
ֻחּקַֹתי ַהר ּבְ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְלֵׁשם ה'
"ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת ַלה'" (כה ב)

"ְלֵׁשם ה', ְּכֵׁשם ֶׁשֶּנֱאָמר ְּבַׁשָּבת ְּבֵראִׁשית" (ַרִׁש"י).
ָּדַרׁש ַהָּגאֹון ַרִּבי ַיֲעקֹב יֹוֵסף ִּגיְנז ַרָּבּה ֶׁשל ְּבֶסְרִמין: 

ָּבת ַקֶּיֶמת ַּגם ִסָּבה ִטְבִעית, ֶׁשֵּכן  ִביָתה ְּביֹום ַהּׁשַ ְלִמְצַות ַהּׁשְ
ְּכֵדי  לֹו  ַהְּנחּוָצה  ַהְּמנּוָחה  ֶאת  ָהָאָדם  ְמַקֵּבל  ְּבֶאְמָצעּוָתּה 
ְלַהֲחִליף ּכֹחַ. ְוָאֵכן ָמִצינּו ֶׁשַאף ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ָּבֲחרּו ָלֶהם 

יֹום ֶׁשּבֹו ֵהם ׁשֹוְבִתים ְוָנִחים ֵמֲעָמָלם.
ֵמַהִּסּבֹות  ְלִהְתַעֵּלם  ְמֻצּוִים  ִּכיהּוִדים  ָאנּו  זֹאת,  ָּכל  ִעם 
ָּבת ַא ְוַרק 'ְלֵׁשם ה'', ּוְכִפי  ַהִּטְבִעּיֹות ְוִלְׁשמֹר ֶאת יֹום ַהּׁשַ
ַלה'  ַׁשָּבת  ִביִעי  ַהּׁשְ "ְויֹום  י):  כ  (ְׁשמֹות  ַהּתֹוָרה  ֶׁשַּמְדִּגיָׁשה 
אֱלֹקֶיךָ". ִמִּסָּבה זֹו ֵמעֹוָלם א ָרִאינּו ּגֹוי ַהּמֹוֵסר ֶנֶפׁש ְלַמַען 
ִיְׂשָרֵאל  ַאְלֵפי  ִרְבבֹות  זֹאת  ּוְלֻעַּמת  ְמנּוָחתֹו,  ְּביֹום  ְׁשִביָתה 
ָּבת. ִּכי ָּכָאמּור  ָמְסרּו ֶנֶפׁש ְּבַמֲהַל ַהּדֹורֹות ַעל ְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
ְּכֵדי  ָנִחים  ָאנּו  אּוָלם  ְמנּוָחה,  ְלֵׁשם  ְוַרק   ַא ָנִחים  ַהָּללּו 

ְלַקֵּים ֶאת ִצּוּוי ה'.
"ַיִּכירּו  ְּבַׁשָּבת:  ַהִּמְנָחה  ְּתִפַּלת  ֻנַּסח  ֶאת  ְלָהִבין  נּוַכל   ְּבָכ
ֶׁשַהְּיהּוִדים  ֵּכיָון   – ְמנּוָחָתם"  ִהיא   ֵמִאְּת ִּכי  ְוֵיְדעּו   בֶָני
ָּבת ִהיא ֵמֲחַמת ִצּוּוי ה',  ַמִּכיִרים ְּבָכ ֶׁשְּמנּוָחָתם ְּביֹום ַהּׁשַ
ְלִפיָכ: "ְוַעל ְמנּוָחָתם ַיְקִּדיׁשּו ֶאת ְׁשֶמ" – ֵהם ְמַקְּדִׁשים 

ֵׁשם ָׁשַמִים ּומֹוְסִרים ֶנֶפׁש ַעל ְמנּוָחָתם.
"ְּכֵׁשם   – ַלה'"  ַׁשָּבת  ָהָאֶרץ  "ְוָׁשְבָתה  ַרִׁש"י:  ֶׁשֵּפֵרׁש  ֶזהּו 
ְנהּוָגה  ָהָאֶרץ  ְׁשִביַתת  ַאף  ְּבֵראִׁשית";  ְּבַׁשָּבת  ֶׁשֶּנֱאָמר 
ְּבֶקֶרב ַחְקָלִאים ַרִּבים ְּבַרֲחֵבי ָהעֹוָלם, ְּכֵדי ֶׁשֵּתיִטיב ַאְרָצם 
ִנים ַהָּבאֹות. אּוָלם ָאנּו ְמֻצּוִים ִלְׁשּבֹת  ְלהֹוִציא ֵּפרֹוֶתיָה ַּבּׁשָ

'ֲהֵרי ְּבָׂשִמים'"ַׁשָּבת ַלה'" – ִמּשּׁום ֶׁשָּכ ִצּוָנוּ ַהּבֹוֵרא. 

ָּברּו ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבה'
יָגה ָידֹו ּוָמָצא ְּכֵדי ְגֻאָּלתוֹ"  "ְוִאיׁש ִּכי א ִיְהֶיה ּלֹו ּגֵֹאל ְוִהּׂשִ

(כה כו)

ֶאת  ִלְגאֹל  אי  ַרּׁשַ ֵאינֹו  ּגֹוֵאל  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ְוִכי  ְלָהִבין:  ֵיׁש 
ּוָמָצא  ָידֹו  יָגה  ִהּׂשִ 'ְוִאם  ֶנֱאָמר:  א  ַמּדּוַע  ְּבַעְצמֹו?  ָׂשֵדהּו 

ְּכֵדי ְּגֻאָּלתוֹ'? 
ֵּפֵרׁש ַהָּנִצי"ב ִמּוֹולֹוזִ'ין: 

ִלְּמָדה אֹוָתנּו ַהּתֹוָרה ֶׁשָהֻעְבָּדה ֶׁש: "א ִיְהֶיה ּלֹו ּגֵֹאל" ִהיא 
יָגה ָידֹו". ֶׁשֵּכן ֶּדֶר ָהעֹוָלם ִהיא ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ַהּגֹוֶרֶמת ְל: "ְוִהּׂשִ
ְקרֹוָביו  ַעל  ְיָהבֹו  ֶאת   ַמְׁשִלי הּוא  ְלֶעְזָרה,  ָאָדם  ִנְזָקק 
ִויִדיָדיו ֶׁשְּיַסְּיעּו ְּבָידֹו. ְלֻעַּמת זֹאת ִמי ֶׁשֵאין לֹו ָקרֹוב ְוגֹוֵאל, 
ִמָּיד ָׂשם הּוא ֶאת ִּבְטחֹונֹו ְּבצּורֹו ּוִמְתַּפֵּלל ֵאָליו, ְוָלֵכן זֹוֶכה 

יג ָידֹו ְוִיְמָצא ְּכֵדי ְּגֻאָּלתוֹ. הּוא ֶׁשַּתּׂשִ
ִיְבַטח  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  "ָארּור  ָּבִעְנָין:  ָאמּור  ָמֵלא  ִמְקָרא  ּוְכָבר 
ַּבה'  ִיְבַטח  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר   ָּברּו ְזרֹעֹו...;  ָּבָׂשר  ְוָׂשם  ָּבָאָדם 

ְוָהָיה ה' ִמְבַטחֹו" (ִיְרְמָיה יז ה; ז)
'ַהֲעֵמק ָּדָבר' 

ְזִהירּות ִמַּמְחֶקת ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש
"א ַתֲעׂשּו ָלֶכם ֱאִליִלם...; ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו" (כו א-ב)

ָוחֶֹמר  ַקל  ָלדּון  ָאָדם  ָּכל   ָצִרי יא):  (ִמְצָוה  ַהָּסָמ"ק  ָּכַתב 
ְּבֵבית  ְּכִאְּלִמים  עֹוְמִדים  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ִאם  ְּבַנְפׁשֹו: 
ִּתְפָלָתם, ָּכל ֶׁשֵּכן ָאנּו ָהעֹוְמִדים ִלְפֵני ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְּבַוַּדאי ָעֵלינּו ִלְנהֹג ָּכבֹוד ְּבֵבית ְּתִפָּלֵתנּו. 
ַּגם  ב),  צו  ְיָבמֹות  (ְרֵאה  ּוַבַּתְלמּוד  ַּבִּמְדָרׁש  "ּוָמִצינּו  ּומֹוִסיף: 
ְּכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי  ַּכָּמה  ִּכי  ְּבֵעיֵנינּו  ְוָרִאינּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָלנּו  ִסְּפרּו 
נֹוֲהִגין  ֶׁשָהיּו  ַעל  ֱאִליִלים  עֹוְבֵדי  ָּבֵּתי  ִלְהיֹות  ֶנֶהְפכּו  ֲאֶׁשר 

ָּבֶהם ַקּלּות רֹאׁש". 

ִּבְסִמיכּות  ִנְרָמז  ַהָּדָבר  ִּכי  ַסָּבע  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ְוָאַמר  הֹוִסיף 
ַהְּפסּוִקים: "א ַתֲעׂשּו ָלֶכם ֱאִליִלם...; ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו" – 
ִאם ְרצֹוְנֶכם ֶׁשֹּלא ֵיָהְפכּו ָּבֵּתי ִמְדַרְׁשֶכם ְלָבֵּתי ֲעבֹוָדה ָזָרה, 

ִהָּזֲהרּו ִּבְכבֹוָדם.
'ְצרֹור ַהּמֹר' 

ֵאיָמַתי ְּתִפַּלת ַהַּצִּדיק ִנְׁשַמַעת?
"ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו...; ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם" (כו ג-ד)

 ְּבַמֶּסֶכת ַּתֲעִנית (כד ב) ְמֻסָּפר ַעל ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסא ֶׁשָהַל
ָהְפָכה  ָהֲאָדָמה  ָּכֵבד.  ֶּגֶׁשם  ָלֶרֶדת  ֵהֵחל  ּוִפְתאֹום   ,ַּבֶּדֶר
ַרִּבי  ָנָׂשא  ַלֲהִליָכה.  ְּביֹוֵתר  ָקָׁשה  ִנְהְיָתה   ְוַהֶּדֶר ְלבֹוִצית, 
"ָּכל  ִּכי  ֲהִיָּתֵכן  ְוָאַמר:  ִּבְתִפָּלה  ַלָּמרֹום  ֵעיָניו  ֶאת  ֲחִניָנא 
ַהֶּגֶׁשם  ָּפַסק  ּוִמָּיד  ְּבַצַער?!",  ַוֲחִניָנא  ְּבַנַחת,  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם 

ִמָּלֶרֶדת.
ַהְּפסּוִקים  ֶאת  ִמֶּמעְזִריְטׁש  ַהַּמִּגיד  ֵּפֵרׁש  זֹאת  ִּפי  ַעל 
ְּבִעָּתם"  ִגְׁשֵמיֶכם  ְוָנַתִּתי  ֵּתֵלכּו...;  ְּבֻחּקַֹתי  "ִאם  ֶׁשְּלָפֵנינּו: 
ֶאת  ְוׁשֹוְמִרים  ָּכָראּוי  ִמְתַנֲהִגים  ִיְׂשָרֵאל  ְּכַלל  ַּכֲאֶׁשר   –
ִמְצוֹות ה', ֲאַזי ֵיְרדּו ַהְּגָׁשִמים ְּבִעָּתם, ְוַאף ִאם ִיְצַטֵער ַצִּדיק 
ֵמֲחָמָתם ְוִיְתַּפֵּלל ֶׁשִּיָּפְסקּו א ּתֹוִעיל ְּתִפָּלתֹו ְּכֶנֶגד ַצִּדיֵקי 
ִיְׂשָרֵאל ֶׁשרֹוִצים ָּבֶהם. ַא ִאם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל א ֵיְלכּו ְּבֻחּקֹות 
ה', א ִיְהֶיה ְמַעֵּכב ְּכֶנֶגד ְּתִפַּלת ַהַּצִּדיק, ְוַהְּגָׁשִמים ִיָּפְסקּו.
'אֹור ּתֹוָרה'

ָקְרַּבן ֶּפַסח ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות
"ַוֲהִׁשּמֹוִתי ֶאת ִמְקְּדֵׁשיֶכם ְוא ָאִריַח ְּבֵריַח ִניחֲֹחֶכם" (כו לא)

ַהֻחְרָּבן,  ְלַאַחר  ֲאִפּלוּ  ָקְרָּבנֹות  ְלַהְקִריב  ֶׁשִּנָּתן  ַאף  ַעל 
ָתּה ַקֶּיֶמת ְלעֹוָלם  ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָהְיָתה ָהֲעָזָרה, ְלִפי ֶׁשְּקֻדּׁשָ
ֶזה  ִמָּפסּוק  ַהָּנִצי"ב  ָלַמד  יד-טו),  ו  ַהְּבִחיָרה  ֵּבית  ַרְמָּב"ם  (ְרֵאה 

ֶׁשְּבפַֹעל ַרק ֶאת ָקְרַּבן ַהֶּפַסח ִנָּתן ְלַהְקִריב ָׁשם. ֶׁשֵּכן ֶאת 
ָּכל ַהָקְּרָּבנֹות ִמְּלַבד ָקְרַּבן ֶּפַסח ִנְצַטּוֵינוּ ְלַהֲעלֹות: "ְלֵריַח 
ָאִריַח  "ְוא  ֶנֱאָמר:  ַהַּבִית  ֻחְרַּבן  ְלַאַחר  ֶׁשַעל  ְוֵכיָון  ִניחֹחַ", 
ַאף  ָּתִעיד   ָּכ ַעל  ְלַהְקִריָבם.  ֵאין   ְלָכ ִניחֲֹחֶכם",  ְּבֵריַח 
ִהְמִׁשיכּו  ֵׁשִני  ַּבִית  ְלֻחְרַּבן  ַהְּקרֹוָבה  ַּבְּתקּוָפה  ִּכי  ָהֻעְבָּדה 
ְלַהְקִריב ּבֹו ַרק ֶאת ָקְרַּבן ֶּפַסח, ְּבעֹוד ֶאת ְׁשַאר ַהָקְּרָּבנֹות 

ָחְדלּו ִמְּלַהְקִריב. 
'ֵעֶמק  ַּבַעל  ּפֹוֶמַרְנִצ'יק  ַאְרֵיה  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ְּדָבָריו  ִּפי  ַעל 
ְּבָרָכה' ֶאת ֻנַּסח ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ְּגָאָלנּו' ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבֵליל ֶּפַסח: 
"ְונֹאַכל ָׁשם ִמן ַהְּזָבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים ֲאֶׁשר ַיִּגיַע ָּדָמם ֶאל 
ַּגם  ְלַהְקִריב  ִנָּתן  ַהְּפָסִחים  ֶׁשֶאת  ַאף  ְלָרצֹון";   ִמְזַּבֲח ִקיר 
ְּבֵהָעֵדר ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְלִפי ֶׁשֵאין ָּבֶהם ֶאת ַהְּתַנאי ֶׁשל 'ְלֵריַח 
ִניחֹחַ', ִעם ָּכל זֹאת ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּכֵדי 
ִלְפֵני  ִניחֹחַ'  ּו'ְלֵריחַ  'ְלָרצֹון'  ַיֲעלּו  ַאף  ֶׁשַּנֲעֶׂשה  ֶׁשַהְּפָסִחים 

ה'.
'ַהֲעֵמק ָּדָבר'; 'ֵעֶמק ְּבָרָכה' עמ' עח

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם
ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי – ָאֵמן!

"ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם" (כה כא) 
ָּכַתב ַרִּבי ַיֲעקֹב ַחִּיים ְּבנֹו ְיִחידֹו ּוְמַמֵּלא ְמקֹומֹו ֶׁשל ַה'ֶּבן 

ִאיׁש ַחי': 
ִנָּתן  'ָאֵמן'.  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהיא  ַהּכֹוֵלל]  [ִעם  'ָלֶכם'  ַהִּמָּלה 
ֵאפֹוא ִלְדרֹׁש ֶאת ַהָּפסּוק ָּכ: "ְוִצּוִיִתי: ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם" 
– ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַצּוֶה ֶאְתֶכם ֶׁשְּבָכל ֵעת ֶׁשִּתְׁשְמעּו 
(ְּבָרכֹות  ָהַרְמָּב"ם  ֶׁשָּפַסק  ְּכִפי  ָאֵמן.  ַאֲחֶריָה  ַּתֲענּו  ְּבָרָכה 
ִמָּכל  ְּבָרָכה   ְמָבֵר ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶאָחד  ַהּשֹׁוֵמַע  "ָּכל  עג):  א 
ֻּכָּלּה  ַהְּבָרָכה  ָׁשַמע  ֶׁשֹּלא  ִּפי  ַעל  ַאף  ֻּכָּלן,  ַהְּבָרכֹות 
ְּבאֹוָתּה  ַחָּיב  ֶׁשֵאינֹו  ִּפי  ַעל  ְוַאף  סֹוָפּה,  ְוַעד  ִמְּתִחָּלָתּה 

ְּבָרָכה, ַחָּיב ַלֲענֹות ָאֵמן". 
'ִציִצים ּוְפָרִחים' 

'ָאֵמן ְוָאֵמן' ְלֵקרּוב ַהְּגֻאָּלה
"ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב" (כו מב)

ה ְמקֹומֹות ִנְכָּתב [ַיֲעקֹוב] ָמֵלא..." (ַרִׁש"י). "ַּבֲחִמּׁשָ
ָּכַתב ָהְרָמ"ע ִמָּפאנוֹ: "ָמה טֹוב ֶׁשִּיְהיּו ֵאֶצל ָּכל ָאָדם ְׁשֵני 
ִּבְרכֹוָתיו".  ַאַחר  ָאֵמן  ְועֹוִנים  ַמְקִׁשיִבים  ֲחֵבִרים  ֵרִעים 
ְוֵהִביא ֶרֶמז ְלָכ: "ַיֲעקֹוב" [ָמֵלא ִעם ָוא"ו] – ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ֶקל' או"ח ו ט ֶׁשֵהִביא ַהְנָהָגה זֹו ִּבְׁשמֹו).  'ָאֵמן ְוָאֵמן' (ְרֵאה 'ַמֲחִצית ַהּׁשֶ
 :ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ַמייְזִלישׁ ֵמַרָּבֵני ִׁשיָקגֹו ֵּבֵאר ֶרֶמז ֶזה ָּכ

ַה'ֲחַתם סֹוֵפר' ְּבָפָרָׁשֵתנּו ּכֹוֵתב ֶׁשְּבֶמֶׁש ַהָּגלּות ְׁשמֹו ֶׁשל 
'ַיֲעקֹב' ִנְכָּתב ָחֵסר, ְוֶלָעִתיד ָלבֹא ׁשּוב ִיְהֶיה ְׁשמֹו ָמֵלא – 
ַאֲחָריו  ַיֲענּו  ַיַחד  ַנִים  ֶׁשּׁשְ ַמְקִּפיד  ֶׁשָאָדם   ְּבָכ 'ַיֲעקֹוב'. 
ם 'ַיֲעקֹוב' ַהִּנְכָּתב ִּבְכִתיב ָמֵלא,  ָאֵמן, ֲהֵרי ֵהם רֹוְמִזים ַלּׁשֵ
ֶׁשהּוא ָּכָאמּור ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן ְוָאֵמן', ְוִכְבָיכֹול ִמְתַּפְּלִלים 
ְוׁשּוב  ֵלָמה,  ַהּׁשְ ַהְּגֻאָּלה  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּיִחיׁש 

ִיָּכֵתב ְׁשמֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ָמֵלא. 
'ֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות' ַמֲאַמר ִחּקּור ִּדין ב טו; 
'ּתֹוַרת מֶֹׁשה'; 'ַאְגָרא ִּדְצִבי' [ַעל ַאְגָרא ְּדִפְרָקא] ֶרֶמז נט אֹות א

ֻחּקַֹתי ַהר ּבְ ת ּבְ ָרׁשַ 330ּפָ תש"פ

ַאִחים ְיָקִרים!
ְּבָיִמים ֵאּלּו ְּכֶׁשֻּכָּלנּו ְזקּוִקים ִלְׁשִמיָרה ְמֻיֶחֶדת ַעל ְּבִריאּוֵתנּו, ִלְבָרָכה ּוְלַהְצָלָחה ְּבָכל 
ַמֲעֵׂשי ָיֵדינּו, ֶזהּו ַהְּזַמן ְלַהְקִּפיד ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ַלֲענֹות ָאֵמן ָּכָראּוי. ֲחָכִמים ִהְבִטיחּו (ְירּוַׁשְלִמי 
ֶאָּלא  ִמַּדי,  ִאִּטית  [א  ְוִאִּטית  ְּברּוָרה  ְּבצּוָרה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ֶׁשַּמְקִּפיד  ְלִמי  א)  ב  ְּבָרכֹות 
ְּכִמַּדת ַהְּזַמן ֶׁשּלֹוֵקַח לֹוַמר ֶאת ַהִּמִּלים: 'ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן' (שו"ע או"ח קכד ח)], ַהְבָטָחה ִנְפָלָאה: 

"ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו ְּבטֹוָבה". 

 ְוִתֶּתן ָלנּו ַחִּיים ֲארּוִכים... ַחִּיים ֶׁשל טֹוָבה

 "ְּבֵני ֱאמּוִנים" – ּבֹוֲחִרים ְּבַחִּיים ֶׁשל טֹוָבה.
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ַהְּתעּוָפה  ִּבְנַמל  ַהְּגבּולֹות  ְּפִקיד 
ַּתאְיַלְנד  ִּביַרת  ַּבְנְּגקֹוק  ֶׁשל  ַהֵּביְנְלאּוִמי 
ַהָּזֵקן  ֵאמּון.  ְּבחֶֹסר  ֵעיָניו  ֶאת  ִׁשְפֵׁשף 
ּוֵמִאיר  חִֹרים  ַהּׁשְ ָעטּוי  ֶׁשְּלָפָניו  ַהָּכפּוף 
ַהָּפִנים, ָּדָמּה יֹוֵתר ְלַמְלָא ֵמֲאֶׁשר ְלָאָדם 
ְלָפָניו  ֶׁשָחְלפּו  ָהַרִּבים  ַהִּמיְליֹוִנים  ְּכָכל 
ַּבָּמקֹום.  ָעַבד  ֶׁשָּבֶהן  ִנים  ַהּׁשָ  ְּבַמֲהַל
ִנְרֶאה ָהָיה ִּכי ַאף ָהִאיׁש ֶׁשּמּולֹו א ֵהִבין 
ַעְצמֹו  ָמָצא  ְוא  ַלָּמקֹום,  ִנְקַלע  ֵּכיַצד 
ֵּבינֹות ַלְּבִליל ַהִּצְבעֹוִני ֶׁשל ַהַּתְרִמיָלִאים 

ִמָּכל ַקְצוֹות ֵּתֵבל ֶׁשְּסָבבּוהּו ַּבֲהמּוָלה.
ַהָּגאֹון  ַּתְלִמיד  זֹאְהן,  ַׁשְכָנא  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק 
ַרִּבי ָּברּו ֶּבער ֵליּבֹוִביץ ָזָצ"ל, ּוִמי ֶׁשָּזָכה 
ְלִהְסּתֹוֵפף ְּבִצּלוֹ ֶׁשל ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים', 
ִׁשֵּמׁש ְּבֶמֶׁש ָׁשִנים ַרּבֹות ְּכרֹאׁש ְיִׁשיָבה 
ִּביִׁשיַבת 'ּתֹוָרה ָוַדַעת' ְּבֶקְנִסיְגטֹון ֶׁשִּבְניּו 
ֶאת  ְלחֹוֵנן  ֶׁשָעָלה  ְלַאַחר  ְוַאף  יֹוְרק. 
ֶאת  ִלְפקֹד  ָׁשב  ָהָיה  ַהּקֶֹדׁש,  ֶאֶרץ  ֲעַפר 

ַּתְלִמיָדיו ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּבָכל ָׁשָנה.
ָנה תשל"ו  ָיִמים ְספּוִרים ִלְפֵני רֹאׁש ַהּׁשָ
ֵמַאְרצֹות  ָחזֹור  ְּבַדְרּכֹו  ַׁשְכָנא  ַרִּבי  ָהָיה 
ָהה  ֶׁשּׁשָ ְלַאַחר  ַהּקֶֹדׁש,  ְלֶאֶרץ  ַהְּבִרית 
ַּכָּמה ָׁשבּועֹות ִּבְמִחַּצת ַּתְלִמיָדיו. ְּבאֹוָתן 
ֶאֶרץ  ֵּבין  ְיִׁשירֹות  ִטיסֹות  ָהיּו  א  ָׁשִנים 
ִיְׂשָרֵאל ְלַאְרצֹות ַהְּבִרית. ָהַרב ָטס ִטיַסת 
ָלֶרֶדת  ָעָליו  ָהָיה  ּוְבַמֲהָלָכּה  ַמֲעָבר, 
 ְלַהְמִׁשי ם  ּוִמּׁשָ ְּבלֹוְנדֹון,  ֵמַהָּמטֹוס 

ְּבָמטֹוס ַאֵחר ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש. 
ַׁשְכָנא  ְוַרִּבי  ָהֶעְליֹוָנה,  ַהַהְׁשָּגָחה  ָרְצָתה 
ֶׁשָהָיה ְּכַבד ְׁשִמיָעה, ֶהֱחִמיץ ֶאת ְקִריַאת 
ָמָצא   ְוָכ ַהֵּביַנִים.  ַּבֲחָנַית  ַהַּקַּבְרִניט 
ַהָּמטֹוס  נֹוְסֵעי  ֶיֶתר  ִעם   ַמְמִׁשי ַעְצמֹו 

ְלַיֲעדֹו ַהּסֹוִפי – ַּתאְיַלְנד.
נֹוָספֹות,  ַּתֲחנֹות  ְוָכַלל   ָֹאר ָהָיה  ַהַּמָּסע 
ִּבְמִדיָנה  עֹוֶיֶנת.  ֲעָרִבית  ְמִדיָנה  ֶׁשֵּביֵניֶהן 
ְּבִיְׁשְמֵעאִלים,  ַהָּמטֹוס  ִהְתַמֵּלא  זֹאת 
ַרִּבי  ֶׁשל  ִלְׁשלֹומֹו  ֶׁשָחְׁשׁשּו  ְוַהַּדָּיִלים 
ִּבְׂשִמיכֹות  ְלַהְסִּתירֹו  ֶנֶאְלצּו  ַׁשְכָנא 
ָנַחת  ְלַבּסֹוף  ִּביָׁשא'.  ְל'ֵעיָנא  ֵמֲחָׁשׁש 

ַהָּמטֹוס ְּבַיֲעדֹו ֶׁשְּבַתאְיַלְנד.
יֹום  ְזרּוָעה,  א  ְּבֶאֶרץ  ָנַחת  ַׁשְכָנא  ַרִּבי 
ָּכל  לֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ִמְּבִלי  ָנה,  ַהּׁשָ רֹאׁש  ִלְפֵני 
ְּכִפי  אּוָלם  ָּפָניו.  ֶאת  יֹוִעיד  ְלֵהיָכן  ג  ֻמּׂשָ
ּוְלַקֵּבל  רֹאׁש  ְלַהְרִּכין  ָיָמיו  ָּכל  ֶׁשָּנַהג 
ַהַּפַעם,  ַּגם   ָּכ ְּגֵזָרה,  ָּכל  ֶנֶפׁש  ְּבַׁשְלַות 
ִּבְתִחָּלה,  ּבֹו  ֶׁשָאֲחָזה  ַהֶּבָהָלה  ַלְמרֹות 

ָּבַטח ַּבה' ִּכי א ַיַעְזֶבּנּו.
ֶׁשַּיְסִּפיק  ִסּכּוי  ָּכל  ֵאין  ִּכי   ֶׁשֶהֱעִרי ֵּכיָון 
ִלְפֵני  ָלָאֶרץ  ַלֲחזֹר  ַאֶחֶרת   ֶּדֶר ִלְמצֹא 
ֵדה  ִמּׂשְ ָיָצא  ָנה,  ַהּׁשָ רֹאׁש  ִהְתַקֵּדׁש 
ְוָׁשִבים  ָּבעֹוְבִרים  ֶנֱעַזר  הּוא  ַהְּתעּוָפה. 
ַהְּיהּוִדית  ַהְּקִהָּלה  רֹאׁש  ְלֵבית  ֶׁשִּכּוְנּוהוּ 
ַאף  ֵּמׁש  ֶׁשּׁשִ ַג'ַמאל,  ַמר  ְּבַתאְיַלְנד, 

ִּכְנִׂשיא ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַהְּיהּוִדי ַהְּמקֹוִמי.
ָהִאיׁש ִהְׁשּתֹוֵמם ִלְראֹות ְיהּוִדי ֶׁשל צּוָרה 
ֶׁשִּנֲהלּו  יָחה  ַהּׂשִ  ְּבַמֲהַל ֵּביתֹו.  ְּבֶפַתח 
ַׁשְכָנא  ְלַרִּבי  ִהְתָּבֵרר  ַג'ַמאל,  ָוַמר  ָהַרב 
ֵאיָנּה  ְּבַבְנְּגקֹוק  ַהְּיהּוִדית  ַהְּקִהָּלה  ִּכי 
ֶרפֹוְרִמית, אּוָלם ָּבֶניָה ְרחֹוִקים ִמַּיֲהדּות. 
ְּבֵבית  ָלֶׁשֶבת  נֹוֲהִגים  ֵאיָנם  ֵהם  ֵּכן  ַעל 

ַהְּכֶנֶסת ְּבַהְפָרָדה ַּכִּדין.
ֶׁשהּוא  ִלְמָאְרחֹו  ָהַרב  הֹוִדיַע   ָּכ ִמּשּׁום 
ָעָׂשה.   ְוָכ ְּבַגּפֹו,  ְּבֵביתֹו  ְלִהְתַּפֵּלל  ֵיָאֵלץ 
ַרק ְלֵׁשם ִקּיּום ִמְצַות ְׁשִמיַעת ׁשֹוָפר ָיָצא 
נֹוַתר  אּוָלם  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ַׁשְכָנא  ַרִּבי 
ַהַחּלֹון   ֶּדֶר ּוְלַהְקִׁשיב  לֹו  ִמחּוץ  ַלֲעמֹד 

ְלקֹול ַהּשֹׁוָפר.
ַלַחּלֹון,  ִמַּבַעד  ִלְראֹותֹו  ֶׁשּנֹוַכח  ְמָאְרחֹו 
ִּכי  ִּבְדָמעֹות  ְלָפָניו  ְוִהְתַחֵּנן  ְלֶעְברֹו  ָיָצא 
ִיָּכֵנס ִעּמֹו. ַרִּבי ַׁשְכָנא ֶנְעַּתר ְלַהְפָצרֹוָתיו 
ִלְראֹות  ֶׁשֻהְפְּתעוּ  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ְוִנְכַנס. 
ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְׁשחִֹרים  ְלבּוׁש  ְיהּוִדי 

ִּבְּקׁשּוהּו  ַהְּמִאיָרה,  ִמְּדמּותֹו  ְוִנְפֲעמּו 
ָיכֹול  א  ְוהּוא  ְּדָבִרים,  ִּבְפֵניֶהם  א  ֶׁשִּיּׂשָ

ָהָיה ְלָסֵרב.
ַרִּבי  ָּפָנה  ְּדָמעֹות,  זֹוְלגֹות  ֶׁשֵעיָניו   ּתֹו
ַהָּמקֹום  ֶאת  ֶׁשָּגְדׁשּו  ַלִּמְתַּפְּלִלים  ַׁשְכָנא 

ַּבְּדָבִרים ַהּיֹוְצִאים ִמֵּלב ִנְׁשָּבר:
ֶׁשְּיהּוִדי   ִמָּכ ֻמְפָּתִעים  ַאֶּתם  "ְּבַוַּדאי 
ָּכמֹוִני ַמִּגיַע ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַרק ַעָּתה. ְּכֵדי 
ְּתִחָּלה  ָלֶכם  ְלָבֵאר  ָעַלי  זֹאת,  ְלַהְסִּביר 
ָּכאן  ַמָּבִטי".  ִמְּנֻקַּדת  ְּכֶנֶסת'  'ֵּבית  ַמהּו 
ׁשֹוְמָעיו  ִּבְפֵני  ְלָתֵאר  ַׁשְכָנא  ַרִּבי  ָעַבר 
ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ֶאת  ּוְבִצּיּוִרּיּות  ַּבֲאִריכּות 
ְלִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהְיָתה  ְוַהּטֹוָבה  ַהְּגֻדָּלה  ְוֶאת 

ִּבְזכּותֹו, ְוַאַחר ָאַמר:
ָלנּו  ִּתְּקנּו  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשֶּנֱחַרב  "ְלַאַחר 
ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ֶאת  ִּבְמקֹומֹו 
ְּכֵעין 'ֵּבית ִמְקָּדׁש ְמַעט'. ְוִאם ֵּכן, ְּבַוַּדאי 
ְצִריָכה  ֶׁשּבֹו  ה  ַהְּקֻדּׁשָ ִּכי  ִעִּמי  ַּתְסִּכימּו 
ְּבֵבית  ַהִּמְקָּדׁש.  ְלֵבית  ָׁשָוה  ִלְהיֹות 
'ֵּבית   ְוָכ ָנִׁשים',  'ֶעְזַרת  ָהְיָתה  ַהִּמְקָּדׁש 
ַּכֲאֶׁשר  ִלְׁשמֹו  ָראּוי  ֵאינֹו  ְמַעט'  ִמְקָּדׁש 
 ְלִפיָכ ַיְחָּדו.  ְוָנִׂשים  ְּגָבִרים  ּבֹו  ְמעָֹרִבים 

א ָיכְֹלִּתי ְלִהְתַּפֵּלל ִעָּמֶכם".
ַהּשֹׁוְמִעים ֶנֶאְלמּו ּדֹם ְלִמְׁשַמע ַהְּדָבִרים 
ֲאֵליֶהם  ָּפָנה  ַׁשְכָנא  ְוַרִּבי  ַהּנֹוְקִבים, 
ַלֲעׂשֹות  ְרצֹוְנֶכם  "ִאם  ּדֹוְמעֹות:  ְּבֵעיַנִים 
ֲאֵליֶכם  ֶׁשִהִּגיַע  ָזֵקן  ִליהּוִדי  טֹוָבה 
ְּבֵבית  ַקְּימוּ  ָאָּנא  ְׁשֵמיִמית,  ְּב'ָטעּות' 
ַיֲהפֹךְ   ָּכ ַּכִּדין.  ַהְפָרָדה  ַהֶּזה  ַהְּכֶנֶסת 
ְואּוַכל  ְמַעט',  ִמְקָּדׁש  ְל'ֵבית  ַהָּמקֹום 

ְלִהְתַּפֵּלל ִאְּתֶכם ֶאת ְּתִפַּלת ַהּמּוָסף".
ָּפָניו  ְלָהֵעז  ִנָּסה  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ַאַחד 
ֻהְׁשַּתק  אּוָלם  ַהְּדָבִרים,  ַעל  ְוִלְמחֹות 
ֶׁשל  ְמָאְרחֹו  ַּגם  ֲחֵבָריו.  ְיֵדי  ַעל  ִּבְמֵהָרה 
ַרִּבי ַׁשְכָנא, ַמר ַג'ַמאל, ִּגֵּיס ֶאת ַסְמכּותֹו 
ְלַמֵּלא  ֶׁשֵּיאֹותוּ  ַלִּמְתַּפְּלִלים  ׁשּוב  ּוָפָנה 
ֻהְׁשְלָמה  ַאט  ַאט   ,ָּכ ָהַרב.  ַּבָּקַׁשת  ֶאת 
ַהַהְפָרָדה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוַרִּבי ַׁשְכָנא ָיכֹול 

ֵאר ּבֹו ִלְתִפַּלת ַהּמּוָסף.  ָהָיה ְלִהּׁשָ
ֶׁשַאֲחֵריֶהם,  ָּבת  ְוַהּׁשַ ַהַחג  ְיֵמי   ְּבַמֲהַל
ַהִּמְתַּפְּלִלים  ְלַבָּקַׁשת  ַׁשְכָנא  ַרִּבי  ָּדַרׁש 
ְמַׁשֵּלב  ֶׁשהּוא   ּתֹו ְּפָעִמים  ַּכָּמה 
ִיְׂשָרֵאל  ִליסֹוד  ַהּנֹוְגִעים  ְּדָבִרים  ִּבְדָבָריו 
ְּבָלׁשֹון  ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ַהְּדָבִרים  ּוְלָטֳהָרתוֹ. 
ַרָּכה ַא ּבֹוַטַחת ָנְפלּו ַעל ֵלב ׁשֹוְמֵעיֶהם 
ֶׁשִהְתַּבְּטָאה  ֻעְבָּדה  ָעצּום.  ְלִחּזּוק  ְוָגְרמּו 
ָּבת ָעלּו ֲעָׂשרֹות ֵמֶהם  ְּבָכ ֶׁשְּבמֹוָצֵאי ַהּׁשַ
ְלֵביתֹו ֶׁשל ַמר ַג'ַמאל ּוִבְּקׁשּו ְלַקֵּבל ַעל 
ְיסֹודֹות  ַעל  ִלְׁשמֹר  ָהַרב  ִּבְפֵני  ַעְצָמם 
ַהָּדת. ֵהם ַאף הֹוִסיפּו ּתֶֹקף ְלִהְתַחְּיבּוָתם 
ַּכֲאֶׁשר ָחְתמּו ַעל ָּכ ִּבְמֻׁשָּתף ִּבְכַתב ָיָדם, 

ַּכֻּנָּסח ֶׁשַרִּבי ַׁשְכָנא ִהְכִּתיב ָלֶהם.
ַׁשְכָנא  ַרִּבי  ָׁשב  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָיִמים  ַּכָּמה 
ִסֵּפר  א  ַהֻּמְפֶלֶגת  ִּבְצִניעּותֹו  ְלֵביתֹו. 
ִּביֵמי  ָׁשָהה  ֶׁשּבֹו  ַהָּמקֹום  ַעל  ֵּביתֹו  ִלְבֵני 
ַהִּסּפּור  ָהָיה  ָיכֹול   ְוָכ ָנה,  ַהּׁשָ רֹאׁש 
ִהַּדְּפקּו  ִאְלָמֵלא  ָלֶנַצח.  ָעלּום  ְלִהּוֵָתר 
ַעל ֶּדֶלת ֵּביתֹו, ָׁשִנים ִמְסָּפר ְלַאַחר ִמֵּכן, 
ַּכָּמה ַּבחּוִרים חֹוְזִרים ִּבְתׁשּוָבה ִמיִׁשיַבת 
'אֹור ָׂשֵמַח', ּוִבְּקׁשּו ֵמָהַרָּבִנית ִּכי ּתֹוִאיל 
ָּבת. ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשֲאלּו  ְלָאְרָחם ִּבְסעּוַדת ַהּׁשַ
ֵמֵהיָכן ֵהם ַמִּכיִרים ֶאת ָהַרב, ֵהם ֵהִׁשיבּו 

ֶׁשִּמַּתאְיַלְנד, ְוָכ נֹוַדע ַהִּסּפּור.
ֶׁשל  ַהַּמְפִּתיַע  ִּבּקּורֹו  ִּכי  ִמְסַּתֵּבר 
ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ֶׁשָּנָׂשא  ְוַהְּדָבִרים  ָהַרב 
ּתֹוָרה  ֶׁשל  ְזָרִעים  ַזְרעֹו  ַהַּתאְיַלְנִּדי, 
ַעד  ָהְרחֹוִקים.  ַהְּקִהָּלה  ְּבֵני  ְּבֶקֶרב 
ִמְּדמּותֹו  מּו  ֶׁשִהְתַרּׁשְ ֵמַהְּצִעיִרים  ֶׁשַּכָּמה 
ּתֹוָרה  עֹל  ַעְצָמם  ַעל  ִקְּבלּו  ּוִמְּדָבָריו, 

ִּבְזכּותֹו.
ִמִּפי ְּבנֹו ַרִּבי ֶאְלָחָנן ְצִבי ְׁשִליָט"א, מּוָסף 'ָטעּות 
ּגֹוָרִלית' ֶּפַסח תש"פ

הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
ת ָהֲאִכיָלה קפא) "ְוטֹוב  ָל"ה (ַׁשַער ָהאֹוִתּיֹות ְקֻדּׁשַ ָּכַתב ַהּׁשְ
לֹוַמר ַאַחר 'ְיראּו ֶאת ה' ְקדָֹׁשיו' 'הֹודּו ַלה''..." ְמקֹור 
אֹות  ַהּמֹוִציא  ַהֶּלֶחם,  (ִּבְרַּכת  ְּבַאּבּוִדְרַהם  הּוָבא  ַהְּדָבִרים 
ַהְּפָעִמים  ַאְרַּבע  ֶׁשִּמֵּבין  ַמְׁשָמע  ָׁשם  ּוִבְדָבָריו  מב). 
ָּכאן  ַּכּוָָנֵתנוּ  ְּתִהִּלים,  ְּבֵסֶפר  ֶזה  ָּפסּוק  ֶׁשֻּמְזָּכר 
ֲהא  ִּבְתִהִּלים.  קלו  ִמְזמֹור  ֶאת  ַהּפֹוֵתַח  ַלָּפסּוק 
הּוא ִמְזמֹור 'ַהֵּלל ַהָּגדֹול', ֶׁשּבֹו ֶנֶאְמרּו ֶעְׂשִרים ְוֵׁשׁש 
הֹוָדאֹות ַהִּמְסַּתְּימֹות ְּב: "ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו", ַּכֲאֶׁשר 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָּבָׂשר  ְלָכל  ֶלֶחם  ֶׁשָּבֶהן: "נֵֹתן  ָהַאֲחרֹונֹות 

ָמִים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו". ַחְסּדֹו; הֹודּו ְלֵאל ַהּׁשָ
ְּבסֹוף  ֶזה  ָּפסּוק  ַהַּקְדמֹוִנים  ְּלבּו  ֶׁשּׁשִ ַהַּטַעם  ֶאת 
ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ְלַהְסִּביר  נּוַכל  ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת 
ַהָּגדֹול'?  'ַהֵּלל  ְׁשמֹו  ִנְקָרא  "ְוָלָּמה  א):  קיח  (ְּפָסִחים 
יֹוֵׁשב  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִמְּפֵני  יֹוָחָנן:  ַרִּבי  ָאַמר 
ְּבִרָּיה".  ְלָכל  ְמזֹונֹות  ּוְמַחֵּלק  עֹוָלם,  ֶׁשל  ְּברּומֹו 
ְוַהְינּו, ֶׁשָּכל ַהִּנִּסים ַהְּגדֹוִלים ַהּמּוָבִאים ְּבִמְזמֹור ֶזה, 
ֲהָוָי"ה,   – ַהָּגדֹול  ְׁשמֹו  ְּכִמְנַין  ְּפסּוִקים  כ"ו  ּבֹו  ֲאֶׁשר 
"נֵֹתן  ּבֹו:  ֶׁשֻהְזַּכר  ָהַאֲחרֹון  ַלֶׁשַּבח  ְּכַהְקָּדָמה  ֵהם 
ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר". ִּכי זֹו ַּתְכִלית ָהֱאמּוָנה, ְלַהִּכיר ֶאת 
ַהֶּטַבע,  ֵסֶדר   ְּבתֹו ַהֻּמְבָלִעים  ַּבִּנִּסים   ִיְתָּבַר ְׁשמֹו 
ַמִים ַמְׁשִּגיַח ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית  ֶׁשַהּיֹוֵׁשב ִּבְׁשֵמי ַהּׁשָ
ַעל ָּכל ְּבִרָּיה, ְוָזן ּוְמַחֶּיה ְּבַעְצמֹו ִמַּקְרֵני ְרֵאִמים ַעד 
ְוַהְּתׁשּוָבה'  ָהֲעבֹוָדה  'ּתֹוַרת  ָׁשם;  ח"א  (ַמַהְרָׁש"א  ִּכִּנים  ֵּביֵצי 

ֶּפַסח עמ' נה).

ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע
ְּכֶהְמֵׁש ַלָּפסּוק 'הֹודּו ַלה'', ָאנּו ַמְמִׁשיִכים ְּבַהְזָּכַרת 
ָרצֹון",  ַחי  ְלָכל  ּוַמְׂשִּביַע   ָיֶד ֶאת  "ּפֹוֵתַח  ַהָּפסּוק: 
ְל'ַהֵּלל  ב)  ד  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ִהְׁשוּו  אֹותֹו  ַאף  ֲאֶׁשר 
 ַהָּגדֹול', ִמּשּׁום ֶׁשֻּמְזָּכר ּבֹו ִעְנָין ֶזה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ַּבָּמזֹון  ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה  ְּבִרָּיה  ָּכל  ּוְמַפְרֵנס  ָזן  הּוא 

ַהַּמְתִאים ָלּה ְלִפי ִטְבָעּה ַהְּמֻיָחד.
ֶזה  ָּפסּוק  ַהָּזן,  ִּבְרַּכת  ַעל  ַּבַּמֲאָמר  ֶׁשִהְתָּבֵאר  ְּכִפי 
ּבֹו  ְוֵיׁש  ֲעצּוָמה,  ְּבַכּוָָנה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַמְקֵהלֹות  ֶנֱאָמר 
יֹוֵעץ':  ַּב'ֶּפֶלא  ֶׁשָּכַתב  ְּכִפי  ְלַפְרָנָסה.  ְּגדֹוָלה  ְסֻגָּלה 
ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת  ּוִבְפָרט  ַהֶּנֱהִנין,  ְּבִבְרַּכת  ְמאֹד  "ִויַכּוֵן 
ְלָאְמָרם ְּבַכּוָָנה אֹות ְּבאֹות ֵּתָבה ְּבֵתָבה. ִויַכּוֵן ְמאֹד 
ִעַּקר  ָּתלּוי  ְּבֵאֶּלה  ִּכי   ,'ָיֶד ֶאת  'ּפֹוֵתַח  ַּבָּפסּוק 
ַהַּפְרָנָסה" (ֶּפֶלא יֹוֵעץ ֵעֶר ַּפְרָנָסה). ִאם ֵּכן ְׁשֵּתי ַהְּסֻגּלֹות 

ִנְמְצאּו ְּבתֹו ֵסֶדר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּכֶאָחד.
ָּכָאמּור, ְלִפי ֻנַּסח ְסַפַרד ַמְזִּכיִרים ָּפסּוק ֶזה ַּבִּסּיּום 
'ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל  ִּבְרַּכת ַהָּזן: "ָּכָאמּור: 
ְוׁשֶֹרׁש  ִּב'יסֹוד  ֶׁשָּכַתב  ֶאת  ְלַצֵּין  ְוָחׁשּוב  ָרצֹון'",  ַחי 
ְלֵאּלּו  ַאף  ִּכי  ַהַּקְדמֹוִנים,  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ָהֲעבֹוָדה' 
ֶׁשּנֹוֲהִגים: "לֹוַמר ָּפסּוק ֶזה ְּבסֹוף ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, ִחּיּוב 
ָּגדֹול ַעל ָהָאָדם לֹוַמר אֹותֹו ְּבַכּוָָנה ֲעצּוָמה,  ִּכי ָּפסּוק 

ֶזה ֵמִעַּקר ֻנְסַחת ִּבְרַּכת ַהָּזן".

ָּברּו ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבה'
ה'  ְוָהָיה  ַּבה'  ִיְבַטח  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר   ָּברּו" ַהָּפסּוק: 
ִּבָּטחֹון  ג  ֶׁשַהֻּמּׂשָ  ְּבָכ ִהְתַיֵחד  ז)  יז  (ִיְרְמָיה  ִמְבַטחֹו" 
ִנְכָּפל ּבֹו ַּפֲעַמִים. ְלִפי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְּבָרָכה ְמֻיֶחֶדת ְלִמי 

ִלְבטַֹח  ָהָאָדם  ֶׁשַּיְרֶּבה  ֶׁשְּכָכל  ַּבה',  ִלְבטַֹח  ֶׁשּזֹוֶכה 
ֵּבאָקיו, ָּכ ִיְהֶיה ה' לֹו ְלִמְבָטח ְוַיְגִּדיל ַחְסּדֹו ָעָליו 
ָהִרי"ם  ַהִחּדּוֵׁשי  ְּבֵׁשם  תרל"א  ְּתרּוָמה  ֱאֶמת'  'ְׂשַפת  ָׁשם;  (ָרָד"ק 

ּוְרֵאה 'ָּפִנים ָיפֹות' ְּבַׁשַּלח הוצ' ִמיׁשֹור עמ' סה).

ֶׁשָּבא  ְמֻסָּפר  ֶמְנֶּדל  מֶֹׁשה  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ַעל 
ֵאָליו ָאָדם ְוִהְתלֹוֵנן ְּבָפָניו ַעל ִּכי חֹובֹוָתיו ִהְׂשָּתְרגּו 
ָהַרִּבי  ְּבָפָניו  ִצֵּטט  ַהַּסָּבל.  ּכֹחַ  ְוָכַׁשל  רֹאׁש  ְלַמְעָלה 
ָּפסּוק ֶזה ְוָאַמר לֹו: "ֲהיֹוֵדַע ַאָּתה ָלָּמה ָנְקטּו ְּבָפסּוק 
ְּגבּוָרה   ָצִרי ִלְבטַֹח  ְּכֵדי  ָאֵכן,  ִּכי  'ֶּגֶבר'?  ְלׁשֹון  ֶזה 
ְמֻיֶחֶדת. ּוָבא ַהָּכתּוב ְלַלֶּמְד, ֶׁשַאף ִמי ֶׁשּבֹוֵטַח ַּבה' 
ְוִלְבטַֹח  ְלִהְתַּגֵּבר  ָעָליו  ַהְּיׁשּוָעה,  ֶאת  רֹוֶאה  ְוֵאינֹו 

עֹוד יֹוֵתר, ְוָכ ָּתבֹא ְיׁשּוָעתֹו" ('ֶהְרָאה ֶלָעָניו' עמ' 120).

ְוא ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב
ָרִאיִתי  ְוא  ָזַקְנִּתי  ַּגם  ָהִייִתי  "ַנַער  ַהָּבא:  ַהָּפסּוק 
ַצִּדיק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחם" (ְּתִהִּלים לז כה), הּוא 
ר ַהְּמֻמֶּנה ַעל ָהעֹוָלם (ְיָבמֹות טז ב,  ֵמֵעדּותֹו ֶׁשל ַהּׂשַ
ּוְרֵאה ַּבּתֹוְספֹות ָׁשם ד"ה ָּפסּוק). ִּכי ֵמֵראִׁשית ְיֵמי ָהעֹוָלם 
עֹוד  ְוא   ,ְוסֹוֵמ עֹוֵזר  ְּבִלי  ֶׁשֶּנֱעַזב  ַצִּדיק  ָרָאה  א 
ַהָּקדֹוׁש  ַיֲעזֹב  א  ֶצֱאָצָאיו  ֶאת  ַאף  ֶׁשִּבְזכּותֹו  ֶאָּלא 

ָּברּו הּוא.
ִנְרֶאה ִּכי ַאף ָּפסּוק ֶזה הּוא ֶהְמֵׁש ַלָּפסּוק ָהָאמּור; 
ֻמְבָטח  ַּבה'  ַהּבֹוֵטַח  ַהַּצִּדיק  ִּכי  ֻמְזָּכר  ּבֹו  ַאף 
ֶׁשִּנָּתן  ֻעְבָּדה  ִהיא  ְוזֹו  לֹו,  ְמצּוָיה  ְּתֵהא  ֶׁשַּפְרָנָסתֹו 
ְוַעד  ָהעֹוָלם  ֵמֵראִׁשית  ַּבְּמִציאּות  אֹוָתּה  ִלְבחֹן 
ַעָּתה. ּוְכִפי ֶׁשֶּנֱאָמר (ְּתִהִּלים ט יא): "ְוִיְבְטחּו ְב יֹוְדֵעי 
א  "ִּכי  ֵּכן?  ִלְנהֹג  ּכֹחַ  ֵהם  ֶיֶאְזרּו  ּוֵמֵהיָכן   ."ְׁשֶמ
ְּתִהּלֹות'  'יֹוֵסף  ָׁשם;  ְּתִהִּלים  ִמְדַרׁש  (ְרֵאה  ה'"  דְֹרֶׁשיךָ  ָעַזְבָּת 

[ַלִחידָ"א] ָׁשם).

ֵיׁש ְּבנֹוֵתן ַטַעם ְלָהִביא ֶאת ֶׁשֵּפֵרׁש ַה'ֲחַתם סֹוֵפר', 
ָלֶחם",  ְמַבֶּקׁש  "ְוַזְרעֹו  ַהָּכתּוב:  ִהְדִּגיׁש   ְלִפיָכ ִּכי 
ֵאין  ֶלֶחם,  ֶׁשֲחֵסִרים  ַצִּדיִקים  ִלְמצֹא  ֶׁשִּנָּתן  ַאף  ִּכי 
ְלַׁשֵּלם  ַהַּצִּדיק  ֶנֱאָלץ  ֶׁשְּלִעִּתים  ִמּשּׁום  ֶאָּלא  זֹאת 
ַעל ֲחָטֵאי ֲאבֹוָתיו ַהחֹוְטִאים. אּוָלם זֹאת א ָמִצינּו 
ֶׁשָהָאב ִיְהֶיה ַצִּדיק, "ְוַזְרעֹו" ַההֹוֵל ְּבַדְרּכֹו "ְמַבֶּקׁש 

ָלֶחם" (הגש"פ 'ַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני').

לֹום ה' ְיָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבּׁשָ
ֶאת ֵסֶדר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ָאנּו ְמַסְּיִמים ְּבָפסּוק ַהְּמַלֵּמד 
ַעּמֹו  ֶאת   ְיָבֵר ה'  ִיֵּתן  ְלַעּמֹו  עֹז  "ה'  לֹום:  ַהּׁשָ ַעל 
ַּגם  ַהְּתִפּלֹות,  ֶׁשְּכֶיֶתר  ְלֵעיל  ֵּבַאְרנּו  ּוְכָבר  לֹום".  ַבּׁשָ
לֹום. ֶאת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ָאנּו ְמַסְּיִמים ְּבַבָּקָׁשה ַעל ַהּׁשָ

ַהּקֹוְדִמים  ַלְּפסּוִקים  ַׁשָּיְך  ֵאינֹו  ֶזה  ָּפסּוק  ִּכי  ִנְרֶאה 
ַהָּמזֹון.  ִּבְרַּכת  ִלְכַלל  ְּכִסּיּום  ֶנֱאָמר  הּוא  ֶאָּלא  לֹו, 
ֵּכיָון  ֶׁשּזֹאת  ַהָּמזֹון)  ִּבְרַּכת  (ֵּפרּוׁש  ָיָקר  ַּבר  ר"י  ּוֵפֵרׁש 
ְּבֵבית  ְלָחן  ְוַהּׁשֻ ַהָקְּרָּבנֹות,  ְּכֶנֶגד  ִנְתְקנּו  ֶׁשַהְּתִפּלֹות 
ְּכִפי   ,ָּכ ִאם  ַהִּמְקָּדׁש.  ְּבֵבית  ַּכִּמְזֵּבַח  הּוא  ָהָאָדם 
ֶׁשָּפָרַׁשת ַהָקְּרָּבנֹות חֹוֶתֶמת ְּבָפָרַׁשת ָקְרַּבן ְׁשָלִמים 
ַהִּנְקָרא ָּכ ִּכי הּוא ַמְׁשִלים ֵּבין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ִלְבִרּיֹוָתיו (ַרִׁש"י ַוִּיְקָרא ב א), ָּכ ַּגם ֶאת ְּתִפַּלת ִּבְרַּכת 

ַהָּמזֹון ָאנּו חֹוְתִמים ְּבָׁשלֹום.

'ֵּבית ִמְקָּדׁש' ֶׁשִּנְבָנה ְּבַתאְיַלְנד

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ׁשִּנְבָנה ׁש'

סִספּפּור ם
ׁשֹות 'ָהַרֲחָמן' (יג) ּקָ זֹון – ּבַ 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

זֹון ת ַהּמָ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ְלִבְרּכַ ּפְ

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ

ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ

ֵבי ֱאמּוִנים   ִמְכּתְ

ע ּתַ

 ִמכ

ַהּמ ברּכת

נִִנייניי ּפְ ם 

מִמכ ם 
ִל'ְבֵני ֱאמּוִנים' 

ְּבתֹו ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ָׂשׂש ָאֹנִכי ִלְהיֹות ֵּבין ַהְּמַחְּזִקים ְוַהִּמְתַחְּזִקים ַּבֲעִנַּית ָאֵמן. זֹוֶכה ֲאִני 
ַחר, ְוָכ ֲאִני ּפֹוֵתַח ֶאת יֹוִמי ְּכֶׁשִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים  ִלְׁשמַֹע ִמיֵדי יֹום ִמַּכָּמה ְוַכָּמה ֲאָנִׁשים ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ְּכָבר ְצבּוִרים ְבַּאְמַּתְחִּתי. 
ַמְעִּתי ָלַאֲחרֹוָנה ִמַּתְלִמיד ָחָכם ְנׂשּוא ָּפִנים ֶׁשאֹוֵמר  ָרִציִתי ְלַׁשֵּתף ֶאְתֶכם ְּבֶרֶמז ִנְפָלא ּוְמֻיָחד ֶׁשּׁשָ
ָאנּו  ּפּוְרָקן'  'ְיקּום  ְּתִפַּלת  ְּבסֹוף  ֵאּלּו.  ְלָיִמים  ָעצּום  ִחּזּוק  ּבֹו  ְוֵיׁש  יֹום,  ִמיֵדי  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ְּבָפַני 
'ָאֵמן'.  אֹוְמִרים: "ָמָרן ִּדי ִּבְׁשַמָּיא ְיֵהא ְּבַסְעְדּהֹון ָּכל ְזַמן ְוִעָּדן" ָראשֵׁי ֵּתבֹות ֵאּלּו ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ּוְכֵדי ֶׁשַהְּדָבִרים ִיְהיּו ְּברּוִרים ֶׁשּזֹוִכים ְלַסַעד ְמֻיָחד ִמָּמרֹום ְּבָכל ְזַמן ְוִעָּדן ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן, ַאף 

ש.ג.ַמְסִמיִכים ְלָכ ַאף ֶאת ַהִּמִּלים: "ְונֹאַמר ָאֵמן'. 
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