
ת ַצו ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְזִהירּות ְּבֵמָאה ְּבָרכֹות – ִּבְפָרט ַלּכֲֹהִנים
"ַצו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ֵלאמֹר" (ו ב)

ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ֶׁשֲאִמיַרת  מּוָבא  שכ)  (סי'  ָהרֹוֵקַח  ְּבֵסֶפר 
ְּביֹום ְמִגָּנה ַעל ָהָאָדם ִמֵּמָאה ְקָללֹות ַהְּכתּובֹות ְּבִמְׁשֵנה 
ֵמָאה  ָהָיה  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשל  ָּגְבהֹו  ַאף  ֶזה  ְּכֶנֶגד  ּתֹוָרה. 

ַאָּמה.
ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק  ִלְמצֹא  ִנָּתן   ְלָכ ֶרֶמז 
"ַצו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו" ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ֵמָאה'; ַהּכֲֹהִנים 
ִלְבֵני  ּוְבָרָכה  ֶׁשַפע  ַמְׁשִּפיִעים  ָהיּו  ַהִּמְקָּדׁש  עֹוְבֵדי 
ְמֻיָחד:  ְּבאֶֹפן  ַהּתֹוָרה  אֹוָתם  ִהְזִהיָרה   ּוְלִפיָכ ִיְׂשָרֵאל, 

"ֵלאמֹר" – ֵמָאה ְּבָרכֹות.
'ֵזר ַהְּצִבי' [לר"ז ַרייֶכְנֶּבְרג]

ְסֻגָּלה ְלִבּטּול ַמְחָׁשבֹות ָזרֹות
"ֵאׁש ָּתִמיד ּתּוַקד ַעל ַהִּמְזֵּבַח א ִתְכֶּבה" (ו ו) 

ָל"ה ַהָּקדֹוׁש: ָּכַתב ַהּׁשְ
קֹוְרדֹוֵבירוֹ  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ָהֱאִקי  ֶׁשל  ָיד  ְּכַתב  "ּוָמָצאִתי 
'ִלְּמָדנּו ָזֵקן ֶאָחד; ְלַבֵּטל ַהַּמֲחָׁשָבה  ֶׁשָּכַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: 
– יֹאַמר ָּפסּוק ֶזה ַהְרֵּבה ְּפָעִמים: 'ֵאׁש ָּתִמיד ּתּוַקד ַעל 
ַהִּמְזֵּבַח א ִתְכֶּבה'. ּוְבֵעיַני ָּפׁשּוט ֶׁשֶּזה ַהָּזֵקן ָהָיה ֵאִלָּיהּו 

ַהָּנִביא, ּוְלרֹב ַעְנְוָתנּותוֹ ֶׁשל ָהַרב א ָרָצה ְלַגּלֹות". 
ַּבַעל 'ַּכף ַהַחִּיים' ֵהִביא ְסֻגָּלה זֹו ְּכֵעָצה ְלִבּטּול ַהַּמְחָׁשבֹות 
ְלָחן  ַה'ּׁשֻ ֶׁשָּפַסק  ְּכִפי  ַהְּתִפָּלה,  ִּבְׁשַעת  ָהעֹולֹות  ַהָּזרֹות 
ָּכל  ְוָיִסיר  ֶׁשְּיַכּוֵן...   ָצִרי "ַהִּמְתַּפֵּלל  א):  צח  (או"ח   'ָערּו
ַמֲחַׁשְבּתֹו  ֵאר  ֶׁשִּתּׁשָ ַעד  אֹותֹו  ַהּטֹוְרדֹות  ַהַּמְחָׁשבֹות 

ְוַכּוָָנתוֹ ַזָּכה ִּבְתִפָּלתֹו". 
ִלְפֵני  לֹוַמר  ְּגדֹוָלה  ֶׁשְּסֻגָּלה  ָהֲאִריזָ"ל  ְּבֵׁשם  הּוָבא  עֹוד 
ַהְּתִפָּלה ְוִלְפֵני ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶאת ְלׁשֹון ַהִּמְׁשָנה ָהַאֲחרֹוָנה 
'ֵאיֶזהּו  ַלֶּפֶרק  ַהְּסמּוָכה  ב,  (מו  ְזָבִחים  ְּבַמֶּסֶכת  ְרִביִעי  ְּבֶפֶרק 
ִנְזָּבח:  ַהֶּזַבח  ְּדָבִרים  ה  ִׁשּׁשָ ּבֶֹקר): "ְלֵׁשם  ִמֵּדי  ַהֶּנֱאָמר  ְמקֹוָמן' 
ים, ְלֵׁשם  ם, ְלֵׁשם ִאּׁשִ ְלֵׁשם ֶזַבח, ְלֵׁשם זֹוֵבַח, ְלֵׁשם ַהּׁשֵ
ֵריַח, ְלֵׁשם ִניחֹוַח, ְוַהַחָּטאת ְוָהָאָׁשם – ְלֵׁשם ֵחְטא. ָאַמר 
ַרִּבי יֹוסֵי: 'ַאף ִמי ֶׁשֹּלא ָהָיה ְּבִלּבוֹ ְלֵׁשם ֶאָחד ִמָּכל ֵאּלּו 
הֹוֶלֶכת  ַהַּמֲחָׁשָבה  ֶׁשֵאין  ִּדין,  ֵּבית  ְּתַנאי  ֶׁשהּוא  ָּכֵׁשר,   –

ֶאָּלא ַאַחר ָהעֹוֵבד'".
ַרִּבי ִיְצָחק ְׁשֵרים ֵמַחְכֵמי ֲאַרם צֹוָבה ָאַמר ִּכי ַאף ֲעִנַּית 
ָאֵמן ְּבַכּוָָנה ּכָֹחּה ַרב ְלַבֵּטל ֵמַעל ָהָאָדם ַמְחָׁשבֹות ָזרֹות 
ַלָּדָבר:  ֶרֶמז  ְוֵהִביא  ַהְּתִפָּלה.  ְּבֵעת  ָהעֹוִלים  ְוִהְרהּוִרים 
ִמן  מֹוִציָאה  ְּבַכּוָָנה  ָאֵמן  ֶׁשֲעִנַּית  ֵצ"א,  ְּבִגיַמְטִרָּיה  'ָאֵמן' 

ָהרֹאׁש ֶאת ַהִהְרהּוִרים ְוַהַּמְחָׁשבֹות ַהָּזרֹות.
'ְׁשָל"ה' ַׁשַער ָהאֹוִתּיֹות אֹות ל; 'ֶאֶרץ ַהַחִּיים' עמ' ח; 'ַּכף ַהַחִּיים' 
או"ח צח ח; טז; 'ִלּקּוִטים ִמַּפְרֵּדס' ַמֲעֶרֶכת ָאֵמן אֹות ג

'ָאֵמן' ְּבא ַּכָּוָנה ֵאיָנּה עֹוָלה ַאף ַּכִּמְנָחה
ִניחֹחַ  ֵריַח  אָֹתּה...;  ַהְקֵרב  ַהִּמְנָחה  ּתֹוַרת  "ְוזֹאת 

ַאְזָּכָרָתּה ַלה'" (ו ז-ח)

ִאְמָרה ְׁשגּוָרה ִהיא ְּבִסְפֵרי ַרּבֹוֵתינּו ָהִראׁשֹוִנים (ְרֵאה 'ֵסֶפר 
ט):  אֶֹפן  פ"ג  ַהֶּנֶפׁש  ֶחְׁשּבֹון  ַׁשַער  ַהְּלָבבֹות'  'חֹובֹות  יג;  ַׁשַער  לר"ת  ַהָּיָׁשר' 
ַעל  ַלֲעמֹד  ְוֵיׁש  ְנָׁשָמה".  ְּבא  ְּכגּוף  ַּכּוָָנה  ְּבא  "ְּתִפָּלה 
ְּתִפָּלה  ָּכל  ּפֹוֵסל  ֶׁשִּלְכאֹוָרה  ֶזה,  ַמֲאָמר  ֶׁשל  ַמְׁשָמעּותֹו 
ַּכָּמה  ַנְפׁשֹו  ָמַרת  יֹוֵדַע  ֵלב  ַוֲהֵרי  ַּכּוָָנה,  ְּבא  ֶׁשֶּנֶאְמָרה 

ְּפָעִמים ִמְתַּפְּלִלים ָאנּו ְּבא ַּכּוָָנה.
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַחִּיים ִמּוֹולֹוזִ'ין: 

ִנְמְׁשָלה  ְוַהַּכָּוָנה  ַלּגּוף,  ִנְמְׁשלּו  ַהְּתִפָּלה  ִמּלֹות  ִּכי  ַאף 
ִלְתִפָּלה  ַאף   ֵעֶר ֵיׁש  ַחּיּות,  ָּבֶהן  ַהּנֹוֶתֶנת  ַל'ְּנָׁשָמה' 
ֶׁשֶּנֶאְמָרה ְּבא ַּכּוָָנה. ִּכי ְּכִפי ֶׁשֵּיׁש ַּכָּמה סּוֵגי ָקְרָּבנֹות, 
כו  (ְּבָרכֹות  ְּכֶנְגָּדם  ֶׁשִּנְתְקָנה  ִּבְתִפָּלה  ְּדָרגֹות  ַּכָּמה  ֵיׁש   ָּכ
ב); ְּתִפָּלה ְּבַכּוָָנה עֹוָלה ְלָרצֹון ְּכָקְרָּבן ַהָּבא ִמן ַהְּבֵהָמה 
ּדֹוָמה  ַּכּוָָנה  ַהֶּנֱעֶדֶרת  ְּתִפָּלה  ְוִאּלּו  ֶנֶפׁש,  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש 
ְלָקְרַּבן ַהִּמְנָחה ַהָּבָאה ִמן ַהּדֹוֵמם ֶׁשֵאין ּבֹו ֶנֶפׁש. ֶׁשַאף 
מֹוֵנַע  ֶזה  ֵאין  ַהַחי,  ִמן  ַהָּבא  ִמָּקְרָּבן  ְּפחּוָתה  ֶׁשַּדְרָּגָתּה 

ִמֶּמָּנה ַלֲעלֹות ְלֵריַח ִניחֹוַח ִלְפֵני ה'. 
ַרֲאַב"ד  ֶּבְנִּגיס  ְראּוֵבן  ֶזִליג  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ְּדָבָריו  ִּפי  ַעל 
ג):  יד  (הֹוֵׁשַע  ִמִּיְׂשָרֵאל  ַהָּנִביא  ַּבָּקַׁשת  ֶאת  ְירּוָׁשַלִים 
ְּכֵדי  ַהֵּלב,  ְּבַכּוַָנת  ִהְתַּפְּללּו  ְׂשָפֵתינּו" –  ָפִרים  "ּוְנַׁשְּלָמה 
ֶׁשְּתִפַּלְתֶכם ַּתֲעֶלה ְּכָקְרַּבן ָּפִרים ְוא ַרק ְּכִמְנַחת סֶֹלת. 
ַהְּגִרי"ז ִמְּבִריְסק ֵּבֵאר ְּבזֹאת ֶאת ֶׁשהּוָבא ְּבֵׁשם ַרִּבי ַחִּיים 
ִמּוֹולֹוזִ'ין ְּבנֹוֵגַע ַלֲעִנַּית ָאֵמן ְּבא ַּכּוָָנה ('ֶּכֶתר רֹאׁש' אֹות כה): 
"ְוַעל ָאֵמן ְּבא ַּכּוָָנה ָאַמר ֶׁשֹּלא ָמָצא ׁשּום ִלּמּוד ְזכּות". 
ְּכלֹוַמר: ַאף ֶׁשִּלְתִפָּלה ְּבא ַּכּוָָנה ָמָצא ַרִּבי ַחִּיים ִלּמּוד 
ְזכּות ֵּכיָון ֶׁשִהיא ִמְתַקֶּבֶלת ַּכִּמְנָחה, ַעל ֲעִנַּית 'ָאֵמן' ֶׁשֹּלא 

ִנְתְקָנה ְּכֶנֶגד ַהָּקְרָּבנֹות, א ָמָצא ׁשּום ִלּמּוד ְזכּות. 
'ֶּכֶתר רֹאׁש' אֹות כב; 'ִלְפַלּגֹות ְראּוֵבן' ח"א עמ' קכח; 'ֶּכֶתר ְמלּוָכה' עמ' רפו

ּתֹוָדה ַהָּבָאה ִמּכֹחַ חֹוָבה – ֵאיָנּה ּתֹוָדה
"ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו" (ז יב) 

"'ִאם ַעל ּתֹוָדה' – ִאם ַעל ְּדַבר הֹוָדָאה ַעל ֵנס ֶׁשַּנֲעָׂשה 
ֵּבית  ַוֲחבּוֵׁשי  ִמְדָּבִרּיֹות  ְוהֹוְלֵכי  ַהָּים  יֹוְרֵדי  ְּכגֹון  לֹו, 
כב):  קז  (ְּתִהִּלים  ָּבֶהן  ֶׁשָּכתּוב  ֶׁשִּנְתַרֵּפא,  ְוחֹוֶלה  ָהֲאסּוִרים 

'ְוִיְזְּבחּו ִזְבֵחי תֹוָדה'" (ַרִׁש"י). 
ִמי  ֶׁשֵּמִביא  ּתֹוָדה  ָקְרַּבן  ְּבִעְנַין  ָהִראׁשֹוִנים  ֶנְחְלקּו 
ֶׁשַּנֲעָׂשה לֹו ֵנס, ְּכגֹון ֶׁשִּנַּצל ִמן ַהָּים: ַרִׁש"י (כת"י, ְמָנחֹות עט 
ּתֹוָדה,  ָקְרַּבן  ְלָהִביא  ַחָּיב  ֶׁשהּוא  סֹוֵבר  ַּכָּפָרה)  ְלַאַחר  ד"ה  ב 
זֹו  ֶׁשֵאין  ָסְברּו  י)  אֹות  ָׁשם  בשיטמ"ק  (הּוָבא  ַהּתֹוְספֹות  ְוִאּלּו 

חֹוָבה ֶאָּלא ְרׁשּות ִהיא ְּבָידֹו. 
הֹוָדָאה  ַהֵּלִוי':  'ֵׁשֶבט  ַּבַעל  ֵּבֵאר  ַהּתֹוְספֹות  ְסָבַרת  ֶאת 
ֲאִמִּתית ִהיא ַרק ָּכזֹו ֶׁשִּמְתעֹוֵרר ָהָאָדם ֵמַעְצמֹו ְלהֹודֹות 
ַלה' ַעל ַהּטֹוב ֶׁשְּגָמלֹו, ְוִאּלּו הֹוָדָאה ַהָּבָאה ֵמֲחַמת ִצּוּוי 

– ֵאיָנּה הֹוָדָאה.
'ְּדָרׁשֹות ְוִׁשיחֹות ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי' – תש"ס, עמ' קטו

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

ני ּפְ ם
ַּבִּמְקָּדׁש א ָענּו 'ָאֵמן'

"ֵאׁש ָּתִמיד ּתּוַקד ַעל ַהִּמְזֵּבַח א ִתְכֶּבה" (ו ו)
"א כִּבּו ַהְּגָׁשִמים ֵאׁש ֶׁשל ֲעֵצי ַהַּמֲעָרָכה" (ָאבֹות ה ז).

ַעל  עֹוִנים  ָהיּו  א  ַּבִּמְקָּדׁש  ִּכי  מּוָבא  ב)  (טז  ַּתֲעִנית  ְּבַמֶּסֶכת 
ְלָהִבין  ְוֵיׁש  ַמְלכּותֹו...",  ְּכבֹוד  ֵׁשם   ָּברּו" ֶאָּלא:  'ָאֵמן'  ַהְּבָרכֹות 

ֶאת ַטַעם ַהָּדָבר.
ֵּבֵאר ַרִּבי ַחִּיים ִמְפִריְדּבּוְרג, ֲאִחי ַהַּמֲהָר"ל ִמְּפָראג: 

ּכֹל  ְלֵעין  ּבֹו  ִנְגָלה  ה'  ְּכבֹוד  ַּכֲאֶׁשר  ְמכֹונֹו,  ַעל  ַהִּמְקָּדׁש  ִּבְהיֹות 
 ַלְּמָבֵר ִמְצָטֵרף  ָהעֹוֶנה  ָהָיה  ּבֹו,  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ַהִּנִּסים  ְּבֶאְמָצעּות 
ָרָאה  הּוא  ֶׁשַאף  ְלִפי  ַמְלכּותֹו...",  ְּכבֹוד  ֵׁשם   ָּברּו" ַּבֲאִמיַרת 
ְּכבֹוד  ַּכֲאֶׁשר  ַהָּגלּות,  ִּבְזַמן  ְואּוָלם  ַמְלכּותֹו".  "ְּכבֹוד  ֶאת  ְּבחּוׁש 
ה' ִנְסָּתר, ַהְּמָבֵר ַמְמִלי ֶאת ּבֹוְראֹו, ְוָהעֹוָנה 'ָאֵמן' ַמְסִּכים ִעּמֹו 

ּוְמַחֵּזק ֶאת ְּדָבָריו ִמּתֹו ֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה. 
ַרִּבי ַחִּיים ַחייֶקא ֵמַאְמּדּור ַּתְלִמיד ַהַּמִּגיד ִמֶּמְזִריְטׁש ֵהִביא ֶרֶמז 

ְלִׁשּנּוי ֶזה ִמֵּתַבת 'ָאֵמן': 
ִמֵּבית  ִכיָנה  ַהּׁשְ ָּיְצָאה  ֶׁשִּמּׁשֶ  ְלָכ ֶרֶמז  ֵצ"א,  ְּבִגיַמְטִרָּיה  'ָאֵמן' 

ַהִּמְקָּדׁש, ְלַאַחר ַהֻחְרָּבן, ֵיׁש ַלֲענֹות ַאַחר ַהְּבָרכֹות 'ָאֵמן'. 
'ֵסֶפר ַהַחִּיים' ֵסֶפר ְּגֻאָּלה ִויׁשּוָעה פ"ג; 'ִאֶּגֶרת ַהִּטּיּול' ֵחֶלק ַהְּדָרׁש אֹות ב; 'ַחִּיים ָוֶחֶסד' עמ' כא

ּתֹוָדה ַעל ַהְּזכּות לֹוַמר 'ּתֹוָדה'
"ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו" (ז יב) 

"'ִאם ַעל ּתֹוָדה' – ִאם ַעל ְּדַבר הֹוָדָאה ַעל ֵנס ֶׁשַּנֲעָׂשה לֹו, ְּכגֹון 
ְוחֹוֶלה  ָהֲאסּוִרים  ֵּבית  ַוֲחבּוֵׁשי  ִמְדָּבִרּיֹות  ְוהֹוְלֵכי  ַהָּים  יֹוְרֵדי 

ֶׁשִּנְתַרֵּפא" (ַרִׁש"י). 
ַמּדּוַע ִׁשְּנָתה ַהּתֹוָרה ְוָכְתָבה: "ִאם ַעל ּתֹוָדה" ְוא: "ִאם ּתֹוָדה 

ַיְקִריֶבּנּו"?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר: 

ִמי ֶׁשַּנֲעָׂשה לֹו ֵנס ְוִנַּצל ִמַּסָּכָנה ַחָּיב ְלהֹודֹות ְלבֹוְראֹו ַעל ֶׁשְּגָמלֹו 
ָּכל טּוב. ְואּוָלם, ִעַּקר ִׂשְמָחתֹו ֶׁשל ַהִּנּצֹול ֵאיָנּה ְצִריָכה ִלְהיֹות 
ַהְּזכּות  לֹו  ִנְּתָנה  ֶׁשֵּמֲחָמָתּה   ָּכ ַעל  ֶאָּלא  ַהַהָּצָלה,  ֶעֶצם  ַעל 
לֹו  ֶׁשִּנְּתָנה  ַעל   – ּתֹוָדה"  ַעל  "ִאם  ַהּתֹוָרה:  ַּכּוַָנת  ְוזֹו  ְלהֹודֹות. 

ַהְּזכּות ְלהֹודֹות ַעל ַהָּצָלתֹו, ֲאַזי "ַיְקִריֶבּנּו" ְוִיְתַקֵּבל ְלָרצֹון. 
'ָחְכַמת ַהּתֹוָרה' עמ' קנה; קסא

ְּבִדְבֵרי  ֻהְזַּכר  ְּכָבר  ַההֹוָדָאה  ְזכּות  ַעל  ֶׁשּמֹוִדים  ֶזה,  ְיסֹוד 
ַהְּזכּות  ַעל  ְמֻיֶחֶדת  הֹוָדָאה  ְּבִדְבֵריֶהם  ָמָצאנּו  ְוַאף  ִראׁשֹוִנים, 

ֶׁשִּנְּתָנה ָלנּו ַלֲענֹות ָאֵמן: 
ִליַח ִצּבּור אֹוֵמר מֹוִדים,  ְּבַמֶּסֶכת סֹוָטה (מ א) מּוָבא: "ִּבְזַמן ֶׁשּׁשְ
ָהָעם ָמה ֵהם אֹוְמִרים? ָאַמר ַרב: 'מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָל ה' ֱאֵקינוּ 
ַעל ֶׁשָאנּו מֹוִדים ָל'". ְוֵהִביאּו ַהּתֹוְספֹות (ָׁשם ד"ה ַעל) ְּבֵׁשם 'ֵסֶפר 
ֶהָערּו' (אֹות ד ֵעֶר דד) ֶׁשָּכ ַּכּוַָנת ַהְּגָמָרא: ֵּכיָון ֶׁשַהַחָּזן אֹוֵמר ֶאת 
ִּבְרַּכת מֹוִדים ִּבְׁשִליחּות ַהִּצּבּור, ְוֵהם עֹוִנים ַאֲחָריו ָאֵמן, ַעל ֵּכן 
מֹוִדים ַהִּצּבּור ְואֹוְמִרים: "מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָל... ַעל ֶׁשָאנּו מֹוִדים 
ָל" – ַעל ֶׁשָּזִכינּו ֶׁשַהַחָּזן יֹאַמר ִּבְׁשִליחּוֵתנּו ֶאת ִּבְרַּכת מֹוִדים, 

ְוָאנּו ַנֲעֶנה ַאֲחָריו ָאֵמן.

ת ַצו ָרׁשַ 324ּפָ תש"פ

ַחר ְּבַחְברּוָתא – ֻמָּקִפים ִּביׁשּועֹות.  ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ִמיד אֹות פ)  ֶכת תָּ ִרית' (ַמסֶּ ֵני לּוחֹות ַהבְּ דֹוׁש 'שְׁ ִסְפרוֹ ַהקָּ דֹוׁש. בְּ ָל"ה ַהקָּ ל ַהשְּׁ ִהּלּוָלא שֶׁ ִניָסן ָיחּול יֹוָמא דְּ יֹום ִראׁשוֹן י"א בְּ בְּ
ַתב:  כַֹח ֲעִניָָּתהּ, ְוָכְך כָּ ן ִלְפעֹל בְּ תָּ נִּ ׁשּועֹות ָהֲעצּומֹות שֶׁ ֶגב ַמֲעַלת ֲעִניַּת ָאֵמן ְוַהיְּ שֶׂ ִהְפִליא בְּ

ַבת ָאֵמן ְואֹוִתּיֹוָתיו. ְוָכְתבּו  סֹוד תֵּ ל ַהּזַֹהר ֶהֱאִריכּו בְּ ים שֶׁ ֵאר ַמִים ַחיִּ ֹוֲאִבים ִמבְּ ִלים ַהשּׁ ֻקבָּ ִסְפֵרי ַהמְּ "בְּ
ן.  ר ְוׁשֶֹרׁש ִויסֹוד מּוָסד ְלָכל ָהעֹוָלמֹות כֻּלָּ ִמיַלת ָאֵמן, ְוהּוא ִעקַּ לּוִיים בְּ ם תְּ ְחּתֹוִנים כֻּלָּ י ָהֶעְליֹוִנים ְוַהתַּ כִּ

הה קקְקדֻדֻדששּשָׁ ְלַמעעְעלָָלהה גּּגֹוֵרם  ִדינוֹ,  כְּ ַכוָָּנהה  בְּ ֵמן  אאָָ ְועֹוֶנה ָבֵרךְך  ַהמְּ י  ִמפִּ ַהּיֹוֵצאאת  ּוְברָָרכָכהה רָָרָכה  בְּ לְלָכל  כַַכוּווֵֵֵן ממְּ ׁשׁשששֶֶֶ ּומִמי 
יםם,, חחַחייִִּּ קֹור ָהֶעלְליוֹן ְמקֹוררר ממַמיִיםם י הּוא ּפֹוֵתַח ַהממָָּּ ל ָהעעֹוָלמֹותת, כִּ רַַרב טֹובב ְלככָָ ַפעע פִּפיַע שֶׁ וּוַמשְׁ ְמאאאאֹדד, ההה בֵּ ררְְ הההַַַ

רִִריִכים ַהשְׁשָקָאה..." קֹותת ְלָכל ַהצְּ ָין ְלהַהשְׁ עעֲֲ פּפֹוֵתַח הַהמַּ מוֹ שׁשֶֶ כְּ

ָאז רֹב ִנִּסים ִהְפֵלאָת 
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ַהִּסּפּור ֶׁשְּלָפֵנינּו הּוָבא ְלָיֵדינּו ִמִּפי ַהּסֹוֵפר ַהּנֹוָדע 
אֹותֹו  ַמע  ֶׁשּׁשָ ְׁשִליָט"א  ַוייְנְׁשטֹוק  ָיִאיר  ָהַרב 
ִמָּמקֹור ִראׁשֹון. ִמְּפֵני ְּכבֹוד ַהְּבִרּיֹות ֻׁשּנּו ּבֹו ַּכָּמה 
ְּפָרִטים, אּוָלם ַהִהְתַרֲחׁשּות ַעְצָמּה ְּבֵעיָנּה עֹוֶמֶדת, 
 ְוַהֶּמֶסר ַהֻּמָּבע ִמֶּמָּנה – ַחד ּוָפׁשּוט: ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה. ַּגם ַהַּבָּקׁשֹות ַהּזּוָטרֹות 
ּוְבכֹחַ  ְוַנֲענֹות,  ְּבֶקֶׁשב,  ָידֹו  ַעל  ִנְׁשָמעֹות  ְּביֹוֵתר 
 ְּבֶדֶר ַהְּתמּוָנה  ֶאת  ְלִעִּתים  ְלַׁשּנֹות  ַהְּתִפָּלה 

ַמְפִּתיָעה ּוְמקֹוִרית ְּביֹוֵתר.
ֶהָעִרים  ְּבַאַחת  ִמְתּגֹוְרִרים  ּוִמְׁשַּפְחּתֹו  מֶֹׁשה  ר' 
ַהֲחֵרִדּיֹות ְּבֶמְרַּכז ָהָאֶרץ, ְּבִרחּוק ִנָּכר ִמִּמְׁשַּפְחָּתם 
ֵּכיָון  ָהָאֶרץ.  ִּבְדרֹום  ַהִּמְתּגֹוֶרֶרת  ַהֻּמְרֶחֶבת 
ָהָאֶרץ,  ִּבְדרֹום  ַהִּמְתּגֹוְרִרים  ְיִדיִדים  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש 
ַּדְוָקא  ָּגָרה  ַהֻּמְרֶחֶבת  ַהְּיִדיִדים  ֶׁשל  ּוִמְׁשַּפְחָּתם 
מֶֹׁשה  ר'  ֶׁשל  ִמְׁשַּפְחּתֹו  נֹוֲהגֹות  ָהָאֶרץ,  ְּבֶמְרַּכז 
ְלַהֲחִליף  ְלַפַעם  ִמַּפַעם  ַהְּיִדיִדים  ּוִמְׁשַּפַחת 
ֵּביֵניֶהן ִּדיָרה; ַהָּללּו נֹוְסִעים ַלָּדרֹום ּוְמַבִּלים ַׁשָּבת 
ְוַהָּללּו  ַהְּדרֹוִמִּיים,  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ִעם  ְמֻׁשֶּתֶפת 
נֹוְסִעים ַלֶּמְרָּכז ְלַׁשָּבת ֶׁשל ִאחּוד ְלָבבֹות ִעם ְּבֵני 

ַהִּמְׁשָּפָחה ַהִּמְתּגֹוְרִרים ַּבֶּמְרָּכז.
ֵמַהַּתֲחלּוָפה,  ַמְרִויחֹות  ַהִּמְׁשָּפחֹות  ֵּתי  ֶׁשּׁשְ ֵּכיָון 
ַהֶהְסֵּדר   ִהְמִׁשי ֶנֱהֶנה',  ְוֶזה  ֶנֱהֶנה  'ֶזה  ִּבְבִחיַנת 
ְיֵתָרה.  ְּבַהְצָלָחה  ָׁשִנים  ַּכָּמה   ְּבֶמֶׁש ַהְּמֻדָּבר 
ָּכֵאּלּו  ַּתָּקלֹות  ִהְתַרֲחׁשּו  ְלַפַעם  ִמַּפַעם  ִאם  ְוַאף 

ַוֲאֵחרֹות, ִנְׁשַּכח ַהָּדָבר ְוִנְסַלח ּתֹו ְזַמן ָקָצר.
ֶׁשל  ַנְפָׁשּה  ְמנּוַחת  ַעל  ָּתִמיד  ֵהִעיב  ָקָטן  ְּפָרט 
זּוָגתֹו ֶׁשל ר' מֶֹׁשה ְּבאֹוָתן ַׁשָּבתֹות ְמֻדָּברֹות; ַאַחת 
ִמָּמה  ָסְבָלה  ֶׁשְּכֶנֶגד,  ַהִּמְׁשָּפָחה  ֶׁשל  ִמְּבנֹוֶתיָה 
 ,ֶׁשִּנָּתן ְלַכּנֹות ְּבָלׁשֹון ְמֻעֶּדֶנת: 'ַסְקָרנּות ֶיֶתר'. ְוָכ
ְקַטּנֹות  'ַמְזָּכרֹות'  נֹוָתרֹות  ָהיּו  ֶׁשָּכזֹו  ַׁשָּבת  ְּבָכל 
ְּבתֹו ָהֲארֹונֹות, אֹות ְלָכ ֶׁשַּגם ַהַּפַעם א ָׁשְלָטה 

ַהַּיְלָּדה ַעל ֵיֶצר ַסְקָרנּוָתּה.
ֵאם ַהִּמְׁשָּפָחה ַהִּמְתָאַרַחת ָהְיָתה מּוַדַעת ַלְּבָעָיה, 
ְוִהיא ִסְּפָרה ָעֶליָה ְּבִגּלּוי ֵלב ְלַבֲעַלת ַהַּבִית. ִהיא 
ִּבְלִּתי  ִּכְמַעט  ַהְּמִציאּות  ֶׁשִּמְּבִחיָנָתּה  הֹוִסיָפה 
ָּתִמיד  זֹאת,  ִלְמנַֹע  ִנְסיֹונֹוֶתיהָ  ְוַלְמרֹות  ִנְׁשֶלֶטת, 
ֵיֶצר  ֶאת  ְלַמֵּלא  ְיִציָרִתית   ֶּדֶר ַהַּיְלָּדה  מֹוֵצאת 
הּוא  ְלִאָּמּה  ֶׁשּנֹוָתר  ַהָּיִחיד  ְוַהָּדָבר  ַסְקָרנּוָתּה, 

ְלַהְזִהיר ַעל ָּכ ֵמרֹאׁש.
ִלְפָרִטּיּוָתּה  ְרִגיָׁשה  ָהְיָתה  מֶֹׁשה  ר'  ֶׁשל  זּוָגתֹו 
ָלּה  ָצַרם  ְלָאְזֶניָה  ֶׁשִּנְגָלה  ְוַהֵּמיָדע  ְמֻיָחד,  ְּבאֶֹפן 
ְמאֹד. ִאָּמּה ֶׁשל ַהַּיְלָּדה ִהִּציָעה ָלּה ִּפְתרֹון ָּפׁשּוט 
– ַהְסָּתַרת ַהֲחָפִצים ְוַהִּמְסָמִכים ָהְרִגיִׁשים ִמְּבעֹוד 
ָּתִמיד  ִהְׁשַּתְּדָלה  ָאֵכן  ְוִהיא  ָנעּול,  ְּבָארֹון  מֹוֵעד 

ם ֶאת ַהִּפְתרֹון. ְלַיּׂשֵ
ָנַסב  אֹודֹוֶתיָה  ֶׁשַעל  ַׁשָּבת  ְּבאֹוָתּה  ָהָיה   ְוָכ
ַהְזָמָנה  ִקְּבָלה  מֶֹׁשה  ר'  ֶׁשל  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ִסּפּוֵרנוּ: 
ַלֲחֵברֹו  ר  ִהְתַקּׁשֵ ְמֻיָּדֵענוּ  ַהְּדרֹוִמית.  ִמִּמְׁשַּפְחָּתם 
הּוא  ִּדיָרה.  ִעָּמם  ְלַהֲחִליף  ֵיאֹותוּ  ַהִאם  ְוָׁשַאל 
ִנְלֶהֶבת.  ַוֲאִפּלוּ  ִחּיּוִבית  ְּתׁשּוָבה  ִלְׁשמַֹע  ָׂשַמח 
ִמְסַּתֵּבר ִּכי ַׁשָּבת זֹו ָהְיָתה ֲחׁשּוָבה ְּביֹוֵתר ַּבְּקִהָּלה 
ֶׁשֵאֶליָה ֵהם ִמְׁשַּתְּיִכים, ְוֵהם ָׂשְמחּו ַעל ַהִהְזַּדְּמנּות 

ֶׁשִּנְקְרָתה ִּבְפֵניֶהם ְלִהְׁשַּתֵּתף ָּבּה.
ַהֲהָכנֹות ְלַׁשָּבת ָיְצאּו ַלֶּדֶר. ַּגם ַהַּפַעם, ְּכֶהְרֵּגָלּה, 
ִהְתּכֹוְנָנה זּוָגתֹו ֶׁשל ר' מֶֹׁשה ִמְּבעֹוד מֹוֵעד, ֶאָּלא 
ֶׁשְּבֵליל ַׁשָּבת ּתֹו ְּכֵדי ַהְּסֻעָּדה ַהִּמְׁשַּפְחִּתית, ִהיא 
ִנְזְּכָרה ְלֶפַתע ִּכי ִמְסָמ ָרִגיׁש ְוסֹוִדי ְּביֹוֵתר ִנְׁשַּכח 

ַעל ָיָדּה ִמְּבִלי ֵמִׂשים ְּבַאַחד ָהֲארֹונֹות.
"אֹוי ַוֲאבֹוי", ִנְפְלָטה ְלֶפַתע ְקִריָאה ִמִּפיָה, ַוֲאִפּלוּ 
"ָׁשַכְחִּתי  ַמְׁשָמעּוָתּה.  ֶאת  ֵהִבין  א  מֶֹׁשה  ר' 
ְלַהְחִּביא ִמְסָמ ָחׁשּוב, ַוֲאִני חֹוֶׁשֶׁשת ְמאֹד ִּכי הּוא 
ַיִּגיַע ְלָיֶדיָה ֶׁשל ַהַּיְלָּדה ַהַחְטָטִנית", ָאְמָרה ָהִאָׁשּה 
ַּבֲחָרָדה ּוִמָּיד ִהְסִּביָרה ְלַבֲעָלּה ֶׁשָּלִראׁשֹוָנה ָׁשַמע 

:ַעל ָּכ
ֶׁשְּלִבָּתּה  ִלי  ִסְּפָרה  ַהִּמְתָאַרַחת  ַהִּמְׁשָּפָחה  "ֵאם 
ְּבָבֵּתי  ַּבֲארֹונֹות  ּוְלִפְׁשּפּוׁש  ְלִחּטּוט  ֻחְלָׁשה  ֵיׁש 
ִלְפֵני  ּוְלַהְחִּביא  ִלְנעֹל  ָּתִמיד  ַמְקִּפיָדה  ֲאִני  ָזִרים. 
ַהְּנִסיָעה ָּכל ָּדָבר ְּפָרִטי, ְוַהּיֹום, ֵמרֹב ַהַּלַחץ ֶׁשָהָיה 
ָּכרּו ְּבִאְרגּון ַהְּנִסיָעה, ָׁשַכְחִּתי ְלַהְחִּביא ֶאת אֹותֹו 
ּוָפתּוַח  ָחׂשּוף  הּוא  ָּכֵעת  ּוְפָרִטי.  ָחׁשּוב   ִמְסָמ

ְלֵעיֶניָה ַהּבֹוְלׁשֹות ֶׁשל ַהַּיְלָּדה ַהַּסְקָרִנית".
ֵהֵחל ֵמאֹותֹו ֶרַגע א ָיְדָעה ַהְּגֶבֶרת ַהִּנְכָּבָדה ָמנֹוַח 
ְּתמּונֹות  ָהֵעת  ָּכל  ִהְצַטְּירוּ  רּוָחּה  ְּבֵעיֵני  ְלַנְפָׁשּה. 
ֻמְצַנַעת,  ִּפָּנה  ְּבָכל  ְונֹוֶבֶרת  ּפֹוֶלֶׁשת  ַהַּיְלָּדה  ֶׁשל 
ְוַהָּדָבר ָטַרד ֶאת ְמנּוָחָתּה ַעד ְּכֵדי ָּכ ֶׁשֹּלא ָהְיָתה 

ְמֻסֶּגֶלת ִליׁשֹן.
ֶאת  ּוְלַהְרִּגיַע  ְלַנּסֹות  ִּבְתִחָּלה  ָחַׁשב  מֶֹׁשה  ר' 
ַהֲחָׁשׁש. ְּבֵעיָניו א ָהָיה ְּבִגּלּוי ַהִּמְסָמ ָאסֹון ּכֹה 
ֻמְגָזם;  לֹו  ִנְרֶאה  ָהָיה  ַהֲחָׁשׁש  זֹאת  ּוִמְּלַבד  ָּגדֹול, 
 ְּבִמְסָמ ַּדְוָקא  ְלָהִציץ  ַהַּיְלָּדה  ֶׁשַּתְחִליט  ַמּדּוַע 
ְוֶאת  זּוָגתֹו  ֶׁשל  ִטְבָעּה  ֶאת  ְּבַהִּכירֹו  אּוָלם  ֶזה?! 
ַקָּנאּוָתּה ִלְפָרִטּיּוָתּה, הּוא ָיַדע ִּכי ַהָּדָבר ַרק יֹוִסיף 

ֶׁשֶמן ִלְמדּוַרת ֲחָׁשׁשֹוֶתיָה.
ִנְתַּפֵּלל  "ָהָבה  ְוִהְרִּגיַע:  ִהִּציַע  הּוא  זֹאת  ִּבְמקֹום 
ַעל ָּכ. ֲהא ֲאמּוִנים ָאנּו ַעל ָהֻעְבָּדה ִּכי ֵאין ָּדָבר 
ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ֵאפֹוא  ִנְתַּפֵּלל  ַהְּתִפָּלה.  ִּבְפֵני  ָהעֹוֵמד 
ֶאת  ִיְמָצא  הּוא   ָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש  ֶזה,  ַּבֲחָׁשׁש  ַמָּמׁש 
 ְלִמְסָמ ְלַהִּגיַע  ַהַּסְקָרִנית  ֵמַהַּיְלָּדה  ִלְמנַֹע   ַהֶּדֶר

ֶׁשֵּמֲחִׂשיָפתֹו ַאְּת חֹוֶׁשֶׁשת".
ְוָכ, ִּבְׁשַעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת ָיְצאּו ר' מֶֹׁשה ְוזּוָגתֹו 
ְלִמְרֶּפֶסת ַהַּבִית ֶׁשּבֹו ִהְתָאְרחּו ְוָנְׂשאּו ְּתִפָּלה ִלְפֵני 
ַהּיֹוֵׁשב ַּבְּמרֹוִמים ֶׁשַּיְמִציא ֶאת ַהֶּדֶר ֶׁשִּתְמַנע ֶאת 
ֲחִׂשיַפת סֹודֹוֵתיֶהם ַהְּפָרִטִּיים ְלֵעיֵני אֹוָתּה ַיְלָּדה.

 ַהְּתִפָּלה ָּפֲעָלה ֶאת ֶׁשָּלּה ְּכָבר ַּבְּטָוח ַהִּמָּיִדי, ְּבָכ
ֶׁשִהְׁשְרָתה ַׁשְלָוה ּוִבָּטחֹון ַעל ַהִּמְׁשָּפָחה, ְוֵהם ָהיּו 

ְּבטּוִחים ֶׁשִהיא א ָּתׁשּוב ֵריָקם.
*

ָּבת ִעם ִסּיּום ַהַהְבָּדָלה ִצְלֵצל ַהֶּטֶלפֹון  ְּבמֹוָצֵאי ַהּׁשַ
ַהֶּסלּוָלִרי ֶׁשל ַרִּבי מֶֹׁשה. ַעל ַהַּקו ָהָיה ְיִדידֹו, ֲאִבי 
ָאַמר  הּוא  טֹוב",  "ָׁשבּוַע  ַהַּמְחִליָפה.  ַהִּמְׁשָּפָחה 
ְּבטֹון ֶׁשְּמִרירּות ָהְיָתה ְמהּוָלה ּבֹו, "ָהָיה ָלֶכם ֵנס 
 ,ָּבת". ר' מֶֹׁשה ִנְדַר ֶׁשֹּלא ִנְׁשַאְרֶּתם ְּבֵביְתֶכם ַהּׁשַ
א  ְּבָׁשָעה  ּבֶֹקר,  ִלְפנֹות  ִהְסִּביר: "ְּבַׁשָּבת  ְוַהָּיִדיד 
ַּבּבֶֹקר  ַקְמנּו  ְּבֵביְתֶכם.  ַהַחְׁשַמל  'ָקַפץ'  ְידּוָעה, 
ַהַחְׁשַמִּלית  ַהְּפָלָטה   –  ִמָּכ ְוָגרּוַע  ַקר,  ְלַבִית 
ָהָיה  ַּגֶּביָה  ַעל  ֻמָּנח  ֶׁשָהָיה  ַהַחִּמין  ְוִסיר  ָּכְבָתה, 
ְוִלְׁשהֹות  ִּדיַרְתֶכם  ֶאת  ַלֲעזֹב  ֶנֱאַלְצנּו  ַקר.  ִּכְמַעט 
ֶׁשִרֲחמּו  ַמָּכִרים  ֶׁשל  ְּבֵביָתם  ָּבת  ַהּׁשַ ֵצאת  ַעד 
ָעֵלינּו ְוִהְסִּכימּו ְלָאְרֵחנּו. ַעד ַעְכָׁשו ָהִיינּו ְּבֵביָתם, 

ְוָכֵעת ָחַזְרִּתי ַלִּדיָרה ְּכֵדי ָלַקַחת ֶאת ֲחָפֵצינּו.
ַה'ְּפָקק'  ֶאת  ְוֵהַרְמִּתי  ַהַחְׁשַמל  ַלֲארֹון  ְּכֶׁשִּנַּגְׁשִּתי 
קֶֹדם  ִהְתַרֵחׁש  א  ָּדָבר  ְּכִאּלּו  ִלְפֻעָּלה,  ָחַזר  ַהּכֹל 
ַהָּדָבר  ִיָּתֵכן  ֵּכיַצד  ֵמִבין  א  ְּכֶׁשְּלַעְצִמי  ֲאִני  ָלֵכן. 
ַהַּלְיָלה,  ְּבֶאְמַצע  ַּדְוָקא  'ִלּפֹל'  ַלַחְׁשַמל  ָּגַרם  ּוָמה 

ֲאָבל זֹו ַהְּמִציאּות..."
 ַא ְיִדידֹו,  ֶׁשל  ְּבַצֲערֹו  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ִּבֵּקׁש  מֶֹׁשה  ר' 
ִהְתַמֵּלא  ֶׁשִּלּבֹו  ִמּשּׁום  זֹאת  ַלֲעׂשֹות  ה  ִהְתַקּׁשָ
ְּתִפָּלָתם  ַלה'.  ְוהֹוָדָיה  ִׂשְמָחה  ְּבִרְגׁשֹות  ַּדְוָקא 
ְּתִפָּלה  זֹו  ָהְיָתה  א  ָנכֹון,  ֶנֶעְנָתה.  ַהְּמֻׁשֶּתֶפת 
ְּבִריאּות  ְּבָעיֹות  ִׁשּדּוִכים,  ַעל  ָהָרִגיל,  ֵמַהּסּוג 
ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה, ַא ָהְיָתה זֹו ְּתִפָּלה ֶׁשָּבְקָעה ֵמעֶֹמק 

ַהֵּלב, ְוֶנֶעְנָתה ִמָּיד ִעם ֲאִמיָרָתּה.

 ִקּדּוׁש ַהְּפֻעּלֹות ַהַּגְׁשִמּיֹות
ּוְלאֹור  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ֵּבאּור  ַעל  ַהַּמֲאָמִרים  ִסְדַרת  ִסּיּום  ִלְקַראת 
ַּבָּקׁשֹות ֶׁשֻהְפנּו ֵאֵלינּו, ָׁשִבים ָאנּו ְלָאחֹור ְּכֵדי ְלַהְׁשִלים ֶאת ֶהָחֵסר 
ְּבֵבאּור ִמְצַות ּוִבְרַּכת 'ְנִטיַלת ָיַדִים' ַהֶּנֱאֶמֶרת ַּבּבֶֹקר ִעם ַהַהְׁשָּכָמה 

ְוֶטֶרם ְסֻעַּדת ַהַּפת:
ַמְכִׁשיִרים  ְּבזּוג   ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  אֹוָתנּו  ָחַנן  ַוֲחָסָדיו  ַרֲחָמיו  ְּברֹב 
ֵאין  ְלַבֵּצַע  ָאנּו  ְיכֹוִלים  ְּבֶעְזָרָתם  ֲאֶׁשר  ַּתְכִליִתִּיים,  ַרב  ֻמְפָלִאים, 
סֹוף ְּפֻעּלֹות ֻמְרָּכבֹות ִּכְפׁשּוטֹות, ּוְבָכ ִלְפעֹל רֹב טֹוָבה ְלַעְצֵמנּו 

ְוַלֲאֵחִרים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא.
ְּבִעָּקר  ֵהן  ּוְפֻעּלֹוֵתיֶהן  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ַהַּמֲעֶׂשה  ְּכֵלי  ֵהן  ַהָּיַדִים 
ַהְּפֻעּלֹות  ֶאת  ְלַקֵּדׁש  ִהיא  ה'  ַּבֲעבֹוַדת  ַמְטָּרֵתנּו  ַּגְׁשִמּיֹות. 
ַהַּגְׁשִמּיֹות, ּוְלִפיָכ ִּתְּקנּו ֲחָכִמים ִלּטֹל ֶאת ַהָּיַדִים ּוְלַטֲהָרן ִלְפֵני 
ָהֲאִכיָלה, ְּכֵדי ְלהֹורֹות ֶׁשֵאין ָאנּו אֹוְכִלים ְּכֵדי ְלַמֵּלא ַּתֲאוֹות ִלֵּבנּו 

ֶאָּלא ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּזק ְוִלְצּבֹר ּכֹחַ ַלֲעבֹוַדת ה' ('ֶקֶרן אֹוָרה' סֹוָטה ד ב). 
ְּכֵעין ֲעבֹוַדת ַהִּמְקָּדׁש

ְּבַמִים  ְוַרְגֵליֶהם  ְיֵדיֶהם  ֶאת  ִלְרחֹץ  ַהּכֲֹהִנים  ַעל  ַהּתֹוָרה  ִצּוְָתה 
ֶטֶרם ֲעבֹוַדת ַהִּמְקָּדׁש, ַּכָּכתּוב (ְׁשמֹות ל כ): "ְּבבָֹאם ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד 
ִיְרֲחצּו ַמִים ְוא ָיֻמתּו אֹו ְבִגְׁשָּתם ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ְלָׁשֵרת...", ְוִתְרֵּגם 
ָהְרִחיָצה  ֶׁשְּבֶאְמָצעּות  ְּכלֹוַמר  "ְיַקְדׁשּון",   – "ִיְרֲחצּו"  אּוְנְקלֹוס: 

ִמֵּמי ַהִּכּיֹור, ְמַקֵּדׁש ַהּכֵֹהן ֶאת ָיָדיו ָלֲעבֹוָדה.
ִמִּמְצַות ִקּדּוׁש ָיַדִים ְוַרְגַלִים ֶׁשָּנֲהָגה ִּבְזַמן ֲעבֹוַדת ַהִּמְקָּדׁש, ָלְמדּו 
ֲחָכִמים ֶאת ִמְצַות ְנִטיַלת ָיַדִים ַׁשֲחִרית ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה: ִעם ַׁשַחר, 
ְלַׁשֵּבַח  ֶׁשִּנְבָרא  ַעל  ְלהֹודֹות  ְוָעָליו  ֲחָדָׁשה  ִּכְבִרָּיה  ָהָאָדם  ַנֲעֶׂשה 
ֶאת ה' ּוְלָבֵר ִלְׁשמֹו. ְלִפיָכ ָעָליו ְלִהְתַקֵּדׁש ְוִלּטֹל ָיָדיו ִמן ַהְּכִלי, 
סי'  ח"א  ׁשּו"ת  (ַרְׁשבָּ"א,  ֲעבֹוָדתֹו  קֶֹדם  ַהִּכּיֹור  ִמן  ָיָדיו  ֶׁשְּמַקֵּדׁש  ַּכּכֵֹהן 
ֶׁשָּנֲהָגה  ַהָּיַדִים  ֵמְרִחיַצת  ִנְלֶמֶדת  ַלְּסֻעָּדה  ָיַדִים  ְנִטיַלת  ַאף  קצא). 

ַּבִּמְקָּדׁש, ֶׁשֵּכן ָּכתּוב (ְּתִהִּלים כו ו): "ֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי ַוֲאסְֹבָבה ֶאת 
ָאָדם  ֶׁשל  ְלָחנֹו  ֶׁשּׁשֻ א)  צז  (ְמָנחֹות  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ַוֲהֵרי  ה'",   ִמְזַּבֲח

ּדֹוֶמה ַלִּמְזֵּבַח ('ָחְכַמת ְׁשמֹה' או"ח קנח א).
ִּבְרַּכת 'ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים'

ְּבָרָכה:  ִּתְּקנּו  ַהָּיַדִים  ְנִטיַלת  ְלִמְצַות  ַאף  ַהִּמְצוֹות  ִּבְרכֹות  ְּכָכל 
ֶׁשָּכָאמּור  ַאף  ָיַדִים".  ְנִטיַלת  ַעל  ְוִצּוָנוּ  ְּבִמְצוֹוָתיו  ִקְּדָׁשנּו  "ֲאֶׁשר 
ֵאין זֹו ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה, ִמָּכל ָמקֹום ִּתְּקנּו ַּבְּבָרָכה ָלׁשֹון: 'ְוִצּוָנוּ', 
ֶׁשֵּכן ִצּוָנוּ ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִלְׁשמַֹע ְּבִדְבֵרי ֲחָכִמים, ַּכָּכתּוב (ְּדָבִרים 
יז יא): "ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר יֹורּוךָ... א ָתסּור ִמן ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו 

ְל" (ַרְמָּב"ם ְּבָרכֹות ו ב).
ְוָאְמָנם, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּמְצַות ְנִטיַלת ַהָּיַדִים ֵאיָנּה חֹוָבה ִמן ַהּתֹוָרה, 
"ְוכֹל  יא):  טו  (ַוִּיְקָרא  ַהָּפסּוק  ִמן   ֶסֶמ א)  קו  (ֻחִּלין  ֲחָכִמים  ָלּה  ָמְצאּו 
ֲאֶׁשר ִיַּגע ּבֹו ַהָּזב ְוָיָדיו א ָׁשַטף ַּבָּמִים... ְוָטֵמא"; ִּכְבָיכֹול ְמֻחָּלק 
ַהָּפסּוק ִלְׁשֵני סּוֵגי ְטֵמִאים: ִמי ֶׁשָּנַגע ּבֹו ָזב, ּוִמי ֶׁש'ָּיָדיו א ָׁשַטף 

ַּבַּמִים'. ֲהֵרי ֶׁשֵּיׁש ִלּטֹל ֶאת ַהָּיַדִים ִלְפֵני ֲאִכיַלת ַּפת. 
'ְנִטיָלה' ְוא 'ְרִחיָצה'

ַהְּבָרָכה:  ְּבֻנַּסח  ְלַתֵּקן  ֲחָכִמים  ָּבֲחרּו  ַמּדּוַע  ְלָהִבין,  ֵיׁש  ִלְכאֹוָרה 
ַהּדֹוָמה  ָלׁשֹון  זֹו  ֶׁשֲהא  ָיַדִים",  ְרִחיַצת  "ַעל  ְוא:  ְנִטיַלת",  "ַעל 
ְוא  ְוַרְגֵליֶהם  ְיֵדיֶהם  "ְוָרֲחצּו  כא):  ל  (ְׁשמֹות  ַהָּפסּוק  ִלְלׁשֹון  יֹוֵתר 

ָיֻמתּו"?
ִלְׁשֵאָלה זֹו ִנְדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ּוֵפְרׁשּו ְּבַכָּמה ֳאָפִנים:

ַנֲעֵׂשית  ָהְיָתה  זֹו  ְרִחיָצה  ִּבְזַמָּנם  ִּכי  ֵּפֵרׁש  (ֵעֶר  נטל)   ֶהָערּו א. 
ְּבֶאְמָצעּות ְּכִלי ֶׁשֶהֱחִזיק ִׁשעּור ְרִביִעית ַהּלֹוג ּוְׁשמֹו ָהָיה 'ַנְטָלא'. 

ַעל ֵׁשם ְּכִלי ֶזה ְמָבְרִכים 'ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים'. 
ב. ְּבֵסֶפר ַהַּפְרֵּדס ְלַרִׁש"י (ִעְנְיֵני ְנִטיַלת ָיַדִים) ֵהִביא ְּבֵׁשם ַרב ַהאי ָּגאֹון, 
ֶׁשַּיְגִּביַּה   ָצִרי ֶׁשַהּנֹוֵטל  ב)  ד  (סֹוָטה  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ִמּשּׁום  ֶׁשהּוא 
ט):  סג  (ְיַׁשְעָיה  ַּכָּכתּוב  ֲהָרָמה  ַמְׁשָמעּוָתּה  ּוְנִטיָלה  ְלַמְעָלה,  ָיָדיו 

ֵאם". "ַוְיַנְּטֵלם ַוְיַנּׂשְ
ֶׁשִּמְצָוה  ְלַהְדִּגיׁש  ְּכֵדי  זֹו,  ְּבָלׁשֹון   ְלָבֵר ֶׁשִּתְּקנּו  ֶׁשֵּפְרׁשּו  ֵיׁש  ג. 
ֶאָּלא  ֵמַהָּיַדִים,  ַהֻּזֲהָמה  ַלֲהָסַרת  ְּבָעְלָמא  ִלְרִחיָצה  נֹוֲעָדה  א  זֹו 
ַמְׁשָמעּוָתּה  ְנִטיָלה  ְוָכָאמּור  ַּדְרָּגָתן,  ֶאת  ְלַהֲעלֹות   ּוְבָכ ְלַטֲהָרן 

ֲהָרָמה ('ִסּדּור אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות' – 'ִעּיּון ְּתִפָּלה').

ַהְפָסַקת ַהַחְׁשַמל ֶׁשֵהִסיָרה ִאּיּום

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ה הפסַקת

ּו סִספפּפּ ם
ת 'ְנִטיַלת ָיַדִים' ְ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

זֹון ת ַהּמָ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ְלִבְרּכַ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
'נטילת ת

נִִנינִני פּפְ ם 


