
ת ַוְיִחי ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַיֲעקֹב ֵּבֵר 'ִּבְרַּכת ַהָּבִנים' ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים
חֶֹלה   ָאִבי ִהֵּנה  ְליֹוֵסף  ַוּיֹאֶמר  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ַאֲחֵרי  "ַוְיִהי 
ה ְוֶאת ֶאְפָרִים" (בראשית מח א) ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵני ָבָניו ִעּמֹו ֶאת ְמַנּׁשֶ
ַיֲעקֹב  ִּכי  ִויְלַקאְטׁש  ָאָב"ד  ְׁשמּוֵאל  ַּב"ר  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ָּכַתב 
לֹום ָחָלה ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים, ּוְבאֹותֹו יֹום  ָאִבינּו ָעָליו ַהּׁשָ
 ְלִמְנַהג ִיְׂשָרֵאל ְלָבֵר ה ְוֶאְפַרִים. ִמָּכאן ֶסֶמ ֵּבֵר ֶאת ְמַנּׁשֶ

ֶאת ְּבֵניֶהם ְּב'ִבְרַּכת ַהָּבִנים' ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים. 
ֶאת ְּדָבָריו ֵאֶּלה ִּבֵּסס ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַעל ַהֶחְׁשּבֹון ִּדְלַהָּלן:

'ִצּיֹוִני'  (ֵסֶפר  ֻסּכֹות  ֶׁשל  ִראׁשֹון  טֹוב  ְּביֹום  ִנְפַטר  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב 
ְּבֵראִׁשית נ יא), ְלַאַחר ֶׁשְּכִפי ַהִּמְסַּתֵּבר ֵהֵחל ַלְחלֹות ְּבֶעֶרב יֹום 
ַהִּכּפּוִרים – ִׁשְבָעה ָיִמים קֶֹדם ִלְפִטיָרתֹו, ֶׁשֶּזהּו ֶּפֶרק ַהְּזַמן 
ֶׁשָראּוי ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ָלָאָדם ְּכֵדי ְלִהְתּכֹוֵנן ִלְפִטיָרתֹו (ְרֵאה מֹוֵעד 
ָקָטן כח א). ִמְסַּתֵּבר ֶׁשְּבאֹותֹו יֹום ָׁשַמע יֹוֵסף ַעל ַמֲחָלתֹו ֶׁשל 
ָאִביו, ּוִמָּיד ִהִּגיַע ִעם ָּבָניו ְלַבְּקרֹו, ִמְּפֵני ֶׁשָחַׁשׁש ֶׁשָּמא ָימּות 
ְּבֶטֶרם ַיְסִּפיק ְלִהְתָּבֵר ִמִּפיו, ֶׁשֲהֵרי ַעד ִלְפִטיַרת ַיֲעקֹב ָהיּו 
ָהֲאָנִׁשים ֵמִתים ְּבִפְתאֹוִמּיּות. ְוַיֲעקֹב הּוא ֶׁשִּבֵּקׁש ֵמַהָּקדֹוׁש 
ֶאת  ְלַצּוֹות  ֶׁשַּיְסִּפיקּו  ְּכֵדי  חִֹלי,   ִמּתֹו ֶׁשָּימּותּו  הּוא   ָּברּו
ֶׁשִּבְרַּכת  ּוִמָּכאן  ָּבָעא).  ד"ה  ָׁשם  ּוְבַרִׁש"י  א  פז  ְמִציָעא  (ָּבָבא  ְּבֵניֶהם 

ה ְוֶאְפַרִים ָהְיָתה ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים.  ַיֲעקֹב ִלְמַנּׁשֶ
'ַׁשַער ַהֶּמֶל' [הֹורֹוְדָנא תקע"ו] ַׁשַער ו ֶּפֶרק א

ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון – ַהָּכַרת ַהּטֹוב
ְוִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ְלָפָניו  ֲאבַֹתי  ִהְתַהְּלכּו  ֲאֶׁשר  "ָהֱאִקים 

ָהֱאקִים ָהרֶֹעה אִֹתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה" (מח טו)
ַׁשָּיכּות  ְלִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּגָמָרא  ִמִּדְבֵרי  ִּדֵּיק  ִמּקֹוְצק  ָהַרִּבי 
ְל'ִבְרַּכת ַהָּמזֹון' יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ַל'ְּתִפָּלה'. ֶׁשֵּכן מּוָבא ַּבְּגָמָרא 
(ֵערּוִבין סה א) ֶׁשַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ָאַמר ֶׁשָּיכֹול הּוא ִלְפטֹר 
ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִּבְהיֹוָתם ְּבָגלּות ֵמחֹוַבת ַהְּתִפָּלה, ְּכִדין 'ִׁשּכֹור' 
ַהָּפטּור ִמן ַהְּתִפָּלה. ֶׁשֲהֵרי ָּכ ְמַכֶּנה אֹוָתם ַהָּנִביא (ְיַׁשְעָיהּו 
ּפֹוֶטֶרת  ֵאיָנּה  זֹו  ַטֲעָנה  ְּבָרם,  ִמָּיִין".  ְוא  "ּוְׁשֻכַרת  כא):  נא 
ּכֹור (ְירּוַׁשְלִמי  אֹוָתם ִמִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, ֶׁשֵּכן ָּבּה ַחָּיב ֲאִפּלוּ ַהּׁשִ
ְּתרּומֹות א ד; שו"ע או"ח קפח ד). ִנְמָצא ֶׁשְּבעֹוד ֵיׁש ָמקֹום לֹוַמר 
ֶׁשְּבעֹוֵדנּו ַּבָּגלּות ְּפטּוִרים ָאנּו ִמְּתִפָּלה, ִמִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ֵאיֶנּנּו 

ִנְפָטִרים ְלעֹוָלם.
ֶאת ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ְּתִפָּלה ְלִבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבִעְנָין ֶזה, ֵּפֵרׁש ַרִּבי 

ָמְרְּדַכי ֶחְברֹוִני ֵמָראֵׁשי ְיִׁשיַבת ֶחְברֹון:
ֵאין  ּוְלִׁשּכֹור   ,'ַהֶּמֶל ִלְפֵני  'ֲעִמיָדה  הּוא  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ִּגְדָרּה 
ִּבְרַּכת  ֶׁשל  ִּגְדָרּה  זֹאת  ְלֻעַּמת  ָּכזֹו.  ְלַמְדֵרָגה  ְלַהִּגיַע  ַּדַעת 
ּכֹור  ַהּׁשִ ַאף  ָיכֹול  זֹו  ּוְלַהָּכָרה  ַהּטֹוב',  'ַהָּכַרת  הּוא  ַהָּמזֹון 

ְלַהִּגיַע (ְרֵאה זַֹהר ְּתרּוָמה קנג ב). 
ְלֶהְבֵּדל ֶזה ִּכּוֵן ַאף ַיֲעקֹב ַּכֲאֶׁשר ָאַמר ְּבַעְנְוָתנּותוֹ: "ָהֱאִקים 
ֶׁשל  ְּבַמְדֵרָגה  ָהיּו  ֲאבֹוַתי   – ְלָפָניו"  ֲאבַֹתי  ִהְתַהְּלכּו  ֲאֶׁשר 
זֹו,  ְלַמְדֵרָגה  ָזִכיִתי  א  ֲאִני  אּוָלם   ,'ַהֶּמֶל ִלְפֵני  'ֲעִמיָדה 
ָּכל   – ַהֶּזה"  ַהּיֹום  ַעד  ֵמעֹוִדי  אִֹתי  ָהרֶֹעה  "ָהֱאִקים  ֶאָּלא: 

 .ֲעבֹוָדִתי ִהיא ִמּכֹחַ ַהָּכַרת ַהּטֹוב ֵאָליו ִיְתָּבַר
'ְׁשָׁשה ְסָפִרים ִנְפָּתִחים' [ְלר"י ֶמְנֶּדְלקֹוֶרן] ַיד יֹוֵסף אֹות ט; 'ַמְׂשאַת ָמְרְּדַכי' 

ְּתִפַּלת ַהַּצִּדיק ֶנֱאֶמֶרת ִמּתֹו ָצָרה
"ַהַּמְלָא ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמָּכל ָרע" (מח טז) 

ָּדַרׁש ַה'ֲחַתם סֹוֵפר': 
ְלַמֲאַמר  ַיֲעקֹב  ָרַמז  ָרע",  ִמָּכל  אִֹתי  "ַהּגֵֹאל  ְּבאֹוְמרֹו: 
 ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ָלָאָדם  הּוא  ַבח  ֶׁשּׁשֶ ב)  כה  (ַּתֲעִנית  ֲחָכִמים 
ַעל  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל  ַעד  ִמֶּמָּנה  ּגֹוֲאלֹו  ְוֵאינֹו  ָצָרה  לֹו  ׁשֹוֵלַח  הּוא 
הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש   ָּכ ַעל  ְמַלֶּמֶדת  זֹו  ֶׁשֻעְבָּדה  ְלִפי   .ָּכ
ָחֵפץ ִלְׁשמַֹע ֶאת ְּתִפָּלתֹו. ְּבׁשֹוֶנה ֵמַהחֹוֵטא ֶׁשֵאָליו ְלִעִּתים 
ַמְקִּדים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ַהְּגֻאָּלה ְּבֶטֶרם ִיְתַּפֵּלל, ְלִפי 

ֶׁשֵאינֹו ָחֵפץ ִלְׁשמַֹע קֹול ְּתִפָּלתֹו.
זֹאת ַהִּסָּבה ֶׁשָאַמר ַיֲעקֹב: "ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמָּכל ָרע" – ַהָּקדֹוׁש 
ִמּשּׁום  ָעַלי,  ֶׁשֵהִביא  ָרָעה   ִמּתֹו 'ְּגָאַלִני'  ָּתִמיד  הּוא   ָּברּו

ֶׁשָחֵפץ ֶׁשֶאְתַּפֵּלל ְלָפָניו.
'ֲחַתם סֹוֵפר' 

'ֵעת ָצָרה' ְּבִמְׁשָנתֹו ֶׁשל ַהְּגִרי"ז
"ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי ה'" (מט יח)

ְלִהּוֵָעץ  ֲאָנִׁשים  ָּבאּו  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ֵהִעידּו  ִמְּבִריְסק  ַהְּגִרי"ז  ַעל 
ִעּמֹו, ּתֹו ְּכֵדי ִּדּבּורֹו ִעָּמם ָהָיה ָרִגיל ְלַמְלֵמל ִּדְבֵרי ְּתִפָּלה, 

ּוִבְפָרט ָהָיה ָׁשגּור ְּבִפיו ַהָּפסּוק: "ִליׁשּוָעְת ִקּוִיִתי ה'".
ָאַמר ַעל ָּכ ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ִּפיְנקּוס:

ָׁשל  ְּדֵבקּותֹו  ִמּכֹחַ  ָנְבָעה  זֹו  ֶׁשַהְנָהָגה  ַהְּפׁשּוָטה  ַהֲהָנָחה 
ַהְּגִרי"ז ַּבה' ִהיא ְּבַוַּדאי ֲאִמִּתית. אּוָלם ִנְרֶאה ֶׁשְּיסֹוד נֹוָסף 
ָהַרְמָּב"ן  ִׁשיַטת  ִהיא  ְידּוָעה  ֶׁשֵּכן  זֹו;   ְּבֶדֶר אֹותֹו  ִהְנָחה 
ָחל  ְּבָצָרה  ָׁשרּוי  ֶׁשָהָאָדם  ֶׁשְּבֵעת  ה)  ֲעֵׂשה  לסה"מ  גֹוָתיו  (ְּבַהּׂשָ
'ֵעת  ֶׁשל  ַהְּמֻדָּיק  ִּגְדָרּה  ְלִהְתַּפֵּלל.  ִמְּדאֹוָרְיָתא  ִחּיּוב  ָעָליו 
ָצָרה' ֵאינֹו ָּברּור, ְוֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשַהְּגִרי"ז ָסַבר ִּכי ְּבָכל ֵעת 
ֶׁשהּוא ִנְדַרׁש ְלַהֲעִניק ֵמֲעָצתֹו ְלזּוָלתֹו, ְּבֶׁשל ּגֶֹדל ַאֲחָריּותֹו 
ְוֶחְרָּדתֹו ֶׁשֹּלא ִלְסטֹות ִמן ָהֱאֶמת, ֲהֵרי זֹו 'ֵעת ָצָרה' ַּבֲעבּורֹו. 
ְלִהְתַּפֵּלל,  ָהָאָדם  ְמֻחָּיב  זֹו  ְּבָׁשָעה  ָהַרְמָּב"ן  ֶׁשְּלַדַעת  ְוֵכיָון 

ְלִפיָכ ָהָיה ְמַבֵּקׁש: "ִליׁשּוָעְת ִקּוִיִתי ה'".
'ְׁשָעִרים ִּבְתִפָּלה' עמ' לא

יֹוֵסף ָּתָלה ִּבְזכּות ֲאבֹוָתיו
"ֵמֵא-ל ָאִבי ְוַיְעְזֶרךָּ ְוֵאת ַׁשַּדי ִויָבְרֶכָּך" (מט כה)

ֵּפֵרׁש ָה'אֹור ַהַחִּיים' ַהָּקדֹוׁש:
ְּבָפסּוק ֶזה ִנְרָמז ַמֲאַמר ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות י ב): "ָּכל ַהּתֹוֶלה [ֶאת 
ֲאֵחִרים,  ִּבְזכּות  לֹו  ּתֹוִלין   – ַעְצמֹו  ִּבְזכּות  ְּתִפָּלתֹו]  ַקָּבַלת 
ְוָכל ַהּתֹוֶלה ִּבְזכּות ֲאֵחִרים – ּתֹוִלין לֹו ִּבְזכּות ַעְצמֹו"; ְלִפי 
ִּבְזכּות   – "ָאִבי יג: "ֵמֵא-ל  ֶׁשִהּׂשִ ָמה  ָּכל  ֶאת  יֹוֵסף  ֶׁשָּתָלה 

ֲאבֹוָתיו, ְלָכ ָּתלּו לֹו ִּבְזכּות ַעְצמֹו – "ְוַיְעְזֶרךָּ". 
'אֹור ַהַחִּיים' 

ְּתִפָּלה – אֹות ִלְמִחיָלה ְׁשֵלָמה
ִּכי  ְוַחָּטאָתם   ַאֶחי ֶּפַׁשע  ָנא  ָׂשא  ָאָּנא  ְליֹוֵסף  תֹאְמרּו  "ּכֹה 

ָרָעה ְגָמלּו ְוַעָּתה ָׂשא ָנא ְלֶפַׁשע ַעְבֵדי ֱאקֵי ָאִבי" (נ יז)
ָנא...  ָׂשא  "ָאָּנא  ְּבַבָּקָׁשָתם:  ָהַאִחים  ֶׁשָּכְפלּו  ַהִּסָּבה  ֶאת 

ְוַעָּתה ָׂשא ָנא", ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר:
ֵמַהָּפסּוק (ְלֵעיל כ ז): "ָהֵׁשב ֵאֶׁשת ָהִאיׁש ִּכי ָנִביא הּוא ְוִיְתַּפֵּלל 
ַּבַעְד", ָלְמדּו ֲחָכִמים (ב"ק צב א, ע"פ ֵמִאיִרי ָׁשם) ֶׁשֹּלא ָהָיה ַּדי 
ֶאָּלא  ִאְׁשּתֹו,  ָׂשָרה  ֶאת  ְלַאְבָרָהם  ֶׁשֵהִׁשיב   ְּבָכ  ַלֲאִביֶמֶל
ָהָיה ָעָליו ְלַבֵּקׁש ֶאת ְמִחיָלתֹו ַעד ֶׁשֵּיָעֵתר ַאְבָרָהם ִלְסחַ 

לֹו ְוַאף ִיְתַּפֵּלל ַּבֲעבּורֹו. 
ֶׁשָהָעְבָרה  ְּכִפי  ְליֹוֵסף,  ַיֲעקֹב  ֶׁשל  הֹוָרָאתֹו  ַאף  ָהְיָתה  ָּכזֹו 
 ְמַחל ְלַאֶחי – "לֹו ַעל ְיֵדי ֶאָחיו: "ָאָּנא ָׂשא ָנא ֶּפַׁשע ַאֶחי
ְמִחיָלה ְׁשֵלָמה, ַעד ֲאֶׁשר: "ְוַעָּתה ָׂשא ָנא" – ַּבֲעָדם ְּתִפָּלה 
ֵמעֶֹמק ִלְּבָך. ּוְכָבר ָמִצינּו ֶׁשְּלׁשֹון 'ָׂשא' ִמְׁשַּתַּמַעת ִּכְתִפָּלה, 
ַּכָּכתּוב (ִיְרְמָיהּו ז טז): "ְוַאָּתה ַאל ִּתְתַּפֵּלל ְּבַעד ָהָעם ַהֶּזה ְוַאל 

א ַבֲעָדם ִרָּנה ּוְתִפָּלה". ִּתּׂשָ
'ִאְמֵרי ֶׁשֶפר'

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
הּכּפּוִרים ֹום

ח 

ני ּפְ ם
ַהַּמְלָאִכים עֹוִנים 'ָאֵמן' ַאַחר ְּתִפּלֹוֵתינוּ

ְוִיָּקֵרא  ַהְּנָעִרים  ֶאת   ְיָבֵר ָרע  ִמָּכל  אִֹתי  ַהּגֵֹאל   ַהַּמְלָא"
ְּבֶקֶרב  ָלרֹב  ְוִיְדּגוּ  ְוִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבַֹתי  ְוֵׁשם  ְׁשִמי  ָבֶהם 

ָהָאֶרץ" (מח טז) 
ְּבִסּיּום ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: "עֶֹׂשה ָׁשלֹום 
ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו 
ָאֵמן". ְוֵיׁש ְלָהִבין, ֲהא ְּתִפָּלה זֹו ֶנֱאֶמֶרת ְּבַלַחׁש, ּוְלִמי ָאנּו 

ּפֹוִנים ֵאפֹוא ְּבַבָּקַׁשת: "ְוִאְמרּו ָאֵמן"?
ְׁשֵני  ֶהָחִסיד: ְּבַבָּקָׁשה זֹו ָאנּו ּפֹוִנים ֶאל  ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְיהּוָדה 
ַהַּמְלָאִכים ַהְּמַלּוִים אֹוָתנּו ְּבָכל ֵעת ְלׁשֹוְמֵרנּו ְּבָכל ְּדָרֵכינּו 

– ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן ַאַחר ַּבָּקָׁשֵתנּו. 
הֹוִסיף ְוִחֵּדד ַרִּבי ְׁשמּוֵאל הּוִמיֶנר, ִּכי ָה'ָאֵמן' ַהַּנֲעֵנית ִמִּפי 
אֹוָתם ַמְלָאִכים ֵאיָנּה ְמֻכּוֶֶנת ַרק ַעל ַּבָּקַׁשת 'עֶֹׂשה ָׁשלֹום', 
ֶׁשָאנּו  ְוַהִּנְׂשָּגבֹות  ַהְּגדֹולֹות  ַהַּבָּקׁשֹות  ָּכל  ַעל  ִאם  ִּכי 

ְמַבְּקִׁשים ִּבְתִפַּלת 'ֱאַקי ְנצֹור'. 
'ַמֵּטה מֶֹׁשה' ח"א אֹות קנד; 'ֵעָצה ְותּוִׁשָּיה' ֶּפֶרק כג 

ָמֵגן ּוַמִּציל ִּבְזכּות ָאֵמן 
ְוִיָּקֵרא  ַהְּנָעִרים  ֶאת   ְיָבֵר ָרע  ִמָּכל  אִֹתי  ַהּגֵֹאל   ַהַּמְלָא"
ְּבֶקֶרב  ָלרֹב  ְוִיְדּגוּ  ְוִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבַֹתי  ְוֵׁשם  ְׁשִמי  ָבֶהם 

ָהָאֶרץ" (מח טז) 
ִליֵרָאיו  ָסִביב  ה'   ַמְלַא "חֶֹנה  ח):  לד  (ְּתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ֶאת 

 :ַוְיַחְּלֵצם", ָּדַרׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ַאּבּוֲחִציָרה ָּכ
"ֲא-דֹנָי  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי  ְוַגם  'ָאֵמן',  ְּבִגיַמְטִרָּיה   "ַמְלַא"
ָסִביב ִליֵרָאיו" ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיה צ"א, ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל 'ָאֵמן', 
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה  ֶרֶמז ְלָכ ֶׁשִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן ׁשֹוֶמֶרת ַהּׁשְ

ַעל ִיְרֵאי ה', ּוְמִגָּנה ֲעֵליֶהם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא.
'ַאֵּלף ִּביָנה' ְּתִהִּלים לד 

ת ַוְיִחי ָרׁשַ 363ּפָ תשפ"א

'ְּבֵני ֱאמּוִנים', ָאֵמן ְלָכל ְּבָרָכה!

ֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ָּכל ְּבָרָכה – חֹוָבה ְּגמּוָרה 
ְּבֵטֵבת,  כ'  ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  ַהָּבא  ֵׁשִני  ְּביֹום 

ְּפֵאר  ַהָּגדֹול  ַהֶּנֶׁשר  ֶׁשל  ְּדִהּלּוָלא  יֹוָמא  ָיחּול 
ּפֹוֵסק   ָּכ ַמְימֹון.  ֶּבן  ֹמֶׁשה  ַרֵּבנּו  ַהּדֹורֹות 

הּוא ְּבִסְפרֹו 'ִמְׁשֵנה ּתֹוָרה' (ְּבָרכֹות א יג), 
ְלַגֵּבי חֹוַבת ֲעִנַּית ָאֵמן: 

ֶאָחד  ַהּׁשֹוֵמַע  "ָּכל 
ִמִּיְׂשָרֵאל ְמָבֵר ְּבָרָכה 
ֻּכָּלן...  ַהְּבָרכֹות  ִמָּכל 
ֶׁשֵאינֹו  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ַחָּיב ְּבאֹוָתּה ַהְּבָרָכה – 

ַחָּיב ַלֲענֹות ָאֵמן". 
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ּוְׁשמֹוִנים  ְּכָמאַתִים  ִלְפֵני  ִהְתַרֵחׁש  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהִּסּפּור 
ָׁשָנה, ְוהּוא ֻסַּפר ִמִּפי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה ַהָּגאֹון ַרִּבי ָמְרְּדַכי 
'ַׁשַער  ַהֵּסֶפר  ּוַבַעל  ִויְלַקאְטׁש  ָאַב"ד  ְׁשמּוֵאל,  ַּב"ר 
ַהֶּמֶל'. ֵיׁש ּבֹו ְּבִסּפּור ֶזה ַאף ִניָמה ַאְקטּוָאִלית ְלָיִמים 

ֵאּלּו.
ִמְנָהג ְמֻיָחד ָהָיה ְלַרִּבי ָמְרְּדַכי. ְּבָכל ָׁשָנה ְּברֹאׁש חֶֹדׁש 
ִּבְפֵניֶהם  ְוָלֵׂשאת  ֲעָדתֹו  ְּבֵני  ֶאת  ְלַכֵּנס  נֹוֵהג  ָהָיה  ֱאלּול 
ִּדְבֵרי מּוָסר ְוִכּבּוִׁשין ַהּיֹוְרִדים ְונֹוְקִבים ַעד ִעְמֵקי ְּתהֹום 

ִלְקַראת ַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים.
ְׁשנֹות  ְּבֵראִׁשית  ִלְנהֹג  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ֵהֵחל  ֶזה  ְּבִמְנָהג 
ָצִעיר  ְּבִגיל  ִנְקָרא  ֶׁשֵאֶליָה  ִויְלַקאְטׁש,  ָּבֲעָיָרה  ַהְנָהָגתֹו 
ְלָיִמים ְּכֵדי ְלַכֵהן ְּכָאָב"ד, ְוִסּפּור ְמֻיָחד עֹוֵמד ֵמֲאחֹוָריו.
ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהְנָהָגתֹו  ְׁשנֹות  ְּבֵראִׁשית  ֶזה  ָהָיה 
ְלא  בּועֹות,  ַהּׁשָ ַחג  ְּפרֹוס  ִלְפֵני  ָמה  ְזַמן  ְּבִויְלַקאְטׁש. 
ָּבִהיר  ְּביֹום  ְּכַרַעם  ָקָׁשה  ְּגֵזָרה  ִנֲחָתה  מּוֶבֶנת,  ִסָּבה  ָּכל 
ָטִני ֶׁשל  ַעל ְיהּוִדי ָהֲעָיָרה. ְּגֵזָרה ֶׁשאֹוָתּה ָהָגה מֹחֹו ַהּׂשְ
ֲעָיָרָתם  ָׁשְכָנה  ֶׁשּבֹו  ַּבָּמחֹוז  ַהְּכָמִרים  רֹאׁש   – ַהִּביׁשֹוף 
ַּבָּמחֹוז  ַהְּכֶנֶסת  ָּבֵּתי  ָּכל  ֶאת  ּוְבִריַח  ַמְנעּול  ַעל  ִלְנעֹל   –

ֶׁשַּתַחת ֲחסּותֹו.
ְוָחתּום  ָנעּול  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ָהָיה  ַהַּקִיץ  ְימֹות  ָּכל   ְּבֶמֶׁש
ְלִהְתַאֵּסף  ַהְּיהּוִדים  ֶנֶאְלצּו  ִּבְתִחָּלה  ַהִּביׁשֹוף.  ְּבַצו 
ַּכֲאֶׁשר   ,ּוַבֶהְמֵׁש ֵסֶתר,  ִּבְמקֹומֹות  ְקַטּנֹות  ִּבְקבּוצֹות 
ִּגּלּו ִּכי ֶּדֶלת ְצָדִדית ְוִנְסֶּתֶרת ֶׁשל ֶעְזַרת ַהָּנִׁשים ֶׁשל ֵּבית 
ַהְּכֶנֶסת נֹוְתָרה ְּפתּוָחה, ֵהֵחּלּו ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֶעְזַרת ַהָּנִׁשים 

ִּבְלִחיׁשֹות ִמַּפַחד ֶּפן ִיּוַָדע ַהָּדָבר ַלִּביׁשֹוף.
ְיהּוֵדי  ִּכי  ָהָיה  ִנְרֶאה  ְלֶטַבע.  ַהֶהְרֵּגל  ַנֲעָׂשה  ְליֹום  ִמּיֹום 
ֵּבית  ֶׁשּבֹו  ֶהְגיֹוִני  ַהִּבְלִּתי  ַלַּמָּצב  'ִהְתַרְּגלּו'  ִויְלַקאְטׁש 
ֶנֱאָלִצים  ֵהם  ְוִאּלּו  ָסגּור,  ְוַהְּמפָֹאר  ַהְּמֻרּוָח  ַהְּכֶנֶסת 

ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַלַחׁש ּוִבְצִפיפּות ְּבֶעְזַרת ַהָּנִׁשים.
ַעם  ְלַהְׁשִלים  ָאָבה  א  ֲאֶׁשר  ֵּביֵניֶהם  ָהָיה  ֶאָחד  ִאיׁש 
ַהַּמָּצב. ָהָיה ֶזה ָהַרב ַהָּצִעיר, ַרִּבי ָמְרְּדַכי. ְּכָכל ֶׁשָחְלפּו 
ה,  ַמֲעֹשֶ ַיֲעֶׂשה  א  ִאם  ִּכי  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ֵהִבין  ַהָּיִמים, 
ֵיָאְלצּו ַהְּיהּוִדים ְלַקֵּים ַאף ֶאת ְּתִפּלֹוָתיו ַהִּנְׂשָּגבֹות ֶׁשל 
הּוא  ֶׁשָּכֵאּלּו.  ֶהְגיֹוִנִּיים  ִּבְלִּתי  ִּבְתָנִאים  ָהֵאיָתִנים  ֶיַרח 
ְלִהְתעֹוֵרר  ַלִּצּבּור  ִלְגרֹם  יּוַכל  ֶׁשָּבּה  ְלִהְזַּדְּמנּות  ִצָּפה 

ִמַּתְרֵּדָמתֹו, ְוזֹו ִהִּגיָעה ְּברֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול.
ְּבאֹותֹו יֹום ִהְתַאֵּסף ָקָהל ָּגדֹול ִּבְמֻיָחד ְּבֶעְזַרת ַהָּנִׁשים 
ָבה ְלִהְתַּפֵּקַע ֵמרֹב ָהעֶֹמס. ַהּדַֹחק ָהָיה ִּבְלִּתי  ֲאֶׁשר ִחּׁשְ
ִנְסָּבל, ְוָהַרב ֵהִבין ֶׁשְּלָפָניו ִהְזַּדְּמנּות ְנאֹוָתה ְלעֹוֵרר ַעל 

ִׁשּנּוי ַהַּמָּצב.
ֶטֶרם ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ִטֵּפס ָהַרב ַעל ַהַּמְדֵרגֹות ָהעֹולֹות 
ַעְׂשרֹות  ַהס.  ִהְׂשָּתֵרר  ּוַבָּקָהל  ַלַּגג,  ַהָּנִׁשים  ֵמֶעְזַרת 
זּוגֹות ֵעיַנִים ֻמְפָּתעֹות ִנְנֲעצּו ּבֹו, ְוֶסֶכר ִּדְמעֹוָתיו ִנְפַרץ. 
 ֶׁשְּבֶמֶׁש ְּבֶבִכי ַמר ִהִּביַע ָהַרב ֶאת ְּכֵאבֹו ֶהָעצּום ַעל ָּכ
ֳחָדִׁשים ֲאֻרִּכים עֹוֵמד ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְּבִׁשְממֹונוֹ ְוֵאין ִאיׁש 

ָׂשם ַעל ֵלב.
מּול  ַנֲעמֹד  "ֵּכיַצד  ָהַרב,  ָזַעק  ַהִּדין?"  ְליֹום  ַנֲעֶנה  "ָמה 
ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ָראּוי  ָמקֹום  ָלנּו  ְּבֵאין  ַהְּמַקְטֵרג  ָטן  ַהּׂשָ
ַנְפׁשֹוֵתינּו ּוְלַהְמִּתיק ֶאת ַהִּדין ֵמָעֵלינּו? ִהֵּנה ְּכָבר ָחְלפּו 
ִלְׁשָמּה  ְראּוָיה  ְּתִפָּלה  ִהְתַּפַּלְלנּו  ֵמָאז  ְמֻרִּבים  ָיִמים 
ַהָּמקֹום  ַעל  ׁשֹוָרה  ֶׁשעֹוֶדָּנה  ִכיָנה  ַהּׁשְ ַהְּכֶנֶסת.  ְּבֵבית 
ְוִאּלּו  ֲאהּוַבי?',  ָּבַני  ֵהם  'ֵהיָכן  יֹום:  ְּבָכל  זֹוֶעֶקת  ַהֶּזה 
ֶהְגיֹוִני,  ַהִּבְלִּתי  ַהַּמָּצב  ֶאת  ְּבַהְׁשָלָמה  ְמַקְּבִלים  ָאנּו 
ַלֲעׂשֹות  ִמְּבִלי  ְוַהְצֵנַע  ְּבַהְׁשֵקט  ְלִהְתַּפֵּלל  ּוַמְמִׁשיִכים 

ְמאּוָמה ְלִׁשּנּוי ַהַּמָּצב".
ָּדָבר  ַעָּתה  ַנֲעֶׂשה  א  ִאם  ָהַרב, "ִּכי  הֹוִסיף  "חֹוְׁשָׁשִני", 
ַהִּדין  ְיֵמי  ִלְתִפּלֹות  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ַׁשֲעֵרי  ֶאת  ִלְפּתַֹח  ְּכֵדי 
ְוָהַרֲחִמים, ֲעלּוִלים ָאנּו ְלִהָּתַבע ָחִליָלה ַעל ָּכ ֶׁשְּכבֹוד 
ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְמֻחָּלל ְּבעֹוד ָאנּו יֹוְׁשִבים ִּבְרָוָחה ְּבָבֵּתינּו. 
זֹאת ִמְּלַבד ֶעֶצם ָהֻעְבָּדה ֶׁשְּתִפּלֹוֵתינוּ ַהֲחׁשּובֹות ְּבָיִמים 

ֵאּלּו, א ֵּתָאַמְרָנה ָּכָראּוי, ְּבֵהָעֵדר ְּתָנִאים ַמְתִאיִמים".
ָּכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה ִהְרָּבה ָהַרב ְלעֹוֵרר ֶאת ָהָעם ַעד ֲאֶׁשר ָּגעּו 

ֻּכָּלם ִּבְבִכָּיה, ְוהּוא ָחׁש ִּכי ְּדָבָריו ָּפְתחּו ֶּפַתח ַּבְּלָבבֹות.
ְּבִמְצַות ָהַרב, ִלְפֵני הֹוָצַאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ִהְכִריזּו ַהַּגָּבִאים 
ַעל ְּפִתיַחת ַמְגִּבית ֵחרּום ְלַהָּצַלת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת. ָּכל ַאַחד 
ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים, ִאיׁש ְּכַמְּתַנת ָידֹו, ִהְתַחֵּיב ֵמְרצֹונֹו ְּבאֹותֹו 
ַהָּצַלת  ְלטֹוַבת  ִיְנּדֹב  ֶׁשאֹותֹו  ְמֻסָּים  ְסכּום  ַעל  ַמֲעָמד 
ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ְוַהַּגָּבִאים ָרְׁשמּו ֶאת ַהִהְתַחְּיֻבּיֹות ְּבִפְנָקס 
ְסכּוִמים  ְלַגֵּיס  ָּפֲעָלה  ָהַרב,  ֵאֶׁשת  ָהַרָּבִנית,  ַאף  ְמֻיָחד. 
אֹוָתָנה  ִלָּבן  ָנָׂשא  ֲאֶׁשר  ַהְּקִהָּלה  ְנׁשֹות  ִמָּכל  ֲהגּוִנים 

ְּבָחְכָמה ְלָהִרים ִמַּמְּתַנת ָיָדן ְלטֹוַבת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת.
ְוָגבּו  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ֵּבין  ַהַּגָּבִאים  סֹוְבבּו  ַהּיֹום   ְּבַמֲהַל
ִמָּכל ַהּתֹוָׁשִבים ֶאת ַהְּסכּום ֶׁשִהְתַחְּיבוּ, ּוְבסֹופֹו ֶׁשל יֹום 

ֶׁשְּבָיָדם  ַהֶּכֶסף  ִעם  ְּביֹוֵתר.  ָהגּון  ְסכּום  ְּבָיָדם  ִהְצַטֵּבר 
ַהֶּבַצע  רֹוֵדף  ַהִּביׁשֹוף,  ְלֵבית  ִלְצעֹד  ַהַּגָּבִאים  ִמֲהרּו 

ְלמֹוִנים, ְוִׁשְלְׁשלּו ֶאת ַהֶּכֶסף ְלָיָדיו. ְוַהּׁשַ
ְוָהֲעִלילֹות  ַהְּטָענֹות  ָּכל  ִמּמֹחוֹ  ִנְׁשְּכחּו  ָּבֶרַגע  ּבֹו 
ַהּשַֹׁחד  ַהְּכֶנֶסת.  ֵּבית  ֶאת  ִלְנעֹל  ִצּוָה  ְּבִגיָנן  ֶׁשִּכְבָיכֹול 
ִהָּטה ֶאת ִלּבֹו ְוהּוא ָחַתם ַעל ֲאָתר ַעל ַצו ַהַּמִּתיר ִלְפּתַֹח 

ֶאת ַׁשֲעֵרי ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל ִויְלַקאְטׁש ְלַאְלַּתר.
ֶאת  ָלֵׂשאת  ִויְלַקאְטׁש  ְיהּוֵדי  ָזכּו  ָנה  ַהּׁשָ ְּברֹאׁש 
 ּתֹו ָיִמיָמה  ְּכִמָּיִמים  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְּתִפּלֹוֵתיֶהם 
"ְׂשאּו  ז):  כד  (ְּתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ְלׁשֹון  ָּבֶהם  ֶׁשִּמְתַקֵּים 

ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם... ְוָיבֹוא ֶמֶל ַהָּכבֹוד".
**

ַהַּמְסִעיר  ַהִּסּפּור  ִנְׁשַּכח  ְּכָבר  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָׁשָנה 
ַחִּיים  ׁשֹוֵקק  ִלְהיֹות  ָׁשב  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֵמַהְּלָבבֹות. 
ָלׁשּוב  ָּתְכִנית  ָּכל  ָלַרב  ָהָיה  א   ָּכ  ּוִמּתֹו ְּכֶׁשָהָיה, 

ָנה ְּברֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול. ְוָלֵׂשאת ְּדָבִרים ַּגם ַהּׁשָ
אֹור ְליֹום א' ֶּבֱאלּול ָעָלה ָהַרב ַעל ְיצּועוֹ ִּבְׁשַעת ַלְיָלה 
ַא ֶנֶעְצמּו ְׁשמּורֹות ֵעיָניו, הֹוִפיַע ַּבֲחלֹומֹו  ְמֻאֶחֶרת. ִמּׁשֶ
ֱאִקים,   ְּכַמְלַא ָּתֳארֹו  ֲאֶׁשר  ַמְרֶאה,  ְיֵפה  ָזֵקן,  ִאיׁש 

אּוָלם ָּפָניו ַמִּביעֹות ּתֹוָכָחה ְוַתְרעֶֹמת.
ַהָּזֵקן  ָּפַתח  ֵּביֵניֶהם,  ָׁשלֹום  ִּדְבֵרי  ֶׁשֶהְחִליפּו  ְלַאַחר 
ְוָאַמר: "ִּכְמֻדֶּמה ִלי ֶׁשְּכבֹודֹו ָרִגיל ַלֲעלֹות ִּכְׁשִליַח ִצּבּור 

ִּבְתִפַּלת מּוָסף ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים..." 
ְּכִמְתַעְנֵין:   ִהְמִׁשי ְוַהָּזֵקן  ְּבִחּיּוב  ֵהִׁשיב  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי 
ְּבִסּיּום  לֹוַמר  ַאֶּתם  ְרִגיִלים  ֵּכיַצד  ְּכבֹודֹו:  ִלי  "יֹאַמר 
ת ַהּיֹום ֶׁשל מּוָסף: 'ּוַמֲעִביר ַאְׁשמֹוֵתינוּ ְּבָכל  ִּבְרַּכת ְקֻדּׁשַ

ָׁשָנה ְוָׁשָנה', אֹו 'ּוַמֲעִביר ַאְׁשמֹוֵתינוּ ָּכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה'?"
ֵאָלה ְוֵהִׁשיב ִּבְתִמיָהה: "ְוִכי  ַרִּבי ָמְרְּדַכי ִהְתַּפֵּלא ַעל ַהּׁשְ

ָמה ֵּבין 'ָּכל' ִל'ְּבָכל'?"
"ֶהְבֵּדל ָּגדֹול ֵיׁש ֵּביֵניֶהם", ֵהִׁשיב ַהָּזֵקן, ּוִבְמקֹום ֶהְסֵּבר 
(ְרֵאה  ַּבִּמְדָרׁש  ַהּמּוָבא  ַהָּמָׁשל  ֶאת  ָהַרב  ִּבְפֵני  ִצֵּטט 

ַּתְנחּוָמא ֱאמֹר כב):
ַהַּמס  ֶאת  ִלְגּבֹות  ְּכֵדי  ַאַחת  ְלִעיר  ֶׁשִהִּגיַע   ְלֶמֶל ָמָׁשל 
ָראֵׁשי   – ַהְּזֵקִנים  ִלְקָראתֹו  ָיְצאּו  ִמֶּמָּנה;  לֹו  ַהַּמִּגיַע 
ְׁשִליׁש.  ַעל  ָלֶהם  ִוֵּתר  ְוהּוא  ָּפָניו,  ֶאת  ְלַחּלֹות   – ָהָעם 
ָלֶהם  ַאף  ִוֵּתר  ְוהּוא  ָּפָניו,  ֶאת  ְלַחּלֹות  ַהֵּבינֹוִנים  ָיְצאּו 
ַעל ְׁשִליׁש, ְוַכֲאֶׁשר ִנְכַנס ְּבַׁשַער ָהִעיר ְוָיְצאּו ְלַקֵּבל ֶאת 
ַעל  ָלֶהם  ִוֵּתר  ָוַטף,  ָנִׁשים  ֲאָנִׁשים  ַהּנֹוָתִרים,  ָּכל  ָּפָניו 

ִליׁש ָהַאֲחרֹון. ַהּׁשְ
ה  ַמֲעֹשֶ ְוַאְנֵׁשי  ַצִּדיִקים  יֹוְצִאים  ֱאלּול  חֶֹדׁש  ְּבבֹוא   ,ָּכ
ְוהּוא  ַהּטֹוִבים,  ּוְבַמֲעֵׂשיֶהם  ְּבתֹוָרָתם  ה'  ְּפֵני  ְלַחּלֹות 
ָנה  ְמַוֵּתר ְלִיְׂשָרֵאל ַעל ְׁשִליׁש ֵמֲעוֹונֹוֵתיֶהם. ְּברֹאׁש ַהּׁשָ
ְמַוֵּתר  ְוהּוא  ּוִמְתַּפְּלִלים,  ְּתׁשּוָבה  עֹוִׂשים  ַהֵּבינֹוִנים  ַּגם 
ַעל ְׁשִליׁש נֹוָסף. ְוַכֲאֶׁשר ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים יֹוְצִאים ְּפׁשּוֵטי 
ַעל  ָלֶהם  ְמַוֵּתר  הּוא  ּוִמְתַעִּנים,  ְלָבִנים  לֹוְבִׁשים  ָהָעם, 

ִליׁש ָהַאֲחרֹון. ַהּׁשְ
ְלַכָּפָרה:  ְזַמִּנים  ְׁשלֹוָׁשה  ֵיׁש  "ִּכי  ַהָּזֵקן,  ָאַמר  "ִנְמָצא", 
ַהִּכּפּוִרים.  ּוְביֹום  ָנה  ַהּׁשָ ְּברֹאׁש  ֱאלּול,  חֶֹדׁש  ִּבְתִחַּלת 
ְוָׁשָנה',  ָׁשָנה  ְּבָכל  ַאְׁשמֹוֵתינוּ  'ּוַמֲעִביר  לֹוַמר:  ֵיׁש  ָלֵכן 
ָׁשָנה  "ָּכל  ְוא:  ָנה,  ַהּׁשָ  ְּבתֹו מֹוֲעִדים  ְּבַכָּמה  ְּדַהְינוּ 

ְוָׁשָנה", ְּדַהְינוּ ַּפַעם ַאַחת ְּבָכל ָׁשָנה".
ָיַרד  ֶׁשֹּלא  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  אּוָלם  ְּדָבָריו,  ֶאת  ִסֵּים  ַהָּזֵקן 
ְּדָבָריו,  ָרְמזּו  ְלָמה  לֹו  ֶׁשַּיְסִּביר  ְּבָזֵקן  ִהְפִציר  ְלָעְמָקם, 

ַּבּסֹוף ֶנְעַּתר ַהָּזֵקן:
"ִאם ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ֻּכּלֹו ִנָּתן ְלַכָּפָרה, ַמּדּוַע ְּבָׁשָנה ֶׁשָעְבָרה 
ֶאת  ְועֹוֵרר  חֶֹדׁש  ְּברֹאׁש  ַמר  ָּדַרׁש  ֱאלּול  חֶֹדׁש  ְּברֹאׁש 

ָהָעם, ּוָמה ִנְׁשַּתָּנה ָהֱאלּול ַהֶּזה?!"
ִנְצְרָכה  ֶׁשָעְבָרה  ְּבָׁשָנה  ִּכי  ְלַהְסִּביר  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ִנָּסה 
ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ַׁשֲעֵרי  ִלְפִתיַחת  ְמֻיֶחֶדת  ִהְתעֹוְררּות 
ִּכי  ְוָאַמר  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ָּדָחה  ַהָּזֵקן  אּוָלם  ַהְּנעּוִלים, 
ֶׁשָעְבָרה,  ְּבָׁשָנה  ִאם  ָוחֶֹמר:  ַקל  ְּדָבִרים  ֲהא  ַאְדַרָּבה, 
ַּכֲאֶׁשר ַׁשֲעֵרי ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָהיּו ְנעּוִלים, ָּפֲעָלה ַהְּדָרָׁשה 
ֲעֵרי  ֶׁשּׁשַ ָנה  ַהּׁשָ ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ְּפֻעָּלָתּה,  ֶאת 
ָהָעם  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ָראּוי  ְּבַוַּדאי  ְּפתּוִחים,  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית 
ִלְתׁשּוָבה ְוִלְתִפָּלה, ּוְלהֹורֹות ָלָעם ֶאת ַהֶּדֶר ֵיְלכּו ָּבּה 

ְוֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון.
ְלַאַחר  ַלְיָלה,  ְּבִאיׁשֹון  ָנתֹו  ִמּׁשְ ִהְתעֹוֵרר  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי 
ּוָפָנה  ֻׁשְלָחנֹו  ַעל  אֹור  ֶהֱעָלה  ּוִמָּיד  ַהִּפְלִאי,  ַהֲחלֹום 
ָׁשָנה  אֹוָתּה  ִמִּני  ַהָּמֳחָרת.  ְליֹום  ֲהגּוָנה  ְּדָרָׁשה  ְלָהִכין 

ָוֵאיָל ,א ָחַדל ְולּו ַּפַעם ַאַחת ִמִּמְנָהגֹו ֶזה.
'ַׁשַער ַהֶּמֶל' [ָלָר"מ ָאָב"ד ִויְלַקאְטׁש] ַׁשַער א' ֶּפֶרק ח

הֹוָדָאה ַעל ִּתְפֶאֶרת ַהִּמְגַּבַעת 
ַוֲחִׁשיבּוָתּה

הּוְבָאה  ְּבִתְפָאָרה'  ִיְׂשָרֵאל  'עֹוֵטר  ִּבְרַּכת 
ָּפֵריס  "ִּכי  ב):  ס  (ְּבָרכֹות  ַהְּגָמָרא  ִּבְלׁשֹון 
ֶאת  ָהָאָדם  [ְּכֶׁשּפֹוֵרׁש  ֵריֵׁשיהּ"  ַעל  סּוְדָרא 
'עֹוֵטר  [יֹאַמר]:  "ֵליָמא  רֹאׁשֹו],  ַעל  ַה'ּסּוָדר' 
"עֹוֵטר...  ַהְּבָרָכה:  ְלׁשֹון  ְּבִתְפָאָרה'".  ִיְׂשָרֵאל 
ְּבִתְפָאָרה" ִנְתָקן ַעל ִּפי ְלׁשֹון ַהָּפסּוק (ְיַׁשְעָיה 
סב ג): "ְוָהִיית ֲעֶטֶרת ִּתְפֶאֶרת ְּבַיד ה'" (ֵּבית יֹוֵסף 

או"ח מו).

ַהְּגָמָרא  ִמִּדְבֵרי  הֹוִכיַח  א)  (מו  ָחָדׁש'  ַה'ְּפִרי 
ְלִביַׁשת  ַעל  ַּדְוָקא  ִנְתְקָנה  זֹו  ֶׁשהֹוָדָאה 
ּוִמְׁשַּתְלֵׁשל  ָהרֹאׁש  ַעל  ַהֻּמָּנח  [ֶּבֶגד  ַה'ּסּוָדר' 
ַעל ַהְּכֵתַפִים] ֲאֶׁשר ְּבָיִמים ָעָברּו ָנֲהגּו ִנְכְּבֵדי 
ִּבְהיֹותֹו  ּבֹו  ָעטּוף  ְּכֶׁשרֹאָׁשם  ָלֶלֶכת  ָהָעם 
ְמַסֵּמל ֲחִׁשיבּות ּוַמֲעָלה. ְוִנְקָרא 'סּוָדר' ַעל ִּפי 
ִליֵרָאיו'  ה'  'סֹוד  יד):  כה  (ְּתִהִּלים  ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון 

(ַׁשָּבת עז ב). 

ֶׁשַרב  ֵהִביא  ד)  (סי'  ַהֶּלֶקט'  ְּב'ִׁשּבֹוֵלי   ְלִפיָכ
ַעְמָרם ָּגאֹון ְוַרב ַנְטרֹוַנאי ָּגאֹון ִהְׁשִמיטּו ְּבָרָכה 
א  ְּכָבר  ֶׁשִּבְזַמָּנם  ִמְּפֵני  ַהְּבָרכֹות,  ִמִּמְנַין  זֹו 

ָנֲהגּו ָלֶלֶכת ְּב'סּוָדר'. 
ַאף ִמִּדְבֵרי ָהַאּבּוִדְרַהם ִנְרֶאה ֶׁשָּנַקט ֶׁשְּבָרָכה 
ֻּדְגַמת  ְמֻיֶחֶדת,  ִמְצֶנֶפת  ַעל  ִנְתְקָנה  זֹו 
ְּבֵני  ֶׁשל  ַּבְּמִדינֹות  ַלֲחבֹׁש  ֶׁשָּנֲהגּו  ַהִּמְצֶנֶפת 
ִיְׁשָמֵעאל. ַעל ֵּכן ָּכַתב: "ּוְבָכל ֶאֶרץ ִיְׁשָמֵעאל 
ִמְצֶנֶפת  ַמִּניִחים  ֶׁשֵהם  ִמְּפֵני  ְלאֹוְמָרּה  נֹוֲהִגין 
נֹוֲהִגין  ֵאין  ָהֲאָרצֹות  ְּבֵאּלּו  ֲאָבל  רֹאָׁשם,  ַעל 
'ֵּבית  (ְרֵאה  ִמְצֶנֶפת"  ַמִּניִחין  ֵאיָנם  ִּכי  ְלָאְמָרּה 

יֹוֵסף' או"ח מו א). 

הֹוָדָאה ַעל ִּכּסּוי ָהרֹאׁש
זֹו  ֶׁשְּבָרָכה  ֶׁשָּסְברּו  ֵמָהִראׁשֹוִנים  ֵיׁש   ,ֵמִאיָד
ִנְתְקָנה ַעל ָּכל ִּכּסּוי רֹאׁש ֶׁשהּוא, ְוָלאו ַּדְוָקא 
ִּכי  ד"ה  ב  ס  ִּבְרכֹות  (ּתֹוָספֹות  ָחׁשּוב.  ִּכּסּוי  ַעל 
ָהַרְמָּב"ם).  ִמְּלׁשֹון  ָׁשם  ָחָדׁש'  ַה'ְּפִרי  ִּדֵּיק  ְוֵכן  ָּפֵריס. 
ָּפֵריס)  ִּכי  ד"ה  מו  סי'  (או"ח  יֹוֵסף'  ַה'ֵּבית  ּוֵבֵאר 
ְזִהירּוָתם  ַעל  ִנְתְקָנה  זֹו  ְּבָרָכה  ֶׁשְּלִׁשיָטָתם 
ְּכֵדי  ָהרֹאׁש  ְּבִגּלּוי  ָלֶלֶכת  ֶׁשֹּלא  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל 

ֶׁשִּתְׁשֶרה ֲעֵליֶהם ִיְרַאת ָׁשַמִים. 
ְוַעּזּות  ַּגֲאָוה   ֶּדֶר ִהיא  רֹאׁש  ְּבִגּלּוי  ֲהִליָכה 
ֱהיֹות  ַעל  ּוְמַלֵּמד  מֹוֶרה  ָהרֹאׁש  ְוִכּסּוי  ֵמַצח, 
עֹל  ֶאת  ַעְצמֹו  ַעל  ַהְּמַקֵּבל  ה'  ְיֵרא  ָהָאָדם 
ֶׁשהּוָבא  ּוְכִפי  ו).  ב  או"ח  לְבּוׁש  (ְרֵאה  ִמְצוֹוָתיו 
ְּדַרב  ְּבֵריּה  הּוָנא  "ַרב  א):  לא  (ִקּדּוִׁשין  ַּבְּגָמָרא 
ְּבִגּלּוי  ַאּמֹות  ַאְרַּבע  ְמַסֵּגי  ֱהֵוה  א  ְיהֹוֻׁשַע 

רֹאׁש, ָאַמר: 'ְׁשִכיָנה ְלַמְעָלה ֵמרֹאִׁשי'". 
ִיְרָאה  ִליֵדי  ְּכֵמִביא  ָהרֹאׁש  ִּכּסּוי  ַמֲעַלת  ַעל 
נּוַכל ִלְלמֹד ֵמַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשהּוָבא ַּבְּגָמָרא (ַׁשָּבת 
ַהחֹוִזים  ָהֲאמֹוָרִאים:  ַאַחד  אֹודֹות  ַעל  ב)  קנו 
ַּבּכֹוָכִבים ִנְּבאּו ְלִאּמוֹ ֶׁשְּבָנּה ָעִתיד ִלְהיֹות ַּגָּנב 
ְלַהְזִּכיר  ָּתִמיד  ִהְקִּפיָדה   ְלִפיָכ ִלְכֶׁשִּיְגַּדל, 
ִיְרַאת   ָעֶלי ֶׁשִּתְׁשֶרה  ְּכֵדי   רֹאְׁש "ַּכֵּסה  לֹו: 
ִּדְבֵרי  ַּכּוַָנת  ְלעֶֹמק  ָיַרד  א  ַהֶּיֶלד  ָׁשַמִים". 
ְוָלַמד  ָיַׁשב  ַּכֲאֶׁשר  ַהָּיִמים  ֶׁשְּבַאַחד  ַעד  ִאּמוֹ, 

ַהִּכּסּוי,  ֵמרֹאׁשֹו  ָנַפל  ּוְלֶפַתע  ֶּדֶקל  ֵעץ  ַּתַחת 
יאֹו ִלְגנֹב ְּתָמִרים  ִמָּיד ִהְתַּגֵּבר ָעָליו ִיְצרֹו ְוִהּׁשִ
ָהְיָתה  א  רֹאׁש  ִּכּסּוי  ְּבֵהָעֵדר  ַהֶּדֶקל.  ֵמֵעץ 
ִיְצרֹו,  ַעל  ִלְגּבֹר  ְּכֵדי  ַהִּנְדֶרֶׁשת  ַהִּיְרָאה  ְּבָידֹו 
ַעל  ְּבַרְגָליו  ְלַטֵּפס  ִמֵהר  הּוא  ַהִּפּתּוי  ּוְלגֶֹדל 
ֶאת  ָּתַלׁש  ַסִּכין  ְּבָידֹו  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ְוֵכיָון  ָהֵעץ, 
ָהֶאְׁשּכֹול ְּבִׁשָּניו. אֹו ָאז ֵהִבין ַהֶּיֶלד ֶאת ִּדְבֵרי 
ִאּמוֹ; ִּכּסּוי ָהרֹאׁש הּוא ֶזה ֶׁשֵהִביאוֹ ִליֵדי ִיְרַאת 
ָׁשַמִים ְוִסֵּיַע לֹו ִלְגּבֹר ַעל ִיְצרֹו, ּוְבֶרַגע ֶׁשָּנַפל 

ַהִּכּסּוי ֵמרֹאׁשֹו ִמָּיד ִהְתַּגֵּבר ָעָליו ַהֵּיֶצר.

ַטַעם ַהְזָּכַרת 'ִיְׂשָרֵאל' ִּבְבָרָכה זֹו
ְלאֹור ָהָאמּור מּוָבן ִמְּפֵני ָמה ִּתְּקנּו ִּבְבָרָכה זֹו 
ֵׁשם 'ִיְׂשָרֵאל', ֵּכיָון ֶׁשִּמְצַות ִּכּסּוי ָהרֹאׁש הּוא 
ִצּוּוי ְמֻיָחד ֶׁשִּנָּתן ְלִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה מֹוָרא 
ֶׁשַּכָּוָנָתן  ֵמָהֻאּמֹות  ְּבׁשֹוֶנה  ֲעֵליֶהם.  ָׁשַמִים 
רֹאָׁשם  ַעל  ְלָהֵגן  ְּכֵדי  ִהיא  ַהּכֹוַבע  ַּבֲחִביַׁשת 
מּוָכִנים  ֵאיָנם  ִיְׂשָרֵאל  ַהחֹם,  אֹו  ַהּקֹר  ִמְּפֵני 
ְלחֹוְבשֹׁו ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא מֹוָרא ָׁשַמִים ֲעֵליֶהם 

('ֵּבית יֹוֵסף' או"ח מו; לְבּוׁש ָׁשם ס"ק ב).

ְוָכַתב  הֹוִסיף  ט)  (ֶּפֶרק  ָּתִמיד'  'עֹוַלת  ַּבֵּסֶפר 
ֶׁשֵּיׁש ְלהֹודֹות ִּבְבָרָכה זֹו ַאף ַעל ָּכ ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ִמְתַעֵּטר ּוִמְתָּפֵאר ָּבנּו – ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, 
ִּתְפֶאֶרת  ֲעֶטֶרת  "ְוָהִיית  ג):  סב  (ְיַׁשְעָיה  ַּכָּכתּוב 
ְוָאֵכן  ֱאָקִיְך".  ְּבַכף  ְמלּוָכה  ּוְצִניף  ה'  ְּבַיד 
ִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת ְּבָרָכה זֹו ַעל ָהָאָדם ְלִהְתּבֹוֵנן 
ּוְלַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְלֵהיִטיב ֶאת ַמֲעָׂשיו ֶׁשִּיְהֶיה 

ָראּוי ִלְהיֹות: "ֲעֶטֶרת ִּתְפֶאֶרת ְּבַיד ה'". 

הֹוָדָאה ַעל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה 
זֹו,  ְּבָרָכה  ִלְפֵני  ְּתִפִּלין  ְלַהִּניַח  ָנַהג  ָהרֹא"ׁש 
ַעל  הֹוָדָאה  ַאף  ִהיא  זֹו  ֶׁשְּבָרָכה  ֶׁשָּסַבר  ְלִפי 
(ְיֶחְזֵקאל  ַּכָּכתּוב  ְּפֵאר,  ֶׁשִּנְקָראֹות  ַהְּתִפִּלין 
ֵיׁש  ֵּכן  ַעל   ."ָעֶלי ֲחבֹוׁש   ְּפֵאְר" יז):  כד 
ַּבֲאִמיַרת  ַּבְּתִפִּלין  ְלַמְׁשֵמׁש  ֶׁשְּמַדְקְּדִקים 

ְּבָרָכה זֹו (שו"ע או"ח כה ג; ִמְׁשַנ"ְּב ָׁשם ס"ק יב).
ַּבַעל 'ֵסֶדר ַהּיֹום' הֹוִסיף ְוָכַתב ֶׁשִּבְבָרָכה זֹו ָאנּו 
מֹוִדים ַעל ָּכ ֶׁשה' עֹוֵטר ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבִכְתָרּה 
ַהֻחִּקים  ַהִּמְצוֹות,  ֲעֶטֶרת  ִהיא  ּתֹוָרה,  ֶׁשל 
ָּכל  ְּפֵני  ַעל  אֹוָתנּו  ַהְּמַעְּטִרים  ְוַהִּמְׁשָּפִטים 
ַהּגֹוִיים, ַּכָּכתּוב (ְּתִהִּלים קמז יט-כ): "ַמִּגיד ְּדָבָרו 
ְלַיֲעקֹב ֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְלִיְׂשָרֵאל; א ָעָׂשה ֵכן 

ְלָכל ּגֹוי ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל ְיָדעּום".
ַּבְּגבּוָרה'  ִיְׂשָרֵאל  'אֹוֵזר  ֶׁשִּבְרכֹות  ֶׁשֵּפְרׁשּו  ֵיׁש 
ְו'עֹוֵטר ִיְׂשָרֵאל ְּבִתְפָאָרה' ִנְתְקנּו ְּכֶנֶגד ַּתְרָי"ג 
ִמְצוֹות ֶׁשִּקַּבְלנּו ְּבִסיַני. ְּבִבְרַּכת 'אֹוֵזר ִיְׂשָרֵאל 
א  ִמְצוֹות  ָׁשָס"ה  ַעל  מֹוִדים  ָאנּו  ִּבְגבּוָרה' 
ְּגבּוָרה  ִנְדֶרֶׁשת  ָּבֶהן  ְלִהָּזֵהר  ֶׁשְּכֵדי  ַּתֲעֶׂשה, 
ִיְׂשָרֵאל  'עֹוֵטר  ְּבִבְרַּכת  ְוִאּלּו  ַהֵּיֶצר,  ּוְכִביַׁשת 
ְּבִתְפָאָרה' ָאנּו מֹוִדים ַעל ָרָמ"ח ִמְצוֹות ֲעֵׂשה 
ֶׁשִּקּיּוָמן ִהיא ָלנּו ְלִתְפָאָרה ('ִזְכרֹון מֶֹׁשה' [ָלָר"מ 

ַטַרַׁשְנְסִקי] עמ' פח). 

ַהְּדָרָׁשה ֶׁשָּפְתָחה ֶאת ַׁשֲעֵרי ֵּבית ַהְּכֶנֶסת

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ׁשּפְתָחה ׁשה

ִספּפּו
ל עלַ

ִ ם
ִתְפָאָרה' ָרֵאל ּבְ ת 'עֹוֵטר ִיׂשְ ְ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
'עֹוטר ִיש

נִִנייִני פּפְְ ם 

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

ָׁשלֹום ּוְבָרָכה, 
ְּכֶׁשָּלַמְדנּו ְּבֵסֶדר ַהַּדף ַהּיֹוִמי (ְּפָסִחים ט א) ֶאת ַהֵּמיְמָרא ֶׁשל ַרִּבי ֲחִניָנא חֹוָזָאה: "ֲחָזָקה ַעל 
'ָחֵבר' ֶׁשֵאין מֹוִציא ִמַּתַחת ָידֹו ָּדָבר ֶׁשֵאין ְמֻתָּקן", ֵהִעיר ִלי ֻׁשָּתִפי ֶׁשֵּיׁש ִלְלמֹד ִמָּכ ֶׁשֵּיׁש 
לֹו ֶל'ָחֵבר' ְלִהָּזֵהר ֶׁשִּבְרכֹוָתיו ֵּתָעֵניָנה ְּבָאֵמן, ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶייָנה ִּבְרכֹוָתיו ְמֻתָּקנֹות. ֶׁשֲהא ָּפַסק 

ַה'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' (קסז כ) ֶׁש"ֲעִנַּית ָאֵמן ַּגם ֵּכן ִמְּכַלל ַהְּבָרָכה ִהיא"...
ִּבְבָרָכה, 

ד.ש.ז. - ֶאְלָעד. 

ָּברּו ַאָּתה ה' ֱאֵקינוּ ֶמֶל ָהעֹוָלם עֹוֵטר ִיְׂשָרֵאל ְּבִתְפָאָרה – ַעל ֶׁשִעַּטְרָּת ֶאת 
רֹאֵׁשנּו ְּבִכּסּוי רֹאׁש ֶׁשהּוא ִּתְפֶאֶרת ְלרֹאֵׁשנּו, ּוִבְזכּותֹו ׁשֹוָרה ָעֵלינּו מֹוָרא ָׁשַמִים.
ָלנּו  ֶׁשהּוא  ָהרֹאׁש  ְּבִכּסּוי  אֹוָתנּו  ֶׁשִעֵּטר  ַעל  ַלה'  ְלהֹודֹות  ֶׁשָעֵלינּו  ֱאֶמת  ָאֵמן – 

ְלָכבֹוד ּוְלִתְפֶאֶרת. 


