים  ֶׁשָהָאבֹות  ”ִמָּכאן 
ִיְׂשָרֵאל“ (ַרִׁש“י).

 ְּבָכ ֵּבֵאר ַרִּבי ְצִבי ֶּפַסח ְפַראְנק ָאָב“ד ְירּוָׁשַלִים, ֶאת ֶׁשָאנּו 
ַעל  ְּבָׁשלֹום  ”ְוָינּוַח  ְנָׁשמֹות:  ַהְזָּכַרת  ִּבְתִפַּלת  ְמַבְּקִׁשים 
ִמְׁשָּכבֹו“; ַּכָּוָנֵתנּו ְלַבֵּקׁש ְּבָכ ֶׁשֹּלא ָיבֹואּו ָצרֹות ַעל יֹוְצֵאי 

ֲחָלָציו ֶׁשל ַהִּנְפָטר, ּוְבָכ א ֻיְפַרע ִמְּמנּוָחתֹו ַּבֶּקֶבר.
’ַהָּגַדת ַחְכֵמי ְירּוָׁשַלִים‘ עמ‘ עח

ֵאין ְלִהְתָּגאֹות ְּבכַֹח ַהְּתִפָּלה
 “א ַתֲעבֹר ִּבי ֶּפן ַּבֶחֶרב ֵאֵצא ִלְקָראֶת ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֱאדֹום”

(כ יח)

(ְלֵעיל  ֲאַמְרֶּתם  ֲאִביֶכם;  ֶׁשהֹוִריְׁשֶכם  ַּבּקֹול  ִמְתָּגִאים  ”ַאֶּתם 
פס‘ טז): ’ַוִּנְצַעק ֶאל ה‘ ַוִּיְׁשַמע קֵֹלנּו‘, ַוֲאִני ֵאֵצא ֲעֵליֶכם ְּבָמה 

ֶׁשהֹוִריֵׁשִני ָאִבי (ְּבֵראִׁשית כז מ): ’ְוַעל ַחְרְּב ִתְחֶיה‘“ (ַרִׁש“י).
ַהְּתִמיָהה עֹוָלה ְּכֵמֵאֶליָה: ָהֵכיַצד ָיִהינּו ְּבֵני ָאָדם ְלִהְתַרְבֵרב 
ֶׁשּקֹולֹו  ”ִּבְזַמן  ִּכי  כ)  סה  (ב“ר  ֻהְבַטְחנּו  ַוֲהא  ֶׁשָּכֶזה,  ְּבִסְגנֹון 

ֶׁשל ַיֲעקֹב ָמצּוי ְּבָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ֵאין ַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו“?
ֵּפֵרׁש ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ִמִּזיִדיְטׁשֹוב:

 ְּבָכ ֶׁשַּיִּכירּו   ְּבָכ ֻמְתֶנה  ְלִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּנָּתן  ַהְּתִפָּלה  ּכַֹח 
ִאם   ַא ָּבּה.  ִיְתָּגאּו  ְוא  ָאבֹות  ִּבְזכּות  ֶׁשִּקְּבלּו  ַמָּתָנה  ֶׁשּזֹו 

ִמְתָּגִאים ֵהם ָחִליָלה ִּבְתִפָּלָתם, ִמָּיד ַמְפִסיִדים ֵהם ּכַֹח ֶזה.
ְוָכ ָאַמר ָלֶהם ֱאדֹום: ִאם ”ַאֶּתם ִמְתָּגִאים ַּבּקֹול ֶׁשהֹוִריְׁשֶכם 
ֲאִביֶכם“, ֲאַזי ֵאיְנֶכם ְראּוִיים לֹו, ְוִאם ֵּכן ”ַוֲאִני ֵאֵצא ֲאֵליֶכם 

ְּבָמה ֶׁשהֹוִריֵׁשִני ָאִבי“.
’ְּדַבר ַהָּׂשֶדה‘ אֹות לו

ַהִּסָּבה ֶׁשְּבִגיָנּה א ִהְתַּפֵּלל ַאֲהרֹן ֶׁשִּיָּכֵנס ָלָאֶרץ
”ַקח ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ְוַהַעל אָֹתם הֹר ָהָהר" (כ כה)

ַעל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָמִצינּו ִּכי ִהְרָּבה ְלִהְתַּפֵּלל ְּכֵדי ִלְזּכֹות ְלִהָּכֵנס 
ָלָאֶרץ, ְלֻעַּמת זֹאת ַעל ַאֲהרֹן ָאִחיו א ִהְתַּפֵּלל ְּכָלל, ְוַאף 

א ָמִצינּו ֶׁשַאֲהרֹן ַעְצמֹו ִהְתַּפֵּלל ִלְזּכֹות ְלָכ, ַמּדּוַע?
ְּבלּוָלה‘:  ’ִמְנָחה  ַּבַעל  ַרַּפּפֹוְרט  ְמַנֵחם  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש 
ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִנְתַאָּוה  ָמה  ”ִמְּפֵני  מּוָבא:  א)  יד  (סֹוָטה  ַּבְּגָמָרא 
אֹו   ,ָצִרי הּוא  ִמִּפְרָיּה  ֶלֱאכֹל  ְוִכי  ִיְׂשָרֵאל;  ְלֶאֶרץ  ִלָּכֵנס 
ַהְרֵּבה  מֶֹׁשה:  ָאַמר   ָּכ ֶאָּלא,   ?ָצִרי הּוא  ִמּטּוָבּה  ִלְׂשּבַֹע 
ִמְצוֹות ִנְצַטּוּו ִיְׂשָרֵאל, ְוֵאין ִמְתַקְּיִמין ֶאָּלא ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 

ֶאָּכֵנס ֲאִני ָלָאֶרץ ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַקְּימּו ֻּכָּלם ַעל ָיִדי“.
ַהָּדָבר  ׁשֹוֶנה  ְּברּוִרים,  ַהְּדָבִרים  מֶֹׁשה  ְּכַלֵּפי  ֶׁשְּבעֹוד  ֶאָּלא 
ַהִּמְתַקְּימֹות  ְּכֻהָּנה  ִמַּמְּתנֹות  ֵלָהנֹות  ֶהָעִתיד  ַאֲהרֹן  ְּכַלֵּפי 
ְּבֵפרֹות ָהָאֶרץ. ִמְּפֵני ֶׁשֲעלּוִלים ְלַרֵּנן ַאֲחָריו: ”ֶלֱאכֹל ִמִּפְרָיּה 

הּוא ָצִרי“, ּוְלִפיָכ א ִהְתַּפֵּלל ֶׁשִּיְזֶּכה ְלִהָּכֵנס ָלָאֶרץ.
ְּבֹאֶפן ַאֵחר ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִּפיְנָחס ַהֵּלִוי הֹורֹוִביץ ַּבַעל ’ַהַהְפָלָאה‘:
ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ְּכָבר ָקַבע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמְחִליף – ֶאְלָעָזר 
ְּבָיֵדינּו  הּוא  ְּכָלל  ֶׁשֵּכן  ְּתִפָּלתֹו.  ּתֹוִעיל  א   ֶׁשָּכ ְוֵכיָון  ְּבנֹו, 
ֶׁשֵּכיָון ֶׁשָּנַתן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּגֻדָּלה ָלָאָדם, ֵאינֹו נֹוְטָלּה 
ִמֶּמּנּו (ַרִׁש“י ְׁשמּוֵאל א טו כט). ַא ְלמֶֹׁשה א ִנְקַּבע ַמְחִליף ַעד 
ֶׁשהּוא ַעְצמֹו ִּבֵּקׁש (ְלַהָּלן כז טז): ”ִיְפקֹד ה‘... ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה“, 

ּוְלִפיָכ ָסבּור ָהָיה ֶׁשּתֹוִעיל ְּתִפָּלתֹו ְלִבּטּול ַהְּגֵזָרה.
’ִמְנָחה ְּבלּוָלה‘ ְּדָבִרים ג כג; ’ֵסֶפר ַהַּמְקֶנה‘ ִקּדּוִׁשין לט ב

ֲעָמֵלק ִּבֵּקׁש ִלְמנַֹע ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמְּתִפָּלה
”ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶל ֲעָרד“ (כא א)

ִּבְלׁשֹון  ְלַדֵּבר  ְלׁשֹונֹו  ֶאת  ְוִׁשָּנה  ֲעָמֵלק...  ֶזה   – ”‘ַהְּכַנֲעִני‘ 
הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ִמְתַּפְּלִלים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּיְהיּו  ְּכֵדי  ְּכַנַען, 
ִיְׂשָרֵאל  ָראּו  ְּכַנֲעִנים.  ֵאיָנם  ְוֵהם  ְּבָיָדם,  ’ְּכַנֲעִנים‘  ָלֵתת 
ָאְמרּו  ְּכַנַען,  ְלׁשֹון  ּוְלׁשֹוָנם  ֲעָמֵלִקים  ִּכְלבּוֵׁשי  ְלבּוֵׁשיֶהם 

ִנְתַּפֵּלל ְסָתם...“ (ַרִׁש“י).
ְּבִדְבֵרי ַרִׁש“י ְמבָֹאר ִּכי ָהֲעָמֵלִקים ִׁשּנּו ַרק ֶאת ְלׁשֹוָנם ְוא 
ֶאת ַמְלּבּוֵׁשיֶהם, ְוַעל ִּפי ֶזה ָּתְמהּו ַּבֲעֵלי ַהּתֹוְספֹות (ר“ה ג א 
ד“ה ַוִּיְׁשַמע) ַעל ְלׁשֹון ַהַּפְיָטן ְּביֹוְצרֹות ְלָפָרַׁשת ָזכֹור: ”ְּכסּות 

ְוָלׁשֹון ִׁשָּנה, ֱהיֹות ֶמֶל ֲעָרד“?
ֶׁשַּכָּוַנת  (ָׁשם)  ַהַּמַהְרָׁש“א  ֵּבֵאר  ַרִׁש“י  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְלַיֵּׁשב  ְּכֵדי 
ֶאָּלא  ְלׁשֹונֹו,  ְוֶאת  ְּכסּותֹו  ֶאת  ִׁשָּנה  ֶׁשֲעָמֵלק  ֵאיָנּה  ַהַּפְיָטן 
נֹוַתר  הּוא  ַהְּכסּות:  ּוֵבין  ַהָּלׁשֹון  ֵּבין  ְוֶהְבֵּדל  ִׁשּנּוי  ֶׁשָּיַצר 
ָלבּוׁש ְּבַמְלּבּוֵׁשי ֲעָמֵלִקים ְוִׁשָּנה ֶאת ְלׁשֹונֹו ִלְכַנֲעִנית ְּכֵדי 

ֶׁשֹּלא ֵיְדעּו ִיְׂשָרֵאל ַעל ֵאיזֹו ֻאָּמה ְלִהְתַּפֵּלל.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם
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ְלהֹורֹות ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן
”ִׁשְמעּו ָנא ַהּמִֹרים ֲהִמן ַהֶּסַלע נֹוִציא ָלֶכם ָמִים“ (כ י)

ֶרֶמז  ’ָאֵמן‘ –  ִהָּנם  ֲהִמן“  ַהּמִֹרים  ַהֵּתבֹות: ”ָנא  סֹוִפי 
ֶׁשהּוא  ָמקֹום  ְּבָכל  ַההֹוָרָאה  מֹוֵרי  ֶׁשל  ְלחֹוָבָתם 
ְלהֹורֹות ֶאת ָהָעם ּוְלַהְזִהיָרם ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן, ַּכּמּוָבא 

ַּבֵּסֶפר ’ֶּדֶר מֶֹׁשה‘ (ְליֹום יא).
’ֵחֶלק ַיֲעקֹב‘ ֻחַּקת

ָרֵזי ֱאמּוִנים
 ,“

ָרֵזיּוׁש ב
על ֲעִנַּית א

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר. ְּבקֹול. ְּבַכָּוָנה. ְּבַחְברּוָתא.

ִּתְׁשִעים
ֲאֵמִנים

ַעל ְיֵדי
ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר

ַהָּקדֹוׁש,  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ְּדִהּלּוָלא  יֹוָמא  ָיחּול  (תקצ“א)  ְּבַתּמּוז  י“א  ִראׁשֹון  ְּביֹום 
ְּבנֹוֵגַע  ָּגדֹול  ִחּדּוׁש  ִמִּזיִדיְטׁשֹוב.  ְצִבי‘  ָה‘ֲעֶטֶרת  ַּבַעל  ָהֱאִקי,  ַהְּמֻקָּבל 

ְלַתָּקַנת ֲחָכִמים ַלֲענֹות ַצִּדי“ק ֲאֵמִנים ְּבָכל יֹום הּוָבא ִּבְׁשמֹו:

ֶאת ִמְכַסת ִּתְׁשִעים ָהֲאֵמִנים ֵיׁש ַלֲענֹות ַעל ְּבָרכֹות ַהֶּנֱאָמרֹות עֹוד 
קֶֹדם ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ֶׁשל ַׁשֲחִרית. ּוְלַמֲעָלה זֹו ָיכֹול ִלְזּכֹות ַרק 
ַהַּמְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ֶׁשל ַּכָּמה ֲאָנִׁשים, ְּכִפי 
ֶהָערֹות ’ְּבֵני ַאָּבא‘ ַעל ’ְּפתֹוָרא ְּדַאָּבא‘ ִעְנַין ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר אֹות ו  ֶׁשָּנַהג ָהֲאִריָז“ל.  
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ַמְׁשֵּבר ַּכְלָּכִלי זֹוִהי ְמִציאּות ֶׁשַאף ֶאָחד א ְמַאֵחל ְלַעְצמֹו. ְמִציאּות ֶׁשְּבַבת ַאַחת 
ְיכֹוָלה ִלְסחֹף ִמְׁשָּפָחה ְׁשֵלָמה ֵמַחִּיים ְרגּוִעים ַעל ַיֶּבֶׁשת ַהִּׁשְגָרה, ֶאל ּתֹו ָים סֹוֵער 
ְּכֵדי  ּוִבָּטחֹון  ֱאמּוָנה  ֶׁשל  ַרָּבה  ִמָּדה  ְּדרּוָׁשה  אֹוִנים.  ְוחֶֹסר  ִּבְלּבּול  ַוָּדאּות,  ִאי  ֶׁשל 
ְלַׁשֵּמׁש  ַאף  הּוא  ָיכֹול  ֵׂשֶכל  ְּבׂשּום  ִּכי  ִמְסַּתֵּבר   ַא ֶׁשָּכֶזה,  ַמְׁשֵּבר  ִעם  ְלִהְתמֹוֵדד 
ְּכָמנֹוף ָעְצָמִתי ִלְצִמיָחה רּוָחִנית, ְּכִפי ֶׁשִּתְקְראּו ַּבִּמְכָּתב ֶׁשִּלְפֵניֶכם. ִמְכָּתב ֶׁשהּוא 
ְּבֶעֶצם ִסּפּור ֲאִמִּתי ֶׁשִּנְׁשַלח ַעל ְיֵדי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה ְלִמְׂשְרֵדי ’ְּבֵני ֱאמּוִנים‘. ֲהֵרי הּוא 

ִלְפֵניֶכם ְּבִׁשּנּוי ְּפָרִטים ִמְתַּבֵּקׁש.

ִלְכבֹוד ִאְרּגּון ’ְּבֵני ֱאמּוִנים‘,

ָׁשלֹום ּוְבָרָכה.

ָׁשִנים  ִמֶּזה  ִּכי  ֲאַצֵּין  ִמְכָּתִבי  ְּבֶפַתח 
ָקבּוַע  ְּבֹאֶפן  ִלְקרֹא  זֹוֶכה  ֶׁשֲאִני  ִמְסָּפר 
’ְוכֹל  ַהִּנְפָלא  ֲעלֹוְנֶכם  ֶאת  ָׁשבּוַע  ְּבָכל 
ֶמֶסר,  ּוָמֵלא  ִנְפָלא  ָעלֹון   – ַמֲאִמיִנים‘ 
ְּבִכְליֹון  לֹו  ְמַצִּפים  ִויָלַדי  ֲאִני  ֲאֶׁשר 
ֶאת  ְלַהְגִּדיר  ֶאְרֶצה  ִאם  ַמָּמׁש.  ֵעיַנִים 
ֲאַצֵּין  ְקָצרֹות,  ְּבִמִּלים  ִׁשְבחֹו  ִמְּקָצת 
חֶֹמר  ֶׁשֵּמִכיל  ּוְמֻמָּקד  ַּדק  ָעלֹון  ֶׁשֶּזהּו 
ָעִׁשיר ּוֻמְׁשָקע, ַהְּמַׁשֵּלב ְּבתֹוכֹו ֲאָמרֹות 
ִנְפָלאֹות, ֵּבאּוֵרי ְּתִפָּלה, מֹוָדָעה ֻמְצַלַחת 

ְוִסּפּור ְמַרֵּגׁש, ִּבְבִחיַנת ’ַקב ְוָנִקי‘.

ִאיִׁשי  ְּבִסּפּור  ֶאְתֶכם  ְלַׁשֵּתף  ָרִציִתי 
ֶׁשָּלּה ָזִכיִתי  ְמֻיֶחֶדת  ּוְבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא 
אּוַלי  ָאֵמן.  ֲעִנַּית  ַעל  ַהַהְקָּפָדה  ִּבְזכּות 
ֶאְזֶּכה ּוְתַפְרְסמּוהּו ְלִזּכּוי ָהַרִּבים, ְוָהָיה 

ֶזה ְׂשָכִרי.

ְּתקּוָפה  ְּבאֹוָתּה  ְּכָׁשָנה.  ִלְפֵני  ֶזה  ָהָיה 
ָחִויִתי ַמְׁשֵּבר ַּכְלָּכִלי א ָּפׁשּוט. ֵמָאָדם 
ַהִּמְׂשַּתֵּכר ְּבַהְכָנסֹות ְקבּועֹות ּוְמֻכָּבדֹות 

ָהַפְכִּתי ְלַבַעל חֹוב ִנְרָּדף ַוֲחַסר ּכֹל.

ִנְרֶאה  ֵּכיַצד  ָלֶכם  ְלָתֵאר  ָיכֹול  ֵאיֶנִּני 
ֲאֶׁשר  ְּברּוָכה,  ִמְׁשָּפָחה  ַּבַעל  ָאָדם 
ּוִפְתאֹום  ְמֻבָּסִסים,  ַחִּיים  ַחי  ַעָּתה  ַעד 
ְּבֶאְמַצע ַהַחִּיים מֹוֵצא ַעְצמֹו ָעִני ְוֶאְביֹון, 
ֶּכֶסף  ְמַעט  ְולּו  ִּבְרׁשּותֹו  ֶׁשֵאין  ָּכֶזה 

ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו יּוַכל ְלַפְרֵנס ֶאת ְיָלָדיו.

ְסִביָרה.  ַחִּיים  ְלָרַמת  ֻהְרְּגלּו  ְיָלַדי 
 ַא מֹוָתרֹות,  ַחֵּיי  ָחִיינּו  א  ֵמעֹוָלם 
ֶאת  ְלָהִׁשיב  ֶׁשֹּלא  ִהְׁשַּתַּדְלִּתי   ֵמִאיָד
ְּפֵניֶהם ֵריָקם. ַעָּתה ֶנֱאַלְצִּתי ִלְמנַֹע ֵמֶהם 
ְוָהְיָתה  ַהִּמיִניָמִלִּיים,  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ַאף 
זֹאת ַּבֲעבּוִרי ְמִׂשיָמה ָקָׁשה ִמְּנׂשֹא. א 
ְוַהָּדָבר  ֶׁשָּכֵאֶּלה,  ְלַמָּצִבים  ָרִגיל  ָהִייִתי 
ִּכְמַעט   – ַּבָּיִמים  נֹוָרא.  ְלֶמַתח  ִלי  ָּגַרם 
ִמְתעֹוֵרר  ָהִייִתי  ּוַבֵּלילֹות  ָאַכְלִּתי,  ְוא 
ֶאת  ְּבָׂשִרי  ַעל  ָחִויִתי  ִסּיּוִטים.  ְרדּוף 

ַמֲאַמר ֲחָז“ל: ”ָעִני ָחׁשּוב ַּכֵּמת“.

א  ּוְדָבִרים  ִּדין  ְלַאַחר  ַהָּיִמים,  ְּבַאַחד 
ִהְתַקּׁשּו  ֲאֶׁשר  ֵּביִתי  ְּבֵני  ִעם  ָּפׁשּוט 
ִּבְלִּתי  ֵחֶלק  ֶׁשִהָּוה  ַהַּמָּצב,  ֶאת  ָלֵׂשאת 
ֶאת  ָנָׂשאִתי  ַּכְלָּכִלִּיים,  ִמְּקָׁשִיים  ִנְפָרד 
ָהִייִתי  ְלִהְתַּפֵּלל.  ַהַּמֲעָרִבי  ַלּכֶֹתל  ַרְגַלי 
ָׁשם  ְוָׁשַפְכִּתי  ִנְׁשָמִתי  ִעְמֵקי  ַעד  ָׁשבּור 

ְּדָמעֹות ַּכַּמִים.

 ַא ְּבַמֶּׁשהּו,  ְלִהְתַחֵּזק  ֶׁשָעַלי  ִהְרַּגְׁשִּתי 
א ָיַדְעִּתי ַמהּו ַהָּדָבר ַהָּנכֹון ֶׁשְּכַדאי ִלי 
ִהְתרֹוְצצּו  ַרִּבים  ַרְעיֹונֹות  ּבֹו.  ְלִהְתַחֵּזק 
ֵּביֵניֶהם.  ִלְבחֹר  ְוִהְתַקֵּשׁיִתי  ְּבמִֹחי 
ֵסֶפר  ָּכל  ֶאת  לֹוַמר  ֶהְחַלְטִּתי  ְלַבּסֹוף, 
ִלְׂשִריד   ָסמּו ְּבָפסּוק,  ָּפסּוק  ְּתִהִּלים 
ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו. ִקִּויִתי ֶׁשְּבַמֲהַל ֲאִמיַרת 

ַהְּתִהִּלים ָיצּוץ ְּבמִֹחי ַרְעיֹון ֻמְצָלח.

ֶּפֶרק,  ַאַחר  ֶּפֶרק  ִלְקרֹא  ִהְתַחְלִּתי 
ַּכֲאֶׁשר ִמֶּטַבע ַהְּדָבִרים – ֶאת ַהְּפסּוִקים 

ּוְמצּוָקה  ֲעִנּיּות  ֶׁשל  ַמָּצב  ַהְּמָתֲאִרים 
ְּבִׂשיַמת  ַּכָּוָנה,  ְּבֶיֶתר  ָאַמְרִּתי  ַּכְלָּכִלית 

ֵלב ּוְבַמְחָׁשָבה ְיֵתָרה.

ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי  ט‘,  ְּבֶפֶרק   ,ָּכ ְּבִעְקבֹות 
ֶאְביֹון“,  ִיָּׁשַכח  ָלֶנַצח  א  ”ִּכי  ַלָּפסּוק: 
ַאַחר ֶׁשִהְתַעַּכְבִּתי ְמַעט ְּבַכָּוָנתֹו, ַׂשְמִּתי 
ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהָּנם  ֵּתבֹוָתיו  ֶׁשָראֵׁשי  ֵלב 
ֲעלֹוְנֶכם,  ֶׁשל  ֻמְׁשָּבע  ְּכקֹוֵרא  ’ָאֵמן‘. 
ּוִמָּתִמיד  ֵמָאז  ָהָיה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  נֹוֵׂשא 
ָהָאמּור  ֶאת  ּוְכֶׁשִגִּּליִתי  ְלִלִּבי,  ָקרֹוב 
ְּתׁשּוָבה:  ִקַּבְלִּתי  ’ִהֵּנה  ְּבִלִּבי:  ָאַמְרִּתי 
ַיֲעֶלה  ְוָאז  ָאֵמן,  ַּבֲעִנַּית  ְלִהְתַחֵּזק  ָעַלי 
ִזְכרֹוִני ְלטֹוָבה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ְוא ֶאָּׁשַכח ַחס ְוָׁשלֹום‘. 

ִנְרֶּגֶׁשת.  ְּתִהִּלים  ַּבֲאִמיַרת  ִהְמַׁשְכִּתי 
ִקַּבְלִּתי  ַהְּקִריָאה  סֹוף  ִלְקַראת  ְוִהֵּנה, 
ְּכֵדי   ּתֹו ַּבֵּׁשִנית;  ַהַּמַחץ  ְּתׁשּוַבת  ֶאת 
ֶׁשֲאִני אֹוֵמר ְּבַכָּוָנה ֶאת ַהָּפסּוק (ְּתִהִּלים 
ֶאְביֹון  ִליִמין  ַיֲעמֹד  ”ִּכי  לא):  קט 
ֶׁשַּגם  ְלַתְדֵהָמִתי  ִהְבַחְנִּתי  ְלהֹוִׁשיַע...“, 
ָאֵמן!  ֶׁשל  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  הּוא  ֶזה  ָּפסּוק 
ִלְפֵני ֵכן ָהָיה ֶזה ַהָּפסּוק: ”ִּכי א ָלֶנַצח 
ִיָּׁשַכח ֶאְביֹון“ ּוִמָּיד ְּכֶׁשִּקַּבְלִּתי ַעל ַעְצִמי 
ְלִהְתַחֵּזק ְּב‘ָאֵמן‘ ִהִּגיָעה ַהַהְבָטָחה: ”ִּכי 

ַיֲעמֹד ִליִמין ֶאְביֹון ְלהֹוִׁשיַע“. 

ַעְכָׁשו ְּכָבר ֵהַבְנִּתי ְלא ָסֵפק: ִמָּׁשַמִים 
רֹוִצים ֶׁשֶאְתַחֵּזק ַּבֲעִנַּית ָאֵמן! ֶהְחַלְטִּתי 
ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ֲאִמיַרת  ַעל  ְלַהְקִּפיד 
ְּבַחְברּוָתא ִמיֵדי יֹום ֲאִני ְוָכל ִמְׁשַּפְחִּתי, 

ְוֵכן ַעל ֲאִמיַרת ָאֵמן ְּבָכל ִהְזַּדְּמנּות.

ֲחזֹר   ְּבֶדֶר עֹוד  ִהְתַרֵחׁש:  ְוַהֶּפֶלא 
ַיְלדּות,  ֲחֵבר  ֵאַלי  ִהְתַקֵּׁשר  ֵמַהּכֶֹתל 
ֶׁשְּכָבר ָׁשִנים א ִּדַּבְרִּתי ִעּמֹו. ָעִניִתי לֹו, 
ְוהּוא ְלַאַחר ַּכָּמה ִמּלֹות ִנימּוס, ִסֵּפר ִלי 
ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶרֶׁשת ֶׁשל ֲחֻנּיֹות ְוהּוא ְמַחֵּפׂש 

ַזְכָין ֶׁשִּיְפַּתח ֲחנּות ָּכזֹו ְּבִעיר ְמגּוַרי. 

ֲאגֹוָרה  ְולּו  ִלי  ֶׁשֵאין  לֹו  ְּכֶׁשָאַמְרִּתי 
ֶׁשהּוא  אֹוִתי  ִהְרִּגיַע  הּוא  ְלַהְׁשִקיַע, 
ִיְמסֹר ִלי ְסחֹוָרה ַוֲאַׁשֵּלם לֹו ְּכֶׁשֶאְמּכֹר. 
ְוָאֵכן ָּפַתְחִּתי ֲחנּות ָּכזֹו, ְּכֶׁשֲאִני ְוִאְׁשִּתי 
ְוַעד  ִמּבֶֹקר  ְּבִמְׁשָמרֹות  ָּבּה  עֹוְבִדים 
ֲעצּוָמה  ְּבָרָכה  ָרִאינּו  ה‘   ּוָברּו ֶעֶרב, 

ַּבֲעָמֵלנּו, ַּפְרָנָסה ָיָפה ּוְמבֶֹרֶכת.

ְּבַמְקִּביל ָּפַתְחנּו ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית ֵעֶסק ֶׁשל 
ָאֵמן. ָּכל ַהְּבָרכֹות: ִמִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְוַעד 
ְלא  ְּבקֹול  ֶנֱאָמרֹות  ’ַהַּמִּפיל‘  ִּבְרַּכת 
ְּבקֹול!!!  ַרק  ֶנֱאֶמֶרת  ְּבָרָכה  ְּפָׁשרֹות! 
ַקָּים  ֶׁשֹּלא  ֻמָּׂשג  ִהיא  ָאֵמן  ְלא  ְּבָרָכה 
ְמַׂשְגְׂשִגים  ָה‘ֲעָסִקים‘  ּוְׁשֵני  ֶאְצֵלנּו, 

ְּבַמְקִּביל.

ֲאִני מֹוֶדה ָלֶכם ִמָּכל ֵלב ַעל ַהּמּוָדעּות 
ַרָּבה  ְזכּוְתֶכם  ַלּנֹוֵׂשא.   ֶׁשֶהֱעֵליֶתם 
ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין  ָלַרב  ה‘  ִיֵּתן  ַוֲעצּוָמה. 
ִּבְפִעיֻלּיֹוָתיו   ְלַהְמִׁשי ּכַֹח  ּוְלִמְׁשַּפְחּתֹו 

ַהִּנְׂשָּגבֹות.
ִּבְבָרָכה ֶנֱאָמָנה,
ש.י.

ֲאִריכּות ָיִמים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת
ְלַרִּבי  ֵליּה  ”ָאְמרּו  הּוָבא:  א)  (ח  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ְּבֶאֶרץ  ְזֵקִנים  [ֶיְׁשָנם  ְּבָבֶבל!‘  ָסֵבי  ’ִאיָּכא  יֹוָחָנן: 
ִויֵמי  ְיֵמיֶכם  ִיְרּבּו  ’ְלַמַען  ְוָאַמר:  ָּתַמּה  ָּבֶבל] 
ָלָאֶרץ  ְּבחּוָצה  ֲאָבל  ְּכִתיב,  ָהֲאָדָמה‘  ַעל  ְבֵניֶכם 
ְלֵבי  ּוְמַחְּׁשֵכי  ’ִּדְמַקְּדֵמי  ֵליּה:  ַאְמֵרי  א?!‘ 
ְלֵבית  ָלבֹא  ַמְקִּדיִמים  ְזֵקִנים  [אֹוָתם  ְּכִניְׁשָתא‘ 
ַלֲחֵׁשָכה],  ַעד  ִמָּׁשם  יֹוְצִאים  ְוֵאיָנם  ַהְּכֶנֶסת 
ֶהֱאִריכּו   ָּכ [ִמּׁשּום  ְלהּו‘  ְּדַאֲהִני  ’ַהְינּו  ָאַמר: 

ָיִמים]“.
ֶזה  ּוְכֵעין  (ֵעֶקב,  ָיָקר‘  ַה‘ְּכִלי  ָּכַתב  ַהְּדָבִרים  ְּבֵבאּור 
ֻהְבְטחּו  ִּכי  ַאף  ָׁשם):  ִלְבָרכֹות  בח“א  ַהַּמַהְרָׁש“א  ֵּבֵאר 

ִמָּכל  ְיֵמיֶהם,  ִיְרּבּו  ָהֲאָדָמה‘  ’ַעל  ֶׁשַרק  ִיְׂשָרֵאל 
ָלָאֶרץ  ֶׁשְּבחּוץ  ַהְּכֶנֶסת  ָּבֵּתי  ַאְדַמת  ֲהֵרי  ָמקֹום 
”ֲעִתיִדין  ֶׁשֲהֵרי  ִיְׂשָרֵאל,  ֵמֶאֶרץ  ְּכֵחֶלק  ֶנֱחֶׁשֶבת 
ֶׁשִּיָּקְבעּו  ֶׁשְּבָבֶבל  ִמְדָרׁשֹות  ּוָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי 
ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל“ (ְמִגָּלה כט א). ְוֵכיָון ֶׁשאֹוָתם ְזֵקִנים 
ָהיּו ְרִגיִלים ְלַהְׁשִּכים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֶנְחַׁשב ָלֶהם 
ַהָּדָבר ְּכִאּלּו ָּדרּו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ּוִמּׁשּום ָּכ ָזכּו 

ַלֲאִריכּות ָיִמים.
הֹוִסיף  תקג)  ַמֲאָמר  (ח“ד  ֶאְפַרִים‘  ’עְֹללֹות  ְּבִסְפרֹו 
ַהְקָּדַמת  ֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת  ָיָקר‘  ַה‘ְּכִלי  ּוֵבֵאר 
 :ָּכ ָיִמים  ַלֲאִריכּות  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַהַהָּגָעה 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֶׁשִהּנֹו ְמקֹור ַהַחִּיים, ַּכָּכתּוב 
(ְּתִהִּלים לו י): ”ִּכי ִעְּמ ְמקֹור ַחִּיים“ – ׁשֹוֵכן ְּבָבֵּתי 

ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ְּכָכל   ,ְלִפיָכ ִמְדָרׁשֹות,  ּוָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות 
ֵהם   ָּכ ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ְלַהִּגיַע  יֹוֵתר  ַמְקִּדיִמים 

ְּדֵבִקים ּבֹו יֹוֵתר, ּוִמֵּמיָלא ֵהם ַמֲאִריִכים ָיִמים.
ֶאל  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ְמָקֵרב  ָהָיה  ִמְּבִריְסק  ַהְּגִרי“ז 
ְּבָכל  ַהָּידּוַע  ַהחֹק  ִּפי  ַעל  ָמָׁשל   ְּבֶדֶר ַהֵּׂשֶכל 
ַהְּמִדינֹות, ִּכי ּתֹוַׁשב ֶאֶרץ ָזָרה ַהְּמַבֵּקׁש ְלִהָּמֵלט 
ֵמֵאיַמת ַהחֹק ְּבֶאֶרץ ֶׁשָּבּה ִמְתָאֵרַח, ָיכֹול ְלַהִּציל 
ַעְצמֹו ְּבֶאְמָצעּות ְּכִניָסה ְלתֹו ַה‘ַּׁשְגִרירּות‘ ֶׁשל 
ֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹו. ֵּבין ָּכְתֵלי ַהַּׁשְגִרירּות ֶנְחָׁשב הּוא 
ְלֻחֵּקי  ּתֶֹקף  ָּבּה  ְוֵאין  מֹוַלְדּתֹו,  ְּבֶאֶרץ  ְּכִנְמָצא 

ַהְּמִדיָנה ַהְּמָאַרַחת.
ֶׁשָחַרב  ”ִמּיֹום  א):  ח  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ָאְמרּו  ְוִהֵּנה 
הּוא   ָּברּו ְלַהָּקדֹוׁש  לֹו  ֵאין  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית 
ִּבְלַבד“,  ֲהָלָכה  ֶׁשל  ַאּמֹות  ַאְרַּבע  ֶאָּלא  ְּבעֹוָלמֹו 
ִהָּנם  ַהְּכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי  ָלָאֶרץ  ְּבחּוץ  ֶׁשַאף  ְוִנְמָצא 
ְוַהִּנְמָצא  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְּכ‘ַׁשְגִרירּות‘ 
ַנֲחַלת   – ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ְּכִנְמָצא  ָּכמֹוהּו  ְּבתֹוָכם 
(’ְמֻצֶּוה  ָיִמים  ָּבֶבל  ִזְקֵני  ֶהֱאִריכּו   ָּכ ִמּׁשּום  ה‘. 

ְועֹוֶׂשה‘, מֹוָרא ִמְקָּדׁש פ“ד).

ִמְּפֵני ָמה ’ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם‘?
ַאָּבא  ַּבר  ִחָּיא  ַרִּבי  ֶנְחְלקּו  ב)  לב  (ַׁשָּבת  ַּבְּגָמָרא 
ְוַרִּבי יֹוסֵי ַעל ָמה ִמְתַיֵחס ַהָּכתּוב: ”ְלַמַען ִיְרּבּו 
ְיֵמיֶכם“: ָהֶאָחד סֹוֵבר ִּכי ַהָּכתּוב ִמְתַיֵחס ְלִמְצַות 
ִּכי  ָּדַרׁש   ּוְלִפיָכ לֹו,   ְּבָסמּו ֶׁשֶּנֶאְמָרה  ְמזּוָזה 
ֲאִריכּות ְיֵמי ָהָאָדם ְּתלּוָיה ְּבִקּיּום ִמְצַות ְמזּוָזה 
ָּכָראּוי, ּוִמְׁשֵנהּו סֹוֵבר ִּכי ַהָּכתּוב ִמְתַיֵחס ְלִמְצַות 
ַלָּפסּוק  ֶׁשָּקַדם  ַּבָּפסּוק  ֶׁשֶּנֶאְמָרה  ּתֹוָרה  ִלּמּוד 
ֶׁשְּלָפָניו: ”ְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר ָּבם“.
ֶׁשֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ַמהּות  ַעל  ָמִצינּו  ֵּבאּוִרים  ַּכָּמה 
ֲאִריכּות   – ְׂשָכָרּה  ְלֵבין  ַלָּבִנים  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד 

ָיִמים:
ָהַרב  ֵּפֵרׁש  ִזיָע“א  ַהַּמֲהִרי“ד  ָאִביו  ְּבֵׁשם  א. 
ַהָּטהֹור  ַּבֻּׁשְלָחן  ִמֶּבעְלְזא  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשָעַר ַּבַּׁשָּבת ָהַאֲחרֹוָנה ְלַחָּייו (ָּפָרַׁשת ֵעֶקב תשי“ז):

ְלהֹוִסיף  ֶאְפָׁשר  ִאי  ָהֶעְליֹון  ֶׁשָּבעֹוָלם  ָידּוַע  ִהֵּנה 
ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, ּוְכַמֲאַמר ַהָּכתּוב (קֶֹהֶלת ט 
י): ”ִּכי ֵאין ַמֲעֶׂשה ְוֶחְׁשּבֹון ְוַדַעת ְוָחְכָמה ִּבְׁשאֹול 
ֲאֶׁשר ַאָּתה הֵֹל ָׁשָּמה“. אּוָלם ָאְמרּו ַהַּצִּדיִקים, 
ִּכי ׁשֹוֶנה ַהָּדָבר ֵאֶצל ִמי ֶׁשהֹוִתיר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֵּבן 
 אֹו ַּתְלִמיד ֶׁשִּלְּמדֹו  ּתֹוָרה, ֶׁשֵּכיָון ֶׁשַהָּלה ַמְמִׁשי
ָהַרב  אֹו  ָהָאב  ָיכֹול  ִּבְזכּותֹו,  ְּבתֹוָרה  ַלֲהגֹות 

ְלַהְמִׁשי ּוְלִהְתַעּלֹות ִמּכֹחֹו ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון.
ְּבָכ ִמְתָּפֵרׁש ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: ”ְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם 

ֶאת ְּבֵניֶכם... ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם... ִּכיֵמי ַהָּׁשַמִים 
”ְוִלַּמְדֶּתם  ִמְצַות  ֶאת  ְּתַקְּימּו  ִאם   – ָהָאֶרץ“  ַעל 
ַיְמִׁשיכּו  ’ַּבָּׁשַמִים‘,  ִּבְהיֹוְתֶכם  ַאף  ֲאַזי  אָֹתם“, 
ִיְתַוְּספּו  טֹוִבים  ּוַמֲעִׂשים  ְלִהְתַרּבֹות,  ’ְיֵמיֶכם‘ 
ָלֶכם, ְּכִפי ֶׁשָהָיה ִּביִׁשיַבְתֶכם ַעל ָהָאֶרץ ְּבעֹוְדֶכם 
ַחִּיים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה (ֵמֵעדּות ַהְּגִרי“ׁש אּוְנַגר ֶׁשָּנַכח ַּבָּמקֹום, 

’ּתֹוַרת ִאיׁש‘ ח“ב עמ‘ תעד).

ַרֵּבנּו  ְּבֵׁשם  ֵהִביא  כב)  סי‘  ָּדִוד‘  (’ֵלב  ַהִחיָד“א  ב. 
ַחִּיים ִויַטל ֶׁשְּלָכל ָאָדם ֻהְקְצָבה ִמְכַסת ִּדּבּוִרים 
הּוא  ִאם  ַחָּייו.  ְׁשנֹות  ָּכל   ְּבֶמֶׁש ְלַדֵּבר  ֶׁשּיּוַכל 
ְמַקֵּצר  ֲהֵרי הּוא  ְּבֵטִלים  ָּבּה ִלְדָבִרים  ִמְׁשַּתֵּמׁש 
ֲהֵרי  ּתֹוָרה,  ְלִדְבֵרי  ָּבּה  ִמְׁשַּתֵּמׁש  ִאם   ַא ָיָמיו, 
ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּכתּוב  ָאַמר   ְוָכ ָיָמיו.   ַמֲאִרי הּוא 
ָלֶכם,  ֶׁשִּנָּתן  ַהִּדּבּור  ּכַֹח  ָּכל  ֶאת  ִּתְׁשְמרּו  ִאם 
”ְלַדֵּבר ָּבם“ – ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה, ִמֵּמיָלא ֻמְבָטח ָלֶכם 

ִּכי ”ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם“ (’ִסּדּור ִעּיּון ְּתִפָּלה‘).

ֵּפרּוׁשֹו  ִּפי  ַעל  זֹאת  ֶׁשֵּבֲארּו  ֵיׁש  נֹוָסף  ְּבֹאֶפן  ג. 
ַהָּידּוַע ֶׁשל ָמָרן ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘ (’ּתֹוַרת מֶֹׁשה‘ ִּכי ָתבֹא) 
ְלטֹוָבה  ה‘   ְוהֹוִתְר” יא):  כח  (ְּדָבִרים  ַהָּפסּוק  ַעל 
ִּבְפִרי ִבְטְנ“. ְלָכל ָאָדם ִנְקְצָבה ִמְכַסת ִּתּקּוִנים 
ּוְבַהְׁשִלימֹו  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ְּבַחָּייו  ְלַתֵּקן  ֶׁשָעָליו 
ִּתּקּונֹו ָׁשב הּוא ְלֵבית עֹוָלמֹו. אּוָלם ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו 
ּוְלַהְדִריָכם,  ְלַחְּנָכם  ֶׁשָעָליו  ַּתְלִמיִדים  אֹו  ָּבִנים 
ַמֲאִריִכים לֹו ָיָמיו ְּכֵדי ֶׁשַּיְׁשִלים ֶאת ַּתְפִקידֹו ֶזה. 
ַּבַחִּיים,   – ה‘“   ְוהֹוִתְר” ַהָּפסּוק:  רֹוֵמז   ָּכ ְוַעל 

.ָּבֶני ְּבִחּנּו ְּכָׂשָכר ַעל ִעּסּוְק – “ִּבְפִרי ִבְטְנ”

ַהָּכתּוב  ֶאת  ַאף  ְלָפֵרׁש  ֶאְפָׁשר  ְּדָבָריו  ִּפי  ַעל 
ֶאת  אָֹתם  ”ְוִלַּמְדֶּתם  ֶׁשְּתַקֵּים:  ֵּכיָון  ֶׁשְּלָפֵנינּו: 
ִיְרּבּו  ”ְלַמַען   :ְּב ֶׁשְּיֻקַּים  ִּתְזֶּכה   ְלִפיָכ ְּבֵניֶכם“, 

ְיֵמיֶכם“ (’ַחֵּיי ְצִבי‘ ֵעֶקב).

ִּכיֵמי ַהָּׁשַמִים ַעל ָהָאֶרץ
ֶׁשל  ְּפֵניֶהם  ”ֶׁשִּיְהיּו  ֵּבֲארּו:  מז)  פי‘  (ֵעֶקב  ַּבִּסְפִרי 
’ְואֲֹהָביו  ֶׁשֶּנֱאָמר:  ַּכֶּׁשֶמׁש,  ְמִאירֹות  ַצִּדיִקים 
ַהָּׁשַמִים  ”ִּכיֵמי  ְוַהְינּו  ִּבְגֻבָרתֹו‘“.  ַהֶּׁשֶמׁש  ְּכֵצאת 
ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש  ב)  ג  ע“ז  (ְרֵאה  ָמִצינּו  ֶׁשֵּכן  ָהָאֶרץ“,  ַעל 

ִנְקֵראת ’יֹום‘ (’ַטל ַחִּיים‘ [לרי“ח סֹוֵפר] סי‘ לו).

ַהְּמָפְרִׁשים  ְּבִסְפֵרי  ָמִצינּו  נֹוָסִפים  ֵּבאּוִרים 
ְּבַמְׁשָמעּות ִּבְרַּכת ”ִּכיֵמי ַהָּׁשַמִים ַעל ָהָאֶרץ“:

’ִּגּדּוֵלי ְּתרּוָמה‘ ֵּפֵרׁש:  א. ַרִּבי ֲעַזְרָיה ִפּיג‘ֹו ַּבַעל 
עֹוָלְמֶכם  ִּתְראּו  ֲאַזי  ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ִּתְׁשְמרּו  ִאם 
ְּבַחֵּייֶכם, ּוְבָכ ִּתְזּכּו ֶׁשִּיְהיּו ָלֶכם: ’ִּכיֵמי ַהָּׁשַמִים‘ 
ָהָאֶרץ‘  ’ַעל  ְּבעֹוְדֶכם  ַהָּבא,  ָהעֹוָלם  ַחֵּיי  ֵמֵעין   –

(’ִּביָנה ְלִעִּתים‘, ֵעת ְּתׁשּוַבת ַהָּׁשָנה ְּדרּוׁש יג).

לֹוְּפָיאן:  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח  ְוָאַמר  הֹוִסיף 
 ְּבָרָכה זֹו ִהיא ַהְּבָרָכה ַהְּגדֹוָלה ִמֻּכָּלן, ֶׁשֵאין ְל
ְּבָרָכה ְּגדֹוָלה ִמּזֹו ֶׁשּזֹוֶכה ָלּה ָהָאָדם ַהַחי ַחִּיים 
ַהּתֹוָרה  ְוִאם  ַהָחְמִרי.  ָהעֹוָלם   ְּבתֹו רּוָחִנִּיים 
ָעֵלינּו  ְּבַוַּדאי   ,ְּבָכ ִלְזּכֹות  ֶׁשִּנָּתן  ָלנּו  ַמְבִטיָחה 
ְלִהְתַאֵּמץ ְּכָכל ְיָכְלֵתּנּו ְלַהִּגיַע ְלַמֲעָלה ְּגדֹוָלה זֹו 

(קֶֹבץ ’קֹול ַהּתֹוָרה‘ פה עמ‘ תכח).

ב. ַהַּמִּגיד ַרִּבי ָּדִנֵּיאל ְּפרֹוְסִטיץ ִמְּפֶרְׁשּבּוְרג ֵּבֵאר: 
”ִּכיֵמי ַהָּׁשַמִים ַעל ָהָאֶרץ“, ִהיא ּתֹוֶסֶפת ְּבָרָכה, 
ַהְּכרּוָכה  ָיִמים  ֲאִריכּות  זּו  ִּתְהֶיה  א  ְּכלֹוַמר: 
ֶאָּלא:  ּוְבִיּסּוִרים,  ְּבֻחְלָׁשה  עֹוָלם  ֶׁשל  ְּכַדְרּכֹו 
ֶׁשַהָּׁשַמִים  ְּכֵׁשם   – ָהָאֶרץ“  ַעל  ַהָּׁשַמִים  ”ִּכיֵמי 
ִלְפֵני  ֶׁשִּנְבְראּו  ַאף  ַעל  ְּבָתְקָּפם  עֹוָדם  ְוָהָאֶרץ 
ִּתְזּכּו   ָּכ ִּבְמַעט,  ְולּו  ֶנְחְלׁשּו  ְוא  ָׁשִנים  ַאְלֵפי 
ְוַרֲעַנִּנים  ְּדֵׁשִנים  ְּבעֹוְדֶכם  ָיִמים   ְלַהֲאִרי ַאֶּתם 

ְּכִבְצִעירּוְתֶכם (’ָּדן ִמָּדִנֵּיאל‘ פר‘ ֵעֶקב).

ֵּפֵרׁש  חת“ס)  ַּבִּסּדּור  (הּוָבא  סֹוֵפר‘  ַה‘ֲחַתם  ג. 
ַּבֲעבֹוַדת  ְּגדֹוָלה  ּכֹה  ִהְתַעּלּות  ִהיא  ֶׁשַהְּבָרָכה 
ְּכיֹום  ְיֵמיֶכם  ָּכל  ָלֶכם  ֶנֱחָׁשִבים  ֶׁשִּיְהיּו  ַעד  ה‘, 
ַהַּתְחּתֹוִנים  ַהָּׁשַמִים  ֻהְרְּכנּו  ֶׁשּבֹו  ּתֹוָרה  ַמַּתן 

ְוָהֶעְליֹוִנים ַעל ָהָאֶרץ (ְמִכיְלָתא ִיְתרֹו ד).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ֵעֶסק ֶׁשל ָאֵמן

ע טּתַ בּבָ ה ם  ממַמַַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ֶׁשל סק

סִספפּפו ם
מַֹע‘ (יג) ת ’ְוָהָיה ִאם ׁשָ ָרׁשַ ַמע – ּפָ ְקִריַאת ׁשְ

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


