
ת ת ֻחּקַ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

'ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב' ַהַּנֲעֵׂשית ַּבֶּפה
ַהּתֹוָרה  ֻחַּקת  זֹאת  ֵלאמֹר;  ַאֲהרֹן  ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  "ַוְיַדֵּבר 

ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֵלאמֹר ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (יט א-ב)
ֶאל  ַּדֵּבר  ֵלאמֹר –  ה'  ִצּוָה  ַהּתֹוָרה: "ֲאֶׁשר  ָּכְפָלה  ָמה  ִמְּפֵני 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"?
ָּדַרׁש ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר הֹורֹוִביץ ַרָּבּה ֶׁשל ַטְרִניְגָראד:

ַהְּתִפָּלה ְמֻכָּנה 'ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב' (ַּתֲעִנית ב א), ְלִפי ֶׁשָּכל ִעָּקָרּה 
ָּתלּוי ְּבַכּוַָנת ַהֵּלב. ִעם זֹאת ְמֻצּוִים ָאנּו ְלהֹוִציא ֶאת ַהְּתִפָּלה 
ַהַּכָּוָנה.  ֶאת  ְמעֹוֶרֶרת  ַּבֶּפה  ַהִּמִּלים  ֶׁשהֹוָצַאת  ְלִפי  ְּבִפינּו, 
ַאְנֵׁשי  ֶׁשֲאִפּלוּ  ָּכַתב  סה)  ְּתִהִּלים  ּתֹוָרה'  ('ִלּקּוֵטי  ַהָּקדֹוׁש  ָהֲאִר"י 
ַמֲעָלה ֶׁשֵאיָנם ְצִריִכים ִסּיּוַע ְלעֹוֵרר ַהַּכָּוָנה, ַחָּיִבים ְלהֹוִציא 
ֶאת ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה ְּבִפיֶהם, ְלִפי "ֶׁשַעל ְיֵדי ַהְּתִפָּלה ֶׁשָאָדם 

ִמְתַּפֵּלל, רֹוֶאה ֲחֵברֹו ּוָבא ַּגם הּוא ְלִהְתַּפֵּלל". 
ְיסֹוד ֶזה ִנְרָמז ַּבְּפסּוִקים ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל 
ַאֲהרֹן": ַאף ֶׁשְּבֵעיֵני ַצִּדיִקים ְּכמֹוֶכם ִנְרֶאה ִּכי: "זֹאת ֻחַּקת 
ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצּוָה ה' ֵלאמֹר" – ֲאִמיַרת ֵּתבֹות ַהְּתִפָּלה ַּבֶּפה, 
ִמָּכל  ַהֵּלב.  ְּבַכּוַָנת  ַּדי  ֶׁשֲהא  ַטַעם,  לֹו  ֶׁשֵאין  ְּכ'חֹק'  ִהיא 
ִיְׂשָרֵאל"  ְּבֵני  ֶאל  "ַּדֵּבר  ְוִהיא:  ִסָּבה,   ְלָכ ֶׁשֵּיׁש  ְּדעּו  ָמקֹום 
ֵהם  ֶׁשַאף  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני  ֲאֵחִרים  ְיעֹוֵרר  ֶׁשִּדּבּוְרֶכם  ְּכֵדי   –

'נַֹעם ְמָגִדים'ִיְתַּפְּללּו ִּכְדָבֵעי.

'ְּגֵזָרה ִהיא ִמְּלָפַני' – ְּכֶנֶגד ַהְּמַקְטְרִגים
"זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֵלאמֹר" (יט ב)

ָטן ְוֻאּמֹות ָהעֹוָלם מֹוִנין ֶאת ִיְׂשָרֵאל לֹוַמר: ָמה  "ְלִפי ֶׁשַהּׂשָ
'ֻחָּקה'  ָּבּה  ָּכַתב   ְלִפיָכ ָּבּה,  ֵיׁש  ַטַעם  ּוָמה  ַהּזֹאת  ַהִּמְצָוה 
(ַרִׁש"י,  ַאֲחֶריָה"  ְלַהְרֵהר  ְרׁשּות   ְל ְוֵאין  ִמְּלָפַני  ִהיא  ְּגֵזָרה   –

ע"פ ַּתְנחּוָמא ח). 

ַטַעם  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵׁשם  ַרִׁש"י  ֵהִביא  ְלַהָּלן  ֲהא  ְלָהִבין:  ֵיׁש 
ְלִמְצָוה זֹו, ֶׁשִהיא ָּבָאה ְלַכֵּפר ַעל ֵחְטא ָהֵעֶגל, ּוַמּדּוַע ֵאפֹוא 

ֶנֱחֶׁשֶבת ִהיא ְל'ֻחָּקה'?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִּפיְנָחס ַהֵּלִוי הֹורֹוִויץ ַּבַעל ַה'ַהְפָלָאה':

ָהָאָדם  ֲעוֹונֹות  ַהְזָּכַרת  ִּכי  יֹוְדִעים  ָהעֹוָלם  ְוֻאּמֹות  ָטן  ַהּׂשָ
ְמעֹוֶרֶרת ָעָליו ִּדיִנים. ָלֵכן ֵהם 'מֹוִנים' – ְמַעִּנים ֶאת ִיְׂשָרֵאל 
ְּבָכ ֶׁשֵהם חֹוְקִרים אֹוָתם ְלַטֲעָמּה ֶׁשל ִמְצַות ָּפָרה ֲאֻדָּמה, 
ְּכֵדי ֶׁשָּיִׁשיבּו ָלֶהם ֶׁשִהיא ָּבָאה ְלַכֵּפר ַעל ָהֵעֶגל, ּוְבָכ ֻיְזַּכר 
ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר   ְלִפיָכ ִקְטרּוִגים.  ֲעֵליֶהם  ְוִיְתעֹוְררּו  ֶחְטָאם 
ָּברּו הּוא ְלִיְׂשָרֵאל: ַאל ְּתַגּלּו ָלֶהם ֶאת ַטֲעָמּה, ֶאָּלא ִאְמרּו 

ָלֶהם: "ְּגֵזָרה ִהיא ִמְּלָפַני". 
ַעל ִּפי ְּדָבָריו ֵּפֵרׁש ֶנְכּדֹו ַרִּבי ְצִבי ְיֶחְזֵקאל ִמיְכְלזֹון ַרָּבּה ֶׁשל 
ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ַמְלֵּכנּו'  'ָאִבינּו  ֶׁשְּבֵסֶדר  ַהִּסָּבה  ֶאת  ְּפלֹוְנְסק 
ְּתִחָּלה: "ַּכֵּלה ָּכל ַצר ּוַמְׂשִטין ֵמָעֵלינּו", ּוְלַאַחר ִמֵּכן: "ְסתוֹ ם 
ַהַּבָּקָׁשה  ִּתְתַקֵּבל  ֶׁשִאם  ַאף  ּוְמַקְטֵרֵגינוּ",  ַמְׂשִטיֵנינוּ  ִּפּיֹות 
ְלַבֵּקׁש  ַטַעם  ֵאין  ּוַמְׂשִטיֵנינוּ,  ָצֵרינוּ  ְוִיְכלּו  ָהִראׁשֹוָנה 
ַהַּבָּקָׁשה  ִּכי  ְלָפֵרׁש  ְוֵיׁש  ִמְּלַקְטֵרג?  ִיָּסֵתם  ֶׁשִּפיֶהם 

ֵמֲעוֹונֹוֵתינּו,  ֶׁשּנֹוְצרּו  ַהַּמְׂשִטיִנים  ְּכֶנֶגד  ְמֻכּוֶֶנת  ָהִראׁשֹוָנה 
ָּתִמיד  ַהְּמַבְּקִׁשים  ְוֵחילֹוָתיו  ָטן  ַהּׂשָ ְּכֶנֶגד   – ִנָּיה  ַהּׁשְ ְוִאּלּו 
ֵהם  יּוְכלּו  א   ְוָכ ִיָּסֵתם,  ֶׁשִּפיֶהם  ֲחָטֵאינּו,  ֶאת  ְלַהְזִּכיר 

'ָּפִנים ָיפֹות' ׁשּו"ת 'ִּתירֹוׁש ְוִיְצָהר' סי' קפאְלַקְטֵרג.

ִמְצַות ָּפָרה – ְיסֹוד ְלָכל ַהִּמְצוֹות
"זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֵלאמֹר" (יט ב)

ַרִּבים ָּתְמהּו: ַמּדּוַע ָּפָרָׁשה זֹו ָהעֹוֶסֶקת ְּבִמְצַות ָּפָרה ֲאָדָמה 
ַהְּמַטֶהֶרת ֶאת ַהְּטֵמִאים ֵאיָנּה ִנְפַּתַחת ַּבִּמִּלים: 'זֹאת ֻחַּקת 
'זֹאת  מג):  יב  (ְׁשמֹות  ַהֶּפַסח  ָּפָרַׁשת  ֶׁשִּנְפַּתַחת  ְּכִפי  ַהָּטֳהָרה', 

ֻחַּקת ַהָּפַסח'?

ֵּפֵרׁש ָה'אֹור ַהַחִּיים' ַהָּקדֹוׁש:
ַטַעם,  ָלֶהן  ֶׁשֵּיׁש   – ִׂשְכִלּיֹות'  'ִמְצוֹות  ְמַקְּיִמים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר 
ַאף  ֶׁשֲהא  ַהּתֹוָרה,  ְלֻחֵּקי  ְמֻׁשְעָּבִדים  ָאנּו  ִּכי  ְרָאָיה  זֹו  ֵאין 
ַהּגֹוִיים ְמַקְּיִמים ִמְצוֹות ֶׁשָּכֵאּלּו. אּוָלם ַּכֲאֶׁשר ָאנּו ְמַקְּיִמים 
 ְּבָכ מֹוִכיִחים  ָאנּו  ַטַעם,  ְלא   – 'חֹק'  ְּבֶגֶדר  ֶׁשִהיא  ִמְצָוה 
ִּכי ְמֻׁשְעָּבִדים ָאנּו ְלֻחֵּקי ַהּתֹוָרה, ְוֶנְחָׁשב ָלנּו ַהָּדָבר ְּכִאּלּו 
ִמְצַות  ַעל  ַהּתֹוָרה  ָּכְתָבה   ְלִפיָכ ַהּתֹוָרה.  ָּכל  ֶאת  ִקַּיְמנוּ 
ָּפָרה ֲאֻדָּמה: "זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה", ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשַהְּמַקֵּים ִמְצָוה 

ֻחִּקית ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ִקֵּים ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה. 
ַאְדֶלר  ַחִּיים  ַרִּבי  ֵּבֵאר  ַהַחִּיים'  ָה'אֹור  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל 
ִמְּסְטִריְמטּוָרה ֶאת ֻנַּסח ְּתִפַּלת 'ֱאַקי ְנצֹור': "ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר 
ִּתְרּדֹף   ִמְצוֹוֶתי ְוַאֲחֵרי   ְּבתֹוָרֶת ִלִּבי  ְּפַתח  ִּתְהֶיה  ַלּכֹל 
ַנְפִׁשי" – ְרצֹוִני ['ְוַנְפִׁשי'] ֶׁשֶאת ָּכל ַהִּמְצוֹות ֲאַקֵּים 'ֶּכָעָפר' 
ָׁשַמִים  ְלֵׁשם  הּוא  ְוִקּיּוָמּה  ַטַעם,  ָּבּה  ֶׁשֵאין  ֲאֻדָּמה  ָּפָרה 
ִּבְלַבד, ּוִמּתֹו ָּכ: "ַאֲחֵרי ִמְצוֹוֶתי ִּתְרּדֹף ַנְפִׁשי" – ֵיָחֵׁשב 
ִלי ַהָּדָבר ְּכִאּלּו ִקַּיְמִּתי ֶאת ָּכל ַּתְרָי"ג ַהִּמְצוֹות, ְוַאף ֶאת ֵאּלּו 

'ֶהָחֵפץ ַחִּיים' [ְלַר"ח ַאְדֶלר]ֶׁשֵאיָנן נֹוֲהגֹות ַּבְּזַמן ַהֶּזה.

ַהְזָּכַרת ִנֵּסי ַנַחל ַאְרנֹון ִּבְתִפָּלה
ְוֶאת  ְּבסּוָפה  ָוֵהב  ֶאת  ה'  ִמְלֲחמֹת  ְּבֵסֶפר  ֵיָאַמר  ֵּכן  "ַעל 

ַהְּנָחִלים ַאְרנֹון" (כא יד)
"ְּכֵׁשם ֶׁשְּמַסְּפִרים ְּבִנֵּסי ַים סּוף, ָּכ ֵיׁש ְלַסֵּפר ְּבִנֵּסי ַנֲחֵלי 

ַאְרנֹון, ֶׁשַאף ָּכאן ַנֲעׂשּו ִנִּסים ְּגדֹוִלים" (ַרִׁש"י).
ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ַּבְּתִפָּלה ָאנּו ַמְזִּכיִרים ֶאת ִנֵּסי ַנַחל ַאְרנֹון: 

ְּב'ַהֵּלל'  אֹוְמִרים  ָאנּו  ֶׁשאֹותֹו  ֶׁשַהָּפסּוק  ֵּפֵרׁש  ַהָּנִצי"ב  א. 
צֹאן",  ִּכְבֵני  ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים  ָרְקדּו  "ֶהָהִרים  ד):  קיד  (ְּתִהִּלים 
ְוִהְתָקְרבּו  ַאְרנֹון  ַנַחל  ִצֵּדי  ֵני  ִמּׁשְ ֶׁשִּנְּצבּו  ֶלָהִרים  ִמְתַיֵחס 
ִּבְנִקיֵקיֶהם.  ֶׁשֶּנְחְּבאּו  ָהֱאמֹוִרִּיים  ֶאת  ִלְמחֹץ  ְּכֵדי  ָלֶזה  ֶזה 
ִלְדָבָריו ִנְמָצא ֶׁשְּבָסמּו ְלִסּפּור ֵנס ַים סּוף ַהֻּמְזָּכר ַּבָּפסּוק 
ַהּקֹוֵדם ["ַהָּים ָרָאה ַוָּינֹס"], ְמַסְּפִרים ַאף ְּבִנֵּסי ַנַחל ַאְרנֹון. 

ב. ַּבֵּסֶפר 'ִׂשיַח ְיהּוָדה' מּוָבא: 
טז):  טו  (ְׁשמֹות  ֶנֱאָמר  יֹום,  ִמֵּדי  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ָיִׁשיר'  'ָאז  ְּבִׁשיַרת 
"ַעד ַיֲעבֹר ַעְּמ ה' ַעד ַיֲעבֹר ַעם זּו ָקִניָת", ְוִצֵּין ָׁשם ַרִׁש"י 
'ַעד  ַאְרנֹון,  ַנַחל  ֶאת   –  'ַעְּמ ַיֲעבֹר  'ַעד  אּוְנְקלֹוס:  ְלֵפרּוׁש 
ַיֲעבֹר' – ֶאת ַהַּיְרֵּדן ִּבְכִניָסתֹו ָלָאֶרץ. ַאף ָּכאן ָאנּו ַמְזִּכיִרים 

ְלֶהְדָיא ֶאת ֵנס ַנַחל ַאְרנֹון ּתֹו ְּכֵדי ִסּפּור ֵנס ְקִריַעת ַהָּים.
ג. ַּבֹּקֶבץ 'ֵּבית ַאֲהרֹן ְוִיְׂשָרֵאל' מּוָבא: ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (נח א) 
ַהְּגֻדָּלה  ה'   יא): "ְל כט  א'  (דה"י  ַהָּפסּוק  ֶאת  ִׁשיָלא  ַרב  ָּדַרׁש 
ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד"; "ַהְּגֻדָּלה" – ֶזהּו ַמֲעֵׂשה 
ְּבֵראִׁשית, 'ְוַהְּגבּוָרה' – זֹו ְיִציַאת ִמְצַרִים, 'ְוַהִּתְפֶאֶרת' – ֵאּלּו 
ֵהן ַחָּמה ּוְלָבָנה ֶׁשָעְמדּו ִליהֹוֻׁשַע, 'ְוַהֵּנַצח' – זֹו ַמַּפְלָּתּה ֶׁשל 
רֹוִמי, 'ְוַההֹוד' – זֹו ִמְלֶחֶמת ַנֲחֵלי ַאְרנֹון. ֲהֵרי ֶׁשְּבָכל יֹום ָאנּו 

ַמְזִּכיִרים ִּבְתִפַּלת 'ַוְיָבֶר ָּדִויד' ֶאת ִנֵּסי ַנַחל ַאְרנֹון. 
הגש"פ 'ִאְמֵרי ֶׁשֶפר'; 'ִׂשיַח ְיהּוָדה' [ָלִרי"א ַרַּפּפֹוְרט]; קֶֹבץ 'ֵּבית ַאֲהרֹן 

ְוִיְׂשָרֵאל' קֶֹבץ מט עמ' קלא

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

הּתֹו

ני ּפְ ם
חֹוַבת 'ַהּמֹוִרים' ְלַהְזִהיר ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן

"ִׁשְמעּו ָנא ַהּמִֹרים ֲהִמן ַהֶּסַלע ַהֶּזה נֹוִציא ָלֶכם ָמִים" (כ י)
ִסֵּפר ַהּמֹוִכיַח ַהָּקדּום ַרִּבי מֶֹׁשה ַּכֲהָנא ִמִּגיִּביְטׁש:

ַּבַעל  ָיֶפה,  ָמְרְּדַכי  ְלַרִּבי  ּפֹוְזָנא  ְקִהַּלת  ְּבֵני  ָּפנּו  ַּכֲאֶׁשר 
ְּבִעיָרם,  ְּכַרב  ְּפֵאר  ְלַכֵהן  ֶׁשָּיבֹא  ּוִבְּקׁשּוהּו  ַהְּלבּוִׁשים, 
ִּבֵּקׁש ִלְנסֹעַ ְּתִחָּלה ְלֶוֶנְצָיה ְּכֵדי ְלַהְׁשִלים ֶאת ְיִדיעֹוָתיו 
ְוָׁשִנים]  ֳחָדִׁשים  ִחּשּׁוב  [ְיִדיַעת  ָהִעּבּור'  ְּב'ָחְכַמת 

ֵמֶהָחָכם ַרִּבי ִיְצָחק ַאּבּוָהב ֶׁשָהָיה ָּבִקי ְּבָחְכָמה זֹו. 
ִעם  ְּבלֹוְמדֹו  ַהָּיִמים  ּוְבַאַחד  ְלֶוֶנְצָיה,  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ָנַסע 
 ַרִּבי ִיְצָחק, ִנְכַנס ְּבנֹו ַהָּקָטן ֶׁשל ַרִּבי ִיְצָחק ַלֶחֶדר ּוֵבֵר
ְּבָרָכה ְּבקֹול. ָּכל ַהּנֹוְכִחים ָענּו ָאֵמן, ִמְּלַבד ַרִּבי ָמְרְּדַכי 
ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ַעל  ִיְצָחק  ַרִּבי  ָּכַעס   .ְלָכ ִלּבֹו  ָׂשם  ֶׁשֹּלא 
ֶׁשִּיְסַלח  ִיְצָחק  ֵמַרִּבי  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ִּבֵּקׁש  ַּכֲאֶׁשר  ְוִנָּדהּו. 
ֻחְמַרת  ַעל  הֹוִכיחֹו  ָעָליו,  ֶׁשִהִּטיל  ַהִּנּדּוי  ֶאת  ְוַיִּתיר  לֹו 
ֲעוֹון ַהִהָּמְנעּות ֵמֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ְּבָרָכה. הּוא ָאַמר לֹו ִּכי 
ה ְּבדֹורֹות קֹוְדִמים ַעל ָחִסיד ֶׁשִהְתַחֵּיב  ְּכָבר ָהָיה ַמֲעֹשֶ
ִמיָתה, ַעל ֶׁשִּנְמַנע ִמַּלֲענֹות ָאֵמן ַעל ִּבְרַּכת ְּבנֹו. ְואּוָלם 
ַעל  ְּתַקֵּבל  ִאם  ִיָּמֵחל   ְוָאַמר: "ֶחְטֲא ִיְצָחק  ַרִּבי  הֹוִסיף 
 ַרְגְל ַּכף   ֶֹׁשִּתְדר ְקִהָּלה  ּוְבָכל  ָמקֹום  ֶׁשְּבָכל   ַעְצְמ
ַהִּנְמָנע  ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ֶחְטאֹו  ַעל  ִלְדרֹׁש   ַעְצְמ ַעל  ְּתַקֵּבל 

ִמַּלֲענֹות ָאֵמן". 
ֵליּב  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָּדַרׁש  ֶזה  ִמַּמֲעֶׂשה  ַהִּנְלָמד  ַלֶּלַקח  ֶרֶמז 
 – ֲהִמן'  ַהּמִֹרים  "'ָנא  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ֵמַהָּפסּוק  ֶּבעְנְּדַזאִמין 
סֹוֵפי ֵּתבֹות 'ָאֵמן'. ְלִפי ֶׁשַהִהָּמְנעּות ֵמֲעִנַּית ָאֵמן ֲחמּוָרה 
ִהיא ַעד ְמאֹד. ַעל מֹוֵרי ַההֹוָרָאה ְלַהְזִהיר ַעל ָּכ ִלְבֵני 
ְקִהָּלָתם, ְוֵכן ַעל ַהְּמַחְּנִכים ְלַהְזִהיר ַעל ָּכ ְלַתְלִמיֵדיֶהם. 
ְלַלְּמֵדנּו  ָּבא  ֶזה  ֶׁשֶרֶמז  ֵליּב  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָּדַרׁש  עֹוד 
ְּבַמְלכּות  ּוְמִריָדה  ֶמִרי  ִהיא  ָאֵמן  ֵמֲעִנַּית  ֶׁשַהִהָּמְנעּות 
ָיְׁשָבה  'ֵאיָכה  ַּבִּקיָנה  ַהַּפְיָטן  ֶׁשְּמקֹוֵנן  ּוְכִפי  ָׁשַמִים, 
רֹון': 'ָזְכָרה ְזַמן ֲאֶׁשר ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע ֵהִׁשיבּו,  ֲחַבֶּצֶלת ַהּׁשָ

ְוַעָּתה ֲענֹות ָאֵמן א ָאבּו'".
'ֵחֶלק ַיֲעקֹב' 
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 ְׁשַעת ַׁשַחר ֻמְקֶּדֶמת. ר' וֹוְלף ִהִּביט ּתֹו
ְּכֵדי ְצִעיָדה ְּבמֹוַרד ָהְרחֹוב ִמַּבַעד ְלַחּלֹון 
ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַהּמּוָגף, ּוְדַבר ָמה א ָמָצא 
ֵחן ְּבֵעיָניו. הּוא ִחֵּדד ֶאת ַמָּבטֹו ּוַבד ְּבַבד 
ּוְמַרֵּצד  ָעמּום  אֹור  ְצָעָדיו.  ֶאת  ֵהִחיׁש 
ְּכַתְמַּתם ֲאַדְמַּדם ָּבַקע ִמַּבַעד ְלַחּלֹון ֵּבית 
ְלִלּבוֹ  ְוָגַרם  ַהֲחֵׁשָכה  ֶאת  ֵהִאיר  ַהְּכֶנֶסת, 

ְלַהֲחִסיר ְּפִעיָמה.
יֹום  ֶׁשל  ְּבָבְקרֹו  ָלֵכן.  קֶֹדם  ָיִמים  ָׁשבּוַע 
ֲעֵרַמת  ֶאת  ְּבָיָדיו  וֹוְלף  ר'  ָנַטל  י,  ִׁשּׁשִ
ָאַסף  ַעָּתה  ֶׁשֶּזה  ַהִּצְבעֹוִנית  ָהֲעלֹוִנים 
ֶׁשל  ֵריַח  ִהִּדיָפה  ַוֲעַדִין  ַהְּכֶנֶסת  ִמֵּבית 
ַהִּמְתָקן   ְּבתֹו ְלַהִּניָחּה  ְוָעַמד  ְּדפּוס 

ֶׁשּיּוַעד ְלָכ, ְּכִמְנָהגֹו ִמֵּדי ָׁשבּוַע.
ְּבֶהְחֵלט  אּוָלם  ַּגַּבאי,  ָהָיה  א  וֹוְלף  ר' 
ָהֲעלֹוִנים  לֹו.  ֶׁשִאְכַּפת  ָאָדם  ֶּבן  ָהָיה 
ְּבַעְרֵבי  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְּבתֹוְכֵכי  ַהְּמֻפָּזִרים 
ֶׁשֵאין  ָחַׁשב  הּוא  לֹו.  ִהְפִריעּו  ַׁשָּבתֹות 
ִיְהיּו  ֶׁשָהֲעלֹוִנים  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ִמְּכבֹוד  ֶזה 
נֹוֵהג  ָהָיה  ְוהּוא  ַהֵהיָכל,  ְּבַרֲחֵבי  ְמֻפָּזִרים 
 ְלָכ ֶׁשִהְכִׁשיר  ְמֻיָחד  ְּבִמְתָקן  ְלַסְּדָרם 

ִּבְמבֹוַאת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת.
'ָוִתיִקין',  ִלְתִפַּלת  ְּבבֹואֹו  י,  ִׁשּׁשִ יֹום  ְּבָכל 
הּוא ָהָיה אֹוֵסף ֶאת ָּכל ָהֲעלֹוִנים ַהְּפזּוִרים 
ָּדא  ַּבֲעבּוָרם.  ֶׁשִהְכִׁשיר  ַּבָּמקֹום  ּוְמִניָחם 
ַלְּתִפָּלה,  ִהִּגיַע  ֶׁשָּבּה  ֶׁשְּבָׁשָעה  ָעָקא, 
ִמְתַּפְּלִלים  ֵמֲעָׂשָרה  ְלַמְעָלה  ָהיּו  ְּכָבר 
ָעָליו  ֶׁשִהְקְׁשָתה  ֻעְבָּדה  ַהְּכֶנֶסת.  ְּבֵבית 
ְּבָכל  ְלִהְצַטֵער  לֹו  ְוָגְרָמה  ַהְּמָלאָכה  ֶאת 
ַמְצִליַח  ֶׁשֵאינֹו   ָּכ ַעל  ֵמָחָדׁש  ָׁשבּוַע 
ִלְתִפָּלה  ֻמְקֶּדֶמת  ֵּדי  ְּבָׁשָעה  ְלַהְׁשִּכים 
ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוִכְמַעט ָּתִמיד הּוא ְמַסֵּים 
ִנַּגׁש  ְּכָבר  ַהַחָּזן  ַּכֲאֶׁשר  ְּתִפִּלין  ְלָהִניַח 

ְל'ָבְרכוּ'.
ַאף ְּבאֹותֹו ָׁשבּוַע, ָׁשבּוַע ִלְפֵני ֶׁשִהְתַרֵחׁש 
ֶאת  ְּכֶהְרֵּגלֹו  ְלָיָדיו  ָנַטל  הּוא  ִסּפּוֵרנוּ, 
ְלַהִּניָחּה  ְוָעַמד  ֶׁשָאַסף  ָהֲעלֹוִנים  ֲעֵרַמת 
ֵעיָניו  ֶאת  ַצד  ֶׁשַהַּפַעם  ֶאָּלא  ִּבְמקֹוָמּה, 
ָעלֹון ָחָדׁש. ֵיֶצר ַהַּסְקָרנּות ֶׁשָּבַער ְּבִקְרּבֹו 
ְּבֶטֶרם  ֶהָעלֹון  ֶאת  ִלְבחֹן  אֹותֹו  ֵהִסית 
ַיִּניֵחנּו ַּבִּמְתָקן ַהְּמיָֹעד, ַא ִמְּפֵני ֶׁשִּמֵהר 
ְלִהְצָטֵרף ַלְּתִפָּלה א ָיכֹול ָהָיה ַלֲעׂשֹות 
זֹאת ְּבָׁשָעה זֹו. ָׁשַלף ר' וֹוְלף עֶֹתק ֶאָחד 
ְּכֵדי  ְּבִכיסֹו  ְוִהִּניחֹו  ִקְּפלֹו  ֶזה,  ֵמָעלֹון 

ְלַהִּביט ּבֹו ְלַאַחר ִמֵּכן.
ִּבְמקֹומֹו  ב  ִהְתַיּׁשֵ הּוא  ַהְּתִפָּלה  ְלַאַחר 
ּוָפָנה ִלְבחֹן ֶאת ֶהָעלֹון ֶהָחָדׁש "ְוַהֲחִזיֵרנּו" 
ָרִגיל,  ָעלֹון  ֶזה  ָהָיה  א  ְלַמֲעֶׂשה  ְׁשמֹו. 
ְּכבֹוד  ִעְנְיֵני  ַעל  ֻמְרֶחֶבת  ְיִריָעה  ִאם  ִּכי 
ַהְּתִפָּלה, ֶׁשהּוְפָקה ַעל ְיֵדי 'ְּבֵני ֱאמּוִנים', 
ְּפִרי ַמֲחַׁשְבּתֹו ְוָיְזָמתֹו ֶׁשל ְנִׂשיא ָהִאְרּגּון 
ְׁשִליָט"א.  ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין  ּדֹב  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
ִּדְּברּו  ּוְתָכָניו  ֶהָעלֹון,  ּתֶֹכן  ַעל  ָעַבר  הּוא 

ֶאל ִלּבֹו.
ֶקַבע,  ְּבאַֹרח  ַלְּתִפָּלה  ְמַאֵחר  ֶׁשָהָיה  ֵּכיָון 
ֶאת  לֹוַמר  ָקבּוַע  ְּבאֶֹפן  וֹוְלף  ר'  ֶנֱאָלץ 
ַחר ְלַאֲחֶריָה. ֵּבינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו,  ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
אּוָלם  ְלַכְּתִחָּלה,  ֶזה  ֶׁשֵאין  ָיַדע  הּוא 
הּוא  ְזַמן   – ֲהָנחֹות'  'ֵאין  ָוִתיִקין  ִּבְתִפַּלת 
ּבֶֹקר  ְּבָכל  ֶנְחָמץ  וֹוְלף  ר'  ֶׁשל  ְוִלּבֹו  ְזַמן, 

ֵמָחָדׁש ַעל ַהַהְחָמָצה.
ַמֲעָלָתּה  ַעל  ָקָרא  הּוא  ַהְּמֻיָחד  ֶּבָעלֹון 
ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ַהְׁשָּכַמת  ֶׁשל  ַהְּגדֹוָלה 
ּוְפִתיַחת ַהְּתִפָּלה ִּבְזַמָּנּה, ְלַאַחר ֲאִמיַרת 
ַחר ְּבַחְברּוָתא. ְּבֶׁשל ַהְּקִריָאה  ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
הּוא ֶהֱחִליט ְלַהְקִּפיד ַעל ֲאִמיַרת 'ִּבְרכֹות 
ַּדּקֹות  ַּכָּמה  ִּבְזַמָּנּה,  ְּבַחְברּוָתא  ַחר'  ַהּׁשַ

ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה. ְּבָכל ְמִחיר.

ַהָּקרֹוב  ִראׁשֹון  ְּביֹום  ְועֹוֶׂשה.  אֹוֵמר 
ֶאת  ֶׁשִהְדִליק  ָהִראׁשֹון  ָהָיה  וֹוְלף  ר' 
ַּדּקֹות  ֶעֶׂשר  ַהְּכֶנֶסת.  ְּבֵבית  ָהאֹורֹות 
ָיַׁשב  ְּכָבר  ַהְּתִפָּלה  ְּתִחַּלת  ְזַמן  ִלְפֵני 
ֶׁשָאַמר  ְלַאַחר  ִּבְתִפִּלין,  ָעטּור  ִּבְמקֹומֹו, 
ַחר ְּבַחְברּוָתא ִעם ר' ְצִבי  ֶאת ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ַעל  ְוִהְתַעֵּנג  ַהּוִָתיִקין,  ִמּוִָתיֵקי  ִהיְרׁש, 
ִּבְמִתינּות  ַהָקְּרָּבנֹות,  ַּפְרִׁשּיֹות  ֲאִמיַרת 

ּוְבִהְתּבֹוְננּות.
ַחָּייו.  ְׁשֵמי  ַעל  ִהְפִציַע  ָחָדׁש  ַׁשַחר 
ֶׁשְּכמֹוָתּה  ְּתִפָּלה  ִהְתַּפֵּלל  יֹום  ְּבאֹותֹו 
ַהְּתִפָּלה  ִסּיּום  ִעם  ַרב.  ְזַמן  ִהְתַּפֵּלל  א 
ֶהֱחִליט ֶׁשִּמָּכאן ָוֵאיָל הּוא א ְמַוֵּתר ַעל 

ַהַּתֲענּוג ַהְּמֻיָחד ַהֶּזה.
ַּבָּיִמים  ַּגם  ְּבִמְנָהגֹו   ִהְמִׁשי וֹוְלף  ר' 
ֵמַעְצמֹו,  ֻמְפָּתע  ָהָיה  הּוא  ִמֵּכן.  ֶׁשְּלַאַחר 
ְוַעד  ַּבֲעבּורֹו  ַהָּדָבר  ָהָיה  ַקל  ַּכָּמה  ַעד 
ַהְּתִפָּלה  אֹותֹו  ִמְּלָאה  ִסּפּוק  ַּכָּמה 

ֶׁשֶּנֶאְמָרה ִּכְדָבֵעי.
ְּבִמְנַין  ַיֲחִסית  'ָרפּוי'  יֹום  הּוא  י  ִׁשּׁשִ יֹום 
ֵאיָנם  ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים  ַרִּבים  ַהּוִָתיִקין. 
ּוְבֶׁשל  יֹוָמם,  ַלֲעַמל  ֶזה  ְּביֹום  ְמַמֲהִרים 
ֵמַהִּמְנָין  ַרְגֵליֶהם  ֶאת  ַמִּדיִרים  ֵהם   ָּכ
ר'  ִהְׁשִּכים  ֶזה  ְּביֹום  ַּגם  אּוָלם  ַהֻּמְקָּדם. 
וֹוְלף ִלְהיֹות ָהִראׁשֹון ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. ִהֵּנה 
הּוא צֹוֵעד ְּבָׁשָעה ֻמְקֶּדֶמת זֹו ְלֵעֶבר ֵּבית 
ְוָכָאמּור  ַחּלֹונֹוָתיו,  ֶאל  ַמִּביט  ַהְּכֶנֶסת, 

ַמְבִחין ְּבאֹור ְמַרֵּצד.
ָהֵריַח  ְּבַאּפֹו  ִהָּכה  ֶׁשִהְתָקֵרב  ְּכָכל 
הּוא   .ָחרּו ְּפַלְסִטיק  ֶׁשל  ֵריַח  ֶהָחִריף, 
ְוָעָנן  ַהֶּדֶלת,  ֶאת  ּוָפַתח  ִּבְמִהירּות  ָרץ 
וֹוְלף  ר'  ָּפָניו.  ֶאת  ִקֵּדם   ָסִמי ָעָׁשן 
ַהֶּסלּוָלִרי  ֶאת  ִלְׁשף  ּוִמֵהר  ִהְׁשַּתֵעל 
ִמִּכיסֹו ּוְלַחֵּיג ִלְמַכֵּבי ָהֵאׁש. ַּבד ְּבַבד הּוא 
ְוִרֵּסס.  ַהִּכּבּוי  ַמַּטף  ֶאת  ִמְּמקֹומֹו  ָׁשַלף 
ֶהָעָׁשן   ִהְמִׁשי ָהֵאׁש,  ִּכּבּוי  ְלַאַחר  ַּגם 
ְוִלְמַכֵּבי  ַהַחְׁשַמל,  ֲארֹון  ִמִּכּוּון  ְלִהַּתֵּמר 
ֲעבֹוָדה  נֹוְתָרה  ִּבְמִהירּות  ֶׁשִהִּגיעּו  ָהֵאׁש 

ַרָּבה.
ַהּבֶֹקר  ְּבאֹותֹו  ִהְתַקֵּים  ַהּוִָתיִקין  ִמְנַין 
ַהְּתִפָּלה  ְלַאַחר   .ַהָּסמּו ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית 
ֶאת  ִלְבחֹן  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  וֹוְלף  ר'  ִנַּגׁש 
ֲעַדִין  ַהַּכָּבִאים  ַאֲחרֹון  ַהְּדֵלָקה.  ּתֹוְצאֹות 
ָׂשַרר  ַהְּכִניָסה  ִּבְמבֹוַאת  ְּבָמקֹום.  ָהָיה 
ַעְצמֹו,  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  אּוָלם  ַרב,   ִלְכלּו

ֶׁשָהָיה ָקָרָון ָּדִליק, נֹוַתר ְלא ֶּפַגע.
ֶׁשִּבַּצְעָּת  ָהִראׁשֹוִנית  ַהִּכּבּוי  "ְּפֻעַּלת 
ָלַאט  ַהְּכֶנֶסת",  ֵּבית  ֶאת  ָלֶכם  ִהִּציָלה 
ְּפָרִטים  ְּבִרּשּׁום  ֶׁשָעַסק  ַהִּכּבּוי  ְקִצין  לֹו 
ָחֵמׁש  ַמִּגיַע  ָהִייָת  ַרק  "לּו  ַאֲחרֹוִנים. 
א  ֶׁשְּכָבר  ִיָּתֵכן  יֹוֵתר,  ְמֻאָחר  ַּדּקֹות 
ֶטת  ָהָיה ָמה ְלַהִּציל. ָהֵאׁש ָהְיָתה ִמְתַּפּׁשֶ
ַּכָּמה   ְותֹו ַהָּדִליק,  ַּבִּמְבֶנה  ִּבְמִהירּות 
ַעל  ַהְּתכּוָלה,  ַעל  אֹותֹו  אֹוֶכֶלת  ַּדּקֹות 
ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה ְוַעל ִּכְתֵבי ַהּקֶֹדׁש ֶׁשְּבתֹוכֹו.

ַרִּבי וֹוְלף ִהִּביט ַעל ַהִּקירֹות ַהְּמֻפָחִמים, 
הּוא  ַהַּכַּבאי.  ִּדְבֵרי  ַמְׁשָמעּות  ֶאת  ֵמִבין 
ִהְׁשִּפיל ֶאת ֵעיָניו ְלֵעֶבר ָהִרְצָּפה ֶׁשָהְיָתה 
ִצְבעֹוִני  ְוָעלֹון  ְׁשחִֹרים,  ְּבַמִים  ְספּוָגה 
 ָּבַלט ְלֶנֶגד ֵעיָניו. הּוא ִמֵהר ְלָהִרימֹו, ַא
ְּבקִֹׁשי ִנָּתן ָהָיה ִלְקרֹא ֶאת ּכֹוַתְרּתֹו; "ְוכֹל 

ַמֲאִמיִנים..." 
י ַהּיֹום', הּוא ִנְזָּכר. 'יֹום ִׁשּׁשִ

"ַהּכֹל ִּבְזכּות ֶהָעלֹון ַהֶּזה", הּוא ָאַמר, ְוא 
ִהְמִּתין ֶׁשַהַּכַּבאי ָיִבין.

ִנְׁשַלח ַעל ְיֵדי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה

ֲאִפּלּו ֶרַגע ֶאָחד 
ֶאת ֵּתַבת: "ֶרַגע" ִּתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס: "ָׁשָעה" (ַּבִּמְדָּבר 
ָפה  ַּבּׂשָ 'ָׁשָעה'  ֵּתַבת  ֶׁשל  ְמקֹוָרּה  ְוָאֵכן  כא).  טז 
ֶרַגע,  ִהיא  ַהְּמקֹוִרית  ּוַמְׁשָמעּוָתּה  ָהֲאָרִמית, 

ְּכלֹוַמר: ֶּפֶרק ְזַמן ָקָצר ְּביֹוֵתר. 
טֹוב'  יֹום  'ּתֹוְספֹות  ַּבַעל  ב  ִיּׁשֵ ָהָאמּור  ִּפי  ַעל 
ְוַלֲעמֹד  ְלִהְתַקֵּים  ֶאְפָׁשר  "ִאי  ַהְּבָרָכה:  ֻנַּסח  ֶאת 
ְמָפְרִׁשים  ָהִיינּו  ִאּלּו  ֶאָחת";  ָׁשָעה  ֲאִפּלוּ   ְלָפֶני
גּוָרה ִּבְזַמֵּננּו, ָהָיה ָמקֹום  'ָׁשָעה' – ַּכַּמְׁשָמעּות ַהּׁשְ
ִלְתמַֹּה. ֶׁשֲהא ִּבְקִריַסת ַמַעְרכֹות ַהּגּוף, ָחִליָלה, 
ְלִפי   ַא ֶאָחד?  ֶרַגע  ֲאִפּלוּ  ְלִהְתַקֵּים  ֶאְפָׁשר  ִאי 
'ֶרַגע',  ָעה' ַהְּמקֹוִרית ִהיא  ָמה ֶׁשִהְתָּבֵאר ִּכי ַה'ּׁשָ

ב ('ַמֲעַדֵּני יֹום טֹוב' ְּבָרכֹות ט כב ח) ַהֻּנָּסח ְמֻיּׁשָ

ְרפּוָאה ְלָכל ַהּגּוף
ֲחִתיַמת ַהְּבָרָכה ִמְתַחֶּלֶקת ְּבִפינּו ִלְׁשֵני ֲחָלִקים: 
ַרּבֹוֵתינּו  ַלֲעׂשֹות".  "ּוַמְפִליא  ָּבָׂשר",  ָכל  "רֹוֵפא 
ְּדָבִרים:  ֶׁשל  ְּפׁשּוָטם  ְלִפי  ֵּבֲארּו  ָהִראׁשֹוִנים 
"רֹוֵפא ָכל ָּבָׂשר" – ִּכי ְיִציַאת ַהְּפסֶֹלת ֵמַהּגּוף ִהיא 
ָהָיה  יֹוֵצאת  ָהְיָתה  ֶׁשִאְלָמֵלא  ַהּגּוף,  ָּכל  ְרפּוַאת 
ָהָאָדם ֵמת. "ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות" –ֶעֶצם ִהְׁשַּתְּמרּות 
ָהרּוַח ַּבּגּוף ֶהָעׂשּוי ֻּכּלֹו ְנָקִבים ַוֲחָלִלים הּוא ֶּפֶלא 
ָּגדֹול ֶׁשֵאין ָּכמֹוהּו, ֶׁשֲהא נֹאד ָמֵלא ֲאִויר, ָּבֶרַגע 
ֶׁשִּיָּוֵצר ּבֹו ֶנֶקב ָקָטן ִמָּיד הּוא ִיְתרֹוֵקן (ַרִׁש"י ְּבָרכֹות 
ס ב; שו"ע או"ח ו א). עֹוד ֵּפְרׁשּו ֶׁשַהֶּפֶלא ֶׁשָעָליו ָאנּו 
מֹוִדים ָּכאן, הּוא ְיכֶֹלת ַהּגּוף ִלְברֹר ֵּבין ַהֲחָלִקים 
ְלֵבין   ,צֹוֵר הּוא  ֶׁשאֹוָתם  ַהָּמזֹון,  ֶׁשל  ַהּטֹוִבים 
ֵיׁש  ָׁשם).  שו"ע  (ַאּבּוִדְרַהם;  מֹוִציא  ֶׁשהּוא  ַהְּפסֶֹלת 
ֶׁשהֹוִסיף ּוֵפֵרׁש ֶׁשַהֶּפֶלא ֶׁשָעָליו ָאנּו מֹוִדים ָּכאן 
הּוא ְקִׁשיַרת ַהּגּוף ְוַהְּנָׁשָמה ַיַחד, ַעל ַאף ֶׁשַהּגּוף 

הּוא ַּגְׁשִמי, ְוַהְּנָׁשָמה ִהיא רּוָחִנית (ַרָּמ"א ָׁשם). 
ה'ֶׁשַפע  ַּבַעל  ָהַרִּבי  ִלְפֵני  ִהְזִּכירּו  ּוַפַעם  ה  ַמֲעֹשֶ
ַחִּיים' ִמַּצאְנז ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל חֹוֶלה ָאנּוׁש ִמְּמקָֹרָביו, 
ּוִבְּקׁשּוהּו ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ִלְרפּוָאתֹו. ָּפַתח ָהַרִּבי ְוָאַמר: 
ֶאת  ָיַצר'  'ֲאֶׁשר  ִּבְרַּכת  ַּבֲחִתיַמת  ִּתְּקנּו  "ֲחָכֵמינּו 
'רֹוֵפא ָכל ָּבָׂשר ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות', ּוַמהּו  ַבח:  ַהּׁשֶ

ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ַהְּדָבִרים?
ַהּכֹל  ֶׁשִּנְׁשַּבר  ְּכִלי  ֶׁשְּלַגֵּבי  ְּכִפי  ִּכי  ְלָבֵאר,  ְוֵיׁש 
ֵמָהֻאָּמן  יֹוֵתר  ְלַתְּקנֹו  ֶׁשֵּייִטיב  ִמי  ֵאין  ִּכי  ְמִביִנים 
ָכל  'רֹוֵפא  ֵאין  ִּכי  ְלַהֲאִמין  ָעֵלינּו   ָּכ ֶׁשָעָׂשהוּ, 
ַלֲעׂשֹות'  'ַמְפִליא  ֶׁשהּוא  ִמִּמי  יֹוֵתר  טֹוב  ָּבָׂשר' 
ָעֵלינּו  ִּבְלַבד  ְוֵאָליו  ָהָאָדם,  ּגּוף  ְּבִריַאת  ְּבֶעֶצם 

ִלְפנֹות ְּבֵעת ַמְכאֹוֵבנּו" ('ַלִּפיד ָהֵאׁש' ח"ב עמ' תרלא).

'ֲאֶׁשר ָיַצר' ְּבַכָּוָנה – ְסֻגָּלה ִלְרפּוָאה
נֹוֵהג  ָהָיה  ְלִויְנְׁשֵטיין  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח 

ָיַצר'  'ֲאֶׁשר  ִּבְרַּכת  ֲאִמיַרת  ִּכי  ְלַתְלִמיָדיו  לֹוַמר 
ּוְכִפי  ִלְרפּוָאה.  ְסֻגָּלה  ִהיא  ַהִּסּדּור   ִמּתֹו ְּבַכּוָָנה 
ֶׁשָּכַתב ַּבַעל ֵסֶפר ַהִחּנּו ַעל אֹודֹות ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון 
ִּכי  ה',  ִיְׁשְמֵרם  ֵמַרּבֹוַתי  ֲאִני  "ְמֻקָּבל  תל):  (ִמְצָוה 

לֹו  ְמצּוִיין  ְמזֹונֹוָתיו  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת  ַהָּזִהיר  ָּכל 
ְּבָכבֹוד ָּכל ָיָמיו", ְוַטַעם ַהְּדָבִרים הּוא ִּכי ָהאֹוֵמר 
ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבַכּוָָנה, ַמְׁשִריׁש ְּבִלּבוֹ ֶאת ָהֱאמּוָנה 
 ְוָכ .ַּבַהְׁשָּגָחה ֶׁשְּמזֹונֹוָתיו ְּתלּוִיים ַרק ּבֹו ִיְתָּבַר
ֵיׁש לֹוַמר ֶׁשַאף ָהאֹוֵמר ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ְּבַכּוָָנה 
ּוְרפּוָאתֹו  ֶׁשַחָּייו  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ְּבִלּבוֹ  ַמְׁשִריׁש 
ְּתלּוִיים ַרק ַּבה' ִיְתָּבַר, ּוִמּתֹו ָּכ ִיְזֶּכה ִלְרפּוָאה 

('ְּתִפַּלת ַחָּנה' עמ' סו; 'ַחִּיים ָוֶחֶסד' עמ' יא).

ְוָכ ָאַמר ַּפַעם ַהְּגַר"ׁש ִּפיְנקּוס ְּבִעְנָין ֶזה: 
ַהְּקדֹוִׁשים  ֶׁשַּבְּסָפִרים  ְוָאַמר  ְיהּוִדי  ֵאַלי  "ִנַּגׁש 
ָּכתּוב ֶׁשֲאִמיַרת ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ְּבַכּוָָנה זֹו ְסֻגָּלה 
ִלְרפּוָאה. ְּבאֹותֹו ֶרַגע ָהְיָתה ִלי ִמין ְּתחּוָׁשה, ֶזה 
ֶׁשָּיבֹא  ְּכמֹו  ֶזה  ֲהֵרי  ִלי?  ְלַסֵּפר  ָּבא  ֶׁשַאָּתה  ָמה 
ִלְׁשּתֹות  ַמְרִעיָׁשה:  ַּתְגִלית  ֶׁשִּגָּלה  ִויַסֵּפר  ָאָדם 
('ִּתְפֶאֶרת ִׁשְמׁשֹון'  ַמִים זֹו ְסֻגָּלה א ִלְהיֹות ָצֵמא..." 

ְּבֵראִׁשית עמ' ס). 

ְּבֵני  ְוַעל  חֹוִלים  ַעל  ִנְׁשְמעּו  ַרּבֹות  ֵעֻדּיֹות 
ִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם ֶׁשִהְקִּפידּו ְלָבֵר ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' 
ֵהִעיד  ְלָמָׁשל   ָּכ ְׁשֵלָמה.  ִלְרפּוָאה  ְוָזכּו  ְּבַכּוָָנה 

ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְצָחק ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין ְׁשִליָט"א:
ִּבְבֵני  ְלִתְפָאָרה  ַהּפֹוֲעִלים  ַהּכֹוְלִלים  ִמן  ְּבַאַחד 
ֵמֲחׁשּוֵבי  ֶאָחד  ֶׁשל  ַהָּקָטן  ְּבנֹו  ָחָלה  ְּבַרק, 
ַהְּבׂשֹוָרה  ְּכֶׁשִהִּגיָעה  ָקָׁשה.  ְּבַמֲחָלה  ָהַאְבֵרִכים 
ִחּזּוק  ְלִכּנּוס  ַהָּללּו  ִהְתַאְּספּו  ָהַאְבֵרִכים,  ְלָאְזֵני 
ֶאת   ְלָבֵר ַעְצָמם  ַעל  ְלַקֵּבל  ֶהְחִליטּו  ֶׁשְּבִסּיּומֹו 

ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ְּבַכּוָָנה ִלְזכּות ְרפּוָאתֹו.
ְּבאֶֹפן ִנִּסי ּוְכֶנֶגד ָּכל ַּתֲחִזּיֹות ָהרֹוְפִאים, ּתֹו ְזַמן 
ָקָצר ִנְרָּפא ַהֶּיֶלד ִמַּמֲחָלתֹו ַלֲחלּוִטין, ַוְּיִהי ְלֶפֶלא 

('טּוְב ַיִּביעּו' ח"א עמ' ער).

ב)  נג  (ְּבָרכֹות  ֲחָז"ל  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ָּבֶזה  ְלהֹוִסיף  ְוֵיׁש 
 ;"ַהְּמָבֵר מִן  יֹוֵתר  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  "ָּגדֹול  ֶׁשָאְמרּו: 
ִאם ּכֹה ְּגדֹוָלה ִהיא ְסֻגַּלת ַהְּבָרָכה, ַעל ַאַחת ַּכָּמה 
ֲעִנַּית  ַעל  ַהַהְקָּפָדה  ְסֻגַּלת  ִהיא  ְּגדֹוָלה  ְוַכָּמה 
זֹאת  ַרע.  ִמָּכל  ְוִלְׁשִמיָרה  ְלַהָּצָלה  ַאֲחֶריָה  'ָאֵמן' 
ְמֻסֶּגֶלת  ְּבָרָכה  ָּכל  ַעל  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשֶעֶצם  ִמְּלַבד 
ִלְרפּוָאה. ְוֶרֶמז ֵיׁש ַלָּדָבר ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב: "ִּכי ֲאִני 
ה' רֹפְֶא" (ְׁשמֹות טו כו) – 'ִּכי ֲאִני' ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן' 

('ִאְמֵרי ַאֲהרֹן' בשלח).

ֵאׁש ְּבַאְׁשמֶֹרת

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
אׁש ְּבַאׁש

סִספּפּורר ם
ר' (ג) ׂ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
י 'אׁשר ת

נִניני ְ פפּפּ ם 

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

ָרִציִתי ְלהֹודֹות ָלֶכם ַעל ַמַּסע ַהִהְתעֹוְררּות ְוַהִהְתַחְּזקּות ְּבִעְנַין ֲאִמיַרת 'ֵמָאה ְּבָרכֹות' ֶׁשהֹוַבְלֶּתם 
בּועֹות,  ַּבְּתקּוָפה ָהַאֲחרֹוָנה. ַמְפִליא ִלְראֹות ֶׁשָּזִכינּו ַלֲחזֹר ַלְּתִפָּלה ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ִלְקַראת ַחג ַהּׁשָ
יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ְּדָדִוד ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא, ְמַיֵּסד ַּתָּקַנת ֲאִמיַרת 'ֵמָאה ְּבָרכֹות'. ֲחָכִמים ָרְמזּו (במ"ר יח 
כא) ֶאת ַּתָּקָנתֹו ֶׁשל ָּדִוד ַּבָּפסּוק (ְׁשמּוֵאל ב' כג א): "ְנֻאם ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ֻהַקם ָעל" – 'עָל' 
ְּבִגיַמְטִרָּיה ֵמָאה, ְּכֶנֶגד ֵמָאה ַהְּבָרכֹות ֶׁשהּוְקמּו ִּבְזכּותֹו ְּבִיְׂשָרֵאל. ְוֵיׁש ְלהֹוִסיף ֶׁש'ְּנֻאם' אֹוִתּיֹות 

'ָאֵמן', ְלִפי ֶׁשֲעִנַּית ָאֵמן ַמְׁשִליָמה ֶאת ַהְּבָרָכה.
ב.ד. -  ְירּוָׁשַלִים.

ָּברּו ַאָּתה ה' ֱאֵקינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ְּבָחְכָמה ִנְפָלָאה ַהְּטמּוָנה ְּבִתְפקּוד 
ַמַעְרכֹות ַהּגּוף, ּוָבָרא בֹו ֵאיָבִרים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ְנָקִבים ְנָקִבים ְּכמֹו ַהֶּפה, ַהחֶֹטם ָועֹוד. ְּכמֹו ֵכן 
ָּבָרא ּבֹו ֵאיָבִרים ֶׁשֵהם ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים – ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ָחָלל, ְּכגֹון ֵלב ְוֶכֶרס ּוֵמַעִים. ָּגלּוי ְוָידּוַע 
ֵמֶהם –  ֶאָחד  ִיָּסֵתם  אֹו  ַהֲחלּוִלים,  ֵמָהֵאיָבִרים  ֵמֶהם –  ֶאָחד  ִיָּפֵתח  ֶשִׁאם   ,ְכבֹוֶד ִכֵּסא  ִלְפֵני 
ֵמַהְּנָקִבים, ִאי ֶאְפַשׁר ְלִהְתַקֵּים ְוַלֲעמֹד ְלָפֶני [ֻנַּסח ְסַפְרד: ֲאִפּלּו ָשָׁעה ֶאָחת – ֶרַגע ֶאָחד]. 
ֶאת  ֶׁשְּמַׁשֵּמר   ְּבָכ  – ַלֲעׂשֹות  ּוַמְפִליא  ַהְּפֹסֶלת,  ְּבהֹוָצַאת   – ָּבָשׂר  ָכל  רֹוֵפא  ה',  ַאָּתה   ָּברּו

ָהרּוַח ְּבתֹו ַהּגּוף ְלַבל ֵּתֵצא ִמְּנָקָביו. 
ַלֲעׂשֹות  ּוַמְפִליא  ַהְּפֹסֶלת,  ְּבהֹוָצַאת  ּגּוֵפנּו  ֶׁשְּמַרֵּפא  ַעל  ַלה'  ְלהֹודֹות  ֶׁשָעֵלינּו  ֱאֶמת  ָאֵמן – 

ְּבִׁשּמּור ָהרּוַח ְּבִקְרֵּבנּו ַעל ַאף ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְנָקִבים ַרִּבים.


