
ַסח ַחג ַהּפֶ

בס"ד

ֵסֶדר ַהַהָּגָדה – ְּתִפָּלה ִנְׂשָּגָבה 
"ּוְרַחץ" – "נֹוֵטל ֶאת ָיָדיו ַלֲאִכיַלת ַהַּכְרַּפס ַהָּטבּול ְּבֵמי ֶמַלח 

ְוֵאינֹו ְמָבֵר ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים" (שו"ע או"ח תעג ו)
ַהֵּסֶדר  ְּבֵליל  ַּדְוָקא  ַמְקִּפיִדים  ָאנּו  ַמּדּוַע  ֵאָלה:  ַהּׁשְ ְידּוָעה 
ָנה  ִלּטֹל ָיַדִים קֶֹדם ֲאִכיַלת ַהַּכְרַּפס, ַאף ֶׁשִּבְׁשַאר ְימֹות ַהּׁשָ
ֶׁשִּטּבּולוֹ  'ָּדָבר  ֲאִכיַלת  קֶֹדם  ָיַדִים  ִלּטֹל  נֹוֲהִגים  ֵאיֶנּנּו 
ְּבַמְׁשֶקה' ְּכֶׁשִשׁעּורוֹ ָּפחֹות ִמַּכַּזִית (ְרֵאה שו"ע או"ח קנח ד, ומ"ב 

ָׁשם ס"ק כ)?

יב): "ֶאְפָׁשר  תעג  מֶֹׁשה'  ('ַּדְרֵכי  ָהַרמָּ"א  ֵהִביא   ְלָכ ִנְפָלא  ֵּבאּור 
לֹוַמר ְּדִסּפּור ַהַהָּגָדה ֱהֵוי ְּכמֹו ְּתִפָּלה, ֶׁשָאנּו ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד 
ִלְפֵני  ָיַדִים  ִלּטֹל  ֶׁשֵּיׁש  [ְּכִפי  ָלֵכן  ִיְתַעֶּלה,  ּוְׁשָבָחיו  ָהֵאל 

ַהְּתִפָּלה] ָצִרי ָּכאן ְנִטיָלה". 
ְוָכ ָּכַתב ַהְּמֻקָּבל ָהֱאִקי ַרִּבי יֹוֵסף ִמּדּוְבָּנא ַרּבֹו ֶׁשל ַרִּבי 
יֹוֵסף'  'ְיסֹוד  ְּבִסְפרֹו  ַהָּיָׁשר',  'ַקב  ַּבַעל  ַקייְדנֹוֶבר  ִהיְרׁש  ְצִבי 
זּוָרה  ַהּׁשְ ַהְּתִפָּלה  ֶׁשל  ָתּה  ְקֻדּׁשָ ֶׂשֶגב  אֹודֹות  ַעל  פה)  (ֶּפֶרק 

ְּבתֹו ֵסֶדר ַהַהָּגָדה:
ִויִציַאת  ֶׁשַבח  ָהאֹוֵמר  ָּכל  ֶּפַסח,  ְּבֵליל  ָודֹור  ּדֹור  "ּוְבָכל 
ׁשּום  ְּבִלי  ּוְבִׂשְמָחה,  ְּבֶחְדָוה  ַהַהָּגָדה  ֶׁשל  ְוַהִּסּפּור  ִמְצַרִים 
א ַחס ְוָׁשלֹום ֶאָּלא ְּבַכּוָָנה  ֵלב ַרָגּז ּוְבִלי ַעְצלּות ְּבִדְמיֹון ַמּׂשָ
ָעָליו  ְּפרּוסֹות  ִכיָנה  ַהּׁשְ ַּכְנֵפי  ֲאֶׁשר  ֶזהּו  ַהֵּלב,  ּוְבִׂשְמַחת 
ָּתִמיד ְלַהִּצילֹו ְּבָכל ְמקֹומֹות ּוְבָכל ְּדָרִכים, ְוזֹוֶכה ְלֵהָעׂשֹות 
ֶׁשאֹוֵמר  א,  ְלַמּׂשָ לֹו  ַנֲעֶׂשה  ֶׁשַהַהָּגָדה  ִמי  ֲאָבל  ִנִּסים.  לֹו 
ְּבַעְצלּות ּוְבִלי ִׂשְמַחת ַהֵּלב, ֲאַזי ֵאינֹו זֹוֶכה ְלֵהָעׂשֹות לֹו ֵנס 

ְּכֶׁשהּוא ִּבְמקֹום ַהַּסָּכָנה". 

ַהַּלְיָלה ַהֶּזה – ל"ב ְּבָרכֹות 
"ֶׁשֶהֱחָינוּ ְוִקְּיָמנוּ ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶזּה"

ָּכַתב ַרִּבי ְׁשמּוֵאל הּוִמיֶנר:
"ּבֹא ָאִחי ּוְרֵאה ַּכָּמה ְּבָרכֹות ָאנּו זֹוִכים ְלָבֵר ַּבַּלְיָלה ַהָּקדֹוׁש 
ְוַהָּטהֹור ַהֶּזה: ַאְרַּבע ְּבָרכֹות ִּדְקִריַאת ְׁשַמע, ֶׁשַבע ְּבָרכֹות 
ִּדְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ְׁשֵּתי ְּבָרכֹות ְּדַהֵּלל, ָׁשלֹוׁש ְּבָרכֹות 
ְּדִקּדּושׁ, 'ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה' ְּדַכְרַּפס, 'ֲאֶׁשר ְּגָאָלנּו', ָׁשלֹוׁש 
ּכֹוס  ַעל  ַהּנֹוָספֹות  ַהּכֹוסֹות  ָׁשלֹוׁש  ַעל   – 'ַהֶּגֶפן'  ְּפָעִמים 
ַמָּצה',  ֲאִכיַלת  'ַעל  'ַהּמֹוִציא',  ָידָיִם',  ְנִטיַלת  'ַעל  ַהִּקּדּוׁש, 
 ֶמֶל' ַהָּמזֹון,  ְּדִבְרַּכת  ְּבָרכֹות  ַאְרַּבע  ָמרֹור',  ֲאִכיַלת  'ַעל 
'ַהַּמִּפיל',  ִּבְרַּכת  ָׁשלֹוׁש',  'ֵמֵעין  ִּבְרַּכת  ַּבִּתְׁשָּבחֹות',  ְמֻהָּלל 
ם ִיְתָּבַר ִּבְמֵהָרה ֶאת  ַס ַהּכֹל ל"ב ְּבָרכֹות. ּוְכֶׁשִּיֵּתן ָלנּו ַהּׁשֵ
ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו ְנָבֵר עֹוד ְׁשֵּתי ְּבָרכֹות: 'ַעל ֲאִכיַלת ַהֶּזַבח' – 
ַעל ֲאִכיַלת ֲחִגיַגת ַאְרָּבָעה ָעָׂשר, ְו'ַעל ֲאִכיַלת ַהֶּפַסח' – ַעל 

ֲאִכיַלת ָקְרַּבן ֶּפַסח".
ֶאת ַהִּסָּבה ְלִרּבּוי ַהְּבָרכֹות ְּבַלְיָלה ֶזה ֵּבֵאר ַהַּמְׁשִּפיַע ַרִּבי 

ַאֲהרֹן ַנְפָּתִלי פֹוְלָמן ִמְּניּו יֹוְרק: 

ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי (ֵעֶקב ח י) ּכֹוֵתב ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַמְקִּפיד ָהָאָדם ְלָבֵר ֶאת 
ַמִים ֶׁשַפע ְּבָרָכה ְוַאף  ִּבְרכֹוָתיו ָּכָראּוי, ַמְׁשִּפיִעים ָעָליו ִמּׁשָ
ָלַמד   ְלָכ ֶרֶמז  ּוִמְתַרִּבים".  ִמְתָּבְרִכים  ְוַהֵּפרֹות  "ַהְּתבּוָאה 
ה'  "ִּבְרַּכת  כב):  י  (ִמְׁשֵלי  ַהָּפסּוק  ִמן  שנא)  (סי'  מֶֹׁשה'  ַה'ַּמֵּטה 
ְסֻגָּלה  ֵהן  ָּכָראּוי  ַהֶּנֱאָמרֹות  ְּבָרכֹות  ְּכלֹוַמר:  ַתֲעִׁשיר",  ִהיא 
ַפע  ֶׁשַהּׁשֶ ֶׁשִּבְׁשִביל  הֹוִסיף  ַהּיֹום'  'ֵסֶדר  ַלֲעִׁשירּות [ּוְבֵסֶפר 
ְּביֹום  ְּבָרכֹות'  'ֵמָאה   ְלָבֵר ְלַהְקִּפיד  ֵיׁש  ִּבְׁשֵלמּות  ַיִּגיַע 
א)  יז  (ר"ה  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ְלִפי  ֵמַעָּתה,  ֲחָכִמים].  ְּכַתָּקַנת 
ְּבֵליל  ְּבָרכֹות  ָאנּו  ַמְרִּבים  ַהְּתבּוָאה,  ַעל  ִנּדֹוִנים  ֶׁשְּבֶפַסח 
ֶּפַסח ְּכֵדי ֶׁשְּבָכ ִּתְתָּבֵר ְּתבּוָאֵתנּו ּוַפְרָנָסֵתנּו ְוֻיְׁשַּפע ָעֵלינּו 

ֶׁשַפע ְּבָרָכה ִמָּמרֹום. 
'ֵסֶדר ַהּיֹום' ֵסֶדר ֵמָאה ְּבָרכֹות; 'ִמְצוֹות ְּבֵליל ַהֵּסֶדר' [לר"ש הּוִמיֶנר] אֹות עג; 
'ַמַאְמֵרי יֹום טֹוב ְוַחג ַהֶּפַסח' עמ' כד

ּדֹוֶמה, ִּכי ְמֻיָּתר ְלהֹוִסיף ְלקֹוְרֵאי ָעלֹון ֶזה, ִּכי ְלִדְבֵרי ַהּזַֹהר 
הק' (ֵעֶקב רעא א) ֶׁשֲעִנַּית ָאֵמן ַמְׁשִליָמה ֶאת ַהְּבָרָכה, ָהרֹוֶצה 
ַּבֲעִנַּית  ִּבְרכֹוָתיו  ְלַהְׁשִלים  ַיְקִּפיד  ֻמְׁשֶלֶמת  ִּבְבָרָכה  ִלְזּכֹות 

ָאֵמן. 

ֵּבין 'ֻּכָּלנּו' ְל'ֻכָּלנוּ'
ָשָׁנה,  ִשְׁבִעים  ְכֶבן  ֲאִני  ֲהֵרי  ֲעַזְרָיה:  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  "ָאַמר 
ֶשְׁדָּרָשּׁה  ַעד  ַבֵּלּילֹות  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ֶשֵׁתָּאֵמר  ָזִכיִתי  ְוא 
 ֵצאְת יֹום  ֶאת  ִּתְזּכֹר  'ְלַמַען  ג):  טז  (דברים  ֶשֶׁנֱּאַמר  זֹוָמא,  ֶּבן 
 ַהָיִמים, ָּכל ְיֵמי ַחֶיּי – ְיֵמי ַחֶיּי ,'ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחֶיּי
– ַהֵלּילֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ְיֵמי ַחֶיּי – ָהעֹוָלם ַהֶזּה, ּכֹל ְיֵמי 

ַחֶיּי – ְלָהִביא ִלימֹות ַהָמִשׁיַח"

ְּבֵבאּור ַמֲחָלְקָּתם ֶׁשל ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ַוֲחָכִמים, ָּכַתב 
ַהְגָּר"א: 

ַהְּפָרִטים –  ָּכל  ֵצרּוף  א.  ַמְׁשָמֻעּיֹות:  ְׁשֵּתי  ֵיׁש  'ּכֹל'  ְלִמיָלה 
ְלא יֹוֵצא ִמן ַהְּכָלל, ְּכמֹו (קֶֹהֶלת א ז): "ָּכל ַהְּנָחִלים הְֹלִכים 
ֶאל ַהָּים". ב. ְּכָלל ְמֻסָּים ַהַּקָּים ִּבְׁשֵלמּותֹו, ִמְּבִלי ֶׁשֻּיְׁשַמט 
ִמֶּמּנּו ֵחֶלק, ְּכמֹו (ְּתִהִּלים עב יט): "ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכֹל ָהָאֶרץ 
ְלׁשֹון  ֶאת  ֵּפֵרׁש  זֹוָמא  ֶּבן  ְלָפֵרׁש:  ֵיׁש  ֵמַעָּתה  ְוָאֵמן".  ָאֵמן 
ַהָּפסּוק: "ָּכל ְיֵמי ַחֶּיי" ַעל ְּכַלל ַהּיֹום ִּבְׁשֵלמּותֹו – ְׁשעֹות 
ֶאת  ּוֵפְרׁשּו  ִחְּלקּו  ֲחָכִמים  ְוִאּלּו  ְּכֶאָחד.  ְוַהֲחֵׁשָכה  ָהאֹור 
ֵּתַבת 'ָּכל' ְּבמּוָבן ֶׁשל ְּכַלל ַהְּפָרִטים, ְּכלֹוַמר ָּכל ַהָּיִמים, ְוַעל 

ֵּכן ִרּבּו ַּגם ֶאת ְימֹות ַהָּמִׁשיַח.
ַעל ִּפי ֶזה ֵּפֵרׁש ַרִּבי ָמְרְּדַכי רֹוֶטְנֶּבְרג ַרָּבּה ֶׁשל ַאְנְטֶוְרֶּפן ֶאת 
ַּבָּקָׁשֵתנּו ְּבִסּיּום ָּכל ַמֶּסֶכת: "ְוִנְהֶיה ֻּכָּלנּו ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו 
יֹוְדֵעי  ֻּכָּלנּו  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית   ַעְּמ ְוֶצֱאָצֵאי  ֶצֱאָצֵאינּו  ְוֶצֱאָצֵאי 
ּכֹוְפִלים  ָאנּו  ָמה  ִמְּפֵני  ִלְׁשָמּה";   תֹוָרֶת ְולֹוְמֵדי   ְׁשֶמ
ׁשֹוִנים:  ְּדָבִרים  ְׁשֵני  ַעל  ָאנּו  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים  ִמּשּׁום  "ֻּכָּלנּו"? 
ַהָּבָאה:  ָהְרִׁשיָמה  ֶׁשָּכל  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ָהִראׁשֹון  ְּב'ֻכָּלנוּ' 
ְוִאּלּו  ְוכוּ',   "תֹוָרֶת "לֹוְמֵדי  ִיְהיּו  ְוכוּ',  ְוֶצֱאָצֵאינּו"  "ֲאַנְחנּו 
ָּכל   – ֶׁש'ֻּכָּלנוּ'  ִנְפֶרֶדת:  ְּכַבָּקָׁשה  ִמְתָּפֵרׁש  ִני  ַהּׁשֵ ַה'ֻּכָּלנוּ' 

ַמהּוֵתנּו ִּתְהֶיה ְּדֵבָקה ַּבּתֹוָרה. 
'ֵּבאּור ַהְגָּר"א ַלַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח'; 'ִמְׁשֵנה ָׂשִכיר' ָּפָרַׁשת ִנָּצִבים 

ְׁשֵּתי הֹוָדאֹות ִּבְבָרָכה ַאַחת
"ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני ְוא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה – ַדֵּיּינּו"

ִמן  ֵריקֹות  ְּבָיַדִים  ִסיַני  ַהר  ִלְפֵני  ַּבֲעִמיָדה  ּתֹוֶעֶלת  ָמה  ְוִכי 
ַהּתֹוָרה?!

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ִּדי אֹוִזיָדא ִמּגּוֵרי ָהֲאִר"י:
ִקַּבְלנּו  ְוא  ִסיַני  ַהר  ִלְפֵני  ֵקְרָבנּו  "ִאּלּו  ָּכאן:  ֶנֱאָמר  א 
ֶׁשֵּכן  ַהּתֹוָרה".  ֶאת  ָלנּו  ָנַתן  "ְוא  ֶאָּלא:  ַהּתֹוָרה...",  ֶאת  ּבֹו 
ַּבֵּתבֹות 'ָנַתן ָלנּו' ָאנּו רֹוְמִזים ִלְׁשֵּתי ַמֲעלֹות ֲעצּומֹות ֶׁשִאּלּו 
ָהְיָתה ַהּתֹוָרה ִנֶּתֶנת ָלנּו ִּבְלָעֵדיֶהן – ַּדֵּינּו: א. "ָנַתן ָלנּו" – ֶאת 
(ַסְנֶהְדִרין  ֲחָכִמים:  ְּכַמֲאַמר  ָהעֹוָלם,  ְלֻאּמֹות  ְוא  ַהּתֹוָרה 
נט א): "ָנְכִרי ֶׁשעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ַחָּיב ִמיָתה, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְּדָבִרים 
ְוא  מֹוָרָׁשה  ָלנּו   – מֹוָרָׁשה'  מֶֹׁשה  ָלנּו  ִצּוָה  'ּתֹוָרה  ד):  לג 
ָלֶהם". ב. "ָנַתן ָלנּו" – ֶׁשָּמַסר ֶאת ַהּתֹוָרה ְלַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל 
ְלָבֲאָרּה ּוְלָפְרָׁשּה, ַעד ֶׁשָּמִצינוּ (ב"מ נט ב) ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֶנְחְלקּו 
ַמִים  ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ִעם ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוָיְצָאה ַּבת קֹול ִמן ַהּׁשָ

ֶׁשֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, א ִהְׁשִּגיחּו ָּבּה ֲחָכִמים. 
ַעל ְׁשֵּתי ַמָּתנֹות ֵאּלּו ָאנּו מֹוִדים ְּבָכל ּבֶֹקר ְּבִבְרַּכת ַהּתֹוָרה: 
ָלֶהם,  ְוא  ָלנּו  ֶׁשְּנָתָנּה   – ָהַעִּמים"  ִמָּכל  ָּבנּו  ָּבַחר  "ֲאֶׁשר 

"ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו" – ְלָבֲאָרּה ּוְלָפְרָׁשּה.
'ִמְדַרׁש ְׁשמּוֵאל' ָאבֹות ג כ

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

מ

ני ּפְ ם

ְיִציַאת ִמְצַרִים ַמְׁשִריָׁשה ֱאמּוָנה
ֶבּן  ֶאְלָעָזר  ְוַרִבּי  ְיהֹוֻשַע  ְוַרִבּי  ֱאִליֶעֶזר  ְבַּרִבּי  "ַמֲעֶשׂה 
ִבְּבֵני  ְמֻסִבּין  ֶשָהיּו  ַטְרפֹון  ְוַרִבּי  ֲעִקיָבא  ְוַרְבּי  ֲעַזְרָיה 
ְבַרק, ְוָהיּו ְמַסְפִּרים ִבּיִציַאת ִמְצַרִים ָכּל אֹותֹו ַהַלְּיָלה" 

ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּצּוְָתה  ְמבָֹאר  כא)  (ִמְצָוה   'ַהִחּנּו ְּב'ֵסֶפר 
ִסּפּור  ֶׁשל  ְּבכֹחוֹ  ֶׁשֵּיׁש  ְלִפי  ִמְצַרִים,  ִּביִציַאת  ְלַסֵּפר 
ְלִפי  ָהָאָדם,  ְּבֵלב  ֱאמּוָנה  ְלַהְׁשִריׁש  ִמְצַרִים  ְיִציַאת 
ֶׁשַהִּנִּסים ְוַהִּנְפָלאֹות ֶׁשַּנֲעׂשּו ָאז ְלִיְׂשָרֵאל ֶהְראּו ְלֵעיֵני 
ּכֹל ִּכי ה' הּוא ָהֱאִקים. ְוִהֵּנה, ְידּוִעים ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 
ְלַהְׁשִריׁש  ְּכֵדי  ִנְתְקָנה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשַאף  יד)  כ  (ְׁשמֹות 
ֱאמּוָנה ְּבֵלב ִיְׂשָרֵאל. ַעל ַהֶהְקֵׁשר ֶׁשֵּבין ְיִציַאת ִמְצַרִים 
ֶׁשָראֵׁשי  ַהִחידָ"א  ֶׁשֵהִביא  ָהֶרֶמז  ַמְצִּביַע  ָאֵמן,  ַלֲעִנַּית 
ִּביִציַאת  ֶׁשָעְסקּו  ַהַּתָּנִאים  ֶׁשל  ְׁשמֹוֵתיֶהם  ֵּתבֹות 
 – ַטְרפֹון  ֲעִקיָבא;  ֶאְלָעָזר;  ְיהֹוֻׁשַע;  ֱאִליֶעֶזר;   – ִמְצַרִים 

ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיה צ"א ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ָאֵמן. 
'ֶּפה ֶאָחד' [ֵּפרּוׁש ַעל ַהַהָּגָדה ַלִחידָ"א]

ַסח 325ַחג ַהּפֶ תש"פ

ֵליל ַהֵּסֶדר הּוא ֵליל ִׁשֻּמִרים. ַעל ַהַּלְיָלה ַהֶּזה 
ַהַּמְׁשִחית  ִיֵּתן  "ְוא  כג):  יב  (ְׁשמֹות  ֻהְבַטְחנּו 

ֲחָכִמים  ָאְמרּו  עֹוד  ִלְנּגֹף".  ָּבֵּתיֶכם  ֶאל  ָלבֹא 
(ר"ה טז א): ְּבֶפַסח ִנּדֹוִנים ַעל ַהְּתבּוָאה. 

ּוַפְרָנָסה,  ְּבִריאּות  ְמַבְּקִׁשים  ֻּכָּלנּו  ֵאּלּו  ְּבָיִמים 
ַּפְרָנָסֵתנּו.  ִּתָּפַגע  ְוֶׁשֹּלא  ִמַּמְׁשִחית  ִנָּפַגע  ֶׁשֹּלא 
ַעְכָׁשו ַהְּזַמן ְלַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ְלַהְקִּפיד ְלָבֵר ִמֵּדי 

יֹום ֵמָאה ְּבָרכֹות. 
ִּבְזכּות 'ֵמָאה ְּבָרכֹות' ִנְזֶּכה ִלְבִריאּות ּוְלַפְרָנָסה:

ִּכְפַלִים
ְלתּוִׁשָּיה

ם ְּבִריאּות ּגַ
ְוַגם ַּפְרָנָסה

  ְּבִריאּות 
ֵּכיָון  ְּבָרכֹות,  ֵמָאה  ְלִיְׂשָרֵאל  ִּתֵּקן   ַהֶּמֶל "ָּדִוד 

ֶׁשִּתְּקָנם ֶנֶעְצָרה ַהַּמֵּגָפה" (במ"ר יח כא).

  ַּפְרָנָסה
"ִּבְרַּכת ה' ִהיא ַתֲעִׁשיר" (ִמְׁשֵלי י כב) – ְּבָרכֹות ַהֶּנֱאָמרֹות 
ָהָאָדם  ַמְקִּפיד  ַּכֲאֶׁשר  ַלֲעִׁשירּות.  ְסֻגָּלה  ֵהן  ָּכָראּוי 
ַמִים  ְלָבֵר ֶאת ִּבְרכֹוָתיו ָּכָראּוי, ַמְׁשִּפיִעים ָעָליו ִמּׁשָ
ִמְתָּבְרִכים  ְוַהֵּפרֹות  "ַהְּתבּוָאה  ְוַאף  ְּבָרָכה  ֶׁשַפע 

ּוִמְתַרִּבים" (ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ְּדָבִרים ח י 'ַמֵּטה מֶֹׁשה' סי' שנא).
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בּועֹות ָהַאֲחרֹוִנים ָאנּו ֵעִדים  קֹוְרִאים ְיָקִרים! ַּבּׁשָ
ְלַמֵּגָפה ְּכַלל עֹוָלִמית, ַרֲחָמָנא ִליְצָּלן, ֲאֶׁשר ְּכָבר 
ְלַהִּפיל  ִהְסִּפיָקה  ֵאּלּו,  ׁשּורֹות  ְּכִתיַבת  ִּבְׁשַעת 
ֲחָלִלים ַרִּבים ְּבָכל ַרֲחֵבי ָהעֹוָלם, ּוִבְכָלָלם ִמֶּקֶרב 

ְׁשלֹוֵמי ֱאמּוֵני ִיְׂשָרֵאל.
ּוְמַבְּקִׁשים  ִמְתַחְּזִקים  ַהַּמֵּגָפה,  ִמן  ְיֵרִאים  ַהּכֹל 

ְסֻגּלֹות ּוְרפּואֹות, ְוַאף ָאנּו ַנֲעֶנה ֶאת ֶחְלֵקנּו.
ִלְקַראת ַחג ַהֶּפַסח ַהַּבֲעָל"ט ֶׁשּבֹו ָּפַסח ַהָּקדֹוׁש 
ִמן  ְוִהִּציָלם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָּבֵּתי  ַעל  הּוא   ָּברּו
ְיהּוִדים  ֵּבין  ָהַאֲחרֹוִנים  ַּבָּיִמים  סֹוַבְבנּו  ַהָּדָבר, 
ֲהָפַצת  ְלַמַען  ַרּבֹות  ָהעֹוִׂשים  ָאֵמן  ַּגָּבֵאי  ְיָקִרים, 
ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן ְּבַרֲחֵבי ָהעֹוָלם ְוָיָצאנּו ִעם ַּכָּמה 
ֶאְתֶכם  ְלַׁשֵּתף  ְׂשֵמִחים  ָאנּו  ְמַחְּזקֹות.  ּתֹוָבנֹות 

ָּבֶהן. 
ָאֵמן  ְּכַגַּבאי  ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש  ֵלִוין  מֶֹׁשה  ָהַרב  אֹוֵמר 

ְּבֵבית ֶׁשֶמׁש:
ְּבטּוָחה  ְסֻגָּלה  ַעל  ַמְמִליץ  ָהָיה  ָּגדֹול  ַרב  "ִאם 
ְלִהָּנֵצל ִמַּמֵּגָפה, ַהִאם ִמיֶׁשהּו ֵמִאָּתנּו ָהָיה עֹוֵמד 
ְּבתֹור  ַלֲעמֹד  ְצִריִכים  ָהיּו  ִאם  ַּגם  ֲהא  ִמֶּנֶגד?! 
ַלֲעׂשֹות  מּוָכִנים  ָהִיינּו  ָׁשם.  ָהִיינּו  ֲאֻרִּכים,  ָיִמים 
ָּכל ַמֲאָמץ ְּכֵדי ִלְזּכֹות ַּבְּסֻגָּלה. ְראּו ֵאּלּו ַמֲאַמִּצים 
ַּכִּביִרים עֹוִׂשים ַעְכָׁשו ָּכל ַמְנִהיֵגי ֵּתֵבל ְּכֵדי ְלַפֵּתַח 
ִחּסּון ֶנֶגד קֹורֹוָנה, ַמְדָעִנים ְּבִכיִרים ַמִּדיִרים ֵׁשָנה 
ֵמֵעיֵניֶהם, ְוָאנּו ַמְמִּתיִנים ְּבקֶֹצר רּוַח ַלּתֹוָצאֹות... 
ָּגדֹול  ֵמָאָדם  א  ָּכזֹו,  ַהְבָטָחה  ֶׁשֵּיׁש  ֶזהּו,  ָאז 
ֶאָּלא ֵמַהָּגדֹול ֶׁשַּבְּגדֹוִלים. ִמיֶׁשהּו ֶׁשֻּכָּלנּו הֹוִגים 
 ַהֶּמֶל ָּדִוד  ָׁשָעה.  ָּכל  ֶרַגע,  ָּכל  יֹום,  ָּכל  ְּבִסְפרֹו 
ַּבַעל  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ּכֹוֵתב   ֶׁשָּכ לֹום.  ַהּׁשָ ָעָליו 
ַהּטּוִרים ְּבִסְפרֹו ַהָּגדֹול 'ַאְרָּבָעה טּוִרים' (או"ח מו): 
ְּבָרכֹות...  ֵמָאה  ִּתֵּקן  לֹום  ַהּׁשָ ָעָליו   ַהֶּמֶל "ָּדִוד 
ְּבָכל יֹום ָהיּו ֵמִתים ֵמָאה ְנָפׁשֹות ִמִּיְׂשָרֵאל, ְוא 
ְוֵהִבין  ֶׁשָחַקר  ַעד  ֵמִתים  ָהיּו  ָמה  ַעל  יֹוְדִעין  ָהיּו 
ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש, ְוִתֵּקן ָלֶהם ְלִיְׂשָרֵאל ֵמָאה ְּבָרכֹות". 
ְמקֹורֹו ֶׁשל ַמֲאָמר ֶזה ְּבִמְדָרׁש ַרָּבה ָּפָרַׁשת קַֹרח 

(במ"ר יח כא). 

ִחּסּון  ּוָמָצא  ַהּקֶֹדׁש  ְּברּוַח  ָּבַדק   ַהֶּמֶל ָּדִוד 
ַהְּקדֹוָׁשה  ָהֻאָּמה  ָלנּו  ַרק  ֶׁשֵּיׁש  ִחּסּון  ַלַּמֵּגָפה, 
ְמֻאֶּמֶתת,  א  ְׁשמּוָעה  ֵאיָנּה  זֹו  ְּבָרכֹות.  ֵמָאה   –
ֶׁשָרַקח  ִחּסּון  ֶזהּו  ֵאּלּו.  ְּבָיִמים   ָּכ ָּכל  ַהְּנפֹוָצה 
ָּדִוד  ִחֵּדׁש  ֶׁשֹּלא  ּוְבַוַּדאי  ְּבַעְצמֹו,   ַהֶּמֶל ָּדִוד 
ְּבָכל  ִיְהיּו  ֶׁשַּמֵּגפֹות  ָיַדע  הּוא  ְלדֹורֹו.  ַרק  ַּתָּקָנה 
ַהּדֹורֹות, ְוַכֲאֶׁשר ְּבָכל ּדֹור ְודֹור ְיהּוִדי ִיְפַּתח ֶאת 
ְּבִסיס  ַעל  ֶׁשֻּתְּקנּו  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ְּבֶעְׂשִרים  יֹומֹו 
ַהִּמְכָסה  ֶאת  ַיְׁשִלים  ַהּיֹום   ּוְבַמֲהַל זֹו,  ַּתָּקָנה 
ְלִחּסּון  ַּבֲעבּורֹו  ַהָּדָבר  ְיַׁשֵּמׁש  ְּבָרכֹות,  ֵמָאה  ֶׁשל 

ֶׁשַּיִּציל ִמָּכל ַמֵּגָפה (ב"ח או"ח מו). 
ֲחֵפִצים  ָאנּו  ִאם  ְּבִחּסּון,  ָרמֹות  ַּכָּמה  ֶׁשֵּיׁש  ּוְכִפי 
ֶׁשַהִחּסּון 'ֶׁשָּלנּו' ִיְהֶיה ֵאיכּוִתי ְוִיְפַעל ְּבאֶֹפן ַהּטֹוב 
ִּבְכָלל,  ָּבנּו  ִּתַּגע  א  ֶׁשַהַּמֲחָלה  ְּכלֹוַמר:  ְּביֹוֵתר, 
ָּבעֹוָלם,  ְיהּוִדי  ְּבׁשּום  ִּתְפַּגע  א  ַּגם  ְוֶׁשָחִליָלה 
ְּביֹוֵתר.  ַהֻּמְׁשֶלֶמת  ְּבצּוָרה  ַהִחּסּון  ֶאת  ְלַבֵּצַע  ֵיׁש 
ֵּתָעֶנה  ֶׁשָּלנּו  ְּבָרָכה  ֶׁשָּכל  ֶׁשִּנְדַאג   ְּבָכ ְוֵכיַצד? 
ֶׁשְּבָרָכה  אֹוֵמר  א)  רעא  (ֵעֶקב  ַהּקֶֹדׁש  ַהּזַֹהר  ְּבָאֵמן. 
ֻמְׁשֶלֶמת ִהיא ְּבָרָכה ֶׁשֶּנֶעְנָתה ְּבָאֵמן, ּוַבֲעבּוֵרנּו – 

ְּבָרָכה ֻמְׁשֶלֶמת ַמְׁשָמעּוָתּה ִחּסּון ֻמְׁשָלם!!!"
ְואֹוֵמר,  ֵלִוין  ָהַרב   ַמְמִׁשי ַהַּמֵּגָפה",  ְּפרֹץ  "ִעם 
"ְלַאַחר ֶׁשֲאִני ְמַסֵּים ִלְׁשמַֹע ִמיהּוִדים ַרִּבים ִמֵּדי 
ְּתִהִּלים,  ֵסֶפר  נֹוֵטל  ֲאִני  ַחר,  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ּבֶֹקר 
ְוַגם  ְּפָגִעים  ֶׁשל  ְּכִׁשיר  ַהָּידּוַע  צ"א,  ֶּפֶרק  אֹוֵמר 
ַהִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל צ"א ִהיא 'ָאֵמן'. ּוְבָכ ֲאִני ְמַבֵּקׁש 
ְלעֹוֵרר ֶאת ְזכּות ָּדִוד ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא ֶׁשִּתֵּקן ֶאת 
ַמֲאִמין  ַהַּמֵּגָפה.  ַלֲעִציַרת  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ֲאִמיַרת 
ְוַתָּקָנתֹו  ְוַקָּים'  ַחי  ִיְׂשָרֵאל   ֶמֶל ֶׁש'ָּדִוד  ֲאִני 
ֻּכָּלנּו  ַעל  ְוָתֵגן  ְוַקֶּיֶמת  ַחָּיה  ַהַּמֵּגָפה  ַלֲעִציַרת 

ַלֲעבֹר ֶאת ַהְּתקּוָפה ַהּזֹו ִּבְבִריאּות". 
ִהְתַחְּזקּות  ִנֶּכֶרת  ַמֲאִמיִנים,  ְּבֵני   ְּכַמֲאִמיִנים 

ֲעצּוָמה ְּבָכל ְׂשֵדרֹות ַהִּצּבּור ְלַהְקִּפיד ַעל ְסֻגַּלת 
ָהָאֵמן, ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה לֹו. ַרִּבי ָּדִוד ַאְלֶּתר רֹוט 
ים  ְׁשִליָט"א ִמְּבֵני ְּבַרק, ִמְּגדֹוֵלי ָהעֹוִׂשים ְוַהְּמַעּׂשִ
ַהֶּפַסח  ֶׁשִּלְפֵני  ַּבָּיִמים  ָׁשָהה  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ְלִמְצַות 
ְלחֹוֶלה   ְּבָסמּו ְׁשהּותֹו  ֵעֶקב  ֵּביִתי  ְּבִבידּוד 
ְמֻאָּמת. ָהַרב ְמַסֵּפר ָלנּו ַעל ַהֶּדֶר ַהִּיחּוִדית ֶׁשָּבּה 

הּוא ִמְתמֹוֵדד ִעם ַהִּבידּוד ֶׁשִּנְכָּפה ָעָליו:
ַאֲחֵרי  ָאֵמן  עֹוֶנה  ּבֶֹקר  ֶׁשְּבָכל  ֶׁשִּלי  "ַהַחְברּוָתא 
ּוְמֻפְרָסם  ָחׁשּוב  ִמּמֹו"צ  ֶהֵּתר  ִקֵּבל  ִּבְרכֹוַתי, 
ַלֲענֹות ַאֲחַרי ַּבֶּטֶלפֹון. ִנְדַהְמִּתי ְלַקֵּבל ְּכָבר ַּבּבֶֹקר 
ֲאֶׁשר  ְּבַעְצמֹו  ֵמַהּמוֹ"צ  ֶטֶלפֹון  ַלִּבידּוד,  ָהִראׁשֹון 

ִּבֵּקׁש ֶׁשֶאֱעֶנה ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹוָתיו.
ִמְנָין  ְלַקֵּים  ֶהְחִליטּו  ָּדר  ֲאִני  ֶׁשּבֹו  ַּבִּבְנָין  ַהַּדָּיִרים 
ָהִראׁשֹוָנה,  ַּבּקֹוָמה  ָּגר  ֲאִני  ַהַּמְדֵרגֹות.  ַּבֲחַדר 
ִלי  ָקְראּו  ַהְּתִפָּלה  ְּתִחַּלת  ְּכֶׁשִּלְפֵני  ְוֻהְפַּתְעִּתי 
ֶאָחד  ְּכִאיׁש  ֻּכָּלם,  ַלִּמְרֶּפֶסת.  ָלֵצאת  ַהִּבְנָין  ַּדָּיֵרי 
ֶזה,  ַאַחר  ָּבֶזה  ַהְּבָרכֹות  ֶאת  ְּבָפַני  לֹוַמר  ִּבְּקׁשּו 
ְּכֵדי ֶׁשֶאֱעֶנה ַאֲחֵריֶהם ָאֵמן. ְוַהַּמְדִהים ְּביֹוֵתר: ֵיׁש 
ּוִמָּתִמיד  ֶׁשֵּמָאז  ְיָקִרים  ְיהּוִדים  ְׁשֵני  ִּבְסִביבֹוַתי 
ֲאִני 'ְמַטְרֵטר' אֹוָתם ֶׁשִּיְצָטְרפּו ִלְקָהָלא ַקִּדיָׁשא, 
ַחר ְּבַחְברּוָתא, ּוְלא ַהְצָלָחה.  אֹוְמֵרי ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ַהּיֹום, ִמְּבִלי ֶׁשִּבַּקְׁשִּתי ֵהם ֶהְחִליטּו ָלבֹא. 
 ַהֶּמֶל ִמָּדִוד  ֶׁשִּנְׁשְמָעה  ַהּזֹו,  ַהֻּמְסֶמֶכת  ַהְּסֻגָּלה 
ְּבַעְצמֹו, מֹוֶׁשֶכת. ְוָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי ֶׁשחּוץ ֵמָהִעְנָין 
ֶׁשל ֵמָאה ְּבָרכֹות, ָה'ָאֵמן' ַעְצָמּה ִהיא ֲהא ַמְׁשָרה 
ְׂשָמחֹות  ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלים  ֵאיֶנּנּו  ָאְמָנם  ִׂשְמָחה. 
ֶׁשָּכַתב  ָמה  ָידּוַע  ֲהא   ַא ֵאּלּו,  ְּבָיִמים  ַרּבֹות 
ַהּזַֹהר (ַוֵּיֶל רמה ב) ֶׁשֲעִנַּית ָאֵמן ַמְרָּבה ִׂשְמָחה ְּבָכל 

ָהעֹוָלמֹות ּופֹוַתַחת ַׁשֲעֵרי ְּבָרָכה ְלִיְׂשָרֵאל. 
ַהֵּכִלים  ָלנּו  ֵיׁש   ַא ָקֶׁשה,  ְּבַמָּצב  ָאנּו  ָאְמָנם 
עֹוֶנה  ִמְתַּפֵּלל,  ָאָדם  ַּכֲאֶׁשר  ְּבִׂשְמָחה.  ִלְהיֹות 
ָאֵמן ּוְמַאֵחד ֶאת ְׁשמֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, 
ַמְרָּבה הּוא ְּבָכ ִׂשְמָחה ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות. ּוְבַוַּדאי 
ְלִׂשְמָחה  ְּבָקרֹוב  ֻּכָּלנּו  ִנְזֶּכה  ִמָּדה  ְּכֶנֶגד  ְּבִמָּדה 
ְּבָיֵמינּו  ִּבְמֵהָרה  ִצְדֵקנּו  ְמִׁשיַח  ְּבִביַאת  ֵלָמה  ַהּׁשְ

ָאֵמן".
ַרּבֹות  ֶׁשעֹוֵסק  ֵמֶאְלָעד  ָּפֵנט  ֵמִאיר  ָהַרב   ַהְּמַחֵּנ 
ַּבֲהָפַצת ָאֵמן ְּבֶקֶרב ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל, ַמֲעִביר ַּדְרֵּכנּו 
ֵאר  ְלִהּׁשָ ַהֶּנֱאָלִצים  ַהְּיָקִרים  ִיְׂשָרֵאל  ְלַיְלֵדי  ֶמֶסר 

ְּבֵביָתם ְּבָיִמים ֵאּלּו:
ַהַּבְרֶזל  ִּכַּפת  ִלְהיֹות  ִּביָכְלְתֶּכם  ְיָקִרים!  ְיָלִדים 
ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ִלְהיֹות 'ָנטֹוֵרי ַקְרָּתא' – ׁשֹוְמֵרי 
ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ִאְמרּו  ְוָהעֹוָלם.  ָהָאֶרץ  ָהִעיר, 
ִמְתַּפְּלִלים.  ַאֶּתם  ֶׁשּבֹו  ָמקֹום  ְּבָכל  ְּבַחְברּוָתא 
ָצָרה.  ְּבֵעת  ְיהּוִדי  נֹוֵהג   ֵאי ִאיִׁשית  ֻּדְגָמה  ַהְראּו 
ַהּכֹחַ ֶׁשל ַהְּבָרכֹות ְוֶׁשל ָהָאֵמן ַהִּמְצָטֶרֶפת ֲאֵליֶהן 
ֶׁשֻּכְּלֶכם  ְּכִפי  ַעְצָמּה,  ִּבְפֵני  ֲהָגָנה  ִהיא  ֶׁשַאף 

יֹוְדִעים, הּוא ָעצּום! 
ַהָּפסּוק  ֶאת  ְמָפֵרׁש  ַהָּקדֹוׁש  ַהַחִּיים'  ָה'אֹור 
ֶׁשֵּמָאה  ִיְרּדֹפּו"  ְרָבָבה  ִמֶּכם  "ּוֵמָאה  ח):  כו  (ַוִּיְקָרא 
ַהְּבָרכֹות ִיְרְּדפּו ֶאת ִרְבבֹות ַהַּמִּזיִקים, ְוִאם ֻּכָּלנּו 
ֻמְׁשָלמֹות,  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ֲאִמיַרת  ַעל  ַנְקִּפיד  ַיַחד 
ַהַּמִּזיִקים,  ָּכל  ֶאת  ֶׁשִּיְרּדֹף  ַאִּדיר  ָצָבא   ְּבָכ ִנּצֹר 

ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא. 
•

ּדֹב  ַיֲעקֹב  ָהַרב  ֱאמּוִנים'  'ְּבֵני  רֹאׁש  יֹוֵׁשב 
ם  ַהּׁשֵ ְמַעְנֶיֶנת:  ְנֻקָּדה  ָלנּו  ְמַחֵּדד  ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין 
ַהּנֹוָרא  ַלְּנִגיף  ָהעֹוָלִמי  ַהְּבִריאֹות  ִאְרּגּון  ֶׁשָּנַתן 
 91 ְל:  אֹותֹו   ַֹלֲהפ ִּביכְֹלֵתנוּ   .'19 'קֹוִביד  הּוא: 
ִּדּבּוק, ַעל ְיֵדי ֶׁשִּנָּדֵבק ַּבֲעִנַּית ָאֵמן (ְּבִגיַמְטִרָּיה 91), 
 ּוְבָכ ֵעת,  ּוְבָכל  ָמקֹום  ְּבָכל  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ַנְקִּפיד 
ָּבנּו:  ִויֻקַּים  ַהּנֹוָרא,  ַה'ּקֹוִביד'  ֶאת  ֵמָעֵלינּו  ְנַבֵּטל 
"ִיּפֹל ִמִּצְּד ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנ ֵאֶלי א ִיָּגׁש" 

(ְּתִהִּלים צא ז). 

 ָהַרֲחָמן ְלֵליל ַהֵּסֶדר
ַּבָּקַׁשת  ֵיׁש  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְּבֵסֶדר 
ְּבָׁשָנה  ַאַחת  ַּפַעם  ַהֶּנֱאֶמֶרת  'ָהַרֲחָמן' 
ַהֵּסֶדר.  ֵליל   – ַהְּמֻקָּדׁש  ַּבַּלְיָלה  ִּבְלַבד, 
ּוְמקֹוָרּה  ְקדּוָמה,  ִהיא  זֹו  ַּבָּקָׁשה 
ִעְנְיֵני  ְׁשָל"ה  (ִקּצּור  ַהַּמֲהִרי"ל  ְּבִדְבֵרי 
יֹאַמר  ֶּפַסח  ֶׁשל  ֵסֶדר  "ְּבֵלילֹות  ַהֵּסֶדר): 
ַיְנִחיֵלנּו  הּוא  ָהַרֲחָמן  ַהָּמזֹון:  ְּבִבְרַּכת 
 ָֹאר ֶׁשֻּכּלֹו  יֹום  טֹוב  ֶׁשֻּכּלֹו  ְליֹום 
ְוַעְטרֹוֵתיֶהם  יֹוְׁשִבים  ֶׁשַּצִּדיִקים  יֹום 
ִכיָנה ְוִיְהֶיה  ְּבָראֵׁשיֶהם ְוֶנֱהִנים ִמִּזיו ַהּׁשְ
ֶחְלֵקנּו ִעָּמֶהם". ַעל ַהְּגָרָׁש"ז אֹוֶיעְרָּבְך 
ֶזה  ָהַרֲחָמן  אֹוֵמר  ָהָיה  ִּכי  ְמֻסָּפר 
ְּבַהְטָעָמה ְמֻיֶחֶדת ּוְבִהְתַרְּגׁשּות ְּגדֹוָלה 

ָנה עמ' שיא).  ('ֲהִליכֹות ְׁשמֹה' מֹוֲעֵדי ַהּׁשָ

יֹום ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב 
ְידּוִעים ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ְּבַמֶּסֶכת ְּפָסִחים 
א  ֲחִניָנא:  ַּבר  ָאָחא  ַרִּבי  "ָאַמר  א):  (נ 
ָהעֹוָלם  ַהָּבא;  ָהעֹוָלם  ַהֶּזה  ָּכעֹוָלם 
אֹוֵמר  טֹובֹות  ְּבׂשֹורֹות  ַעל   – ַהֶּזה 
ְּבׂשֹורֹות  ְוַעל  ְוַהֵּמִטיב,  ַהּטֹוב   ָּברּו
ָרעֹות אֹוֵמר ָּברּו ַּדַּין ָהֱאֶמת. ָלעֹוָלם 
ְּבֵבאּור  ְוַהֵּמִטיב".  ַהּטֹוב  ֻּכּלֹו   – ַהָּבא 
(ְּפָסִחים  ַהְּצַל"ח  ֵהִביא  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי 
ַהַּמִּגיד  ַרייֶׁשר  ֶאְפַרִים  ַרִּבי  ְּבֵׁשם  א)  נ 
ֲחָכִמים:  ָנְקטּו  א  ְּבַכּוָָנה  ִּכי  ִּדְּבָראד, 
"ָלעֹוָלם ַהָּבא – ֻּכּלֹו ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות", 
ֶׁשֵּכן  ְוַהֵּמִטיב".  ַהּטֹוב  "ֻּכּלֹו  ֶאָּלא: 
ַמֲאִמיִנים  ֶׁשָאנּו  ַאף  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם 
ֶׁשַהּכֹל ְלטֹוָבה, ִמָּכל ָמקֹום ֵיׁש ְּדָבִרים 
ֶׁשַהּטֹוָבה  ִמּשּׁום  ְּכַרע  ָלנּו  ַהִּנְרִאים 
ָּבעֹוָלם  אּוָלם  ִנֶּכֶרת,  ֵאיָנּה  ֶׁשָּבֶהם 
ֶׁשָהְיָתה  ַהּטֹוָבה  ֶאת  ַהּכֹל  ָיִבינּו  ַהָּבא 
ָמה  ֶׁשַאף  ִיְתָּבֵרר  ְוָאז  ָּבֶהם,  ְּגנּוָזה 
ֶׁשָהָיה ִנְרֶאה ְּכַרע ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֶּבֱאֶמת 

ָהָיה ָּגנּוז ּבֹו ַרק טֹוב.
הּוא  "ָהַרֲחָמן  ְמַבְּקִׁשים:  ֶׁשָאנּו  ֶזהּו 
ֶׁשַּיִּכירּו   – טֹוב"  ֶׁשֻּכּלֹו  ְליֹום  ַיְנִחיֵלנּו 
ַאף  ַהְּגנּוָזה  ַּבּטֹוָבה  ֻּכָּלם  ְוָיִבינּו  ַהּכֹל 
ָלַעִין  ִנְרֶאה  ָהָיה  ַהֶּזה  ֶׁשָּבעֹוָלם  ְּבָמה 
ֶנֱהִנים  ַהַּצִּדיִקים  ִיְהיּו  ּוִמֵּמיָלא  ְּכַרע, 
א  ִלָּבם  ְּבעֶֹמק  ֶׁשַאף  ִכיָנה,  ַהּׁשְ ִמִּזיו 
ְּתֵהא ַטֲעָנה ּוְטרּוְנָיה ְּכַלֵּפי ַמְעָלה, ִּכי 
ָהָרעֹות  ֵּתֵצא  א  ֶעְליֹון  ֶׁשִּמִּפי  ָיִבינּו 

('הגש"פ 'ַמֲעַׂשי ְלֶמֶל)

 ֹיֹום ֶׁשֻּכּלֹו ָאר
 'ָֹאר ֶׁשֻּכּלֹו  'יֹום  ַעל  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו 
ַהּזַֹהר  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ֶּפַסח  ְּבֵליל  ַּדְוָקא 
ֶׁשִּבְׁשַעת  א)  לח  ַּדף  ּבֹא  (פר'  ַהָּקדֹוׁש 
ֶמׁש  ַּכּׁשֶ ֵהִאיר  ַהַּלְיָלה  ִמְצַרִים  ְיִציַאת 
 ְּביֹום ְּתקּוַפת ַּתּמּוז, ְוִכְבָיכֹול ִהְתָאֵר
ּבֹו.  ִנְכַלל  ֶׁשַאֲחָריו  ַהַּלְיָלה  ְוַאף  ַהּיֹום 
ֶזה  ְּביֹום  ַּדְוָקא  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ָלֵכן 
'יֹום  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ַעל 
ֶׁשֻּכּלֹו ָארֹ' (הגש"פ 'ְּבֵאר ִמְרָים' [ְלַרִּבי ְראּוֵבן 

ַמְרָּגִלּיֹות]).

עֹוד ֵּבֵאר ַהַּמְׁשִּגיַח הגרא"א ֶּדְסֶלר:
א ְלִחָּנם ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים: 
"אֶֹר ָיִמים", ִכּּוְנּו ַעל ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא 
(ְרֵאה ִקּדּוִׁשין לט ב), ִּכי ַּכָּידּוַע, ְּבָכל ִעְנָין 
אֹו  ְזַמן  ֶׁשל  ִמְגָּבלֹות  ֵאין  ֶׁשְּברּוָחִנּיּות 
ָמקֹום, ּוְלָכ ָּכל ֶרַגע ָּבעֹוָלם ַהָּבא הּוא 
ַעל  ַּבָּקָׁשֵתנּו  ַּכּוַָנת  ְוזֹו  ָמֵלא.  ְּכעֹוָלם 
הּוא  ּבֹו  ֶרַגע  ֶׁשָּכל   ,"ָֹאר ֶׁשֻּכּלֹו  "יֹום 
עֹוָלם ָמֵלא (הגש"פ ְּבִמְׁשָנתֹו ֶׁשל ָהַרב ֶּדְסֶלר). 

ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ְּבָראֵׁשיֶהם
ֵאיֶנּנּו אֹוְמִרים: "ַוֲעָטרֹות ְּבָראֵׁשיֶהם", 
ָּבעֹוָלם  ִּכי  "ְוַעְטרֹוֵתיֶהם",  ֶאָּלא 
ַמְדֵרגֹות  ַהָּבא,  ָהעֹוָלם   – ָהֲאִמִּתי 
ַמֲעֵׂשיֶהם  ְלִפי  ֶנְחָלקֹות  ַהַּצִּדיִקים 
א)  עה  (ב"ב  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ַהֶּזה.  ָּבעֹוָלם 
ַלֲעׂשֹות  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָעִתיד 
ַהְינּו   – ְּכבֹודֹו  ְלִפי  ֻחָּפה  ַצִּדיק  ְלָכל 
ַּב'ְּפרֹוְזדֹור',  ַמֲעָׂשיו  ֶׁשִּתֵּקן  ָמה  ְלִפי 
ִיָּכֵנס   ָּכ ָׁשַמִים,  ִלְכבֹוד  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם 
ַלְּטַרְקִלין, ָלעֹוָלם ַהָּבא. ְוזֹו ַמְׁשָמעּות 
ָהֲעָטרֹות   – "ְוַעְטרֹוֵתיֶהם"  ָלׁשֹון: 
ֶׁשִּתְּקנּו ֵהם ְלַעְצָמם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְלִפי 

ֵאיכּות ַמֲעֵׂשיֶהם ('ֲחַתן סֹוֵפר').
ּוְבִעְנָין ֶזה ְידּוִעים ֵהם ְּדָבָריו ֶׁשל ַּבַעל 
ָהָאָדם  ַּכֲאֶׁשר  יט):  כו  (ְּדָבִרים  ַהּטּוִרים 
ֶּכֶתר  קֹוֵׁשר  הּוא  ֲהֵרי  ָּכָראּוי  ִמְתַּפֵּלל 
ְוֶלָעִתיד  הּוא,   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ִּתְפָאָרה 
ִּתְפֶאֶרת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִיֵּתן  ָלבֹא 
ָלַדַעת  ֵיׁש  ְוָאְמָנם  ְלרֹאׁשֹו.  ֲעָטָרה  זֹו 
ִּכי ְלַמֲעָלה זֹו ִיְזֶּכה ַרק ִמי ֶׁשִּמְתַּפֵּלל 
ֻחִּלין  ִׂשיַחת  ֶׁשְּמַדֵּבר  ִמי   ַא ָּכָראּוי, 
ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה, א ַּדי 
ֶׁשֹּלא ִיְזֶּכה ְלָכ, ֶאָּלא ַאף ֵיָעֵנׁש ְוַתַחת 

זֹאת ְיַעְּטרּוהּו ְּבֶכֶתר ֶׁשל קֹוִצים.
ְּבאֶֹפן ִנְפָלא ֵּפֵרׁש זֹאת ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי 
ָלבֹא,  ֶלָעִתיד   ִמֶּיערּוְסַלב:  ִׁשְמעֹון 
ֲעָטָרה  ְלַקֵּבל  ַצִּדיק  ָּכל  ְּכֶׁשִּיְזֶּכה 
ּוֵמַהַּמֲעִׂשים  ֵמַהִּמְצוֹות  ְּברֹאׁשֹו 
ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם  ְּבַחֵּיי  ֶׁשָעָׂשה  ַהּטֹוִבים 
ְלַרּבֹו  ֲעַטְרּתֹו  ֶאת  הּוא  ַיֲעִביר  ֲאַזי 
ָנָאה  לֹו  ִּכי  ְּבאֹוְמרֹו  ּתֹוָרה,  ֶׁשִּלְּמדֹו 
ָהֲעָטָרה, ֶׁשֲהֵרי ָזָכה ָלֲעָטָרה ִּבְזכּותֹו. 
ֲעָטרֹות,  ְׁשֵּתי  ַרּבֹו  ְּברֹאׁש  ִיְהיּו   ְוָכ
ַעְטרֹוָתיו  ֶאת  ַיֲעִביר  ַרּבֹו  ֶׁשַאף  ֶאָּלא 
ֶׁשָּכל  ַעד  ַּבּקֶֹדׁש,  ּוְלַמְעָלה  ְלַרּבֹו, 
ַעְטרֹוֵתיֶהם  ֶאת  ָיִׂשימּו  ַהַּצִּדיִקים 
ְוֶזהּו:  ַהָּמִׁשיַח,   ֶמֶל ְּברֹאׁש 
ְּברֹאׁשֹו   – ְּבָראֵׁשיֶהם"  "ְוַעְטרֹוֵתיֶהם 
ֶׁשֵּיֵׁשב  ַהָּמִׁשיַח,   ֶמֶל ַמְלָּכם,  ֶׁשל 

שָכר' ח"א עמ' מז). ְּברֹאָׁשם ('ַׁשַער ִיּׂשָ

ִויִהי ֶחְלֵקנּו ִעָּמֶהם
ִלְכאֹוָרה ֵיׁש ְלָהִבין ֶאת ֵּפֶׁשר ַהּתֹוֶסֶפת 
ֶׁשִּנְרֶאה  ִעָּמֶהם",  ֶחְלֵקנּו  "ִויִהי 
ַעל  ְּפָרס  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ֶׁשִּלְכאֹוָרה 
ַמֲעֵׂשינּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה? ּוֵבֵאר ַה'ִּמְנַחת 
ָמָׁשל,  ִּפי  ַעל  ִמּמּוְנַקְטׁש  ֶאְלָעָזר' 
ֶׁשְּלא  ָּגדֹול,  ִמְׁשֶּתה  ֶׁשָעָׂשה   ְלֶמֶל
ַוֲעָבָדיו  ָׂשָריו  ֶאת  הּוא  ַמְזִמין  ָסֵפק 
ָנה ֵהם  ַלִּמְׁשֶּתה ֶׁשֲהא ְּבָכל ְימֹות ַהּׁשָ
ָכָרם.  ִמּׂשְ ֵחֶלק  ְוֶזהּו  ְלַמֲענֹו,  עֹוְבִדים 
ֲעִנִּיים  ִלְסֻעָּדתוֹ  הּוא  ַמְזִמין  ִאם   ַא
ְזכּות  הּוא  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשָּכל  ְוֶאְביֹוִנים 
ֲהא   ,ַהֶּמֶל ֶאת  ְרתּו  ֶׁשּׁשֵ ֲאבֹוֵתיֶהם 

ְּבָכ הּוא ִמְתַּגֵּדל ּוִמְתַּכֵּבד.
ְוַהִּנְמָׁשל: ְּבָכ ֶׁשַהַּצִּדיִקים זֹוִכים ְלַגן 
ֵעֶדן ֵאין ְּבָכ ֶׁשַבח ָּגדֹול ַלּבֹוֵרא ֶׁשֲהא 
 ִּבְׂשַכר ַמֲעֵׂשיֶהם. ַא ַזָּכִאים ָהיּו ְלָכ
ַּכֲאֶׁשר "ִיְהֶיה ֶחְלֵקנּו ִעָּמֶהם", ְּכלֹוַמר 
ִּבְזכּות  ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ִלְׂשַכר  ֶׁשִּנְזֶּכה 
ְּבֵני  ִּבְהיֹוֵתנּו  ַהַּצִּדיִקים,  ֲאבֹוֵתינּו 
ְּבַוַּדאי   ְּבָכ ְוַיֲעקֹב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם 
ִיְתַּגֵּדל ְוִיְתַקֵּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְוִיְהֶיה ֶזה 
 ָּכ ְוַעל   ,ִיְתָּבַר ַלּבֹוֵרא  ְוֶׁשַבח  ִהּדּור 
שָכר'  ָאנּו ִמְתַּפְּלִלים ּוְמַבְּקִׁשים ('ַׁשַער ִיּׂשָ

ָׁשם).

ֲהִגיִגים ְּבִעְקבֹות ַמֵּגַפת ַה'ּקֹורֹוָנה' ל"ע

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ּבעְקבֹות ם

וּו סִספפּפּ ם
ׁשֹות 'ָהַרֲחָמן' (ט) ּקָ ּבַ

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
'ָהר ׁשֹות

נִנינִניי ּפְ ם 


