
ֵצא ת ַוּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַהְּתִפָּלה – ְּכֻסָּלם, ְוַהַּכָּוָנה – ִּכְׁשַלָּביו
ָמְיָמה ְוִהֵּנה  "ַוַּיֲחם ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהּׁשָ

ַמְלֲאֵכי ֱאִקים עִֹלים ְויְֹרִדים ּבֹו" (כח יב)
ָּכַתב ַרִּבי ַאְבָרָהם ִאְּבן ֶעְזָרא: "ְוָאַמר ַרִּבי ְיׁשּוָעה, ִּכי ַטַעם 
ַמִים".  'ֻסָּלם' – ֶׁשָעְלָתה ּבֹו ְּתִפָּלתֹו, ְוָיְרָדה ְיׁשּוָעתֹו ִמן ַהּׁשָ
ֶׁשּקֹול  'קֹול' –  ְּבִגיַמְטִרָּיה  "'ֻסָּלם'  ַהּטּוִרים:  ַּבַעל  ָּכַתב  עֹוד 

ְּתִפַּלת ַהַּצִּדיִקים הּוא ֻסָּלם ַלַּמְלָאִכים ַלֲעלֹות ּבֹו". 
ִּכי  ְּפֶרְׁשּבּוְרג,  ֶׁשל  ַרָּבּה  סֹוֵפר,  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ְוָאַמר  הֹוִסיף 

ְּבָכתּוב ֶזה ַאף ִנְרָמז ְיסֹוד ִנְכָּבד ְּבִעְנַין ַהְּתִפָּלה:
ַאף ֶׁשַּמְרִּבית ַהְּתִפּלֹות ִנְתְקנּו ַּבֲעבּוֵרנּו ִּבְבִחיַנת: "ֻסָּלם ֻמָּצב 
ַאְרָצה", ֱהיֹות ֶׁשֵהן ְמֻכּוָנֹות ַעל ִעְנָיִנים ַּגְׁשִמִּיים, ְּבָכל זֹאת: 
ָמְיָמה" – ַּגם ִּבְתִפּלֹות ֵאּלּו ׂשּוָמה ָעֵלינּו  "ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהּׁשָ
 ֶׁשִּנְתָּבֵר ַהַּגְׁשִמי  ַפע  ַהּׁשֶ ֶׁשְּבֶאְמָצעּות  ָׁשַמִים,  ְלֵׁשם  ְלַכּוֵן 
ָלנּו:  ֻמְבָטח   ָּכ ִנְנַהג  ַּכֲאֶׁשר  ה'.  ַלֲעבֹוַדת  ְּפנּוִיים  ִנְהֶיה  ּבֹו 
ָמרֹום  ַמְלֲאֵכי   – ּבֹו"  ְויְֹרִדים  עִֹלים  ֱאִקים  ַמְלֲאֵכי  "ְוִהֵּנה 

ֵיְרדּו ְלַקֵּבל ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו ּוְלַהִּגיָׁשּה ְלָרצֹון ִלְפֵני ה'. 
'ַּדַעת סֹוֵפר'

ֶלֶחם – ֶלֱאכֹל, ּוֶבֶגד – ִלְלֹּבׁש
"ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹׁש" (כח כ)

ּוֶבֶגד  ֶלֱאכֹל  "ֶלֶחם  ִּבְדָבָריו:  ְלָפֵרט  ַיֲעקֹב   ֻהְצַר ָמה  ְלֵׁשם 
ִלְלֹּבׁש", ֲהֵיׁש ַּתְכִלית ַאֶחֶרת ְלֶלֶחם אֹו ְלֶבֶגד?

ֵּבֵאר ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַהּכֵֹהן ִמְּצַפת:
ִמְּפַאת  אּוָלם  ָלרֹב,  ּוְבָגִדים  ְּבֶׁשַפע  ְלֶלֶחם  ֶׁשָּזכּו  ַרִּבים  ֵיׁש 
 ַפע ֶׁשִּנָּתן ְּבָיָדם. ְלִפיָכ ַמֲחָלָתם ֵאין ִּביָכְלָּתם ֵלָהנֹות ֵמַהּׁשֶ
ִּדְקֵּדק ַיֲעקֹב ְלָפֵרׁש  ַּבָּקָׁשתֹו: "ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹׁש" – 
ֶׁשִּתָּנֵתן ְּבָידֹו ַאף ַהְּיכֶֹלת ֵלָהנֹות ֵמַהֶּלֶחם ּוֵמַהְּבָגִדים ֶׁשִּיְזֶּכה 

ָּבֶהם.
ָאָב"ד  רֹוֶזְנּבֹוים  ִליְטׁש  ַחִּיים  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  זֹאת  ִּפי  ַעל 
ְקַלייְנֶוְרַדיין ֶאת ִיּתּור ַהָּלׁשֹון ְּבֻנַּסח 'ָהַרֲחָמן' ֶׁשַאַחר ִּבְרַּכת 
ַהָּמזֹון: "ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַלח ָלנּו ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ַּבַּבִית ַהֶּזה..."; 
'ַּבַּבִית ַהֶּזה', ֶאָּלא  ֵאיֶנּנּו ִמְסַּתְּפִקים ְּבָכ ֶׁשִּתְׁשֶרה ַהְּבָרָכה 
ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֶׁשַהְּבָרָכה ִּתְהֶיה 'ָלנּו' – ֶׁשּנּוַכל ֵלָהנֹות ִמֶּמָּנה. 

עֹוד ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ִיְצָחק ַׁשִּפיָרא ִמְּבַלְנּדֹוב: 
לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ַאף  ָּבעֹוָלם,  ׁשֹוְלִטים  ּוַמֲחסֹור  ָרָעב  ַּכֲאֶׁשר 
ה ֶלֱאכֹל ְּבֶׁשַפע ּוְלִהְתַלֵּבׁש ְּבָכבֹוד, ֱהיֹות  ְּכֵדי ָצְרּכֹו ִמְתַקּׁשֶ
ְלֶעְברֹו  ְלחּו  ֶׁשִּיּׁשָ ַעִין  ְוָצרּות  ִקְנָאה  ִמַּמְּבֵטי  חֹוֵׁשׁש  ֶׁשהּוא 
ְלָכל  ַאף  ָנא  ֵּתן  ַיֲעקֹב:  ִּבֵּקׁש   ְלִפיָכ ֶחֶרב.  ְּכַמְדְקרֹות 
ֶלֱאכֹל  אּוַכל   ָּכ ַרק  ִּכי  ִסּפּוָקם,  ֵּדי  ּוָמזֹון  ֶלֶחם   ְּבִרּיֹוֶתי

ְוִלְלּבֹׁש ֵמֲאֶׁשר ֶהֱעַנְקָּת ִלי ְּבטּוְב ַהָּגדֹול.
'ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן'; 'ֶלֶחם ַרב' ַעל ִסּדּור ַהְּתִפָּלה אֹות א' רנ; 'ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב'

'ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים' ְּבֶאְמָצעּות ְּתִפָּלה
ֵּכן  ַעל  ה'  ֶאת  אֹוֶדה  ַהַּפַעם  ַוּתֹאֶמר  ֵּבן  ַוֵּתֶלד  עֹוד  "ַוַּתַהר 

ָקְרָאה ְׁשמֹו ְיהּוָדה" (כט לה)

ַה'ִחּדּוֵׁשי  ֶּבן  ָמְרְּדַכי  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ָהָיה  ּוַמְכאֹוב  חִֹלי  ָידּוַע 
 ָּכ ְּכֵדי  ַעד  ֶנְחַלׁש  ֶׁשָחָלה  ַהְּפָעִמים  ְּבַאַחת  ָהִרי"מ'. 
ֵמָחְליֹו.  ָלקּום  יּוַכל  א  ַהּזֹאת  ֶׁשַּבַּפַעם  ָהרֹוְפִאים  ֶׁשָּסְברּו 
ִמָּטתֹו  ַעל  ׁשֹוֵכב  ְוָרָאהּו  ְלַבְּקרֹו  ַהָּגדֹול  ָאִביו  ִנְכַנס  ַּכֲאֶׁשר 
ָהָרצֹון  ִּכי  ְּבִני  "ַּדע  ְּבָאְזָניו:  ְוָלַחׁש  ִהְתּכֹוֵפף  ְוַחָּלׁש,  ִחּוֵר 
ל  (ְּדָבִרים  ַּבִּצּוּוי  ִנְכָלל  ֶׁשהּוא  ּוְמֻקְּבָלנּו  ִמְצָוה,  הּוא  ִלְחיֹות 
'ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים'. ִהְתַחֵּזק ָנא ּוְבַחר ַּבַחִּיים, ּוְבֶעְזַרת ה'  יט): 

ַּתְחִלים ֵמָחְלְי ְוַאף ִּתְזֶּכה ְלֵבן ָזָכר". 
ַא ָיָצא ָאִביו ַהָּקדֹוׁש ִמן ַהֶחֶדר, ּוְכָבר ִהְתַחֵּזק ַרִּבי ַאְבָרָהם 
ְוִהְתַּפֵּלל  ִמָּטתֹו  ַעל  ב  ִהְתַיּׁשֵ ֱאנֹוִׁשִּיים,  ַעל  ְּבכֹחֹות  ָמְרְּדַכי 
ָזָכר  ְּבֵבן  ְוַזֵּכִני  ָנא  ְרָפֵאִני  עֹוָלם,  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו  ִלּבֹו:  ֵמעֶֹמק 
ַוֲאַקֵּים  ְיהּוָדה  ְׁשמֹו  ֶאת  ִלְקרֹא  ֲאִני  ּוִמְתַחֵּיב  ֲאִבי,  ְּכִבְרַּכת 

ְּבָכ ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב: 'ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת ה''".
ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַאְבָרָהם ָמְרְּדַכי ִהְתַקְּבָלה; ְּבֶדֶר ֵנס הּוא 
ְׁשמֹו  ְוִנְקָרא  ֵּבן  לֹו  נֹוַלד  ָנה  ַהּׁשָ ְוִלְתקּוַפת  ֵמָחְליֹו,  ִנְרָּפא 
ֶׁשל  ִלְמאֹוָרּה  ְוָהָיה  ֶׁשָּגַדל  ִמי   – ֵליּב"  "ְיהּוָדה  ְּבִיְׂשָרֵאל: 

ַפת ֱאֶמת'.  ַיֲהדּות ּפֹוִלין, ֲהא הּוא ַּבַעל ַה'ּׂשְ
ַפת ֱאֶמת': "ֲאִבי ָזָצ"ל ָּבַחר ִלְקרֹא  ַלָּיִמים ִהְתַּבֵּטא ְוָאַמר ַה'ּׂשְ
ִמַּמֲחָלתֹו.  ֶׁשִּנְרָּפא  ַעל  ם  ַלַהּׁשֵ ְּכהֹוָדָיה  ְיהּוָדה,  ְׁשִמי  ֶאת 
ְוָאֵכן ָרִאיִתי זֹאת ְּבַעְצִמי, ֶׁשָּכל ָיַמי א ִהְתַעַּיְפִּתי ִמְּלהֹודֹות 

."ם ִיְתָּבַר 'ֵמִאיר ֵעיֵני ַהּגֹוָלה' אֹוִתּיֹות: שלב-שלג; שלזַלַהּׁשֵ

ְירּוָׁשַלִים,  ִמַּצִּדיֵקי  הּוִמיֶנר  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ְוֵהִעיר  הֹוִסיף 
ִלְחיֹות',  'ִלְרצֹות  ִמְצָוה  ֶׁשֵּיׁש  ָהִרי"מ  ַהִחּדּוֵׁשי  ְלִדְבֵרי  ִּכי 
ִּבְתִפּלֹוֵתינּו,  ַהַחִּיים  ַעל  ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשָאנּו  ֵעת  ֶׁשְּבָכל  יֹוֵצא 
ְּבַקִּדיׁש:  ּוְתַקְּיֵמנּו",  ְּתַחֵּיינּו  "ֵּכן  ְּדַרָּבָנן':  'מֹוִדים  ְּכִבְתִפַּלת 
ִיְׂשָרֵאל",  ָּכל  ְוַעל  ָעֵלינּו  טֹוִבים  ְוַחִּיים  ְׁשָלָמא...  "ְיֵהא 
 ּוַבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה: "ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים...", ְמַקְּיִמים ָאנּו ְּבָכ

'ֶעֶבד ַהֶּמֶל' ְּדָבִרים ל יטִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל "ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים".

'ַהַּפַעם אֹוֶדה' הֹוָדָאה ְּתִמיִדית
ֵּכן  ַעל  ה'  ֶאת  אֹוֶדה  ַהַּפַעם  ַוּתֹאֶמר  ֵּבן  ַוֵּתֶלד  עֹוד   "ַוַּתַהר 

ָקְרָאה ְׁשמֹו ְיהּוָדה" (כט לה)
 ָידּוַע ַמֲאַמר ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות ז ב): "ִמּיֹום ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ֶאת עֹוָלמֹו א ָהָיה ָאָדם ֶׁשהֹוָדה ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, 
ֶאת  אֹוֶדה  'ַהַּפַעם  ֶׁשֶּנֱאָמר:  ְוהֹוָדתֹו,  ֵלָאה  ֶׁשָּבאָתה  ַעד 
ַוֲהא  ַלה',  הֹודּו  א  ָהָאבֹות  ְוִכי  ַרִּבים:  ָּתְמהּו  ּוְכָבר  ה''". 
ָקְרָּבנֹות  ִהְקִריבּו  ְוַאף  ַלה'  ֶׁשהֹודּו  ֵהם  ְמפָֹרִׁשים  ִמְקָראֹות 

ַעל טֹובֹות ֶׁשַּנֲעׂשּו ִעָּמם?
ֵּפֵרׁש ַהַּמֲהָר"ם ִׁשיק: 

ַוֲחָסִדים  טֹובֹות  ַעל  ְלהֹודֹות  ִהְרּבּו  ָהָאבֹות  ַּגם  ְּבַוַּדאי 
ֶׁשל  ג  ַהֻּמּׂשָ ֶאת  ִחְּדָׁשה  ֵלָאה  אּוָלם  ַהּבֹוֵרא,  ִעָּמם  ֶׁשָעָׂשה 
הֹוָדָאה ְּתִמיִדית. ֶׁשַּכֲאֶׁשר נֹוַלד ְּבָנּה ָהְרִביִעי ְוִהיא נֹוְכָחה 
ִלְראֹות ַּבּטֹוָבה ָהֲעצּוָמה ֶׁשִהְרִעיף ָעֶליָה ה', ַּכֲאֶׁשר ָנַתן ָלּה 
"ַוּתֹאֶמר":  ָבִטים,  ַהּׁשְ ִמּי"ב  ֶרַבע   – ַהַּיֲחִסי  ֵמֶחְלָקּה  יֹוֵתר 
ְוִכי ָראּוי ֶׁשַרק: "ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת ה'", ּוִמָּכאן ָוֵאיָל ַאִּסיַח 
ַּדַעת ֵמַהּטֹוָבה ָהֲעצּוָמה ֶׁשָּגַמל ִעִּמי?! "ַעל ֵּכן ָקְרָאה ְׁשמֹו 
ְיהּוָדה" ְּכֵדי ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֶּתְהֶּגה ֶאת ְׁשמֹו ִּתְזּכֹר ְלהֹודֹות 

ּוְלַהֵּלל ַלה' ַעל ַהּטֹובֹות ֶׁשִהְרִעיף ָעֶליָה.
'ַמֲהָר"ם ִׁשיק' ַעל ַהּתֹוָרה 

ָלָּמה ָּגַנְבָּת ֶאת 'ֱאַהי' – ְּבִחָּפזֹון
"ְוַעָּתה ָה ָהַלְכָּת ִּכי ִנְכסֹף ִנְכַסְפָּתה ְלֵבית ָאִבי ָלָּמה ָגַנְבָּת 

ֶאת ֱאָהי" (לא ל)
ִסּיּום 'ְזַמן ַהחֶֹרף' ִּביִׁשיַבת ְּפֶרְׁשּבּוְרג. ְלַאַחר ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה 
סֹוף  סֹוף  ְּבַהְתָמָדה,  ְוָלְמדּו  ַהְּיִׁשיָבה  ָּכְתֵלי  ֵּבין  ָׁשהּו  ֶׁשָּבּה 
ָעְמדּו ַהַּבחּוִרים ָלׁשּוב ְלֵבית הֹוֵריֶהם. ֶטֶרם ֵצאָתם ִנְפְרדּו 
ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  סֹוֵפר',  ַה'ֲחַתם  ַהְּיִׁשיָבה  ֵמרֹאׁש  ְּבִהְתַרְּגׁשּות 
ִהְמִּתינּו  ְּכָבר  ָהֲעָגלֹות  ְמֻׁשֶּתֶפת.  ִמְנָחה  ִלְתִפַּלת  ִהְתַאְּספּו 
ַּבחּוץ, ְוַהָּבחּור ֶׁשִּנַּגׁש ִּכְׁשִליַח ִצּבּור, ִמּתֹו ֶׁשֶּנְחַּפז ָלׁשּוב 

ְלֵביתֹו ִהְתַּפֵּלל ִּבְמִהירּות ְּגבֹוָהה ֵמָהָרִגיל.
ְוהֹוִכיַח  ַלַחָּזן  סֹוֵפר'  ַה'ֲחַתם  ָקָרא  ַהְּתִפָּלה  ִסּיּום  ִעם 
אֹותֹו ִּבְמִליָצה: ֵמִבין ֲאִני ְלִלְּב "ִּכי ִנְכסֹף ִנְכַסְפָּתה ְלֵבית 
ֶאת  'ָּגַנְבָּת'  ַמּדּוַע   – ֱאָהי"  ֶאת  ָגַנְבָּת  "ָלָּמה  ֲאָבל:   ,"ָאִבי
ֵּתבֹות ַהְּתִפָּלה ִּבְמִהירּות, ּוְבָכ ָמַנְעָּת ִמֻּכָּלנּו ַלֲעבֹד ֶאת ה' 

ִּבְתִפָּלה ְּבַכּוָָנה ִּכְדָבֵעי...?!
'ִּתְפֶאֶרת ָּבִנים' [לרב"י טֹויִסיג] סי' יח

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

וה ה

ני ּפְ ם
'ְּתִפָּלה ְקָצָרה' – ְמַקֶּצֶרת ָיִמים

ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה   ַּבֶּדֶר ּוְׁשָמַרִני  ִעָּמִדי  ֱאקִים  ִיְהֶיה  " ִאם 
הֹוֵל" (כח כ)

ָּדַרׁש ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְזֵאב ִמְּקֶרעְטְשִׁניף: 
ְּב'ֶאָחד'   ַהַּמֲאִרי "ָּכל   : ב)  יג  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 
ַּכּיֹוֵצא  ּוְׁשנֹוָתיו".  ָיָמיו  לֹו  ַמֲאִריִכין   – ְׁשַמע]  [ֶׁשִּבְקִריַאת 
ָּבֶזה ָאְמרּו (ְּבָרכֹות מז א): "ָּכל ַהַּמֲאִרי ְּב'ָאֵמן' – ַמֲאִריִכין לֹו 
 ַההֹוֵל ִּכי  ֲחָכִמים  ֶׁשִּתְּקנּו  ֵמַאַחר  ְוִהֵּנה,  ּוְׁשנֹוָתיו".  ָיָמיו 
 ִמְתַּפֵּלל 'ְּתִפָּלה ְקָצָרה' (ְּבָרכֹות ג א), ִנְמָצא ֶׁשַההֹוֵל ַּבֶּדֶר
ָלּה  ֶׁשּזֹוֶכה  ַהָּיִמים  ֲאִריכּות  ְסֻגַּלת  ֶאת  ַמְפִסיד   ַּבֶּדֶר
ַהַּמֲאִרי ִּבְתִפָּלה – ְּב'ֶאָחד' ּוְב'ָאֵמן'. ְלָכ ַאף ָרַמז ַהָּכתּוב 
ִּבְתִהִּלים (קב כ ד): "ִעָּנה ַבֶּדֶר ּכִֹחי ִקַּצר ָיָמי" – ַהֶּדֶר ָּגְרָמה 

'עֹוָלמֹו ֶׁשל ַאָּבא' עמ' תלז ִלי ְלִקּצּור ָיִמים. 

ָאֵמן ְמִסיָרה ֲחרֹון ַאף
(ַהְפָטַרת  ִמֶּמּנּו"  ַאִּפי  ָׁשב  ִּכי  ְנָדָבה  אֲֹהֵבם  ְמׁשּוָבָתם  "ֶאְרָּפא 

ַוֵּיֵצא – הֹוֵׁשַע יד ה)

ָּדַרׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ַאּבּוֲחִציָרה ַּבַעל 'ַאִּביר ַיֲעקֹב':
ְוֵכן:  'ָאֵמן',  ֵהם  ְנָדָבה'  ֹאֲהֵבם  "'ְמׁשּוָבָתם  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי 
ְמִסיָרה  ָאֵמן  ֶׁשֲעִנַּית   ְלָכ ֶרֶמז  'ָאֵמן'.  ְּבִגיַמְטִרָּיה  "ַאִּפי" 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִּיְמַחל  ְוגֹוֶרֶמת  ִמִּיְׂשָרֵאל  ַאף  ֲחרֹון 

ַלֲעוֹונֹוֵתיֶהם ְוָיׁשּוב ְלאֹוֲהָבם ְּכָבִראׁשֹוָנה.
 'ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה' סי' כב

ֵצא ת ַוּיֵ ָרׁשַ 358ּפָ תשפ"א

ָאֵמן. ִמָּלה ַאַחת. ָׁשלֹוׁש אֹוִתּיֹות. ֶׁשַפע ֶׁשל ַהְׁשָּפעֹות טֹובֹות. 

ְּביֹום ִראׁשֹון י"ג ְּבִכְסֵלו, ִיְמְלאּו ֵמָאה ָׁשִנים ִלְפִטיָרתֹו ֶׁשל ַּבַעל ַה'ִּדְבֵרי ִיְׂשָרֵאל' 
ִמּמֹוְדִז'יץ ִזי"ַע. ָּכ ָּכַתב ַּבַעל ַהִהּלּוָלא ַעל ּגֶֹדל ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן: 

ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ָאנּו אֹוְמִרים: "ֵּכן ְיָבֵר אֹוָתנּו ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה ְונֹאַמר ָאֵמן", ְוָכ ֵיׁש ְלָפֵרׁש 
ָאנּו  רֹוִצים  ִאם   ְלִפיָכ ַהּטֹוב.  ּוְלָכל  ַהְּבָרכֹות  ְלָכל  זֹוֶכה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ַהַּמְקִּפיד  זֹאת: 
ִלְזּכֹות ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְיָבְרֵכנּו "ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה", ָעֵלינּו ְלַהְקִּפיד ַעל "ְונֹאַמר ָאֵמן".

                                                                                     'ִּדְבֵרי ִיְׂשָרֵאל' ָּפָרַׁשת נַֹח

ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה ְונֹאַמר ָאֵמן 
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ְּבִבְרַּכת  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ָויֹום  יֹום  ְּבָכל 
ְוֶצֱאָצֵאי  ֶצֱאָצֵאינּו  ַעל  ָנא'  'ְוַהֲעֶרב 
ֶׁשִּיְהיּו  ַהּדֹורֹות,  ָּכל  סֹוף  ַעד  ֶצֱאָצֵאינּו 
ְולֹוְמֶדיָה  ּתֹוָרה  אֹוֲהֵבי  ּוְׁשֵלִמים,  ְיֵרִאים 
ְּבָטֳהָרה – ֶׁשַּיְמִׁשיכּו ֶאת ַׁשְלֶׁשֶלת ַהָּזָהב 
ֶׁשָהָעְבָרה ַּדְרֵּכנּו ֵמֲאבֹות ֲאבֹוֵתינּו ְמצּוֵקי 

ֶאֶרץ ְוַעד ֵהָּנה.
ְלָפֵנינּו ִסּפּור ִנְפָלא ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְּכֵדי ְלַלְּמֵדנּו 
ְלדֹוֵרי  ְלַהְׁשִּפיַע  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ּכָֹחּה  ַעל 
ַעל  ִסּפּור  ִנָּדח.  ִמֶּמּנּו  ִיַּדח  ְלַבל  ּדֹורֹות, 
ְלהֹוִביל  ֶׁשְּיכֹוָלה  ָהֶעְליֹוָנה  ַהַהְׁשָּגָחה 
ְׁשנֹות   ְּבֶמֶׁש ְוָאַבד  ָּתָעה  ִאם  ַּגם  ְיהּוִדי, 
 ַהֶּמֶל  ֶּדֶר ְוֶאל  ַמְחַצְבּתֹו  ּכּור  ֶאל  ּדֹור, 

ַּבְּמִסָּלה ָהעֹוָלה ֵּבית ֵקל.
ְוַהֲחִסידּות  ַהּתֹוָרה  ִעיר  ְּבַרק,  ְּבֵני 
ַהּשֹׁוֶכֶנת ְּבֵלב ּגּוׁש ָּדן, ֻמֶּקֶפת ֻּכָּלּה ְּבָעִרים 
ּתֹוָׁשֵבי  ַהחֹוִחים.  ֵּבין  ְּכׁשֹוַׁשָּנה  ִחּלֹוִנּיֹות 
ִּבְרחֹובֹות  ַהִּמְתּגֹוְרִרים  ְּבַרק  ְּבֵני  ַּפֲאֵתי 
ֵכנֹות, ְיכֹוִלים  ַהֶּתֶפר ַעל ְּגבּול ֶהָעִרים ַהּׁשְ
ָהֲעֻמָּקה  ַמְׁשָמעּוָתּה  ֶאת  ֵהיֵטב  ָלחּוׁש 
ֵּבין  ְלחֹל,  קֶֹדׁש  ֵּבין  'ַהַּמְבִּדיל  ִּבְרַּכת  ֶׁשל 

.'אֹור ְלחֶֹׁש
ָּכֶזה הּוא ר' מֶֹׁשה ְמֻיָּדֵענּו, ַאְבֵר ָחׁשּוב 
ְּבַאַחד  ָלדּור  ָּבַחר  ֲאֶׁשר  ֲהִליכֹות,  ּוְנִעים 
ַּכָּמה  ִעם  ְמֻׁשָּתף  ְּבִבְנָין  ֵאּלּו,  ֵמְרחֹובֹות 
ִמְׁשָּפחֹות ֶׁשֵאיָנן ׁשֹוְמרֹות ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות. 
ָּפִנים  ּוִבְמאֹור  ַחם  ְּבֵלב  ֶׁשֵּנַחן  מֶֹׁשה  ר' 
ִּבְמגּוָריו  ְׁשִליחּות  ְּתחּוַׁשת  ָחׁש  ְמֻיָחד, 
ָּפִנים  ְלָהִאיר  ִמְׁשַּתֵּדל  הּוא  ֶזה.  ְּבָמקֹום 
ּוִמַּפַעם  ְׁשֵכָניו,  ֶאת  ְלָׁשלֹום   ּוְלָבֵר
ְלַפַעם ַאף 'ִלְזרֹק' ְלֶעְבָרם ֲאִמיָרה ְיהּוִדית 

ְמָקֶרֶבת ְלָבבֹות. 
ֲהָדִדי  ְלַיַחס  מֶֹׁשה  ר'  זֹוֶכה  ְּכָלל   ְּבֶדֶר
ֶׁשל ָּכבֹוד ְוַהֲעָרָכה ֵמֵאת ְׁשֵכָניו. יֹוֵצא ִמן 
ְּכָלל   ֶׁשְּבֶדֶר ֶזה  יֹוָרם  יֹוָרם.  ָהָיה  ַהְּכָלל 
ְוָנִעים,  ַמְׂשִּכיל  ְּכָאָדם  ַּדְוָקא  ָהָיה  ִנְרֶאה 
ְלִעְנְיֵני  ַהּנֹוֵגַע  ְּבָכל  ַלֲחלּוִטין   ִהְתַהֵּפ
ִהְתַנֵּכל  א  ְמֻתְרָּבת,  ְּכִטּפּוס  יֹוָרם,  ָּדת. 
הּוא  אּוָלם  ָחִליָלה,  ְּבפַֹעל  מֶֹׁשה  ְלר' 
ָּדַאג ְלַהְפִּגין ְּכַלָּפיו ַיַחס ְמֻנָּכר ּוִמְתַעֵּלם, 

ָמָׁשל ָהָיה ֲאִויר...
ְּכַלָּפיו  ִלְנקֹט  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ִנָּסה  ִּבְתִחָּלה 
 – ַהֵּלב  ִמן  ַהּיֹוְצִאים  "ְּדָבִרים  ַהְּכָלל:  ֶאת 
ְּכָלל  ִּכי  ָהָיה  ִנְרֶאה  אּוָלם  ַלֵּלב",  ִנְכָנִסים 
ָהִאיׁש  יֹוָרם.  ְּכַלֵּפי  ֶרֶלַוְנִטי  ָהָיה  א  ֶזה 
ֶׁשָּנַדף  ָּדָבר  ִמָּכל  ְלִהְתַעֵּלם  ְּבֻמְפָּגן  ָּבַחר 

ִמֶּמּנּו ֵריַח ֶׁשל ַיֲהדּות.
ָהְיָתה  ַרָּבה  ָמה  ְלַׁשֵער  ֵאפֹוא  ָנֵקל 
ְּביֹום  ַּכֲאֶׁשר  מֶֹׁשה  ר'  ֶׁשל  ַהְפָּתָעתֹו 
ִמָּיְזָמתֹו  יֹוָרם  ֵאָליו  ָּפָנה  ֶאָחד  ָּבִהיר 
מֶֹׁשה  ר'  ֲהָלכֹות.  ְלַלְּמדֹו  ִמֶּמּנּו  ּוִבֵּקׁש 
יֹוָרם  אּוָלם  ַמֲאִמין,  ְּכא  ֵעיָניו  ִׁשְפֵׁשף 
ַלֲחזֹר  "ֶהְחַלְטִּתי  ְלִהְתַּבְלֵּבל:  לֹו  ָנַתן  א 
ַה'ְּפָצָצה'  ֶאת  יֹוָרם  ֵהִטיל  ִּבְתׁשּוָבה...", 
ְּבָאָדם  ְמֻדָּבר  ָהָיה  א  ִּכְבָיכֹול  ְּבַׁשְלָוה, 
ֶׁשִהִּדיף  ָּדָבר  ְלָכל  ִהְתַנֵּכר  ּכֹה  ֶׁשַעד 
 ְלֵביְת יֹוֵתר  ְמֻאָחר  "ַאִּגיַע  ַיֲהדּות,  ֵריַח 

ַוֲאַסֵּפר ְל ַהּכֹל..." ִהְבִטיַח.
ָּבֶעֶרב ִהַּדֵּפק יֹוָרם ַעל ֶּדֶלת ֵּביתֹו ֶׁשל ר' 
ִּבְלִּתי  ָהָיה  ְּבִפיו  ֶׁשָהָיה  ְוַהִּסּפּור  מֶֹׁשה, 

ֵיָאֵמן:
"ִלְפֵני ִּכְׁשבּוַעִים ָיָצאִתי ְל'ַמַּסע ָׁשָרִׁשים' 
ָׁשָרֶׁשיָה  ַאַחר  ָלתּור  ִּבַּקְׁשִּתי  ְּבֵאירֹוָּפה. 
ִמְׁשַּפְחָּתּה  ָּכל  ֶאת  ֶׁשִאְּבָדה  ִאִּמי  ֶׁשל 
 ָּכ ּוְלֵׁשם  ַהָּדם,  ְרוּוַית  ּפֹוִלין  ַאְדַמת  ַעל 
ְמַאְרֵּגן  הּוא  ִּכי  ֶׁשִּפְרֵסם  ְלִאְרּגּון  ָּפִניִתי 

ַמָּסע ֶׁשָּכֶזה ּוִבַּקְׁשִּתי ְלִהְצָטֵרף.
ֶׁשָּבּה  ָלֲעָיָרה  ִהַּגְענּו  ַהַּמָּסע   ְּבַמֲהַל
ִלְגאֹות  ִהְתִחיל  ְוִלִּבי  ִאִּמי,  נֹוְלָדה 
ֶׁשְּמֻדָּבר  ִּבְתִחָּלה  ָחַׁשְבִּתי  ֵמִהְתַרְּגׁשּות. 
 ַההֹוֵל ֶנֶכד  ֶׁשל  ִטְבִעית  ְּבִהְתַרְּגׁשּות 
'ִלְפּגֹׁש' ֶאת ָהעֹוָלם ֶׁשּבֹו ָּגְדָלה ִמְׁשַּפַחת 

ֵּבית ִאּמֹו. ֶאָּלא ֶׁשֹּלא ָיַדְעִּתי ְּבאֹותֹו ֶרַגע 
.ֵאיזֹו ִהְתַרְּגׁשּות ְמַצָּפה ִלי ַּבֶהְמֵׁש

ַהְּקבּוָצה  ַחְבֵרי  ֶיֶתר  ִעם  ִהְתַהַּלְכִּתי 
ִּבְרחֹובֹות ָהֲעָיָרה, ּוִמְּבִלי ֲהָכָנה ֻמְקֶּדֶמת 
ָּדִוד'  ֶׁשַה'ָּמֵגן  ָיָׁשן  ְּבִבְנָין  ֵעיַני  ִנְתְקלּו 
ֶׁשָהָיה ָחקּוק ַעל ִּפְתחֹו ִהְבִהיר ִּכי ְמֻדָּבר 
סֹוַבְבנּו  ְּפִניָמה,  ִנְכַנְסנּו  ְּכֶנֶסת.  ְּבֵבית 
ְׁשנּו ֶאת ָהִרהּוט  ְּבֵהיַכל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ִמּׁשַ

ַהָּיָׁשן ְוִעְלַעְלנּו ַּבְּסָפִרים ָהַעִּתיִקים.
ַמּדּוַע,  ָלַדַעת  ִמְּבִלי  ְמֻסָּים,  ְּבָׁשָלב 
ְוָעִליִתי  ַהְּקבּוָצה  ַחְבֵרי  ִמֶּיֶתר  ָּפַרְׁשִּתי 
ְלֶעְזַרת  ַהְּמַטְּפסֹות  ָהֵעץ  ְּבַמְדֵרגֹות 
ַהָּנִׁשים. ִהַּבְטִּתי ִמְּלַמְעָלה ַעל ֵהיַכל ֵּבית 
ִנְּכרּו  ֲעַדִין  ְּפֵאר  ֶׁשל  ֶׁשאֹותֹות  ַהְּכֶנֶסת 
ָהרֹאׁש  ֶאת  סֹוַבְבִּתי  ְוַכֲאֶׁשר  ְּבִקירֹוָתיו, 
ְּבֻסָּלם  ִהְבַחְנִּתי  ַלֲאחֹוַרי,  ָלׁשּוב  ְּבַכּוָָנה 

ָקָטן ֶׁשהֹוִביל ְלֵעֶבר ֲעִלַּית ַהַּגג.
ַהַּגג,  ֲעִלַּית  ֶאל  ִּבְזִהירּות  ִטַּפְסִּתי 
ְוֻהְפַּתְעִּתי ְלַגּלֹות ִּכי ְמֻדָּבר ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו 
ַהְּסָפִרים  ֶאת  ָהֵהם,  ַּבָּיִמים  ּגֹוְנִזים,  ָהיּו 
ְראּוִיים  ָהיּו  א  ּוְכָבר  ֶׁשָּבלּו  ַהְּיָׁשִנים 
ְלִׁשּמּוׁש. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהָּדָבר א ִהְתִאים 
ְלָאְפִיי, ָמָצאִתי ַעְצִמי הֹוֵפ ְּבָיַדי ַּבֲעֵרַמת 
ְלַפַעם  ְּכֶׁשִּמַּפַעם  ָהַעִּתיִקים,  ַהְּסָפִרים 
ֲאִני ְמַעְלֵעל ְּבֶאָחד ֵמֶהם ּוְמַחֵּפׂש ְנֻקַּדת 

ִעְנָין.
ַהְּסָפִרים,  ַּבֲעֵרַמת  ְלַחֵּפׂש  ִהְמַׁשְכִּתי 
ְוָכֵבד.  ָיֵׁשן  ִסּדּור  ְלֵעיַני  ִנְגָלה  ּוְלֶפַתע 
ִּכְמַעט  ַלֲחלּוִטין,  ּוָבלּוי  ָיָׁשן  ָהָיה  ַהִּסּדּור 
ָּגַרם  ְּבתֹוִכי  הּו  ַמּׁשֶ אּוָלם  ָׁשִמיׁש,  ִּבְלִּתי 
ֶאת  ִהְפַרְדִּתי  ָוׁשּוב.  ׁשּוב  ּבֹו  ְלַעְלֵעל  ִלי 
ַער ֵמַהְּכִריָכה, ִהְתּבֹוַנְנִּתי ְּבַמֲאָמץ  ַּדף ַהּׁשַ
ִנְמְלָטה  ַהָּיָׁשן ְוַהְמּחֹוָרר, ּוְלֶפַתע  ַּבִּכּתּוב 

ִמִּפי ְצָוָחה...
ַּדף  ֶׁשל  ָהֶעְליֹון  ֶחְלקֹו  ַעל  ִּכי  ִמְסַּתֵּבר 
יֹוֵתר,  ְוא  ָּפחֹות  א  ֶנֱחַרט,  ַער  ַהּׁשַ
ְׁשמֹו ֶׁשל ָסִבי, ָאִביָה ֶׁשל ִאִּמי ֶׁשִהְתּגֹוֵרר 

ַּבֲעָיָרה זֹו ַעד יֹומֹו ָהַאֲחרֹון.
ָחַׁשְבִּתי ֶׁשֲאִני עֹוֵמד ְלִהְתַעֵּלף. ְׁשמֹו ֶׁשל 
ָסִבי ֶזה ָהָיה ָׁשגּור ְּבִפיָה ֶׁשל ִאִּמי ִּכְמַעט 
ִמֵּדי יֹום. ִהיא א ָחְדָלה ִמְּלָתֵאר ְּבָפֵנינּו 
ֲהִליכֹוָתיו  ַעל  ָלנּו  ּוְלַסֵּפר  ִצְדקּותֹו  ֶאת 
ַהּשֹׁוָאה,  ִלְפֵני  ִנְפַטר  ֶזה  ָסִבי  ַהְּמֻיָחדֹות. 
ּוִביֵדי ִאִּמי א נֹוְתָרה ִמֶּמּנּו ֲאִפּלּו ְּתמּוָנה.
ְּבֶרַגע ָצפּו ְוָעלּו ְלֶנֶגד ֵעיַני ָּכל ַהִּסּפּוִרים 
הּו  ְלַמּׁשֶ ַּגְעּגּוַע  ָלחּוׁש  ְוִהְתַחְלִּתי  ַהָּללּו, 
 ַֹלֲהפ ִהְמַׁשְכִּתי  ִהַּכְרִּתי.  א  ֶׁשֲאִפּלּו 
ִהַּגְעִּתי  ְוַכֲאֶׁשר  ְּבֶעְרָּגה,  ַהִּסּדּור  ְּבַדֵּפי 
ִנֵּתר  ְרָגִלים  ְׁשלֹוָׁשה  ֶׁשל  מּוָסף  ִלְתִפַּלת 
מּוָסף  ְּתִפַּלת  ֶאת  ַהּפֹוֵתַח  ַהַּדף  ַעל  ִלִּבי. 
ֲהַדס,  ֶׁשל  ָעֶלה  ְיַרְקַרק,  ָעֶלה  ֻמָּנח  ָהָיה 
ֶׁשִּנְרֶאה ָהָיה ְּכִאּלּו ֶזה ַעָּתה ָנַׁשר ֵמֲאֻגַּדת 
ַהּלּוָלב ֶׁשל ַהַּסָּבא ַהָּדגּול, ּתֹו ְּכֵדי ִקּיּום 

ַהִּמְצָוה.
ַעד  ֵהַבְנִּתי  ְלֶפַתע  ִלִּבי.  ֶאת  ָׁשָבה  ַהָּדָבר 
ִעם   ָּכרּו ְוַהִּמְצוֹות  ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ַּכָּמה 
ֻעְבַּדת ֱהיֹוִתי ְיהּוִדי, ֵּבן ַאַחר ֵּבן ְלַאְבָרָהם, 
ִחְלֲחלּו  ָהֶרַגע  ְּבאֹותֹו  ְוַיֲעקֹב.  ִיְצָחק 
ֵאַלי...  ֶׁשִּדַּבְרָּת  ִּדּבּוִרים  אֹוָתם  ָּכל  ְלִלִּבי 
 ְּבַמֲהַל ְלָיִדי  ֶׁשָחְלפּו  ָהאֹור  ְׁשִביֵבי  ָּכל 
ְלָבָרק  ַאַחת  ְּבַבת  ִהְצָטְרפּו  ִנים  ַהּׁשָ
ְמַסְנֵור ֶׁשֵהִאיר ֶאת ִלִּבי ְּבַבת ַאַחת ְוָגַרם 

ִלי ַלֲעזֹב ַהּכֹל ְוָלׁשּוב ְלֵבית ַסָּבא.
ֲעֵלה ַהֲהַדס ַהָּקָטן ֶׁשָּנַׁשר ֵמֲאֻגַּדת ַהּלּוָלב 
ֶׁשל ַסָּבא ֶאל ּתֹו ַהִּסּדּור ֶׁשּבֹו ָׁשַפ ֶאת 
ִּדְמעֹוָתיו ַעל ֶצֱאָצָאיו, ֶׁשָחִליָלה א ִיְנׁשֹר 
ְולּו ָעֶלה ָקָטן ֵמִאיָלנֹו ַרב ַהְּפֵארֹות, ִנָּטע 
ַעָּתה ְּבתֹו ִלִּבי ְוָגַרם ִלי ָלׁשּוב ַהַּבְיָתה".

'ִלְקַראת ַׁשָּבת' ֻסּכֹות תשפ"א

ַהָּיֵׁשן ִנְמָׁשל ְלָאִסיר
ַהָּפסּוק  ְלׁשֹון  ִּפי  ַעל  ִנְתְקָנה  ֲאסּוִרים'  'ַמִּתיר  ִּבְרַּכת 
(ְּתִהִּלים קמו ז): "ה' ַמִּתיר ֲאסּוִרים", אּוָלם ַמְׁשָמעּוָתּה 
ַהְּפׁשּוָטה ֵאיָנּה הֹוָדָאה ֶׁשִּנְתְקָנה ָלָאָדם ֶׁשָהָיה ָאסּור 
ְלָכל  הֹוָדָאה  ֶאָּלא  ִמִּכְלאֹו,  ְוֻהַּתר  ָהֲאסּוִרים  ְּבֵבית 
ָנה.  ַהּׁשֵ ִמַּמֲאַסר  ֶׁשֻהַּתר   ָּכ ַעל  ָויֹום  יֹום  ְּבָכל  ָאָדם 
ְּבֵאיָבָריו  מֹוֵׁשל  ֵאינֹו  ָהָאָדם  ָנה  ַהּׁשֵ ֶׁשִּבְׁשַעת  ֵּכיָון 
 ְלָהִניָעם ִּכְרצֹונֹו, ַוֲהֵרי ֵהם ִּכְכפּוִתים ַוֲאסּוִרים. ְלִפיָכ
ָנתֹו, ֵעת ִמְתַחֵּדׁש ּבֹו ַהּכַֹח ַלֲחזֹר ּוְלָהִניָעם  ְּבקּומֹו ִמּׁשְ

ִּכְרצֹונֹו, ָעָליו ְלהֹודֹות ַעל ָּכ ְלבֹוְראֹו. 

ֵׁשָנה",  ֶחְבֵלי  "ַהַּמִּפיל  ְמָבְרִכים:  ָאנּו  ָנה  ַהּׁשֵ ִלְפֵני 
"ַמִּתיר  ְּבִבְרַּכת:  מֹוִדים  ָאנּו  ְּבקּוֵמנּו   ְלָכ ּוְבֶהְתֵאם 
ֲאסּוִרים", ַעל ָּכ ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 'ִהִּתיר' ֵמָעֵלינּו 
ָנה ֶׁשָהִיינּו ֲאסּוִרים ָּבֶהם ָּכל עֹוד ָיַׁשּנּו  ֶאת 'ֶחְבֵלי' ַהּׁשֵ
ַעל ִמָּטֵתנּו (ֵּפרּוׁש ַהְּתִפּלֹות ְוַהְּבָרכֹות ְלר"י ֶּבן ָיָקר ח"ב עמ' יב). 

 ֵעיֶני  ּוְבפֹוַתֲח" קנה):  (סי'  ֲחִסיִדים'  ְּב'ֵסֶפר  ָּכַתב   ָּכ
ָּתִׂשים ַעל ְלָבְב... ֵּכיַצד ִאיׁש יֹוֵצא ִמֵּבית ָהֲאסּוִרים 
ַחָּיב ְלהֹודֹות ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְוֵאין ָל ָחבּוׁש יֹוֵתר 
ִמן ַהָּיֵׁשן. ָצִרי ְלָבֵר ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ָמה ֶׁשֹּלא 
 .ֶמְמָׁשָלה ְּבגּוְפ א ָהָיה ְּבְיכֶֹלת קֶֹדם ָלֵכן, ְו ָהָיה ְּב
ּוָבְרֵכהּו ַעל ָּכל ֵאָבר ְוֵאָבר ֶׁשָהָיה ִנְקָׁשר, ְוַעָּתה ְּפָתָחם 

ַלֲעׂשֹות ְצָרֶכי ָּבֶהם". 

הֹוָדָאה ְּכָלִלית ַעל ְּתנּוַעת ָהֵאיָבִרים
ִהְזַּדְּמנּות  ַּבֲעבּוֵרנּו  יֹוֶצֶרת  ֲאסּוִרים'  'ַמִּתיר  ִּבְרַּכת 
ְלִהְתּבֹוֵנן ּוְלהֹודֹות ַלה' ִיְתָּבַר ,א ַרק ַעל ָּכ ֶׁשִחֵּדׁש 
 ָּכ ַעל  ַאף  ֶאָּלא  ַּבּבֶֹקר,  ָהֵאיָבִרים  ְּתנּוַעת  ֶאת  ָלנּו 
ֶׁשּנֹוֵתן ְּבָיֵדינּו ֶאת ַהּכַֹח ְלָהִניַע אֹוָתם ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל 
ֵהָּמה  ַרִּבים  ִּכי  ְנַגֶּלה  ַּבָּדָבר  ְנַהְרֵהר  ִאם  ֶׁשֲהֵרי  ָׁשָעה. 

ַהְּיכֶֹלת  ֶאת  ְּבָיָדם  ֵאין  ֵלב  ְלַדֲאבֹון  ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים 
נֹוָתִרים  ֵהם  ָנָתם  ִמּׁשְ ְּבִקיָמָתם  ְוַאף  ַהּזֹו,  ַהֻּמְפָלָאה 
ַּכֲאסּוִרים ַעל ִמּטֹוֵתיֶהם ְלא ְיכֶֹלת ְלָהִניַע ֵאיָבר ('ֶנֶפׁש 

ִׁשְמׁשֹון' ַעל ִסּדּור ַהְּתִפָּלה עמ' קכב).

ְוִחֵּדד  הֹוִסיף  פ"א)  ְּדבֹוָרה'  קֹוְרדֹוֵבירֹו ('ּתֶֹמר  מֶֹׁשה  ַרִּבי 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֵּכיָון  ֶזה:  ְּבִעְנָין  ְוִחּיּוִנית  ִנְפָלָאה  ְנֻקָּדה 
ְּתנּוַעת  ּכַֹח  ֶאת  ֶרַגע  ְּבָכל  ָּבָאָדם  ְמַחֵּדׁש  הּוא   ָּברּו
ִלְמרֹד  ְּכֵדי  ֶזה  ְּבכַֹח  ִיְׁשַּתֵּמׁש  ֶׁשָחִליָלה  ִמי  ֵאיָבָריו, 
ְוַלֲחטֹא ִלְפֵני ה' – ֵאין ְל ֶעְלּבֹון ָּגדֹול ִמֶּזה! ִעם ָּכל 
זֹאת רֹוִאים ָאנּו ַעד ַּכָּמה ְּגדֹוָלה ִמַּדת טּובֹו ְוַעְנְוָתנּותֹו 
ִיְתָּבַר ִמְּפֵני ֶׁשהּוא סֹוֵבל ֶאת ֲחָטֵאינּו ּוַמְמִׁשי ָלֵתת 
ַחּיּות ְּבֵאיָבֵרינּו ַאף ִּבְׁשַעת ַהֵחְטא ְוֵאינֹו נֹוֵהג ָּבנּו ְּכִפי 
ָיָרְבָעם  ֶׁשִּבֵּקׁש  ֶׁשְּבָׁשָעה  ְנָבט.  ֶּבן  ָיָרְבָעם  ִעם  ֶׁשָּנַהג 
ִלְׁשַח ָיד ַּבָּנִביא ֶׁשִּנְׁשַלח ִּביֵדי ה' ְלַנֵּבא ַעל ֻּפְרָענּוָתם 

ֶׁשל ּכֲֹהֵני ַהָּבמֹות – ָיְבָׁשה ָידֹו (ְרֵאה ְמָלִכים א' יג ד). 

זֹו  ֶׁשְּבָרָכה  ְמָבֵאר  ַחר')  ַהּׁשַ ('ִּבְרכֹות  ַהּיֹום'  'ֵסֶדר  ַּבַעל 
ֵּכן  ַעל  ָהָאָדם,  ֶׁשל  ָהרּוָחִני  ַמָּצבֹו  ְּכַלֵּפי  ַּגם  ְמֻכּוֶֶנת 
ָצִרי ָהָאָדם ְלַכּוֵן ָּבּה ַלַּבָּקָׁשה ֶׁשּיֹוִציאֹו ה' ִמְּמצּוָדתֹו 
ּוְלַהְׁשִקיעֹו  ְלַהְכִׁשילֹו  ַהְּמַבֵּקׁש  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ֶׁשל 
ְּבַתֲאוֹות ָהעֹוָלם ַהֶּזה. ּוְכִפי ֶׁשִּבֵּקׁש ָּדִוד ַהֶּמֶל (ְּתִהִּלים 
 "ְׁשֶמ ֶאת  ְלהֹודֹות  ַנְפִׁשי  ִמַּמְסֵּגר  "הֹוִציָאה  ח):  קמב 

(ְרֵאה 'ּתֹוַרת ַהִּמְנָחה' ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ְּדָרָׁשה פו). 

ֶזהּו ַהָּמקֹום ְלַהְזִּכיר ֶאת ִׁשירֹו ַהּנֹוָדע ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה 
הּוא  ה'  ֶעֶבד  ֵהם,  ֲעָבִדים  ַעְבֵדי  ַהְּזַמן  "ַעְבֵדי  ַהֵּלִוי: 
ְלַבד ָחְפִׁשי, ַעל ֵּכן ְּבַבֵּקׁש ָּכל ֱאנֹוׁש ֶחְלקֹו, ֶחְלִקי ה' 

ָאְמָרה ַנְפִׁשי".

'ְוָעֵלהּו א ִיּבֹול'

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

להּו א יּב

ִספפּפּו
ל עלַ

ִ ם
יר ֲאסּוִרים' ת 'ַמּתִ ְרּכַ ּבִ

פּוִפים ת זֹוֵקף ּכְ ְ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
ר ּּּבִ

נִִניני ְ פּפּ ם 

ְחַרְרָּת אֹוָתנּו ִמַּמֲאַסר  ָּברּו ַאָּתה ה' ֱאֵקינּו ֶמֶֽל ָהעֹוָלם ַמִּתיר ֲאסּוִרים – ַעל ָּכ ֶׁשּׁשִ
ָנה ֶׁשָּבּה א ָׁשַלְטנּו ְּבֵאיָבֵרינּו ְלָהִניָעם ִּכְרצֹוֵננּו.  ַהּׁשֵ

ִליָטה ַעל ְּתנּוַעת ֵאיָבֵרינּו.  ָאֵמן – ֱאֶמת ֶׁשָעֵלינּו ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ֶׁשִחֵּדׁש ָּבנּו ֶאת ַהּׁשְ

ֶׁשָהְיָתה  קֹוָמִתי  ֶאת  ֶׁשָּזַקְפָּת   – ְּכפּוִפים  זֹוֵקף  ָהעֹוָלם   ֶמֶֽל ֱאֵקינּו  ה'  ַאָּתה   ָּברּו
ָנה.  ְּכפּוָפה ִּבְזַמן ַהּׁשֵ

ָנֵתנּו. ָאֵמן – ֱאֶמת ֶׁשָעֵלינּו ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ֶׁשִאְפֵׁשר ָלנּו ִלְזקֹף קֹוָמֵתנּו ְּבקּוֵמנּו ִמּׁשְ

ִמ'ַּמִּתיר ֲאסּוִרים' ְל'זֹוֵקף ְּכפּוִפים' 
'ַמִּתיר  ְּבִבְרַּכת  הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ֶׁשהֹוֵדינּו  ְלַאַחר 
ְּבֵאיָבֵרינּו  ִליָטה  ַהּׁשְ ֶאת  ָּבנּו  ֶׁשִחֵּדׁש  ַעל  ֲאסּוִרים' 
ָנֵתנּו, ָאנּו ַמְׁשִליִמים הֹוָדָאה זֹו ְּבִבְרַּכת  ְּבקּוֵמנּו ִמּׁשְ
ֶׁשָּזַקף   ָּכ ַעל  לֹו  מֹוִדים  ָאנּו  ֶׁשָּבּה  ְּכפּוִפים'  'זֹוֵקף 
ָנה ('ַאּבּוִדְרַהם'  ֶאת קֹוָמֵתנּו ֶׁשָהְיָתה ְּכפּוָפה ִּבְׁשַעת ַהּׁשֵ

ַחר).  ַהְׁשָּכַמת ַהּבֶֹקר ּוִבְרכֹות ַהּׁשַ

קמו  (ְּתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ְלׁשֹון  ִּפי  ַעל  ִנְתְקָנה  זֹו  ְּבָרָכה 
ַעל  ֶׁשִּנְתְקָנה  אֹוְמִרים  ְוֵיׁש  ְּכפּוִפים".  זֵֹקף  "ה'  ח): 
ַהּנְֹפִלים  ְלָכל  ה'   סֹוֵמ" יד):  קמה  (ָׁשם  ַהָּפסּוק  ִּפי 
אֹות  ָלרֹוֵקַח  ַהְּתִפָּלה  ִסּדּור  (ֵּפרּוֵׁשי  ַהְּכפּוִפים"  ְלָכל  ְוזֹוֵקף 
ד). ְּבֶהְקֵׁשר ְלָכ ְיֻצַּין ִּכי ִּבְמקֹורֹות ַקְדמֹוִנים הּוְבָאה 
ֶזה:  ָּפסּוק  ְלׁשֹון  ִּפי  ַעל  ֶׁשִּנְתְקָנה  נֹוֶסֶפת  ְּבָרָכה 
"ָּברּו... סֹוֵמ נֹוְפִלים", אּוָלם ֵּדָעה זֹו א ִהְתַקְּבָלה 

ַלֲהָלָכה (ְרֵאה משנ"ב מו כג). 
ֲחָכִמים ָאְמרּו ֶׁשָאסּור ָלָאָדם ְלַהֵּל ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה, 
 ְוַהְּמַהֵּל ג),  ו  (ְיַׁשְעָיה  ְּכבֹודֹו"  ָהָאֶרץ  ָכל  "ְמא  ֶׁשֵּכן 
(ִקּדּוִׁשין  ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶאת  ְּכדֹוֵחק  ִנְרֶאה  ְזקּוָפה  ְּבקֹוָמה 
זֹאת  ַלְמרֹות  ו).  ב  או"ח  שו"ע  ְמא;  ד"ה  ָׁשם  ַרִׁש"י  א;  לא 
 זֹוֵקף ְּכפּוִפים', ֶׁשֵּכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו' ִּתְּקנּו ָלנּו ְלָבֵר
הּוא ָנַתן ָלנּו ֶאְפָׁשרּות ִלְזקֹף ֶאת קֹוָמֵתנּו, אּוָלם ָאנּו 
('אֶֹהל   ִיְתָּבַר ְּכבֹודֹו  ְלַמַען  זֹאת  ִמַּלֲעׂשֹות  ִנְמָנִעים 

מֶֹׁשה' [ָלָר"מ ּדֹוַנט] אֹות מד). 

ָהָאָדם ְמַהֵּל ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה
ֵיׁש ִמי ֶׁשֵּפֵרׁש ֶׁשְּבִבְרַּכת 'זֹוֵקף ְּכפּוִפים' מֹוִדים ָאנּו 

ֶיֶתר  ַעל  ָהָאָדם  ְּבִריַאת  ֶאת  ַהְּמַיֶחֶדת  ַהַּמֲעָלה  ַעל 
ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים: 

ֶׁשּקֶֹדם  ֶנֱאָמר  כו)  (א  ְּבֵראִׁשית  ֻחָּמׁש  ִּבְתִחַּלת 
ַלַּמְלָאִכים:  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר  ָהָאָדם  ֶׁשִּנְבָרא 
ִהיא  ׁשֹוָנה  ְוָאֵכן,  ִּכְדמּוֵתנּו".  ְּבַצְלֵמנּו  ָאָדם  "ַנֲעֶׂשה 
 ֶׁשהֹוֵל  ְּבָכ ַהַחִּיים,  ַּבֲעֵלי  ַאר  ִמּׁשְ ָהָאָדם  ְּבִריַאת 
טז  ֲחִגיָגה  (ְרֵאה  ֵרת  ַהּׁשָ ְּכַמְלֲאֵכי  ְזקּוָפה  ְּבקֹוָמה  הּוא 
ְּכפּוִפים  ַההֹוְלִכים  ַהַחִּיים  ַּבֲעֵלי  ְׁשַאר  ְלֻעַּמת  א), 
ֵיׁש  ֶׁשָּלָאָדם  ִמּשּׁום  ִהיא   ְלָכ ַהִּסָּבה  ַאְרַּבע.  ַעל 
ָלֵכן  ַהָּכבֹוד,  ִּכֵּסא  ִמַּתַחת  ַהֲחצּוָבה  ְּגבֹוָהה  ְנָׁשָמה 
ִהיא ׁשֹוֶאֶפת ָּתִמיד ְלַהְגִּביַּה ֶאת ַהּגּוף ֶׁשּנֹוֶטה יֹוֵתר 
ַהָּדָבר  ֶטַבע  ִּכי  ִנְלַקח,  ם  ִמּׁשָ ַהָּמקֹום  ָהָאֶרץ,  ֶאל 
ְלִהָּמֵׁש ַאַחר ְמקֹורֹו ('ֵסֶפר ַהָּיָׁשר' לר"ת פ"א; 'ָצְפַנת ַּפְעֵנַח' 

[ְלַמֲהִריָמ"ט] ְּבֵראִׁשית).

ְּבקּוֵמנּו  יֹום  ִמֵּדי  ַהִּמְתַחֵּדׁש  ֶזה  ָּגדֹול  ֶחֶסד  ַעל 
ַּבֲעֵלי  ַאר  ִמּׁשְ  ִיְתָּבַר ם  ַהּׁשֵ ֶׁשרֹוְמָמנּו  ָנֵתנּו,  ִמּׁשְ
ְּבִבְרַּכת  ָאנּו  מֹוִדים  ְזקּוָפה,  ְּבקֹוָמה  ּוְבָרָאנּו  ַהַחִּיים 

'זֹוֵקף ְּכפּוִפים' ('ָיֶפה ַלֵּלב' סי' מו אֹות י).

ֲאִמיַרת  "ִּבְׁשַעת  ִמִּפיַאֶסְצָנה:  ָהַרִּבי  ְוָאַמר  הֹוִסיף 
ּוְלַבֵּקׁש  ְלהֹוִסיף  ַאף  ֶאְפָׁשר  ְּכפּוִפים'  'זֹוֵקף  ִּבְרַּכת 
ֵהן  ֲאִני,  ָּכפּוף  עֹוָלם,  ֶׁשל  'ִרּבֹונֹו  ַהֵּלב:  ְּבִהְרהּור 
ַהֶּגֶׁשם  עֹל  ַּתַחת  ַהֶּנֶפׁש  ְּבִעְנְיֵני  ֵהן  ַהּגּוף  ְּבִעְנְיֵני 
ְוַהִּסְטָרא ַאְחָרא, ַאָּתה ַהּזֹוֵקף ְּכפּוִפים – ְזקֹף ְוַהֲעֵמד 

אֹוִתי!'" ('ֶּדֶר ַהֶּמֶל' פר' ְּבַׁשַּלח).


