
בּועֹות ָ ַחג ַהּשׁ

בס"ד

ְּבָרָכה ַעל 'ֵעֶסק' ַהּתֹוָרה
"ֲאֶשׁר ִקְּדָשׁנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָוּנּו ַלֲעסֹוק ְּבִדְבֵרי תֹוָרה" 

ִמְּפֵני ָמה ָאנּו ְמָבְרִכים ַּבָּלׁשֹון: "ַלֲעסֹוק ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה" ְוא 
"ִלְלמֹד ּתֹוָרה"?

ַרֵּבנּו ָמנֹוַח (ַעל ַרְמָּב"ם ְּתִפָּלה ז י) ֵּפֵרׁש:
"ְוֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשִּתְּקנּו לֹוַמר ָלׁשֹון ֶזה, ִּכי ַלִּמְׁשָנה ְוַלַּתְלמּוד 
א ּוַמָּתן ַהְרֵּבה, ְּכֵדי ְלָהִבין ָּבֶהם".  ָצִרי ֵעֶסק – ְּכלֹוַמר ַמּׂשָ
ְוהֹוִסיף ַהָּב"ח (או"ח מז ד"ה ְוֻנְסָחא), ִּכי ַאף ַהְּבָרכֹות ַהְּמֻרּבֹות 
ַּב'ֲעַמל  ֻמְתנֹות  ְּבֻחּקַֹתי  ְּבָפָרַׁשת  ֻהְבַטְחנּו  ֲעֵליֶהן  ֲאֶׁשר 
ְּבֻחּקַֹתי  "ִאם  ב)  ְּבֻחּקַֹתי  (ִסְפָרא  ֲחָכִמים  ֶׁשָּדְרׁשּו  ְּכִפי  ַהּתֹוָרה', 

ֵּתֵלכּו" – "ִלְהיֹות ֲעֵמִלים ַּבּתֹוָרה". 
ֵּבאּור נֹוָסף ְלָכ הּוָבא ְּבֵׁשם ַה'ֲחַתם סֹוֵפר':

ְללֹוְמֵדי  ָׁשָוה  ֶׁשִהיא  ְלִפי  'ַלֲעסוֹ ק',  ַּבָּלׁשֹון  ֲחָכִמים  ָּבֲחרּו 
ֵיׁש  ָהֲעָסִקים  ֶׁשְּבעֹוַלם  ְּכִפי  ְּכַאַחת;  ּוְלַמֲחִזיֶקיהָ  ַהּתֹוָרה 
ֶׁשְּכתֹוָצָאה  ִמי  ְוֵיׁש  ּוְבֶיַזע,  ְּבָעָמל  ַּכְסּפֹו  ֶאת  ֶׁשַּמְרִויחַ  ִמי 
ְרָוִחים  ֵמִפיק  הּוא  ֶׁשִהְׁשִקיַע  ֻמְצַלַחת  ַאַחת  ֵמַהְׁשָקָעה 
ֶׁשּזֹוֶכה  ִמי  ֵיׁש  ַהּתֹוָרה;  ְּבִלּמּוד  ַּגם   ָּכ ָעָמל  ְלא  ֲעצּוִמים 
ֶחְלקֹו  ְוַאְׁשֵרי  ּתֹוָרה,  ֶׁשל  ְּבָאֳהָלּה  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלָהִמית 
ָזָכה  ֶׁשֹּלא  ִמי  ַאף  אּוָלם  ֲעָמלֹו.  ַעל  ָעצּום  ָׂשָכר  ֶׁשְּמַקֵּבל 
ַלֲעמֹל ַּבּתֹוָרה, ָיכֹול ֶׁשִּיְהֶיה לֹו 'ֵעֶסק' ַּבּתֹוָרה, ְּבָכ ֶׁשַּיְׂשִּכיל 

ִלְתמֹ ְּבלֹוְמֶדיָה.  
ַּבַעל  ִמְסָחר,  ֶׁשְּבִעְסֵקי  ְּכֵׁשם  ִמֶּקֶלם':  'ַהַּסָּבא  ֵּבֵאר  עֹוד 
ָהֵעֶסק ֻמָּנח ָּכל ֻּכּלֹו ְּבַהְצָלַחת ִעְסקֹו ּוַמְׁשִקיַע ְלֵׁשם ָּכ ָּכל 
ַמֲאָמץ ְוָכל ַּדָּקה ְּפנּוָיה, ָּכ ַּגם ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֵאין ְלִהְסַּתֵּפק 

ְּבָׁשעֹות ְקצּובֹות ֶאָּלא ֵיׁש ְלַהְׁשִקיַע ֵלילֹות ַּכָּיִמים. 
ה ְקַלְין ֵמאּוְנְגַוואר: ְּבֶדֶר נֹוֶסֶפת ֵּפֵרׁש ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְמַנּׁשֶ

ַהְנָהָגֵתנּו  ֶׁשַאף  הּוא  ַהּתֹוָרה'  ֵמ'ֵעֶסק  ִנְפָרד  ִּבְלִּתי  ֵחֶלק 
 ְלִפיָכ ַהּתֹוָרה.  ִּפי  ַעל  ֵּתָעֶׂשיָנה  ָהעֹוָלם  ֲהִליכֹות  ְּבָכל 
ִמְּלַבד  ּכֹוֶלֶלת  זֹו  ֶׁשָּלׁשֹון  'ַלֲעסוֹ ק',  ִּבְלׁשֹון  ְמָבְרִכים  ָאנּו 
ִעְסֵקנּו  ָּכל  ֶׁשֶאת  ָהֻעְבָּדה  ֶאת  ַאף  ַעְצמֹו  ַהִּלּמּוד  ֵעֶסק  ֶאת 

ָּבעֹוָלם ָעֵלינּו ְלַנֵהל ַעל ִּפי 'ִּדְבֵרי ּתֹוָרה'. 
'אֹור ְיֶחְזֵקאל' ּתֹוָרה ָוַדַעת עמ' מט; 'ְּפָׁשט ְוִעּיּון' [לגר"מ ְׁשֶטְרְנּבּוךְ] ְּבָרכֹות 
מט א; 'ִמְׁשֵנה ֲהָלכֹות' ח"ו סי' יג 

 ְּבָרָכה ַעל ִלּמּוד 'ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה'
"ֲאֶׁשר ִקְדָּשׁנּו ְבִּמְצֹוָתיו ְוִצָוּנּו ַלֲעסֹוק ְבִּדְבֵרי תֹוָרה" 

זֹו  ְּבָרָכה  ֶׁשִּתְּקנּו  ַהִּסָּבה  ֶאת  ְּדָרִכים  ְּבַכָּמה  ֵּבֲארּו  ַרּבֹוֵתינּו 
ַּבָּלׁשֹון: "ַלֲעסֹוק ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה", ְוא "ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה": 

ַהּתֹוָרה  ֶאת  ַאף  ּכֹוֶלֶלת  'ִּדְבֵרי'  ָלׁשֹון  ִּכי  ֵּפֵרׁש  ָיָקר  ֶּבן  ר"י 
ֶׁשְּבַעל ֶּפה ַהְּמֻכָּנה: "ְּדָבִרים ֶׁשְּבַעל ֶּפה" (ְרֵאה ִּגִּטין ס ב), ֶׁשַאף 

ָעֶליָה ָאנּו ְמָבְרִכים. 
ְלָחן ָערּו' (או"ח מז  ַה'ַחֵּיי ָאָדם' ֵּפֵרׁש: ֵּכיָון ֶׁשָּפַסק ַה'ּׁשֻ

ַהּתֹוָרה,  ִּבְרַּכת  קֶֹדם  ַאף  ֻמָּתר  ּתֹוָרה  ְּבִדְבֵרי  ֶׁשַהִהְרהּור  ד) 
ַעד  ְּכלֹוַמר:  ְּבִדְבֵרי',  'ַלֲעסוֹ ק  ַּבָּלׁשֹון   ְלָבֵר ִּתְּקנּו   ְלִפיָכ
ַמִּתיָרה  ְוַהְּבָרָכה  ַּבּתֹוָרה,  ְלַהְרֵהר  ַרק  ָלנּו  ָהָיה  ֻמָּתר  ַעָּתה 

ָלנּו ַאף ַלֲהגֹות ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַּבֶּפה. 
ַּבּתֹוָרה'  'ַלֲעסֹק  ָלׁשֹון  ִמֻּלְּבִלין:  ַהּכֵֹהן  ָצדֹוק  ַרִּבי  ֵּבֵאר  עֹוד 
'ִלְׁשָמּה'.  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְלַלֵּמד  ְּכלֹוַמר:  ַמָּמׁש,  'ַּבּתֹוָרה'  ַהְינּו 
ִלְׁשָמּה'  'ֶׁשֹּלא  ִלּמּוד  ַאף  ִנְכָלל  ּתֹוָרה'  'ִּדְבֵרי  ַּבָּלׁשֹון   ַא
 ְלִפיָכ ה).  ט  ְּבָרכֹות  ְירּוַׁשְלִמי  (ְרֵאה  ְּדאֹוָרְיָתא'  'ְּפָטָטָיא  ַהְּמֻכָּנה 
ִנְזֶּכה  ֶׁשָאֵכן  ָלנּו  ַיֲערֹב  ִמי  ֶׁשֵּכן  זֹו,  ְּבָלׁשֹון  ְמָבְרִכים  ָאנּו 

ִלְלמֹד 'ִלְׁשָמּה'. 
ַחר עמ' כב;  'ֵּפרּוׁש ַהְּתִפּלֹות ְוַהְּבָרכֹות ְלר"י ֶּבן ָיָקר' ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
'ִנְׁשַמת ָאָדם' א ט ד; 'ִצְדַקת ַהַּצִּדיק' נט 

ִלְׂשמַֹח ַאף ְּבתֹוַרת ֲחֵבֵרינּו
ְּבִפינּו   תֹוָרְת ִּדְבֵרי  ֶאת  ֱאקינוּ  ה'  ָנא  "ְוַהֲערֶב 

וְבִפיּוֹ ת ָכל ַעְּמ ֵּבית ִיְשָׂרֵאל" 
ָּדַרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ְנֶחְמָיה קּוְרִניֶצר ַרָּבּה ֶׁשל ְקָראָקא: 

ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֶׁשֵהן ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּיֹוְצִאים ִמִּפינּו ְוֵהן ֵאּלּו 
ּוַבל  ָעֵלינּו,  ֲעֵרִבים  ִיְהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ָּכל  ִמִּפּיֹות  ַהּיֹוְצִאים 
ִנְהֶיה ְּכאֹוָתם ָצֵרי ַעִין ֶׁשַרק ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ַהּיֹוְצִאים ִמִּפיֶהם 

'ִחּדּוֵׁשי ַרֵּבנּו יֹוֵסף ְנֶחְמָיה' ַוֵּיֵצאֲחִביִבים ֲעֵליֶהם. 

ַאְׁשֵרי ַהּזֹוֶכה ִלְלֹמד 'ִלְׁשָמּה'
"ֻּכָּלנּו יֹוְדֵעי ְשֶׁמ ְולֹוְמֵדי תֹוָרְת ִלְשָׁמּה"

ֶׁשִּנְזֶּכה  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ִלְשָׁמּה"   תֹוָרֶת "ְולֹוְמֵדי  ַּבִּמִּלים: 
ְלִדְבֵרי  ָּכאן  ָה'ַאּבּוִדְרַהם'  ֶׁשִּצֵּין  ּוְכִפי  ִלְׁשָמּה,  ּתֹוָרה  ִלְלמֹד 
ַהִּסְפִרי (ֵעֶקב מח): "ֶׁשָּמא ּתֹאַמר ֲהֵריִני לֹוֵמד ּתֹוָרה ִּבְׁשִביל 
 ֶׁשַאֲאִרי ִּבְׁשִביל  ִּביִׁשיָבה,  ֶׁשֵאֵׁשב  ִּבְׁשִביל  ָחָכם,  ֶׁשֶאָּקֵרא 
ָיִמים ָלעֹוָלם ַהָּבא, ַּתְלמּוד לֹוַמר (ְּדָבִרים יא יג): 'ְלַאֲהָבה ֶאת 

ה' ֱאֵקיֶכם' – ָלמֹוד ִמָּכל ָמקֹום, ְוסֹוף ַהָּכבֹוד ָלבֹא".
ָׁשלֹוׁש ִׁשיטֹות ֶנֶאְמרּו ְּבַהְגָּדַרת 'ִלּמּוד ִלְׁשָמּה': 

ַלֲעסֹק  ֶׁשִּצּוָנוּ   ִיְתָּבַר ם  ַהּׁשֵ ִמְצַות  ְלַקֵּים  ְּכֵדי  ִלְלמֹד  א. 
ַּבּתֹוָרה (ַרִׁש"י ַּתֲעִנית ז א ד"ה ִלְׁשָמּה; ַרְמָּב"ם ְּתׁשּוָבה י ה). 

ב. ִלְלמֹד ַעל ְמַנת ַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים ('ֵסֶפר ֲחִסיִדים' יז; 'ַמִּגיד ִמְׁשֶנה' 
ת"ת י ג). 

ג. ִלְלמֹד 'ְלֵׁשם ַהּתֹוָרה' – ְּכֵדי ָלַדַעת ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַלֲהִביָנּה 
(רֹא"ׁש ְנָדִרים סב א ד"ה ְוִדֵּבר ָּבֶהן; 'ֶנֶפׁש ַהַחִּיים' ד ג). 

'ְּבִחיָרה' ִמּתֹו 'ְּכִפָּיה'
"ֲאֶשׁר ָבַּחר ָבּנּו ִמָכּל ָהַעִמּים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו"

 ְּבַמֶּסֶכת ֲעבֹוָדה ָזָרה (ב ב) מּוָבא ֶׁשְּבֶטֶרם ָנַתן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ֶאת ַהּתֹוָרה ְלִיְׂשָרֵאל, סֹוֵבב ֵּבין ָּכל ָהֻאּמֹות, ְוַרק ְלַאַחר 
ֶׁשֵּסְרבוּ ְלַקְּבָלּה ְנָתָנּה ְלִיְׂשָרֵאל. ְלאֹור זֹאת ֵיׁש ִלְתמַֹּה ַעל 
ָלנּו  ְנָתָנּה  א  ֲהא  ָהַעִּמים",  ִמָּכל  ָּבנּו  ָּבַחר  "ֲאֶׁשר  ָלׁשֹון: 

ֶאָּלא ְלַאַחר ֶׁשָּכל ָהַעִּמים א ִהְסִּכימּו ְלַקְּבָלּה?
ֵּפֵרׁש ַהַּמַהְרשָׁ"א: ְּבֶהְמֵׁש ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ָׁשם מּוָבא ֶׁשָּכָפה 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָהָהר ְּכִגיִגית ְּכֵדי ְלַאְּלָצם 
ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה. ִנְמָצא ֶׁשְּבעֹוד ֶׁשִּלְׁשַאר ָהֻאּמֹות ִאְפֵׁשר 
ְלָסֵרב ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה, ָּבנּו הּוא 'ָּבַחר' ְּבָכ ֶׁשָּכָפה ָעֵלינּו 

ְלַקְּבָלּה. 
ְּכפּוִפים  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ַאְיְּבִׁשיץ:  ְיהֹוָנָתן  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  עֹוד 
א  ַהּתֹוָרה,  ָלֶהם  ֶׁשֻהְּצָעה  ַאף   ּוְלִפיָכ ְוַלַּמָּזל,  ַלֶּטַבע 
ּוְלַמָּזָלם.  ְלִטְבָעם  ְמֻנֶּגֶדת  ִהיא  ֶׁשֵּכן  ְלַקְּבָלּה  ִּביָכְלָּתם  ָהָיה 
 ְוָכ ְלַמָּזל,  ֵמַעל  אֹוָתם  ֶׁשֶהֱעָלה   ְּבָכ 'ָּבַחר'  ְּבִיְׂשָרֵאל   ַא

ֻהְכְׁשרּו ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה. 
ַמַהְרָׁש"א ח"א ֵּביָצה כה ב; 'ַיֲערֹות ְּדַבׁש' ח"א ְּדרּוׁש ח

ת ַהּתֹוָרה ְרּכַ ִניִנים ַעל ּבִ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם
'ָאֵמן' ִמְּדאֹוָרְיָתא ַעל ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה

"ָּברּו ַאָּתה ה' ַהְמַלֵּמד ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְשָׂרֵאל"
ִּבְרַּכת  ִחּיּוב  ֶאת  ֲחָכִמים  ָלְמדּו  א)  (כא  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ַהּתֹוָרה ֵמַהָּפסּוק (ְּדָבִרים ח י): "ִּכי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא ָהבוּ גֶֹדל 
מֶֹׁשה  ָּפַתח  ְּבֶטֶרם  כי):  ד"ה  (ָׁשם  ַרִׁש"י  ּוֵפֵרׁש  ֵלאקינוּ". 
ֶאְקָרא"  ה'  ֵׁשם  "ִּכי  ְלִיְׂשָרֵאל:  הֹוָרה  ַהֲאִזינּו  ְּבִׁשיַרת 
ה'  ְּבֵׁשם  ֶאְקָרא  ַהּתֹוָרה  ְּבִדְבֵרי  ַלֲעסֹק  ָאֵחל  ְּבֶטֶרם   –
 – ֵלאקינוּ"  גֶֹדל  "ָהבוּ  ְוַאֶּתם  ַהּתֹוָרה',  'ִּבְרַּכת  ַּבֲאִמיַרת 

ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֶריָה. 
ֶנְחְלקּו ִראׁשֹוִנים ַהִאם ְּדָרָׁשה זֹו ֶזה ִהיא ְּדָרָׁשה ְּגמּוָרה, 
אֹו  ִמְּדאֹוָרְיָתא  הּוא  ַהּתֹוָרה  ִּבְרַּכת  ִחּיּוב  ַהִאם  ֵּכן  ְוִאם 
 ְלָבֵר ְוַהִחּיּוב  ְּבָעְלָמא,  'ַאְסַמְכָּתא'  ֶאָּלא  זֹו  ֵאין  ֶׁשָּמא 
'ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה' ֵאינֹו ֶאָּלא ִמְּדַרָּבָנן. ָהַרְמָּב"ן (ִׁשְכַחת ָהֲעִׂשין 
ִמְצָוה טו) סֹוֵבר ֶׁשִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה ִהיא ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה ְוַאף 
(ְוֵכן ַּדַעת ִראׁשֹוִנים ּופֹוְסִקים  ֶׁשּלֹו  ַהִּמְצוֹות  ְּבִמְנַין  מֹוֶנה אֹוָתּה 
סֹוֵבר  ָהַרְמָּב"ם  ְואּוָלם  מז),  סי'  ֵריׁש  ְּברּוָרה'  'ִמְׁשֵנה  ְרֵאה  נֹוָסִפים, 

ֶׁשִחּיּוב ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה הּוא ִמְּדַרָּבָנן (ַרְמָּב"ן ָׁשם). 
ה'  ֵׁשם  "ִּכי  ֶׁשִּצּוּוי  ָהַרְמָּב"ן  ְלַדַעת  ְמָגִדים':  ַה'ְּפִרי  ָּכַתב 
ֶאְקָרא" ַהְּמַחֵּיב ְּבִבְרַּכת ַהּתֹוָרה ִנְמֶנה ְּבִמְנַין ַהִּמְצוֹות, ֵיׁש 
ִני ֶׁשל ַהָּפסּוק: "ָהבוּ גֶֹדל ֵלאֵקינוּ"  לֹוַמר ֶׁשַאף ֶחְציֹו ַהּׁשֵ
ַהְּמַלֵּמד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ִנְכָלל ַאף הּוא ְּבִצּוּוי ֶזה. ְוִנְמָצא 
ֶׁשְּכִפי ֶׁשִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה ִהיא ִמְּדאֹוָרְיָתא, ַאף חֹוַבת ֲעִנַּית 
ָאֵמן ַאֲחֶריָה ִהיא ִמְּדאֹוָרְיָתא, ּוִמי ֶׁשּשֹׁוְמָעּה ְוֵאינֹו עֹוֶנה 
ִמְּדאֹוָרְיָתא.  ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ְמַבֵּטל  ִנְמָצא  ַאֲחֶריָה  'ָאֵמן' 
ָהָאָדם  ְּכֶׁשעֹוֵמד  ִּכי  ְמָגִדים'  ַה'ְּפִרי  ָּפַסק  זֹאת  ְלאֹור 
ִלְפֵני ְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם, ָהֶאָחד ְמַבֵּקׁש ְלָבֵר ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה, 
ּוִמְׁשֵנהּו – ְּבָרָכה ַאֶחֶרת ֶׁשִחּיּוָבּה ִמְּדַרָּבָנן, ָעָליו ְלַהֲעִדיף 
ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהְּמָבֵר ַעל ַהּתֹוָרה. ֶׁשֵּכן ַּבֲעִנַּית 'ָאֵמן' ַאֲחֶריָה 

ַיְרִויחַ ִקּיּום ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמְּדאֹוָרְיָתא. 
'ֵּתַבת ּגֶֹמא' [ְלַבַעל הפמ"ג] ְּדָבִרים לב ג; 'ְּפִרי ְמָגִדים' א"א רטו ו

בּועֹות ָ 332ַחג ַהּשׁ תש"פ

ֱאמּוָנה. ֵני ֱאמּוִנים' – עֹוִנים ָאֵמן ּבֶ 'ּבְ

ְּכֵדי ְלַהְׁשִריׁש ְּבִקְרֵּבנּו ֶאת ָהֱאמּוָנה,
ַנְקִּפיד ַלֲענֹות ָאֵמן ְּבַכּוָָנה:  

ֱאֶמת  ְמַכּוְִנים:  ַבח  ַהּׁשֶ ִּבְרכֹות  ַעל  'ָאֵמן'  ַּבֲעִנַּית 
.ַוֲאִני ַמֲאִמין ְּבָכ ֵהם ִּדְבֵרי ַהְּמָבֵר

ַהְלַואי  ְמַכּוְִנים:  ַּבָּקׁשֹות  ַעל  'ָאֵמן'  ַּבֲעִנַּית 
.ֶׁשִּתְתַקֵּים ַּבָּקַׁשת ַהְּמָבֵר

ַּבָּקָׁשה  ְוַּגם  ֶׁשַבח  ַּגם  ָּבֶהן  ֶׁשֵּיׁש  ִּבְבָרכֹות 
ְמַׁשְּלִבים ֶאת ְׁשֵּתי ַהַּכּוָנֹות: ֱאֶמת ְוַהְלַואי. 

(שו"ע או"ח קכד ו; ִמְׁשָנה ְּברּוָרה ָׁשם כה)

ְיהּוִדי ָיָקר!
ִמְצַות  ִהיא  ַהִּדְּברֹות,  ַּבֲעֶׂשֶרת  ִנְצַטּוֵינוּ  ֶׁשָעֶליָה  ָהִראׁשֹוָנה  ַהִּמְצָוה 
ְּכֵדי  ִנְתְקָנה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְּתִמיִדית'.  'ִמְצָוה  ַּכָּידּוַע  ֶׁשִהיא  ָהֱאמּוָנה, 
ְלַהְׁשִריׁש ִמְצָוה זֹו ְּבִלֵּבנּו ְלאֶֹר ָּכל ְׁשעֹות ַהְּיָמָמה ְלא ֶהְפֵסק (ַרֵּבנּו 
'ָאֵמן' ְּבַכּוָָנה, ַאָּתה ְמַקֵּים  ַּבְחֵיי ְּבַׁשַּלח יד לא). ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשַאָּתה עֹוֶנה 
ְּבָכ ֶאת ִמְצַות ָהֱאמּוָנה, ֶׁשִהיא ְיסֹוד ְלָכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה. ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו 
ֲחָכִמים (ַמּכֹות כג א): "ַּתְרָי"ג ִמְצֹות ֶנֶאְמרּו לֹו ְלמֶֹׁשה... ָּבא ֲחַבּקּוק 

ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ַאַחת (ֲחַבּקּוק ב ד): 'ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה'". 
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בּועֹות,  ָהָיה ֶזה ְּבָבְקרֹו ֶׁשל ֶעֶרב יֹום טֹוב ַחג ַהּׁשָ
ְּגאֹון  ֶׁשל  ַהֲהדּוָרה  ְּדמּותֹו  ּתֹוָרֵתנּו.  ַמַּתן  ְזַמן 
ּפֹוְסֵקי ָּגִליְצָיה ְוַרָּבּה ֶׁשל ְּבֶרעזַ'אן, ַהָּגאֹון ַהֻּמְפָלא 
ַהְּמֻכֶּנה  ָזָצ"ל  ְׁשַבְדרֹון  ַהּכֵֹהן  ָמְרְּדַכי  ָׁשלֹום  ַרִּבי 
ְּכִנּגּוד  ָהְיָתה  ִמְּבֶרעזַ'אן,  ַהַּמַהְרשָׁ"ם  ְּבִסּלּוִדין 
ַּבְּקַסְרְקִטין  ָׂשְרָרה  ֲאֶׁשר  ַהַּגָּסה  ָלֲאִויָרה  ֻמְחָלט 

ַהְּצָבִאי ַהָּסמּו ִלְבֶּרעזַ'אן.
ָמה הּוא ִחֵּפׂש ַּבָּמקֹום ַּדְוָקא ְּבֶעֶרב יֹום ָקדֹוׁש ֶזה?
ַהְּסמּוָכה,  ָהִעיר  ֶׁשל  ְּכַרָּבּה  ָמְרְּדַכי,  ָׁשלֹום  ַרִּבי 
ְלאֹוָתם  ַאף  ִלְדאֹג  ָהַאֲחָריּות  ֶאת  ַעְצמֹו  ַעל  ִקֵּבל 
הּוא  ַהְּצָבִאי.  ַּבַּמֲחֶנה  ְרתּו  ֶׁשּׁשֵ ְיהּוִדים  ַחָּיִלים 
ִהִּגיַע ַלָּמקֹום ְּכִמֵּדי ֶעֶרב יֹום טֹוב ְּכֵדי ִלְפּגֹשׁ ֶאת 
ּוְלַבְּקׁשֹו  ַהְּמחֹוִזית  ַהְּפֻלָּגה  ַעל  ָהַאְחַראי  ַהֶּגֶנָרל 
רּות  ִמּׁשֵ ַהְּיהּוִדים  ַהַחָּיִלים  ֶאת  ִלְפטֹר  יֹוִאיל  ִּכי 

ּוֵמִהְׁשַּתְּתפּות ְּבַתְרִּגיִלים ִּבְׁשֵני ְיֵמי ַהַחג.
ַרִּבי ָׁשלֹום ָמְרְּדַכי ִהְסַּתֵּיַע ְּכמֹו ָּתִמיד ְּבַצו ַמְלכּוִתי 
ֶׁשִּנַּתן ָׁשִנים ְספּורֹות קֶֹדם ָלֵכן ִמיֵדי ַהָּצאר ָהרּוִסי 
ֻחְפָׁשה  ַהָּצאר  ֶהֱעִניק  ֶׁשּבֹו  ּוְבַעְצמֹו,  ִּבְכבֹודֹו 
ַלַחָּיִלים ַהְּיהּוִדים ְּבָכל ַמֲחנֹות ַהָּצָבא. ִמּשּׁום ָמה, 
ַטח א ָטְרחּו ְלַקֵּים ֵמֲאֵליֶהם ֶאת  ַהְּמַפְּקִדים ַּבּׁשֶ
'ְלַהְזִּכיר'  ָהַרב   ֻהְצַר ָּתִמיד  ְוִכְמַעט  ַהַּצו,  ְּדַבר 
ִחּיּוִבי,  ָהָיה  ַהַּמֲעֶנה  ְּכָלל   ְּבֶדֶר ִקּיּומֹו.  ֶאת  ָלֶהם 

אּוָלם ַהַּפַעם ְּדַבר ָמה ִהְׁשַּתֵּבׁש.
ֶאת  ְלַהִּביַע  ַהַּמַהְרשָׁ"ם  ִהְסִּפיק  ְּבֶטֶרם  עֹוד 
ַּבָּקָׁשתֹו, ּוְכָבר ִהִּביעּו ָּפָניו ֶׁשל ַהֶּגֶנָרל ֵסרּוב ִעֵּקשׁ; 
ּפֹוְתִחים  ָאנּו  ֶאְפָׁשִרי!  א  ֶזה  ַרִּביֶנר,  "ַהַּפַעם, 
ָמָחר ְּבַתְרִּגיל ָארֹ ּוְרַחב ֶהֵּקף ֶׁשַּיְצִרי ִהְתַגְּיסּות 
ְלַאְפֵׁשר  נּוַכל  א  ַהְּגדּוִדים.  ָּכל  ֶׁשל  ֻמְחֶלֶטת 
ִנָּסה  ַהַּמַהְרשָׁ"ם  ֶנְחָרצֹות.  ִהְכִריז  ְלִאיׁש",  ֻחְפָׁשה 
ֶׁשָּנַתן  ַהַּמְלכּוִתי  ַהַּצו  ְּבֶהְעֵּתק  ְלֻעָּמתֹו  ְלנֹוֵפף 
"ַהַּפַעם  ִהְתַרֵּגׁש:  א  ְּכָלל  ַהָּלה  אּוָלם  ַהֵּקיָסר, 
הֹוָרָאה זֹו נֹוֶגֶדת ֶאת ֻחֵּקי ַהָּצָבא", ָסַתם ְוא ֵּפֵרׁש.

ֶהָעִריץ  ַלְּמַפֵּקד  ִלְפנֹות  ַהַּמַהְרשָׁ"ם  ִנָּסה  ִּבְתִחָּלה 
ִּבְדָבִרים ַהּיֹוְצִאים ִמן ַהֵּלב, אּוָלם ַהָּלה ָּדָחה ֶאת 
ִלְפעֹר  ֵהֵחל  ַאף  ְמֻסָּים  ּוְבָׁשָלב  ְּבַגּסּות,  ַהְּדָבִרים 

ִּפיו ַעל ה' ְוַעל ְמִׁשיחֹו, ַרֲחָמָנא ִליְצָּלן.
ְּבָׁשָלב ֶזה א ָיכֹול ָהָיה ַהַּמַהְרשָׁ"ם ִלְׁשּתֹק. הּוא 
ָעָטה ַעל ָּפָניו ֲאֶרֶׁשת ְרִציִנית ְוָאַמר ַלְּמַפֵּקד: "ַּדע 
ַמִים  ם ִיְתָּבַר ִצּוָנוּ ִלְׁשּבֹות ִּביֵמי ַהַחג; ַהּׁשָ ִּכי ַהּׁשֵ
ַּבּיֹוַמִים  ֶשִּנְׁשּבֹות  ְרצֹונֹו  ְוִאם  ֵהם,  ֶׁשּלֹו   – ְוָהָאֶרץ 
ַהְּקרֹוִבים, ָיכֹול הּוא ְלהֹוִריד ֶׁשֶטף ֶׁשל ְּגָׁשִמים ִמן 

ַמִים ְוַעל ָּכְרֲחָך ִיָּמַנע ַהַּתְרִּגיל ַהְּמֻתְכָנן". ַהּׁשָ
ֶאת  ְלַמֵּלא  ֵהֵחל  ָהַרב,  ִּדְבֵרי  ֶאת  ַהְּמַפֵּקד  ִּכְׁשמַֹע 
ַהְּבִהיִרים  ַמִים  ַהּׁשָ ֶאל  ִהִּביט  הּוא  ִּבְׂשחֹוק.  ִּפיו 
 ְזַמְּנ ֶאת  ְלַבְזֵּבז   ְל ֲחָבל  "ְיִדיִדי,  ְּבַלַעג:  ְוָאַמר 
ֶׁשל  ְּבִעּצּומוֹ  ַהּקֹוַפַחת  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ֲהא  ְזַמִּני.  ְוֶאת 
יֹום ָּתִעיד ְּכֶאֶלף ֵעִדים ִּכי ֵאין ַמָּמׁש ִּבְדָבֶרי, ְוִכי 

ִמי יּוַכל ְלהֹוִריד ֶּגֶׁשם ְּבֵעת ֶׁשָּכזֹו...?!"
ֶאת  ְלַׁשּנֹות  ְיכֹולֹוָתיו  ֶאת  הֹוִכיַח  ִיְׂשָרֵאל  "ֱאֵקי 
ַהַּמַהְרשָׁ"ם  ִנָּסה  ְּפָעִמים",  ְספֹר  ֵאין  ְּכָבר  ַהֶּטַבע 
ַלֲהִׁשיבֹו. ְוַאף ֵהִביא ִסּמּוִכין ִלְדָבָריו ִמֵּנס ְקִריַעת 
ּוִמַּמֲעִׂשים  ִליהֹוֻׁשַע  ֶׁשָעְמָדה  ֵמַהַחָּמה  סּוף,  ַים 
ֶאָּלא  ַהּדֹורֹות,   ְּבַמֲהַל ֶׁשֵאְרעוּ  נֹוָסִפים  ַרִּבים 
ֶׁשַהֶּגֶנָרל ַעז ַהָּפִנים ַאף א ָטַרח ְלָהִגיב, ַרק ָקם 

ִמְּמקֹומֹו ְּכאֹוֵמר: ַהְּפִגיָׁשה ִהְסַּתְּיָמה...
ֶנֶפׁש  ּוַמַּפח  ֵלב  ְּבִׁשְברֹון  ַהַּמַהְרשָׁ"ם  ָיָצא  ַּכֲאֶׁשר 
ִמַּבַעד ְלַׁשַער ַהַּמֲחֶנה ַהְּצָבִאי, ָאַמר ִלְמַלּוֵהוּ: "ָאנּו 
ֶאָּלא  ֵען  ְלִהּׁשָ ָלנּו  ֵאין  ּוֵמַעָּתה  ֶׁשָּלנּו,  ֶאת  ָעִׂשינּו 
ַמִים, ֲאֶׁשר ְּבַוַּדאי ָיכֹול ְלַקֵּדׁש ֶאת  ַעל ָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ
ְׁשמֹו ְלַמַען ִיְראּו ָּכל ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ה' ִנְקָרא ָעֵלינּו 

ְוִייְראּו ִמָּפָניו".
ְּבֶמֶׁש ָּכל אֹותֹו ַהּיֹום ָזְרָחה ַהַחָּמה ִּבְמלֹוא ֻעָּזּה, 
ָהיּו  ַהִּמְׁשָמר',  'ֵליל   – בּועֹות  ַהּׁשָ ַחג  ְּבֵליל  ְוַאף 
ַמִים ִּבְבִהירּוָתם, ְוַהּכֹוָכִבים ָזֲהרּו ִּבְמלֹוא ֻעָּזם.  ַהּׁשָ
ָהָיה ִמי ֶׁשָּסַבר ִּכי ַאף ַהַּמַהְרשָׁ"ם ִהְׁשִלים ִעם רַֹע 
ֲאִמיַרת  ִסּיּום  ִעם  ַלְיָלה  ֶׁשְּבִאיׁשֹון  ֶאָּלא  ַהְּגֵזָרה, 

ַה'ִּתּקּון', ֶנֱעַמד ְלֶפַתע ָהַרב ִמְּמקֹומֹו ְּבִמְזַרח ֵּבית 
ַהִּמְדָרׁש. הּוא ָׁשַלף ַּבְקּבּוק 'ַמְׁשֶקה' ְמעֹוֵרר ּוָמַזג 
ִלְבֵני ֲחבּוָרתֹו, ַאַחר ִּבְּקָׁשם ֶלֱאזֹר ַחִיל ּוְלִהְתַאֵּמץ 
ְלַמַען  ַרֲחִמים  ּוְבַבָּקַׁשת  ִּבְתִפָּלה  ִמּכָֹחם  ֶיֶתר 

ִיְתַקֵּדׁש ְׁשמֹו ִיְתָּבַר ְוִתְתַּבֵּטל ַהְּגֵזָרה.
ֵסֶפר  ָּכל  ֶאת  ִסְּימוּ  ַעָּתה  ֶׁשֶּזה  ַהֲחבּוָרה  ְּבֵני 
ֵהם  ַרָּבם.  ִמְצַות  ֶאת  ְלַקֵּים  ֵאֲחרּו  א  ַהְּתִהִּלים, 
ֶאת  ְיַקֵּדׁש  ִּכי  ה'  ִלְפֵני  ָׁשִליׁש  ִּבְדָמעֹות  ֶהֱעִתירּו 
ֶׁשַהַחָּיִלים  ִיְגרֹם  ַרָּבם  ּוְכִדְבֵרי  ָּבעֹוָלם,  ְׁשמֹו 

ַהְיּהּוִדִּיים א ִיְצָטְרכּו ַלֲעבֹד ַּבּיֹום ַהָּקדֹוׁש.
ַהֲחבּוָרה,  ְּבֵני  ֵלב  ְלַדֲאבֹון  אּוָלם  ָעָלה,  ַחר  ַהּׁשַ
ַהַּמַהְרשָׁ"ם  ֶׁשָהיּו.  ְּכִפי  ְּבִהיִרים  נֹוְתרּו  ַמִים  ַהּׁשָ
ֶעֶצב  ְּבדֹק  נֹוַכח  ְוַכֲאֶׁשר  ַחר,  ַהּׁשַ ִלְטִביַלת  ָיָצא 
ִּתְראּו  "עֹוד  ְּבאֹוְמרֹו:  ִהְרִגיָעם  ַּתְלִמיָדיו,  ְּפֵני  ַעל 
ה'  ְרצֹון  ֵאין  ְּבַוַּדאי  ֲהא  ִּתְתַקֵּבל.  ֶׁשְּתִפָּלֵתנּו 
ֶׁשִּיְתַחֵּלל ְׁשמֹו ִיְתָּבַר ַעל ְיֵדי ָרָׁשע ָעִריץ ֶׁשָּכֶזה".

ם,  ִמּׁשָ ְספּוִרים  ִקילֹוֶמְטִרים  ְּבֶמְרַחק  ְּבֵעת,  ָּבּה 
ִּבְרִכיָבה  ּוָפָנה  סּוסֹו  ַעל  ַהֵּגֶאה  ַהֶּגֶנָרל  ִטֵּפס 
ֵאינֹו  ֶׁשהּוא   ּתֹו ַהְקַּסְרְקִטין,  ְלֵעֶבר  ּבֹוַטַחת 
ִנָּצחֹון  ַמְּבֵטי  ְלַפַעם  ִמַּפַעם  ִמִּלְׁשַח  ִמְתַאֵּפק 
ְמגּוֵרי  ִלְמקֹום  ְּבַהִּגיעֹו  ַהְּבִהיִרים.  ַמִים  ַהּׁשָ ְלֵעֶבר 
ַהַחָּיִלים ָּתַקע ְקצּובֹות ַּבֲחצֹוְצָרה, אֹות ְלָכ ֶׁשַעל 

ַהַחָּיִלים ְלִהְתַיֵּצב ְּבאֶֹפן ִמָּיִדי ִּבְנֻקַּדת ַהְּיִציָאה.
ַרֲחַבת  ָהְמָתה  ְּכָבר  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַּדּקֹות  ַּכָּמה 
ַלְּקָרב.  ְּדרּוִכים  ֶׁשִּנְראּו  ַהַחָּיִלים  ֵמֲהמֹון  ַהְּיִציָאה 
ְּתרּוַעת ַהְּיִציָאה ְּכָבר ִנְׁשְמָעה, ֶאָּלא ֶׁשָאז, ְּבֶפַתע 

ִּפְתאֹום ִהְתַרֵחׁש ַהִּבְלִּתי ֵיָאֵמן.
ַעָּזה  רּוַח  ִלְנׁשֹב  ֵהֵחָּלה  ֻמְחֶלֶטת  ְּבַהְפָּתָעה 
ֶּבָעִבים,  ַמִים  ַהּׁשָ ִהְתַּכּסּו  ְּבַבד  ּוַבד  ְוָעְצָמִתית, 
ַמע, ּוְבָרִקים  קֹולֹות ְרָעִמים ַמְחִריִדים ֵהֵחּלּו ְלִהּׁשָ
ֵהֵחל  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְספּוִרים  ְרָגִעים  ִלְברֹק.  ֵהֵחּלּו 
ִהִּכירּו  א  ֶׁשָּכמֹוָה  ְּבָעְצָמה  ַעז  ֶּגֶׁשם  ָלֶרֶדת 
ַהַחָּיִלים. ִּבְגֵדיֶהם ִנְסְּפגּו ַּבַּמִים, ְּכֵלי ִנְׁשָקם ָיְצאּו 
ִמְּכַלל ְּפֻעָּלה, ְוָכל ּגּוָפם ָרַעד ִמּקֹר. ִּבְתִחָּלה ִנָּסה 
ַהְּמַפֵּקד ְקֵׁשה ָהעֶֹרף ִלְמנַֹע ְּבַעד ַחָּיָליו ִמְּלִהָּכֵנס 
ַּתַחת קֹוַרת ַּגג. הּוא ִנָּסה ְלַהְכִריז נֹוָאׁשֹות ִּכי ֵאין 
ִּכי  ֵהִבין  ְמֵהָרה  ַעד  אּוָלם  ַּבָּתְכִנּיֹות...  ִׁשּנּוי  ָּכל 
ְלַכּלֹות  ַהַחָּיִלים  ֲעלּוִלים  ְוִיָּכַנע,  ת  ִיְתַעּׁשֵ א  ִאם 
ָלׁשּוב  ַהֶּנֱאָסִפים  ְלָכל  הֹוָרה  ּוִמָּיד  ַזֲעָמם,  ֶאת  ּבֹו 

ְלָאֳהֵליֶהם.
ַהֶּגֶׁשם  ָזקּוק.  ַהֶּגֶנָרל  ָהָיה  א  יֹוֵתר  ָעֶבה  ְלֶרֶמז 
ִלְׁשלֹום  ֶׁשָחַׁשׁש  ְוַהְּמַפֵּקד  ְּבַזַעף,  ָלֶרֶדת   ִהְמִׁשי
ִמֵהר  ַמִים,  ּדֹוְלֵפי  ְּבאָֹהִלים  ָּגרּו  ֲאֶׁשר  ַחָּיָליו 
ְלָהִריץ ֶאת סּוסֹו ְלֵעֶבר ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשּבֹו ִהְתַּפֵּלל 
ְּכֵדי  ְלִהָּכֵנס  ִּבֵּקׁש  ַלָּמקֹום  ְּבַהִּגיעֹו  ַהַּמַהְרשָׁ"ם. 
ְלַחּלֹות ֶאת ָּפָניו ֶׁשל 'ַמְלַא ָהֱאִקים' – ִּכְלׁשֹונֹו, 

ּוְלַבֵּקׁש ֶאת ְסִליָחתֹו ַעל ֶשֶהֱחִציף ָּפָניו ְּכֶנְגּדֹו.
ְּבַהְכָנָעה,  ַהְּמַפֵּקד  ָּפָנה  ָהַרב",  ִלי  ִיְסַלח  "ָאָּנא, 
ִיְׂשָרֵאל  ֵּכאֵקי  ֵאין  ָאֵכן,  ִּכי  ִלְראֹות  "נֹוַכְחִּתי 
ּוְכַמְלָאָכיו, עֹוֵׂשי ְרצֹונֹו. ַמְבִטיַח ֲאִני ָלַרב ֶׁשִּמָּכאן 
ִמֶּמּנּו,  ֵאַלי  ֶׁשֻּתְפֶנה  ַּבָּקָׁשה  ָּכל  ֲאַמֵּלא   ָוֵאיָל
ְלַהִּגיַע  ַעְצמֹו  ְלַהְטִריַח  ַאף  יֹוֵתר   ָצִרי הּוא  ְוֵאין 
ֶׁשַּיְפֶנה  ְלַבָּקָׁשה  ַאף  ְלֵהָעֵתר  ֲאִני  ִמְתַחֵּיב  ֵאַלי. 
ָיכְֹלִּתי  ְּכָכל  ְוֶאְׁשַּתֵּדל  ְׁשִליָחיו,  ְּבֶאְמָצעּות  ֵאַלי 

ְלַמְּלָאּה".
ִנְלָהב  ְל'ָחִסיד'  ַהְּמַפֵּקד   ָהַפ  ָוֵאיָל ֶזה  ִמּיֹום 
ָהֱאִקים,  ֲארֹון  ֶׁשִּנְׁשָּבה  ּוְבֵעת  ַהַּמַהְרשָׁ"ם.  ֶׁשל 
ְּגדּוד  ְּברֹאׁש  ָצַעד  ַאף  ַהַּמַהְרשָׁ"ם,  ֶׁשל  ִּבְפִטיָרתֹו 
ַאֲחרֹון,  ָּכבֹוד  לֹו  ַלֲחק  ְּכֵדי  ִמָּטתוֹ  ַאֲחֵרי  ַחָּיִלים 

ּתֹו ֶׁשְּדָמעֹות זֹוְלגֹות ַעל ָּפָניו ַהְּקׁשּוחֹות.
'ַּדְרֵכי ָׁשלֹום' – אֶֹהל ֵׁשם אֹות לא

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

ַהּכֵֹהן ֶאת ָיָדיו ָלֲעבֹוָדה.
ִמִּמְצַות ִקּדּוׁש ָיַדִים ְוַרְגַלִים ֶׁשָּנֲהָגה ִּבְזַמן ֲעבֹוַדת ַהִּמְקָּדׁש, ָלְמדּו ֲחָכִמים 
ָהָאָדם  ַנֲעֶׂשה  ַׁשַחר,  ִעם  ַהְּתִפָּלה:  ִלְפֵני  ַׁשֲחִרית  ָיַדִים  ְנִטיַלת  ִמְצַות  ֶאת 
ִלְׁשמֹו.   ּוְלָבֵר ה'  ֶאת  ְלַׁשֵּבַח  ֶׁשִּנְבָרא  ַעל  ְלהֹודֹות  ְוָעָליו  ֲחָדָׁשה  ִּכְבִרָּיה 
ְלִפיָכ ָעָליו ְלִהְתַקֵּדׁש ְוִלּטֹל ָיָדיו ִמן ַהְּכִלי, ַּכּכֵֹהן ֶׁשְּמַקֵּדׁש ָיָדיו ִמן ַהִּכּיֹור 

קֶֹדם ֲעבֹוָדתֹו (ַרְׁשבָּ"א, ׁשּו"ת ח"א סי' קצא). 

ִּבְרַּכת 'ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים'
ֶעֶבד ְלֶמֶל ָּבָׂשר ָוָדם, ַהְּמָׁשֵרת ֶאת ַמְלּכֹו, ְמַצֶּפה ֶׁשַּיִּכיר לֹו ַהֶּמֶל טֹוָבה 
ְּפֻעָּלה  ָּכל  ַעל   ַהֶּמֶל ֶאת   ּוְלָבֵר ְלהֹודֹות  ַיֲעמֹד  ֶׁשֹּלא  ּוְבַוַּדאי   ,ָּכ ַעל 
ֶׁשעֹוֶׂשה ְּבִמְצָותֹו. א ֵכן ְיהּוִדי, ֶׁשְּבָכל ֵעת ֶׁשהּוא זֹוֶכה ְלַקֵּים ֶאת ִמְצוֹות 
ַהּבֹוֵרא, ַמְקִּפיד הּוא ְלָבֵר ּוְלהֹודֹות ְלבֹוְראֹו. ְּבָכ ַמְצִהיר הּוא ֶׁשהּוא ֵאינֹו 
ַהָּכָרה   ִמּתֹו ֶאָּלא  ָחִליָלה,  ַהּבֹוֵרא   צֶֹר ֶׁשֵהן  ִמּשּׁום  ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ְמַקֵּים 
ַוֲהָבָנה ֶׁשִּקּיּום ַהִּמְצוֹות הּוא ּתֹוֶעֶלת ֲעבּורֹו ְלַהֲעלֹותֹו ּוְלַקְּדׁשֹו. "ָלֶזה ָאנּו 
ה ּוְפִריׁשּות ּוַמֲעָלה ָהָיה  אֹוְמִרים 'ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו', ְּכלֹוַמר ִּכי ְקֻדּׁשָ

ָלנּו ֶלֱהיֹוֵתנּו ְמֻצּוִים ְּבִמְצֹוָתיו". (ֵּבית ֱאִקים [ַלַמִּבי"ט] ַׁשַער ַהְּתִפָּלה יט). 
ְּכָכל ִּבְרכֹות ַהִּמְצוֹות ַאף ְלִמְצַות ְנִטיַלת ַהָּיַדִים ִּתְּקנּו ְּבָרָכה: "ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו 
ַהּתֹוָרה,  ִמן  ִמְצָוה  זֹו  ֵאין  ֶׁשָּכָאמּור  ַאף  ָיָדִים".  ְנִטיַלת  ַעל  ְוִצּוָנוּ  ְּבִמְצוֹ ָתיו 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִצּוָנוּ  ֶׁשֵּכן  'ְוִצּוָנוּ',  ָלׁשֹון:  ַּבְּבָרָכה  ִּתְּקנּו  ָמקֹום  ִמָּכל 
ֲאֶׁשר יֹורּוךָ...  ַהּתֹוָרה  ִּפי  יא): "ַעל  יז  (ְּדָבִרים  ֲחָכִמים, ַּכָּכתּוב  ְּבִדְבֵרי  ִלְׁשמַֹע 

א ָתסּור ִמן ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְל" (ַרְמָּב"ם ְּבָרכֹות ו ב).

'ְנִטיָלה' ְוא 'ְרִחיָצה'
ִלְכאֹוָרה ֵיׁש ְלָהִבין, ַמּדּוַע ָּבֲחרּו ֲחָכִמים ְלַתֵּקן ְּבֻנַּסח ַהְּבָרָכה: "ַעל ְנִטיַלת 
ִלְלׁשֹון  יֹוֵתר  ַהּדֹוָמה  ָלׁשֹון  זֹו  ֶׁשֲהא  ָיַדִים",  ְרִחיַצת  "ַעל  ְוא:  ָיָדִים", 

ַהָּפסּוק (ְׁשמֹות ל כא): "ְוָרֲחצּו ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ְוא ָיֻמתּו"?
ִלְׁשֵאָלה זֹו ִנְדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ּוֵפְרׁשּו ְּבַכָּמה ֳאָפִנים:

א. ֶהָערּו (ֵעֶר נטל ב) ֵּפֵרׁש ִּכי ִּבְזַמָּנם ְרִחיָצה זֹו ָהְיָתה ַנֲעֵׂשית ְּבֶאְמָצעּות 
ְּכִלי ְמֻיָחד ּוְׁשמֹו ָהָיה 'ַנְטָלא'. ַעל ֵׁשם ְּכִלי ֶזה ְמָבְרִכים 'ַעל ְנִטיַלת ָידִָים'. 

ב. ְּבֵסֶפר ַהַּפְרֵּדס ְלַרִׁש"י (ִעְנְיֵני ְנִטיַלת ָיַדִים) ֵהִביא ְּבֵׁשם ַרב ַהאי ָּגאֹון, ֶׁשהּוא 
ְלַמְעָלה,  ָיָדיו  ֶׁשַּיְגִּביַּה   ָצִרי ֶׁשַהּנֹוֵטל  ב)  ד  (סֹוָטה  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ִמּשּׁום 

ֵאם". ּוְנִטיָלה ַמְׁשָמעּוָתּה ֲהָרָמה ַּכָּכתּוב (ְיַׁשְעָיה סג ט): "ַוְיַנְּטֵלם ַוְיַנּׂשְ
ג. ֵיׁש ֶׁשֵּפְרׁשּו ֶׁשִּתְּקנּו ְלָבֵר ְּבָלׁשֹון זֹו, ְּכֵדי ְלַהְדִּגיׁש ֶׁשִּמְצָוה זֹו א נֹוֲעָדה 
ִלְרִחיָצה ְּבָעְלָמא ַלֲהָסַרת ַהֻּזֲהָמה ֵמַהָּיַדִים, ֶאָּלא ְלַטֲהָרן ּוְבָכ ְלַהֲעלֹות ֶאת 

ַּדְרָּגָתן, ְוָכָאמּור ְנִטיָלה ַמְׁשָמעּוָתּה ֲהָרָמה ('ִסּדּור אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות' – 'ִעּיּון ְּתִפָּלה').

ֶּגֶׁשם ְּבַחג ָהֲעֶצֶרת

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ֶּגֶׁשם

ּור ִספּפּ ם
ת ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים ְ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

ה ִפָלּ ֵסֶדר ַהְתּ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ּבְ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
על ְנט כת

ִנינני ּפְ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים  ת ִמכ ִמְכּתְ מִמככְכְ ם 
ְלַמֲעֶרֶכת ָעלֹון 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים' 

ְּבלֹוְמִדי ְּבֵסֶדר ַהַּדף ַהּיֹוִמי ֶאת ַהִּמְׁשָנה ַהְּמָפֶרֶטת ֶאת ל"ט ֲאבֹות ַהְּמָלאכֹות 
'ַמֶּכה ְּבַפִּטיׁש' ִהיא ַהַהְגָּדָרה ַהְּמֻדֶּיֶקת  (ַׁשָּבת עג א), ִהְרַהְרִּתי ִּכי ְמֶלאֶכת 
ִמַּצד  ִּכ'ְמָלאָכה'  ֻמְגֶּדֶרת  ֵאיָנּה  ְּבַפִּטיׁש  ַהַהָּכָאה  ָאֵמן.  ֲעִנַּית  ֶׁשל  ִלְפֻעָּלָתּה 
ָלּה  ֵאין   – 'ָאֵמן'   ָּכ ַהְּכִלי.  ֲעִׂשַּית  ִנְגֶמֶרת  ָיָדּה  ֶׁשַעל  ְּבָׁשָעה  ֶאָּלא  ַעְצָמּה 
ַּבָּקָׁשה.  אֹו  ְּבָרָכה  ְלַאֵּמת  ָּבָאה  ִהיא  ַּכֲאֶׁשר  ֶאָּלא  ַעְצָמּה,  ִמַּצד  ַמְׁשָמעּות 
ֲעִנַּית ָהָאֵמן ִהיא ַה'ַּמֶּכה ְּבַפִּטיׁש' ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה ִנְׁשֶלֶמת ַהְּבָרָכה, ּוַבד ְּבַבד 

ִהיא ַּגם ַהַּפִּטיׁש ַהּנֹוֵקׁש ַעל ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן.
ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה,

מ.ר. - ֵליְקוּוד, ְניּו ֶג'ְרִזי.

ָּברּו ְמקֹור ַהְּבָרָכה ַאָּתה, ה' ֲאדֹון ַהּכֹל ֱאֵקינּו ַּתִּקיף ּוַבַעל ַהְּיֹכֶלת 
ְוִצּוָנּו  ְּבִמְצֹוָתיו  ִקְּדָשׁנּו  ֲאֶשר  ָהעֹוָלם   ֶמֶל ֻּכָּלם  ַהּכֹחֹות  ּוַבַעל 

ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ֶׁשהֹורּו ָלנּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים ִמן ַהְּכִלי. 

ָאֵמן – ֱאֶמת ֶׁשָעֵלינּו ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ֶׁשִּקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצּוָנּו ִלּטֹל 
ָיַדִים ַׁשֲחִרית. 


