
מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְקִריַאת ְׁשַמע ַמְכִניָעה ֶאת ָהאֹוְיִבים
ַוִּיְטְמֵנהּו  ַהִּמְצִרי  ֶאת  ַוַּיְך  ִאיׁש  ֵאין  ִּכי  ַוַּיְרא  ָוכֹה  ּכֹה   ”ַוִּיֶפן 

ַּבחֹול“ (ב יב)
ָּכַתב ַרֵּבנּו יֹוֵסף ַחִּיים ִמַּבְגָּדד:

יֹוַחאי  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְלִדְבֵרי  ֶרֶמז  ִלְדרֹׁש  ִנָּתן  ֶזה  ִמָּפסּוק 
(סֹוָטה מב א): ”ָאַמר ָלֶהן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלִיְׂשָרֵאל: ֲאִפּלוּ 
א ִקַּיְמֶּתם ֶאָּלא ְקִריַאת ְׁשַמע ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית – ִאי ַאֶּתם 
ַהָּכתּוב:  ָרַמז   ְלָכ ָהעֹוָלם]“.  ֻאּמֹות  [ֶׁשל  ְּבָיָדם  ִנְמָסִרין 
’ְׁשַמע  ֶׁשַּבָּפסּוק  ָהאֹוִתּיֹות  כ“ה  ִּבְזכּות   – ָוֹכ“ה“  ֹּכ“ה  ”ַוִּיֶפן 
ַהָּפסּוק  ֶׁשל  ָהאֹוִתּיֹות  ְוכ“ה  ְּבַׁשֲחִרית,  ַהִּנְקָרא  ִיְׂשָרֵאל‘ 
ַעל  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ָּגַבר   – ַהִּמְצִרי“  ֶאת  ”ַוַּיְך  ְּבַעְרִבית,  ַהִּנְקָרא 

’ֶּבן ְיהֹוָיָדע‘ סֹוָטה מב בַהִּמְצִרי. 

מֹות ֶמֶל ִמְצַרִים – ֵעת ְראּוָיה ִלְתִפָּלה
ְבֵני  ַוֵּיָאְנחוּ  ִמְצַרִים   ֶמֶל ַוָּיָמת  ָהֵהם  ָהַרִּבים  ַבָּיִמים  ”ַוְיִהי 
ִמן  ָהֱאקים  ֶאל  ַׁשְוָעָתם  ַוַּתַעל  ַוִּיְזָעקּו  ָהֲעבָֹדה  ִמן  ִיְׂשָרֵאל 

ָהֲעבָֹדה“ (ב כג)
ְּפָעִמים  ֶנֶאְנחּו  ְּבַוַּדאי  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲהא  ַהֻּקְׁשָיה:  נֹוְדָעה 
ִמְצַרִים   ֶמֶל מֹות  ַאַחר  ְוַדְוָקא  ִׁשְעּבּוָדם,   ְּבַמֲהַל ַרּבֹות 

ָעְלָתה ַׁשְוָעָתם?
ֵּתֵרץ ַרֵּבנּו ִּפיְנָחס ַהֵּלִוי הֹורֹוִביץ ַּבַעל ַה‘ַהְפָלָאה‘:

ְּבַמֶּסֶכת ַסְנֶהְדִרין (מד ב) ָאְמרּו ֲחָכִמים: ”ְלעֹוָלם ַיְקִּדים ָאָדם 
ִמְתַקֶּבֶלת  ַהְּתִפָּלה  ֵאין  ַהָּצָרה  ֶׁשְּבֵעת  ְלִפי  ְלָצָרה“,  ְּתִפָּלה 
ַּכָּכתּוב (ֵאיָכה ג ח): ’ַּגם ִּכי ֶאְזַעק ַוֲאַׁשּוֵעַ ָׂשַתם ְּתִפָּלִתי‘. זֹאת 
ִּבְתִפָּלתֹו  ְלַכּוֵן  יּוַכל  ֶׁשֹּלא  ָלָאָדם  ּגֹוֵרם  ֶׁשַהַּצַער  ִמּשּׁום 
ָּכָראּוי, ּוְבנֹוָסף ְלִעִּתים ֵמרֹב ּגֶֹדל ַהַּצַער ֵאין ָהָאָדם ַמְרִּגיׁש 
ֵהיָכן  ְלַהְסִּביר  ְמֻסָּגל  ֶׁשֵאינֹו  ָאנּוׁש  חֹוֶלה  ְּכֻדְגַמת  ִּבְכֵאבֹו. 

ְּבִדּיּוק ּכֹוֵאב לֹו. 
”ַוָּיָמת  ַהָּכתּוב:  ֶאת  ֵּבֲארּו  א)  יט  (ְׁשמֹות  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר  ְוִהֵּנה, 
ָּבעֹוָלמֹות  ִמְצַרִים  ַעל  ַהְּמֻמֶּנה  ר  ֶׁשַהּׂשַ  – ִמְצַרִים“   ֶמֶל
ְּגֻאָּלה  ֶּפַתח  ִנְפַּתח   ֶׁשְּבָכ ּוְלִפי  ִמְּגֻדָּלתוֹ.  ָנַפל  ָהֶעְליֹוִנים 
ְלַכּוֵן  ְוָיְכלּו  ְּבַצֲעָרם  ִהְרִּגיׁשּו  ִמָּיד  ְעּבּוד,  ַהּׁשִ ְוהּוַקל 

ִּבְתִפָּלָתם.
ְּבאֶֹפן ַאֵחר ֵּבֵאר ַרִּבי ְמַנֵחם ֶסַג“ל ּפֹוַלק ַרָּבּה ֶׁשל ֶסֶרְנְטׁש:

ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (לא א) ָקְבעּו ֲחָכִמים ְּכָלל ְּבִהְלכֹות ְּתִפָּלה: 
”ֵאין ִמְתַּפְּלִלין א ִמּתֹו ַקּלּות רֹאׁש ְוא ִמּתֹו ַעְצבּות... 
ָהיּו  ַעָּתה  ַעד  ִּכי  לֹוַמר  ֵיׁש  ֶזה  ְלִפי  ִׂשְמָחה“.   ִמּתֹו ֶאָּלא 
א   ּוְלִפיָכ ְעּבּוד,  ַהּׁשִ ִמּקִֹׁשי  ְּבַצַער  ְנתּוִנים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ִמְצַרִים   ֶמֶל מֹות  ַעל  ְּבׁשֹוְמָעם   ַא ְּתִפָּלָתם.  ִהְתַקְּבָלה 
ַׁשְוָעָתם  ָעְלָתה  ְמָחה  ַהּׂשִ  ּוִמּתֹו ְּבִׂשְמָחה,  ִלָּבם  ִהְתַמֵּלא 

ֶאל ָהֱאִקים.
’ָּפִנים ָיפֹות‘; ֻקְנְטֵרס ’ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם‘ ַהִּנְדָּפס ְּברֹאׁש ׁשּו“ת ’ֵחֶלק ֵלִוי‘

’ֶׁשָעָׂשה ִלי ָּכל ָצְרִּכי‘ ְּב‘ַאְדַמת קֶֹדׁש‘
”ַוּיֹאֶמר ַאל ִּתְקַרב ֲהם ַׁשל ְנָעֶלי ֵמַעל ַרְגֶלי ִּכי ַהָּמקֹום 

ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת קֶֹדׁש הּוא“ (ג ה)
ֵּפֵרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ָׁשאּול ָנַתְנזֹון ַרָּבּה ֶׁשל ְלבֹוב: 

ְּבִבְרַּכת  ִּכי  ֵּפֵרׁש  ַחר)  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות   – ָל“ה  ַהּׁשְ (ִסּדּור  ַהַּמַהְרשָׁ“ל 
ֶׁשִּנְבָרא   ָּכ ַעל  ְמֻיָחד  ֶׁשַבח  ָטמּון  ָצְרִּכי‘,  ָּכל  ִלי  ’ֶׁשָעָׂשה 
ֶׁשִּנְבְרָאה  ֻּכָּלּה  ַהְּבִריָאה  ַעל  ׁשֹוֵלט  ֶׁשהּוא  ְּבאֶֹפן  ָהָאָדם 
ֵּכיָון  ַהִּמְנָעִלים,  ְלִביַׁשת  ַעל  אֹוָתּה  ָאנּו  ּוְמָבְרִכים  ְלָצְרּכֹו. 
ַּתַחת  לֹוֵבׁש  ֶׁשהּוא   ְּבָכ ִּבְמֻיָחד  ִמְתַּבֵּטאת  זֹו  ִליָטה  ֶׁשּׁשְ
ַרְגָליו ִמְנָעִלים ָהֲעׂשּוִיים ֵמעֹורֹות ַּבֲעֵלי ַחִּיים, ֶׁשִהָּנם ַּדְרָּגה 

ַאַחת ִמַּתְחָּתיו ְּבֵסֶדר ַהְּבִריָאה.
’ַאְדַמת  ַעל  מֶֹׁשה  ָעַמד  ֶׁשָּכאן  ֵּכיָון  ִּכי  לֹוַמר  ֵיׁש  ֶזה  ְלִפי 
ְׁשִליַטת  ַּתַחת  עֹוֶמֶדת  ֵאיָנּה  ַמֲעָלָתּה  ְלרֹב  ֲאֶׁשר  קֶֹדׁש‘, 
ֶאת  ַהְּמַסְּמלֹות  ְנָעָליו  ֶאת  ְלָהִסיר  ִהְצַטּוָה   ְלִפיָכ ָהָאָדם, 

ְׁשִליָטתֹו ַעל ַהְּבִריָאה.
’ִּדְבֵרי ָׁשאּול‘ ַמֲהדּוָרה ְרִביָעָאה

ַטַעם ִּכּסּוי ַהָּפִנים ִּבְׁשַעת ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים
”ַוַּיְסֵּתר מֶׁשה ָּפָניו ִּכי ָיֵרא ֵמַהִּביט ֶאל ָהֱאקִים“ (ג ו)

מֶֹׁשה  ָזָכה  ָיֵרא“  ”ִּכי  ִּבְׂשַכר  הּוָבא:  א)  ג  (שמו“ר  ַּבִּמְדָרׁש 
ּוִבְׂשַכר  ל),  לד  (ְׁשמֹות  ֵאָליו“  ִמֶּגֶׁשת  ”ַוִּייְראּו  ּבֹו:  ְוִהְתַקֵּים 
”ֵמַהִּביט“ ָזָכה ְל: ”ּוְתֻמַנת ה‘ ַיִּביט“ (ַּבִּמְדָּבר יב ח). ְוֵיׁש ְלָהִבין, 
ָמה  ּוִמְּפֵני  ַאַחת,  ְּפֻעָּלה  ִהָּנּה  ֵמַהִּביט“   – ָיֵרא  ”ִּכי  ֲהא 

ָכָרן ָּכפּול? ִהְתַחְּלָקה ִהיא ַּבִּמְדָרׁש ִלְׁשֵּתי ְּפֻעּלֹות ֶׁשּׂשְ
ַּתְלִמיד  ִמְּפֶרְׁשּבּוְרג  רֹוֶזְנּבֹוים  ִליְטׁש  ֵליּב  מֶֹׁשה  ַרֵּבי  ֵּתֵרץ 

ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘: 
ְּכֶׁשָרָאה מֶֹׁשה ֶאת ַהְּסֶנה ּבֹוֵער, ֵהִבין ִמָּיד ֶאת ֲאֶׁשר ְלָפָניו 
ִכיָנה, ּוְכֵדי ֶׁשֹּלא ִיָּכֵׁשל הֹוִסיף ְוִהְסִּתיר  ְוִנְמַנע ִמְּלַהִּביט ַּבּׁשְ
א.  ְּפֻעּלֹות:  ִלְׁשֵּתי  ִהְתַחֵּלק  ֶׁשַּמֲעֵׂשהּו  ִנְמָצא  ְּבִבְגּדֹו.  ָּפָניו 
ַהָּפִנים  ַהְסָּתַרת  ְּפֻעַּלת  ב.  ֵמִהְסַּתְּכלּות.  ִהָּמְנעּותוֹ  ֶעֶצם 
ֶׁשָּנַקט ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְלִהָּכֵׁשל. ְלִפיָכ ָזָכה ְוִנְכַּפל ְׂשָכרֹו; ַעל ’ִּכי 
ָיֵרא‘ – ֶׁשִּמּתֹו ִיְרַאת ָׁשַמִים ֶׁשָהְיָתה ּבֹו ָנַקט ְּפֻעָּלה ְלִהָּמַנע 
ֵמַהֵחְטא, ָזָכה ְל‘ַוִּייְראוּ ִמֶּגֶׁשת ֵאָליו‘, ְוַעל ’ֵמַהִּביט‘ – ֶעֶצם 

ַהִהָּמְנעּות ֵמַהַהָּבָטה, ָזָכה ְל‘ּוְתֻמַנת ה‘ ַיִּביט‘.
ְּבַטִּלית  ָהרֹאׁש  ִּכּסּוי  ְלִמְנַהג  ָמקֹור  ַאף  ְמַהּוָה  זֹו  ַהְנָהָגה 
ְלַהִּביט  ָנבֹוא  ְלַבל  ְוִכְסָיג  ְּכֶגֶדר  ַהּכֲֹהִנים,  ִּבְרַּכת  ִּבְׁשַעת 
ִכיָנה ַהּשֹׁוָרה ַעל ְיֵדי ַהּכֲֹהִנים ְּבָׁשָעה ֶׁשֵהם ְמָבְרִכים ֶאת  ַּבּׁשְ

’אְמרֹות ה‘‘ ָהָעם (ְרֵאה ֲחִגיָגה טז א). 

ֶאְנַקת ְּכֵאב ַהִּמְתַקֶּבֶלת ִּכְתִפָּלה
ְוֶאת  ְּבִמְצָרִים  ֲאֶׁשר  ַעִּמי  ֳעִני  ֶאת  ָרִאיִתי  ָראֹה  ה‘  ”ַוּיֹאֶמר 

ַצֲעָקָתם ָׁשַמְעִּתי ִמְּפֵני נְֹגָׂשיו ִּכי ָיַדְעִּתי ֶאת ַמְכאָֹביו“ (ג ז)
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִאיַצֶל‘ה ִמּוֹולֹוזִ‘ין:

ֶׁשַאְנָחָתם  ַאף   – נְֹגָׂשיו“  ִמְּפֵני  ָׁשַמְעִּתי  ַצֲעָקָתם  ”ְוֶאת 
ְּכֵאב   ִמּתֹו ַרק  ָנְבָעה  ֶאָּלא  ַמִים,  ַלּׁשָ ֻהְפְנָתה  א  ְוַזֲעָקָתם 
ַצֲעָקָתם  ֶאת  ָׁשַמְעִּתי  זֹאת  ְּבָכל  ִׁשְעּבּוָדם,  ְוקִֹׁשי  ָצָרָתם 
ִמְּפֵני   – ַמְכאָֹביו“  ֶאת  ָיַדְעִּתי  ”ִּכי  ְוזֹאת  ְלָגֲאָלם.  ְוָיַרְדִּתי 
ַהַּדַעת  ֶאת  ָלֵתת  ֵמֶהם  ַהּמֹוֵנַע  ַּבַּמְכאֹוב  ֲאִני  ֶׁשַּמִּכיר 

’ֶּפה ָקדֹוׁש‘ְלִהְתַּפֵּלל ַּכָּיאּות.

ְׁשֵּתי ַּכָּונֹות ִּבְתִפָּלה
ֶאל  ֱאקים  ַוּיֹאֶמר  ֲאֵלֶהם;  אַֹמר  ָמה  מֹו  ּׁשְ ַמה  ִלי  ”ְוָאְמרּו 
מֶׁשה ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה... ַוּיֹאֶמר עֹוד ֱאקִים ֶאל מֶׁשה ּכֹה 
תֹאַמר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ה‘ ֱאקֵי ֲאבֵֹתיֶכם... ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם“ 

(ג יג –טו)

ֵיׁש ְלָהִבין: ְוִכי ַעד ַעָּתה א ִהִּכירּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֵׁשם ה‘?
ֵּפֵרׁש ָמָרן ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘:

ִהיא  ֵאיזֹו  ְלָבֵרר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִהְתַּכּוְנוּ  מֹו“  ּׁשְ ”ַמה  ִּבְׁשֵאַלת: 
 ָּכ ְוַעל  ה‘?  ִלְפֵני  ִּבְתִפָּלה  ָהֲעִמיָדה  ְּבֵעת  ָהְראּוָיה  ַהַּכָּוָנה 

ַמִים ִּכי ְׁשֵּתי ַּכּוָנֹות ֵיׁש ַּבָּדָבר: ֵהִׁשיבּו ָלֶהם ִמן ַהּׁשָ
א. ’ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה‘ – ּוִבְלׁשֹון ָהַרְמָּב“ם ְּב‘מֹוֵרה ְנבּוִכים‘ 
ְלַכּוֵן  ֲעֵליֶכם  ְּכלֹוַמר,  ִנְמָצא“;  הּוא  ֲאֶׁשר  ”ַהִּנְמָצא  סג):  (א 
ִלְׁשמַֹע  ָּתִמיד  ּומּוָכן  ַהִּנְמָצא  ה‘  ִלְפֵני  עֹוְמִדים  ֶׁשִהְּנֶכם 
ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה. ּוְכִפי ֶׁשֵהִעיד ָהִריָב“ׁש (ׁשּו“ת, סי‘ קנז) ַעל ַרֵּבנּו 
ִׁשְמׁשֹון ִמִּקינֹון, ֶׁשַאף ֶׁשָהָיה ָּבִקי ְּבָכל סֹודֹות ַהַּקָּבָלה, א 
ִּכּוֵן ִּבְתִפָּלתֹו ֶאָּלא ֶאת ַהַּכָּוָנה ַהְּפׁשּוָטה ְּכַכּוַָנת ַהִּתינֹוקֹות – 

ֶׁשהּוא עֹוֵמד ִלְפֵני ה‘.
ִּכי  ְלַכּוֵן  ַאֶּתם  ְיכֹוִלים  עֹוד   – ֲאבֵֹתיֶכם“  ֱאֵקי  ”ה‘  ב. 
ְּתִפַּלְתֶכם ֶנֱאֶמֶרת ַעל ַּדַעת ָהָאבֹות ַהְּקדֹוִׁשים, ֶׁשְּלִפי ֶׁשֵהם 

ִּתְּקנּו ֶאת ְׁשלֹוׁש ַהְּתִפּלֹות ְּבַוַּדאי ָיְדעּו ֶאת עֶֹמק ַּכּוָָנָתן. 
’ֲחַתם סֹוֵפר‘ 

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

טמנ

ני ּפְ ם

’ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי‘ ִּבְזכּות ’ָאֵמן‘
”ֵל ְוָאַסְפָּת ֶאת ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ה‘ ֱאקי 
ְוַיֲעקֹב  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֱאקי  ֵאַלי  ִנְרָאה  ֲאבֵֹתיֶכם 
ֵלאמֹר ָּפקֹד ָּפַקְדִּתי ֶאְתֶכם... ְוָׁשְמעּו ְלֹקֶלָך“ (ג טז; יח)
ִמֵּכיָון  ֵמֲאֵליֶהם,   – ְלֹקֶלָך‘  ”‘ְוָׁשְמעּו  ּוְבַרִׁש“י: 
ֶׁשּתֹאַמר ָלֶהם ָלׁשֹון ֶזה, ִיְׁשְמעּו ְלקֹוְל. ֶׁשִּסיָמן ֶזה 
ְּכָבר ָמסּור ְּבָיָדם ִמַּיֲעקֹב ּוִמּיֹוֵסף, ֶׁשְּבָלׁשֹון ֶזה ֵהם 
ָּפקֹד  ’ֵואקִים  כד):  נ  (ְּבֵראִׁשית  ָאַמר  ַיֲעקֹב  ִנְגָאִלים. 
ִיְפקֹד ֶאְתֶכם‘, יֹוֵסף ָאַמר ָלֶהם (ָׁשם כה): ’ָּפקֹד ִיְפקֹד 

ֱאקִים ֶאְתֶכם‘“.
ָהאֹוִתּיֹות פ.ק.ד. ָּבאֹות ְּבֵסֶדר ָהא“ב ִלְפֵני ָהאֹוִתּיֹות: 
ב‘  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהָּנּה  ’ָּפַקד‘  ֵּתַבת  ֵכן  ְּכמֹו  צ.ר.ה. 
ִּכי   ְּבָכ ַהּתֹוָרה  ָרְמָזה  ַהּכֹוֵלל);  (ִעם  ’ָאֵמן‘  ְּפָעִמים 
ְּבַהְקָּפַדת ָהָאָדם ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ַמְקִּדים הּוא ְרפּוָאה 
ְלַמָּכתֹו, ּוְכִפי ֶׁשִהְבִטיחּו ֲחָכֵמינּו (תיקו“ז מ א): ”ָהעֹוֶנה 
ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחוֹ קֹוְרִעין לֹו ְּגַזר ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה“.
’ִציִצית ָּכָנף‘ עמ‘ קח

מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ 259ּפָ תשע"ט

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ָרָשׁה ּפָ ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים

ב

ְבֵני  ּו
מן

ָרזְ
דּתי‘ ִּבְזכּות ’ָא
רּת
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ַהְּבִרית,  ְּבַאְרצֹות  ַהְּיהּוִדית  ָהִעּתֹונּות  קֹוְרֵאי 
תשי“ג,  ִמְׁשָּפִטים  פר‘  שב“ק  ֶעֶרב   ִמַּתֲאִרי

ֻהְפְּתעוּ ִלְקרֹא ֶאת ַהְּיִדיָעה ַהָּבָאה:
”ְּבָׁשבּוַע ֶׁשָעַבר ִנְסַּתֵים ְּבֵבית ִמְׁשָּפט ְּבִפיָלֶדְלְפָיה 
ִמְׁשָּפט ֶׁשְּתִחָּלתוֹ עֹוד ִלְפֵני ָׁשלֹוׁש ָׁשִנים. ִּבְׁשַנת 
ַעל  ִפיֶׁשר  ֶהְרְׁשל  ְּבֵׁשם  ָּדִתי  ָצִעיר  ִנְׂשַּכר  תש“י 
ִלְפֵני  ַלֲעבֹר  ְּבִפיָלֶדְלְפָיה  ְּכֶנֶסת  ֵּבית  ַּגָּבֵאי  ְיֵדי 
ֵני  ֶׁשּׁשְ ַאף  ַעל  אּוָלם  ַהּנֹוָרִאים.  ַּבָּיִמים  ַהֵּתָבה 
ִפיֶׁשר  ִהְתַּפֵּלל  א  חֹוֶזה,  ַעל  ָחְתמּו  ַהְּצָדִדים 

ְּבֵבית ְּכֶנֶסת ֶזה ִּביֵמי ַהַחג...
לֹו  ְלַׁשֵּלם  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ַּגָּבֵאי  ֵסְרבּו   ,ֶׁשָּכ ֱהיֹות 
אּוָלם  ִמּקֶֹדם,  ָעֶליָה  ֶׁשֻהְסַּכם  ַהַּמְׂשּכֶֹרת  ֶאת 
ַהָּצִעיר ָּדַרׁש אֹוָתּה ְּבַטֲעָנה ֶׁשַהַּגָּבִאים ַאֲחָרִאִּיים 
ֵּבית  ִמַּגָּבֵאי  ָּדַרׁש  הּוא  ַהחֹוֶזה.  ֶׁשל  ַלֲהָפָרתֹו 
ַהְּכֶנֶסת ָלבֹוא ִעּמֹו ְלִדין ּתֹוָרה. ְלַאַחר ֶׁשֵאּלּו א 
ְּתִביָעתֹו  ֶאת  ִהִּגיׁש  ַהְּתכּופֹות,  ַלַהְזָמנֹות  ַנֲענּו 
ְּבַהְסָּכַמת ָהַרָּבִנים ְלֵבית ִמְׁשָּפט ֶאְזָרִחי, ְוָכָאמּור 

בּוַע ֶׁשָעַבר. ִנְסַּתֵיּם ַהִּמְׁשָּפט ַּבּׁשָ
ּגֹוי  ׁשֹוֵפט  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשהּוָצא  ַהְּמֻנָּמק  ַהִּדין  ְּפַסק 
ְוהּוא  ַהָּצִעיר,  ְלטֹוַבת  ָהָיה  ִאיִרי  ִמּמֹוָצא  נֹוְצִרי 

עֹוֵרר ְסָעָרה ְּבֶקֶרב ְיהּוֵדי ַאְרצֹות ַהְּבִרית...“.
זֹו  ַּכָּתָבה  ֵמֲאחֹוֵרי  ָהעֹוֵמד  ַהְּמַרֵּתק  ַהִּסּפּור  ֶאת 
ִיְׂשָרֵאל‘  ’ֲאֻגַּדת  ְנִׂשיא  ְׁש ֶרר,  מֶֹׁשה  ָהַרב  ִּפְרֵסם 
’ָּדאס  ַיְרחֹון  ֶׁשל  ִני  ַהּׁשֵ ַּבִּגָּליֹון  ַהְּבִרית,  ְּבַאְרצֹות 
ְׁשָבט  ְּבחֶֹדׁש  ָלאֹור  ֶׁשָּיָצא  ָוואְרט‘,  ִאיִדיֶׁשע 

תשי“ד. ֲהֵרי הּוא ִלְפֵניֶכם:
ֶהְרְׁשל ִפיֶׁשר א ָהָיה ַרב ְוא ָּגאֹון, ֶאָּלא ִאיׁש 
ְמִכירֹות ָּפׁשּוט. ָחֵבר ִמן ַהּשּׁוָרה ִּבְסִניף ’ֲאֻגַּדת 
ִיְׂשָרֵאל‘ ְּבּבּורֹו ָּפאְרק. ֵמעֹוָלם א ָראּוהּו ּדֹוֵחק 
ַעְצמֹו ִלְׂשָרָרה. ָּתִמיד ָהָיה הּוא ִמְתַּפֵּלל ְּבִפָּנתֹו, 
ִּבֵּצַע  ָעה  ַהּׁשָ ְּבַהִּגיַע   ַא ַהֵּכִלים,  ֶאל  ֶנְחָּבא 
ה‘  ִקּדּוׁש  ֶׁשל  ַאִּמיץ  ה  ַמֲעֹשֶ ִפיֶׁשר  ֶהְרְׁשל  ר‘ 
ַהְּמַהּוֶה ֻּדְגָמה מֹוְפִתית ִלְמִסירּות ֶנֶפׁש ְיהּוִדית.

ִּבְׁשנֹות  ְּבָאֶמִריָקה  ַהָּדִתית  ַהַּיֲהדּות  ֶׁשל  ָּפֶניָה 
התש“י ָהיּו ׁשֹונֹות ַלֲחלּוִטין ִמָּפֶניָה ַהּיֹום. אּוָלם 
ֶמת, ַּכֲאֶׁשר  ַּדְוָקא ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ָחְמִרית ּוְמֻגּׁשֶ
ַה‘ּדֹוָלר‘ ִהְׁשַּתֵּלט ַעל ַהְּנָׁשָמה ְוִׁשֵחד אֹוָתּה ַעד 
ְּכֵדי ִהְתַּכֲחׁשּות ַעְצִמית ְלֶזהּוָתּה, ִהְתַרֵחׁש אֹותֹו 

ַהִּסּפּור. ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה ָּכ ָהָיה:
ֶׁשָהָיה  ִפיֶׁשר  ֶהְרְׁשל  ר‘  תש“י.  ְּבַקִיץ  ֶזה  ָהָיה 
ְּבאֹוָתם  ַעְצמֹו  ָמָצא  ְּבִמְׁשַּפְחּתֹו,  ָיִחיד  ְמַפְרֵנס 
ָנִעים,  ְּבקֹול  ֶׁשֵּנַחן   ִמּתֹו ֲעבֹוָדה.  ְמֻחַּסר  ָיִמים 
ֶאת  ְלַהְׁשִלים  ְּכֵדי  ִּכְׁשרֹונֹו  ֶאת  ְלַנֵּצל  ִּבֵּקׁש 
ַהְכָנסֹוָתיו. ַהַּמָּזל ֵהִאיר לֹו ָּפִנים ּוְבִׁשְלֵהי ַהַּקִיץ 
ֶׁשל אֹוָתּה ָׁשָנה ָחַתם ַעל חֹוֶזה ִעם ֵּבית ְּכֶנֶסת 
ְּתמּוַרת  ַהּנֹוָרִאים,  ַלָּיִמים  ְּכַחָּזן  ְּבִפיָלֶדְלְפָיה 
ָעצּום  ְסכּום   – ּדֹוָלר  ּוֵמָאה  ַאְלַּפִים  ֶׁשל  ָׂשָכר 

ְּבאֹוָתם ָיִמים.
ְּבֵבית  ֶׁשְּמֻדָּבר  ֵמרֹאׁש  ֵּבֵרר  ֲחֵרִדי  ִּכיהּוִדי 
ַהִּמְנָהִגים  ָּכל  ְלִפי  ַהּנֹוֵהג  אֹוְרתֹודֹוְקִסי  ְּכֶנֶסת 
ֲחִתיַמת  ְלַאַחר  ֶׁשחֶֹדׁש  ֶאָּלא  ַהְּמֻקָּבִלים. 
ַהחֹוֶזה, נֹוַדע ְלֶפַתע ְלר‘ ֶהְרְׁשל ִפיֶׁשר ִּכי ַּגָּבֵאי 
ֶׁשל  ַהחֹוָלִני  ַהֵּמרֹוץ  ַאַחר  ִנְסֲחפּו  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית 
ַהְּבִרית,  ְּבַאְרצֹות  ָאז  ֶׁשָּפָׁשה  ַהּמֹוֶדְרִניְזם 
ַקֶּיֶמת  ֶׁשָהְיָתה  ַהְּמִחָּצה  ֶאת  ְלַבֵּטל  ְוֶהְחִליטּו 
ָנה  ַעד ָאז ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ָּכ ֶׁשֵהֵחל ֵמרֹאׁש ַהּׁשָ

ָיְׁשבּו ּבֹו ְּגָבִרים ְוָנִׁשים ְּבַיַחד.
ר‘ ֶהְרֶׁשל ִפיֶׁשר ָהָיה ִנְסָער ֻּכּלֹו, ַא הּוא א ָרץ 
ְלַחֵּפׂש ֶהֵּתִרים ְוַגם ָמַנע ַעְצמֹו ִמִּלְהיֹות ֻמְׁשָּפע 
ֻהְׁשַּפע  א  ַאף  הּוא  ַהַּפְרָנָסה.  ָאְבַדן  ֵמֲחַׁשׁש 
ִמְצָוה  ֲאִפּלוּ  ֶׁשּזֹו  ַהְּמֻקָּבִלים  ַהֵּיֶצר  ִמִּפּתּוֵיי 
ְלִהְתַּפֵּלל ָׁשם ְּכֵדי ְלָקֵרב ְרחֹוִקים. ַּדְרּכֹו ָהְיָתה 
ְּבַתְכִלית  לֹו  ָאסּור  ֲחֵרִדי  ִּכיהּוִדי  ְלָפָניו;  ְּברּוָרה 

ְלַׁשֵּמׁש ַחָּזן ְּבֵבית ְּכֶנֶסת ָּכֶזה.
ְלַגָּבֵאי  ר  ִהְתַקּׁשֵ הּוא  ְלֵהָאֵבק.  ִנָּסה  ִּבְתִחָּלה 
ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְוִנָּסה ְלַהְׁשִּפיַע ֲעֵליֶהם ְלַׁשּנֹות ֶאת 
ֶעֶצם  ַעל  ְּכַלֵּפיֶהם  ַטֲענֹוָתיו  ִמְּלַבד  ַהְחָלָטָתם; 
ִׁשּנּוי ָאְפיֹו ֶׁשל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ֶהֱעָלה ִּבְפֵניֶהם ַאף 
ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  אִֹפי  ִׁשּנּוי  ְלִפיָה  ִמְׁשָּפִטית,  ַטֲעָנה 
ְמַׁשֵּמׁש ֲהָפָרה ֶׁשל ַהחֹוֶזה ֶׁשֶּנְחַּתם ִעּמֹו. ּוִבְפָרט 
רֹאׁש  ְּבֶעֶרב  ַרק   ְלָכ ִהְתַוַּדע  ֶׁשהּוא  ֶׁשֱהיֹות 
יג ְלַעְצמֹו ָמקֹום ַאֵחר  ָנה, ָאְפסּו ִסּכּויָיו ְלַהּׂשִ ַהּׁשָ

ִלְתִפָּלה ְּתמּוַרת ָׂשָכר הֹוֵגן.

ִנָּסה  ֲאטּומֹות,  ָאְזַנִים  ַעל  ַּבָּקׁשֹוָתיו  ָּנְפלּו  ִמּׁשֶ
ֵּבית  ֶׁשַּגָּבֵאי  ֶאָּלא  ּתֹוָרה,  ְלִדין  אֹוָתם  ְלַהְזִמין 
ַהִּדין,  ְלֵבית  ָלֶלֶכת  ֶנֶפׁש  ִּבְׁשַאט  ֵסְרבּו  ַהְּכֶנֶסת 

ְוַתַחת זֹאת ָּבֲחרּו ְלהֹוִציא ַלּפַֹעל ֶאת ָּתְכִניָתם.
ֶהְרְׁשל;  ר‘  ֶׁשל  ְּבִלּבֹו  ִהְתַרֵחׁש  ָמה  ְלָתֵאר  ָנֵקל 
ָנה.  ַהּׁשָ ְלרֹאׁש  ַעד  ְספּוִרים  ָיִמים  ִנְׁשֲארּו 
ְלַפְרֵנס  ֶׁשָעָליו  ְּבָׁשָעה  ְוֵהִעיקּו,  ָלֲחצּו  חֹובֹוָתיו 
ה ִויָלִדים ּוְכָבר ִמְתָקֵרב ַהחֶֹרף... ַא ִּבְהיֹותֹו  ִאּׁשָ
ֶאת  ְוִׁשֵּנן  ַעְצמֹו  ִחֵּזק  ְּפׁשּוָטה  ֱאמּוָנה  ָחדּור 
 ַעל ה‘ ְיָהְב ַהָּפסּוק ִּבְתִהִּלים (נה כג): ”ַהְׁשֵל

ְוהּוא ְיַכְלְּכֶלךָ“.
ַחָּזנּות  ִמְׂשַרת  ִקֵּבל  ְמֻרּבֹות  ִהְׁשַּתְּדֻלּיֹות  ְלַאַחר 
ֶׁשל   ְמֻגָח ָׂשָכר  ְּתמּוַרת  ְצָדִדי,  ְּכֶנֶסת  ְּבֵבית 

ֵמָאה ּדֹוָלר ִּבְלַבד.
ֶהְרְׁשל  ר‘  ה  ִהְתַקּׁשָ ַהּנֹוָרִאים  ַהָּיִמים  ַּכֲעבֹר  ַאף 
ְמֻׁשְכָנע  ָהָיה  הּוא  ַהּיֹום.  ְלֵסֶדר  ַלֲעבֹר  ִפיֶׁשר 
ָעֶליָה;  ְלַהֲחִריׁש  ֶׁשָאסּור  ְּבָפָרָׁשה  ְמֻדָּבר  ִּכי 
ֶעְקרֹוִני  ִעְנָין  ָּכאן  ָהָיה  ַהַּכְסִּפי,  ַהֶּנֶזק  ִמְּלַבד 
ֶזה,  ְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְמֻסֶּכֶנת:  ֻמְסָּכמֹות  ְּפִריַצת  ֶׁשל 
ְּגָבִרים  ֶׁשל  ְמעֶֹרֶבת  ְיִׁשיָבה  ֶׁשִהְנִהיג  ְלַאַחר  ַאף 
ַעְצמֹו  ְלַהִּציג   ִהְמִׁשי ַהְּתִפָּלה,  ִּבְׁשַעת  ְוָנִׂשים 
ְּכֵבית ְּכֶנֶסת אֹוְרתֹודֹוְקִסי, ְוַהִּסּכּון ִּכי ָּבֵּתי ְּכֶנֶסת 

ֲאֵחִרים ֵיְלכּו ְּבִעְקבֹוָתיו ָהָיה ָּגדֹול.
ִסּלּוף  ְוֶׁשל  ִטְׁשטּוׁש  ֶׁשל  ֶזה  ְמֻסָּכן   ַּתֲהִלי
ְּדמּוָתּה ֶׁשל ַהַּיֲהדּות ַהֲחֵרִדית עֹוֵרר ְּכֵאב ָעמֹק 
ְוהּוא  ִפיֶׁשר  ֶהְרְׁשל  ר‘  ֶׁשל  ָהְרִגיָׁשה  ְּבִנְׁשָמתֹו 

ה: ֶהֱחִליט ַלֲעׂשֹות ַמֲעֹשֶ
ִהְתַעְּלמּו  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֶׁשַּגָּבֵאי  ְלַאַחר  ָּכָאמּור, 
ַרּבֹוָתיו  ְּבִאּשּׁור  ּתֹוָרה,  ְלִדין  ַהְזָמנֹוָתיו  ִמָּכל 

ְּתָבָעם ר‘ ֶהְרְׁשל ְלַעְרָּכאֹות.
ְּתִמימֹות,  ִּכְׁשָנַתִים   ְלאֶֹר  ֶׁשִּנְמַׁש ַהִּמְׁשָּפט 
ֵהִביא  ֶׁשַאף  ִפיֶׁשר,  ֶׁשל  ַטֲעָנתֹו  ְסִביב  ִהְתַנֵהל 
ְּכֶנֶסת  ֵּבית  ִּכי   ,ְלָכ ְּכֵעִדים  ֲחׁשּוִבים  ַרָּבִנים 
ְמַאֵּבד  ֲאסּוִרים  ִמְנָהִגים  ֶׁשַּמְכִניס  אֹוְרתֹודֹוְקִסי 
 ְוָכ ְוהֹוִאיל  אֹוְרתֹודֹוְקִסי.  ְלִהָּקֵרא  ְזכּותֹו  ֶאת 
ֲהֵרי ֶׁשאֹותֹו ֵּבית ְּכֶנֶסת ֵהֵפר ֶאת ַהחֹוֶזה ֶׁשֶּנְחַּתם 

ִעּמֹו.
ַהְנָהַגת  ַלְמרֹות  ִּכי  ַהַּגָּבִאים  ָטֲענּו  ְלֻעָּמתוֹ 
ְּבֶגֶדר  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ִנְׁשַאר  ַהַּתֲערֹובֹות, 
 – ְוָנִׂשים  ְּגָבִרים  ֵּבין  ַהְפָרָדה  אֹוְרתֹודֹוְקִסי; 
ְיסֹוד  ָלּה  ֵאין   – ִלְטעֹן  ַה‘ַּלְמָדִנים‘  ַהַּגָּבִאים  ִנּסּו 
ֶאת  ֶׁשֵהֵפר  הּוא  ִפיֶׁשר  ַּדְוָקא  ֶזה  ּוְלִפי  ַּבּתֹוָרה, 
ִצּבּור  ִּכְׁשִליַח  ְלַׁשֵּמׁש  ֶׁשֵּסֵרב  ְלַאַחר  ַהחֹוֶזה 

ְּבֵבית ְּכֶנֶסת אֹוְרתֹודֹוְקִסי.
ּוְבִסּיּוָמן  ָנַתִים  ִמּׁשְ ְלַמְעָלה   ִנְמָׁש ַהִּמְׁשָּפט 
ִאיִרי,  ִמּמֹוָצא   נֹוְצִרי  ְסִמיָטה,  ַהּשֹׁוֵפט  ִּפְרֵסם 
ִּכי  עֹוֶלה  ִמְּקִריָאָתּה  ַהְּברּוָרה.  ַהְחָלָטתֹו  ֶאת 
ֶאת  ׁשֹוֵפט  אֹותֹו  ֵהִבין  ַהָּפׁשּוט  ַהּגֹוִיי  ְּבִׂשְכלֹו 
ָהִעָּקרֹון ַהְּבִסיִסי ֶׁשאֹותֹו ִנּסּו ַּגָּבֵאי ֵּבית ַהְּכֶנֶסת 

ְלַטְׁשֵטׁש.
ְּבֵסרּובוֹ  ָצַדק  ִפיֶׁשר  ִּכי  ָהְיָתה  ַהְחָלָטתֹו 
ַחָּיִבים  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ַּגָּבֵאי  ְוִכי  ָׁשם,  ְלִהְתַּפֵּלל 
ֶׁשִהְפִסיד  ַהּדֹוָלִרים  ַאְלַּפִים  ֶאת  ְלִפיֶׁשר  ְלַׁשֵּלם 
ְּבֶעְטָים. ִמְּלַבד זֹאת ָּבַחר ַהּשֹׁוֵפט ְלַהְדִּגיׁש ֶאת 
ַהִּנּמּוִקים ֶׁשֲעֵליֶהם ִּבֵּסס ֶאת ְּפַסק ִּדינֹו, ְּכֶׁשֵּבין 

ַהְּדָבִרים ָּכַתב ֶאת ַּדְעּתֹו ַהֶּנְחֶרֶצת:
ֵּבין  ְמִחָּצה  ְמַחֶּיֶבת  ָהאֹוְרתֹודֹוְקִסית  ”ַהַּיֲהדּות 
ַהִחּיּוב  ְמקֹור  ַהְּכֶנֶסת.  ְּבָבֵּתי  ְלָנִׁשים  ְּגָבִרים 
ֶׁשל  ַהֲהָלָכה  ּוְבִדיֵני  ָּבַרְמָּב“ם  ַּבּתֹוָרה,  הּוא 
ָיכֹול  ֵאיֶנּנּו  אֹוְרתֹודֹוְקִסי  ַחָּזן  ָקארֹו.  יֹוֵסף  ָהַרב 
ְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְלִהְתַּפֵּלל  ַמְצּפּונֹו  ַצו  ְּבֶׁשל  ֵאפֹוא 
’ְטֵרָפה‘, ְּכלֹוַמר ֵּבית ְּכֶנֶסת ַהְּמַחֵּלל ֶאת ַהֲהָלָכה 

ַהְּיהּוִדית“.
ַהּיֹום  ְלִׂשיַחת  ָהיּו  ַהִּדין  ּוְפַסק  ַהִּמְׁשָּפט  ְּדַבר 
ְוִהְׁשִּפיַע  ְוָהעֹוָלם,  ַהְּבִרית  ַאְרצֹות  ְיהּוֵדי  ְּבֶקֶרב 
ַהְּבִרית,  ַאְרצֹות  ַיֲהדּות  ֶׁשל  ֲעִתיָדּה  ַעל  ַרּבֹות 
ֵמִבין  ּגֹוי  ׁשֹוֵפט  ַּגם  ִּכי  ִלְראֹות  ִנְפֲעָמה  ֲאֶׁשר 
ֶׁשִּמְתַּכֵחׁש  ְּכֶנֶסת  ֵּבית  ִּכי  ַהָּפׁשּוט  ְּבֶהְגיֹונֹו 

ַלֲהָלָכה ְּברּוָרה ֶנֱהָפ ְל‘ָטֵרף‘.
’מּוַסף שב“ק‘ ִמֵּקץ תשנ“ח

‘ָּכָאמּור ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד’
’ַהָּזן‘  ִּבְרַּכת  ֲחִתיַמת  קֶֹדם  ְסָפַרד  ְּבֻנַּסח 
טז).  (קמה  ְּתִהִּלים  ִמֵּסֶפר  ָּפסּוק  נֹוָסף 
ַהְּבָרָכה:  ְלׁשֹון  ֶאת  ְמָבֵאר  ֶזה  ָּפסּוק 
”ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא“ – 
”ָּכָאמּור: ’ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי 
ְּבִסְפֵרי  ְּכָבר  הּוְבָאה  זֹו  ּתֹוֶסֶפת  ָרצֹון‘“. 
ָהִראׁשֹוִנים (ְרֵאה ִסּדּור ַרב ַעְמָרם; ’ָמְרְּדַכי‘ ְּבָרכֹות 
(ִסיָמן  יֹוֵסף‘  ְּב‘ֵבית  ַלֲהָלָכה  ְוִנְקְּבָעה  ריז), 

קפז).

ְלֻעַּמת זֹאת ָהַרמָּ“א (’ַּדְרֵכי מֶֹׁשה‘ ָׁשם ס“ק ב) 
ָּכַתב ֶׁשֹּלא ְלאֹוְמרֹו, ְּכִדְבֵרי ַה‘ּכְֹלּבוֹ‘ (ִסיָמן 
ִּכי  א),  (קפז  ַה‘ְּדִריָׁשה‘  ֵּבֵאר  ֶׁשאֹוָתם  כה) 
מֶֹׁשה  ִמַּתָּקַנת  ִהָּנּה  זֹו  ֶׁשְּבָרָכה  ִמֵּכיָון 
ַרֵּבנּו ֲאדֹון ַהְּנִביִאים, ֲאֶׁשר ֶאָחד ֵמִעְּקֵרי 
 ָהֱאמּוָנה הּוא – ְלַהֲאִמין ִּבְנבּוָאתֹו, ֵהיַא
ֶאת  ָּבּה  ָקַבע  ֶׁשהּוא  ֶׁשְּלַאַחר  ִיָּתֵכן 
ָהעֹוָלם,  ֶאת  ָזן  ֶׁשה‘  ַהְּברּוָרה  ָהֱאמּוָנה 
ִנְצָטֵר ְלָהִביא ִלְדָבָריו ִסּיּוַע ִמִּדְבֵרי ָּדִוד 
ְלהֹוִסיף  ֵאין  ֵּכן  ַעל  ַּבְּכתּוִבים?   ַהֶּמֶל

ָּפסּוק ֶזה.
ִחֵּדׁש  ְלאֹוְמרֹו  ַהּנֹוֲהִגים  ְלַדַעת  ְּכִיּשּׁוב 
ַהַּמִּבי“ט, ִּכי ָּפסּוק ֶזה ִּביסֹודֹו ֶנֱאָמר ִמִּפי 
לֹום, ְוהּוא ֶׁשְּקָבעֹו  מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהּׁשָ
ָּדִוד  ִסְּדרֹו  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ַהָּמזֹון,  ְּבִבְרַּכת 
ֶׁשָאנּו  ְוַאף  ַהְּתִהִּלים.  ְּבֵסֶפר   ַהֶּמֶל
ֶׁשִּבְרבֹות  ֶאְפָׁשר  ’ָּכָאמּור‘,  ַמְקִּדיִמים: 
ַהָּיִמים נֹוְסָפה ֵּתָבה זֹו. ְוהֹוִסיף ַהַּמִּבי“ט 
ְּבָרכֹות  ֶׁשְּבֻנַּסח  ַהֵּתַמּה  ִמן  ֶזה  ֵאין  ִּכי 
אֹו  ַהְּנִביִאים  ִחּבּור  ִלְזַמן  קֶֹדם  ֶׁשֻחְּברּו 
ִמִּסְפֵריֶהם,  ְּפסּוִקים  ִנְכְללּו  ַהְּכתּוִבים 
ׁשֶֹרׁש  ֶאת  ָיַדע  ְּבַוַּדאי  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ֶׁשֵּכן 
ֶאת  ִקְּבלּו  ַאֲחָריו  ְוַהָּבִאים  ִּדְבֵריֶהם,  ָּכל 
ּתֹוָרָתם ִמֶּמּנּו (’ֵּבית ֱאִקים‘ ַׁשַער ַהְּיסֹודֹות סא).

ְלָחן‘ (קפז ג),  ְּבאֶֹפן נֹוָסף ֵּבֵאר ְּב‘ָערּוךְ ַהּׁשֻ
ְלִדְבֵרי  ְּכִסּיּוַע  ָּבָאה  ֵאיָנּה  זֹו  הֹוָסָפה  ִּכי 
ִלְלׁשֹון  ֵּבאּור  ְּכתֹוֶסֶפת  ֶאָּלא  מֶֹׁשה, 
ַהְּבָרָכה: ”ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר 
 ִיְתָּבַר ֶׁשה‘  ִהיא  ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתּה  ָּבָרא“, 
ֶׁשִּמֶּמּנּו  ִיחּוִדי  ָמזֹון  ַחי  ַּבַעל  ְלָכל  ֵהִכין 
הּוא ִיְהֶיה ְמֻרֶּצה ְוא ִיְתַאּוֶה ְלָמזֹון ַאֵחר. 
ִּבְתִהִּלים:   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ֶׁשל  ְלׁשֹונֹו  ְוהּוָבא 
”ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון“ 
– ֶׁשַאף ִהיא ְמַבֵּטאת ֶׁשַבח ַעל ָּכ ֶׁשָּכל 
ֶׁשהּוַכן  ַהְּמֻיָחד  ֵמַהָּמזֹון  ְמֻרֶּצה  ַחי  ַּבַעל 

לֹו.

ֲאִמיַרת ַהָּפסּוק ְּבַכָּוָנה ֲעצּוָמה
(ַׁשַער  ָהֲעבֹוָדה‘  ְוׁשֶֹרׁש  ַה‘ְּיסֹוד  ָּכַתב 
ֶׁשֹּלא  ַלּנֹוֲהִגים  ַאף  ִּכי  פ“ט)  ַהְּבכֹורֹות 
ֶאָּלא  ’ַהָּזן‘  ְּבִבְרַּכת  ֶזה  ָּפסּוק  ְלַהְזִּכיר 
ֶאת  ’ְיראּו  ִּבְתִפַּלת  ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת  ְּבִסּיּום 
ְיֵתָרה  חֹוָבה  ֶיְׁשָנה  ְּבַוַּדאי  ְקדָֹׁשיו‘,  ה‘ 
לֹוַמר ָּפסּוק ֶזה ְּבַכּוָָנה ֲעצּוָמה, ְוזֹאת ִּכי 

הּוא ֵמִעַּקר ַּכּוַָנת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון.
ִּפי  ַעל  [ַהְנָהגֹות  ָאָדם‘  ’ַהְנָהגֹות  ְּבֵסֶפר 
”ּפֹוֵתַח  ֶׁשַּבֲאִמיַרת  ָּכַתב  ו]  ַּדף  ָהֲאִר“י, 
ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ִּכי  ְלַכּוֵן  ֵיׁש   “ָיֶד ֶאת 
צ“א  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהָּנם   “ָיְד ֶאת  ”ּפֹוֵתַח 
ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ’ָאֵמן‘. ּוְרֵאה עֹוד ְּב‘ַׁשַער 
ֶׁשָראֵׁשי  א)  יח  (ַּדף  ָז“ל  ַלֲאִר“י  ַהַּכּוָנֹות‘ 
ַהֵּתבֹות ’ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד‘ ֵהם ’פא“י‘, ְוסֹוֵפי 
ַּבֲאִמיַרת  ְלַכּוֵן  ְוֵיׁש  ’חת“ך‘,  ֵהם  ַהֵּתבֹות 
ֶׁשְּסֻגָּלָתם  ֵאּלּו  ְׁשמֹות  ִּבְׁשֵני  ֶזה  ָּפסּוק 

ְּגדֹוָלה ְלַפְרָנָסה.

ֵּבאּור ְלׁשֹון ַהָּפסּוק
הּוא,  ֶזה  ָּפסּוק  ֶׁשל  ַהָּפׁשּוט  ֵּבאּורֹו 
ָידֹו  ֶאת  ּפֹוֵתַח  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ְלָכל  ַהָּמזֹון  ֶאת  ְּבַעְצמֹו  ְונֹוֵתן  ַהּטֹוָבה 

ַהְּגָמָרא  [ְּכִדְבֵרי  ַהַחִּיים  ִמַּבֲעֵלי  ֶאָחד 
ִנְמָצא  ַהַּפְרָנָסה  ֶׁשַּמְפֵּתַח  ַּתֲעִנית  ְּבֵריׁש 
ְרצֹונֹו  ְּכִפי  הּוא],   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִּביֵדי 
ָּדִוד‘  (’ְמצּוַדת  ְּבדַֹחק  ְוא  ְּבֶׁשַפע  ְוַתֲאָותוֹ, 
ְּתִהִּלים קמה טז, הגש“פ ’ַעְרֵבי ְּפָסִחים‘ – ָקְרַּבן ֶּפַסח). 

ִּבְצָל“ח (ְּבָרכֹות ד ב) ָּתַמּה ַעל ֵּפֶׁשר ַהֻּנָּסח 
ָמקֹום  ָהָיה  ֶׁשִּלְכאֹוָרה  ָרצֹון“,  ַחי  ”ְלָכל 
ּוֵבֵאר  ָמזֹון“.  ַחי  ְלָכל  ”ּוַמְׂשִּביַע  לֹוַמר 
ְמֻיֶחֶדת  הֹוָדָאה  ְטמּוָנה  זֹו  ְּבָלׁשֹון  ִּכי 
ָטַבע  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש   ָּכ ַעל 
ּוְכִפי  ְּבֶחְלקֹו‘,  ֵמַח  ’ַהּׂשָ ִמַּדת  ֶאת  ָּבָאָדם 
ֶׁשרֹואֹות ֵעיֵנינּו ֶׁשֵּיׁש ָּכֵאּלּו ֶׁשְּמזֹונֹוֵתיֶהם 
ְמֻצְמָצִמים ְּביֹוֵתר, ַא ַהָּדָבר ֵאינֹו מֹוֵנַע 
ַהְּמֻסָּפר  ּוְכֵעין  ְּבֶחְלָקם.  ִלְׂשמַֹח  ֵמֶהם 
ָעָליו  ֶׁשֵהִעיָדה  ּדֹוָסא  ֶּבן  ֲחִניָנא  ַרִּבי  ַעל 
ַּבת קֹול: ”ֲחִניָנא ְּבִני ַּדי לֹו ְּבַקב ָחרּוִבין“ 
נֹוֵטַע  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִּכי   ְלַלֶּמְד  –

’ָרצֹון‘ ְּבֵלב ְּבִרּיֹוָתיו ֶׁשִּיְׂשְמחּו ְּבֶחְלָקם.
ֶאת  ִנְפָלא  ְּבאֶֹפן  ְלָבֵאר  ִנָּתן  ֶזה  ְלִפי 
”ּוְבטּובֹו  ַהְּבָרָכה:  ִּבְתִחַּלת  ַהֶּנֱאָמר 
ֶׁשִּלְכאֹוָרה  ָלנּו“,  ָחַסר  א  ָּתִמיד  ַהָּגדֹול 
ָהָיה ָמקֹום ִלְתמַֹּה, ְוִכי ַקָּים ָאָדם ֶׁשּיּוַכל 
 א ָחַסר לֹו ָּדָבר?! ַא ְלָהִעיד ֶׁשֵּמעֹוָלם
ְלִפי ָהָאמּור מּוָבן, ֶׁשְּבטּובֹו ַהָּגדֹול ָטַבע 
ְּבֶחְלֵקנּו.  ִלְׂשמַֹח  ַהְּיכֶֹלת  ֶאת  ְּבִלֵּבנּו  ה‘ 
ְּבֶחְלקֹו,  ְוָׂשֵמַח  זֹו  ְּבִמָּדה  ֶׁשִּמְתַנֵהג  ּוִמי 
ֶׁשֵּמעֹוָלם  ָמֵלא  ְּבִבָּטחֹון  לֹוַמר  ָיכֹול 
ַּבּזַֹהר  ֶׁשְּמבָֹאר  ּוְכִפי  ָּדָבר.  לֹו  ָחַסר  א 
 – ָרצֹון“  ַחי  ְלָכל  ”ּוַמְׂשִּביַע  א):  רכו  (ִּפיְנָחס 
ְׂשֵבִעים  ֶׁשֵהם  ָהֲעִנִּיים  ֶׁשל  ְמזֹוָנם  ֶזהּו 

ֵמְרצֹוָנם ְוא ֵמרֹב ַמֲאָכָלם.
ְמֻיֶחֶדת  הֹוָדָאה  ַּגם  ְטמּוָנה  ֵאּלּו  ְּבִמִּלים 
ַעל ָּכ ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵאינֹו נֹוֵתן ָלנּו 
ֶאת ָהֹאֶכל ִּבְכִפָּיה ַרק ְּכֵדי ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו 
ִנָּתן  ֶׁשְּלַהְבִּדיל  [ְּכִפי  ָּבעֹוָלם  ִנְתַקֵּים 
ִלְגרֹם  ְּבַמָּטָרה  ַרק  ַּבְּמכֹוִנית  ַהֶּדֶלק 
ֶיֱעַרב  ֶׁשהּוא  ּדֹוֵאג  ֶאָּלא  ִּתַּסע],  ֶׁשִהיא 
’ַעְרֵבי  (הגש“פ  ֵמָרצֹון  אֹותֹו  ְונֹאַכל  ְלִחֵּכנּו 

ְּפָסִחים‘ – ’ָקְרַּבן ֶּפַסח‘).

ַהָּזן ֶאת ַהּכֹל
ָאנּו  ַהְּבָרָכה  ֶׁשִּבְתִחַּלת   ְלָכ ַהַּטַעם  ֶאת 
’ַהָּזן  ’ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם‘, ּוְבסֹוָפּה  ְמָבְרִכים 
ֶאת ַהּכֹל‘ ֶׁשִהיא ָלׁשֹון ּכֹוֶלֶלת יֹוֵתר, ֵּבֵאר 
ָהֲעבֹוָדה  (ְנִתיב  עֹוָלם‘  ִּב‘ְנִתיבֹות  ַהַּמֲהָר“ל 
פי“ח): ִּבְתִחָּלה ָאנּו ְמַׁשְּבִחים אֹותֹו ִמַּצד 
ַעְצֵמנּו ַעל ֶׁשָאנּו זֹוִכים ְּבָכל יֹום ִלְראֹות 
אֹוָתם,  ּוְלַהְרִּגיׁש  ַהְּגדֹוִלים  ֲחָסָדיו  ֶאת 
ֶׁשְּמַסֵּפק   ְּבָכ ִמְתַּבְּטִאים  ֵאּלּו  ֲחָסִדים 
ֶׁשּנּוַכל  ְּכֵדי  ָלנּו   ַהִּנְצָר ָּכל  ֶאת  הּוא 
ְמַׁשְּבִחים  ָאנּו  ּוְלַבּסֹוף  ָּבעֹוָלם.  ִלְחיֹות 
ָּתִמיד  א  [ֲאֶׁשר  ְּגֻדָּלתוֹ  ֶעֶצם  ַעל  אֹותֹו 
ַעְצֵמנּו]  ִמַּצד  ָּבּה  ְלַהִּכיר  ָאנּו  ְמֻסָּגִלים 
ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ּכֹחַ ִויכֶֹלת ָלזּון ָּכל 
ְּבִרָּיה ּוְבִרָּיה ָּבעֹוָלם ּוְלַסֵּפק ָלּה ֶאת ָּכל 

ְצָרֶכיָה.
ֶׁשָאנּו  ַאף  ֶׁשַעל  ַהַּמֲהָר“ל  ְוהֹוִסיף 
ְּבַיד  ֶׁשֵּיׁש   ְּבָכ ּוַמִּכיִרים  ַמֲאִמיִנים 
ֶאָחד  ָּכל  ָלזּון  ּכֹחַ  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ָעֵלינּו  מּוֶטֶלת  ַרב,  ְּבֶׁשַפע  ֵמִאָּתנּו 
ִמֶּמּנּו  ּוְלַבֵּקׁש  ְלָפָניו  ְלִהְתַּפֵּלל  ַהחֹוָבה 
ַעל ָּכ. ֶׁשֵּכן ’ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִמְתַאּוֶה 
ָעֵלינּו  אּוָלם  ַצִּדיִקים‘,  ֶׁשל  ִלְתִפָּלָתם 
ְיַסֵּפק  ְלָפָניו,  ִנְתַּפֵּלל  ֶׁשִאם   ְּבָכ ִלְבטַֹח 

הּוא ֶאת ָּכל ַהִּנְצָר ָלנּו.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְּכבֹוד ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ִנֵּצַח ַּבִּמְׁשָּפט

ע טּתַ בּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ּבית ַהּכ

ססִספּפּור ם
ן‘ (ד‘) ת ’ַהזָּ ְרּכַ זֹון – ּבִ ת ַהּמָ ְ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


