
ת ּתֹוְלדֹת ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

'קֹול ַיֲעקֹב' – ַּבֶּפה ּוַבֵּלב
"ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו" (כז כב)

ָּדַרׁש ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ:
ֵעָׂשו ָהָרָׁשע ָׁשַאב ֶאת ָּכל ּכֹחוֹ ִמָּכ ֶׁשִהְקִּפיד ְמאֹד ַעל ִמְצַות 
ִּכּבּוד ָאב. אּוָלם ַהּתֹוָרה ְמִעיָדה ָעָליו ֶׁשֹּלא ָעָׂשה זֹאת ֶאָּלא 
ֶאת  ִיְצָחק  "ַוֶּיֱאַהב  כח):  כה  (ְלֵעיל  ַּכָּכתּוב  ְוַלחּוץ,  ָפה  ַהּׂשָ ִמן 
ֵעָׂשו ִּכי ַצִיד ְּבִפיו" – ְוא ְּבִלּבוֹ. ָעֵלינּו ִלְלמֹד ִמָּכ, ִּכי ִאם 
ִנְתַּפֵּלל ָּכָראּוי ְּבַכּוַָנת ַהֵּלב, ֲאַזי ִּתְגַּבר ְזכּוֵתנּו ַעל ְזכּות ֵעָׂשו 
ִמֶּצֱאָצָאיו  ְלִהָּנֵצל  ְונּוַכל  ְּבִלּבוֹ,  ְוא  ְּבִפיו  ָאִביו  ֶאת  ֶׁשִּכֵּבד 
ָפה  ַהְּמַבְּקִׁשים ְלַכּלֹוֵתנּו. ַא ִאם נֹאַמר ֶאת ַהְּתִפָּלה ִמן ַהּׂשָ
ֶׁשל  ְזכּותֹו  ַעל  ִלְגּבֹר  נּוַכל  ֵּכיַצד  ַהֵּלב,  ַּכּוַָנת  ְּבא  ְוַלחּוץ, 

ָפה ְוַלחּוץ?!  ֵעָׂשו, ֲהא ַאף ָאנּו עֹוִׂשים ַרק ִמן ַהּׂשָ
ְלָכ ָרַמז ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: ַּכֲאֶׁשר "ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב" –'קֹול' 
ְּבא ַּכּוָָנה, ֲאַזי: "ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו", אּוָלם ַּכֲאֶׁשר ִמְתַוֶּסֶפת 

ֵאָליו ַּכּוַָנת ַהֵּלב, ֲאַזי ֵאין ְיֵדי ֵעָׂשו ׁשֹוְלטֹות ְּבִיְׂשָרֵאל.
'ַיֲערֹות ְּדַבׁש' ח"א ְּדרּוׁש ג

ְסֻגַּלת ַהְּתִפָּלה ְּביֹום ַהִּנּשּׂוִאין
ְלנַֹכח  ַלה'  ִיְצָחק  ַוֶּיְעַּתר  ה;  ְלִאּׁשָ ִרְבָקה...  ֶאת  "ְּבַקְחּתוֹ 

ִאְׁשּתֹו" (כה כ-כא)
ָּכַתב ַרֵּבנּו ֲאִביְגדֹור ָצְרָפִתי ִמַּבֲעֵלי ַהּתֹוְספֹות:

ִמְּסִמיכּות ַהְּכתּוִבים: "ְּבַקְחּתוֹ ֶאת ִרְבָקה" – "ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק", 
ְּביֹום  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ְלַהְעִּתיר  ִהְרָּבה  ֶׁשִּיְצָחק  ִלְלמֹד  נּוַכל 
ִנּשּׂוָאיו. ִמָּכאן ֵיׁש ִלְלמֹד ֶׁשָראּוי ֶלָחָתן ְלִהְתַעּנֹות ּוְלַהְרּבֹות 

ִּבְתִפָּלה ְּביֹום ִנּשּׂוָאיו. 
'ֵּפרּוִׁשים ּוְפָסִקים ְלַרֵּבנּו ֲאִביְגדֹור ָצְרָפִתי' 

'ְוִיֶּתן ְל' ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת
ָּדָגן  ְורֹב  ָהָאֶרץ  ּוִמְׁשַמֵּני  ַמִים  ַהּׁשָ ִמַּטל  ָהֱאקִים   ְל "ְוִיֶּתן 

ְוִתירֹׁש" (כז כח)
ַׁשָּבת  מֹוָצֵאי  ִמֵּדי  לֹוַמר  נֹוֲהִגים  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּקִהּלֹות  ְּבַרּבֹות 
 ."...ְל "ְוִיֶּתן  ַּבָּפסּוק  ַהַּמְתִחיָלה  ְּבָרָכה  ְּפסּוֵקי  ִסְדַרת 
ב),  יד  ַהּזַֹהר  (ַהְקָּדַמת  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר  ִמְּכָבר  ֶזה  ֻמְזָּכר  ֶזה  ִמְנָהג 

ּוִבְמקֹורֹוֵתינּו הּוְבאּו ְטָעִמים ׁשֹוִנים ְלִמְנָהג ֶזה:
ֵאּלּו  ְּפסּוִקים  לֹוַמר  ֶׁשָּנֲהגּו  מּוָבא  ַהֶּלֶקט'  ְּב'ִׁשּבֹוֵלי  א. 

בּוַע". "ְלִסיָמן טֹוב ְלִפי ֶׁשהּוא ְּתִחַּלת ַהּׁשָ
ב. ַּב'ְּלבּושׁ' ָּכַתב ֶׁשְּפסּוִקים ֵאּלּו ֶנֱאָמִרים ְּכֵדי ְלַהֲאִרי ֶאת 
ַהְּתִפָּלה ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ְלִפי ֶׁשַהֵּגיִהּנֹם ׁשֹוֵבת ְּבַׁשָּבת ְוֵאין 
ְמַסְּיִמים  ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ֶאָּלא  ְלתֹוכֹו  ָהְרָׁשִעים  ֶאת  ַמְחִזיִרים 

ְלִהְתַּפֵּלל ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת.
ג. ַרִּבי ְיִחיֵאל ֵמִאיר ִמּגֹוְסִטיִנין ִהְסִּביר ֶׁשִּבְׁשַעת ַהַּמֲעָבר ֵּבין 
ָּבת ְלֵבין ְימֹות ַהחֹל ְמַנֶּסה ַהֵּיֶצר ָהַרע ְלִהְתַּגֵּבר ְוִלְׁשט  ַהּׁשַ
ָּבָאָדם. ְוֵכיָון ֶׁשָאנּו ְזקּוִקים ִלְבָרָכה ְמֻיֶחֶדת ְּכֵדי ְלִהְתַּגֵּבר 

.'ָעָליו, ִּתְּקנּו לֹוַמר ֶאת ִּבְרכֹות 'ְוִיֶּתן ְל

ֲחָכִמים  ַמֲאַמר  ִּפי  ַעל  זֹאת  ֵּפֵרׁש  ַמֲהִרי"ח'  ְּב'ִלּקּוֵטי  ד. 
ְּבֶעֶרב  ָלָאָדם  לֹו  ְמַלּוִין  ֵרת  ַהּׁשָ ַמְלֲאֵכי  "ְׁשֵני  ב):  קיט  (ַׁשָּבת 
ַׁשָּבת ִמֵּביתֹו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֶאָחד טֹוב ְוֶאָחד ַרע...", ּוְמבָֹאר 
ֶקל' ָׁשם) ֶׁשַּמְלָאִכים ֵאּלּו  ַּב'ָּמֵגן ַאְבָרָהם' (רסב א, ְרֵאה 'ַמֲחִצית ַהּׁשֶ
ִנְׁשָאִרים ִעם ָהָאָדם ַעד מֹוָצֵאי ַׁשָּבת. ְלִפיָכ, ְּכִפי ֶׁשָאַמר 
ִּכי   ֲאַׁשֵּלֲח "א  כז):  לב  (ְּבֵראִׁשית  ּבֹו  ֶׁשֶּנֱאַבק   ַלַּמְלָא ַיֲעקֹב 
ִאם ֵּבַרְכָּתִני". ָּכ ָאנּו, ִלְפֵני ִהְסַּתְּלקּותֹו ֶׁשל ַהַּמְלָא ָהַרע 
הּוא  ְוַאף  ָּבֶהם,  ֶׁשּיֹוֶדה  ְּכֵדי  ְּבָרָכה  ְּפסּוֵקי  אֹוְמִרים  ָאנּו 

ְיָבְרֵכנּו.
'ִׁשּבֹוֵלי ַהֶּלֶקט' ַׁשָּבת קכט; 'ְלבּוׁש' או"ח רצה א; 
'ְמרֹום ָהִרי"ם' ַּדף ח'; 'ִלּקּוֵטי ַמֲהִרי"ח' ְּתִפַּלת ַעְרִבית מוצ"ש

ֵעָׂשו ִהִּגיַע ְלַאַחר ַהְּבָרכֹות...
"ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ִיְצָחק ְלָבֵר ֶאת ַיֲעקֹב ַוְיִהי ַא ָיצֹא ָיָצא 

ַיֲעקֹב ֵמֵאת ְּפֵני ִיְצָחק ָאִביו ְוֵעָׂשו ָאִחיו ָּבא ִמֵּצידֹו" (כז ל) 
ְּכַרב  ִויזְ'ִניץ  ִמֶּסעְרט   'ָּברּו 'ְמקֹור  ַּבַעל  ָהַרִּבי  ֶׁשִּכֵהן  ְּבֵעת 
ַּפַעם  ְּבָכל  ְּדַׁשְּבָתא  ְּבַצְפָרא  ְלִהְתַּפֵּלל  ָנַהג  ֶסעְרט,  ָהִעיר 

ְּבֵבית ְּכֶנֶסת ַאֵחר ָּבִעיר.
ִמָּבֵּתי  ְּבַאַחד  ְלִהְתַּפֵּלל  ִנְכַנס  ַּכֲאֶׁשר  ָּבתֹות,  ַהּׁשַ ְּבַאַחת 
ִהְקִּדימּו  ָמה  ִמּשּׁום  ִּכי  ִלְראֹות  נֹוַכח  ְּבִעירֹו,  ַהְּכֵנִסּיֹות 
ְּבאֹוָתּה ַׁשָּבת ֶאת ְּתִחַּלת ַהְּתִפָּלה ִמְּבִלי ְלהֹוִדיעֹו, ּוְכֶׁשִּנְכַנס 
ַחר.  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֲאִמיַרת  ְלַאַחר  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ָאֲחזּו  ְּכָבר 
ֲאָתר  ַעל  ַהָּמקֹום  ֶאת  ָהַרִּבי  ָעַזב  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ְלַהְפָּתַעת 
ְוָהַל ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֵבית ְּכֶנֶסת ַאֵחר. ַהַּגָּבִאים ֶׁשָחׁשּו ְּתחּוַׁשת 
ָּכאן,  ַעד  ּוָבא  ָטַרח  ֶׁשְּכָבר  ֵּכיָון  ִּכי  ִמֶּמּנּו  ִּבְּקׁשּו  ַהְחָמָצה 
ֶאת  ְוָעַזב  ֶׁשּלֹו  ַעל  ָעַמד  ָהַרִּבי   ַא ִעָּמם.  ְלִהְתַּפֵּלל  ֵאר  ִיּׁשָ
ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ּתֹו ֶׁשהּוא ַמְפִטיר ְלֶעְבָרם ְּבִחּיּו: "ֲאִני ֵאיֶנִּני 

ֵעָׂשו..."

ִהְבִחין ַּבְּתִמיָהה ֶׁשָּפְׁשָטה ַעל ְּפֵניֶהם, ִהְסִּביר ֶאת ְּדָבָריו  ִמּׁשֶ
 ְּבִמְׁשָּפט ָקָצר ְוקֹוֵלַע: "ֵעָׂשו ִהִּגיַע ַאַחר ַהְּבָרכֹות...", ְוָהַל

ְלַדְרּכֹו.
ְּכֶנֶסת  ְלֵבית   'ָּברּו ַה'ְּמקֹור  ַּבַעל  ִנְכַנס  ַאֶחֶרת  ְּבִהְזַּדְּמנּות 
ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֲאִמיַרת  ְזַמן  ְמֻצָּין  ַהּמֹוָדעֹות  ֶׁשְּבלּוַח  ְוָרָאה 
ְוַתְחָּתיו ְמֻצָּין ְזַמן ֲאִמיַרת 'הֹודּו'. ִנְרֶאה ָהָיה ִּכי ַהָּדָבר ַנֲעָׂשה 
ְּבַמָּטָרה ְלַאְפֵׁשר ְלָכל ַהְּמֻעְנָין ְּבָכ ְלַאֵחר ֶאת ַהָּגָעתֹו ַעד 
ִלְזַמן ֲאִמיַרת 'הֹודּו'. ַרע ָהָיה ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ָהַרִּבי, ְוַגם ַהַּפַעם 
ְּכָבר  ְלִהְתַיֵּצב  ֵיׁש  ַּבִּצּבּור  "ִלְתִפָּלה  ּדֹוָמה:  ְּברּוַח  ֵהִגיב 
ַהּקֹוְדִמים,  ּדֹורֹות  ְּבָכל  ָנֲהגּו   ָּכ ַחר.  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֵמֲאִמיַרת 

ֲהא ַרק ֵעָׂשו ִהִּגיַע ַאַחר ַהְּבָרכֹות..."
'נַֹעם ַהְּבָרָכה' עמ' פד; קעז

ִּדְמעֹוָתיו ֶׁשל ֵעָׂשו ְּבֵטלֹות ָּברֹב
"ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶאל ָאִביו ַהֲבָרָכה ַאַחת ִהוא ְל ָאִבי ָּבֲרֵכִני ַגם 

א ֵעָׂשו קֹלֹו ַוֵּיְבךְּ" (כז לח) ָאִני ָאִבי ַוִּיּׂשָ
"ָאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם, 
ִהְׁשַלְטּתֹו  ֵמֵעיָניו  ֵעָׂשו  ֶׁשהֹוִריד  ְּדָמעֹות  ָׁשׁש  ִּבְזכּות 
ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו ְוָנַתָּת לֹו ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ָאנּו 
ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ְּכֶלֶחם,  ּוַבַּלְיָלה  ַּבּיֹום  ְּתִדיָרה  ֶׁשִּדְמָעֵתנּו 

ְוַכָּמה ֶׁשִּתָּמֵלא ָעֵלינּו ַרֲחִמים..." (ילק"ש ְּתִהִּלים תתכח).
ַמּדּוַע ֶּבֱאֶמת א ִּתְתַּבֵּטְלָנה ִּדְמעֹוָתיו ַהּמּוָעטֹות ֶׁשל ֵעָׂשו 
ָּכל   ְּבַמֲהַל ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשהֹוִרידּו  ִמְּספֹר  ָהַרּבֹות  ַּבְּדָמעֹות 

ַהּדֹורֹות?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ַהַּמִּגיד ִמּוֹוִּדיְסַלב, ֲאִבי ָהַרִּבי ר' ּבּוִנים 

ִמְּפִׁשיְסָחה: 
ֶאת  ֶׁשִהְפִסיד   ָּכ ַעל  ָהיּו  ֵעָׂשו  ֶׁשל  ֶׁשִּדְמעֹוָתיו  ְּכִפי 
ַהְּבָרכֹות ֵּכיָון ֶׁשִּנְכְללּו ָּבֶהן ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ָּכ ַאף ָאנּו, 
ֵהן  ֵאין   ְלִפיָכ ַהֶּזה.  ָהעֹוָלם  ִעְנְיֵני  ַעל  ֵהן  ִּדְמעֹוֵתינּו  רֹב 
ְמַבְּטלֹות ֶאת ִּדְמעֹוָתיו ֶׁשל ֵעָׂשו, ֶׁשֲהֵרי ְּכָלל הּוא ְּבִהְלכֹות 
ַּתֲערֹובֹות: "ִמין ְּבִמינֹו א ָּבֵטיל" (ֻחִּלין צח ב). ָאֵכן, ִאּלּו ָהיּו 
ִּדְמעֹוֵתינּו ְמֻכּוָנֹות ַעל ְּכבֹוד ָׁשַמִים ָהְיָתה ַּתֲעֹרֶבת זֹו ִנּדֹוֶנת 
ָהיּו  ֵעָׂשו  ֶׁשל  ְוִדְמעֹוָתיו  ְּברֹב,  ַהָּבֵטל  ִמינֹו'  ְּבֶׁשֵאינוֹ  ְּכ'ִמין 

ְּבֵטלֹות ְּבתֹוָכן.
 ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ְּבֵסֶדר ַהְּסִליחֹות: "ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ַעל ָּכ
ִלְהיֹות",  ְּבנֹאְדָך  ִּדְמעֹוֵתינּו  ֶׁשָּתִׂשים  ְּבִכּיֹות,  קֹול  ׁשֹוֵמַע 
"ַּתִּציֵלנּו  ָיָדן  ַעל  ֵעָׂשו  ֶׁשל  ִּדְמעֹוָתיו  ֶׁשִּתְתַּבֵּטְלָנה   ּוְבָכ
ְּבִמינֹו'  'ִמין  ִּכי  ּתֹאַמר  ְוַאל  ַאְכָזִרּיֹות".  ָקׁשֹות  ְּגֵזרֹות  ִמָּכל 
ֵהן, ֶׁשֲהא ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶני "ִּכי ְל ְלַבד [ִּדְמעֹות] ֵעיֵנינּו 
ֵעָׂשו  ֶׁשל  ִּדְמעֹוָתיו  ֶאת  ֶׁשְּתַבֵטְּלָנה  ֵאפֹוא  ּוַבִּדין  ְּתלּויֹות", 

ְּכ'ִמין ְּבֶׁשֵאינוֹ ִמינֹו'.
'ֶאֶרץ ְצִבי' ְּדרּוׁש ִעיר ָהֱאִקים

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

ני ּפְ ם
ַיֲעקֹב ָאַחז ְּבִמְצוֹות ֶׁשָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו
"ְוָידֹו אֶֹחֶזת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַיֲעקֹב" (כה כו)

ָּכַתב ַה'ְּכִלי ָיָקר':
ְּכָדָבר  ַהְּבכֹוָרה  ֶאת  ֵעָׂשו  ְיַבֶּזה  ֶׁשֶּלָעִתיד  ִסיָמן  ָהָיה  "ֶזה 
יֹאַחז  'ָעֵקב'  ּוְבאֹותֹו  אֹותֹו,  ּוְמַבֶּזה  ַּבֲעֵקָביו  ָּדׁש  ֶׁשָאָדם 
ּבֹו  יֹאַחז   – ַּבֲעֵקָביו  ָּדׁש  ֶׁשֵעָׂשו  ָמה  לֹוַמר:  ָרָצה  ַיֲעקֹב. 
ַיֲעקֹב. ְוֵכן ָּכל ַהִּמְצוֹות ַקּלֹות ֶׁשְּבֵני ָאָדם ָּדִׁשים ְּבִעְקֵביֶהם 

ָטן ֻמָּנה ֲעֵליֶהם, יֹאַחז ָּבֶהם ַיֲעקֹב ִויַקְּיָמם". ְוַהּׂשָ
ְּבֵבאּור  ִמָּפאנוֹ  ָהְרָמ"ע  ִּדְבֵרי  ֶאת  ַלְּדָבִרים  ְלָצֵרף  ִנָּתן 
ֶׁשַאף  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְלֵבין  ֱאֶמת  ֶׁשִּמָּדתֹו  ַיֲעקֹב  ֶׁשֵּבין  ַהֶּקֶׁשר 
ָמֵלא)  (ִּבְכִתיב  'ַיֲעקֹוב'  ַּבֲעֵקָביו:  ָּדׁש  ֶׁשָאָדם  ֵמַהִּמְצוֹות  ִהיא 
ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ַהֻּמְזָּכר  ְוָאֵמן' [ֵצרּוף  'ָאֵמן  ְּבִגיַמְטִרָּיה  הּוא 
ב'  ְּבִגיַמְטִרָּיה  הּוא  ָחֵסר)  (ִּבְכִתיב  'ַיֲעקֹב'  ְוִאּלּו  ִּבְתִהִּלים], 

ְּפָעִמים 'ָאֵמן'. 
'ֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות' ִחּקּור ִּדין ב טו

ת ּתֹוְלדֹת ָרׁשַ 357ּפָ תשפ"א

י ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, י' ְּבִכְסֵלו, ִיְמְלאּו ֵמָאה ָׁשִנים ִלְפִטיָרתֹו ֶׁשל ָמָרן ַּבַעל  ְּביֹום ֲחִמּׁשִ
ְפֵתי ַצִּדיק' ִמִּפיְלץ ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו. ְּבֵסֶפר ּתֹוְלדֹוָתיו ָהעֹוֵמד ָלֵצאת ְלאֹור עֹוָלם  ַה'ּׂשִ
ְּבָקרֹוב (ְּבֶפֶרק 'ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאֶׁשר ָיִביאּו') מּוֵבאת ֵעדּות ְמֵהיָמָנה ַעל ַהְקָּפָדתֹו ַהֻּמְפָלָאה ַעל 

ַחר ִמֵּדי יֹום: ִמְנַהג ֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ְּבקֹול,  ְמֻעָּמד  לֹוַמר  ַצִּדיק'  ְפֵתי  ַה'ּׂשִ ַּבַעל  ַרֵּבנּו  ִהְקִּפיד  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  "ֶאת 
ְּבָאְזֵני ָאָדם ֶׁשַּיְקִׁשיב ְוַיֲעֶנה ָאֵמן ַעל ָּכל ְּבָרָכה. ָּכל ִמְתַּפְּלֵלי ִמְנָינֹו, ָהיּו ְצִריִכים 

ַלֲעמֹד ְלָפָניו ּוְלָבֵר ְּבקֹול, ְוַרֵּבנּו עֹוֶנה ַאֲחֵריֶהם 'ָאֵמן' ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו".

ּוְבִשְׂפֵתי ַצִּדיִקים ִּתְתָּבַר
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ִּבְפָרט  ָמַיאִמי  ְוָהִעיר  ִּבְכָלל  ְפלֹוִריָדה  ְמִדיַנת 
ַהחֶֹרף  ְּבָחְדֵׁשי  ּוֻמָּכר  ָמֳעָדף  נֶֹפׁש  ָמקֹום  ֵהן 
ְּבָעֵרי  ַהְּבִרית.  ַאְרצֹות  ְיהּוִדי  ְּבֶקֶרב  ַהָּקִרים 
ִמְתּגֹוְרִרים  ֶׁשָּבֶהן  ְצפֹוִנּיֹות,  ַהִּמְזַרח  ַהחֹוף 
ַהְּבִרית,  ְּבַאְרצֹות  ַהֲחֵרִדים  ַהְּיהּוִדים  ַמְרִּבית 
ְקפּוָאה.  ֶטְמֶּפָרטּוָרה  ַהחֶֹרף  ִּביֵמי  ׂשֹוֶרֶרת 
ִּבְפָרט  ְלַרִּבים,  ּגֹוֶרֶמת  ַהּזֹאת  ַהֶּטְמֶּפָרטּוָרה 
ְמִדיַנת  ֶאל  ִלְנּדֹד  ֶׁשֵּביֵניֶהם,  ַהְּמֻבָּגִרים 
ַהְּדרֹום  ַהחֹוף  ְׂשַפת  ַעל  ַהּשֹׁוֶכֶנת  ְפלֹוִריָדה 
ִּבְלַבד  ִטיָסה  ְׁשָעַתִים  ְּבֶמְרַחק  ָׁשם,  ִמְזָרִחי. 
ְּבַאְקִלים  ַּדְוָקא  ְמֻאְפָין  ַהחֶֹרף  יֹוְרק,  ִמְּניּו 
ְּבַׁשְלָוה  ִאּתֹו  ַלֲעבֹר  ֶׁשִּנָּתן  ָּכֶזה  ְוָיֵבׁש,  ָחִמים 
ְלִחָּנם  א  ֵהן  ַהחֶֹרף.  ְימֹות  ֶאת  ּוִבְבִריאּות 

ֶמׁש'. ָזְכָתה ְפלֹוִריָדה ַלִּכּנּוי 'ֶאֶרץ ַהּׁשֶ
ָחׁשּוב  ֶמֶסר  ְּבֻחּבוֹ  טֹוֵמן  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהִּסּפּור 
ְּביֹוֵתר, ַעל אֹודֹות ַהִּסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ַהְּמֻיֶחֶדת 
ַהִּסּפּור  ִּבְזַמָּנּה.  ְּתִפָּלה  ַעל  ַהַּמְקִּפיד  ֶׁשּזֹוֶכה 
ָהַרב  ִמִּפי  ְוֻסַּפר  ָׁשִנים,  ַּכָּמה  ִלְפֵני  ִהְתַרֵחׁש 
הּוא  ֲהֵרי  ִמירּוָׁשַלִים.  ָׁשֶפר  ְׁשמֹה  ָּדִוד 

ִלְפֵניֶכם:
"ֲאִבי ָהַרב ֶהָחִסיד ַרִּבי ָׁשאּול ׁשֶָפר ָזָצ"ל ָהָיה 
ַמְקִּפיד ִּבְמֻיָחד ַעל ְּתִפָּלה ִּבְזַמָּנּה. ְּבָכל ָמקֹום 
ֶׁשּבֹו ָׁשָהה ִהְקִּפיד ַעד ְמאֹד ַעל ְּתִפָּלה ְּבִמְנָין 
ְּבָמַיאִמי  ָהה  ֶׁשּׁשָ ְּבֵעת  ַּגם  ָהָיה   ָּכ ּוַבְּזַמן. 
ֲאחֹוִתי  ֶׁשל  ֲחֻתָּנָתּה  ְלֶרֶגל  ֶׁשִּבְפלֹוִריָדה, 

ֶׁשִהְתַקְּיָמה ָׁשם.
ַרִּבים.  ֲחֵרִדים  ׁשֹוִהים  ָּכָאמּור,  ִּבְפלֹוִריָדה, 
ְוָכ, ְלָמֳחָרת ַהֲחֻתָּנה ָסמּו ִלְׁשִקיַעת ַהַחָּמה, 
ַהֶּמְרָּכִזי,  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ֲאִבי  ִנְכַנס  ַּכֲאֶׁשר 
הּוא  ִמִּמְתַּפְּלִלים.  ֵריק  אֹותֹו  ִלְמצֹא  ִהְתַּפֵּלא 
ָמַתי  ַהָּמקֹום  ַרב  ֵאֶצל  ְלִהְתַעְנֵין  אֹוִתי  ָׁשַלח 
ִּכי  ִלי  ֵהִׁשיב  ְוָהַרב  ִמְנָחה,  ְּתִפַּלת  ִּתְתַקֵּים 
ַלָּמקֹום  ָלׁשּוב  ְוֶׁשֲאַנֶּסה  ִמַּדי,  ֻמְקָּדם  ַעְכָׁשו 
ְּבָׁשָעה  יֹוֵתר,  ְמֻאָחר  ָעה  ַהּׁשָ ְּכַמֲחִצית 
ְּתִפַּלת  ֶׁשל  ָהִראׁשֹוִנים  ַהִּמְנָיִנים  ֶׁשַּמְתִחיִלים 

ִמְנָחה.
ָהמּום;  ָהָיה  הּוא   ָּכ ַעל  ָׁשַמע  ֲאִבי  ַּכֲאֶׁשר 
'ֵאי ֶאְפָׁשר  ִקיָעה?' הּוא ִהְתַּפֵּלא,  'ַאֲחֵרי ַהּׁשְ
ָּתָהה.  ִקיָעה?!'  ַהּׁשְ ַאֲחֵרי  ִמְנָחה  ְלִהְתַּפֵּלל 
'ָּכאן  ַהָּמקֹום;  ִמְנַהג  ֶׁשֶּזהּו  ֵהִׁשיב  ָהַרב   ַא
ֶׁשְּזַמָּנּה  ַּתם  ַרֵּבנּו  ְּכַדַעת  ִּבְׁשִקיָעה  נֹוֲהִגים 
ֲאִבי  ָהְרִגיָלה'.  ִקיָעה  ֵמַהּׁשְ ְּבַהְרֵּבה  ְמֻאָחר 
ְּכֶנֶסת  ָּבֵּתי  ָּבֵאזֹור  ֵיׁש  ַהִאם  ְלִהְתַעְנֵין  ִנָּסה 
ִמְנָחה  ְלִהְתַּפֵּלל  ַמְקִּפיִדים  ֶׁשָּבֶהם  ֲאֵחִרים 
ְּבֶהְסֵּבר  ַנֲעָנה  הּוא  אּוָלם  ִקיָעה,  ַהּׁשְ ִלְפֵני 
ָׁשִבים  ָּכאן  ַהִּמְתּגֹוְרִרים  ֶׁשָהֲאָנִׁשים  ֵּכיָון  ִּכי 
ְּבָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת ְמאֹד ֵמָהֲעבֹוָדה, ֵהם ְרִגיִלים 
ְלַאֵחר ֶאת ְזַמן ַהִּמְנָחה ְּכָכל ַהִּנָּתן. ָּכ נֹוְצָרה 
ָהֵאזֹור  ְּבָכל  ֵאין  ֶׁשָּבּה  ַהּנֹוְכִחית  ַהְּמִציאּות 
ִלְפֵני  ַהַּמְתִחיִלים  ִמְנָחה  ִלְתִפַּלת  ִמְנָיִנים 

ִקיָעה. ַהּׁשְ
ַמֲעֶנה  ֲאִבי  ִּביֵדי  ָהָיה  א  ֶׁשָּכזֹו  ְלַטֲעָנה 
ְלָהִׁשיב; ְוִכי ָמה יֹאַמר ָלַרב ַהִּנְכָּבד...?! ִהִּגיַע 
ְלָכאן ְיהּוִדי ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְליֹום-יֹוַמִים, ּוְכָבר 
ֶׁשְּכָבר  ַּבִּמְנָהג  ִׁשּנּוִיים  ְלחֹוֵלל  ְמַבֵּקׁש  הּוא 
ֻהְׁשַרׁש ְוִנְקַּבע ִּבְקִהָּלתוֹ, ֲהֵרי זֹו ְּבַוַּדאי ְּפֻעָּלה 

ֶׁשֹּלא ִמְתַקֶּבֶלת ַעל ַהַּדַעת.
ִמְנָהגֹו.  ַעל  ְלַוֵּתר  ָחַׁשב  א  ֲאִבי  ָמקֹום,  ִמָּכל 
ֶׁשהּוא  לֹו  ַיְפִריַע  ַהִאם  ָהַרב  ֶאת  ָׁשַאל  הּוא 
ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ְלִמְנָחה  ֻמְקָּדם  ִמְנָין  ְיַאְרֵּגן 
ֻמְזָמן  הּוא  ַרָּבה  ְּבִׂשְמָחה  ִּכי  ֵהִׁשיב  ְוָהַרב 
ְלַאְרֵּגן ִמְנָין ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבָכל ָׁשָעה ֶׁשַּיְחּפֹץ. 
'ִנְרֶאה ִלי ֲחַסר ִסּכּוי ַלֲחלּוִטין ֶׁשַּתְצִליַח... ֲאָבל 
ִמְתַּפְּלִלים,  ִּתְׁשָעה   ְל ִיְהיּו  ִאם  ָמקֹום,  ִמָּכל 

ֶאְצָטֵרף ֲאֵליֶכם ַּכֲעִׂשיִרי ְּבִׂשְמָחה'.
ַהַּדּקֹות ָנְקפּו ְּכֶׁשחּוץ ֵמַרב ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ִמֶּמִּני 
ּוֵמֲאִבי, ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת א ָהָיה ִאיׁש. ְזַמן ָמה 
ִקיָעה ָאַמר ִלי ֲאִבי: 'ּבֹא ְוֵנֵרד ָלְרחֹוב  ִלְפֵני ַהּׁשְ
ְוַנְכִריז:  ָׁשם  ַנֲעמֹד  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ֶׁשִּמַּתַחת 

'ִמְנָחה! ִמְנָחה!' אּוַלי ַנְצִליַח ֶלֱאסֹף ִמְנָין'.
ֵמָאה  א  ָּכאן  'ַאָּבא,  הֹוֶזה...  ֶׁשהּוא  ָחַׁשְבִּתי 

ְׁשָעִרים ְוַגם א ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים 
ָהעֹוְבִרים  ֶׁשל  ַהֻּמְחָלט  ֻרָּבם  נֶֹפׁש.  ְּבֵאזֹור 
ֶׁשִּמיֶׁשהּו  ִסּכּוי  ׁשּום  ֵאין   – ּגֹוִיים  ֵהם  ָּבְרחֹוב 
ַיִּביטּו  ַמְקִסימּום  ֶׁשָּלנּו,  ַלְּקִריאֹות  ִיְתַיֵחס 

ָעֵלינּו ְּבַרֲחִמים ְּכַעל ְׁשֵני ְמֻׁשָּגִעים...'
ָלנּו  'ֵיׁש  ִהְתַרֵּגׁש;  א  ָזָצ"ל  ֶׁשַאָּבא  ֶאָּלא 
ַאְחָריּות ַעל ַהִהְׁשַּתְּדלּות – א ַעל ַהּתֹוָצָאה!' 
ַהְּטהֹוָרה  ֱאמּוָנתֹו  ְלֶהֶבת  ְּכֶׁשּׁשַ ָאַמר  הּוא 
ְּכִפי  ְּבִדּיּוק  ַנֲעֶׂשה  'ֲאַנְחנּו  ְּבֵעיָניו,  ּבֹוֶעֶרת 
ָרֲאָתה  ִהיא  ַּפְרעֹה;  ַּבת  ַּבְתָיה  ֶׁשָעְׂשָתה 
זֹאת  ָּכל  ְוִעם  ָיָדּה,  ג  ֵמֶהּׂשֵ ְרחֹוָקה  ֶׁשַהֵּתָבה 
ָעָׂשה  הּוא   ָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש  ָיָדּה.  ֶאת  ָׁשְלָחה 
 ָלּה ֵנס ְוָיָדּה ִהְתָאְרָכה ְוִהִּגיָעה ַעד ַלֵּתָבה. ָּכ
ַּגם ָאנּו, 'ִנְׁשַלח ֶאת ַהָּיד', ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ַיֲעֶׂשה ֶאת ַהּטֹוב ְּבֵעיָניו'.
ָיַרְדנּו ַיַחד ֶאת ַהַּמְדֵרגֹות ְּכֶׁשַּמָּבטֹו ֶׁשל ָהַרב 
ֵּבית  ִמִּבְנַין  ָיָצאנּו  ְּבַרֲחִמים.  אֹוָתנּו  ְמַלּוֶה 
 .ַהָּסמּו ָהְרחֹובֹות  ְלִמְפַּגׁש  ְוָהַלְכנּו  ַהְּכֶנֶסת 
ְׁשֵנינּו ָהִיינּו ְלבּוִׁשים ִּכיהּוִדים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ֶׁשָּסַבב  ַהִּצְבעֹוִני  ַּבּנֹוף  ַלֲחלּוִטין  ּבֹוְלִטים 
ְוִהְתַחְלנּו  ָהְרחֹוב  ְּבִפַּנת  ֶנֱעַמְדנּו  אֹוָתנּו. 

ִלְקרֹא: 'ִמְנָחה! ִמְנָחה!' 
ִעם  ְוִהְׁשַלְמנּו  ִּכְמַעט   .ְוֶהְחִׁשי  ָהַל ָהֹאֶפק 
ֶׁשִּנְתַּפֵּלל  הּוא  ה'  ְרצֹון  ֶׁשַהַּפַעם  ָהֻעְבָּדה 
ִקיָעה. ֶאָּלא ֶׁשַּמָּמׁש ָּבֶרַגע ָהַאֲחרֹון,  ְלַאַחר ַהּׁשְ
ָעַצר  ִעְקבֹוֵתינּו,  ַעל  ָלסֹב  ָעַמְדנּו  ְּכֶׁשְּכָבר 

ְלָיֵדינּו ְלֶפַתע ֶטְנֶּדר ָּגדֹול ַּבֲחִריַקת ְּבָלִמים.
רֹאׁשֹו  ֶאת  ִׁשְרֵּבב  ַהֶּטְנֶּדר  ִמּנֹוְסֵעי  ֶאָחד 
ְיהּוִדי  ְּבִניב  ְמהּוָלה  ְּבַאְנְגִלית  ְוָׁשַאל  ְלֶעְבֵרנּו 

ָאְפָיִני: 'ֵהיָכן ֶאְפָׁשר ְלִהְתַּפֵּלל ָּכאן ִמְנָחה?'
ִמְּבִלי  אֹותֹו,  ָׁשַאְלִּתי  ַאֶּתם?'  ֲאָנִׁשים  'ַּכָּמה 

ֶׁשִּנִּסיִתי ֲאִפּלוּ ְלַהְסִּתיר ֶאת ִהְתַרְּגׁשּוִתי.
'ִׁשְבָעה ֲאָנִׁשים', הּוא ֵהִׁשיב.

ָחלּול  ְּבקֹול  ַאֲחָריו  ָחַזְרִּתי  ֲאָנִׁשים',  'ִׁשְבָעה 
ִׁשְבָעה  ֵהיֵטב.  ּבֹו  ִנְּכרּו  ַהֶהֶלם  ֶׁשאֹותֹות 
ֲאַנְחנּו  ֲאִבי  ְוִעם  ִעִּמי  ַיַחד  ְּכלֹוַמר  ֲאָנִׁשים, 

ְּבִדּיּוק ִּתְׁשָעה, ְוָהַרב ִהְבִטיַח ִלְהיֹות ֲעִׂשיִרי. 
ְרִּתי ַלֲאִבי, ּוִמַּיד ֵהַרְצִּתי ֶאת  'ֵיׁש ָלנּו ִמְנָין!' ִּבּׂשַ
ַמִים,  ִמּׁשָ ֵאֵלינּו  ֶׁשִּנְׁשְלחּו  ַה'ַּמְלָאִכים'  ִׁשְבַעת 
ְוָלֵצאת  ָהֶרֶכב  ֶאת  ְלַהֲחנֹות  ִהְסִּפיקּו  ּוְכָבר 

ִמֶּמּנּו ְלֵעֶבר ֵּבית ַהְּכֶנֶסת.
ר  ְלַבּׂשֵ ִמַהְרנּו  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ִנְכַנְסנּו  ַּכֲאֶׁשר 
ָיכֹול  א  ְוהּוא  ִמְנָין,  יג  ְלַהּׂשִ ֶׁשִהְצַלְחנּו  ָלַרב 
'ִמְנָחה  ִהְתַּפֲעלּותֹו:  ֶאת  ִלְכא  ֶׁשֹּלא  ָהָיה 
ִּכי  ֵיָאֵמן  א   – ִקיָעה  ַהּׁשְ ִלְפֵני  ִּבְפלֹוִריָדה 
ֵאֵלינּו  ְלִהְצָטֵרף  ּוִמֵהר  ִהְפִטיר  הּוא  ְיֻסַּפר', 

ַּכֻּמְבָטח.
ַאְרָּבָעה  ְּבַהְפָּתָעה  הֹוִפיעּו   ָּכ ּוֵבין   ָּכ ֵּבין 
 ֵמַהִּגיִסים ֶׁשִּלי ְוִהְצָטְרפּו ֵאֵלינּו ַלְּתִפָּלה, ְוָכ
ֶׁשִהְתַּפְּללּו  ֲאָנִׁשים  ָעָׂשר  ַאְרָּבָעה  ַיַחד  ָהִיינּו 

ִקיָעה. ִמְנָחה ִלְפֵני ַהּׁשְ
ֶׁשָּזִכינּו  ַעל  ְּגדֹוָלה  ְּבִׂשְמָחה  ִהְתַּפַּלְלנּו 
ְלַאַחר  ֵנָכר.  ְּבֶאֶרץ  ַּגם  ַהְנָהָגֵתנּו  ַעל  ְלַהְקִּפיד 
ֵּכיַצד  ַהֶּטְנֶּדר  ַאְנֵׁשי  ֵאֶצל  ִהְתַעְנַיּנּו  ַהְּתִפָּלה 
ִהְתָּבֵרר  ִּפְתאֹום.  ְּבֶפַתע  ָעֵלינּו  'ָנְפלּו'  ֵהם 
ָנה  ַהּׁשָ יֹום  ְלֶרֶגל  ִלְפלֹוִריָדה  ִהִּגיעּו  ֵהם  ִּכי 
ֵהם  ַעָּתה  ַּבָּמקֹום.  ַהְּקבּוָרה  ָסָבָתם  ִלְפִטיַרת 
 .ַהָּסמּו ַהְּתעּוָפה  ִלְׂשֵדה  ָחזֹור  ְּבַדְרָּכם  ָהיּו 
ִּבְׂשֵדה  ִמְנָחה  ְלִהְתַּפֵּלל  ָחְׁשבּו  ִמְּלַכְּתִחָּלה 
ֶהְחִליטּו  אֹוָתנּו  ֶׁשָּפְגׁשּו  ֵּכיָון   ַא ַהְּתעּוָפה, 

ְלִהְצָטֵרף ֵאֵלינּו.
ְּפָרִטית  ַהְׁשָּגָחה  ֶׁשל  ֻמְפָלא  ְלִגּלּוי  ָזִכינּו   ָּכ
ָרִאינּו   ִּבְזַמָּנּה.  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ֶזה  ְּבִעְנָין  ַּדְוָקא 
ִּבְזַמָּנּה  ְּתִפָּלה  ַעל  ַהַּמְקִּפיד  ֵּכיַצד  ְּבֵעיֵנינּו 
ְמֻיֶחֶדת,  ִדְׁשַמָּיא  ְלִסַּיְעָּתא  זֹוֶכה  ְמִחיר  ְּבָכל 
ְּפָרִטית:  ְּבַהְׁשָּגָחה  ִלְראֹות  נֹוַכְחנּו  ְּבַבד  ּוַבד 
ַּבה'  ַהּבֹוֵטַח  ָיכֹול  מּוָעָטה  ְּבִהְׁשַּתְּדלּות  ֵּכיַצד 

ִלְזּכֹות ְלִסּיּוַע ְמֻיָחד ִמְּמרֹוִמים".
'ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית' ִּכי ָתבֹא תש"פ

ִמ'ּפֹוֵקַח ִעְוִרים' ְל'ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים'
ֶנֱאָמר  ַהַּדַעת  ֵמֵעץ  ָאְכלּו  ְוַחּוָה  ֶׁשָאָדם   ְלַאַחר 
ִּכי  ַוֵּיְדעּו  ְׁשֵניֶהם  ֵעיֵני  "ַוִּתָּפַקְחָנה  ז):  ג  (ְּבֵראִׁשית 
ָלֶהם  ַוַּיֲעׂשּו  ְתֵאָנה  ֲעֵלה  ַוִּיְתְּפרּו  ֵהם  ֵעיֻרִּמם 
'ּפֹוֵקַח  ְּבִבְרַּכת  ֶׁשהֹוֵדינּו  ְלַאַחר   ,ְלִפיָכ ֲחגֹרֹת". 
ֶׁשְּבִעְקבֹוֶתיָה  ָהֵעיַנִים  ְּפִקיַחת  ַעל  ִעְוִרים' 
ָאנּו  ַמְמִׁשיִכים  ְּבַמְלּבּוִׁשים,   ַהּצֶֹר ִהְתעֹוֵרר 
ְלהֹודֹות ְּבִבְרַּכת 'ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים' ַעל ַהַּמְלּבּוִׁשים 

ֶׁשָּלֶהם ָזִכינּו (ֵּפרּוֵׁשי ִסּדּור ַהְּתִפָּלה ָלרֹוֵקַח עמ' יב). 
ֵמַהָּפסּוק (ְּדָבִרים יג ה): "ַאֲחֵרי ה' ֱאֵקיֶכם ֵּתֵלכּו" 
ִמּדֹוָתיו  ַאַחר   ַהֵּל" א):  יד  (סֹוָטה  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו 
ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: ָמה הּוא ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים, 
ְלָאָדם  ֱאִקים  ה'  'ַוַּיַעׂש  כא):  ג  (ְּבֵראִׁשית  ִּדְכִתיב 
ּוְלִאְׁשּתֹו ָּכְתנֹות עֹור ַוַּיְלִּבֵׁשם', ַאף ַאָּתה ַהְלֵּבׁש 
ִּביסֹוד  ֶׁשָעְמדּו  ֵהם  ֵאּלּו  ֲחָכִמים  ִּדְבֵרי  ֲעֻרִּמים". 
ַּתָּקַנת ֲחָכִמים ְלָבֵר ֶאת ה' ִיְתָּבַר ִמֵּדי ּבֶֹקר ַעל 
ֱהיֹותֹו 'ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים' ('ַאּבּוִדְרַהם' ֵסֶדר ַהְׁשָּכַמת ַהּבֶֹקר 

ַחר).  ּוִבְרכֹות ַהּׁשַ

ַהּטֹוָבה ֶׁשָעֶליָה ָאנּו מֹוִדים ִּבְבָרָכה זֹו
הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  מֹוִדים  ָאנּו  זֹו  ִּבְבָרָכה 
ְלַעְצֵמנּו  ְלָהִכין  ַהָחְכָמה  ֶאת  ָּבנּו  ֶׁשָּנַטע  ַעל 
ַמְלּבּוִׁשים (ַרֵּבנּו ָמנֹוַח ְּתִפָּלה ז ד). עֹוד ָאנּו מֹוִדים ָּבּה 
ַעל ָּכ ֶׁשָאנּו ַמְצִליִחים ֵלָהנֹות ּוְלָהִפיק ּתֹוֶעֶלת 
 ַהֶּמֶל ְּבָדִוד  ֶׁשָּמִצינוּ  ְּכִפי  ְוא  ִמְּבָגֵדינּו,  ַוֲהָנָאה 
ֶׁשֹּלא ֶנֱהָנה ִמְּבָגָדיו ְּבסֹוף ָיָמיו, ַּכָּכתּוב (ְמָלִכים א' א 
א): "ְוַהֶּמֶל ָּדִוד ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַוְיַכֻּסהּו ַּבְּבָגִדים 

ְוא ִיַחם לֹו" (ִסּדּור 'אֹור ַהַחָּמה' עמ' יז). 
ְּבָרָכה  ְּבֵבאּור  ט)  (ֶּפֶרק  ָּתִמיד'  ָה'עַֹלת  ּכֹוֵתב   ָּכ
זֹו: "ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים ִהיא הֹוָדָאה ַלה' ִיְתָּבַר ַעל 
ִּבְפָרטּות  ְוַתְרִּגיׁש  ָלָאָדם.  ֶׁשַּמְמִציא  ַהַּמְלּבּוִׁשים 
 ָּכל ִמיֵני ַמְלּבּוֶׁשי ם ִיְתָּבַר ֵאי ֶׁשִהְזִמין ְל ַהּׁשֵ
ַלה'  הֹוָדָאה  ִּתֵּתן  ַהחֶֹרף  ְּבֵעת   .ְל ַהִּנְצָרִכים 
ָעב  ֶעְליֹון  ּוֶבֶגד  ַהַחִּמים  ַהְּבָגִדים  ַעל  ִּבְפָרטּות 

."ה' ִיְתָּבַר ֶׁשָּנַתן ְל
ֵיׁש  ְוִלְצִניעּות,  ְלִחּמּום  ַהֶּבֶגד  ֶׁשל  ִיעּודוֹ  ִמְּלַבד 
מֹוִסיף  ֶׁשהּוא   ְּבָכ ָלָאָדם  נֹוֶסֶפת  ּתֹוֶעֶלת  ּבֹו 
ָקָרא  יֹוָחָנן  ֶׁשַרִּבי  ֶׁשָּמִצינוּ  ּוְכִפי  ְוָהָדר.  ָּכבֹוד  לֹו 
ֶׁשַהֶּבֶגד  ְלִפי  א),  צד  (ֻחִּלין  'ְמַכְּבדֹוַתי'   – ִלְבָגָדיו 
ְמַכֵּבד ֶאת ְּבָעָליו. ְּכמֹו ֵּכן ָמִצינּו ֶׁשִחְּיבוּ ֲחָכִמים 
ֵמֲאֶׁשר  יֹוֵתר  ְמֻכָּבִדים  ְּבָגִדים  ְּבַׁשָּבת  ִלְלּבֹשׁ 
ָּבת  ִּבימֹות ַהחֹל, ְלִפי ֶׁשֵּיׁש ְּבָכ ִמּשּׁום ָּכבֹוד ַלּׁשַ
ֶׁשְּבַׁשָּבת  (ָׁשם)  ָּתִמיד'  ָה'עַֹלת  ְוָכַתב  א).  קיג  (ַׁשָּבת 
 ָּכ ַעל  זֹו  ִּבְבָרָכה  ְלהֹודֹות  ְלַכּוֵן  ֵיׁש  טֹוב  ְויֹום 
ָהֶאְפָׁשרּות  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָלנּו  ֶׁשִּזֵּמן 

ְלַיֵחד ַמְלּבּוֵׁשי ָּכבֹוד ְלַׁשָּבת ְויֹום טֹוב. 
עֹוד נּוַכל ְלהֹודֹות ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְבָרָכה זֹו 
ְּבָגִדים  ֶׁשל  ַמְסִּפיק  ְמַלאי  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש   ָּכ ַעל  ַאף 
ְלַהְחָלָפה, ְוֵאיֶנּנּו ְזקּוִקים ִלְנהֹג ִּכְבֵני ּדֹורֹו ֶׁשל ר' 
ְיהּוָדה ַּבר ִאְלַעאי. ֶׁשֵּכן ַעל ְּבֵני ּדֹור ֶזה ְמַסֶּפֶרת 
ָלֶהם  ָהְיָתה  ֶׁשֹּלא  ֶׁשֵּכיָון  א)  כ  (ַסְנֶהְדִרין  ַהְּגָמָרא 
ָהיּו  ֶׁשּבֹו  ֶעְליֹון  ֶּבֶגד  ְלַעְצָמם  ִלְקנֹות  ֶאְפָׁשרּות 
ה ֵמֶהם רֹוְכִׁשים  יֹוְצִאים ִלְרׁשּות ָהַרִּבים, ָהיּו ִׁשּׁשָ

ְּבתֹוָרנּות  ּבֹו  ּוִמְׁשַּתְּמִׁשים  ִּבְמֻׁשָּתף  ֶאָחד  ֶּבֶגד 
('ֶנֶפׁש ִׁשְמׁשֹון', ִסּדּור ַהְּתִפָּלה עמ' קכא).

ְּבָרָכה ַעל ְלבּוׁש רּוָחִני
ְּבֵׁשם ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש הּוְבָאה ַּכּוָָנה נֹוֶסֶפת ֶׁשָראּוי 
ַחר):  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ְּדרּוֵׁשי  ַהַּכּוָנֹות'  ('ַׁשַער  זֹו  ִּבְבָרָכה  ְלַכּוֵן 
ה ִמִּנְׁשַמת  ַהֵחְטא ּגֹוֵרם ְלַהְפָׁשַטת ְלבּוׁש ַהְּקֻדּׁשָ
ַּתְחָּתיו.  ֻטְמָאה  ִּבְלבּוׁש  ּוְלַהְלָּבָׁשָתּה  ַהחֹוֵטא 
ְואּוָלם ַהָּדָבר ָּתלּוי ְּבָרַמת ַהֵחְטא: ְּבֵחְטא ָחמּור 
ַקל  ְּבֵחְטא  ְוִאּלּו  ְלַגְמֵרי,  ה  ַהְּקֻדּׁשָ ְלבּוׁש  ֻיְפַׁשט 

א ִיְסַּתֵּלק ְלַגְמֵרי ֶאָּלא ַרק ֵיָחֵלׁש ּכֹחוֹ.
'ַמְלִּביׁש  ִּבְרכֹות  ִנְתְקנּו  ֵאּלּו  ְּבִחינֹות  ְׁשֵּתי  ְּכֶנֶגד 
ֲעֻרִּמים' ְו'ַהּנֹוֵתן ַלָּיֵעף ּכֹחַ'; ַּבַּלְיָלה ָהָאָדם ַמְפִקיד 
ֶאֶמׁש  ֶׁשִהְסַּתֵּלק  ִמי  ּבֹוְראֹו;  ִּביֵדי  ִנְׁשָמתֹו  ֶאת 
ְלבּוׁש  ְּבִחיַנת  ַּבּבֶֹקר  לֹו  נֹוְתִנים  ְלַגְמֵרי,  ְלבּוׁשֹו 
ָחָדׁש, ְוַעל ָּכ הּוא ְמָבֵר 'ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים'. ּוִמי 
ְלתֹוֶסֶפת  ֶאָּלא   ִנְצָר ֵאינֹו  ְלבּוׁשֹו,  ֶנְחָלׁש  ֶׁשַרק 
 :ֶׁשְּיָבֵר ִּתְּקנּו  ֶזה  ּוְכֶנֶגד  ֶׁשֶּנְחָלׁש,  ַּבְּלבּוׁש  ּכֹחַ 

'ַהּנֹוֵתן ַלָּיֵעף ּכֹחַ'.
ֵּפֵרׁש  ַחר)  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  (ֵסֶדר  ַהּיֹום'  'ֵסֶדר  ַּבַעל  ַאף 
ְוֵאּלּו  רּוָחִני,  ְלבּוׁש  ַעל  זֹו  ִּבְבָרָכה  מֹוִדים  ֶׁשָאנּו 
ִּבְגֵדי  אֹוָתנּו  ְלַהְלִּביׁש  ֵערּוִמים  "ְוִהְלִּביׁש  ְּדָבָריו: 
ָרצֹון  ְיִהי  ֵּכן  ַהְּתִמיָמה,  ּתֹוָרתֹו  ֱאמּוַנת  ֶיַׁשע, 
ֶׁשֹּלא ָנמּוׁש ֵמֱאמּוָנֵתנּו ָּכל ָיֵמינּו, ְוָיִסיר ֵמָעֵלינּו 
ְוִהְרהּוִרים  ָרעֹות  ַמְחָׁשבֹות   – ַהּצֹוִאים  ַהְּבָגִדים 
ּוְמֻתָּקִנים  ָנִאים  ְּבַמְלּבּוִׁשים  ְלָפָניו   ְוֵנֵל ָקִׁשים, 

ֶׁשֹּלא ַיְרִחיֵקנּו ה' ֵמֵאת ָּפָניו".

ַמְלִּביׁש אֹו ַהַּמְלִּביׁש
ֶנְחְלקּו ָהַאֲחרֹוִנים ְּבֻנַּסח ְּבָרָכה זֹו:

סי'  ַהּבֵי"ת  ַמֲעֶרֶכת  ְּכָלִלים  ֶדה  ַהּׂשָ (ְּפַאת  ֶחֶמד'  ֵדי  ַה'ּׂשְ
ְּבֵה"א   – ֲעֻרִּמים'  'ַהַּמְלִּביׁש   ְלָבֵר ֶׁשֵּיׁש  ָּכַתב  לז) 
ַהּתֹוְספֹות  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ְּדָבָריו  ְוִיֵּסד  ַהְּיִדיָעה. 
ַהְּירּוַׁשְלִמי,  ְּבֵׁשם  ְוִהְלְכָתא)  ד"ה  ב  לח  (ְּבָרכֹות 
ְוא  ֶלֶחם...'  'ַהּמֹוִציא   ְלָבֵר ֶׁשִּתְּקנּו  ֶׁשַהִּסָּבה 
 ַהְּמָבֵר ַיְבִליַע  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ִהיא  ֶלֶחם..',  'מֹוִציא 
ָּבאֹות  'ָהעֹוָלם'  ִמַּלת  ֶׁשְּבסֹוף  ֵמ"ם  ָהאֹות  ֶאת 
'מֹוִציא',   – ֶׁשַאֲחֶריָה  ַהֵּתָבה  ֶאת  ַהּפֹוַתַחת  ֵמ"ם 
ַאף  'ָהעֹוָלמֹוִציא'.  ַאַחת:  ְּכִמָּלה  ְמעּו  ִיּׁשָ ֵהן   ְוָכ
ְּכֵדי  ֲעֻרִּמים",  "ַהַּמְלִּביׁש   ְלָבֵר ֵיׁש  זֹו  ִּבְבָרָכה 
הּוא  ְּכִאּלּו  ַמע  ְוִיּׁשָ ָּבזֹו  זֹו  ָהאֹוִתּיֹות  ֻיְבְלעּו  ֶׁשֹּלא 

אֹוֵמר: 'ָהעֹוָלַמְלִּבישׁ'. 
יג)  אֹות  צח  סי'  (ח"א  ַיֲעקֹב'  'ְׁשִאיַלת  ְּבׁשוּ"ת   ַא
ֶאָּלא  ָהאֹוִתּיֹות  ִלְבִליַעת  ַלֲחׁשֹׁש  ֶׁשֵאין  ָּכַתב 
ְּבִבְרַּכת ַהּמֹוִציא ֶׁשָעֶליָה ִּדֵּבר ַהְּירּוַׁשְלִמי. ְוזֹאת 
ֶלֶחם,  ֶלֱאכֹל  ָהָאָדם  ֶׁשִּבְלִהיטּות  ֶׁשִּיָּתֵכן  ִמּשּׁום 
ֵמ"ם,  ָהאֹות  ֶאת  ְוַיְבִליַע  ְּבִבְרָכתֹו  ְיַמֵהר  הּוא 
ֶאת  ֶׁשַּיְבִליַע  ָלחּוׁש  ֵאין  ַחר  ַהּׁשַ ְּבִבְרכֹות  ֲאָבל 
ֶׁשּמֹוִפיַע  ְּכִפי   ְלָבֵר הּוא  ַהָּנכֹון  ְוָלֵכן  ָהאֹוִתּיֹות, 

ַּבִּסּדּוִרים – "ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים". 

ֶמׁש ֶמׁש – ֶטֶרם ּבֹוא ַהּׁשֶ ִמְנָחה ְּבֶאֶרץ ַהּׁשֶ

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

הּׁשֶמׁש

ִספּפּו
ל עלַ

ִ ם
ים' יׁש ֲעֻרּמִ ת 'ַמְלּבִ ְ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
ּברַּכת

נִִנייניי ּפְ ם 

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

בשב"ק ָּפָרַׁשת תְֹּלדֹות ָיחּול יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ְּגאֹון ַהּדֹורֹות ַהַּמַהְרשָׁ"א ִזי"ַע. ָרִאיִתי ְלָנכֹון ְלַצֵּין 
ִחּדּושׁ ִנְפָלא ֶׁשָרִאיִתי ְּבֵפרּוׁשֹו ַעל ִעְנַין ֲעִנַּית ָאֵמן: ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת (לא א) ָּדְרׁשּו ֶאת ַהָּפסּוק (ְיַׁשְעָיהּו 
ה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ְוָאְמרּו ֶׁש"'ֱאמּוַנת' – ֶזה  לג ו): 'ְוָהָיה ֱאמּוַנת ִעֶּתיךָ חֶֹסן ְיׁשּועֹת ָחְכַמת ָוָדַעת' ַעל ִׁשּׁשָ
ָקָאַמר  ְזָרִעים  ְּבֵסֶדר  ִראׁשֹוָנה  ֶׁשִהיא  ְּבָרכֹות  ַמֶּסֶכת  (ָׁשם): "ַעל  ַהַּמַהְרשָׁ"א  ּוְמָפֵרׁש  ְזָרִעים".  ֵסֶדר 
ֱאמּוַנת, ַעל ֵׁשם ֵמָאה ְּבָרכֹות ֶׁשִּנְזָּכִרים ָּבּה, ְוָגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן ֲעֵליֶהם". ְוהּוא ִחּדּושׁ ִנְפָלא ֶׁשֵּסֶדר 

ִּבְבָרָכה,ְזָרִעים ֻּכּלֹו ֻּכָּנה 'ֱאמּוַנת' ַעל ֵׁשם ֲעִנַּית ָאֵמן.
י.ב.- ְּבֵני ְּבַרק

ָּברּו ַאָּתה ה' ֱאקינוּ ֶמֶל ָהעֹוָלם ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים – ֶׁשִּזַּמְנָּת ָלנּו ֶאת ַמְלּבּוֵׁשנּו. 
ָאֵמן – ֱאֶמת ֶׁשָעֵלינּו ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ֶׁשִהְזִמין ָלנּו ֶאת ַמְלּבּוֵׁשנּו.


