
ר ִמְדּבָ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶהֱעִתירּו ְּבַעד ַהִּנְפָקִדים
ְלֵבית  ְלִמְׁשְּפחָֹתם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  רֹאׁש  ֶאת  "ְׂשאּו 
אָֹתם  ...ִּתְפְקדּו  ְלֻגְלְּגָתם;  ָזָכר  ָּכל  ֵׁשמֹות  ְּבִמְסַּפר  ֲאבָֹתם 

ְלִצְבאָֹתם ַאָּתה ְוַאֲהרֹן" (א ב-ג)
ְּבבֹואֹו  מה)  (א  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ָהַרְמָּב"ן  ּכֹוֵתב  ִנְפָלִאים  ְּדָבִרים 
ְלָבֵאר ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשִּבְגָלָלּה ִצּוְָתה ַהּתֹוָרה ַעל מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן 

ִלְמנֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל:
נֹוַדע  ְוהּוא  ה'  ְקדֹוׁש  ְוָאִחיו  ַהְּנִביִאים  ַאב  ִלְפֵני  ַהָּבא  "ִּכי 
ֲאֵליֶהם ִּבְׁשמֹו ִיְהֶיה לֹו ַּבָּדָבר ַהֶּזה ְזכּות ְוַחִּיים, ִּכי ָּבא ְּבסֹוד 
ְוֵכן  ְּבִמְסָּפָרם,  ָהַרִּבים  ּוְזכּות  ִיְׂשָרֵאל.  ְּבֵני  ּוִבְכַתב  ָהָעם 
ְוַאֲהרֹן  ִּכי  ָיִׂשימּו  מֶֹׁשה  ִלְפֵני  ֶׁשִּיָמּנּו  ַּבִּמְסָּפר  ְזכּות  ְלֻכָּלם 
ֱאֵקי  ה'  ַרֲחִמים:  ֲעֵליֶהם  ִויַבְּקׁשּו  ְלטֹוָבה  ֵעיָנם  ֲעֵליֶהם 
ַיְמִעיט  ְוא  ְּפָעִמים  ֶאֶלף  ָּכֶכם  ֲעֵליֶכם  יֹוֵסף  ֲאבֹוֵתיֶכם 

ָקִלים ּכֶֹפר ַעל ַנְפׁשֹוֵתיֶכם".  ִמְסַּפְרֶכם, ְוַהּׁשְ
ִיְׂשָרֵאל  ְלִמְנַהג  ָמקֹור  ַרִּבים  ָלְמדּו  ַהָּללּו  ָהַרְמָּב"ן  ִמִּדְבֵרי 
ִלְפקֹד ָּתִדיר ֶאת ָּבֵּתיֶהם ֶׁשל ַצִּדיֵקי ַהּדֹור ּוְלִהָּזֵכר ִלְפֵניֶהם 

ִּבְׁשָמם ִלְבָרָכה ְוִליׁשּוָעה. 
ַרֵּבנּו,  מֶֹׁשה  ִלְפֵני  ָּבאּו  ַהִּנְמִנים  ָאֵכן  ִאם  ִלְתמַֹּה:  ֵיׁש  ְּבַרם 
ֲהא  ִּבְׁשמֹו".  ֲעֵליֶהם  נֹוַדע  "ְוהּוא  ָהַרְמָּב"ן:  ָּכַתב  ַמּדּוַע 
ַעל  ֶׁשַהִּמְתַּפֵּלל  א)  קיט  מג"א  ע"פ  א  לד  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 

ַהחֹוֶלה ְּבָפָניו ֵאינֹו ָצִרי ְלַהְזִּכיר ֶאת ְׁשמֹו? 
ֵּבֵאר ַרִּבי ַחִּיים ָׁשאּול קֹויְפָמן רֹאׁש ְיִׁשיַבת ֶּגייְטֵסהד:

ֵׁשם  ֶאת  ְּבִפיו  ְלַהְזִּכיר   ָצִרי ֵאינֹו  ַהִּמְתַּפֵּלל  ַּכֲאֶׁשר  ַאף 
ַהחֹוֶלה ָהעֹוֵמד ְלָפָניו, ָעָליו ְלָכל ַהָּפחֹות ָלַדַעת ֶאת ְׁשמֹו. 
ְלִפיָכ ַאף ָּכאן, ַּכֲאֶׁשר ָעְברּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן, 

ִיְּדעּו אֹוָתם ַמהּו ְׁשָמם ְּכֵדי ֶׁשְּבָכ ָּתחּול ֲעֵליֶהם ַהְּבָרָכה.
* * *

ְּבֶהְמֵׁש ִּדְבֵרי ָהַרְמָּב"ן ָהֲאמּוִרים, מּוֵבאת הֹוָכָחה ְלִׁשיָטתֹו 
ִּכי ְּפִקיַדת ִיְׂשָרֵאל נֹוֲעָדה ְּכֵדי ֶׁשּמֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ָיִׂשימּו ֲעֵליֶהם 
ְּבִדְבֵרי  ֶׁשּמּוָבא  ְּכִפי  ַּבֲעָדם,  ְוַיְעִּתירּו  ְלטֹוָבה  ֵעיֵניֶהם  ֶאת 
 ִמְדַרׁש ַרָּבה (ֲאֶׁשר ֵאיָנם ַּבִּנְמָצא ְלָפֵנינּו): "ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ִּתְהֶיה  א  ְוֶאָחד;  ֶאָחד  ְלָכל  ּוִבְגֻדָּלה  ְּבָכבֹוד  ִלְמנֹוָתם  הּוא 
ָּבִנים  ַּכָּמה   ?ְּבִמְׁשַּפְחְּת 'ַּכָּמה  ַהִּמְׁשָּפָחה:  ְלרֹאׁש  אֹוֵמר 
ֵיׁש ְל?', ֶאָּלא ּכּוְּלהֹון ְיהֹון עֹוְבִרים ְלָפֶני ְּבֵאיָמה ּוְבָכבֹוד 
ֶאת  ְלַקֵּצר  מֶֹׁשה  ָהָיה  ָיכֹול  ְּכלֹוַמר,  אֹוָתם..."  מֹוֶנה  ְוַאָּתה 
ִמְׁשָּפָחה  רֹאׁש  ָּכל  ׁשֹוֵאל  ֶׁשָהָיה   ְּבָכ ַהִּמְפָקד  ְזַמן   ֶמֶׁש
ְּכֵדי  ָהְיָתה  ַהִּמְפָקד  ַמְּטַרת  אּוָלם  ִמְׁשַּפְחּתֹו,  ְּבֵני  ִמְנַין  ֶאת 
ַרֲחִמים",  ֲעֵליֶהם  ִויַבְּקׁשּו  ְלטֹוָבה  ֵעיָנם  ֲעֵליֶהם  "ֶׁשָּיִׂשימּו 
ַיֲעבֹר  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ַהְּגבּוָרה  ִמִּפי  ִהְצַטּוָה  ֵּכן  ְוַעל 

ְלָפָניו ִּבְפֵני ַעְצמֹו.
ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ֱאִליֶעֶזר ֶּדְסֶלר הֹוִסיף ְוָלַמד ִמָּכ, ִּכי 
ַהְּתִפָּלה  ְנׂשּוא  ַּכֲאֶׁשר  ַרק  מֹוִעיִלים  ּוִבְרָכתֹו  ַצִּדיק  ְּתִפַּלת 
ַהִּמְדָרׁש:  ְוִכְלׁשֹון  ָּגמּור.  ְּבִבּטּול  ְּכַלָּפיו  ִמְתַּבֵּטל  ְוַהְּבָרָכה 

"ֻּכָּלן ִיְהיּו עֹוְבִרין ְלָפֶני ְּבֵאיָמה ּוְבָכבֹוד".
ֶׁשְּתִפַּלת  ַהִּסָּבה  ֶּדְסֶלר:  ָהַרב  ֵּבֵאר  ַהָּדָבר  ַטַעם  ֶאת 

ִהיא  ַהְּתִפּלֹות  ַאר  ִמּׁשְ יֹוֵתר  ִמְתַקֶּבֶלת  זּוָלתֹו  ַעל  ַהַּצִּדיק 
ִמּשּׁום ֶׁשַהַּצִּדיק ְמַבֵּטל ַעְצמֹו ּוִמְתַאֵחד ִּבְתִפָּלתֹו ִעם זּוָלתֹו 
ֶׁשִאחּוד  ֵּכיָון  ַעְצמֹו.  ַעל  ֶׁשִּמְתַּפֵּלל  ְּכִמי  הּוא  ֶׁשּדֹוֶמה  ַעד 
ֵני ְצָדִדים, ַעל ֵּכן חֹוָבה ַּגם ַעל ְמַבֵּקׁש  ֶׁשָּכֶזה ַחָּיב ָלבֹוא ִמּׁשְ
ַהְּיׁשּוָעה ְלַבֵּטל ַעְצמֹו ִּבְפֵני ַהַּצִּדיק. ַרק ָּכ ִּתָּוֵצר ַאְחדּות 

ֻמְׁשֶלֶמת ֶׁשִּמּכָֹחּה ִּתְתַקֵּבל ַהְּתִפָּלה.
'ִׂשיחֹות ּוַמֲאָמִרים' עמ' ע; 'ִמְׁשַחת ֶׁשֶמן' ּתֹוְלדֹת 

ִאיׁש ַעל ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש ַעל ֻנְסָחתוֹ
"ְוָחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַעל ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְלִצְבאָֹתם" 

(א נב) 

ִיְׂשָרֵאל  ָחנּו  ֶׁשַּבִּמְדָּבר  ֶׁשְּכֵׁשם  אֹוֵמר,  ָהָיה  ַהָּקדֹוׁש  ָהֲאִר"י 
 ָּכ ִּדְגלֹו",  ַעל  ְוִאיׁש  ַמֲחֵנהּו  ַעל  ַמֲחנֹות – "ִאיׁש  ְּבַאְרָּבָעה 
ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ֲחלּוִקים ִיְׂשָרֵאל ְלַאְרַּבע ִּכּתֹות – ְסָפַרד, 
ַהִּמְנָהִגים  ֶׁשֶהְבְּדֵלי  ִנְמָצא  ְוִאיַטְלָיה.  ַקַטלֹוְניא  ַאְׁשְּכַנז, 
ֶאָחד  ָּכל   ָצִרי  ּוְלִפיָכ  ,ְּבָכ ָמה  ֶׁשל  ָּדָבר  ֵאיָנם  ְּבִיְׂשָרֵאל 
ִלְדּבֹק ְּב'ִדְגלוֹ' ּוְבִמְנָהָגיו, ֶׁשֲהא: "ֵאּלּו ָוֵאּלּו ִּדְבֵרי ֱאִקים 

ַחִּיים". 
ַׁשִּפיָרא  ֵמִאיר  ַרִּבי  ֶׁשל  נּוָנה  ַהּׁשְ ִאְמָרתֹו  ְידּוָעה  ֶזה  ְּבִעְנָין 

ִמֻּלְּבִלין:
ַהַּמְקִּדיִמים  ֵיׁש  ׁשֹוִנים:  ִמְנָהִגים  ַקָּיִמים  ַהְּתִפָּלה  ִּבְתִחַּלת 
ְל'ָברּוךְ  'הֹודּו'  ַהַּמְקִּדיִמים  ְוֵיׁש  ְל'הֹודוּ',  ֶׁשָאַמר'   ָּברּו'
ֶׁשָאַמר', ֲאָבל ֻּכָּלם ְּכֶאָחד מֹוִדים ּוְמַהְּלִלים ִּב'ְיִהי ְכבֹוד ה' 

ְלעֹוָלם...'
'ְׁשָל"ה' ֶּדֶר ַחִּיים ּתֹוַכַחת מּוָסר אֹות לה; 'ַטַעם ָוַדַעת' ְלַהָּלן ב ב

ַיֲעקֹב ִהְתַּפֵּלל ַעל ְיׁשּוַעת ְּבנֹו
"ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֶּנֶגד 

ָסִביב ְלאֶֹהל מֹוֵעד ַיֲחנּו" (ב ב)
'ַּבַעל  ֵּפֵרׁש  ֲאבָֹתם"  ְלֵבית  "ְבאֹתֹת  ַהָּכתּוב:  ַמְׁשָמעּות  ֶאת 
קֶֹדם  אֹוָתם  ְּבָבְרכּו  ְלָבָניו  ַיֲעקֹב  ָרַמז  ֶׁשְּכָבר  ַהּטּוִרים' 
ְּפִטיָרתֹו ִמי ֵמֶהם ֵיָעֶׂשה ְלרֹאׁש ֵׁשֶבט. ֶׁשָּכל ֵׁשֶבט ֶׁשַּיֲעקֹב 
ָאַמר  ִלְראּוֵבן  ֶּדֶגל:  ְלרֹאׁש  ַנֲעָׂשה  נֹוֵכַח  ִּבְלׁשֹון  ֵאָליו  ִּדֵּבר 
(ְּבֵראִׁשית מט ג): "ְראּוֵבן ְּבכִֹרי ַאָּתה"; ִליהּוָדה (ָׁשם ח): "ְיהּוָדה 
ה'";  ִקּוִיִתי   ִליׁשּוָעְת" יח):  (ָׁשם  ְלָדן   ;"ַאֶחי יֹודּוךָ  ַאָּתה 

ְליֹוֵסף (ָׁשם כה): "ֵמֵאל ָאִבי ְוַיְעְזֶרךָּ". 
ְּכֶׁשָאַמר  ֲהא  ִמִּפיְלץ:  ַצִּדיק'  'ִׂשְפֵתי  ַּבַעל  ָהַרִּבי  ָּתַמּה 
ַיֲעקֹב: "ִליׁשּוָעְת ִקּוִיִתי ה'", א ִּכּוֵן ִלְכאֹוָרה ְּכַלֵּפי ָּדן ֶאָּלא 
ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ּוְכִפי  הּוא.   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש 

ֶעְׂשֵרה "ִּכי ִליׁשּוָעְת ִקּוִינוּ ָּכל ַהּיֹום"? 
ַיֲעקֹב  ִּכּוֵן  ֶׁשָאֵכן  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש  ַהּטּוִרים'  'ַּבַעל  ְלִדְבֵרי  ּוֵבֵאר: 
ְּבִני,   ְיׁשּוָעְת ַעל   –  "ִליׁשּוָעְת" נֹוֵכַח:  ִּבְלׁשֹון  ְלָדן  לֹוַמר 

"ִקּוִיִתי ה'" – ֲאִני ִמְתַּפֵּלל ִלְפֵני ה' ֶׁשִּיְׁשָלֶחָּנה.
'ִׂשְפֵתי ַצִּדיק' אֹות יב 

ַמְׁשָמעּות ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשֶּנְחְקקּו ַּבְּדָגִלים
"ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֶּנֶגד 

ָסִביב ְלאֶֹהל מֹוֵעד ַיֲחנּו" (ב ב)
ָהיּו  ַהְּדָגִלים  ֵמַאְרַּבַעת  ַאַחד  ָּכל  ַעל  ִּכי  ַהִחְזקּוִני  ָּכַתב 
ֲחקּוִקים ָׁשלֹוׁש ִמּתֹו ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָהאֹוִתּיֹות ַהַּמְרִּכיבֹות 
ֶאת ְׁשמֹות ָהָאבֹות: ַאְבָר[ָה]ם, ִיְצָחק, ַיֲעקֹב; ַעל ֶּדֶגל ַמֲחֵנה 
 – ָהָאבֹות  ְׁשמֹות  ֶׁשל  ָהִראׁשֹונֹות  ָהאֹוִתּיֹות  ֶנְחְקקּו  ְראּוֵבן 
'בצ"ע',   – ִנּיֹות  ַהּׁשְ ָהאֹוִתּיֹות  ְיהּוָדה  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  ַעל  'אי"י', 
ִליִׁשּיֹות – 'רח"ק', ְוַעל  ַעל ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ָהאֹוִתּיֹות ַהּׁשְ

ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ָּדן ָהאֹוִתּיֹות ָהַאֲחרֹונֹות – 'מק"ב'. 
ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא הֹוִסיף ְוִגָּלה ֶרֶמז נֹוָסף ַהָּטמּון ְּבאֹוִתּיֹות ֵאּלּו:

ַהֻּמְזָּכִרים  מֹות  ַהּׁשֵ ְׁשֶׁשת  ֶׁשל  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ֵהם  'אי"י' 
ְּבָפסּוק ִראׁשֹון ֶׁשל ְׁשַמע – "יי ֱאֵקינוּ יי", 'בצ"ע' ֵהם ָראֵׁשי 
ַהֵּתבֹות ֶׁשל ְׁשֶׁשת מֹוֲעֵדי ְּתִפּלֹות ַהּיֹום: 'ֹּבֶקר', 'ָצֳהַרִים', 
ֶחְסרֹונֹות  ְׁשֶׁשת  ֶׁשל  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ֵהם  'רח"ק'  'ֶעֶרב', 
ֵמה'  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ֲאֶׁשר  'ֲחָטָאה',  'ָרָׁשע'  'קִֹׁשי',  ִיְׂשָרֵאל: 
(ְּדָבִרים  ַּכָּכתּוב  ַהְּקדֹוִׁשים.  ֲאבֹוֵתינּו  ִּבְזכּות  ֵמֶהם  ֶׁשִּיְתַעֵּלם 
ט כז): "ְזכֹר ַלֲעָבֶדי ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ַאל ֵּתֶפן ֶאל 
ְקִׁשי ָהָעם ַהֶּזה ְוֶאל ִרְׁשעֹו ְוֶאל ַחָּטאתֹו", ּו'מק"ב' ֵהם ָראֵׁשי 
ה: "ָקדֹוׁש...  ֵּתבֹות ֶׁשל ְׁשֶׁשת ַהְּקָטִעים ֶׁשל ֵסֶדר ַהְּקֻדּׁשָ

'ִחְזקּוִני'; 'ְּדַבר ֵאִלָּיהּו' ִלּקּוִטים ָּברּו... ִיְמךְ..." 

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

לב

ני ּפְ ם
ִּבְמִחַּצת ָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל

ַאְלֵפי  ָראֵׁשי  ֲאבֹוָתם  ַמּטֹות  ְנִׂשיֵאי  ָהֵעָדה  ְקרּוֵאי  "ֵאֶּלה 
ִיְׂשָרֵאל ֵהם" (א טז)

ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות ָאְמרּו: 
'ְנִׂשיֵאי ַמּטֹות ֲאבֹוָתם' – ָראֵׁשי ֵּתבֹות 'ָאֵמן'. ֶרֶמז ְלִדְבֵרי 
ַּגן  ַׁשֲעֵרי  לֹו  ּפֹוְתִחים  ָאֵמן  ֶׁשָהעֹוֶנה  ב)  קיט  (ַׁשָּבת  ֲחָכִמים 
ֵעֶדן ְוזֹוֶכה ִלְׁשהֹות ָׁשם ִּבְמִחַּצת ַהַּצִּדיִקים – 'ָראֵׁשי ַאְלֵפי 

'ֶּכֶרם ַּד"ל'ִיְׂשָרֵאל'.

א ְלַהֲחִמיץ ַאף ָאֵמן ַאַחת
ְלִמְׁשַּכן  ָסִביב  ַיֲחנּו  ְוַהְלִוִּים  ַהְלִוִּים...;  ֶאת  ַהְפֵקד  "ְוַאָּתה 

ָהֵעֻדת ְוא ִיְהֶיה ֶקֶצף ַעל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (א נ; נג)
ָּדַרׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ַאּבּוֲחִציָרה ַּבַעל ָה'ַאִּביר ַיֲעקֹב' : 

'ַהְלִוִּים' הּוא ְלׁשֹון ִחּבּור, ַּכָּכתּוב (ְּבֵראִׁשית כט לד): "ַהַּפַעם 
ִיָּלֶוה ִאיִׁשי ֵאַלי... ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו ֵלִוי". ְּכמֹו ֵכן, 'ַהְלִוִּים' 
ֶאת  ְמַחֶּבֶרת  'ָאֵמן'  ֶׁשֵּתַבת   ְלָכ ֶרֶמז  'ָאֵמן'.  ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ְׁשמֹות ֲהָוָי"ה ְוַאְדנּות ֶׁשַּיְחָּדו ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'. ִצּוָה 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלמֶֹׁשה: "ַהְפֵקד ֶאת ַהְלִוִּים" – ַהְזֵהר 
ְּבַכּוָָנה,  ַאַחת  'ָאֵמן'  ֲעִנַּית  ְולּו  ַיְחִמיצּו  ְלַבל  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת 
ּוְבָכ ֻמְבָטח ָלֶהם: "ְוא ִיְהֶיה ֶקֶצף ַעל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" 
– ִיְתַּבֵּטל ֵמֲעֵליֶהם ֲחרֹון ַאף ָוֶקֶצף ְוִיָּקַרע רַֹע ְּגַזר ִּדיָנם. 
ּכֹחוֹ  ְּבָכל  ָאֵמן  'ָהעֹוֶנה  א):  מ  (תיקו"ז  ֲחָכִמים  ְּכַמֲאַמר 

קֹוְרִעין לֹו ְּגַזר ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה'.
'ִּפּתּוֵחי חֹוָתם'

ר ִמְדּבָ ת ּבְ ָרׁשַ 331ּפָ תש"פ

ָרכֹות. ים; ק' ּבְ יׁשִ ֹות; י' ַקּדִ ְבעּו ֲחָכִמים: צ' ֲאֵמִנים; ד' ְקֻדׁשּ ּקָ ְכסֹות ׁשֶ יִדים ַעל ַהּמִ ֵני ֱאמּוִנים – ַמְקּפִ ּבְ

ָרֵאל,  ִוד ֶמֶלְך ִיׂשְ ל ּדָ ִהּלּוָלא ׁשֶ בּועֹות, יֹוָמא ּדְ ָ ִלְקַראת ַחג ַהּשׁ
ָכל ּדֹור ָודֹור: ָפה ּבְ ּגֵ ָלה ִמּמַ ַהּצָ ד ְלדֹורֹות ּכְ ּסֵ ּיִ ָנה ׁשֶ ּקָ ּתַ ֵאת ּבַ ֶיֶתר ׂשְ ק ּבְ ִנְתַחזֵּ

מּוֵאל ב כג א): 'ְנֻאם  ְכִתיב (ׁשְ ָרכֹות, ּדִ ן ֵמָאה ּבְ ּקֵ לֹום ּתִ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ַתב ַהּטּור (או"ח מו ּוְרֵאה במ"ר יח כא): "ּדָ ּכָ
ָרֵאל, ְולֹא ָהיּו  ׂשְ ָכל יֹום ָהיּו ֵמִתים ֵמָאה ְנָפׁשֹות ִמּיִ י ּבְ ה ֵמָאה. ּכִ ִגיַמְטִרּיָ ֶבר ֻהַקם ָעל' – 'ַעל' ּבְ י ּוְנֻאם ַהּגֶ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ ּדָ

ָרכֹות". ָרֵאל ֵמָאה ּבְ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ְוִתּקֵ ָחַקר ְוֵהִבין ּבְ יֹוְדִעין ַעל ָמה ָהיּו ֵמִתים ַעד ׁשֶ
ֶאת  ּבֶֹקר  י  ִמּדֵ ְלָבֵרְך  ּדֹור  אֹותֹו  ּבְ ְנֶהְדִרין  ַהּסַ נּו  ּקְ ּתִ ִוד,  ּדָ ן  ּקֵ ּתִ ׁשֶ ָרכֹות  ּבְ ֵמָאה  ְלִמְכַסת  יַע  ְלַהּגִ ֵדי  ּכְ
ְימֹות  ָכל  ּבְ יֹום  י  ִמּדֵ ְמָבְרִכים  ָאנּו  אֹוָתן  ׁשֶ ְקבּועֹות  ָרכֹות  ּבְ ִרים  ֶעׂשְ ָלנּו  ֵיׁש  ּוְבָכְך  ַחר.  ַ ַהּשׁ ְרכֹות  ּבִ

ם טז). ה ׁשָ ִריׁשָ ם; ּפְ ָרכֹות (טּור ׁשָ ַאר ַהּבְ נֹוָסף ַעל ׁשְ ָנה, ּבְ ָ ַהּשׁ
ם). ָנה זֹו ְלדֹורֹות (ְרֵאה ב"ח ׁשָ ּקָ ן ּתַ ּקֵ ָרֵאל, ְלָכְך ּתִ ָפה ַעל ִיׂשְ ַנת ַמּגֵ ַרֵחף ַסּכָ ָכל ַהּדֹורֹות ּתְ י ּבְ ִוד ּכִ ָרָאה ּדָ ְלִפי ׁשֶ
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ֶׁשָּבּה  ַּבְּתקּוָפה  ִניָסן,  חֶֹדׁש  ְּבִׁשְלֵהי 
ֶׁשָּבָרא  טֹובֹות  ְּבִרּיֹות  ַעל  ֻּכָּלנּו  הֹוֵדינּו 
עֹוָלמֹו  ְלֵבית  ִהְסַּתֵּלק  ְּבעֹוָלֵמנּו,  ה' 
ַרִּבי  ָהְרַה"ג  קֹורֹוָנה,  ִמְּנִגיף  ְּכתֹוָצָאה 
ַאְבָרָהם ְיַׁשְעָיהּו ֶהֶבּר ָזָצ"ל. ַעל ִאיִׁשּיּותֹו 
ַחִּיים  ְלַהָּצַלת  ַהָּמסּור  ּוָפֳעלֹו  ַהְּמֻיֶחֶדת 
ַהְּבָרָכה  ֶאת   ְלָבֵר ְּבֶהְחֵלט  ָהָיה  ִנָּתן 

ָהֲאמּוָרה.
ֶׁשִּיֵּסד  ְּכִמי  ַלּכֹל  ֻמָּכר  ָהָיה  ֶהֶבּר  ָהַרב 
ַחִּיים'  'ַמְּתַנת  ַהֻּמְפָלא  ָהִאְרּגּון  ֶאת 
ַחִּיים.  ְלַהֲעִניק  ַרִּבים  ִזָּכה  ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו 
ְיהּוִדים  ְמאֹות  מֹוֶנה  ִמּׁשְ ְלַמְעָלה  ִּבְזכּותֹו 
ְוָׁשבּו  ַהִּדיָאִליָזה  ּתֶֹפת  ִמִּיּסּוֵרי  ִנְגֲאלּו 
ּוְברַֹגע  ִּבְבִריאּות  ַּתִּקיִנים  ַחִּיים  ְלַנֵהל 

ְּבֶקֶרב ִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם.
ָהַרב  ִּפְרֵסם  ֶנֶפׁש,  ַוֲאִצילּות  ֲעָנָוה   ִמּתֹו
ֶהֶבּר ֵמַעל ָּכל ָּבָמה ֶאְפָׁשִרית ֶאת ַמֲעָלָתּה 
ֵעת  ְלאֹוָתּה  ֶׁשַעד  זֹו  ְּגדֹוָלה  ִמְצָוה  ֶׁשל 
ָהְיָתה ְנִדיָרה ַוֲאִפּלוּ ֻמְפֶרֶכת ְּבֵעיֵני ַרִּבים; 
 ,ִמּגּוְפ ֵחֶלק   – ַחִּיים'  'ַמְּתַנת  ְלַהֲעִניק 
ַּבֲעבּור ָאָדם ֶׁשִּיְזֶּכה ִמּכֹחַ ְנִתיָנה זֹו ָלׁשּוב 
ַמֲאַמָּציו  ֵסֶבל.  ֶׁשל  ָׁשִנים  ְלַאַחר  ַלַחִּיים 
ַהַּתֲחִזּיֹות  ְלָכל  ְּבִנּגּוד  ַּכֲאֶׁשר  ְּפִרי  ָנְׂשאּו 
ִמְסַּפר   ,ְּבָכ ַהְּכרּוִכים  ַהְּקָׁשִיים  ְוַלְמרֹות 
ְוָגֵדל   הֹוֵל ַהּקֶֹדׁש  ְּבֶאֶרץ  ַהִּכְלָיה  ּתֹוְרֵמי 
ַּכֲאֶׁשר  ַהֶּזה.  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ַעד  ְּבַהְתָמָדה 
ַהּתֹוָפָעה  ְלנַֹכח  ִמְׁשָּתִאים  ָהעֹוָלם  ּגֹוֵיי 
ַהִּיחּוִדית ּוַמְכִריִזים: "ִמי ְּכַעְּמ ִיְׂשָרֵאל!"

ֶׁשִהְכִריָעה  ַהְּקָצָרה  ַהַּמֲחָלה  ִּבְתקּוַפת 
ַּבָּקַׁשת  ִּפי  ַעל  ָזָצ"ל,  ָהַרב  ֶׁשל  ַחָּייו  ֶאת 
ַרְעָיתוֹ ָהַרָּבִנית שתבלחט"א, ּוְכִפי ֶׁשהּוא 
ִהְתַחְּזקּו  ְּבַחָּייו,  ַרּבֹות  ְלעֹוֵרר  ָנַהג  ַעְצמֹו 
ַרִּבים ִלְזכּותֹו ַּבֲאִמיַרת ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' 
ְּבַכּוָָנה. ְוא ִּבְכִדי, ֶׁשֲהא נֹוְדָעה ְּבָרָכה זֹו 
ִמיֵמי ֶקֶדם, ִּכְסֻגָּלה ְּגדֹוָלה ִלְרפּוָאה ְלִמי 
 ֶׁשּזֹוֶכה ְלאֹוְמָרּה ְּבַכּוָָנה ּוִבְמִתינּות ִמּתֹו

ַהְּכָתב.
ְּבֶמֶׁש ְיֵמי ַחָּייו ִהְרָּבה ָהַרב ֶהֶבּר ְלעֹוֵרר 
ֶׁשָחָוה  ְּכִמי  זֹו.  ְּבָרָכה  ֶׁשל  ֲחִׁשיבּוָתּה  ַעל 
ְמֻטְּפֵלי  ֶׁשל  ִיּסּוֵריֶהם  ֶאת  ְּבָׂשרֹו  ַעל 
ֲחִׁשיבּות,  ִמְׁשֵנה   ְּבָכ ָרָאה  ַהִּדיָאִליָזה, 
ִּבְפָרט ְלאֹור ָהֻעְבָּדה ִּכי ֵאּלּו ִּכְמַעט ְוֵאיָנם 

זֹוִכים ִלְבָרָכה זֹו.
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִהְסִּביר:  ֶׁשָּנָׂשא  ַּבְּדָבִרים 
ֲאֶׁשר  ְּכָליֹות  ְּבזּוג  ָהָאָדם  ֶאת  ָחַנן  הּוא 
ַּתְפִקיִדים  ים  ַוֲחִמּׁשִ ִמֵּמָאה  ְלַמְעָלה  ָלֶהן 
ְּביֹוֵתר:  ֶמְרָּכִזִּיים  ֵמֶהם  ְׁשַנִים  ִחּיּוִנִּיים. 
ָהְרָעִלים  ִמָּכל  ַהָּדם  ִמְסַּתֵּנן  ַּדְרָּכן 
 ְּבַמֲהַל ּבֹו  ֶׁשָּדְבקּו  ַהְּמֻיָּתִרים  ְוַהּנֹוְזִלים 
ַהּגּוף  ִמְתַּפֶּנה  ָיָדן  ְוַעל  ָהִעּכּול,   ַּתֲהִלי

ֵמָעְדֵפי ַהּנֹוְזִלים.
ִּתְפקּוִדי  ֶּכֶׁשל  נֹוָצר  ָחִליָלה  ַּכֲאֶׁשר 
ָלחּוׁש  ִמָּיד  ִנָּתן  ַהְּכָליֹות,  ְּבַמֲעֶרֶכת 
ֶאת  ה'  ָיַצר  ֶׁשָּבּה  ַהֻּמְפָלָאה  ַּבָחְכָמה 
ְּכָליֹות  ְּבֵהָעֵדר  ַהְּבָרָכה;  ִּכְלׁשֹון  ָהָאָדם. 
יֹוֵצאת  ֵאיָנּה  ַהָּדם  ְּפסֶֹלת  ְמַתְפְקדֹות, 
ּוִמְתַמֵּלא  ִמְתַנֵּפַח  ַהּגּוף   ְוָכ ֵמַהּגּוף, 
 ְלַהְמִׁשי ִנָּתן  א  ֶׁשָחִליָלה  ַעד  נֹוְזִלים, 

.ִלְחיֹות ָּכ
ֶנֱאָלץ  ַהְּכָליֹות,  ִּתְפקּוד  ַהְחָלַפת  ְלֵׁשם 
ְּפָעִמים  ָׁשלֹוׁש   ְּבֶמֶׁש ָלֶׁשֶבת  ַהחֹוֶלה 
ְּבָׁשבּוַע, ְּבָכל ַּפַעם ְּבֶמֶׁש ְּכַאְרַּבע ָׁשעֹות, 
ְלַצד ְמכֹוָנה ְּגדֹוַלת ְמַמִּדים ַהּשֹׁוֶאֶבת ֶאת 
ֶאת  ּוְמִׁשיָבה  אֹותֹו  ְמַסֶּנֶנת  ִמּגּופֹו,  ַהָּדם 

ַהָּדם ַהָּנִקי ְלַמֲעֶרֶכת ַהָּדם.
ַהְּקרֹוָבה  ִנָּקיֹון  ְלָרַמת  ְלַהִּגיַע  ְּכֵדי 
ַלֲעבֹר  ַהָּדם  ַעל  ַהְּכָליֹות,  ְלִתְפקּוד 
ֶׁשל  ְּבַמֲחזֹוִרים  ַהִּדיָאִליָזה  ִּבְמכֹוַנת 
ִׁשְבִעים ְּפָעִמים ְּבֶרֶצף. ְּפֻעָּלה ַהַּמְחִליָׁשה 
ֶאת ַהּגּוף ַעד ְמאֹד, ְוַאֲחֵרי ָּכל זֹאת, ֲעַדִין 
ֵאין ַהָּדָבר ְמַׁשֵּמׁש ַּתֲחִליף ֻמְׁשָלם ַלְּכָליֹות 

ַהְּקַטּנֹות ֶׁשָּבֶהן ָחַנן אֹוָתנּו ַהּבֹוֵרא.
ַעל  ְלַוֵּתר  ֶנֱאָלִצים  ַהִּדיָאִליָזה  ְמֻטְּפֵלי 
ַהּנֹוְצִרים  ָהְרָעִלים  ֶׁשֶאת  ַרִּבים  ְמזֹונֹות 

ַהִּדיָאִליָזה  ְמכֹוַנת  ַלְּכָליֹות,  ְּבִנּגּוד  ֵמֶהם, 
ְמֻטְּפֵלי  ֵכן,  ְּכמֹו  ְלַסֵּלק.  ה  ִמְתַקּׁשָ
ְּבַכּמּות  ְמאֹד  ַעד  ֻמְגָּבִלים  ַהִּדיָאִליָזה 
ִּביָמָמה,  ִלְׁשּתֹות  ָלֶהם  ֶׁשֻּמָתּר  ַהּנֹוְזִלים 
ְּכֵדי   ֶׁשּתֹו ַלְּכָליֹות  ְּבִנּגּוד   ,ְלָכ ּוְבנֹוָסף 
ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ָהָאָדם  ְמֻסָּגל  ְּפֻעָּלָתן 
אֹותֹו  ְמַחֶּיֶבת  ַהִּדיָאִליָזה  ְמכֹוַנת  ֲחָפָציו, 

ִלְׁשהֹות ְלִצָּדּה ּוַמְגִּביָלה ֶאת ְּתנּועֹוָתיו.
הּוא  ִנְׂשָּגב  ָמה   – ֱאַּק"  ֶאֱחֶזה  "ִמְּבָׂשִרי 
ַהַּתִּקיָנה  ִמְּפֻעָּלתוֹ  ִלְלמֹד  ֶׁשִּנָּתן  ַהֶּלַקח 
ֶׁשל ֵאיָבר ֶאָחד, ְלַחְסֵדי ה' ַהְּמַלּוִים אֹוָתנּו 
ְלִהְתַקֵּים  ֶאְפָׁשר  ִאי  ֶׁשִּמִּבְלֲעֵדיֶהם  ָּתִדיר 

ֲאִפּלוּ ָׁשָעה ַאַחת.
 ְּבָכ ַאף  ַהּבֹוֵרא  ַחְסֵדי  ֵהם  ְּגדֹוִלים  ַּכָּמה 
ָּכל  ֲאֶׁשר  ְּכָליֹות  ְּבזּוג  ָהָאָדם  ֶאת  ֶׁשָחַנן 
ֵמַהִּנְדָרׁש  ְׁשַנִים  ִּפי  ְמַסֶּפֶקת  ֵמֶהן  ַאַחת 
ְלַחֵּיי ָהָאָדם. ָּכ ָיכֹול הּוא ְלַהֲעִניק ַאַחת 
ֶׁשִּיּצֹר  ִמְּבִלי   ,ְלָכ  ַהִּנְצָר ְלזּוָלתֹו  ֵמֶהן 
ֶׁשָּזָכה  ְּכִפי  ַּבֲעבּורֹו,  ַמָּמִׁשי  ִסּכּון  ַהָּדָבר 
ָהַרב ֶהֶבּר ְלעֹוֵרר ְמאֹות ְיהּוִדים ִנְפָלִאים 

ֲאֶׁשר ָזכּו ְלַהֲעִניק ַחִּיים ְלזּוָלָתם.
ַעל  ְמַלֶּמֶדת  ֲאֶׁשר  ֻמְפָלָאה,  ֶאִּפיזֹוָדה 
ּתֹוְרֵמי  ְּכַלל  ֶׁשל  ַהְּמֻיֶחֶדת  ִאיִׁשּיּוָתם 
ָיָקר  ְיהּוִדי  ַעל  ֶהֶבּר  ָהַרב  ִסֵּפר  ַהִּכְלָיה, 
ֲאֶׁשר  ֻמְפָלג  ָחָכם  ַּתְלִמיד  אֹוְרָין.  ּוַבר 
ֵמֲהָויֹות  ַהְרֵחק  ְנטּוָעה  ַהְּיָקָרה  ַנְפׁשֹו 
ָהִאיִׁשית  ִמְּבִחיָרתֹו  ְוָזָכה  ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם 
ַהִּכְלָיה  ּתֹוְרֵמי  ְמאֹות   ִמּתֹו ֶאָחד  ִלְהיֹות 
ְלזּוָלָתם  ַחִּיים  ְלַהֲעִניק  ֶׁשָּזכּו  ַהֻּמְפָלִאים 

ִּבְזכּות 'ַמְּתַנת ַחִּיים':
ְלֵהָעֵרְך,  ַהִּנּתּוחַ  ָאמּור  ָהָיה  ֶׁשּבֹו  ַּבּבֶֹקר 
ְיָלָדיו,  ָּכל  ֶאת  ָחָכם  ַּתְלִמיד  אֹותֹו  ִהְזִמין 
ְלֵבית  ָהַרע,  ַעִין  ְּבִלי  ְּבִמְסָּפר  ֲעָׂשָרה 
ַהִּמְצָוה  ִלְקַראת  ֶׁשְּיַלּוּוהּו  ְּכֵדי  ַהחֹוִלים 
ֲאֻרָּכה  ְּתקּוָפה  ִהְתּכֹוֵנן  ֶׁשֵאֶליָה  ַהְּנִדיָרה 

ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו.
ִמּזּוָגתֹו  ִּבֵּקׁש  ָלֵכן,  קֶֹדם  ָיִמים  ַּכָּמה 
ָהֵארּועַ  ִלְכבֹוד  ַמָּתָנה  ַּבֲעבּורֹו  ֶׁשִּתְרּכֹשׁ 
זֹו  ַּבָּקָׁשה  ֻיְקָרִתי.  ָיד  ְׁשעֹון   – ַהְּמכֹוֵנן 
ַהְּמֻרָחק  ְלָאְפיֹו  ּוְבִנּגּוד  ִּבְסִתיָרה  ָעְמָדה 
ֵמֶהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ְוָאֵכן, ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה 
ַהַּבָּקָׁשה  ֵּפֶׁשר  ֶאת  ָהַרְעָיה  ֵהִביָנה  א 

ַהְּמֻיֶחֶדת.
ֶנֶאְספּו  ַּכֲאֶׁשר  ִהְתָּבְרָרה  ַהַּתֲעלּוָמה 
ָעַמד  ֶׁשָּבּה  ַהִּמָּטה  ְסִביב  ְיָלָדיו  ֲעֶׂשֶרת 
ְּבעֹודֹו  ַהִּנּתּוחַ,  ַלֲחַדר  מּוָבל  ִלְהיֹות 
ְלַהְפָּתַעת  ַהחֹוִלים.  ֵּבית  ְּבַמֵּדי  ָלבּוׁש 
ָיְקָרִתית  ַּבד  ִּקית  ִמּׁשַ ַהְּיהּוִדי  ָׁשַלף  ֻּכָּלם 
ֶׁשָּנָחה ְלִצּדֹו ָׁשעֹון ַמְרִהיב, ָעַנד אֹותֹו ַעל 
 ָּברּו" ּוְבִהְתַרְּגׁשּות:  ְּבַכּוָָנה   ּוֵבֵר ְזרֹועֹו 
ֶׁשֶהֱחָינוּ  ָהעֹוָלם,   ֶמֶל ֱאֵקינוּ  ה'  ַאָּתה 
ְלַאַחר  ַּדָּקה  ַהֶּזה".  ַלְּזַמן  ְוִהִּגיָענּו  ְוִקַּיְמנוּ 
עֹון ִמָּידֹו ְוֶהְחִזיר אֹותֹו  ִמֵּכן ֵהִסיר ֶאת ַהּׁשָ
ֶׁשַּלֲחַדר  ֱהיֹות  ִנְלַקח,  ֶׁשִּמֶּמּנּו  ַלָּמקֹום 

ַהִּנּתּוחַ ָאסּור ְלִהָּכֵנס ִעם ָׁשעֹון...
עֹון ֶהָחָדׁש  ִהְתָּבֵרר ִּכי ָהָאב ִּבֵּקׁש ֶאת ַהּׁשָ
'ֶׁשֶהֱחָינוּ'   ְלָבֵר יּוַכל  ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו  ְּכֵדי 
ְּבגּופֹו.  ְלַקֵּים  ֶׁשָּזָכה  ַהְּנִדיָרה  ַהִּמְצָוה  ַעל 
ֶנֱחַרט  ַהְּמַרֵּגׁש  ַהְּמאָֹרע  ִּכי  ְלַצֵּין  ְלמֹוָתר 
ְיָלָדיו  ֶׁשל  ְּבִלָּבם  ָּדם  ֶׁשל  ְּבאֹוִתּיֹות 
ֶׁשְּסָבבּוהּו. ֵהם ָזכּו ְלַקֵּבל ֵמֲאִביֶהם ֶּפֶרק 
ַהּזּוָלת  ְוַאֲהַבת  ֲאִמִּתית  ִלְנִתיָנה   ְּבִחּנּו

ִמּתֹו ִׂשְמָחה ֶׁשל ִמְצָוה.
ָרְצָתה ַהַהְׁשָּגָחה ָהֶעְליֹוָנה, ִנְגְזָרה ַהְּגֵזָרה, 
ִהְתַּבֵּקׁש  ָזָצ"ל  ְיַׁשְעָיהּו  ַאְבָרָהם  ְוַרִּבי 
ְּפִריָחתֹו.  ְּבִׂשיא  ְּבעֹודֹו  עֹוָלמֹו  ְלֵבית 
ְּבֵני  ְלָכל  ַאֲחָריו  הֹוִריׁש  אֹוָתנּו  ַּבֲעִזיָבתֹו 
ַהֻּמְפָלָאה  ַהְּנִתיָנה  מֹוֶרֶׁשת  ֶאת  ּדֹוֵרנּו 
ְׁשנֹוָתיו   ְּבֶמֶׁש ְלַהְנִחיל  ָּדַאג  ֶׁשאֹוָתּה 

.ָהַאֲחרֹונֹות. ְיִהי ִזְכרֹו ָּברּו
ִמִּפי ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה

ְמקֹור ְּתִפַּלת 'מֹוֶדה ֲאִני'
ְּתִפָּלה  ָאנּו  נֹוְׂשִאים  ָהֵעיַנִים  ְּפִקיַחת  ִעם  ִמָּיד  ּבֶֹקר  ְּבָכל 
ְלבֹוֵרא  ּוְמֻיָחד  ִנְפָלא  ְוֶׁשַבח  הֹוָדָאה  ֶׁשַּמהּוָתּה  ְקָצָרה 
ָהעֹוָלם. ַעל ָהֻעְבָּדה ֶׁשֶהֱחִזיר ָלנּו ֶזה ַעָּתה ֶאת ִנְׁשָמֵתנּו 
ְּכֶׁשִהיא ְטהֹוָרה ּוְנִקָּיה, ַאַחר ֶׁשֲהַׁשְבנּוָה ֵאָליו ֶאֶמׁש ְּכִמֵּדי 

ַלְיָלה.
אֹו  ֲחָז"ל  ְּבִדְבֵרי  ִנְזְּכָרה  א  ֲאֶׁשר  זֹו,  ְמֻיֶחֶדת  ְּתִפָּלה 
ָלִראׁשֹוָנה  הּוְבָאה  ָהִראׁשֹוִנים,  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשל  ְּבִחּבּוֵריֶהם 
מֶֹׁשה  ְלַרִּבי  ָנתֹו)  ִמּׁשְ ְּבָהִקיצֹו  ַהּיֹום  (ֵסֶדר  ַהּיֹום'  'ֵסֶדר  ַּבֵּסֶפר 
ֶּבן ָמִכיר ֶׁשָהָיה ִמְּמֻקְּבֵלי ָהִעיר ְצַפת ִלְפֵני ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות 
(ד  ַאְבָרָהם'  ַּב'ָּמֵגן  ַלֲהָלָכה  ִנְפָסק  ֲאִמיָרָתּה  ּוִמְנַהג  ָׁשָנה, 

כח) ּובַ'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' (א ח).

ֶׁשִּנְפְסקּו  ב)  ס  (ְּבָרכֹות  ַהְּגָמָרא  ְּבִדְבֵרי  ְּכָבר  ְלַמֲעֶׂשה, 
ְּתִפָּלה  ֶׁשִּתְּקנּו  ָמָצאנּו  ג)  ז  (ְּתִפָּלה  ָּבַרְמָּב"ם  ְּכצּוָרָתם 
ָהָאָדם  ְּבעֹוד  ָהֵעיַנִים,  ְּפִקיַחת  ִעם  ִמָּיד  ְלָאְמָרּה  ְמֻיֶחֶדת 
ַעל ִמָּטתוֹ, ֲהלֹוא ִהיא ְּתִפַּלת 'ֱאַקי ְנָׁשָמה'. ֶאָּלא ֶׁשְּכָבר 
ַהָּללּו  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ִּכי  ָׁשם  ָהַרְמָּב"ם  ְמָפְרֵׁשי  ֵהִעירּו 
ַעל  ׁשֹוְמִרים  ָהֲאָנִׁשים  ֶׁשָהיּו  ֲחָז"ל  ֶׁשל  ִּבְזַמָּנם  ַרק  ָנֲהגּו 
ַאְרָנה ְנִקּיֹות. ַא ְּבָיֵמינּו – ָהָאָדם ֵאינֹו ָיכֹול  ְיֵדיֶהם ֶׁשִּתּׁשָ
ַּבַעל  ָקַבע   ְלִפיָכ ָיָדיו.  ִיּטֹל  ְּבֶטֶרם  ָׁשַמִים  ֵׁשם  ְלַהְזִּכיר 
'ֵסֶדר ַהּיֹום' לֹוַמר ֶאת ְּתִפַּלת 'מֹוֶדה ֲאִני' ֶׁשֵאין ָּבּה ַהְזָּכַרת 

ֵׁשם ּוַמְלכּות. 

ִסַּבת ֲאִמיַרת 'מֹוֶדה ֲאִני' ִמָּיד ְּבֵעת ַהִּקיָמה
ֶׁשּנֹאַמר   ָּכ ָּכל  ָחׁשּוב  ָמה  ִמְּפֵני  ְלָהִבין:  ֵיׁש  ִלְכאֹוָרה 
ִמְתעֹוְרִרים  ֶׁשָאנּו  ָהִראׁשֹון  ָּבֶרַגע  ַּדְוָקא  זֹו  ְּתִפָּלה 
ָנֵתנּו, ַמּדּוַע ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְמִּתין ְמַעט ַעד ַאַחר ְנִטיַלת  ִמּׁשְ

ָיַדִים?
ִסּדּור  (ַעל  ִׁשְמׁשֹון'  'ֶנֶפׁש  ַּבֵּסֶפר  מּוָבא   ְלָכ ִנְפָלא  ֶהְסֵּבר 
ְלִהָּכֵׁשל:  ָהָאָדם  ָעלּול  ַהּיֹום   ְּבַמֲהַל ט):  עמ'  ַהְּתִפָּלה 
ְלִעִּתים ְּתִפָּלתֹו ֵאיָנּה ֶנֱאֶמֶרת ָּכָראּוי, ְלִעִּתים יֹוֵצא ִמִּפיו 

ִּדּבּור ָאסּור אֹו ֶׁשֵאינֹו ְמַדְקֵּדק ָּכָראּוי ְּבַאַחת ַהֲהָלכֹות.
הּוא  ָיכֹול   – ִמְקִרית  ִמָּטעּות  ְּכתֹוָצָאה  ִנְכָׁשל  הּוא  ִאם 
ֵרת,  ַהּׁשָ ְלַמְלֲאֵכי  ּתֹוָרה  ִנְּתָנה  א  ֲהֵרי  ִלְמִחיָלה.  ִלְזּכֹות 
ְוַגם ַהֵּיֶצר עֹוֵמד ָּכל ָהֵעת ּוְמַנֶּסה ְלַהְכִׁשילֹו. ַא ִאם ִסַּבת 
ַהְּבִסיִסי  ַּבְּיסֹוד  ְוַהָּכָרתֹו  ְיִדיָעתֹו  ֵמחֶֹסר  נֹוַבַעת  ִּכְׁשלֹונֹו 
ַהְּיִדיָעה  לֹו  ֲחֵסָרה  ִאם  ְּבעֹוָלמֹו,  ּוְבחֹוָבתֹו  ָהָאָדם  ְּבַחֵּיי 
ְוִנְׁשמֹוֵתינּו  ַהִּנְבָרִאים  ְלָכל  ָאדֹון  הּוא   ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ִּכי 
ְּפקּודֹות ְּבָידֹו, ּוְלִפיָכ חֹוָבֵתנּו ִלְהיֹות ְמֻׁשְעָּבִדים לֹו ְּבָכל 

ַמֲעֵׂשינּו – ֲהֵרי ֶׁשְּמעֹוֵרר הּוא ָעָליו ְּתִביָעה ֲעצּוָמה!
ְּבקּוֵמנּו  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשָעֵלינּו  ָהִראׁשֹוָנה  ַהְּפֻעָּלה   ,ְלִפיָכ
ַּבּבֶֹקר, ִהיא ְלַהְצִהיר ְּבֶפה ָמֵלא ִּכי ִלְפֵני ַהּכֹל ָאנּו מֹוִדים 
ּוַמִּכיִרים ֶׁשַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר הּוא ֶזה ֶׁשָּנַתן ָלנּו ֶאת ַהְּזכּות 
ְלַהְתִחיל  נּוַכל  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְוַרק  ָּבעֹוָלם,  ִלְחיֹות  ְוַהּכֹחַ 

ַּבֲעבֹוַדת ַהּיֹום.

הֹוָדַאת ַּבַעל ִּדין
ְּתִפָּלה 'מֹוֶדה ֲאִני' ּפֹוַתַחת ִּבְלׁשֹון 'הֹוָדָאה'. ּוֵבֵאר ה'ַּפַחד 
ַלִּמָּלה  ֵיׁש  ַהּקֶֹדׁש  ִּבְלׁשֹון  ִּכי  פ"ב)  ב  ַמֲאָמר  (ֲחֻנָּכה  ִיְצָחק' 
'הֹוָדָאה' ְׁשֵני ֵּפרּוִׁשים: ָהִראׁשֹון הּוא 'הֹוָדָאה ַעל ֶהָעָבר' 
ִני הּוא ְלׁשֹון  – ַהְינּו ַהָּכַרת טֹוָבה ְלִמי ֶׁשֵהיִטיב ִעָּמנּו, ְוַהּׁשֵ

'הֹוָדַאת ַּבַעל ִּדין' – ַהְינּו ַהְסָּכָמה ְלַדַעת ַהּזּוָלת.
הּוא  ָהָאָדם  ֶטַבע  ַלֲחֵברֹו',  ָאָדם  'ֵּבין  ַהַּנֲעׂשֹות  ַּבּטֹובֹות 
ִמְּבִלי  ַעְצמֹו  ֻׁשְלַחן  ַעל   ָסמּו ִלְהיֹות  ָּתִמיד  ִלְׁשאֹף 
ְלִהְזַּדֵּקק ַלּזּוָלת. ְוַכֲאֶׁשר הּוא ֶנֱאָלץ ְלַקֵּבל טֹוָבה ֵמֵרֵעהּו 
ּומֹוֶדה לֹו ַעל ָּכ, ֵיׁש ְּב'תֹוָדה' זֹו ַּגם ֵמֵעין 'הֹוָדַאת ַּבַעל 
ִּדין', ִּכי ַהַּפַעם א ִהְצִליַח ְלַהְגִׁשים ֶאת ְׁשִאיָפתֹו ְוֶנֱאַלץ 
ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבטֹוָבתֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו, ֻעְבָּדה ֶׁשֲעלּוָלה ְלַהְקׁשֹות 

ַעל ְּפֻעַּלת ַההֹוָדָאה.
ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה, ֶׁשְּבָכל ַהָּקׁשּור ְל'ֵבין ָאָדם ַלָּמקֹום' 
ַההֹוָדאֹות.  סּוֵגי  ְׁשֵני  ֶאת  ְּבֻחָּבּה  טֹוֶמֶנת  'ּתֹוָדה'  ַהִּמָּלה 
ַהַחִּיים  ַעל  הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  מֹוֶדה  הּוא  ְוַכֲאֶׁשר 
 ַהְּמסּוִרים ְּבָידֹו, ֲהֵרי זֹו ְּבֶעֶצם 'הֹוָדָאה' ִּכי הּוא ַמִּכיר ְּבָכ
ַרק  ֵהן  ַהְצָלחֹוָתיו  ְוָכל  ְּכלּום,  ֵמַעְצמֹו  לֹו  ֵאין  ֶׁשֶּבֱאֶמת 
ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא. ּוְבָכ הּוא עֹוֵקר ִמִּקְרּבֹו ֶאת ְּתחּוַׁשת 

'ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי' ַהֻּמְׁשֶרֶׁשת ּבֹו.

ַרָּבה ֱאמּוָנֶת
ָבר ִנְפָלא הּוָבא ְּבֵסֶפר ַהַּפְרֵּדס ְלַרִׁש"י (מהד' ּבּוַדֶפְּשׁט עמ'  ֵדָּ
ַוֲעסּוָקה  ְטרּוָדה  ִמַּמַעל  ֱאַּק  ֵחֶלק  ֶׁשִהיא  ִנְׁשָמֵתנּו  שג): 
 ְלִפיָכ ָמנֹוַח.  ָלּה  ְוֵאין  ַהֵּיֶצר,  ְּבִמְלֶחֶמת  ַהּיֹום  ָּכל   ְּבֶמֶׁש
ְמנּוָחה  סֹוף  סֹוף  מֹוֵצאת  ְוִהיא  ָנה  ַהּׁשֵ ְׁשַעת  ְּכֶׁשַּמִּגיָעה 
ְּבֵצל ַּכְנֵפי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ׁשּוב ֵאין ִהיא רֹוָצה ָלׁשּוב 
ִלְבָעֶליָה ַּבּבֶֹקר. ַא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא מֹוֶרה ָלּה: "ׁשּוִבי 
ִנְׁשָמתֹו  ֶאת  ֶאְצִלי  ְוִהְפִקיד  ִלי  ֶהֱאִמין  ֶזה  ָאָדם   !ִלְמקֹוֵמ
ְּבֵליל ָהֶאְתמֹול ַעל ַּדַעת ֶׁשַאְחִזיר לֹו אֹוָת ְלָמֳחָרת. ֵאיִני 
 –  'ֱאמּוָנֶת 'ַרָּבה  ֶנֱאָמר:   ְלִפיָכ ֶזה".  ֵאמּון  ְלָהֵפר  רֹוֶצה 
ַהְּנָׁשמֹות  ֶאת  ַּבּבֶֹקר  ְלַהְחִזיר  ֶנֱאָמן  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 

ֶׁשָהיּו ֻמְפָקדֹות ֶאְצלֹו.

ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ְׁשִנּיֹות ּגֹוָרִלּיֹות
ֶּכֶנס  ֶׁשל  ְּבִעּצּומוֹ  ֶׁשִהְתַרֵחׁש  ְמַעְנֵין  ְּבִסּפּור  ְנַסֵּים 
נֹוְירֹולֹוִגים  ְמאֹות  ִהִּגיעּו  ֶׁשֵאָליו  ֶנְחָׁשב,  נֹוְירֹולֹוִגים 

ְּבִכיִרים ִמָּכל ַרֲחֵבי ָהעֹוָלם.
ֶׁשְּבִגיָנּה  ַהִּסָּבה  ְּבֵחֶקר  ָעַסק  ַהֶּכֶנס  ִמּמֹוְׁשֵבי  ֶאָחד 
ִמְתַרֲחִׁשים ֵארּוֵעי ִהְתַעְּלֻפּיֹות ַרִּבים ִּבְׁשעֹות ַהּבֶֹקר ִמָּיד 
ְלַאַחר ַהִּקיָמה ֵמַהִּמָּטה. ּתֹוָפָעה ֶׁשְּבאֹוָתּה ָהֵעת ֵהִדיָרה 

ֵׁשָנה ֵמֵעיֵניֶהם ֶׁשל חֹוְקִרים ַרִּבים.
ַאַחד ִמְּבִכיֵרי ַהחֹוְקִרים ֶׁשָעַר ֶמְחָקר ַרב ָׁשִנים ְּבסּוְגָיה 
ִנְגָרמֹות  ֵאּלּו  ֶׁשִהְתַעְּלֻפּיֹות  ַלַּמְסָקָנה  ִהִּגיַע  ִּכי  ָטַען  זֹו 
ִעם  ִמָּיד  ִמִּמָּטָתם  ָלקּום  ָהְרִגיִלים  ֲאָנִׁשים  ֵאֶצל  ְּבִעָּקר 
ִּכי  ִנְכַּתב  ַהֶּמְחָקר  ְּבתֹוְצאֹות  ָנה.  ֵמַהּׁשֵ ִהְתעֹוְררּוָתם 
ָאָדם  ְלָכל  ֶהְכֵרִחּיֹות  ְמנּוָחה  ֶׁשל  ְׁשִנּיֹות  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים 
ֶכת, ְּכֵדי ֶׁשַהָּדם א ִיְזרֹם ַלּמַֹח  ָנה ְמֻמּׁשֶ ִלְפֵני ִקיָמה ִמּׁשֵ

ִּבְמִהירּות ַרָּבה ִמַּדי ָהֲעלּוָלה ִלְגרֹם ְלִהְתַעְּלפּות.
ָנתֹו  ִמּׁשְ קּומֹו  ְלַאַחר  ִּכי  ָאָדם,  ְלָכל  ַמְמִליץ  הּוא   ְלִפיָכ
ָיקּום  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְוַרק  ֶעְׂשֵרה,  ְׁשֵּתים  ַעד  ְוִיְסּפֹר  ֵיֵׁשב 
ָזְכָתה  ְוַהַהָּצָעה  ַרב,  ְּבֶקֶׁשב  ִנְׁשְמעּו  ְּדָבָריו  ַרְגָליו.  ַעל 

ִלְתׁשּואֹות.
ִּבֵּקׁש  ֵׁשם,  ַּבַעל  ְיהּוִדי  ְּפרֹוֶפסֹור  ַהּנֹוְכִחים,  ַאַחד  ָאז  אֹו 

ֶאת ְרׁשּות ַהִּדּבּור ְוָאַמר:
ּבֶֹקר  ְּבָכל  לֹוַמר  ַעִּתיק  ִמְנָהג  ַקָּים  ַהְּיהּוִדים  "ֶאְצֵלנּו 
ְּתִפַּלת הֹוָדָיה ְמֻיֶחֶדת ְלבֹוֵרא עֹוָלם ַעל ֶׁשִזָּּכנּו ְלִהְתעֹוֵרר 

ְּבִריִאים ּוְׁשֵלִמים – ְּתִפַּלת 'מֹוֶדה ֲאִני'".
הּוא ִצֵּטט ִמּתֹו ֵסֶפר 'ִמְׁשָנה ְּברּוָרה' (א ח) ֶׁשָהָיה ְּבָידֹו, 
"ּוִמָּיד  ָהַרמָּ"א:  ִּדְבֵרי  ַעל  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ֶׁשָּכַתב  ָמה  ֶאת 
 ִיְתָּבַר ּבֹוְראֹו  ַלֲעבֹוַדת  ִּבְזִריזּות  ָיקּום  ָנתֹו  ִמּׁשְ ֶׁשֵּיעֹור 
ְוִיְתַעֶּלה" – "ִיְׁשֶהה ְמַעט ְוא ַיֲעמֹד ִּפְתאֹום, ִּכי ֶזה ַמִּזיק 
 ֶמֶל  ְלָפֶני ֲאִני  'מֹוֶדה  ְּבקּומֹו:  ֵּתֶכף  לֹוַמר  טֹוב  ַלּגּוף... 

."'ַחי ְוַקָּים ֶׁשֶהֱחַזְרָּת ִּבי ִנְׁשָמִתי ְּבֶחְמָלה ַרָּבה ֱאמּוָנֶת
"ִּבְתִפָּלה זֹו", ִסֵּים ַהּנֹוְירֹולֹוג ַהְּיהּוִדי, "ֵיׁש ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה 
ַהִּקיָמה  קֶֹדם  ַהִּמָּטה  ַעל  ִּביִׁשיָבה  ֶנֱאֶמֶרת  ִהיא  ִמִּלים. 
ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  עֹוֶרֶכת  ְּבַכּוָָנה  ַוֲאִמיָרָתּה  ַהֻּמְחֶלֶטת, 

ְׁשִנּיֹות, ְּבִדּיּוק..."
ְמִחיאֹות  ֶהְחִריׁשּו  ַהֶּכֶנס,  ְּבאֹותֹו  ִנָּיה  ַהּׁשְ ַּבַּפַעם  ְוׁשּוב, 

ַּכַּפִים סֹוֲערֹות ֶאת ָהאּוָלם ('ָּבְרִכי ַנְפִׁשי' ח"ג עמ' תרב).

'ֲאֶׁשר ָיַצר' – 'ַמְּתַנת ַחִּיים'

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
'ַמְּתנ – ר'

סִספּפּור ם
מֹוֶדה ֲאִני

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

ה ִפָלּ ֵסֶדר ַהְתּ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ּבְ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ נִִניינייּתַ פפּפְ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים  ִמככ ִמכ ִמְכּתְ ם 
ְלעֹוְרֵכי ֶהָעלֹון ַהִּנְכָּבד 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים',

ֶזה ַעָּתה ָלַמְדנּו ְּבִלּמּוד ַהַּדף ַהּיֹוִמי (ַׁשָּבת סב ב) ֶׁשַרב ִחְסָּדא ָאַמר ֶׁשִּבְזכּות ֶׁשִהֵּדר ְּבִמְצַות ְנִטיַלת 
ַמִים טֹוָבה ְמא ָחְפַנִים. ַּבֵּסֶפר 'ֶעְרֵכי ְיהֹוֻׁשַע' (עמ'  ָיַדִים ְוָנַטל ֶאת ָיָדיו ְּבֶׁשַפע ֶׁשל ַמִים, ָנְתנּו לֹו ִמן ַהּׁשָ
קכז) ֵמִביא ֶרֶמז ְלָכ: 'ַמִים' ָראֵׁשי ֵּתבֹות: "ַמֵּלא ָיֵדינּו ִמִּבְרכֹוֶתי". ֵיׁש ְלהֹוִסיף ֶׁשֵּיׁש ְּבָכ ֶרֶמז ְלִהּדּור 
ְמֻיֶחֶדת. ֶׁשֵּכן  ִלְבָרָכה  זֹוֶכה  ָאֵמן,  ַאֲחָריו  ְּבקֹול ְּכֵדי ֶׁשַּיֲענּו  ָיַדִים  ְנִטיַלת  ַעל  ִּבְרַּכת   נֹוָסף, ֶׁשַהְּמָבֵר

'ַמִים' ֶׁשֵהם ָראֵׁשי ֵּתבֹות "ַמֵּלא ָיֵדינּו ִמִּבְרכֹוֶתי", ֵהם ַאף ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן' (ִעם ַהּכֹוֵלל).
ִּבְבָרָכה, ָהַרב א.צ.מ. - ְּבֵני ְּבַרק.

מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶני, ֶמֶל ֶׁשהּוא ַחי ְוַקָּים ְלעֹוָלם, ַעל ָּכ ֶׁשֶהֱחַזְרָּת ִּבי – ְלגּוִפי, 
ֶאת ִנְׁשָמִתי ֶׁשִהְפַקְדִּתיָה ֶאְצְל ֶאֶמׁש, ְוָעִׂשיָת זֹאת ְּבֶחְמָלה – ְּבַרֲחִמים, ַרָּבה 

 .ְּבַהְחָזַרת ִנְׁשָמֵתנּו ֶׁשֻהְפְקָדה ְּבָיְד ֱאמּוָנֶת


