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בס"ד

מֶֹׁשה ִהְתַּפֵּלל ַעל ’ַמְּתַנת ִחָּנם‘
”ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה‘“ (ג כג)

ִּפי  ַעל  ַאף  ִחָּנם,  ַמְּתַנת  ְלׁשֹון  ֶאָּלא  ָמקֹום  ְּבָכל  ִחּנּון  ”ֵאין 
ֵאין  ַהּטֹוִבים,  ְּבַמֲעֵׂשיֶהם  ִלְתלֹות  ַלַּצִּדיִקים  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש 

ְמַבְּקִׁשים ֵמֵאת ַהָּמקֹום, ֶאָּלא ַמְּתַנת ִחָּנם“ (ַרִׁש“י).
ַוֲאַׁשֵּלם“,  ִהְקִּדיַמִני  ”ִמי  ג):  מא  (ִאּיֹוב  ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ַעל 
ָנַתִּתי  ֶׁשֹּלא  ַעד  ְלָפַני  ִקֵּלס  ”ִמי  ב):  כז  (ויק“ר  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו 
לֹו ְנָׁשָמה?! ִמי ָמל ִלְׁשִמי ַעד ֶׁשֹּלא ָנַתִּתי לֹו ֵּבן ָזָכר?! ִמי 
ָעָׂשה ִלי ַמֲעֶקה ַעד ֶׁשֹּלא ָנַתִּתי לֹו ַּגג?! ִמי ָעָׂשה ִלי ְמזּוָזה 

ַעד ֶׁשֹּלא ָנַתִּתי לֹו ַּבִית...?!“.
ִמִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ַמְׁשָמע ֶׁשֵאין ָאָדם ָיכֹול ִלְתלֹות ְּבַמֲעָׂשיו 
ה טֹוב ָקְדָמה טֹוָבה ֶׁשִּנְּתָנה לֹו  ַהּטֹוִבים, ֶׁשֲהֵרי ְלָכל ַמֲעֹשֶ

ַעל ְיֵדי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם, ְוֶׁשֹּלא ְּכִדְבֵרי ַרִׁש“י.
ֵּפֵרׁש ַה‘ְּכִלי ָיָקר‘: ָאֵכן, ֵאין ַּכָּוַנת ַרִׁש“י ֶׁשְּיכֹוִלים ַהַּצִּדיִקים 
ֵהם  ֶׁשְּיכֹוִלים  ֶאָּלא  ֶׁשָעׂשּו,  ַהּטֹוִבים  ַּבַּמֲעִׂשים  ִלְתלֹות 
ֶׁשִּיְהֶיה ִסֵּפק ְּבָיָדם ְלהֹוִסיף  ְלִהְתַּפֵּלל ַלֲאִריכּות ָיִמים ְּכֵדי 
ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים. ְוַעל ָּכ ִׁשְּבָחה ַהּתֹוָרה ֶאת מֶֹׁשה, 
ָּכָראּוי,  ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ְיַקֵּים  א  ֶׁשָּמא  ָחַׁשׁש  ֶׁשְּבַעְנְוָתנּותוֹ 

ְוַעל ֵּכן ִּבֵּקׁש ’ַמְּתַנת ִחָּנם‘.
ְּבֹאֶפן נֹוָסף ֵּבֵאר ַה‘ְּׂשַפת ֱאֶמת‘ (ִלּקּוִטים): ִּדְקֵּדק ַרִׁש“י ְוָכַתב 
ִּכי מֶֹׁשה ִּבֵּקׁש ’ַמְּתַנת ִחָּנם‘, ִּכי ָּכל ַמָּתָנה, ַאף ֶׁשֵאיָנּה ִנֶּתֶנת 
ְּכָׂשָכר, ִנֶּתֶנת ְּכַהָּכַרת ַהּטֹוב. ּוְכִפי ֶׁשָאְמרּו ַּבְּגָמָרא (ְמִגָּלה כו 
ב): ”ִאי ָלאו ְּדִאית ֵליּה ֲהָנָאה ִמיֵּניּה א ָיִהיב ֵליּה ַמָּתָנה“. 
ַעל  ָׂשָכר  ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשֵאיָנם  ֶׁשִּמְּלַבד  ַהַּצִּדיִקים  ַמֲעַלת  ְוזֹו 
ַמֲעֵׂשיֶהם, ַאף ֵאיָנם ְמַבְּקִׁשים ְלַקֵּבל ַמָּתָנה ְּכַהָּכַרת ַהּטֹוב, 

ִּכי ִאם ְּכַמְּתַנת ִחָּנם ִּבְלַבד. 

ְּתִפָּלתֹו ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשל מֶֹׁשה – ְּתִפַּלת ְנִעיָלה
”ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה‘ ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר“ (ג כג)

”ּוִמַּנִין ֶׁשִהְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ְּבאֹותֹו ַהֶּפֶרק ֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמָּׁשה 
ָעָׂשר ְּפָעִמים ֶׁשֶּנֱאָמר: ’ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה‘ ָּבֵעת ַהִהיא ֵלאמֹר‘; 

’ָוֶאְתַחַּנן‘ ְּבִגיַמְטִרָּיא ֲהִכי ֱהֵוי“ (דב“ר יא י). 
ַּתֲעֶׂשה  ִאם  ”ֶׁשּתֹוִדיֵעִני  ַרִׁש“י:  ֵּפֵרׁש  ’ֵלאמֹר‘  ַהִּמָּלה  ֶאת 
ַּדְוָקא  זֹאת  ִּבֵּקׁש  ָמה  ִמְּפֵני  ְלָהִבין  ְוֵיׁש  ָלאו“,  ִאם  ְׁשֵאָלִתי 

ַּבְּתִפָּלה ַהֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה? 
ְּבֹאֶפן ִנְפָלא ֵּבֵאר זֹאת ָמָרן ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘:

ַאף ִּכי ַהְּבֵאר ָנְתָנה ֵמיֶמיָה ִּבְזכּוָתּה ֶׁשל ִמְרָים, ִמְסַּתֵּבר ִּכי 
ְּבִניָסן,  ְּבי‘  ִמְרָים,  ֶׁשל  ְּפִטיָרָתּה  ִעם  ִמָּיד  ַהַּמִים  ָּפְסקּו  א 
ֶאָּלא ִהְמִּתין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִמְּפֵני ְּכבֹוָדּה ַעד ְּכלֹות ְיֵמי 
ִנְגַזר  ֶׁשְּבִעְקבֹוֶתיָה  ַהֶּסַלע  ַהָּכַאת  ֵנָחֵׁשב:  ַעָּתה  ַהִּׁשְבָעה. 
ּוֵמאֹותֹו  ְּבִניָסן.  ְּבי“ז  ָהְיָתה  ָלָאֶרץ  ְלִהָּכֵנס  ֶׁשֹּלא  מֶֹׁשה  ַעל 
ִלְׁשאֹל  ַלָּיִחיד  ֶׁשֻּמָתּר  ֵמַהָּיִמים  ֶאָחד  ְּבָכל   ,ָוֵאיָל ַהּיֹום 
ְצָרָכיו [ִמְּלַבד ְּבַׁשָּבתֹות ּוְבָיִמים טֹוִבים], ִהְתַּפֵּלל ַעל ִּבּטּול 
ַהְּגֵזָרה ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים – ְּבַׁשֲחִרית, ְּבִמְנָחה ּוְבַעְרִבית. יֹוֵצא 
ָהְיָתה  ֶעְׂשֵרה  ְוַאְרַּבע  ֵמאֹות  ַהֲחֵמׁש  ֶׁשַהְּתִפָּלה  ֵאפֹוא 
ְּבִמְנָחה ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים, ּוִמֶּׁשָרָאה ֶׁשֹּלא ַנֲעָנה ַעד ּכֹה, 

ָעַמד ְוִתֵּקן ְּתִפָּלה נֹוֶסֶפת – ְּתִפַּלת ְנִעיָלה. ְוֵכיָון ֶׁשָּבּה ָּתָלה 
ִּתְקָותוֹ ִּבְמֻיָחד, מּוָבן ַמּדּוַע ִּבֵּקׁש ַּדְוָקא ְלַאֲחֶריָה ָלַדַעת ִאם 

ִנְתַקְּבָלה ְּתִפָּלתֹו.
’ְּדָרׁשֹות ֲחַתם סֹוֵפר‘ ח“ב עמ‘ שלד

ִלְראֹות ֶאת ’ַהּטֹוָבה‘ ֶׁשָּבָאֶרץ
ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  ֲאֶׁשר  ַהּטֹוָבה  ָהָאֶרץ  ֶאת  ְוֶאְרֶאה  ָּנא  ”ֶאְעְּבָרה 

ָהָהר ַהּטֹוב ַהֶּזה ְוַהְּלָבנֹן“ (ג כה)

ָּתַמּה ָה‘אֹור ַהַחִּיים‘ ַהָּקדֹוׁש: ִמְּפֵני ָמה ָּכַפל מֶֹׁשה ַּבָּקָׁשתֹו: 
”ֶאְעְּבָרה... ְוֶאְרֶאה“, ֲהא ִאם ַיֲעבֹר – ִמֵּמיָלא ִיְרֶאה?

ֵהִׁשיב ַהָּׂשָרף ִמּקֹוְצק ִּכי ְׁשֵּתי ְּתִפּלֹות ָּכַלל מֶֹׁשה ְּבָכ: א. 
ֶׁשִּיְזֶּכה ַלֲעבֹר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ּוְלִהָּכֵנס ָלָאֶרץ. 

ֶׁשִּנְכְנסּו  ַּכְּמַרְּגִלים  ְוא   – ַהּטֹוָבה‘  ָהָאֶרץ  ’ֵאת  ֶׁשִּיְרֶאה  ב. 
ָלָאֶרץ, ַא ָראּו ַרק ֶאת ִמְגְרעֹוֶתיָה.

’אֶֹהל ּתֹוָרה‘

* * *

ְלֶאֶרץ  ַלֲעלֹות  ֵמרֹוִז‘ין  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ִהְׁשּתֹוֵקק  ָיָמיו  ָּכל 
ַהּקֶֹדׁש, ַא א ָעְלָתה ְּבָידֹו. ַּפַעם ָראּוהּו ִמְסּתֹוֵבב ְּבַחְדרֹו 
ֶׁשל  ”ִרּבֹונוֹ  ּוְבַתֲחנּוִנים:  ְּבִהְתַלֲהבּות  ּוְמַבֵּקׁש  ָוָאָנה  ָאָנה 
ְלֶאֶרץ  ַלֲעלֹות  ְּתַזֵּכִני  ֶׁשִאם  ֶנֱאָמָנה  ַמְבִטיֲחָך  ֲהֵריִני  עֹוָלם, 
ִיְׂשָרֵאל, א ֶאְרֶאה ָּבּה ָרָעה ְוא ֲאַדֵּבר ָּבּה ָסָרה... ִמְתַחֵּיב 
ֲאִני ֶׁשֹּלא ֶאְתַרֵעם ַעל ׁשּום ָּדָבר ֶׁשִּיְראּו ֵעיַני ָּבּה – ּוִבְלַבד 

ֶׁשְּתַאְפֵׁשר ִלי ְלִהְתַיֵּׁשב ָּבּה!“.
’ֵּבית רֹוִז‘ין‘ עמ‘ רמט

ְסֻגַּלת ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ְּבחּו“ל
”ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה‘ ֱאקֵיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום" (ד ד)

ָּדַרׁש ַרִּבי ֶּפֶרץ ב“ר מֶֹׁשה ַהַּמִּגיד ְדּבְָּראד:

יֹוָחָנן  ַרִּבי  ִּכי  מּוָבא  ָׁשם)  ַמַהְרָׁש“א  ע“פ  א,  (ח  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ְלַאַחר  ְּבָבֶבל,  ֻמְפָלִגים  ְזֵקִנים  ֶׁשֶּיְׁשָנם  ְּכֶׁשָּׁשַמע  ִהְתַּפֵּלא 
ֶׁשַהְבָטַחת ַהּתֹוָרה (ְּדָבִרים יא כא): ”ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם“ ִנְּתָנה 
ַרק ”ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה‘ ַלֲאבֵֹתיֶכם“, ַא ִמֶּׁשּנֹוַדע 
ְּבֵבית  ֲאֻרּכֹות  ָׁשעֹות  ִלְׁשהֹות  נֹוֲהִגים  ֵאּלּו  ֶׁשְּזֵקִנים  לֹו 
ֶׁשֲהֵרי  ְּבִלּבֹו.  ַהְּדָבִרים  ִהְתַיְּׁשבוּ  ֶעֶרב,  ַעד  ִמּבֶֹקר  ַהְּכֶנֶסת, 
ֶׁשִּיָּקְבעּו  ֶׁשְּבָבֶבל  ִמְדָרׁשֹות  ּוָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי  ”ֲעִתיִדין 
ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל“ (ְמִגָּלה כט א), ְוֵכיָון ֶׁשָּכ ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ָּבֶהם  ִלְׁשהֹות  ַהַּמֲאִריִכים  ַמּדּוַע  ּומּוָבן  ֲעֵליֶהם,  ָחָלה 

ַמֲאִריִכים ָיִמים. 

ְּבחּוץ  ַהָּדִרים   – ”ְוַאֶּתם“  ְלִיְׂשָרֵאל:  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ָאַמר   ְוָכ
ְּבָבֵּתי  ִּתְסּתֹוְפפּו  ִאם   – ֱאקֵיֶכם“  ַּבה‘  ”ַהְּדֵבִקים  ָלָאֶרץ, 
ֻּכְּלֶכם  ”ַחִּיים  ִּכי  ָלֶכם  ֻמְבָטח  ִמְדָרׁשֹות,  ּוְבָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות 

ַהּיֹום“.
’ֵּבית ֶּפֶרץ‘ [ְזָלאקֹוָוא תקי"ט] ְּדרּוׁש ז' ַלְּסִפיָרה

ֵמִרּבּוי ַהְּתִפָּלה ִמְתָקְרִבים לה‘
ֱאקֵינּו  ַּכה‘  ֵאָליו  ְקרִֹבים  ֱאקִים  לֹו  ֲאֶׁשר  ָּגדֹול  גֹוי  ִמי  ”ִּכי 

ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו" (ד ז)

ָּדַרׁש ַרִּבי ַזְלָמן סֹורֹוְצִקין ִמּלּוְצק:

”ֱאִקים ְקרִֹבים ֵאָליו... ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו“ – ְּכָכל ֶׁשּנֹוִסיף 
ִלְקרֹא ּוְלִהְתַּפֵּלל ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּכ ִיְתָקֵרב הּוא ֵאֵלינּו. 
ְוָלזֹאת ָאנּו רֹוְמִזים ְּבִמְנָהֵגנּו לֹוַמר ַאַחר ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל 
ַהִּמָּטה ֶאת ּפָסּוק ַהְּתִפָּלה (ְּבֵראִׁשית מט יח): ”ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי 
ה‘“ ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים, ַּכֲאֶׁשר ִמְּתִפָּלה ִלְתִפָּלה ָאנּו ַמְקִּדיִמים 
ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ְּתִחָּלה  ה‘;  ֵׁשם  ֶאת  ֵאֵלינּו  ּוְמָקְרִבים 
 ,“ִליׁשּוָעְת ה‘  ”ִקִּויִתי  ִמֵּכן:  ְלַאַחר  ה‘“,  ִקִּויִתי   ִליׁשּוָעְת”

ּוְלַבּסֹוף: ”ה‘ ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי“.
’ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה‘

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ם‘

ני ּפְ ם
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’ָאֵמן‘ – ַמְפֵּתַח ַה‘ַּגן ֵעֶדן‘
”ֲעֵלה רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ְוָׂשא ֵעיֶני ָיָּמה ְוָצפָֹנה ְוֵתיָמָנה 

ּוִמְזָרָחה“ (ג כז)

ָּכַתב ַה‘ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות‘ ִּכי ִלְפֵני ְּפִטיַרת מֶֹׁשה ֶהְרָאהּו 
 ּוְלָכ ֵעֶדן,  ְּבַגן  ְמקֹומֹו  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ֲעֵלה   – ַהִּפְסָּגה“  רֹאׁש  ”ֲעֵלה  ְּבָאְמרֹו:  ַהָּכתּוב  ָרַמז 
ָלאֹוִתּיֹות:  [ָהִראׁשֹונֹות]  ַהּקֹוְדמֹות  ָהאֹוִתּיֹות  ֶאל 

’ִּפְסגָּ“ה‘, ֶׁשֵהן: ’ְּבֵעֶד“ן‘.

ְלַגן  ְלִהָּכֵנס  ֶׁשְּכֵדי  ִמּׁשּום  ִּכי  ְולֹוַמר,  ְלהֹוִסיף  ְוֵיׁש 
ֶׁשָאְמרּו  ּוְכִפי  ָה‘ָאֵמן‘,  ַמְפֵּתַח  ֶאת  ְצִריִכים  ָהֵעֶדן 
ּכֹחוֹ  ְּבָכל  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ”ָּכל  ב):  קיט  (ַׁשָּבת  ֲחָכִמים 
ַאף  ָּכאן  ִנְרְמָזה   ְלִפיָכ ֵעֶדן“,  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  לֹו  ּפֹוְתִחין 
ְוָׂשא  ”ַהִּפְסָּגה  ַהֵּתבֹות:  ֶׁשָראֵׁשי   ְּבָכ ’ָאֵמן‘,  ֲעִנַּית 

ֵעיֶני ָיָּמה“, ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ָאֵמן‘.
’ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות‘ אֶֹפן יב; ’ַׁשֲעׁשּוֵעי ַרְעיֹוִנים‘ עמ‘ יט

ִּכּבּוד הֹוִרים ַּבֲעִנַּית ’ָאֵמן‘
”ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאֶּמ“ (ה טז)

ּוְבמֹוָתם  ְּבַחֵּייֶהם  ַההֹוִרים  ִּכּבּוד  ֵמחֹוַבת  ְּכֵחֶלק 
ִאּמֹו  ַעל  אֹו  ָאִביו  ַעל  ֶׁשָהָאֵבל  ִּתְּקנּו  ב)  לא  (ִקּדּוִׁשין 

ָעָׂשר  ְּבַאַחד  ָהַעּמּוד  ִלְפֵני  ְוִיְתַּפֵּלל  ַקִּדיׁש  יֹאַמר 
ֶהֳחָדִׁשים ֶׁשְּלַאַחר ְּפִטיָרָתם, ֶׁשַהְנָהָגה זֹו ַמִּציָלה ֶאת 
הֹוָריו ִמִּדין ָׁשַמִים. ְוָאְמָנם ֵיׁש ָלַדַעת, ִּכי ִעַּקר ִעּלּוי 
ַהִּמְתַּפֵּלל  ַאַחר  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְיֵדי  ַעל  ַנֲעֶׂשה  ַהְּנָׁשָמה 
ְּבִגיַמְטִרָּיה  ָוֵאם“  ָאב  ”ִּכּבּוד   :ְוִסיָמָנ ַהִּצּבּור,  ִמִּפי 

’ָאֵמן‘ (ִעם ַהּכֹוֵלל).
’ּתֹוַרת ִיַׁשי‘ ִיְתרֹו

ָרֵזי ֱאמּוִנים
ֹו

ִקים 
הם

ַ ֶׁשִּיְזֶּכה

ָרֵזי
ָ ִ

מפּתַח ַה‘ַּגן ע

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ְּבֵׁשם ִרְבבֹות ַאְלֵפי 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ּוַבְּתפּוצֹות ְּבִרְגׁשֹות ִּגיל ְוִׂשְמָחה ּוְבַהְדַרת ָּכבֹוד ְנַׁשֵּגר ָּבזֹאת 
ִּבְרַּכת ַמָּזל טֹוב ֵמָעְמָקא ְּדִלָּבא 

ְלַמֲעַלת ְּכבֹוד ָנִׂשיא, ְמַיֵּסד ּוַפְטרֹון 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ַהָּנִגיד ַרִּבי ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְׁשֵטיין ְׁשִליָט“א.

ְוִעּמֹו ְּבנֹו ַיִּקירֹו ַהָּנִגיד ַרִּבי ְזֵאב ַמְרמֹוְרְׁשֵטיין ְׁשִליָט"א - ַיַחד ִעם ְּבֵני ֵּביָתם שיחי'

ִלְכבֹוד ִנּׂשּוֵאי ַהַּבת-ַהֶּנְכָּדה ְּתִחי' עב“ג ֶהָחָתן ַהֻּמְפָלג בתויר“ש ְּכַמר ישעי‘ ַלאַזאר הי“ו.

ִמְּמעֹון ָקְדׁשֹו ִיְׁשַלח ה‘ ֶאת ִּבְרָכתֹו ֶלָחָתן ְוַלַּכָּלה ֶׁשִּיְחיּו. ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּיְזּכּו ִלְבנֹות ַּבִית ֶנֱאָמן ְּבִיְׂשָרֵאל, ֻמְׁשָּתת ַעל ַאְדֵני 
ַהּתֹוָרה ְוָהֱאמּוָנה, ְלאֶֹר ָיִמים ְוָׁשִנים טֹובֹות ִמּתֹו אֶֹׁשר ְועֶֹׁשר, ַנַחת ְוַהְרָחַבת ַהַּדַעת, ָאֵמן ְוָאֵמן. ַהְּבָרָכה ַאַחת ִהיא 
ַלְּמֻחָּתִנים ַהֲחׁשּוִבים, ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּיְזּכּו ִלְרוֹות רֹב ַנַחת ֵמֶהם ּוִמָּכל יֹוְצֵאי ַחְלֵציֶהם, ּוִמִּׂשְמָחה זֹו ֻיְׁשַּפע ֶׁשַפע ַרב ָלֶהם 

ּוְלֵביָתם, ְוִיָּׁשַמע ִּבְמעֹוָנם קֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמָחה ָּכל ַהָּיִמים ְלאֶֹר ָיִמים ְוָׁשִנים טֹובֹות, ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן. 

ַּכֲעִתיַרת ּוִבְרַּכת ַהְּמָבְרִכים ֵמעֶֹמק ֵלב - ִמְׁשַּפַחת ’ְּבֵני ֱאמּוִנים‘ ָּבָאֶרץ ּוָבעֹוָלם
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ֵּתַבת ַהּדַֹאר ַהְּמֻמֶּקֶמת ְּבֶפַתח ִמְׂשְרֵדי ’ְּבֵני ֱאמּוִנים‘ ְרִגיָלה ִלְבַע ְלִקְרָּבּה ִמְכָּתִבים ֻמְפָלִאים 
ֶׁשָּבֶהם ְמפָֹרִטים ִסּפּוִרים ְמעֹוְרֵרי ִהְתַרְּגׁשּות. ַלְמרֹות זֹאת, ַהִּמְכָּתב ַהְּמֻדָּבר ָעָלה ַעל ֻּכָּלָנה 
ְוָגַרם ְלִהְתַרְּגׁשּות ַרָּבה ֵאֶצל ָּכל ָהעֹוְסִקים ִּבְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש. ִקּצּור ָּתְכנֹו ֶׁשל ַהִּמְכָּתב ֻסַּפר 
ְּכִפי  ַהְּדָבִרים  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ׁשֹוְמָעיו.  ְּבֶקֶרב  ָעצּום  ְלִחּזּוק  ְוָגַרם  ָהִאְרּגּון  ְּבִכְנֵסי  ַּפַעם  א 

ֶׁשּתֲֹארוּ ִמִּפי ַּבֲעַלת ַהַּמֲעֶׂשה ֻמָּצִגים ִלְפֵניֶכם ְּבִׁשּנּוִיים ַקִּלים:

ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשִהְתַלַּבְטִּתי ֵּביִני ְלֵבין ַעְצִמי ִאם ִלְכּתֹב ֶאת ִסּפּוִרי. ֵהן ֲאִני ְּבטּוָחה ֶׁשַאֶּתם 
ַּבְּיִׁשיבֹות  ֱאמּוִנים‘,  ’ְּבֵני  ְּבָתְכִנּיֹות  ַהִּמְׁשַּתְּתִפים  ֵמִרְבבֹות  ַרִּבים  ִמְכָּתִבים  ְלַקֵּבל  ַמְרִּבים 
ּוַבֶחייֵדִרים, ַּבֶּסִמיָנִרים ּוְבָבֵּתי ַהֵּסֶפר. ִׁשְמֶכם ֲהֵרי ִנָּׂשא ִלְתִהָּלה ְּבִפי ּכֹל, ּוְרָבבֹות רֹוֲחִׁשים 

ָלֶכם הֹוָקָרה ַעל ִהְתַחְּזקּוָתם ְּבֶאְמָצעּוְתֶכם.

א  ְלֶׁשִּלי  ֵזֶהה  ֶׁשִּסּפּור  ְּבטּוָחה  ַּגם  ֲאִני  ְׁשִנָּיה  ְּבַמְחָׁשָבה  ִלְכּתֹב.  ֶהְחַלְטִּתי  זֹאת  ּוְבָכל 
ִקַּבְלֶּתם ְוא ְקָראֶתם ֵמעֹוָלם.

ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים?

ַהַּתְלִמידֹות. ִלְפֵני  ְּכָכל  ַּתְלִמיָדה  ַהּנֹוָדִעים ִּבירּוָׁשַלִים,  ֵמַהֶּסִמיָנִרים  ְּבֶאָחד  ַּתְלִמיָדה  ֲאִני 
ִּכְׁשמֹוָנה ֳחָדִׁשים ִהְתִחיל ִלְפעֹל ֶאְצֵלנּו ַהְּפרֹוֶיְקט ֶהָעצּום ֶׁשל ’ַׁשַחר ֲאַבֶּקְׁש‘, אֹותֹו ֵמיָזם 
ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ֲאִמיַרת  ֶאת  ְלעֹוֵדד  ְּכֵדי  ַהֶּסִמיָנִרים  ַּתְלִמידֹות  ְלַמַען  ֶׁשֲהַקְמֶּתם  ִנְפָלא 

ְּבצּוָרה ֻמְׁשֶלֶמת. ִהְתַחְלִּתי ְּכמֹו ַרּבֹות ֲאֵחרֹות ְלָבֵר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא.

ַלְמרֹות ַהּקִֹׁשי ַהִּטְבִעי ֶׁשִהְתעֹוֵרר ֶאְצִלי ַּבַהְתָחָלה, ִהְתַעַּקְׁשִּתי ְלַהְתִמיד ְּבַהְנָהָגִתי זֹו יֹום 
יֹום ְּבֶנֱאָמנּות. ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשַּמֵהר ְמאֹד ֶנֱהֵניִתי ֵמָהַרְעיֹון ְוִהְתַחַּבְרִּתי ֵאָליו.

ַרּבֹות  ּוְכמֹו  ַלֶּסִמיָנר,  ְמגּוַרי  ִמְּׁשכּוַנת  ְּבַדְרִּכי  ּבֶֹקר  ִמֵּדי  ַלֲעבֹר  ָעַלי  ְלַמַּדי  ֲאֻרָּכה  ְנִסיָעה 
ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ַלֲאִמיַרת  ַהְּנִסיָעה  ֶׁשל  ָהִראׁשֹונֹות  ַהַּדּקֹות  ֶאת  ְמַנֶּצֶלת  ֲאִני  ֵמַחְברֹוַתי 
ֶאת  ֶׁשִּמֵּלאִתי  ֵמַהְּיִדיָעה  ְוַהִּסּפּוק  ָקֶׁשה,  א  ַמָּמׁש  ֶזה  ֵמַחְברֹוַתי.  ַאַחת  ִעם  ְּבַחְברּוָתא 
חֹוָבִתי ִּכיהּוִדָּיה, ְלהֹודֹות ְלֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים – ּוְבצּוָרה ְמֻׁשֶּלֶמת, יֹוֵצר ַאף ְּתחּוָׁשה ֶׁשל 

ֲהָנָאה רּוָחִנית ֶׁשָּקֶׁשה ְלָתֵאר אֹוָתּה ְּבִמִּלים.

ָּכָאמּור, ִהְתַמְדִּתי ְּבַהְנָהָגה זֹו ְּבֶמֶׁש ַּכָּמה ֳחָדִׁשים ְּבַהְצָלָחה ְיֵתָרה. ַהָּדָבר ַאף עֹוֵדד אֹוִתי 
ְלַהְקִּפיד ָלֵצאת ַּבְּזַמן ָלאֹוטֹוּבּוס, ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל לֹוַמר ֶאת ַהְּבָרכֹות ַיַחד ִעם ַחְברֹוַתי ְוא 

ֵאָאֵלץ ְלַבֵּקׁש ִמִּמיֶׁשִהי ָזָרה; ְּפֻעָּלה ַהְּכרּוָכה ְּבִמָּדה ְמֻסֶּיֶמת ְּבִאי ְנִעימּות.

ַלֶּסִמיָנר.  נֹוַסַעת  ֲאִני  ֶׁשּבֹו  ָלאֹוטֹוּבּוס  ֶׁשֵאַחְרִּתי  ָקָרה  ְּכָחְדַׁשִים  ִלְפֵני  ַהְּבָקִרים,  ְּבַאַחד 
ָיַדְעִּתי ֶׁשֹּלא ַאְסִּפיק לֹוַמר ֶאת ַהְּבָרכֹות ַּבִּכָּתה ְוֶהְחַלְטִּתי ֶׁשֹּלא ֶאְנַהג ְּכִפי ֶׁשָהִייִתי נֹוֶהֶגת 
ֶׁשָעְמָדה  ְמֻבֶּגֶרת  ְלִאָּׁשה  ְוִנַּגְׁשִּתי  אֶֹמץ  ָאַזְרִּתי  ַּבַהְפָסָקה.  ַהְּבָרכֹות  ֶאת  לֹוַמר   – ֶּבָעָבר 

ַּבַּתֲחָנה ּוִבַּקְׁשִּתי ִמֶּמָּנה ַּבֲעִדינּות ִאם אּוַכל לֹוַמר ְּבָאְזֶניָה ֶאת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר.

ָהִאָׁשּה ִהִּביָטה ִּבי ְּבַמָּבט ִמְתַּפֵּלא, ֲאָבל ִהְסִּכיָמה ִמָּיד. ָאַמְרִּתי ֶאת ַהְּבָרכֹות ְּבַכָּוָנה, ְּכִפי 
ֶאת  לֹוַמר  ּוְכֶׁשִּסַּיְמִּתי   ,‘ֲאַבֶּקְׁש ’ַׁשַחר  ְּבֵמיָזם  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ֶׁשִהְתַחְלִּתי  ֵמָאז  ֶׁשֻהְרַּגְלִּתי 
ַהְּבָרכֹות, ֻהְפַּתְעִּתי ְּכֶׁשָהִאָּׁשה ַהִּבְלִּתי ֻמֶּכֶרת ִהְתַעְנְיָנה ִלְׁשִמי ְוִלְמקֹום ִלּמּוַדי. ִהְתַּפֵּלאִתי 

ֲאָבל ָעִניִתי ַעל ְׁשֵאלֹוֶתיָה ְּבתֹם ֵלב.

 ָעְברּו ִּכְׁשבּוַעִים ֵמאֹותֹו יֹום. ְּבַאַחד ָהֲעָרִבים ִּבְּׂשרּו ִלי הֹוַרי ֶׁשֵּיׁש ַעל ַהֶּפֶרק ַהָּצַעת ִׁשּדּו
ְמאֹד  ֶׁשִהְתַּפֵּלאִתי  ִהיא  ָהֱאֶמת  ּוְמֻכֶּבֶדת.  ֲאִמיָדה  ְלִמְׁשָּפָחה  ֵּבן  ְמֻצָּין  ָּבחּור   – ַּבֲעבּוִרי 
ֻּכָּלם  ָהיּו  ֶׁשָּלנּו  ַהּקֹוְדִמים  ַהְּמֻחָּתִנים  ַהּכֹל  ַאֲחֵרי  ַהַהָּצָעה.  ִּבְרִצינּות  ָסֵפק  ִהַּטְלִּתי  ְוַאף 
ִמִּמְׁשָּפחֹות טֹובֹות ַא ְּפׁשּוטֹות ְלַמַּדי, ְוִאּלּו ַהַהָּצָעה ַהּנֹוְכִחית, ִהיא ִמְׁשָּפָחה ּכֹה ֲחׁשּוָבה. 
ַמּדּוַע ֶׁשִּיְבֲחרּו ְלִהְׁשַּתֵּד ַּדְוָקא ִאָּתנּו?! ַהְּׁשֵאָלה ִנְּקָרה ְּבמִֹחי, ַא ָהִייִתי ַמְסִּפיק ֲחָכָמה 

ְּכֵדי ִלְנצֹר אֹוָתּה ְּבִלִּבי.

 א ִזִהיִתיהָ ְּכָלל. ׂשֹוַחְחנּו ְּבֶמֶׁש ,ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי ַלְּפִגיָׁשה ָהִראׁשֹוָנה ִעם ַהְּמֻחֶּתֶנת, ְּכִמְנָהֵגנּו
ֵאַלי  ָּפְנָתה  ַהְּמֻחֶּתֶנת  ַהִּׂשיָחה  ִסּיּום  ִלְקַראת  ְוִהֵּנה,  ּופֹוִרָּיה,  ְנִעיָמה  ִׂשיָחה  ֲאֻרָּכה  ָׁשָעה 
ְוָׁשֲאָלה אֹוִתי: ”ַאְּת ַמִּכיָרה אֹוִתי?“, ִהְתַּפֵּלאִתי ְלִמְׁשַמע ַהְּׁשֵאָלה, ְוִכי ֵמֵהיָכן ֲאִני ֲאמּוָרה 
ְלַהִּכיר אֹוָתּה?! ָהִאָׁשּה ִהְבִחיָנה ִּבְפִליָאִתי ְוִנְּסָתה ְלעֹוֵרר ֶאת ִזְכרֹוִני; ”ַאְּת זֹוֶכֶרת“, ִהיא 

ָאְמָרה ִלי, ”ִנְפַּגְׁשנּו ִלְפֵני ִּכְׁשבּוַעִים ַּבַּתֲחָנה...“.

ְוָאז ָנַפל ִלי ָהֲאִסימֹון... ִּבן ֶרַגע ִנְזַּכְרִּתי ַּבּבֶֹקר ַההּוא.

ִלְפָעִמים  ֲאָבל  ַמָּמׁש,  ִּדְמיֹוִני  ְּכַתְרִחיׁש  ִלי  ִנְׁשַמע  ָהָיה  ֶזה  ִלי.  ָקָרה  ֶׁשֶּזה  ֶהֱאַמְנִּתי  א 
’ָזְרָמה‘ ֵהיֵטב. ְמֻדָּבר ָהָיה ְּבָבחּור ְמֻצָּין ִמִּׁשְכמֹו  ַהְּמִציאּות עֹוָלה ַעל ָּכל ִּדְמיֹון. ַהַהָּצָעה 

ָוַמְעָלה, ְוַהִּמְׁשָּפָחה... ְּכָבר ָאַמְרנּו, ִמְׁשָּפָחה ֲאִמיָדה ּוְמֻיֶחֶדת.

ַּכָּמה ָיִמים ְלַאַחר ִמֵּכן, ָהַפ ַהִּׁשּדּוךְ ְלֻעְבָּדה ֻמְגֶמֶרת.

ָאִבי ֶׁשָּׁשַמע ַרק ְמֻאָחר יֹוֵתר ַעל ָהֶרַקע ֶׁשל ַהִּׁשּדּוךְ, ֵהִגיב ְּבַתְדֵהָמה, ּוִמָּיד ָקָרא ַעל ָּכ ֶאת 
ַהָּפסּוק: ”ְוֵאַרְׂשִּתיךְ ִלי ֶּבֱאמּוָנה“.

ֲאִני ַמְרִּגיָׁשה ַהָּכַרת ַהּטֹוב ֲעצּוָמה ֲאֵליֶכם, ֶׁשֲהֵרי ַעל ֶיְדֶכם ִהְתַּגְלֵּגל ָהַרְעיֹון ְוַהִּׁשּדּוךְ ָיָצא 
ֶאל ַהּפַֹעל. ֲאִני ְּבטּוָחה ֶׁשַהְרֵּבה ְּדָרִכים ַלָּמקֹום, ֲאָבל ֶּדֶר ָּכזֹו ֶנֱהֶדֶרת ֵיׁש ַרק ַאַחת, ְוַאֶּתם 

ְסַלְלֶּתם אֹוָתּה.

ַהְמִׁשיכּו ִּבְפֻעּלֹוֵתיֶכם ַהַּכִּבירֹות, ַהְרּבּו עֹוֵני ָאֵמן ְואֹוְמֵרי ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַצְוָּתא ְּבָכל ָמקֹום 
ּוְבָכל ִּפָּנה, ַעד ֶׁשִּנְזֶּכה ְלִהְתַּגְּׁשמּות ַהָּפסּוק: ”ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכֹל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן“. 

ְּתֵכֶלת ּדֹוָמה... ְלִכֵּסא ַהָּכבֹוד
ֶאת ִסַּבת ְנִתיַנת ַהְּתֵכֶלת ַּבִּציִצית ֵּפְרָׁשה ַהְּגָמָרא (ֻחִּלין פט א): ”ִמְּפֵני ֶׁשְּתֵכֶלת ּדֹוָמה ְלָים, 

ְוָים ּדֹוֶמה ְלָרִקיַע, ְוָרִקיַע ּדֹוֶמה ְלֶאֶבן ַסִּפיר, ְוֶאֶבן ַסִּפיר ּדֹוָמה ְלִכֵּסא ַהָּכבֹוד“.

ַאף ִּכי ִּכּנּוִיים ֵאּלּו: ’ָים‘, ’ָרִקיַע‘, ’ֶאֶבן ַסִּפיר‘ ְו‘ִכֵּסא ַהָּכבֹוד‘, רֹוְמִזים ְלֻמָּׂשִגים ְטִמיִרים 
ֵיׁש  ֲעַדִין  ָׁשם),  ח“א  (ַמַהְרָׁש“א,  ָהֶעְליֹוִנים  ָהעֹוָלמֹות  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ַעל  ַהְּמֻכָּוִנים  ְוֶנֱעָלִמים 
ָמקֹום ְלָהִבין, ִמְּפֵני ָמה א ִהְצַטֵּוינוּ ָלֵתת ַּבַּטִּלית ְּפִתיל ֶׁשִּצְבעֹו ְּכֶצַבע ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד אֹו 
ֶאֶבן ַהַּסִּפיר, ְוַתַחת זֹאת הֹורּו ָלנּו ְלָהִטיל ְּתֵכֶלת ּוְלַאַחר ִמֵּכן ְלִהְתּבֹוֵנן ּוְלָהִבין ִמַּדְעֵּתנּו 
ִּכי ”ְּתֵכֶלת ּדֹוָמה ְלָים, ְוָים ּדֹוֶמה ְלָרִקיַע, ְוָרִקיַע ּדֹוֶמה ְלֶאֶבן ַסִּפיר ְוֶאֶבן ַסִּפיר ּדֹוָמה 

ְלִכֵּסא ַהָּכבֹוד“?

ְמבָֹאר  תתקמב)  ֶרֶמז  ָׁשם  ילק“ש  שו;  ַהֲאִזינּו  (ִסְפִרי  ַּבִּמְדָרׁש  ֵּפֵרׁש:  ְׁשַלח)  (סו“פ  ָיָקר‘  ַה‘ְּכִלי  א. 
ֶׁשַה‘ָּים‘ ְמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהִּיְרָאה, ֶׁשהּוא ְמַבֵּקׁש ְּבָכל יֹום ִלְפרֹץ ֶאת ְּגבּולֹות ַהַּיָּבָׁשה, 
ַא ִנְמָנע ִמַּלֲעׂשֹות זֹאת ֵמֲחַמת ִצּוּוי ה‘, ְלֻעַּמת זֹאת ְצָבא ַהָּׁשַמִים ְמַסְּמִלים ֶאת ִמַּדת 
ָהַאֲהָבה, ְוִכְלׁשֹון ַהִּמְדָרׁש ָׁשם ֶׁשֵהם ’ְׂשֵמִחים ַלֲעׂשֹות‘ ֶאת ְרצֹון ה‘ [ְוֵכן ָאנּו ְמִעיִדים 
ְּבִבְרַּכת ַהְּלָבָנה: ”חֹק ּוְזַמן ָנַתן ָלֶהם ֶׁשֹּלא ְיַׁשּנּו ֶאת ַּתְפִקיָדם – ָׂשִׂשים ּוְׂשֵמִחים ַלֲעׂשֹות 

ְרצֹון קֹוָנם“].

ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  ָהָאמּור,  ַּבֵּסֶדר  ְלָרִקיַע  ַהָּים  ְוֶאת  ְלָים  ַהְּתֵכֶלת  ֶאת  ֲחָכִמים  ִּדּמּו   ְלִפיָכ
ְּתִחָּלה ָצִרי ָהָאָדם ְלַהְקִּפיד ַעל ִעַּקר ָהֲעבֹוָדה, ֶׁשֹּלא ְלַׁשּנֹות ִּכְמלֹוא ַהִּניָמה ִמִּצּוּוי ה‘, 
ְּכִמַּדת ַהָּים ֶׁשֵאינֹו ּפֹוֵרץ ֶאת ַהְּגבּול ֶׁשָּׂשם לֹו ּבֹוְראֹו ִיְתָּבַר. ַא ַּבד ְּבַבד ָעָליו ָּתִמיד 
ִלְׁשאֹף ְלַהִּגיַע ְלַמְדֵרַגת ָהָרִקיַע, ַלֲעבֹד ֶאת ה‘ ֵמַאֲהָבה ּוְבִׂשְמָחה, ִּכי ַרק ְּבֹאֶפן ֶזה יּוַכל 

ְלַהִּגיַע ִלְדֵבקּות ֲאִמִּתית ְּבִכֵּסא ַהָּכבֹוד.

ב. ַה‘ְּכָתב סֹוֵפר‘ (ֻחִּלין פח ב) ֵּבֵאר ִּכי ְנִתיַנת ְּפִתיל ַהְּתֵכֶלת, ָהרֹוֵמז ְלִכֵּסא ַהָּכבֹוד, ְּבַאְרַּבע 
ִּפּנֹות ַהַּטִּלית ֶׁשָּבּה ָאנּו עֹוְטִפים ֶאת ּגּוֵפנּו ִמָּכל ְצָדָדיו, ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו ִּכי ְּבָכל ֲאֶׁשר 
ִנְפֶנה ְּבִעְסֵקי ּגּוֵפנּו, ְּבַמָּׂשֵאנּו ּוְבַמָּתֵננּו, ָּתִמיד ָעֵלינּו ִלְראֹות ֶאת ַיד ה‘ ַהַּמְׁשִּגיָחה ָעֵלינּו 

ּוְמַכֶּוֶנת אֹוָתנּו, ִּכי ה‘ הּוא ַהּנֹוֵתן ָלנּו ּכֹחַ ַלֲעׂשֹות ַחִיל.

ּוְלִפי ֶׁשִעַּקר ִמְסָחָרם ֶׁשל ְּבֵני ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָהָיה ַעל ַהָּים, ְּכִפי ֶׁשָּכתּוב (ְּבֵראִׁשית מט יג): 
”ְזבּוֻלן ְלחֹוף ַיִּמים ִיְׁשּכֹן“, ַעל ֵּכן ִּדּמּו ֶאת ַהְּתֵכֶלת ְלָים, ִלְרמֹז ָלנּו ָּכָאמּור, ֶׁשַאף ְּבָׁשָעה 
ֶׁשָאנּו עֹוְסִקים ְּבַמָּׂשא ּוְבַמָּתן, ִנָּׂשא ָּתִמיד ֵעיֵנינּו ָלָרִקיַע ְוַנְפִנים ִּכי ַהְׁשָּגַחת ה‘ ְמַלָּוה 

אֹוָתנּו ָּכל ָהֵעת ִמְּלַמְעָלה, ּוִמִּבְלָעֶדיהָ א נּוַכל ְלַהְצִליַח ְמאּוָמה.

ג. ְיסֹוד ָּגדֹול ָלַמד ִמָּכ ַרִּבי מֶֹׁשה ַפְייְנְׁשֵטיין: ְּבֹאֶפן ֶזה ִלְּמדּונּו ֲחָכִמים, ִּכי ְּבַצֲעֵדנּו 
ֶאָּלא  ֵמַהָּׂשָגֵתנּו,  ַהְּגבֹוָהה  ְלַמְדֵרָגה  ִמָּיד  ’ִלְקּפֹץ‘  ָלנּו  ַאל  ֵא-ל,  ֵּבית  ָהעֹוָלה  ַּבְּמִסָּלה 
ַהֶּדֶר ַהְּנאֹוָתה ְלַהִּגיַע ְלַהָּׂשגֹות ְּגבֹוהֹות ַּבֲעבֹוַדת ה‘, ִהָּנּה ִמּתֹו ָעָמל ִויִגיָעה; ַלֲעלֹות 
ְּבַהְתָמָדה ָׁשָלב ַאַחר ָׁשָלב ְוַדְרָּגה ַאַחר ַּדְרָּגה, ֶׁשֵּכן ַרק ְּבֹאֶפן ֶזה נּוַכל ִלְזּכֹות ְלַבּסֹוף 

ְלִהְתַעּלֹות ּוְלַהִּגיַע ַעד ’ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד‘ (’ָּדַרׁש מֶֹׁשה‘ קַֹרח).

’ְּתֵכֶלת‘ ְלׁשֹון ’ַּתְכִלית‘
ִּכֵּסא  ַעד  ַּבָּגֶון  ִּדְמיֹון  ֶׁשִּמְּלַבד  ֵמַהְּמָפְרִׁשים)  ַרִּבים  ָּכְתבּו  ֶזה  ּוְכֵעין  לח,  טו  (ַּבִּמְדָּבר  ָהַרְמָּב“ן  ָּכַתב 
ַהָּכבֹוד ַּכְּמבָֹאר ְלֵעיל, ַאף ַהֵּׁשם ’ְּתֵכֶלת‘ רֹוֵמז ִלְמִציאּות ה‘, ֶׁשֵּכן ’ְּתֵכֶלת‘ הּוא ִמְּלׁשֹון 
ַּתְכִלית – ֶרֶמז ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשהּוא ַּתְכִלית ַהִּנְבָרִאים, ְּכלֹוַמר ֶׁשהּוא ּכֹוֵלל ֶאת ָּכל 

ַהִּנְמָצִאים ֻּכָּלם.

ֶׁשִּנְזֹּכר  ַּבֲעבּוֵרנּו  ְּכִסיָמן  ִהיא  ַּבֶּבֶגד  ַהְּתֵכֶלת  ֶׁשְּנִתיַנת  עז)  ַׁשַער  (ְׁשַלח  ָה‘ֲעֵקָדה‘  ּוֵבֵאר 
ָעֵלינּו  ְּבַמְלכּותֹו  ְוַהָּכָרה  ה‘  ְיִדיַעת  ֶׁשִהיא   – ֵמַה‘ַּתְכִלית‘  ַּדַעת  ְלַהִּסיַח  ֶׁשֹּלא  ֵעת  ְּבָכל 
 ,ִיְתָּבַר ֵאָליו  ּוְבִהְתָקְרבּות  ה‘  ִּביִדיַעת  ּוְלִהְתַעּלֹות  ַלֲעלֹות  ָועֹוד  עֹוד  ְוִהְתַאְּמצּות 

ִמַּמְדֵרַגת ’ָים‘ ְלַמְדֵרַגת ’ָרִקיַע‘, ַעד ’ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד‘.

הֹוִסיף ְוָכַתב ָהָרָמ“מ ִמֶּדֶעׁש (’ַמְעְּגֵלי ֶצֶדק‘ קַֹרח) ִּכי ֵיׁש ַּבָּדָבר ֶרֶמז נֹוָסף, ֶׁשֵּכן ַהחֹוְקִרים 
ָהְרִאָּיה  ּכֹחַ  ִנְׁשָלם  ֶׁשָּׁשם   ִמָּכ נֹוֵבַע  ָּבָרִקיַע  ַהּׁשֹוֵלט  ַהְּתֵכֶלת  ּגֹון  ִּכי  ְוֵהִבינּו  ָחְקרּו 
ָהֱאנֹוִׁשי, ּוְכֵדי ֶׁשֹּלא ַיִּזיק ָלַעִין ִּדָּמהּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלֶצַבע ְּתֵכֶלת ְוא ְלָׁשחֹר אֹו 
ָלַדַעת  ְוַנְחקֹר  ַנֲעִמיק  ִאם  ַאף  ִּכי  ֶׁשַּבִּציִצית,  ַהְּתֵכֶלת  ֶצַבע  ַאף  ָלנּו  רֹוֵמז  ְוָלזֹאת  ָלָבן. 
ּוְלָהִבין, ֲהֵרי ”ַּתְכִלית ַהְּיִדיָעה ֶׁשֹּלא ֵנַדע“ (ְּבִחיַנת עֹוָלם יג מה), ִּכי ֵאין ְּבכֹחַ ַהֵּׂשֶכל ָהֱאנֹוִׁשי 
ּדֹוָמה  ְּתֵכֶלת  ָהָאמּור:  ַּבֵּסֶדר  ָאְמרּו   ּוְלָכ ֶּבֱאֶמת.   ִיְתָּבַר ְיִדיָעתֹו  ַּתְכִלית  ֶאת  ְלַהִּׂשיג 
’ִּדְמיֹון‘,  ְּבֶגֶדר  ֶאָּלא  ַהּכֹל  ֵאין  ִּכי  ַהָּכבֹוד,  ְלִכֵּסא  ּדֹוֶמה  ְוָרִקיַע  ְלָרִקיַע,  ּדֹוֶמה  ָים  ְלָים, 

ּוֶבֱאֶמת ֵאין ְּבָיֵדינּו ְלַהִּׂשיג ֶאת ַהַּתְכִלית.

ֶרֶמז ְלָׂשָכר ָועֶֹנׁש
ְּבֵׁשם ַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן ֵהִביא ַרִׁש“י (ַּבִּמְדָּבר טו מא) ִּכי ’ְּתֵכֶלת‘ הּוא ִמְּלׁשֹון ’ְׁשכֹול‘, ְּכֶנֶגד 
”ָלָּמה  ְׁשַלח):  (סו“פ  ַּבִּסְפִרי  ְמפָֹרִׁשים  ּוְדָבָריו  ְּבכֹורֹות.  ְּבַמַּכת  ְּבִמְצַרִים  ֶׁשָהָיה  ַה‘ְּׁשכֹול‘ 
ֶׁשָּכלּו  ֵׁשם  ַעל  ַאֵחר:  ָּדָבר  ִּבְבכֹורֹות.  ַהִּמְצִרים  ֶׁשִּנְתַּכּלוּ  ֵׁשם  ַעל  ְּתֵכֶלת,  ְׁשָמּה  ִנְקָרא 

ַהִּמְצִרים ַּבָּים“.

ַאף ַהַּמֲהָר“ל (ִחּדּוֵׁשי ַאָּגדֹות ְמָנחֹות מג ב) ֵּבֵאר ֶׁשְּלׁשֹון ְּתֵכֶלת ִהיא ִמְּלׁשֹון ִּכּלּוי, ַא הֹוִסיף 
ּוֵפֵרׁש, ִּכי ’ְּתֵכֶלת‘ ֶׁשִהיא ִמְּלׁשֹון ’ִּכּלּוי‘ ְמַסֶּמֶלת ֶאת ָהֹעֶנׁש (אּוְנְקלֹוס ְׁשמֹות כג כו), ְוִאּלּו ּגֹון 
ַהָּלָבן ַהַּז ְוַהָּנִקי ְמַסֵּמל ֶאת ַהָּׂשָכר. ְלִפיָכ ִנְצַטִּוינוּ ְלַהִּניַח חּוֵטי ְּתֵכֶלת ְוָלָבן ִּבְקֵצה 
ַהֶּבֶגד ַהַּמִּקיף ֶאת ּגּוֵפנּו, ֶׁשֶּזהּו ַהָּמקֹום ַהְּמַסֵּמל ֶאת ַמֲעֵׂשי ָיֵדינּו ּוָפֳעֵלנּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. 
ְנתּוָנה  ֶאָחד  ָּכל  ְּבַיד  ִּכי  ֵעת  ְּבָכל  ָלנּו  ַמְזִּכיִרים  ּבֹו,  ַהְּתלּוִיים  ְוַהָּלָבן  ַהְּתֵכֶלת  ְוחּוֵטי 
ַהְּבִחיָרה ֵּבין ֲעִׂשַּית טֹוב ְלֵבין ֲעִׂשַּית ַרע, ִאם ִיְבַחר ַּבּטֹוב – ִיְזֶּכה ַלָּׂשָכר ַהִּנְצִחי, ְוִאם 

.ִיְבַחר ָחִליָלה ָּבָרע – סֹופֹו ְלֵהָעֵנׁש ַעל ָּכ

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְוֵאַרְׂשִּתי ִלי ֶּבֱאמּוָנה

ע טּתַ בּבָ ה ם  מַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ארׂשּתי

סִספפּפו ם
ת ’ַוּיֹאֶמר‘ (ד‘) ָ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


