
ׁש ּגַ ת ַוּיִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ָּכ ֵיׁש 'ָלֶגֶׁשת' ַלְּתִפָּלה!
"ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ִּבי ֲאֹדִני ְיַדֶּבר ָנא ַעְבְּד ָדָבר ְּבָאְזֵני 

ֲאֹדִני ְוַאל ִיַחר ַאְּפ ְּבַעְבֶּד ִּכי ָכמֹו ְּכַפְרעֹה" (מד יח) 
"'ִּכי ָכמֹו ְּכַפְרעֹה' – ָחׁשּוב ַאָּתה ְּבֵעיַני ְּכֶמֶל, ֶזה ְּפׁשּוטֹו" 

(ַרִׁש"י).
 ֵיׁש ְלָהִבין: ֵּכיַצד ָהֻעְבָּדה ֶׁשְּיהּוָדה ַמְחִׁשיב ֶאת יֹוֵסף ְּכֶמֶל
ְמַדֵּבר  ֶׁשהּוא   ָּכ ַעל  יֹוֵסף  ֶׁשל  ַּכֲעסֹו  ֶאת  ְלַהְרִּגיַע  ּתּוַכל 
ָעָליו  ָהָיה   ָּכ ִמּשּׁום  ַּדְוָקא  ַאְדַרָּבה,  ֲהא  ָקׁשֹות?  ֵאָליו 

ִלְנהֹג ּבֹו ְּבֶיֶתר ָּכבֹוד? 
ֵּפֵרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ְנֶחְמָיה קּוְרִניֶצר ַרָּבּה ֶׁשל ְקָראָקא: 

ָאַמר ְיהּוָדה ְליֹוֵסף: ֲהא ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ָּפׁשּוט ַוֲהמֹוִני ְמַבֶּזה 
 – ַאָּתה  ַאף  ְלִמּלֹוָתיו;  ֵלב  ַהָּלה  ָיִׂשים  א  ְוָרם,  ִנְכָּבד  ִאיׁש 
ֵּכיָון ֶׁשַאָּתה ָּגדֹול ְּבֵעיַני ְּכֶמֶל, ְּדָבַרי ַהָּקִׁשים ֵאיָנם ֲאמּוִרים 

 .ִלְפגַֹע ְּב
ַאף ָאנּו ִמְסַּתְּיִעים ְּבַטֲעָנה זֹו ְּבבֹוֵאנּו ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלַבֵּקׁש ַעל 
ָאנּו ִנְכָׁשִלים  ַאַחת  ֶׁשֹּלא  ַאף  ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא.  ְצָרֵכינּו 
ה':  ִלְפֵני  ָאנּו  אֹוְמִרים  ָׁשַמִים,  ִּבְכבֹוד  ִּבְפִגיָעה  ְלַדֲאבֹוֵננּו 
ֲהא 'ְמא ָכל ָהָאֶרץ' ְּכבֹוְד, ְוִאּלּו ָאנּו 'ְקרּוֵצי חֶֹמר', ְוִאם 
ִמְּפִגיָעתֹו  ְּכתֹוָצָאה  ִנְפָּגם  ֵאינֹו  ָוָדם  ָּבָׂשר   ֶמֶל ֶׁשל  ְּכבֹודֹו 
ֶׁשל ִאיׁש ָּפׁשּוט, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּכבֹודֹו ֶׁשל ֶמֶל ַמְלֵכי 
ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. ַעל ֵּכן ַּבל ִיְמְנעּו ֲחָטֵאינּו ֶאת 

ְּתִפּלֹוֵתינוּ ִמְּלִהְתַּקֵּבל.
ַיֲעמֹד  "ַאל  ב):  י  (ְּבָרכֹות  ְּכֶׁשהֹורּונוּ  ֲחָכִמים  ָרְמזּו   ְלָכ
ְוִיְתַּפֵּלל";   ָנמּו ְּבָמקֹום  ֶאָּלא  ְוִיְתַּפֵּלל,  ָּגבֹוַּה  ְּבָמקֹום  ָאָדם 
ְּבָׁשָעה  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶּפה  ִּפְתחֹון  לֹו  ִיְהֶיה  א  ָּגבֹוַּה,  ֶׁשִּלּבֹו  ִמי 
 "ָנמּו "ְּבָמקֹום  ָהעֹוֵמד  ְוַרק  ָׁשַמִים,  ִּבְכבֹוד  ּפֹוֵגם  ֶׁשהּוא 
ְּבָכ ֶׁשהּוא ַמִּכיר ִּבְפִחיתּות ֶעְרּכֹו, ֲאַזי ֵיׁש לֹו ִּתְקָוה ֶׁשֹּלא 

ַיְפִריַע ֲעוֹונֹו ִמְּלַקֵּבל ְּתִפָּלתֹו.
ְלַרְעיֹון ֶזה ַאף ִכּּוְנּו ֲחָכִמים (ב"ר צג ו) ְּבדֹוְרָׁשם ֶאת ַהָּפסּוק 
"ַוִּיַּגׁש" – "ַהָּגָׁשה ִלְתִפָּלה", ֶׁשֵּכן ִמִּדְבֵרי ְיהּוָדה ְליֹוֵסף, ִנָּתן 

ִלְלמֹד ֵּכיַצד ֵיׁש ָלֶגֶׁשת ַלְּתִפָּלה.
'ִחּדּוֵׁשי ַרֵּבנּו יֹוֵסף ְנֶחְמָיה'

יֹוֵסף ִהְתַּפֵּלל ַעל ְקִפיַצת ַהֶּדֶר
 ;ַּבָּדֶר ִּתְרְּגזּו  ַאל  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ַוֵּיֵלכּו  ֶאָחיו  ֶאת  "ַוְיַׁשַּלח 
(מה  ֲאִביֶהם"  ַיֲעקֹב  ֶאל  ְּכַנַען  ֶאֶרץ  ַוָּיבֹאּו  ִמִּמְצָרִים  ַוַּיֲעלּו 

כד-כה)
ִמֵּכן:  ּוְלַאַחר  "ַוֵּיֵלכּו",  ַהָּכתּוב:  ְלׁשֹון  ֵסֶדר  ַעל  ִלְתמַֹּה  ֵיׁש 
ָהָיה  ָיכֹול  ֵּכיַצד  ִמָּפָניו,  ָהְלכּו  ְּכָבר  ִאם  ֲאֵלֶהם";  "ַוּיֹאֶמר 

לֹוַמר ָלֶהם? 
ֵּבֵאר ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַהּכֵֹהן ִמְּצַפת:

ָנָׂשא  'ֲעֵליֶהם'  ִאם  ִּכי  ְּדָבָריו,  ֶאת  יֹוֵסף  ָאַמר  'ָלֶהם'  א 
ֵצאָתם  ְלַאַחר  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ְּתִפָּלה 

ַהּטֹוָבה  ֶׁשַהְּבׂשֹוָרה  ְּכֵדי  זֹאת  ִלְפֵניֶהם.   ַהֶּדֶר ֶׁשִּתְתַקֵּצר 
 ְּבִמְצַרִים ַּתִּגיַע ְלָאִביו ִּבְמִהירּות, ּוְבָכ ַעל ֱהיֹותֹו ַחי ּוֶמֶל
ְמִכיָרתֹו  ִמּיֹום  ָׁשרּוי  ָהָיה  ֶׁשָּבֶהם  ְוָהֵאֶבל  ַהַּצַער  ִיְתַמֲעטּו 
ִלְלמֹד  ֶׁשִּנָּתן  ְּכִפי  ִהְתַקְּבָלה,  ָאֵכן  זֹו  ְּתִפָּלתֹו  ַעָּתה.  ְוַעד 
ִמְּסִמיכּות ַהְּכתּוִבים: "ַוַּיֲעלּו ִמִּמְצָרִים" ּוִמָּיד: "ַוָּיבֹאּו... ֶאל 

ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם".
 "ְּתִפָּלה זֹו ֶׁשל יֹוֵסף ַאף ִנְרְמָזה ַּבָּפסּוק: "ַאל ִּתְרְּגזּו ַּבָּדֶר

."ִקים ֲהָוָי"ה ְיַקֵּצר ָלֶכם ֶזה ַהֶּדֶרְּבִגיַמְטִרָּיה: "ֵא-ל ֱא –
'ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן' 

'ֵׁשם ָּגדֹול' ַעל ְיֵדי 'ְּתׁשּוָעה ְּגדֹוָלה'
"ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעְּמ ִמְצַרְיָמה ְוָאֹנִכי ַאַעְל ַגם ָעה" (מו ד)

ָּכַתב ַה'ֵּבית ַהֵּלִוי' ֶׁשְּבָפסּוק ֶזה ְטמּוָנה "ַהַהְבָטָחה ַהְּגדֹוָלה 
ֵאֵרד  "ָאֹנִכי  ְוִהיא:  ְלַיֲעקֹב,  ֶׁשֻהְבְטחוּ  ַהַהְבָטחֹות"  ֶׁשְּבָכל 
ִעְּמ ִמְצַרְיָמה" – ָּכל ְזַמן ֶׁשָּבֶני ִיְהיּו ְנתּוִנים ְּבקִֹׁשי ַהָּגלּות, 
ְוֶנֱעָלם  ִנְסָּתר  ֶׁשִּיְהֶיה   ְּבָכ ִעָּמֶהם'  'ֵיֵרד   ִיְתָּבַר ְׁשִמי  ַאף 
 –  "ַאַעְל "ְוָאֹנִכי  ֲאֶׁשר:  ְּבֵעת  ְוַרק  ַהֶּטַבע.  ַהְנָהַגת  ְּבֵסֶדר 
ְלצֶֹרְך ְיׁשּוָעָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ֲאַזי: "ְוָאֹנִכי... ַגם ָעה" – ַּגם 
ְלַמַען  ֶׁשֶאֱעֶׂשה  ַּבִּנִּסים  ְּכֶׁשִּיְתַּפְרֵסם  ִעָּמֶהם  ַיֲעֶלה  ְׁשִמי 

ְיׁשּוָעָתם, "ְוֶזהּו ִּבָּטחֹון ָּגמּור ֶׁשֹּלא יֹאְבדּו ָחִליָלה".
ְּבָכ ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַאֲהרֹן ִמַּיאְסִניק, ָר"מ ִּביִׁשיַבת ְּפֶרְׁשּבּוְרג, ֶאת 
 הֹוָדָאֵתנּו ִּבְתִפַּלת 'ַעל ַהִּנִּסים' ַהֶּנֱאֶמֶרת ִּביֵמי ַהֲחֻנָּכה: "ּוְל
ָעִׂשיָת  ִיְׂשָרֵאל   ּוְלַעְּמ  ,ְּבעֹוָלֶמ ְוָקדֹוׁש  ָּגדֹול  ֵׁשם  ָעִׂשיָת 
ְּתׁשּוָעה ְּגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְּכַהּיֹום ַהֶּזה". ֵּתבֹות: "ּוְלַעְּמ ִיְׂשָרֵאל 
ָעִׂשיָת ְּתׁשּוָעה ְּגדֹוָלה..." ִנְראֹות ִלְכאֹוָרה ְמֻיָּתרֹות, ֶׁשֲהא 
ֶׁשל  ְּתׁשּוָעָתם  ַעל  הֹוָדָאה  ִהיא  זֹו  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ַמהּוָתּה  ָּכל 

ִיְׂשָרֵאל?
ְמַבְּטִאים  ָאנּו   ְּבָכ ִּכי  לֹוַמר  ֵיׁש  ַהֵּלִוי'  ַה'ֵּבית  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל 
ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִּקֵּים   ָּכ ַעל  ְמֻיֶחֶדת  הֹוָדָאה 
ַהְבָטָחתֹו ָהֲאמּוָרה: "ּוְל ָעִׂשיָת ֵׁשם ָּגדֹול... ְּבעֹוָלֶמ" ַרק 

ַּכֲאֶׁשר: "ּוְלַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשיָת ְּתׁשּוָעה ְּגדֹוָלה".
'ֵּבית ַהֵּלִוי'; 'ִמְנַחת ַאֲהרֹן' ְּבֵראִׁשית עמ' שסט

'ָּברּו ֶׁשָחַלק ִמְּכבֹודֹו' ְליֹוֵסף
ּגְֹׁשָנה  ָאִביו  ִיְׂשָרֵאל  ִלְקַראת  ַוַּיַעל  ֶמְרַּכְבּתֹו  יֹוֵסף  "ַוֶּיְאסֹר 

ַוֵּיָרא ֵאָליו ַוִּיּפֹל ַעל ַצָּואָריו ַוֵּיְבךְּ ַעל ַצָּואָריו עֹוד" (מו כט)
ְוָאְמרּו  ְנָׁשקֹו,  ְוא  יֹוֵסף  ַצּוְאֵרי  ַעל  ָנַפל  א  ַיֲעקֹב  "ֲאָבל 
ְׁשַמע"  ֶאת  קֹוֵרא  ֶׁשָהָיה  פ"א)  זּוָטא  ֶאֶרץ   ֶּדֶר) ַרּבֹוֵתינּו 

(ַרִׁש"י).
ִנְפְּגׁשּו  ְויֹוֵסף  ַיֲעקֹב  ִאם   ,ַנְפָׁש ִמָּמה  ִלְתמַֹּה:  ֵיׁש  ִלְכאֹוָרה 
ִהְצָטֵרף  א  ַמּדּוַע  ְׁשַמע,  ְקִריַאת  ִחּיּוב  ֶׁשָחל  ְּבָׁשָעה  ָּבּה 
ָמה  ִמְּפֵני  ַאֵחר,  ִּבְזַמן  ִנְפְּגׁשּו  ְוִאם  ָאִביו,  ִלְקִריַאת  יֹוֵסף 

ַּדְוָקא ַעָּתה ָּבַחר ַיֲעקֹב ִלְקרֹא ֶאת ְׁשַמע?
ֵּבֵאר ַה'ְּכַתב סֹוֵפר': 

ַיֲעקֹב ָאִבינּו ִּכֵּבד ֶאת יֹוֵסף ְּבנֹו ְּכֶמֶל (ְרֵאה ְמִגָּלה טז ב). 
ִמּשּׁום  ִהיא  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַמְלֵכי  ָּכבֹוד  נֹוֲהִגים  ֶׁשָאנּו  ַהִּסָּבה 
ּוְכִפי  ִמְּכבֹודֹו,  ָלֶהם  ַלֲחק  ָּבַחר  ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי   ֶׁשֶּמֶל
ַעל  ב)  נה  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ֶׁשִּתְּקנּו  ַהְּבָרָכה  ֻנַּסח  ֶׁשְּמַלֵּמד 
ֶׁשְּכָכל  ִנְמָצא  ֶזה  ְלִפי  ִליֵרָאיו".  ִמְּכבֹודֹו  "ֶׁשָחַלק  ְרִאָּיָתם: 
ֶׁשְּכבֹוד ָׁשַמִים ָחׁשּוב ְּבֵעיֵני ָהָאָדם, ִמֵּמיָלא ִמְתַרֶּבה ְּכבֹוד 

ַהֶּמֶל, ֶׁשָּכָאמּור נֹוֵטל ֵחֶלק ִּבְכבֹוד ָׁשַמִים. 
ַּכֲאֶׁשר ִנְפַּגׁש ַיֲעקֹב ִעם יֹוֵסף ּוִבֵּקׁש ְלַכְּבדֹו ִּבְכבֹוד ְמָלִכים, 
ָרָצה ַיֲעקֹב ְלַהְראֹות ְליֹוֵסף ִּכי ֵאינֹו ְמַכְּבדֹו ִמּשּׁום ֶׁשַּפְרעֹה 
ִמָּנהּו ְלֶמֶל, ֶאָּלא ִמּשּׁום ֶׁשה' ִיְתָּבַר ָחַלק לֹו ִמְּכבֹודֹו. ַעל 
 ָּכ  ּוִמּתֹו ְׁשַמע',  ִּב'ְקִריַאת  ָׁשַמִים  ְּכבֹוד  ְוִהְגִּדיל  ָעַמד  ֵּכן 

ַאף ְּכבֹודֹו ֶׁשל יֹוֵסף ָּגַדל ְוִהְתַעָּלה.
ׁשּו"ת 'ְּכַתב סֹוֵפר' או"ח סי' לז 

ֵאין ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְמקֹום ֲעבֹוָדה ָזָרה
"ַוְיָבֶר ַיֲעקֹב ֶאת ַּפְרעֹה ַוֵּיֵצא ִמִּלְפֵני ַפְרעֹה" (מז י) 

"ֶּדֶר ָּכל ַהִּנְפָטִרים ִמִּלְפֵני ָׁשִרים, ְמָבְרִכים אֹוָתם ְונֹוְטִלים 
ְרׁשּות. ּוָמה ְּבָרָכה ֵּבְרכֹו? ֶׁשַּיֲעֶלה ִנילּוס ְלַרְגָליו. ְלִפי ֶׁשֵאין 
ֶאֶרץ ִמְצַרִים ׁשֹוָתה ֵמי ְּגָׁשִמים ֶאָּלא ִנילּוס עֹוֶלה ּוַמְׁשֶקה, 
ּוִמִּבְרָכתֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ָוֵאיָל ָהָיה ַּפְרעֹה ָּבא ַעל ִנילּוס ְוהּוא 
עֹוֶלה ִלְקָראתֹו ּוַמְׁשֶקה ֶאת ָהָאֶרץ" (ַרִׁש"י, ע"פ ַּתְנחּוָמא 

ָנׂשֹא כו). 
ַמּדּוַע ִהְמִּתין ַיֲעקֹב ִמְּלָבֵר ֶאת ַּפְרעֹה ַעד ֵצאתֹו ְוא ֵּבְרכֹו 

ִמָּיד ְּבבֹואֹו? 
ֵּפֵרׁש ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ָאֵׁשר ְיַׁשְעָיה ֵמִריָמנֹוב: 

ֵּביתֹו ֶׁשל ַּפְרעֹה ָהָיה ָמֵלא ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה, ּוְלִפיָכ ַיֲעקֹב א 
ָהָיה ָיכֹול ְלָבְרכֹו ּוְלִהְתַּפֵּלל ַּבֲעבּורֹו ֶאָּלא ְּבֵצאתֹו. ְּכֵעין ֶזה 
ֵּפְרׁשּו ֲחָכִמים (שמו"ר יב ה) ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָאַמר 
(ְׁשמֹות ט כט): "ְּכֵצאִתי ֶאת ָהִעיר ֶאְפרֹׂש ֶאת ַּכַּפי ֶאל ה'", 
ְלִפי ֶׁשֹּלא ָרָצה ְלִהְתַּפֵּלל ְּבתֹו ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶׁשָהְיָתה ְמֵלָאה 

ֲעבֹוָדה ָזָרה.
 'ַמֲעַדֵּני ֶמֶל'

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

ּבא

ני ּפְ ם
ַחִּיים ִּבְזכּות צ' ֲאֵמִנים

"ַוּיֹאְמרּו ֶהֱחִיָתנּו ִנְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאֹדִני" (מז כה)
ּפּוָאה,  ַנְחָמן  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ַהְּמֻקָּבל  ְּבֵׁשם  ֵהִביא  ַהִחידָ"א 
ִמִּפי  ָׁשְמָעה  ַאַחת  ה  ֶׁשִאּׁשָ ִמָּפאנוֹ,  ָהְרָמ"ע  ַּתְלִמיד 
ְלַקֵּים  ָיכֹול  ֵאינֹו  ֶׁשהּוא  ְּבָנּה,  ֶאת  ְלַהִּזיק  ֶׁשִּנְׁשַלח  ַמִּזיק 
ְׁשִליחּותֹו ּוְלַהִּזיקֹו, ְלִפי ֶׁשִהיא ִהְקִּפיָדה ַלֲענֹות צ' ֲאֵמִנים 

ְּבאֹותֹו ַהּיֹום. 
ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות ֵהִביאּו ֶרֶמז ַלְּדָבִרים ִמָּפסּוק ֶזה: "ַוּיֹאְמרּו 

ֶהֱחִיָתנּו", ִּבְזכּות "ִנְמָצא" – אֹוִתּיֹות: 'צ' ָאֵמן'.
ְרֵאה 'ִמְדַּבר ְקֵדמֹות' ַמֲעֶרֶכת א אֹות לג 

ׁש ּגַ ת ַוּיִ ָרׁשַ 362ּפָ תשפ"א

'ְּבֵני ֱאמּוִנים', ָאֵמן ְלָכל ְּבָרָכה!
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ֶׁשִהְתַרֵחׁש  ּוְמֻיָחד  ֻמְפָלא  ִסּפּור  ִלְפֵניֶכם 
ִהְתַּפְרֵסם  הּוא  ָלַאֲחרֹוָנה  ַרּבֹות.  ָׁשִנים  ִלְפֵני 
ַהָּגאֹון  ִמִּגּבֹוָריו,  ֶאָחד  ֶׁשל  ְּפִטיָרתֹו  ְּבִעְקבֹות 
ַהֻּמְפָלא ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ָּדִוד ְפִריְדָמן ֵזֶכר ַצִּדיק 
ִלְבָרָכה. ַהִּסּפּור ִנְׁשָמע ִמִּפי ַהָּגאֹון ַרִּבי ַנחּום 

ֵׁשייִנין ְׁשִליָט"א, ָאָב"ד ַאְׁשּדֹוד.
ָמָרן  ַהּמּוָסר,  ְּגאֹון  ָעַקר  תרפ"ה  ִּבְׁשַנת 
ֵמָהֲעָיָרה  ָזָצ"ל,  ִפיְנֶקל  ְצִבי  ָנָתן  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
מֹו ִיְקָרא ָעֶליָה 'ַהַּסָּבא  ַהִּליָטִאית ֶׁשָּזְכָתה ֶׁשּׁשְ
ִמְּסַלּבֹוְדָקא', ּוָבּה ֵהִקים ַעְׂשרֹות ָׁשִנים ִלְפֵני 
ֵכן ֶאת ְיִׁשיָבתֹו ַהּנֹוַדַעת 'ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל'. הּוא 
ִהְפִליג ַּבְּסִפיָנה ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ַיַחד ִעם ַרִּבים 
ְוטֹוִבים ִמְּבֵני ְיִׁשיָבתֹו, ְּכֵדי ְלַיֵּסד ָּבּה ְיִׁשיָבה 
ֶׁשָעַזב  ַהְּמפֶֹאֶרת  ַלְּיִׁשיָבה   ֶהְמֵׁש ֶׁשִּתְהֶיה 

ְּבִליָטא.
ָׁשִנים,  ְּבאֹוָתן  ֻמְפָלג  ָזֵקן  ָהָיה  ֶׁשְּכָבר  ַהַּסָּבא, 
ֵמָחָדׁש  ְלָהִקים  ּוָפַעל  ְנעּוִרים  ְּבֶמֶרץ  ִהְתַאֵּזר 
ֶאת ְיִׁשיָבתֹו ָּבִעיר ֶחְברֹון, ְּכֶׁשֵאָליו ִמְצָטְרִפים 
ְלֶאֶרץ  ִעּמֹו  ֶׁשָעלּו  ַהְּיִׁשיָבה  ִמְּבֵני  ֲעָׂשרֹות 
ַהּקֶֹדׁש, ַוֲעֵליֶהם נֹוָסִפים ַּתְלִמיִדים ּוְמַבְּקֵׁשי 

מּוָסר ִמְּבֵני ַהִּיּשּׁוב ַהִּמְתַחֵּדׁש ָּבָאֶרץ.
ִעם  ֶׁשָעלּו  ַהְּמקָֹרִבים  ֵמַהַּתְלִמיִדים  ֶאָחד 
ֵׁשייִנין  ֶמְנֶּדל  ְמַנֵחם  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָהָיה  ַהַּסָּבא 
ְׁשִליָט"א,  ַנחּום  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֶׁשל  ָאִביו  ָזָצ"ל, 

ָאָב"ד ַאְׁשּדֹוד.
ִנְכַנס  ַהָּיִמים  ִמן  ֶׁשְּביֹום   ְּבָכ ֵהֵחל  ַהִּסּפּור 
ְּבִדּיּוק  ַהַּסָּבא  ֶׁשל  ְלֵביתֹו  ֶמְנֶּדל  ְמַנֵחם  ַרִּבי 
ְּבָׁשָעה ֶׁשִּסֵּים ֶלֱאכֹל ִמֵּפרֹות ִׁשְבַעת ַהִּמיִנים 
ְוָעַמד  ַהְּקדֹוָׁשה  ַאְרֵצנּו  ָּבֶהם  ֶׁשִּנְתָּבְרָכה 

ְלָבֵר ֶאת ִּבְרַּכת 'ֵמֵעין ָׁשׁש'. 
 ְּכַתְלִמיד ָוִתיק ָיַדע ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנֶּדל ְלַהֲעִרי
ֶׁשִּנְקְרָתה  ַהְּנִדיָרה  ַהִהְזַּדְּמנּות  ֶאת  ּוְלַיֵּקר 
ַּבְּכִניָסה  ְּבַהְׁשֵקט  ֵאפֹוא  הּוא  ֶנֱעַמד  ְּבָפָניו. 
ַלֶחֶדר, ִהְתּבֹוֵנן ְּבִרּכּוז ְּבָפָניו ֶׁשל ַהַּסָּבא ְוִהָּטה 

ָאְזָניו ַּכֲאַפְרֶּכֶסת ְּכֵדי ְלַהְקִׁשיב ְלִבְרָכתֹו. 
ַהַּסָּבא ֵּבֵר ֶאת ַהְּבָרָכה ִּבְמִתינּות ּוְבַהְטָעָמה 
ִּפיו  ּוְבֵסֶבר  ַהָּנִעים  ְּבקֹולֹו  ַּבּקֶֹדׁש.  ְּכֶהְרֵּגלֹו 
ַהָּמתּון ָיַצק הּוא ַמְׁשָמעּות ְלָכל ִמָּלה ֶׁשָּיְצָאה 
 .ִמִּפיו. ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנֶּדל ִהְקִׁשיב ּוְלֶפַתע ִנְדַר
ְמַׁשֶּנה  ֶׁשַהַּסָּבא  ָׁשַמע  הּוא  ְּכֶׁשְּלַהְפָּתָעתֹו 
ַהְּבָרָכה  ֻנַּסח   ְּבתֹו ּומֹוִסיף  ַהְּמֻקָּבל  ֵמַהֻּנָּסח 
הֹוָדָאה ְיֵתָרה: "ַעל ְּבִרית ְותֹוָרה ֶׁשָּנַתָּת ָלנּו".

ֶמְנֶּדל,  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּבֵעיָניו  ְלֶפֶלא  ָהיּו  ַהְּדָבִרים 
ִמְּמקֹומֹו  ָקַפץ  הּוא  ַהְּבָרָכה  ִסּיּום  ִעם  ּוִמָּיד 
ְוִהִּביַע ֶאת ְּתִמיָהתֹו ְּבָאְזֵני ַהַּסָּבא: ֲהא ֻנָּסח 
ַרִּבים  ְוַאְדַרָּבה,  ַּבּפֹוְסִקים,  ֻהְזַּכר  א  ֶזה 
ְותֹוָרה  ְּבִרית  ַמְזִּכיִרים  ֶׁשֵאין   ִמָּכ הֹוִכיחּו 
'ְּבִרית  ֶׁשַהְזָּכַרת  ֱהיֹות  ָׁשׁש'.  'ֵמֵעין  ְּבִבְרַּכת 
ֵאינֹו  ַהַּסָּבא  ּוַמּדּוַע  ְמַעֶּכֶבת,  ֵאיָנּה  ְותֹוָרה' 

ְמָבֵר ָּבֻנָּסח ָהָרִגיל?
ֵלב  ִּבְתׂשּוַמת  ִלְׁשֵאָלתֹו  ִהְקִׁשיב  ַהַּסָּבא 
ָמקֹור  ֵיׁש  ֶזה  "ְלֻנָּסח  ְּבִקּצּור:  ָלּה  ְוֵהִׁשיב 
נֹוֵהג  ֲאִני  ִּפיו  ְוַעל  ִויְטִרי',  ְּב'ַמְחזֹור  ָקדּום 
"ַאָּתה  הֹוִסיף:  ַקל  ִהְרהּור  ְלַאַחר  ְלאֹוְמרֹו". 
ַעְצְמ ָיכֹל ִלְנהֹג ֵּכן, ַא ְּבָמטּוָתא ִמְּמ, ַאל 

ּתֹוֶרה ָּכ ַלֲאֵחִרים".
ָׁשִנים ַרּבֹות ָחְלפּו ֵמָאז. ַה'ַּסָּבא' ִנְפַטר ְלֵבית 
ִמְׁשָּפָחה  ְוֵהִקים  א  ִנּׂשָ ֶמְנֶּדל  ְוַרִּבי  עֹוָלמֹו, 
ֶׁשל  ְוַהְׁשָרָאתֹו  ְּברּוחֹו  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְלִתְפֶאֶרת 
ֵּבין  ְוַכְּמֻצֶּפה,  ְזצּוָק"ל.  ַהַּסָּבא  ְוַרּבֹו,  מֹורֹו 
ָהְיָתה  ְּבֵביתֹו  ְלַהְנִהיג   ֶׁשִהְמִׁשי ַהַהְנָהגֹות 

ַהְזָּכַרת 'ְּבִרית ְותֹוָרה' ְּבִבְרַּכת 'ֵמֵעין ָׁשׁש'.
ְלא  זֹו  ְּבָמסֶֹרת  ִהְמִׁשיכּו  ַאֲחָריו  ָּבָניו  ַאף 
עֹוְרִרין, ַעד ְלאֹותֹו יֹום ֶׁשּבֹו ִנְקָרא ַרִּבי ַנחּום, 
ִׁשעּור  ִלְמסֹר  ֶמְנֶּדל,  ְמַנֵחם  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּבנֹו 
ְּבִהְלכֹות ְּבָרכֹות ְּבַאַחד ִמָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ְּבֵאזֹור 

ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ֶׁשל  ָקָהל  ִּבְפֵני  ְמגּוָריו, 
ְויֹוְדֵעי ֵסֶפר.

ִּבְרַּכת  ְּבִעְנַין  עּור  ַהּׁשִ ֶאת  ָמַסר  ַנחּום  ַרִּבי 
ַהִּסּפּור  ֶאת  ִהְזִּכיר  ּוִבְדָבָריו  ָׁשׁש',  'ֵמֵעין 
ֵמָאִביו,  ָׁשַמע  ֲאֶׁשר  ֶאת  ֵּתֵאר  הּוא  ָהָאמּור. 
'ְּבִרית  ַמְזִּכיר  ַהַּסָּבא  ֶאת  ְּבֵעיָניו  ָרָאה  ֵּכיַצד 
ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ָׁשׁש',  'ֵמֵעין  ְּבִבְרַּכת  ְותֹוָרה' 
ִהִּתיר  ַהַּסָּבא  ִּכי  ְוִהְדִּגיׁש  ִויְטִרי',  ַה'ַּמֲחזֹור 

ְלָאִביו ִלְנהֹג ֵּכן, ַא א ְלהֹורֹות ֵּכן ְלַרִּבים.
ַּכָּמה ָיִמים ְלַאַחר ִמֵּכן ִנְּגׁשּו ְלַרִּבי ַנחּום ַּכָּמה 
"ִחַּפְׂשנּו  לֹו:  ְוָאְמרּו  ַמָּבט  ְנחּוֵׁשי  ַאְבֵרִכים 
ָמקֹום  ְּבׁשּום  ָמָצאנּו  ְוא  ִויְטִרי'  ְּב'ַמְחזֹור 

ֶׁשהּוא מֹוֶרה לֹוַמר 'ְּבִרית ְותֹוָרה'".
ַרִּבי ַנחּום ִהְׁשּתֹוֵמם; ְּכָבר ָׁשִנים ַרּבֹות ֶׁשִּסּפּור 
ֶזה ִנְׁשָמע ִמִּפיו ִּבְפֵני ִמְגָון ָרָחב ֶׁשל ְקָהִלים, 
ְוִאיׁש ֵמעֹוָלם א ִעְרֵער ַעל ַהְּדָבִרים. ַאף הּוא 
ָסַמ ַעל ִּדְבֵרי ָאִביו ְוא ָעָלה ְּבַדְעּתֹו ְלַחֵּפׂש 
ֶאת ַהְּדָבִרים ְּב'ַמְחזֹור ִויְטִרי'. ּתֹו ְּכֵדי ִּדּבּור 
הּוא ָנַטל ֵמֲארֹון ַהְּסָפִרים ֶאת ַהֵּסֶפר 'ַמְחזֹור 
ִויְטִרי' ְוֵהֵחל ְלַחֵּפׂש ְּבָכל ָמקֹום ֶאְפָׁשִרי, ְוָאֵכן 
ָצְדקּו ָהַאְבֵרִכים – ַהֶּקַטע ַהְּמֻבָּקׁש א ִנְמָצא.

ֲהִיָּתֵכן  ָּגדֹול;  ַצַער  ַנחּום  ְלַרִּבי  ָּגַרם  ַהָּדָבר 
ְּבֻנָּסח   ְמָבֵר הּוא  ָׁשִנים  ַעְׂשרֹות   ֶׁשְּבֶמֶׁש
ָחִליָלה?  ָטָעה  ֶׁשָאִביו  ֲהִיָּתֵכן  ֻמְטֶעה? 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשַהַּסָּבא  ֲהִיָּתֵכן  ִמּזֹאת,  ּוְלַמְעָלה 
ְּבִפְרֵטי  ֶׁשָּטָעה  ֶזה  הּוא  ִּבְכָלל  ְואּוַלי  ָטָעה? 

ַהִּסּפּור?
ְּבַצֲערֹו ִנָּסה הּוא ִלְפנֹות ְלַכָּמה ְוַכָּמה ֲאָנִׁשים 
ֶׁשִהִּכיר ְּכַיְדָעִנים ּוְבִקיִאים, ּוִבְּקָׁשם ְלָבֵרר ֶאת 

ַהָּדָבר, אּוָלם ַהָּללּו ֶהֱעלּו ֶחֶרס ְּבָיָדם.
ַעל  ַנחּום  ַרִּבי  ָעָלה  ְמֻאֶחֶרת  ַלְיָלה  ִּבְׁשַעת 
ַהַּתֲעלּוָמה.  ְּבִפְתרֹון  ָטרּוד  ְּכֶׁשּמֹחֹו  ְיצּועוֹ, 
ְלֶנֶגד  הֹוִפיַע  ֵׁשָנה  ְּכֵדי   ּתֹו ֲחלֹום...  ְוִהֵּנה 
לֹו:  ְוָאַמר  ֶמְנֶּדל,  ְמַנֵחם  ַרִּבי  ָאִביו,  ֵעיָניו 
ְמִציַאת  ִאי  ַעל  ָּגדֹול  ְּבַצַער  ֶׁשַאָּתה  "ָרִאיִתי 
ִּדְבֵרי ַה'ַּמֲחזֹור ִויְטִרי'. ַּדע ְל ִּכי ִּדְבֵרי ַהַּסָּבא 
ֵהיָכן  ָלַדַעת  ִּתְרֶצה  ְוִאם  ּוְברּוִרים,  ְנכֹוִנים 
ְלִאיׁש  ָנא  ְּפֵנה  ִויְטִרי',  ַה'ַּמֲחזֹור  זֹאת  ּכֹוֵתב 
ִהְצִּביַע  זֹאת  ְּבאֹוְמרֹו   "...ְל ַיְרֶאה  ְוהּוא  ֶזה, 
ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנֶּדל ִלְבנֹו ַעל ְיהּוִדי ַּבַעל צּוָרה 

ֶׁשָעַמד ְלִצּדֹו, ּוִמָּיד ֶנֱעַלם ֵמֵעיָניו.
ַרִּבי ַנחּום ִהִּכיר ֵהיֵטב ֶאת אֹותֹו ְיהּוִדי ְמֻיָחד. 
ֶהָחִסיד  ַהָּגאֹון  ָיִמים,  ְּבאֹוָתם  ְׁשֵכנֹו  ֶזה  ָהָיה 
ַרָּבֵני  ִמְּגדֹוֵלי  ְפִריְדָמן,  ָּדִוד  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי 
ִּבְרחֹוב  ְּבַרק,  ִּבְבֵני  ָּגר  ֵעת  ְּבאֹוָתּה  לֹוְנדֹון. 

ַרִׁש"י, ָסמּו ְוִנְרֶאה ְלֵביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַנחּום.
ַלֲעלֹות  ַנחּום  ַרִּבי  ִמֵהר  ֶׁשְּלָמֳחַרת  ַּבּיֹום 
ְלֵביתֹו ֶׁשל ְיִדידֹו ֶׁשל ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ָּדִוד, ִסֵּפר 
ַהִאם  אֹותֹו  ְוָׁשַאל  ַהְּמַרֵּגׁש  ַהֲחלֹום  ַעל  לֹו 
מּוָבִאים  ֵהיָכן  יֹוֵדַע  ָאֵכן  הּוא  ַהֲחלֹום  ִּכְדַבר 

ִּדְבֵרי ַה'ַּמֲחזֹור ִויְטִרי'.
ְלֶׁשַמע  ְמאֹד  ַעד  ִהְתַרֵּגׁש  ָּדִוד  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי 
ִלְפֵני  ֵּכן,  "ָאֵכן  ְּבִהְתַּפֲעלּות:  ְוָאַמר  ַהֲחלֹום 
ָׁשבּוַע ָיִמים ָרִאיִתי ֶאת ִּדְבֵרי ַה'ַּמֲחזֹור ִויְטִרי' 
מּוָבִאים  ֵאיָנם  ַהְּדָבִרים  ְוָאְמָנם  ָלִראׁשֹוָנה, 
ֶאָּלא  ְּבָרכֹות,  ְּבִהְלכֹות   – ַהִּטְבִעי  ִּבְמקֹוָמם 
ֵהִביא  ָׁשם  נט).  (סי'  ַהֵּסֶדר  ֵליל  ְּבִהְלכֹות 
ַה'ַּמֲחזֹור ִויְטִרי' ֶאת ֻנַּסח ִּבְרַּכת 'ֵמֵעין ָׁשׁש' 
 ַהֶּנֱאֶמֶרת ַאַחר ְׁשִתַּית ַאְרַּבע ַהּכֹוסֹות: "ָּברּו
ְוַעל  ַהֶּגֶפן  ַעל  ָהעֹוָלם   ֶמֶל ֱאֵקינוּ  ה'  ַאָּתה 
ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה  ְּפִרי ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּתנּוַבת ַהּׂשָ
ַלֲאבֹוֵתינּו  ְוִהְנַחְלָּת  ֶׁשָרִציָת  ּוְרָחָבה  טֹוָבה 
 ְל ּוְלהֹודֹות  ִמּטֹוָבה  ְוִלְׂשּבַֹע  ִמִּפְרָיּה  ֶלֱאכֹל 

ָעֶליָה ְוַעל ְּבִרית ְותֹוָרה ֶׁשָּנַתָּת ָלנּו".
'ָוֵוי ָהַעֻּמִדים ַוֲחֻׁשֵקיֶהם' קֶֹבץ מב עמ' קיח

'ה' עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן'
הֹורּונוּ  ִּבְגבּוָרה'  ִיְׂשָרֵאל  'אֹוֵזר  ִּבְרַּכת  ַעל 
ָאַסר  "ִּכי  ב):  ס  (ְּבָרכֹות  ְּבאֹוְמָרם  ֲחָכִמים 
(ַרְמָּב"ם  ֲחגֹוָרתֹו  חֹוֵגר  ְּכֶׁשהּוא   – ִהְמָייֵניהּ" 
אֹוֵזר   ...ָּברּו [יֹאַמר]:  "ֵליָמא  ו)  ז  ְּתִפָּלה 
(ַעל  ָמנֹוַח  ַרֵּבנּו  ֵּפֵרׁש  ִּבְגבּוָרה".  ִיְׂשָרֵאל 
ָחלּוק  לֹוְבִׁשים  ָהיּו  ִּבְזַמָּנם  ָׁשם):  ָהַרְמָּב"ם 
ַהְּמיֶֹעֶדת  ֲחגֹוָרה  חֹוְגִרים  ּוֵמָעָליו   ,ָֹאר
ְלִחּזּוק ַהּגּוף. ֲחגֹוָרה זֹו ְמַסֶּמֶלת ְּגבּוָרה, ְּכִפי 
 ."ֶׁשֶּנֱאָמר (ִאּיֹוב לח ג): "ֱאָזר ָנא ְכֶגֶבר ֲחָלֶצי
ַעל  ֲחִגיָרָתּה  ִּבְׁשַעת  ְלהֹודֹות  ִּתְּקנּו   ּוְלִפיָכ
ֶאת  ּוְמַחֵּזק  אֹוֵזר  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש   ָּכ
ָלֶהם  ּוְמַׁשֵּמׁש  ַהְּגדֹוָלה,  ִּבְגבּוָרתֹו  ִיְׂשָרֵאל 

ָמקֹור ּכֹחַ ֶוֱעזּוז ְּבָכל ֵעת ּוְזַמן.
עֹוד ֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו ָמנֹוַח ִּכי ָאנּו מֹוִדים ִּבְבָרָכה 
זֹו ַעל ָּכ ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵזר אֹוָתנּו 
ִּבְגבּוָרָתּה ֶׁשל ּתֹוָרה. ְּבֶיֶתר ֵּפרּוט ָּכַתב ַּבַעל 
אֹוָתנּו  "ְוָאַזר  ַחר):  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  (ֵסֶדר  ַהּיֹום'  'ֵסֶדר 
ִּבְגבּוָרה – ְוֵאין ְּגבּוָרה ֶאָּלא ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְּתָנה 
ָלנּו ִמַּצד ַהְּגבּוָרה, ְּכִדְכִתיב (ְּדָבִרים לג ב): 'ֵאׁש 
ָּדת' ['ֵאׁש' ְמַרֶּמֶזת ַעל ְּבִחיַנת ְּגבּוָרה, ְרֵאה 
אֹוָתנּו  ַהְּמַחֶּזֶקת  ִהיא  ְוִהיא  יב],  תיקו"ז 
ְּבָגלּוֵתנּו, ְוִאְלָמֵלא ִהיא א ִנְׁשָאר ָלנּו ָׂשִריד 
ֲאֶׁשר  ַהָּצרֹות  ָּכל  ִּבְפֵני  ַלֲעמֹד  ְוכֹחַ  ּוָפִליט 
ָעְברּו ָעֵלינּו ְועֹוְבִרים ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה, 
ְועֹוְזֵרנּו  ִמָּיָדם  ַמִּציֵלנּו  הּוא   ָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש 

ִלְהיֹות ָלנּו ְׁשֵאִרית ָּבָאֶרץ".

ְמִחָּצה ֵּבין ְׁשֵני ֶחְלֵקי ַהּגּוף
ַהִּמְכָנַסִים.  ֵהם  ֶׁש'ִהְמָייֵניהּ'  ֵּפֵרׁש  ָהַרֲאַב"ד 
'ֲחגֹוַרת  ְלִׁשיָטתֹו ָאנּו מֹוִדים ִּבְבָרָכה זֹו ַעל 
ַהִּמְכָנַסִים' ַהחֹוֶצֶצת ֵּבין ַהֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁשל 
ְלֶחְלקֹו   – ְוַהַּדַעת  ַהִּביָנה  ְמקֹום   – ּגּוֵפנּו 
ְמֻסָּגִלים  ָאנּו  ּוְבֶאְמָצעּוָתם  ַהַּתְחּתֹון, 
ְּבָטֳהַרת  ה'  ֶאת  ְוַלֲעבֹד  ִיְצֵרנּו  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר 
ָאנּו  ֶׁשָעֶליָה  ַה'ְּגבּוָרה',  ֶזה  ְלֵפרּוׁש  ַהֵּלב. 
ַעל  ָהָאָדם  ְּגבּוַרת  ִהיא  זֹו,  ִּבְבָרָכה  מֹוִדים 
"ֵאיֶזהּו  א):  ד  (ָאבֹות  ֲחָכִמים  ּוְכַמֲאַמר  ִיְצרֹו. 
ָמנֹוַח  ַרֵּבנּו  (ַאּבּוִדְרַהם;  ִיְצרֹו"  ֶאת  ַהּכֹוֵבׁש  ִגּבֹור, 

ָׁשם). 

נֹוָרא  ֶׁשַבח  ִּכי  ֵּבֵאר  ִּפיְנקּוס  ִׁשְמׁשֹון  ַרִּבי 
ָטמּון ְּבהֹוָדָאה זֹו:

ָהָאָדם  רּוָחִני,  ֶׁשֻּכּלֹו   ֵמַהַּמְלָא ְּבׁשֹוֶנה 
ּלּוב ְמֻנָּגד ֶׁשל רּוָחִנּיּות ְוַגְׁשִמּיּות;  ֻמְרָּכב ִמּׁשִ
ָוַמְעָלה,  ֵמֶחְציֹו  ִנְמָצא  ֶׁשּבֹו  ָהרּוָחִני  ַהֵחֶלק 
ֵמֶחְציֹו  ִנְמָצא  ֶׁשּבֹו  ֵפל  ַהּׁשָ ַהֵחֶלק  ְוִאּלּו 
ִליצֹר  ִהיא  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ֲעבֹוָדֵתנּו  ָוַמָּטה. 
זֹו  ְוַהְפָרָדה  ֵאּלּו,  ֲחָלִקים  ְׁשֵני  ֵּבין  ַהְפָרָדה 
לֹוְבִׁשים.  ֶׁשָאנּו  ַהֲחגֹוָרה  ְּבִסּיּוַע  ַנֲעֵׂשית 
מֹוִדים  ָאנּו  ִּבְגבּוָרה'  ִיְׂשָרֵאל  'אֹוֵזר  ְּבִבְרַּכת 
ָלנּו  ִּתֵּקן  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש   ָּכ ַעל 
ַמֲעָלה  ַהֲחָלִקים.  ְׁשֵני  ֵּבין  ֶׁשַּתְחצֹץ  ְמִחָּצה 
ֵאֶצל  ְואּוָלם  ַהְּיהּוִדים,  ְּבֶקֶרב  ַרק  ַקֶּיֶמת  זֹו 
ַהּגֹוִיים – ַהֵּלב ְוָהַרְגַלִים ַחד ֵהם, ְלִפיָכ ָאנּו 
('ֶנֶפׁש  ִּבְגבּוָרה"  ִיְׂשָרֵאל  "אֹוֵזר  ַמְדִּגיִׁשים: 
ִׁשְמׁשֹון' ִסּדּור ַהְּתִפָּלה עמ' קכד, ּוְרֵאה ָט"ז או"ח מו ב). 

ְּגבּוַרת ְּכִביַׁשת ַהֵּיֶצר 
ֵּבין ְרצֹונֹו ַהּטֹוב ֶׁשל ָהָאָדם ְלֵבין ִיְצרֹו ָהַרע 
ִאם  ַאף  ּפֹוֶסֶקת;  ִּבְלִּתי  ִמְלָחָמה  ִנֶּטֶׁשת 
ֵאין  ִיְצרֹו,  ֶאת  ְלַהְכִניַע  ַאַחת  ַּפַעם  ִהְצִליַח 

הּוא ֵמִניַח לֹו, ֶאָּלא חֹוֵזר ּוְמַנֶּסה ְלַהְכִׁשילֹו 
ְּבֵחְטא ַּפַעם נֹוֶסֶפת. ְוָאֵכן, ְּבֶדֶר ַהֶּטַבע ֵאין 
ִאְלָמֵלא  ִיְצרֹו,  ַעל  ִלְגּבֹר  ָהָאָדם  ֶׁשל  ְּבכֹחוֹ 
ְּכַמֲאַמר   .ְּבָכ לֹו  ְמַסֵּיַע  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
"ִיְצרֹו  ב):  נב  (ֻסָּכה  ָלִקיש  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ּוְמַבֵּקׁש  יֹום  ְּבָכל  ָעָליו  ִמְתַּגֵּבר  ָאָדם  ֶׁשל 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְוִאְלָמֵלא  ַלֲהִמיתֹו... 
ְּכֵדי  ָאְמָנם,  לֹו".  ָיכֹול  ֵאינֹו   – לֹו  ֶׁשעֹוֵזר 
ַּבּטֹוב  ִלְבחֹר  ָהָאָדם  ַעל  זֹו  ְלֶעְזָרה  ִלְזּכֹות 
ֶׁשּיּוַכל,  ְּכָכל  ה'  ִיְרַאת  ֶאת  ְּבִלּבוֹ  וְלַחֵּזק 
ִמִּצּדֹו,  ַהַּמֲאַמִּצים  ָּכל  ֶאת  ַיֲעֶׂשה  ְוַכֲאֶׁשר 
ֶעְזָרתֹו  ֶאת  לֹו  ִיְׁשַלח  ֶׁשַהּבֹוֵרא  לֹו  ֻמְבָטח 

ְוַיֲעמֹד ִליִמינֹו.
ֵעֶזר  ֶׁשַעל  ֵּפֵרׁש  ֶמְקֶלְנּבּוְרג  ְצִבי  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
ֶׁשִאְלָמֵלא  זֹו.  ִּבְבָרָכה  מֹוִדים  ָאנּו  ֶזה  ֱאִקי 
ַעם  ֶאת  אֹוֵזר  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָהָיה 
ֵמֶהם  ַהִּנְדֶרֶׁשת  ָהֲעצּוָמה  ַּבְּגבּוָרה  ִיְׂשָרֵאל 
ְּכֵדי ְלַהְכִניַע ַּתְחָּתם ֶאת ַהֵּיֶצר, א ָהיּו ֵהם 
 ֶּדֶר' ַּבִּסּדּור  הּוָבא  ְּתִפָּלה'  ('ִעּיּון  ְּבָפָניו  עֹוְמִדים 

ַהַחִּיים' עמ' כג).

ְּגבּוַרת ָהֱאמּוָנה 
ַהְּתִפּלֹות  ('ֵּפרּוׁש  ָיָקר  ֶּבן  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  עֹוד 
מֹוִדים  ָאנּו  זֹו  ֶׁשִּבְבָרָכה  כד)  עמ'  ח"ב  ְוַהְּבָרכֹות' 

ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ָּכ ֶׁשהּוא ְמַחֵּזק ֶאת 
ִיְׂשָרֵאל ִלְהיֹות ֲאחּוִזים ּוְדבּוִקים ֶּבֱאמּוָנתֹו, 
ֵאזֹור  ֶצֶדק  "ְוָהָיה  ה):  יא  (ְיַׁשְעָיה  ֶׁשֶּנֱאָמר  ְּכִפי 

ָמְתָניו ְוָהֱאמּוָנה ֵאזֹור ֲחָלָציו".
ִמִּטְבָעּה  ָּגלּות.  ָעֵלינּו  ִנְגְזָרה  ֲחָטֵאינּו  ִמְּפֵני 
ְלַקֵּבל  ֶׁשָעֵלינּו  ָוֶנֶפׁש  ּגּוף  ִיּסּוֵרי  ְרוּוַית  ִהיא 
ּוִבָּטחֹון  ֱאמּוָנה   ִמּתֹו ּוְבַהְכָנָעה,  ְּבַאֲהָבה 
 ּוִמּתֹו ַרע,  ִמָּכל  ְוַיִּציֵלנּו  ֶׁשִּיְׁשְמֵרנּו  ַּבה' 
ְּבָקרֹוב.  ָּתבֹא  ֶׁשּבֹוא  ַלְּגֻאָּלה  ֲעֻמָּקה  ִצִּפָּיה 
אּוָלם ַּכֲאֶׁשר ְּבַמֲהַל ַהָּגלּות ִנְגָזרֹות ָעֵלינּו 
ַוֲעִתיֵדנּו  ֱאמּוָנֵתנּו  ַעל  ַהְּמַאְּימֹות  ְּגֵזרֹות 
ְּבִמַּדת  ְלִהְתַאֵּזר  ָעֵלינּו  חֹוָבה  ָהרּוָחִני, 
ְמַבְּקֵׁשי  מּול  ַחת  ְלא  ַלֲעמֹד  ַהְּגבּוָרה, 
 ּוְבָכ ּתֶֹקף,  ְּבָכל  ָּבֱאמּוָנה  ְוֶלֱאחֹז  ָרָעֵתנּו 
ִלְגבּוָרה  ַמְחַׁשְבָּתם.  ּוְלָהֵפר  ֲעָצָתם  ְלַבֵּטל 
ַהָּקדֹוׁש  ָהָיה  ִאְלָמֵלא  ַמִּגיִעים  ָהִיינּו  א  זֹו 
ַהָּקִמים  ְּכֶנֶגד  ִליִמיֵננּו  עֹוֵמד  הּוא   ָּברּו
"אֹוֵזר  ְּבִבְרַּכת:  מֹוִדים  ָאנּו   ָּכ ְוַעל  ָעֵלינּו, 
ִיְׂשָרֵאל ִּבְגבּוָרה" – ֶׁשהּוא נֹוֵתן ָלנּו ֶאת ַהּכֹחַ 
ְלַהֲחִזיק ֶּבֱאמּוָנֵתנּו ַּגם ְּבעֶֹמק ַהָּגלּות ('ַמֵּטה 

ַנְפָּתִלי' [לר"נ סֹוֵפר] ח"ב ְּדרּוׁש יז).

ֵיׁש  ִאם  ִּכי  לֹוַמר,  ֵיׁש  ַלְּדָבִרים   ְּכֶהְמֵׁש
ְּבֶאְמָצעּות  ְּבָרָכה  ָּכל  ְלַהְׁשִלים  ְלַהְקִּפיד 
ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ַאֲחֶריָה,  ָאֵמן  ֲעִנַּית 
ַהּכֹחַ  ַעל  מֹוִדים  ָאנּו  ֶׁשָּבּה  זֹו  ִּבְבָרָכה 
ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו ָאנּו ַמֲחִזיִקים ֶּבֱאמּוָנֵתנּו, ֵיׁש 
ִעְנָיָנּה  ָּכל  ֶׁשֲהֵרי  'ָאֵמן'.  ַּבֲעִנַּית  ְלַהְׁשִליָמּה 
ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי  ָהֱאמּוָנה,  ִחּזּוק  הּוא  ָאֵמן  ֶׁשל 
ֶׁשָהֱאמּוָנה  "ּוִמְּפֵני  לא):  יד  (ְׁשמֹות  ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו 
ַרּבֹוֵתינּו  ָלנּו  ִּתְּקנּו  ֻּכָּלּה  ַהּתֹוָרה  ָּכל  ְיסֹוד 
ַלֲענֹות  ּוִבְבָרכֹות  ִּבְתִפָּלה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ָאֵמן, ֶׁשִהיא ִנְגָזר ִמְּלׁשֹון ֱאמּוָנה..."

'ְּבִרית ְותֹוָרה' ַּבֲחלֹום ַהַּלְיָלה

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ותֹוָרה' ת

ססִסּפּו
עעעלַ
ִ ם

ְגבּוָרה' ָרֵאל ּבִ ת 'אֹוֵזר ִ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
'אֹוֵזר כת

נִנינני ּפְ ם 

ָּברּו ַאָּתה ה' ֱאֵקינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם אֹוֵזר ִיְשָֹרֵאל ִּבְגבּוָרה – ַעל ָּכ ֶׁשהּוא חֹוֵגר 
ַהַּתְחּתֹון,  ְלֶחְלקֹו  ַהּגּוף  ֶׁשל  ָהֶעְליֹון  ֶחְלקֹו  ֵּבין  ַהַּמְפִריד  ְמֻיָחד  ִּבְלבּוׁש  אֹוָתנּו 

ּוְבֶאְמָצעּותֹו ָאנּו ְמֻסָּגִלים ִלְגֹּבר ַעל ִיְצֵרנּו.
ָאֵמן – ֱאֶמת ֶׁשָעֵלינּו ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ָּכ ֶׁשֶהֱעִניק ָלנּו ַמְלּבּוׁש ַהחֹוֵצץ ֵּבין ְׁשֵני 

ֶחְלֵקי ּגּוֵפנּו ּוְמַאְפֵׁשר ָלנּו ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ִיְצֵרנּו. 


