
ַהֲעלְֹתָך ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּבַׁשָּבת נֹוֶהֶגת ִׂשְמָחה רּוָחִנית
"ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם" (במדבר י י)

ׁשְֹמֵרי   בְַמְלכּוְת ַׁשָּבת: "ִיְׂשְמחּו  ֶׁשל  מּוָסף  ְּתִפַּלת  ִמּנַֹסח 
ִלְׂשמַֹח  ְמֻיֶחֶדת  ִמְצָוה  ֵיׁש  ִּכי  ִנְרֶאה  עֶֹנג...",  ְוקֹוְרֵאי  ַׁשָּבת 
ּבֹוֵלי ַהֶּלֶקט' (ִעְנַין ַׁשָּבת סי'  ָּבת. ָמקֹור ְלָכ ֵהִביא ַה'ּׁשִ ְּביֹום ַהּׁשַ
פב) ְּבֵׁשם ַרִּבי ֲאִביְגדֹור ַּכ"ץ ִמְּדָרַׁשת ַהִּסְפִרי (ְּבַהֲעְתָך עז) ַעל 
ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: "'ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם' – ֵאּלּו ַׁשָּבתֹות", ֲהֵרי 
ַהּטּוִרים  ַּבַעל  ִׂשְמָחה.  ְּכיֹום  ֻמְגֶּדֶרת  ָּבת  ַהּׁשַ ֶׁשַאף  ְמפָֹרׁש 
הֹוִסיף ְוָכַתב ֶרֶמז ַלָּדָבר: ֵּתַבת "ִׂשְמַחְתֶכם" ִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיה 

ָּבת'.  'ַּגם ְּביֹום ַהּׁשַ
ִעם  ַהְּדָבִרים  ִבים  ִמְתַיּׁשְ ֵּכיַצד  ְלָהִבין  ֵיׁש  ֶׁשִּלְכאֹוָרה  ֶאָּלא 
ו  יו"ט  ְׁשִביַתת  ַרְמָּב"ם  (ְרֵאה  ַהּפֹוְסִקים  ִמִּדְבֵרי  ִלְכאֹוָרה  ַהִּנְרֶאה 
ְמָחה נֹוֶהֶגת ַרק ַּבּמֹוֲעִדים, ְוִאּלּו ְּבַׁשָּבת  טז-יז) ֶׁשִּמְצַות ַהּׂשִ

ֵאין ָלנּו ֶאָּלא ִחּיּוב עֶֹנג?
ֵּבֵאר ַרִּבי ַאְבָרָהם ַחִּיים ׁשֹור:

ְוִאּלּו  ַּבּמֹוֲעִדים,  ַרק  ִהְצַטּוֵינוּ  ַהּגּוָפִנית  ְמָחה  ַהּׂשִ ַעל  ָאֵכן, 
ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתּה:  רּוָחִנית  ִׂשְמָחה  ַעל  ִהְצַטּוֵינוּ  ָּבת  ַהּׁשַ ְּביֹום 
 ִמָּכ ַאף  ֶׁשִּנְרֶאה  ְּכִפי  ָעֵלינּו,  ּוְבַמְלכּותֹו  ַּבה'  ִׂשְמָחה 
ׁשְֹמֵרי   בְַמְלכּוְת "ִיְׂשְמחּו  ַהְּתִפָּלה:  ְמַסְּדֵרי  ֶׁשִהְדִּגיׁשּו 

'ּתֹוַרת ַחִּיים' ֻחִּלין כו ב ַׁשָּבת". 

ֲאִמיַרת 'ַוְיִהי ִּבְנסֹעַ' ְּכֶנֶגד ַהַּמִּזיִקים
"ַוְיִהי ִּבְנסֹעַ ָהָארֹן ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה קּוָמה ה' ְוָיֻפצּו אְֹיֶבי ְוָיֻנסּו 

ְמַׂשְנֶאיךָ ִמָּפֶני" (י לה)
ָנַתן  זֹוֶנְנֶפְלד,  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ְירּוָׁשַלִים,  ֶׁשל  ַרָּבּה 
ִּבְנסֹעַ'  'ַוְיִהי  ָּפָרַׁשת  ֶאת  לֹוַמר  ִיְׂשָרֵאל  ְלִמְנַהג  ִנְפָלא  ַטַעם 
ְלָחן' או"ח קלד  ְּבֵעת הֹוָצַאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ִלְקִריָאה (ְרֵאה 'ָערּו ַהּׁשֻ
ד). ֶאת ַהַּטַעם ָאַמר ִּבְדָרָׁשתֹו ְּבַמֲעַמד ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ִליִׁשיַבת 

'ְׂשַפת ֱאֶמת' ֶׁשִהְתַקֵּים ְּבחֶֹדׁש ַּתּמּוז ַּתְרָּפ"ו:
 ָּכ ה,  ַהְּקֻדּׁשָ ּכֹחַ  ֶׁשִּמְתעֹוֵרר  ֶׁשְּכָכל  הּוא  ָידּוַע  ָּדָבר 
ְוִהֵּנה,  טּותֹו.  ִהְתַּפּׁשְ ֶאת  ִלְמנַֹע  ַהְּמַקְטְרִגים  ִמְתעֹוְרִרים 
ֵמַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ַוַּיְקֵהל רו א) ַמְׁשָמע ִּכי ִּבְׁשַעת הֹוָצַאת ֵסֶפר 
ִּבְמֻיָחד  ַהְּמֻסֶּגֶלת  ָרצֹון  ֵעת  ִמְתעֹוֶרֶרת  ֵמָהָארֹון  ַהּתֹוָרה 
ְּכאֹוָתן  ה'.  ֲעבֹוַדת  ְוַעל  ה  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ ְּדָבִרים  ַעל  ְלַבָּקָׁשה 
ַּבָּקׁשֹות ְטִמירֹות ַהֻּמְזָּכרֹות ִּבְתִפַּלת 'ְּבִריךְ ְׁשֵמּה' ֶׁשהּוְבָאה 
ַּבּזַֹהר (ָׁשם) ֶׁשֵּיׁש ְלאֹוְמָרּה ִּבְׁשַעת ְּפִתיַחת ָהָארֹון. ָלֵכן ָאנּו 
ְמַׂשְנֶאיךָ  ְוָיֻנסּו   אְֹיֶבי ְוָיֻפצּו  ה'  "קּוָמה  ְלַבֵּקׁש:  ַמְקִּדיִמים 
 ְוָכ ָעֵלינּו,  ֶׁשִהְתעֹוְררּו  ְמַקְטְרִגים  אֹוָתם  ְּכֶנֶגד   ,"ִמָּפֶני

'ָחְכַמת ַחִּיים'ִנְזֶּכה ֶׁשִּתְתַקֵּבְלָנה ַּבָּקׁשֹוֵתינּו.

ַּבל ְנַבְזֵּבז ֵעת ָרצֹון ַעל 'ַּתּפּוֵחי ֲאָדָמה' 
"ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו ַּתֲאָוה ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ַּגם ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר" (יא ד)
יחֹוָתיו ִלְבֵני ְיִׁשיָבתֹו ִסֵּפר ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים': ְּבַאַחת ִמּׂשִ

ִּבְפרֹץ ַהַּמְהֵּפָכה ַהּבֹוְלֶׁשִביִקית ְּברּוְסָיה, זֹו ֶׁשֻהַּדח ָּבּה 

ְּבּפֹודֹוְלְסק,  ְּבַמֲעָצר  ְוהּוַׂשם  ִני  ַהּׁשֵ ִניקֹוַלאי  ָהרּוִסי  ַהָּצאר 
ִלְמָנתֹו  ְלהֹוִסיף  ִמּשֹׁוָביו  ָהִרְׁשִמית  ַּבָּקָׁשתֹו  ִהְתַּפְרְסָמה 
ַהּכֹל  ָׁשֲחקּו  ֵעת  ְּבאֹוָתּה  ֲאָדָמה...  ַּתּפּוֵחי  ְׁשֵני  ַהּיֹוִמית 
ַמֲעַדֵּני  ָּכל  ָעלּו  ֻׁשְלָחנֹו  ֶׁשַעל  ַהָּגדֹול,  ַהָּצאר  ְלִמְׁשַּבּתוֹ; 
עֹוָלם, א ָמָצא ַעל ָמה ְלַבֵּקׁש ְּבֵעת ָרצֹון, ִּכי ִאם ַעל ְׁשֵני 

ַּתּפּוֵחי ֲאָדָמה...
ֶאת ְּדָבָריו ִסֵּים ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ְּבֶלַקח נֹוֵקב:

"ַיִּקיַרי! ַהֹּלא ָּבָניו ְרחּוָמיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָאנּו. ְוִהֵּנה, 
ֶׁשַנְחּפֹץ.  ָּכל  ֵמָאִבינּו  ְלַבֵּקׁש  ָאנּו  ְיכֹוִלים  ֶׁשָּבֶהן  ִעִּתים  ֵיׁש 
ִהְזַּדְּמֻנּיֹות  ַמְחִמיץ  ֵאינֹו  ַהִאם  ַעְצמֹו  ַעל  ֶאָחד  ָּכל  ִיְתּבֹוֵנן 

ֵאּלּו ְּבַבָּקׁשֹות ַּגְׁשִמּיֹות ְּפחּותֹות..."
יחֹות ֲאִבי אֹות לט  'ִמְכְּתֵבי ֶהָחֵפץ ַחִּיים' ֻּדְגָמה ִמּׂשִ

'ָּדָגה' ְּבאּוָׁשה ְּבא ְּבָרָכה
"ָזַכְרנּו ֶאת ַהָּדָגה ֲאֶׁשר נֹאַכל ְּבִמְצַרִים ִחָּנם" (יא ה)

ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ְּבַהר קח א) ֵּפְרׁשּו: "'ִחָּנם' – ְּבא ְּבָרָכה". ְוֵיׁש 
ְלָהִבין ַמּדּוַע א ֵּבְרכּו ִיְׂשָרֵאל ַעל ַהָּדִגים ֶׁשָאְכלּו ְּבִמְצַרִים?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ְיהֹוֻׁשַע ְפרּוָמן ִמּלֹוְדז':
ַוִּיְבַאׁש  ֵמָתה  ַּבְיאֹר  ֲאֶׁשר  "ְוַהָּדָגה  כא):  ז  (ְׁשמֹות  ֵמַהָּפסּוק 
ֶׁשָּנַקט  ָמקֹום  ֶׁשְּבָכל  ה),  יא  (ַּבִּמְדָּבר  ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו  ָּדַרׁש  ַהְיאֹר" 
ָּכאן  ְוַאף  ְּבאּוִׁשים.  ְלָדִגים  ַּכּוָָנתוֹ   – "ָּדָגה"  ָלׁשֹון  ַהָּכתּוב 
ָאְמרּו ִיְׂשָרֵאל: "ָזַכְרנּו ֶאת ַהָּדָגה ֲאֶׁשר נֹאַכל ְּבִמְצַרִים", ִּכי 

א ָהיּו ַהִּמְצִרים ַמֲעִניִקים ַלְּיהּוִדים ִמן ַהָּדִגים ֶׁשָּדגּו ְּבאֹותֹו 
ה ָיִמים  ַהּיֹום, ִּכי ִאם ִמָּדִגים ֶׁשָעְמדּו ְּבֵביָתם ַאְרָּבָעה ַוֲחִמּׁשָ
ֶטֶרם  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבְרכּו  א  ַמּדּוַע  מּוָבן  ֶזה  ְלִפי  ֶׁשִּנְבֲאׁשּו.  ַעד 
ּוְמֻקְלָקל  ְמֻעָּפׁש  ַמֲאָכל  ַעל  ְמָבְרִכים  ֵאין  ֶׁשֵּכן  ֲאִכיָלָתם, 

'ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ְיהֹוֻׁשַע'(ְרֵאה שו"ע או"ח רד א ומשנ"ב ָׁשם ס"ק ב).

ְּבִלי ַמֲחָׁשָבה ֵאין ַטַעם
ֶמן" (יא ח) "ְוָהָיה ַטְעמֹו ְּכַטַעם ְלַׁשד ַהּׁשָ

ִּבְׁשכּוַנת  ְיֻׁשרּון'  ֲעַדת  'ְקַהל  ַרב  ְׁשֹוואבְּ  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ִסֵּפר 
'וֹוִׁשיְנְגטֹון ַהייְטס' ֶשְּבַמְנֶהֶטן:

ְׁשָאַלִני  ַחִּיים',  ֶה'ָחֵפץ  ֶׁשל  ְלַחְדרֹו  ְלִהָּכֵנס  ֶׁשָּזִכיִתי  "ְּבֵעת 
ָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֵני  א)  עה  (יֹוָמא  ֲחָכִמים  ִּדְבֵרי  ַעל  ְלַדְעִּתי 
א  ִאם  ָהָיה  'ּוָמה  ָעָליו;  ֶׁשָחְׁשבּו  ַטַעם  ָּכל  ַּבָּמן  טֹוֲעִמים 

ָחְׁשבּו ְּכָלל?' ָּתַמּה.
הּוא א ִהְמִּתין ִלְתׁשּוָבה ּוִמָּיד ֵהִׁשיב ְּבַחּדּות: 'ָּפׁשּוט ֶאְצִלי 
ַטַעם,  ׁשּום  ִהְרִּגיׁש  א  ָּדָבר  ׁשּום  ַעל  ָחַׁשב  ֶׁשֹּלא  ֶׁשִּמי 
ֶׁשֵּכן ַהָּמן ָהָיה ָמזֹון רּוָחִני. ּוְכמֹו ְּבָכל ִעְנָין רּוָחִני – ִאם ֵאין 

ַמְׁשִקיִעים ּבֹו ַמֲחָׁשָבה, ַטֲעמֹו נֹוָתר ָטֵפל'.
ְוהֹוִסיף ִּבְׂשַפת ָהִאיִדיׁש: 'ָאז ְמ'ֶלעֶרְנט אוּן ְמ'ְטַראְכט ִניט 
– הָאט דָאס קֵיין טַעַם נִיט, אַז ְמ'דַאוֶוענְט אוּן ְמ'טְרַאכְט 
נִיט – הָאט דָאס קֵיין טַעַם נִיט!" ֵלאמֹר: ְּכֶׁשּלֹוְמִדים ְּבִלי 
ַלֲחׁשֹב – ֵאין ַטַעם ַּבִּלּמּוד, ּוְכֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ְּבִלי ַמֲחָׁשָבה – 

'ְלִתְּת ֶעְליֹון' ֵאין ָּכל ַטַעם ַּבְּתִפָּלה".

ְרִמיַזת ֵׁשם ַהחֹוֶלה ַּבְּתִפָּלה
"ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ה' ֵלאמֹר ֵא-ל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה" (יב יג)

"ָּכל  א):  לד  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ָלְמדּו  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ְּתִפָּלתֹו  ִמֻּנַּסח 
ַהְּמַבֵּקׁש ַרֲחִמים ַעל ֲחֵברֹו, ֵאין ָצִרי ְלַהְזִּכיר ְׁשמֹו, ֶׁשֶּנֱאָמר: 
'ֵא-ל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה' – ְוא ְקִמְדָּכר ְׁשֵמּה ְּדִמְרָים". ְואּוָלם 
ָּכַתב ַה'ָּמֵגן ַאְבָרָהם' (קיט א) ְּבֵׁשם ַהַּמֲהִרי"ל (ִהְלכֹות ְׂשָמחֹות א), 
ֶׁשַרק ַהִּמְתַּפֵּלל ַעל ֲחֵברֹו ְּבָפָניו ִּכְתִפַּלת מֶֹׁשה ַעל ִמְרָים, 
ֵאין ָצִרי ְלַהְזִּכיר ֶאת ְׁשמֹו, ַא ַהִּמְתַּפֵּלל ַעל ֲחֵברֹו ֶׁשֹּלא 

ְּבָפָניו ָצִרי ְלַהְזִּכיר ֶאת ְׁשמֹו. 
מֶֹׁשה  ִהְזִּכיר  ֶׁשֹּלא  ֶׁשַאף  ִחֵּדׁש,  ֶאְפַרִים'  ַמֲחֵנה  'ֶּדֶגל  ַּבַעל 
ֶאת  ָּבּה  ָרַמז  ָמקֹום  ִמָּכל  ִּבְתִפָּלתֹו,  ִמְרָים  ֶׁשל  ְׁשָמּה  ֶאת 
[ַּבת]  'ִמְרָים  ְּבִגיַמְטִרָּיה:  ֵהן  ָנא"  "ְרָפא  ֵּתבֹות  ֶׁשֵּכן  ְׁשָמּה. 
ִהיא  ֲחָכִמים  ֶׁשַּכָּוַנת  שָכר'  ִיּׂשָ ַה'ְּבֵני  ָלַמד  ִמְּדָבָריו  יֹוֶכֶבד'. 
ֶׁשַאף ֶׁשֵאין צֶֹר ְלָפֵרׁש ֶאת ֵׁשם ַהחֹוֶלה ִּבְתִפָּלה ַהֶּנֱאֶמֶרת 
ְּבָפָניו, ִמָּכל ָמקֹום ֵיׁש ִלְרמֹז ֶאת ְׁשמֹו. ּוְכִפי ֶׁשְּמֻדָּיק ִמְּלׁשֹון 
ַהְּגָמָרא: "ְוא ְקִמְדָּכר ְׁשֵמּה ְּדִמְרָים", ְּכלֹוַמר ֶׁשֹּלא ִהְזִּכיר 

ֶאת ְׁשָמּה ְּבֵפרּוׁש, ִּכי ִאם ְּבֶרֶמז. 
שָכר'] ְּבָרכֹות לד א  'ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים'; 'ַמִּגיד ַּתֲעלּוָמה' [ִל'ְבֵני ִיּׂשָ

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

ני ּפְ ם
'ָאֵמן' 'ְּבַהֲעְתָך ֶאת ַהֵּנרֹת'

"ְוֶזה ַמֲעֵׂשה ַהְּמנָֹרה ִמְקָׁשה ָזָהב" (ח ד) 
ְִּדָבָריו ַעל אֹודֹות ִמְצַות ַהְדָלַקת ֵנר ֲחֻנָּכה, ּכֹוֵתב ַהְּמֻקָּבל 
ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ַקייְדנֹוֶבר ִחּדּושׁ ָּגדֹול ַהּנֹוֵגַע ַלֲעִנַּית ָאֵמן 

ַעל ִּבְרַּכת ַהְדָלַקת ֵנר ֲחֻנָּכה ּוְׁשַאר ִּבְרכֹות ַהִּמְצָוה: 
ְוִנְבָרִאים  נֹוָלִדים  עֹוֶׂשה  ֶׁשָאָדם  ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  "ְּבָכל 
ַמְלָאִכים ְקדֹוִׁשים ִמֶּמָּנה, ּוְלָכל ִמְצָוה ֶׁשִּנְבָרִאים ִמֶּמָּנה 
ַמְלָאִכים, ֵהם ִנְקָרִאים: 'ַמֲחֶנה ֶׁשל ִמְצָוה זֹו'. ְוֶזהּו ָּפׁשּוט, 
ֶׁשְּבָכל ִמְצָוה ֶׁשְּמָבְרִכים ָעֶליָה, ִמְתַאְּסִפים ֵאֶליָה אֹוָתם 
ַהַּמְלָאִכים ְועֹוְמִדים ְסִביבֹות ַהְּמָבֵר ְוׁשֹוְמִעים ַהְּבָרָכה 
ְועֹוִנים ָאֵמן. ְוֶרֶמז ַלָּדָבר: 'ַמְלָא' הּוא ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן', 
ְלאֹוָתם  ְיַכּוְנּו  ִּבְבָרָכה...  ָאֵמן  עֹוִנים  ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ְוָלֵכן 

."'ַהַּמְלָאִכים ֶׁשַּיֲענּו 'ָאֵמן', ִּכי 'ָאֵמן' ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ַמְלָא
'ַקב ַהָּיָׁשר' ֶּפֶרק צח 

ֶׁשְּלָפֵנינּו,  ֵמַהָּפסּוק   ְלָכ ֶרֶמז  ָנְתנּו  ְרׁשּומֹות  ּדֹוְרֵׁשי 
ַהֵּנס  ֶׁשֵּמֲחַמת  ַהִּמְקָּדׁש,  ְמנֹוַרת  ְּבַהְדָלַקת  ָהעֹוֵסק 
ֶׁשָראֵׁשי  ְוהּוא  ֲחֻנָּכה,  ֵנר  ְלַהְדִליק  ִּתְּקנּו  ָּבּה  ֶׁשַּנֲעָׂשה 
ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֵהם  ִמְקָׁשה"  ַהְּמנָֹרה  ַמֲעֵׂשה  "ְוֶזה  ַהֵּתבֹות: 

ְרֵאה 'ֶנֶפׁש יֹוֵסף' [ְלַרִּבי יֹוֵסף מֹוְרּדֹוךְ, ַׁשאלֹוִניִקי תרט"ז]'ָאֵמן'. 

ַהֲעלְֹתָך ת ּבְ ָרׁשַ 334ּפָ תש"פ
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ְמֻׁשָּלם  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר  ַּתְרָצ"ט.  ְׁשַנת 
שָכר ַאְׁשְּכַנִּזי ִמְּסַטאִניְסַלב ִזי"ַע ִמֶּגַזע  ִיּׂשָ
ְלִהָּמֵלט  ִהְצִליַח  ָאֶלעְסק,  ֵּבית  ַצִּדיֵקי 
ִמּוִיָנה ִּביַרת אֹוְסְטִרָּיה ְוִעיר ְמגּוָריו. ָהָיה 
ַלְּזַמן   ָסמּו ָהַאֲחרֹון,  ֶׁשִּלְפֵני  ָּבֶרַגע  ֶזה 
ְלטֹונֹות.  ַהּׁשִ ִּביֵדי  ָעִרים  ַהּׁשְ ֶׁשִּנְסְּגרּו 
ַהִּביָרה,  ְללֹוְנדֹון  ָעַקר  ִזי"ַע  ָהַאְדמֹו"ר 
ַהָּיִמים  ִּבְרבֹות  ְלָהִקים  ָהָיה  ָעִתיד  ֶׁשָּבּה 
ֶאת ֵּבית ִמְדָרׁשֹו, ֶׁשַעד ְמֵהָרה ָהָיה ְּכֶאֶבן 
ָהִעיר  ִמיהּוֵדי  ֵמאֹות  ַּבֲעבּור  ׁשֹוֶאֶבת 

ֶׁשִהְתַחְּממּו ְלאֹורֹו.
ַעל  ָׁשַקט  א  שָכר  ִיּׂשָ ְמֻׁשָּלם  ַרִּבי 
ִּכי  ּוִבְראֹותֹו  ְסִביבֹו  ִהִּביט  הּוא  ְׁשָמָריו. 
ְּבלֹוְנדֹון  ַהּתֹוָרה  ְּבַתְלמּוֵדי   ַהִחּנּו ַמַּצב 
ְמֵהָרה  ַעד  ֶהְחִליט  ִׁשּפּור,  ָטעּון  ַהִּביָרה 

ְלִהָּכֵנס ְלעִֹבי ַהּקֹוָרה.
ֵּבין ֶיֶתר ְּפֻעּלֹוָתיו ְלִחּזּוק ִּבְדֵקי ַהַּיֲהדּות, 
ַהֵּסֶפר  ְּבָבֵּתי  ִּכי  ִלְראֹות  ָהַרִּבי  נֹוַכח 
ַהְיּהּוִדִּיים ְּבלֹוְנדֹון ָנֲהגּו ְלַהְתִחיל ְלַלֵּמד 
ָהָאֶל"ף-ֵּבי"ת  ְקִריַאת  ֶאת  ַהְּיָלִדים  ֶאת 
ַרק ְּבִגיל ָחֵמׁש, ְּכִפי ֶׁשָּנֲהגּו ְּבָבֵּתי ַהֵּסֶפר 
ַעד  ְלִלּבוֹ  ָנְגָעה  זֹו  ֻעְבָּדה  ַהְּכָלִלִּיים. 
ְמֻסָּכן  ִׁשּנּוי   ְּבָכ ָרָאה  הּוא  ֶׁשֵּכן  ְמאֹד, 
ְמסּוָרה  ֶׁשָהְיָתה  ַהָּטהֹור   ַהִחּנּו  ִמֶּדֶר
ְלַמֲעֶׂשה  ִמַּמְחָׁשָבה  ְלדֹור.  ִמּדֹור  ְּבָיֵדינּו 
הּוא ָּפָנה ְּבִעְנָין ֶזה ִלְמַנֲהֵלי ָּבֵּתי ַהֵּסֶפר 
ַהְיּהּוִדִּיים ְּבלֹוְנדֹון ְוִהְׁשִקיַע ָׁשעֹות ַרּבֹות 
ְּבַמֲאַמֵּצי ִהְׁשַּתְּדלּות ְוִׁשְכנּוַע. ַעד ֶׁשָּזָכה 
ְלַחֵּדׁש  ְּכֶׁשִהְצִליַח  ַהֻּמְגָמר,  ַעל   ְלָבֵר
ַהּיֹוִמין  ַעִּתיַקת  ַהְּיהּוִדית  ַהָּמסֶֹרת  ֶאת 
ְלָהִביא  ִיְׂשָרֵאל:  ְּתפּוצֹות  ְּבָכל  ֶׁשָּנֲהָגה 
ּתֹוָרה  ְלַתְלמּוד  לֹוׁש  ַהּׁשָ ֶּבן  ַהֶּיֶלד  ֶאת 
ְּבַטִּלית  ָעטּוף  ְּבַחָּייו  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבַּפַעם 
ָהאֹוִתּיֹות  צּוַרת  ֶאת  ְלַלְּמדֹו  ּוְלַהְתִחיל 

ְּכָבר ְּבִגיל ָקָטן ֶזה.
ָהַרִּבי  ֶׁשָרַחׁש  ָהַרָּבה  ַהַהֲעָרָכה   ִמּתֹו
ֵאיָתן  ְּכָבִסיס  ְּביֹוֵתר   ָהַר ַּבִּגיל   ַלִחּנּו
ְמֻׁשָּלם  ַרִּבי  ֶהֱחִׁשיב  ַהְּיהּוִדי,  ְלַחֵּיי 
שָכר ֶאת ְּפֻעָּלתוֹ זֹו ַעד ַאֲחִרית ָיָמיו.  ִיּׂשָ
ְּבֶמֶׁש ָּכל ְיֵמי ַחָּייו הּוא ָרָאה ָּבּה ְזכּות 
ַמְעָלה.  ֶׁשל  ִּדין  ְלֵבית  ֶׁשְּתַלּוֵהּו  ְּגדֹוָלה 
ֶׁשהֹוָרה  ַעד  אֹוָתּה,  ֶהֱחִׁשיב   ָּכ ְּכֵדי  ַעד 
ֶאֶבן  ֲעֵלי  ּוְלחֹוְרָטּה  ְלַהְזִּכיָרּה  ְּבַצּוָָאתֹו 
ּוְׁשנֹוָתיו  ָיָמיו  ֲאִריכּות  ְלַאַחר  ַמֵּצָבתֹו 
ִיְׂשָרֵאל  ִמְנַהג  ֲעֶטֶרת  ֶׁשֶהֱחִזיר  ּוְלַצֵּין 
יֹוְׁשֵבי  ִיְׂשָרֵאל  ַיְלֵדי  ֶאת  ְוִזָּכה  ְליֹוְׁשנֹו 
לֹוְנדֹון, ְלַהְתִחיל ְּבִלּמּוד אֹוִתּיֹות ָהָאֶל"ף 

ֵּבי"ת ְּבִגיל ָׁשלֹוׁש ָׁשִנים.
ְּבֵבית  ָקְדׁשֹו  ַמֶּצֶבת  ַעל  ֶנֱחַרט  ְוכֹה 

ַהַחִּיים 'ֶענִפיְלד' ְּבַפֲאֵתי לֹוְנדֹון:
"ָזָכה ְלַזּכֹות ֶאת ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל, ִּתינֹוקֹות 
ִיְלְמדּו  ָׁשִנים  ג'  ֶׁשִּמּיֹום  ַרָּבן,  ֵּבית  ֶׁשל 
ְּתִפָּלה  זֹו  ִרָּנה  ְׂשאּו  ב'...  א'  ִעָּמֶהם 
ֲאבֹוָתיו  ֶזה  ּוִבְזכּות  ֲחִניָנה,  ַנְפׁשֹו  ְּבַעד 

ַהְּקדֹוִׁשים ַיְמִליצּו טֹוב ַּגם ַּבַעְדֶכם".
אּוִרי  ַרִּבי  הרה"צ  ְמקֹומֹו,  ּוְמַמֵּלא  ְּבנֹו 
 ַאְׁשְּכַנִּזי ָזָצ"ל ִמְּסַטאִניְסַלב, ֶׁשִּנְפַטר ַא
ָלַאֲחרֹוָנה ְלַאַחר ֶׁשִּנְדַּבק ִּבְנִגיף קֹורֹוָנה 
ַהִּסּפּור  ֶאת   ְלָכ ְּבֶהְקֵׁשר  ִסֵּפר  ַהּנֹוָרא, 

ַהָּבא:
ִעיֵרנּו  ִמּתֹוָׁשֵבי  ְּבִמְׁשָּפָחה  ָהָיה  ה  ַמֲעֹשֶ
לֹוְנדֹון, ֲאֶׁשר ְלַדֲאבֹון ִלָּבם, ְּבָנם ַהָּקָטן, 
ֶׁשֹּלא  ָׁשִנים  ֵׁשׁש  ְּכֵבן  ּוֻמְכָׁשר  ָחָכם  ֶיֶלד 
ֶאת  ִלְלמֹד  ָואֶֹפן  ָּפִנים  ְּבׁשּום  ָרָצה 
ֶׁשָחְרדּו  הֹוָריו  ַהְּקדֹוׁשֹות.  ָהאֹוִתּיֹות 
 ֶּדֶר ְּבָכל  ִלְלמֹד  ְלַׁשְּדלֹו  ִנּסּו  ַלֲעִתידֹו 
ּוַמֲאַמִּצים  ַרב  ְזַמן  ִהְׁשִקיעּו  ֵהם  ֶׁשִהיא. 

ַהֻּמְמִחים,  טֹוֵבי  ֶאת   ָּכ ְלֵׁשם  ִּגְּיסּו  ְוַאף 
ַהֶּיֶלד  ֶׁשל  מֹחֹו  הֹוִעיל.  א  ָּדָבר  אּוָלם 
ִהְסִּכים  א  הּוא  מַֹע.  ִמּׁשְ ֶנֱאַטם  ְּכמֹו 

ְלַנּסֹות, ּוְבַוַּדאי ֶׁשֹּלא ִהְצִליַח.
ָהְיָתה  ַהֶּיֶלד  ֶׁשל  ַהְּמסּוָרה  ִאּמוֹ 
ִּבְראֹוָתּה  ּוְתִמיָמה.  ְּכֵׁשָרה  ְיהּוִדָּיה 
עֹוִלים  ֵאיָנם  ָהַרִּבים  ַמֲאַמֶּציָה  ֶׁשָּכל 
ִהיא  נֹוָסף;  ִכּּוּון  ְלַנּסֹות  ֶהֱחִליָטה  ָיֶפה 
ְלֵעֶבר  ִמֵּביָתּה  ְוָיְצָאה  קּום  ִהְׁשִּכיָמה 
ְּבַפֲאֵתי  ַהּשֹׁוֵכן  'ֶעְנִפיְלד'  ַהַחִּיים  ֵּבית 
לֹוְנדֹון, ָׁשם ִּבְּקָׁשה ִלְׁשּפֹ ִׂשיַח ְוִלְקרֹא 
ֶאת ָּכל ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ַעל ִקְבֵריֶהם ֶׁשל 
ַּבָּמקֹום,  ַהְּטמּוִנים  ָהַרִּבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְּבַעד  טֹוב  ַּבְּמרֹוִמים  ֶׁשַּיְמִליצּו  ְּבִתְקָוה 
ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ָעָליו  ִיְתַאֲהבּו  ְלַמַען  ְּבָנּה. 
ִלְגּדֹל  יּוַכל   ְוָכ ַהְּקדֹוׁשֹות,  ְואֹוִתּיֹוֶתיָה 

ְלַתְלִמיד ָחָכם ִּכְׁשִאיָפָתם.
ַרְגֶליָה  ָעְמדּו  ֻמְקֶּדֶמת  ּבֶֹקר  ִּבְׁשַעת 
ְּבֶפַתח ֵּבית ַהַחִּיים, ּוִמָּיד ֵהֵחָּלה ַּבֲעבֹוַדת 
ֲאֻרּכֹות  ָׁשעֹות   ְּבֶמֶׁש ְּתִפָּלה.  זֹו  ַהֵּלב 
ָעְבָרה ָהִאָׁשּה ִמַּמֵּצַבת ַצִּדיק ֶזה ְלַמֵּצַבת 
ֵרֵעהּו, ּתֹו ֶׁשַּבד ְּבַבד ְמַרֲחׁשֹות ְׂשָפֶתיָה 
ֲאֶׁשר  ַעד  ּוְתִפּלֹות,  ְּתִהִּלים  ְּפסּוֵקי 
ָמִרי,  ַאָּבא  ֶׁשל  ְמנּוָחתֹו  ְלאֶֹהל  ִהִּגיָעה 
שָכר ִמְּסַטאִניְסַלב ָזָצ"ל. ַרִּבי ְמֻׁשָּלם ִיּׂשָ

ָעְמדּו  ַּכֲאֶׁשר  ֲעֵיפֹות  ָהיּו  ְּכָבר  ַרְגֶליָה 
ִהְתּבֹוְנָנה  ִהיא  ַהָּקדֹוׁש.  ָהאֶֹהל  ְּבֶפַתח 
ְּפֵני  ַעל  ָנחּו  ְוֵעיֶניָה  ַהְּיָׁשָנה  ַּבַּמֵּצָבה 
"ָזָכה  ַצּוָָאתֹו:  ִּפי  ַעל  ֶׁשֶּנֱחַרט  ַהִּכּתּוב 
ֶׁשל  ִּתינֹוקֹות  ִיְׂשָרֵאל  ַיְלֵדי  ֶאת  ְלַזּכֹות 
ִיְלְמדּו  ָׁשִנים  ָׁשלֹוׁש  ֶׁשִּמִּגיל  ַרָּבן  ֵּבית 

ִעָּמֶהם א' ב'..."
ֶאת  ִלְקרֹא  ַאף  ִהְסִּפיָקה  א  ָהִאָׁשּה 
ִהִּסיָקה  ֻּתָּמּה  ְלִפי  ַהִּכּתּוב.   ֶהְמֵׁש
ֵּמׁש  ֶׁשּׁשִ ַצִּדיק  ֶׁשל  ְּבִקְברֹו  ֶׁשְּמֻדָּבר 
ַּבֲעבּוָרּה  ָהָיה  ְוַהָּדָבר  ַּדְרְּדֵקי,  ִּכְמַלֵּמד 
ֶׁשּבֹו  ַהֶּמַתח  ַמִים.  ִמּׁשָ ֶׁשִּנְׁשַלח  ְּכאֹות 
ְוִהיא  ְּבַאַחת  ִהְתּפֹוֵגג  ְׁשרּוָיה  ָהְיָתה 
ְמַדֶּבֶרת  ֶׁשִהיא   ּתֹו סֹוֵער  ְּבֶבִכי  ָּפְרָצה 
ֶאל ַהַּצִּדיק ְּבַסֲעַרת רּוַח ּוְבתֹם ֵלב, ְוכֹה 

ָאְמָרה:
ַאָּתה  ַרק  ָּכאן,  ַהָּטמּון  ַהַּצִּדיק  "ְּכבֹוד 
ַיְלֵדי   ְּבִחּנּו ַלֲעסֹק   ָיֶמי ָּכל  ֶׁשָּזִכיָת 
ָהאֹוִתּיֹות  ֶאת  אֹוָתם  ְוִלַּמְדָּת  ִיְׂשָרֵאל 
ַהָּגדֹול  ַלְּכֵאב  ָּתִבין  ְּבַוַּדאי  ַהְּקדֹוׁשֹות, 
ֶׁשֵּמִציף ֶאת ִלִּבי. ְּבִני, ֶיֶלד ְיהּוִדי ָטהֹור, 
ְלַחָּייו  ית  ּׁשִ ַהּׁשִ ָנה  ַהּׁשָ ֶאת  ִסֵּים  ְּכָבר 
ָהאֹוִתּיֹות  צּוַרת  ֶאת  ִלְקט  ָזָכה  ְוֶטֶרם 
ַהְּקדֹוׁשֹות. ָאָּנא, ְׁשפֹ ִׂשיַח ִּבְפֵני ַהּיֹוֵׁשב 
ַּבְּמרֹוִמים ְוַהֲעֵתר ַּבֲעדֹו ְלַמַען ִיְזֶּכה סֹוף 

סֹוף ִלְקרֹא ֶאת ָהאֹוִתּיֹות".
ָּפְנָתה  ַהְּתִהִּלים,  ִּפְרֵקי  ֲאִמיַרת  ְלַאַחר 
ֶׁשְּבִלָּבּה   ּתֹו ְלֵביָתּה,  ָלֶלֶכת  ָהִאָׁשּה 
ּפֹוֶׁשֶטת ְּתחּוַׁשת ֲהָקָלה. ִמּתֹו ֱאמּוָנָתּה 
ַלָּמקֹום  ֶׁשִהִּגיָעה  ָחָׁשה  ִהיא  ַהְּתִמיָמה 
ַמְעָנה  ִּתּׁשָ ְּבַוַּדאי  ְּתִפּלֹוֶתיהָ  ְוִכי  ַהָּנכֹון 

ִלְפֵני ה'.
ׁשּוָבּה  ִעם  ִמָּיד  ַהֶּפֶלא,  ְלַמְרֵּבה  ְוָאֵכן, 
ְּבִׁשּפּור  ִלְראֹות  נֹוְכָחה  ְּכָבר  ְלֵביָתּה 
ַהֶּיֶלד.  ֶׁשל  ַהְּכָלִלית  ְּבִהְתַנֲהגּותֹו  ָעצּום 
ָׁשָעה ַקָּלה ְלַאַחר ִמֵּכן ִהיא ִנְּסָתה ׁשּוב 
ְוָלִראׁשֹוָנה  ָהאֹוִתּיֹות,  צּוַרת  ֶאת  ְלַלְּמדֹו 
ַטַעם  מֹוֵצא  הּוא  ִּכי  ָהָיה  ִנָּכר  ְּבַחָּייו 
ַוֲהָנָאה ְּבִלּמּוד ָהאֹוִתּיֹות. ְזַמן ָמה ְלַאַחר 
ִּגילֹו,  ְּבֵני  ִּכְׁשַאר  ִלְקרֹא  ָיַדע  ְּכָבר  ִמֵּכן 

ַוְּיִהי ְלֶפֶלא.
'ִּדְרׁשּו' ט' ְּבֵטֵבת ַּתְׁשָע"ח

ַהּגּוף – ְמכֹוַנת ְּפָלִאים 
ַהַּלְיָלה  ַנת  ִמּׁשְ ָאנּו  ִמְתעֹוְרִרים  ֵעת  ּבֶֹקר,  ְּבָכל 
ִנְזָּכִרים  ּוְבטּוִחים,  ַיִּציִבים  ַרְגֵלינּו  ַעל  ְוֶנֱעָמִדים 
 ָאנּו ִּבְמכֹוַנת ַהְּפָלִאים ֶׁשֶהֱעִמיד ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר
ִמְצוֹוָתיו  ּוְלַקֵּים  ְלעֹוְבדֹו  ֶׁשּנּוַכל  ְּכֵדי  ִלְרׁשּוֵתנּו 
ְלא ַהְפָרָעה ּוְלא ִמְכׁשֹול; ֲהא ִהיא ַמֲעֶרֶכת 
ַהּגּוף ַהֻּמְפָלָאה ְוַהֻּמְרֶּכֶבת ֶׁשָחַנן אֹוָתנּו ה' ְּברֹב 

ֲחָסָדיו ְוַרֲחָמיו.
ָּכל  ְמֻיָּתר.  ֶאָחד  ְּפָרט  ְולּו  ֵאין  זֹו  ְּבַמֲעֶרֶכת 
ֵהן  ָמֵלא',  'עֹוָלם  ִּבְבִחיַנת  הּוא  ָּבּה  ְוֵחֶלק  ֵחֶלק 
ְוֵהן  ְּבֶעְטיֹו  ָלנּו  ַהִּנְגֶרֶמת  ַהּתֹוֶעֶלת  ִמְּבִחיַנת 
ֶׁשהּוא  ְוַהֻּמְרָּכבּות  ָהֱאִקית  ַהָחְכָמה  ִמְּבִחיַנת 
מֹוִכיָחה  ָהָאָדם  ּגּוף  ִנְבָרא  ֶׁשָּבּה  ַהָחְכָמה  ָּבנּוי. 
ּוְמַלֶּמֶדת ַעל ַאֲהַבת ַהּבֹוֵרא ִלְברּוָאיו ('ַיֲערֹות ְּדַבׁש' 

ח"א ְּדרּוׁש יד). 

ָּכָראּוי,  זּו  ְּגדֹוָלה  טֹוָבה  ַעל  ְלהֹודֹות  ְּכֵדי 
ְמָבְרִכים ָאנּו ְּבָרָכה ְמֻיֶחֶדת, ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר', 
ֶׁשָּבּה ָאנּו ְמַׁשְּבִחים ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל 
ּומֹוִדים  ּוִבְתבּוָנה,  ְּבָחְכָמה  ּגּוֵפנּו  ֶאת  ֶׁשָּבָרא 
לֹו ַעל ַהֶחֶסד ַהָּגדֹול ֶׁשעֹוֶׂשה ִעָּמנּו ְּבָכל ָׁשָעה 
ּוִבְפָרט ְּבֵעת ְיִציָאֵתנּו ְלָצְרֵכינּו, ַּכֲאֶׁשר ַמַעְרכֹות 
ֵּתאּום   ּתֹו ַּתִּקיָנה,  ְּבצּוָרה  ֻּכָּלן  ּפֹוֲעלֹות  ַהּגּוף 
ְוַלֲעבֹד   ְלַהְמִׁשי נּוַכל  ְלַמַען  ּוְמֻדָּיק,  ֻמְפָלא 
ִּתְּקנּו  [ֲחָכִמים  ְוַהֶּנֶפׁש.  ַהּגּוף  ִּבְבִריאּות  ה'  ֶאת 
ֶאת ֻנַּסח ֲאִמיָרָתּה ְלִמי ֶׁשּיֹוֵצא ִלְצָרָכיו, ַּכּמּוָבא 
ִּבְבָרכֹות ס ב. ְלַגֵּבי ִּדין ֲאִמיָרָתּה ְלִמי ֶׁשִהְׁשִּכים 
ַּבּבֶֹקר ְוא ָיָצא ִלְצָרָכיו, ְרֵאה שו"ע או"ח ד א]. 
ְּב'ַיְלקּוט  הּוְבאּו  ֶזה  ְּבִעְנָין  ֵלב  ְמעֹוְרֵרי  ְּדָבִרים 
ֵמַעם ֵעז' (ְּבֵראִׁשית ח"א עמ' פח): "ָּכל ִמי ֶׁשִּמְתּבֹוֵנן 
נֹוָכח  ִיְהֶיה  ְוֵאיָבָריו,  ָהָאָדם  ְיִציַרת  ְּבסֹוד 
ְּבֵלב   ִיְתָּבַר ם  ַהּׁשֵ ֶאת  ַלֲעבֹד   ָצִרי ֶׁשָהָאָדם 
ִּבְגַלל  ַרק  ֶאָּלא  ָׂשָכר,  ַקָּבַלת  ְּבִלי  ֲאִפּלּו  ָוֶנֶפׁש 
ֶׁשָעָׂשה   – ִעָּמנּו  ֶׁשָעָׂשה  ַהְּגדֹוִלים  ַהֲחָסִדים 
 ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ּוֵמַאַחר  ֵלמּות.  ַהּׁשְ ְּבָכל  אֹוָתנּו 
ִעם  ָאָדם  ֶׁשָּבָרא   ָּכ ָּכל  ָּגדֹול  ֶחֶסד  ָעָׂשה  הּוא 
ֶאת   ְלָבֵר ַחָּיִבים  ָאנּו  ָלֵכן  ֵאיָבִרים,  ִּתּקּוֵני  ָּכל 
ה' ּוְלַׁשֵּבַח אֹותֹו ַעל ַהּטֹוב ַהֶּזה ֶׁשָעָׂשה ִעָּמנּו".

ִּבְרַּכת 'ַהּגֹוֵמל' ְּבָכל יֹום
הֹוָדָאה  ִהיא  זֹו  ְּבָרָכה  ֶׁשל  ֶׁשַּמהּוָתּה  ֱהיֹות 
ַמַעְרכֹות  ֶׁשל  ַהַּתִּקין  ִּתְפקּוָדן  ַעל  ְמפֶֹרֶטת 
ִּבְפָרט,  ָהִעּכּול  ַמֲעֶרֶכת  ְוֶׁשל  ִּבְכָלל  ַהּגּוף 
ִּכי   לד)  סי'  ַמִים'  ַהּׁשָ 'ִמן  ׁשּו"ת  (ְרֵאה  ָהִראׁשֹוִנים  ָּכְתבּו 
חֹוֶלה   ֶׁשְּמָבֵר 'ַהּגֹוֵמל'  ְלִבְרַּכת  ּדֹוֶמה  ִחּיּוָבּה 
ֶׁשִהְתַרֵּפא. זֹאת ִמּשּׁום ֶׁשֵאין ְל חִֹלי ָּגדֹול ִמִּמי 
ַּכָּיאּות  ּפֹוֶעֶלת  ֵאיָנּה  ְּבִקְרּבֹו  ָהִעּכּול  ֶׁשַּמֲעֶרֶכת 

ָחִליָלה.
רֹאָטה  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּפיַע  ָרִגיל  ָהָיה  ּוְכָבר 
ַאֶּתם  ְמִביִנים  "ְוִכי  ְלַתְלִמיָדיו:  ָּתִדיר  לֹוַמר 
ֲהא  ָיַצר'?!  'ֲאֶׁשר  ְּבִבְרַּכת  ִהְתַחַּיְבֶּתם  ָמה  ַעל 
ֲעַבְרֶּתם ָּכֶרַגע 'ִנּתּוַח' ָקֶׁשה ּוְמֻסָּב ֶׁשּבֹו ֻנְּקָתה 
ֵיָעֶׂשה  ֶזה  ֶׁשִּנּתּוַח  ּוִבְמקֹום  ִמּגּוְפֶכם,  ַהְּפסֶֹלת 
ְּבַהְרָּדָמה אֹו ִמּתֹו ְּכֵאִבים, ָחס ֲעֵליֶכם ָהרֹוֵפא 

זֹאת  ְוָעָׂשה   ,ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא   – ָּבעֹוָלם  ַהָּגדֹול 
ַהִאם  ַּתְׁשלּום.  ָּכל  ּוְלא  ְּביֹוֵתר  ַהַּקל  ְּבאֶֹפן 
 ְּבַכּוָָנה?!" ('ַהְּמָבֵר א ָראּוי ֶׁשְּתַׁשְּבחּוהּו ַעל ָּכ

ִיְתָּבֵר' עמ' סד).

ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח  ָאַמר  זֹאת,  ִמְּלַבד 
ַעְׂשרֹות   ֶׁשְּבֶמֶׁש ָהֻעְבָּדה  ֶעֶצם  ְלִויְנְׁשֵטיין: 
ָּכל  ּוְלא  צּוָרה  ְּבאֹוָתּה  ּגּוֵפנּו  ּפֹוֵעל  ָׁשִנים 
ִׁשּנּוי ִהיא ֵנס ָּגדֹול. ֶׁשֲהֵרי ַאף ַהְּמכֹוָנה ַהּטֹוָבה 
ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם ִמְתַקְלֶקֶלת ִמַּפַעם ְלַפַעם ֵמֲחַמת 
ּגּוֵפנּו  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ָּבּה,  ּמּוׁש  ַהּׁשִ רֹב 
ֶׁשֻּמְרָּכב ִמְּמאֹות 'ְמכֹונֹות' ְקַטּנֹות ּוְמֻׁשְכָללֹות... 
יֹום  ְּבָכל  ִמִּלְפעֹל  ָחֵדל  הּוא  ֵאין  זֹאת  ְוַלְמרֹות 

ָׁשִנים ַרּבֹות ('אֹור ְיֶחְזֵקאל' ֱאמּוָנה עמ' כא).

ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב ּוְבִׂשְמָחה 
 ָּכַתב ַּבַעל 'ֵסֶדר ַהּיֹום' (ַּכּוַָנת ַהְּבָרכֹות): "ִויָבֵר ְוָכ
אֹוָתּה ְּבַכּוָָנה, ְויֹאַמר ִמָּלה ְּבִמָּלה ָּכל ִעְנָיָנּה. ִויַכּוֵן 
ם ִיְתָּבַר עֹוֶׂשה ִעם ָהָאָדם  ְּבֶחֶסד ַהָּגדֹול ֶׁשַהּׁשֵ
ֶׁשָאַכל  ָמה  ֶׁשֵּמִקיא  ִלְנָקָביו  ֶׁשּיֹוֵצא  ָׁשָעה  ְּבָכל 
ַמְסִּפיק  ָהָיה  א  ֵּכן  ְּדִאְלַמֵּלא  ַלֲעמֹד.  ְוָיכֹול 
ִמֶּמּנּו,  ֶׁשָּיָצא  ִלְרפּוָאתֹו  ֶׁשָּבעֹוָלם  ָממֹון  ָּכל  לֹו 
 ָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש  ָהעֹוָלם.  ִמן  ּוָבֵטל  ֶׁשֵּמת  ְוסֹופֹו 
ְוִעְנָיִנים  ּוְמדֹורֹות  ְמכֹונֹות  עֹוֶׂשה  ְּבַרֲחָמיו  הּוא 
ְּבגּופֹו ֶׁשל ָאָדם ְלַהְכִניס ָהָראּוי ּוְלהֹוִציא ָהָראּוי, 
ִלְקט ַהֹּסֶלת ּוְלהֹוִציא ַהְּפסֶֹלת, ּוְלַהְברֹות ּגּופֹו 

ֶׁשְּיֵהא ָראּוי ּומּוָכן ַלֲעבֹוָדתֹו ָּכל ָיָמיו.

ּוְמַכְלֵּכל  ְּבֵדעֹוָתיו  ָׁשֵלם  ְיֵהא  ָהָאָדם  ְוִאם 
 א ִיְצָטֵרא ֶיֱחֶלה ָּכל ָיָמיו ְו ְּבִמְׁשָּפט ְּדָבָריו
 א ִלְרפּוָאתֹו. ִאם ֵּכן, ַוַּדאי ָראּוי ְלָבֵרָלרֹוֵפא ְו
ָּבָׂשר  ָּכל  ְלרֹוֵפא  ְׁשֵלָמה  ּוְבַדַעת  ְּגמּוָרה  ְּבַכּוָָנה 
ִנָּכר  ָאָדם  ֶׁשל  ּוִמִּבְרכֹוָתיו  ַלֲעׂשֹות...  ּוַמְפִליא 
ָמה ִטיבֹו ִאם ַּתְלִמיד ָחָכם הּוא ִויֵרא ָׁשַמִים ִאם 

ָסָכל הּוא ַּבֲעבֹוָדתֹו".

ְוָכ ָּכַתב ְּבֵסֶפר 'ַּדֶּמֶׂשק ֱאִליֶעֶזר' (אֹות א' ֵעֶר 'ֲאֶׁשר 
ָיַצר' ב):

ְלָבְרָכן  ַהִחּיּוב  ָעֵלינּו  מּוָטל  ַהְּבָרכֹות  ְּבָכל  ִאם 
ֶׁשֵעיֵנינּו  זֹו.  ִּבְבָרָכה  ֶׁשֵּכן  ָּכל  ּוְבַאֲהָבה,  ְּבִיְרָאה 
ַעד  ַהִּמְצַטֲעִרים  ְסִביֵבנּו  ֲאָנִׁשים  רֹואֹות 
ַהִּנְראֹות  ַהּגּוָפִנּיֹות  ַהְּפֻעּלֹות  ַעל  ַנְפָׁשם  ְּכלֹות 
ֶאת  ְלַבֵּצַע  זֹוִכים  ָאנּו  ְוִאּלּו  ְּביֹוֵתר,  ִּכְפׁשּוטֹות 
 ֵהיַא ֵּכן  ַעל  ּוְכֵאב.  ֵמחּוׁש  ְּבִלי  ְּפֻעּלֹות  אֹוָתן 
ַהָּיַדִים,  ִנּגּוב   ּתֹו ֵלב,  ִׂשיַמת  ְּבִלי  ְלָבְרָכּה  נּוַכל 

אֹו ָּגרּוַע ִמָּכ ְלַהִּסיַח ַּדַעת ְוִלְׁשּכַֹח ִמְּלָבְרָכּה.

ַעל ֵּכן ַהָּיֵרא ֶאת ְּדַבר ה' ִיָּזֵהר ְלָבְרָכּה ְּבִׂשְמָחה 
ְיַכּוֵן  ִאם  ְוהֹוֵתר  ְוַדי  ּוְבַאֲהָבה,  ְּבִיְרָאה  ַרָּבה, 
ְּבִלּבֹו ְלָהִבין ֶאת ְּפַׁשט ַהְּדָבִרים ַהּיֹוְצִאים ִמִּפיו, 

ּוְבַוַּדאי ָיבֹא ַעל ְׂשָכרֹו ֵמֵאת ה'.

ְּתִפָּלה ְּב'ָטעּות' ֶׁשֶּנֶעְנָתה

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ּב'טעּות' ה

סִספּפּורר ם
ִתיָחה   ר' – ּפְ ׂשָ ר ָיַצר' – 'רֹוֵפא ָכל ּבָ ת 'ֲאׁשֶ ְ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
יַצר ׁשר

ִנייני ְ פפּפְּ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים  ממִמככ ִמכ ִמְכּתְ ם 
ְלַמֲעֶרֶכת 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים',

רּו ֵּבין  ִקּׁשְ ֶׁשּקֹוְדַמי  ֶׁשָרִאיִתי  ְלִפי  ַהּקֹוְרִאים.  ְלַרְעיֹונֹות  ֶׁשּנֹוֵתן ִּבּטּוי  ֶהָחָדׁש  ַהָּמדֹור  ַעל  ּכֹחַ  ְיַׁשר 
יאּוִני ַרְעיֹוַני ְּבֵעת ִלּמּוד ַהַּדף ַהּיֹוִמי: ַהַּדף ַהּיֹוִמי ַלֲעִנַּית ָאֵמן, ָחַׁשְבִּתי ֶׁשֶאְכּתֹב ַּגם ֲאִני ֶאת ֲאֶׁשר ִהּׂשִ

ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת (עז ב) מּוָבא: ֶׁשַהּסּוָדר ֶׁשַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ָהיּו עֹוְטִפים ּבֹו ֶאת ָראֵׁשיֶהם ִנְקָרא 
'סּוְדָרא', ַעל ֵׁשם ַהָּכתּוב (ְּתִהִּלים כה יד): "סֹוד ה' ִליֵרָאיו". ָחַׁשְבִּתי ֶׁשָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ָּפסּוק ֶזה 

הּוא ְּבִגיַמְטִרָּיה ָאֵמן. ְלִפי ֶׁשַהַהְקָּפָדה ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ַמְׁשִריָׁשה ָּבָאָדם ִיְרַאת ָׁשַמִים. 

ְּבָכבֹוד ַרב, 
ָהַרב י.פ.א. - מֹוִדיִעין ִעִּלית. 


