
מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

טֹוָבה ְזָעָקה ֶאָחת ֵמֶאֶלף ֲאָנחֹות
"ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהֲעבָֹדה ַוִּיְזָעקּו ַוַּתַעל ַׁשְוָעתָם 
ֶאל ָהֱאקים ִמן ָהֲעבָֹדה; ַוִּיְׁשַמע ֱאקים ֶאת ַנֲאָקָתם" 

(ב כג-כד)

ָה'אֹור  ֵּבֵאר  ָהֲעבָֹדה"  "ִמן  ַהִּמִּלים  ְּכִפילּות  ֵּפֶׁשר  ֶאת 
ַהַחִּיים' ַהָּקדֹוׁש: 

ִהְדִּגיָׁשה ַהּתֹוָרה ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַאְנָחָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל 
ְוא  ְעּבּוד  ַהּׁשִ ַצַער   ִמּתֹו  – ָהֲעבָֹדה"  "ִמן  ָהְיָתה 
ִהְתַקְּבָלה  זֹאת  ְּבָכל   ,ִיְתָּבַר ְלָפָניו  ָהֲערּוָכה  ִּכְתִפָּלה 
ֶאל  ַׁשְוָעָתם  "ַוַּתַעל  ְּבַרֲחִמים:  ְלָרצֹון  ְּתִפָּלָתם 

ָהֱאִקים". 
ֵמָראֵׁשי  ְפִריד  ִיְצָחק  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ֵּבֵאר  ֶזה  ִּביסֹוד 
ִּבְרכֹות  ֵסֶדר   ֶׁשְּבתֹו ַהִּסָּבה  ֶאת  וֹולֹוזִ'ין  ְיִׁשיַבת 
"ְׁשַמע  ְּבַפְׁשטּות:  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ֶעְׂשֵרה'  'ְׁשמֹוֶנה 
ּוַבָּקָׁשֵתנּו';  ְּתִפָּלֵתנּו  'ְׁשַמע  ְמָפְרִטים:  ְוֵאיֶנּנּו  קֹוֵלנּו", 
ְּכִפי ֶׁשָאב ַהּשֹׁוֵמַע ֶאת ַזֲעַקת ְּבנֹו, ַאף ִאם זֹו א ֻּכּוְָנה 
ְּכַלָּפיו, ְּבַוַּדאי א ַיֲעמֹד ִמֶּנֶגד ֶאָּלא ְיַמֵהר ְלֶעְברֹו ְּכֵדי 
ֵמָאִבינּו  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים   ָּכ ַזֲעָקתֹו,  ִסַּבת  ֶאת  ְלָבֵרר 
עֶֹמק   ִמּתֹו ּבֹוַקַעת  ַזֲעָקֵתנּו  ַּכֲאֶׁשר  ַאף  ַמִים:  ֶׁשַּבּׁשָ
"ְׁשַמע  ָאָּנא   ,ְּכַלֶּפי אֹוָתּה  ְמַכּוְִנים  ְוֵאיֶנּנּו  ָצָרֵתנּו 
קֹוֵלנּו" – ַהְקֵׁשב ְלקֹול ַזֲעָקֵתנּו 'ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים' 

ְוהֹוִׁשיֵענּו.
ֶמֶסר  ֶזה  ִמָּפסּוק  ָלַמד  ִפיגֹו  ֲעַזְרָיה  ַרִּבי  זֹאת,  ְלֻעַּמת 

:ָהפּו
 – ָהֲעבָֹדה"  ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  "ַוֵּיָאְנחּו  ֲאֶׁשר:  עֹוד  ָּכל 
א ֶנֶעְנָתה ַזֲעָקָתם, אּוָלם ָּבֶרַגע ֶׁשּבֹו "ַוִּיְזָעקּו ַוַּתַעל 
ַאַחת  ְזָעָקה  ִכּּוְנּו  ַּכֲאֶׁשר   – ָהֱאקִים"  ֶאל  ַׁשְוָעָתם 
ְּכַלֵּפי ה' ִיְתָּבַר, הֹוִעיָלה ָלֶהם ְזָעָקה זֹו יֹוֵתר ֵמֲאָנחֹות 
ֱאִקים  "ַוִּיְׁשַמע  ּוִמָּיד:  ָהֲעבָֹדה",  "ִמן  ֶׁשֶּנֶאְנחּו  ַרּבֹות 

ֶאת ַנֲאָקָתם..."
'אֹור ַהַחִּיים'; 'ִּביָנה ְלִעִּתים' ְּדרּוׁש סֹב; 'ִנְטֵעי ֵאיָתן' ְׁשִביַעאי עמ' יח

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַנֲענּו יֹוֵתר ִמְּכֵדי ְּתִפָּלָתם
ֶאת  ֱאִקים  ַוִּיְזּכֹר  ַנֲאָקָתם  ֶאת  ֱאִקים  "ַוִּיְׁשַמע 
ֱאקִים"  ַוֵּיַדע  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ֱאקִים  ַוַּיְרא  ְּבִריתֹו...; 

(ב כד-כה) 

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַחִּיים ִיְרְמָיהּו ְפֶלְנְסֶּבְרג ָאָב"ד ַׁשאִקי: 
ֶׁשל  ַזֲעָקָתם  ָאְמָנם   – ַנֲאָקָתם"  ֶאת  ֱאִקים  "ַוִּיְׁשַמע 
 ִמּתֹו ַהָּבָאה  'ְנָאָקה'  ִּבְבִחיַנת  ַרק  ָהְיָתה  ִיְׂשָרֵאל 
ַהַּצַער, ַּבֲאֶׁשר א ִּבְּקׁשּו ָּבּה ֶאָּלא ֶׁשּיּוַסר ֵמֲעֵליֶהם 
ְעּבּוד, אּוָלם "ַוִּיְזּכֹר ֱאקִים ֶאת ְּבִריתֹו...  קִֹׁשי ַהּׁשִ

ַהְרֵּבה  ִעָּמם  ּוְלֵהיִטיב  ְלהֹוִסיף  ֵיׁש  ִּכי  ֱאִקים"  ַוֵּיַדע 
ַלֲאבֹוֵתיֶהם.  ִּבְבִריתֹו  ֶׁשִהְבִטיַח  ּוְכִפי   ,ִמָּכ יֹוֵתר 
ְלִפיָכ ִמְּלַבד ֶׁשְּיַקֵּבל ְּתִפָּלָתם ְוָיִסיר ֵמֲעֵליֶהם ֶאת עֹל 
ְעּבּוד, ַאף ָעִתיד הּוא ְלהֹוִציָאם ְּבָיד ֲחָזָקה ֵמֶאֶרץ  ַהּׁשִ

ִמְצַרִים ּוְלַהֲעלֹוָתם ְלֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש. 
'ִּדְבֵרי ִיְרְמָיהּו' 

ְּבָרָכה ַהְּמֻיֶּסֶדת ַעל ְּבָרָכה
ִּכי   ַרְגֶלי ֵמַעל   ְנָעֶלי ַׁשל  ֲהם  ִּתְקַרב  ַאל  "ַוּיֹאֶמר 
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת קֶֹדׁש הּוא" (ג ה)
ַהְּפׁשּוָטה  ַהּתֹוֶעֶלת  ִמְּלַבד  ִּכי  ַחִּגיז  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ָּכַתב 
ִמֵּביתֹו  ָלֵצאת  ָיכֹול  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתן  ַּבַּנֲעַלִים,  ֶׁשֵּיׁש 
ּוְלַהֵּל ְלָכל ִעְנָיָניו, ֵיׁש ָלֶהן ּתֹוֶעֶלת נֹוֶסֶפת ּוְמֻיֶחֶדת. 
ָלֲאָדָמה  ָהָאָדם  ַרְגֵלי  ֵּבין  ַמְפִסיקֹות  ֶׁשֵהן   ְּבָכ ְוזֹאת 
ַּכָּכתּוב  ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ֶׁשל  ְּבֶחְטאֹו  ֶׁשִּנְתַקְּלָלה 
 ְלִפיָכ  ."ַּבֲעבּוֶר ָהֲאָדָמה  "ֲארּוָרה  יז):  ו  (ְּבֵראִׁשית 
ְּבָׁשָעה ֶׁשָעַמד מֶֹׁשה ַעל 'ַאְדַמת קֶֹדׁש' ֶׁשֵאיָנּה ִּבְכַלל 
 ְנָעֶלי "ַׁשל  הּוא:   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  לֹו  הֹוָרה  ַהְּקָלָלה, 

."ֵמַעל ַרְגֶלי
ַעל ִּפי ְּדָבָריו ֵּבֵאר ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְצִבי ֱאִליֶמֶל ִמִּדינֹוב 
ַחר ִּתְּקנּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות  ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשְּבֵסֶדר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
'ֶׁשָעָׂשה  ס ב) ְלָבֵר ַעל ַהִּמְנָעִלים ֶׁשְּלַרְגֵלינּו ְּבָלׁשֹון: 
ִלי ָּכל ָצְרִּכי', ַאף ֶׁשִּלְכאֹוָרה ָלׁשֹון זֹו ִמְׁשַּתַּמַעת יֹוֵתר 

ִּכְבָרָכה ְּכָלִלית ַעל 'ָּכל ְצָרֵכינּו'.
'ָּכל  ֶזהּו  ָאֵכן,  ִּכי,  ב  ְלַיּׁשֵ ֶאְפָׁשר  ַחִּגיז  ַמֲהָר"ם  ְלִדְבֵרי 
ְוִלְדּבֹק  ֵמַהְּקָלָלה  ְלִהְתַרֵחק   – ָהָאָדם  ֶׁשל  ָצְרּכֹו' 

ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתן  ַהַּנֲעַלִים  ֶׁשִּבְנִעיַלת  ִנְמָצא  ַּבְּבָרָכה. 
ָּכל  ָלָאָדם  ַנֲעֶׂשה  ְּכִאּלּו  ֵמַהְּקָלָלה,  ָהָאָדם  ִמְתַרֵחק 

'ִמְׁשַנת ֲחָכִמים' סי' רכא; 'ַאְגָרא ְּדִפְרָקא' אֹות דשָצְרּכֹו.

ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִּתָּטֶמאָנה ָיֶדי 'ַׁשל ְנָעֶלי'
ִּכי   ַרְגֶלי ֵמַעל   ְנָעֶלי ַׁשל  ֲהם   ִּתְקַרב  ַאל  "ַוּיֹאֶמר 
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת קֶֹדׁש הּוא" (ג ה)
ְּבַמֶּסֶכת סֹוָטה (מ א) מּוָבא ֶׁשַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ִּתֵּקן 
ַלּדּוָכן  ַיֲעלּו  ְּבֶטֶרם  ַנֲעֵליֶהם  ֶאת  ֶׁשַּיְחְלצּו  ַלּכֲֹהִנים 
(או"ח  ֵהיֵטב'  ַה'ָּבֵאר  ָּפַסק   ָּכ  ִמּתֹו ָהָעם.  ֶאת   ְלָבֵר
ֲעִלָּיָתם  ֶטֶרם  ְיֵדיֶהם  ֶׁשָּנְטלּו  ַהּכֲֹהִנים  ֶׁשַעל  ו)  קכח 
ַלּדּוָכן, ְלַהְקִּפיד ַלֲחץ ֶאת ַנֲעֵליֶהם ִמְּבִלי ָלַגַעת ָּבֶהן, 

ִנית.  ֶׁשִאם א ֵּכן ִיְצָטְרכּו ִלּטֹל ְיֵדיֶהם ַּבּׁשֵ
ַרִּבי ְראּוֵבן ַמְרָּגִלּיֹות ֵהִביא ֶרֶמז ַלֲהָלָכה זֹו ֵמַהָּפסּוק 

ֶׁשְּלָפֵנינּו: 
ְּבֶדֶר ְּכָלל קֹוֵראת ַהּתֹוָרה ִלְפֻעַּלת ֲהָסַרת ַהַּנֲעַלִים – 
אּוָלם  ַנֲעלֹו".  ט): "ְוָחְלָצה  כה  (ְּדָבִרים  ַּכָּכתּוב  'ֲחִליָצה', 
ְּבָלׁשֹון: "ַׁשל",  ְלמֶֹׁשה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  הֹוָרה  ָּכאן 
ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתּה ַהְׁשֵל ֶאת "ְנָעֶלי ֵמַעל ַרְגֶלי" ִמְּבִלי 
ְלַדֵּבר  ְּכֵדי   ָיֶדי ִלּטֹל   ִּתְצָטֵר ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ָּבֶהן,  ָלַגַעת 

'ֶנֶפׁש ַחָּיה' קכח ג ִעִּמי.

ּכָֹחּה ֶׁשל ְּבָרָכה
"ַוּיֹאֶמר ִיְתרֹו ְלמֶֹׁשה ֵל ְלָׁשלֹום" (ד יח)

ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (סד א) ָאְמרּו ֲחָכִמים, ֶׁשַהִּנְפָרד ֵמֲחֵברֹו 
ַאל יֹאַמר לֹו "ֵל ְּבָׁשלֹום", ֶאָּלא "ֵל ְלָׁשלֹום". ֶׁשֲהֵרי 
ְוִהְצִליַח,   ָהַל ְלָׁשלֹום"   ֵל" ִיְתרֹו:  לֹו  ֶׁשָאַמר  מֶֹׁשה 
ְּבָׁשלֹום"   ֵל" ָאִביו:  ָּדִוד  לֹו  ֶׁשָאַמר  ַאְבָׁשלֹום  ְוִאּלּו 
(ְׁשמּוֵאל ב' טו ט) ָהַל ְוִנְתָלה ְּבַׂשֲערֹות רֹאׁשֹו ָּבִאיָלן ַעד 

ֶׁשָּבא יֹוָאב ַוֲהָרגֹו.
ֶלַקח ָּגדֹול ָלַמד ִמָּכאן ַהַּמְׁשִּגיַח ְּדפֹוִניֶבז' ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל 

ְלִויְנְׁשֵטיין:
ַעד  ְּבָרָכה,  ֶׁשל  ּכָֹחּה  הּוא  ָּגדֹול  ַּכָּמה  ַעד  ּוְראּו  ְצאּו 
ְּכֵדי ָּכ ֶׁשַאף ְלאֹות ַאַחת ָּבּה ֵיׁש ַמְׁשָמעּות ַמְכִריָעה; 
ִיְתרֹו  ָהָיה  ֶׁשִאּלּו  ַמְׁשָמע  ֲחָכִמים  ִמִּדְבֵרי  ֵכן,  ִּכי  ִהֵּנה 
אֹוֵמר ְלמֶֹׁשה: "ֵל ְּבָׁשלֹום", ַאף ֶׁשְּבַוַּדאי ָהָיה ִמְתַּכּוֵן 
ְּבַדְרּכֹו  ָחִליָלה  ְלִהָּכֵׁשל  ָעלּול  מֶֹׁשה  ָהָיה  ְלטֹוָבתֹו, 
אֹוֵמר  ָּדִוד  ָהָיה  ִאּלּו   ,ּוֵמִאיָד ִיְׂשָרֵאל.  ֶאת  ִלְגאֹל 
ִּבְתׁשּוָבה  ָלׁשּוב  ָהָיה  ָיכֹול  ְלָׁשלֹום"   ֵל" ְלַאְבָׁשלֹום: 
ָאִביו  ָּדִוד  ַאַחר  ִלְרּדֹף  ְּבַדְרּכֹו  ֶׁשָהָיה  ַאף  ְׁשֵלָמה, 

ֵסֶפר ַהִּזָּכרֹון 'ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל' עמ' תקצחְלהֹוְרגֹו.

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

ׁשועת

ני ּפְ ם
ֵמֵאיָמַתי זֹוֶכה ַהָּקָטן ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא

ַהָּגדֹל  ַהַּמְרֶאה  ֶאת  ְוֶאְרֶאה  ָּנא  ָאֻסָרה  מֶֹׁשה  "ַוּיֹאֶמר 
ַהֶּזה ַמּדּוַע א ִיְבַער ַהְּסֶנה" (ג ג)

ַּבְּגָמָרא (ַסְנֶהְדִרין קי ב) הּוְבאּו ַּכָּמה ֵּדעֹות ֵמֵאיָמַתי 
זֹוֶכה ַהָּקָטן ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא, ּוֵביֵניֶהן: ְלַרִּבי ֵמִאיר 
ָעה  ִמּׁשָ ִיְצָחק  ַּבר  ַנְחָמן  ּוְלַרב  ָאֵמן,  ֶׁשעֹוֶנה  ָעה  ִמּׁשָ

ֶׁשִּנּמֹול.
ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק  ִלְמצֹא  נּוַכל  ֵאּלּו  ְלֵדעֹות  ֶרֶמז 
"ַמּדּוַע א ִיְבַער ַהְּסֶנה" – ֵאיזֹו ְזכּות עֹוֶמֶדת ָלָאָדם 
ִלְזּכֹות ְּבַחֵּיי ֶנַצח? ִּבְזכּות ֲעִנַּית 'ָאֵמן' – ָראֵׁשי ֵּתבֹות: 
ָראֵׁשי   – 'ִמיָלה'  ִמְצַות  ּוִבְזכּות  ָּנא",  ָאֻסָרה  "ֹמֶׁשה 

ֵּתבֹות: "ַמּדּוַע א ִיְבַער ַהְּסֶנה".
'ַחִּכיָמא ִּבְרִמיָזא' עמ' פה

מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ 364ּפָ תשפ"א

ְּבֵני ֱאמּוִנים: ַמְׁשִליִמים ְּבָאֵמן – ָּכל ְּבָרָכה.

"ְּכִתיב (ִמְׁשֵלי ג כז): 'ַאל ִּתְמַנע טֹוב ִמְּבָעָליו ִּבְהיֹות ְלֵאל 
ָיְד ַלֲעׂשֹות'; ָמה ְמאֹד ָצִרי ִלָּזֵהר לֹוַמר ַהְּבָרכֹות ְּבקֹול 
ָרם. ִאם ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשּיֹוֵדַע ָּבֶהם ֶׁשֲחֵפִצים ַלֲענֹות ַאל 
ִיְמַנע טֹוב ֵמֶהם, ְולֹו ִּתְהֶיה ְצָדָקה יֹוֵתר ִמֶּמָּנה, ִּכי ָּגדֹול 
ַוֲעֵליֶהם  ִעָּלָאה  ִיְתַקֵּלס  ְוָהעֹוֶנה   ּוֵמַהְּמָבֵר ַהְּמַזֶּכה... 

ָתבֹא ִּבְרַּכת טֹוב".
               ('ֶּפֶלא יֹוֵעץ' ֵעֶר ָאֵמן)

"ַאל ִּתְמַנע
   טֹוב 

     ִמְּבָעָליו"
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ש.  ִמיָכֵאל  ַרִּבי  הרה"ג  ֶאת  ַּכּיֹום  ִּתְפְּגׁשּו  ִאם 
ְׁשִליָט"א, א ּתּוְכלּו ְלַהֲאִמין ִּכי ֵמֲאחֹוֵרי ְּדמּותֹו 
ַהְּמַׁשֵּלב  ַמְפִעים  ַחִּיים  ִסּפּור  ִמְסַּתֵּתר  ַהְּצנּוָעה 

ָעָבר ְוהֶֹוה ְּכֶאָחד.
ְּבָׁשִנים  ֲעָׂשרֹות  ִמֶּזה  עֹוֵסק  ש.  ִמיָכֵאל  ָהַרב 
ַלֲאִביֶהם  ּתֹוִעים  ָּבִנים  ְּבֵקרּוב  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות 
ּוְבכֹחַ  ִדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא  ַּכֲאֶׁשר  ַמִים,  ֶׁשַּבּׁשָ
ִאיִׁשּיּותֹו ַהּכֹוֶבֶׁשת הּוא זֹוֶכה ְלַהְצָלָחה ְמֻיֶחֶדת 
ְּבִמיָנּה. ֵמאֹות ַרּבֹות ֶׁשל ָּבִּתים ֶנֱאָמִנים ְּבִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשַעד  ַרִּבים  ְצִעיִרים  ְּפִעילּותֹו.  ִמּכֹחַ  ָלקּום  ָזכּו 
ִהיא,  ָמה  ַיֲהדּות  ָיְדעּו  א  ּבֹוֵגר  ְלִגיל  ְלַהִּגיָעם 
ֵהם ַּכּיֹום ָראֵׁשי ִמְׁשָּפחֹות ֲעֵנפֹות, ַאְבְרֵכי ֶמִׁשי, 

אֹוֲהֵבי ּתֹוָרה ּוְמַדְקְּדִקים ְּבִמְצוֹות – ִּבְזכּותֹו.
ִסּפּורוֹ  ַּגם  ֵהם  ֲחִניָכיו  ֶׁשל  ִסּפּוֵריֶהם  ִּתְרצּו,  ִאם 

ָהִאיִׁשי.
ָהַרב ִמיָכֵאל נֹוַלד ְּבָמרֹוקֹו ּוְלַאַחר ֶׁשָעָלה ָלָאֶרץ 
ִמְׁשַּפְחּתֹו  ִעם  ב  ִהְתַיּׁשֵ ֶׁשַבע,  ְּבִגיל  ִּבְהיֹותֹו 
ׁשֹוֶמֶרת  ָהְיָתה  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ַהָּצפֹון.  ֵמָעֵרי  ְּבַאַחת 
ָמסֶֹרת, אּוָלם ְּכמֹו ִמְׁשָּפחֹות ַרּבֹות ִמּסּוָגּה, א 
 ּתֹוָרִני. ָּכ ַח ֶאת ְּבָנם ְלִחּנּוֶהֱעלּו ְּבַדְעָּתם ִלְׁש
ַבע ְּכֶׁשהּוא ְמֻנָּתק ֵמַהּוַי ּתֹוָרִני  ָּגַדל ַהֶּיֶלד ֶּבן ַהּׁשֶ

ָראּוי ִלְׁשמֹו.
ְּכמֹו  ִסְפרֹו  ְּבֵבית  הֹוִפיעּו  ו',  ְּבִכָּתה  ִּבְהיֹותֹו 
ַמִים ְׁשַנִים ֵמָראֵׁשי ַה'ְּפִעיִלים' ֶׁשל  ַמְלָאִכים ִמּׁשָ
אֹוָתם ָיִמים, ְוֵהֵחּלּו ִּבְפִעילּות ְנבֹוָנה ֶׁשַּתְכִליָתּה 
ַלֲחׁשֹב  ְוַהַּתְלִמיִדים  ַההֹוִרים  ֶאת  ְלַׁשְכֵנַע  ָהְיָתה 
ּתֹוָרִני   ְלִחּנּו ְּבֵניֶהם  ֶאת  ּוְלַהֲעִביר  ֲעִתיָדם  ַעל 

ָראּוי.
ֲאִפּלוּ  ָאמּור  ָהָיה  א  ְמֻיָּדֵענוּ,  ִמיָכֵאל,  ַהֶּיֶלד 
ִלְׁשמַֹע ַעל ְּפִעילּות זֹו, ֶׁשֵּכן ִהיא ָהְיָתה ְמיֶֹעֶדת 
ְקִרי  ַהְּגבֹוָהה,  ְכָבה  ֵמַהּׁשִ ְלַתְלִמיִדים  ְוַרק   ַא
מּוָעה  ִּכּתֹות ז' ְוח'. אּוָלם ִהְתַּגְלְּגָלה ְלָאְזָניו ַהּׁשְ
ְּבִלּבוֹ.  ָחבּוי  ְיהּוִדי  ֵמיָתר  ְועֹוְרָרה  ַהְּפִעילּות  ַעל 
ֵהֵחל  ַמּדּוַע,  ָיִבין  ַעְצמֹו  הּוא  ֶׁשַאף  ִמְּבִלי   ,ְוָכ

ִלְבעֹר ּבֹו ָרצֹון ִלְלמֹד ּתֹוָרה.
ִמֶּמּנּו  ּוִבֵּקׁש  ֵמַהְּפִעיִלים  ְלֶאָחד  ָּפָנה  ַּכֲאֶׁשר 
ְּבֵסרּוב  ַנֲעָנה  ּתֹוָרִני,  ְלמֹוָסד  ַלֲעבֹר  לֹו  ֶׁשְּיַסֵּיַע 
ְרׁשּות  ִקְּבלּו  ַרב  ֶׁשְּבקִֹׁשי  ַהְּפִעיִלים  מּוָבן; 
ְלִהָּכֵנס ֵּבין ָּכְתֵלי ֵּבית ַהֵּסֶפר ִּבְתָנִאים ַמְגִּביִלים, 
ַהְּכָלִלים  ַּבֲהָפַרת  ְּפִעילּוָתם  ֶאת  ְלַסֵּכן  ָרצּו  א 

ֶׁשֻהְּצבוּ ִּבְפֵניֶהם.
ֵהֵחל  הּוא  ְלִהְתָיֵאׁש.  ָחַׁשב  א  ִמיָכֵאל  אּוָלם 
ִלְצעֹק ּוְלִהְתַעֵּקׁש ֶׁשַּגם הּוא רֹוֶצה ַלֲעבֹר ִלְלמֹד 
ְּבמֹוָסד ּתֹוָרִני. ַאט ַאט ִהְתּפֹוְגָגה ִהְתַנְּגדּוָתם ֶׁשל 
ְלִהְצָטֵרף  ִאּשּׁור  ִקֵּבל  הּוא  ּוְלַבּסֹוף  ַהְּפִעיִלים, 
ִמָּכל  ְיָלִדים  ִהְׁשַּתְּתפּו  ּוָבּה  ֶׁשִאְרְּגנּו,  ַלַּקְיָטָנה 
ִהְתָּבֵרר  ַלַּקְיָטָנה  ַהִּגיעֹו  ִעם  ָהָאֶרץ.  ַקְצוֹות 
ִסְפרֹו  ֵּבית  ַּתְלִמיֵדי  ִמָּכל  ַהָּיִחיד  ָהָיה  הּוא  ִּכי 

ֶׁשִהְׁשַּתְכֵנַע ַלֲעבֹר ְלִחּנּו ּתֹוָרִני.
ְּבאֹוָתּה ֵעת ִהְסִּכימּו ַּגם ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ִעם ַהַּצַעד 
ֶׁשָעָׂשה, ִאם ִּכי ַּבֲחָׁשׁש ָּגדֹול, ִמּתֹו ֶׁשָּדְרׁשּו ֶאת 
טֹוָבתֹו. ָמה ַּגם ֶׁשְּמַנֲהֵלי ַהּמֹוָסד ַהּתֹוָרִני ֶׁשֵאָליו 
ַלְּדִריׁשֹות  ַעְצָמם  ְלַהְתִאים  ִהְׁשַּתְּדלּו  ִנְכַנס 
ָהָיה  ִנְרֶאה  ּוֵביְנַתִים  ַההֹוִרים,  ֶׁשל  ַהִּלּמּוִדּיֹות 
סּוָגה  ַהּתֹוָרה  ְלעֹוַלם  ִמיָכֵאל  ֶׁשל  ַּדְרּכֹו  ִּכי 

ַּבּשֹׁוַׁשִּנים.
ִמֵּכן;  ְלַאַחר  ִּכְׁשָנַתִים  ִהְתחֹוֵלל  ֶׁשַהִּמְפֶנה  ֶאָּלא 
אַֹרח  ַהְּמַנֵהל  ְלַנַער  ְוָהָיה  ָּגַדל  ֶׁשְּכָבר  ְלִמיָכֵאל 
ָנה ַהָּבָאה  ַחִּיים ֲחֵרִדי ַלֲחלּוִטין, ָהָיה ָּברּור ֶׁשַּבּׁשָ
הּוא ַמְמִׁשי ִליִׁשיָבה ֲחֵרִדית. ָלֵכן, הּוא ֻהְפַּתע 
ְּבתֶֹקף   ְלָכ ִמְתַנְּגִדים  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֵני  ִּכי  ְלַגּלֹות 
ַּדְוָקא   ַמְמִׁשי הּוא  ִּכי  ָּברּור  ָהָיה  ִמִּצָּדם,  ַרב. 
ֶאת  ְלַמּצֹות  יּוַכל  ִקּוּו   ָּכ ָׁשם,  ִּתיכֹוִני.  ְלמֹוָסד 
ְוִלְרּכֹׁש  ְׁשִאיָפָתם,  ְּכִפי  ַהְּברּוִכים,  ִּכְׁשרֹונֹוָתיו 

ִמְקצֹוַע ְמֻכָּבד ֶׁשִאּתֹו יּוַכל 'ִלְחיֹות' ֶאת ַהַחִּיים.
ְוָׁשֵלו,  ָרגּוַע  ּכֹה  ַעד  ֶׁשָהָיה  ִמיָכֵאל  ֶׁשל  עֹוָלמֹו 
ֵהֵחל ִלְגעֹׁש ְוִלְרעֹׁש: ִמִּצּדֹו ָהֶאָחד ֶׁשל ַהִּמְתָרס 
ְלָכל  ְלַלּוֹותֹו  ֶׁשִהְמִׁשיכּו  ְוַהְּפִעיִלים  הּוא  ָעְמדּו 
אֶֹר ַהֶּדֶר, ְוַעָּתה ִנּסּו ַלֲעזֹר לֹו ְּכֵמיַטב ְיָכְלָּתם 
ְקדֹוָׁשה,  ִּביִׁשיָבה  ִלְלמֹד  ְׁשִאיָפתֹו  ֶאת  ְלַהְגִׁשים 

ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֵני  ָעְמדּו  ַהִּמְתָרס  ֶׁשל  ִני  ַהּׁשֵ ּוִמִּצּדֹו 
ֶׁשָּדְרׁשּו ְּבַתִּקיפּות ְלַהֲעִבירֹו ְלמֹוָסד ִּתיכֹוִני.

ִמְׁשַּפְחּתֹו,  ְּבֵני  ֶׁשל  ָיָדם  ָּגְבָרה  ָּדָבר  ֶׁשל  ְּבסֹופֹו 
ּוִמיָכֵאל ָהֳעַבר, ִּכְמַעט ְּבכֹחַ, ְלמֹוָסד ִּתיכֹוִני.

ֶאָּלא ֶׁשִאם ֵאי ִמי ָחַׁשב ֶׁשּיּוַכל ְלַנֵּצַח ֶאת רּוחֹו 
ֶׁשל ַהַּנַער ַהִּגּבֹור, ֲהֵרי ֶׁשַּבֶהְמֵׁש ִהְתָּבֵרר לֹו ִּכי 
ַּפַעם  ָּבַרח  ָהַעְקָׁשן  ִמיָכֵאל  ָמָרה;  ָטעּות  ָטָעה 
 א ֶּדֶר ַאַחר ַּפַעם ֵמַהּמֹוָסד ֶׁשּבֹו ָלַמד, ּוְבֶדֶר
ִהִּגיַע ְלֵבית הֹוָריו. מּול הֹוָריו ָּפַרץ ִמיָכֵאל ִּבְבִכי 

ַמר ְוִהְתַחֵּנן ֶׁשַּיֲעִבירּו אֹותֹו ִליִׁשיָבה ְקדֹוָׁשה.
ְוֵהם  ְּבֶעְמָּדָתם  ְלִהְתַּבֵּצר  ָּבֲחרּו  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֵני 
ֶׁשֵהם   ּתֹו ַלִּתיכֹון,  ְּבכֹחַ  אֹותֹו  ְוֶהֱחִזירּו  ָׁשבּו 
ַהִּסּפּור  ִנית.  ַּבּׁשֵ ִלְברֹחַ  ָיִהין  ְלַבל  ָעָליו  ְמַאְּיִמים 
ַעד  ְּפָעִמים,  ֶׁשל  ַרב  ִמְסָּפר  ַעְצמֹו  ַעל  ָחַזר 
ֶׁשְּלַבּסֹוף ִהִּגיַע ִמיָכֵאל ַלַּמְסָקָנה ֶׁשְּבֶדֶר זֹו א 

יּוַכל ְלַהְגִׁשים ֶאת ְרצֹונֹו.
ִהְמִׁשיָכה  ְּבִלּבוֹ  אּוָלם  ִנְכַנע,  הּוא  חּוץ  ְּכַלֵּפי 
ַהֶּטַבע   ְּבֶדֶר ִּכי  ֵהִבין  ִמּׁשֶ ָהָרצֹון.  ֵאׁש  ִלְבעֹר 
ָּכלּו ָּכל ַהִּקִּצין, ֶהֱחִליט ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבֶּנֶׁשק ַהּטֹוב 
ַהְחָלָטה  ָּגְמָלה  ְּבִלּבוֹ  ַהְּתִפָּלה.  ְּבֶנֶׁשק  ְּביֹוֵתר, 
ָלצּום, ְלִהְתַּפֵּלל ְוִלְזעֹק ַלה' ִּבְתִחָּנה ַעד ֶׁשְּיַרֲחמּו 
ַמִים ְוַיֲעִבירּוהּו ֵמַהִּתיכֹון ֶׁשּבֹו הּוא  ָעָליו ִמן ַהּׁשָ

לֹוֵמד ִליִׁשיָבה ְקדֹוָׁשה.
ֶאת  ִמְּלַמֵּמׁש  ִאֵחר  א  ְוָהַעְקָׁשן  ַהָּצִעיר  ַהַּנַער 
עֹות  ַהּׁשָ ּוְׁשמֹוֶנה  ַאְרָּבִעים   ְּבֶמֶׁש ַהְבָטָחתֹו. 
ְלִפיו,  ּוַמְׁשֶקה  ָמזֹון  ִהְכִניס  א  הּוא  ַהְּקרֹובֹות 
ּוְבֶמֶׁש ָּכל אֹוָתן ָׁשעֹות הּוא ַרק ָיַׁשב ְוִהְתַּפֵּלל 

ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש ִלְפֵני ה' ֶׁשְּיַחְּלצֹו ִמֵּמַצר.
ּכֹחֹוָתיו  ִּכי  ָחׁש  ַּכֲאֶׁשר  צֹום,  ֶׁשל  יֹוַמִים  ְלַאַחר 
אֹוְזִלים, ִהִּגיָעה ֵאָליו ַהְּיׁשּוָעה ְּבַמְפִּתיַע. ְנִקיָׁשה 
ִנְראּו  ּוַבֶּפַתח  ַחְדרֹו,  ֶּדֶלת  ַעל  ִּפְתאֹום  ִנְׁשְמָעה 
ּתֹוָרִני.  ְלמֹוָסד  ִנְכַנס  ֶׁשִּבְזכּוָתם  ַהְּפִעיִלים  ְׁשֵני 
ֵמָאז  ֶׁשָחְלָפה  ַהְּתקּוָפה   ְּבַמֲהַל ְלִדְבֵריֶהם, 
ְלַאְּתרֹו.   ֶּדֶר ְּבָכל  ִנּסּו  ֵהם  ַלִּתיכֹון,  ְּבכֹחַ  ֻהְכַנס 
הּוא  ֵהיָכן  ְלַגּלֹות  ִהְצִליחּו  ָהַאֲחרֹוִנים  ַּבָּיִמים 
ִנְמָצא, ָטְרחּו ּוָפנּו ְלַאַחד ִמְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ּוְׁשָאלּוהּו 
הֹוָרה  ָּגדֹול  אֹותֹו  ְּבכֹחַ.  ְלהֹוִציאֹו  ְלַנּסֹות  ַהִאם 
ַהִּמְׁשָּפָחה,  ִעם  ְּבַהְסָּכָמה  ְוִלְפעֹל  ְלַנּסֹות  ָלֶהם 
ֶאת  ְלַחֵּזק  ַעָּתה  ָּבאּו  ֵהם  ְלהֹוָרָאתֹו  ּוְבֶהְתֵאם 

רּוחֹו.
ְרוּוָיה  ֶנֶפׁש  ִׂשיַחת  ֶׁשל  ֲאֻרָּכה  ָׁשָעה  ְלַאַחר 
ְּבִדְבֵרי ִעידּוד ְוִחּזּוק, ִנְפְרדּו ַהְּפִעיִלים ִמִּמיָכֵאל 
ּבֹו  ֶׁשִּיְׁשַּתֵּמׁש  ְּכֵדי  ָהגּון  ֶּכֶסף  ְׁשַטר  לֹו  ְוֶהֱעִניקּו 
ִּכְרצֹונֹו. ֵהם א ָחְלמּו ְלֶרַגע ַעד ַּכָּמה ַמֵהר הּוא 
ִנְדֲהמּו  ֵהם  ְלָמֳחָרת  ְּכָבר  ַהִהְזַּדְּמנּות;  ֶאת  ְיַנֵּצל 
ִלְׁשמַֹע ִּכי ִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבֶּכֶסף ֶׁשִּנַּתן לֹו ְּכֵדי ִלְנסֹעַ 
ְּבַאַחת  ְלִהְׁשַּתֵּלב  ִהְסִּפיק  ּוְכָבר  ִלירּוָׁשַלִים, 

ֵמַהְּיִׁשיבֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשִּנְמָצאֹות ָּבּה.
ִּכי  ִלְׁשמַֹע  ֻהְפְּתעוּ  א  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָיִמים  ַּכָּמה 
ְוֵהם  ִלירּוָׁשַלִים,  ַאֲחָריו  ַאף  ָעלּו  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֵני 

ְמַנִּסים ְלַהְחִזירֹו ְּבכֹחַ ַלִּתיכֹון...
ָעה ְלַסֵּיַע  ִּבְתִחָּלה ָסְברּו ַהְּפִעיִלים ִּכי ִהִּגיָעה ַהּׁשָ
ֻעְבָּדה  ְּבָצְרַפת,  ַלְּיִׁשיָבה  ֵמָהָאֶרץ  ִלְברֹחַ  לֹו 
אּוָלם  ְּגדֹוָלה,  ִלְסָעָרה  לֹו  ִלְגרֹם  ָהְיָתה  ֶׁשְּיכֹוָלה 
ֶאָחד  ַהִּפְתרֹון.  ִנְמָצא  ָׁשַמִים  ְּבַחְסֵדי  ְלַבּסֹוף, 
ֲעִקיָפה  ַהְׁשָּפָעה  לֹו  ֶׁשָהְיָתה  ָהַרָּבִנים,  ִמְּגדֹוֵלי 
ַהַּפְרִׁשָּיה  ַעל  ָׁשַמע  ִמיָכֵאל,  ֶׁשל  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ַעל 
ַהַּמָּצב.  ֶאת  ִהִּציל  ָהַרָּבה  ּוִבְתבּוָנתֹו  ָהֲעגּוָמה, 
ִהִּגיעּו  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ִעם  ֲאֻרָּכה  ִׂשיָחה  ְלַאַחר 
ְּכֶנֶגד   ְלַהֵּל יּוְכלּו  א  יֹוֵתר  ִּכי  ַלַּמְסָקָנה  ַהָּללּו 

רּוחֹו ֶׁשל ַהֶּיֶלד.
ַּבּתֹוָרה  ַלֲהגֹות  ְוֵהֵחל  ַלְּיִׁשיָבה  ָׁשב  ִמיָכֵאל 
ְּבַהְתָמָדה ַרָּבה, ַעד ֶׁשָּגַדל ְלֵׁשם ּוְלִתְפֶאֶרת, ְוַאף 
ְּבדֹוֵרנּו.  ָהַרִּבים  ְמַזֵּכי  ְּגדֹוֵלי  ֵּבין  ְלִהָּמנֹות  ָזָכה 
ֶׁשֶּנֶאְמָרה  ַאַחת  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ְּבכָֹחּה  זֹאת  ְוָכל 

ְלַאַחר ֶׁשָּכלּו ָּכל ַהִּקִּצין.
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הֹוָדָאה ַעל ִחּדּוׁש ּכֹחֹות ָהָאָדם
ֻהְזְּכָרה  א  ּכַֹח'  ַלָּיֵעף  'ַהּנֹוֵתן  ִּבְרַּכת 
ַּבְּגָמָרא  ֶׁשהּוְבאּו  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ְּבֵסֶדר 
ֲחִתיַמת  ְלַאַחר  ִנְתְקָנה  ִהיא  ב).  ס  (ְּבָרכֹות 
ַעל  ְּכהֹוָדָאה  ַהְּגאֹוִנים,  ְיֵדי  ַעל  ַהַּתְלמּוד, 
ְּבָכל  לֹו  ַוֲהָׁשָבָתם  ָהָאָדם  ַהּכֹחֹות  ִחּדּושׁ 
ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ִּפי  ַעל  ָנה,  ַהּׁשֵ ְלַאַחר  ּבֶֹקר 
(ְיַׁשְעָיה מ כט): "נֵֹתן ַלָּיֵעף ּכֹחַ ּוְלֵאין אֹוִנים 
ַהְּגאֹוִנים  ֶׁשִּתְּקנּוָה  ַהִּסָּבה  ַיְרֶּבה".  ָעְצָמה 
ִמְּפֵני  ִהיא  ַהַּתְלמּוד,  ֲחִתיַמת  ְלַאַחר 
ֶׁשָראּו ֶׁשָּיְרָדה ָלעֹוָלם ֲעֵיפּות ְוַתּשּׁות ּכֹחַ, 
ְמֻיֶחֶדת  ְּבָרָכה  ְלַתֵּקן  ְלָנכֹון  ָראּו   ּוְלִפיָכ
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָלנּו  ֶׁשּנֹוֵתן  ְוָהעֹז  ַהּכֹחַ  ַעל 
ֵסֶדר  ַהּיֹום'  ('ֵסֶדר  זֹו  ְּתִׁשיׁשּות  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר 

ַחר).  ִּבְרַּכת ַהּׁשַ

ֶאת  זֹו  ִלְבָרָכה   ִהְסִמי מו)  (או"ח  ַהּטּור 
ַהָּפסּוק  ַעל  ב)  כה  (ְּתִהִּלים  ַהִּמְדָרׁש  ִּדְבֵרי 
ַרָּבה  ַלְּבָקִרים  "ֲחָדִׁשים  כג):  ג  (ֵאיָכה 
ְּבַיד  ִּפָּקדֹון  ַמְפִקיד  ָוָדם  ָּבָׂשר   ;"ֱאמּוָנֶת
ּוְמֻקְלָקל.  ָּבלּוי  לֹו  ַמְחִזירֹו  ְוהּוא  ֲחֵברֹו, 
ֲאָבל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא – ָהָאָדם ַמְפִקיד 
ָּכל ֶעֶרב ֶאת ִנְׁשָמתֹו ְּבָידֹו ְּכֶׁשִהיא ֲעֵיָפה, 
ְּכָכל  ּוְרגּוָעה.  ֲחָדָׁשה  לֹו  ַמְחִזיָרּה  ְוהּוא 
ִּכְתֵפי  ַעל  ַהֻּמָּטִלים  ְוַהַּמֲעָמס  ֶׁשָהעֹל 
ְלהֹודֹות  ָעָליו   ָּכ יֹוֵתר,  ְּגדֹוִלים  ָהָאָדם 
ִמְּלַבד  ָנתֹו,  ִמּׁשְ ֶׁשְּבקּומוֹ  ַעל  ִלּבֹו  ִמֶּקֶרב 
ִהְסַּתְּלָקה,  ָהֶאְתמֹול  ִמּיֹום  ֶׁשֲעֵיפּותוֹ 
ִהְתַוֵּסף ּבֹו עֹוד ּכֹחַ ָועֹז ַלֲעסֹק ַּבֲעַמל יֹומֹו 

(ִסּדּור 'ְצלֹוָתא ְּדַאְבָרָהם' עמ' נד). 

ִחּדּושׁ  ַעל  ַרק  מֹוִדים  ָאנּו  ֵאין  זֹו  ִּבְבָרָכה 
ּכֹחֹות  ִחּדּושׁ  ַעל  ַּגם  ִאם  ִּכי  ַהּגּוף,  ּכֹחֹות 
ַהְּנָׁשָמה. ֶׁשֵּכן ַּבַּלְיָלה ֶטֶרם ֶלְכֵּתנּו ִליׁשֹן, 
ַּגם  ֶאָּלא  ַהּיֹום  ֵמֲעַמל  ָעֵיף  ַהּגּוף  ַרק  א 
ּכֹחֹות  ַרק  א  ָנֵתנּו  ִמּׁשְ ְּבקּוֵמנּו  ַהְּנָׁשָמה. 
ֶאָּלא  ּוִמְתַרַעְנִנים,  ִמְתַחְּדִׁשים  ּגּוֵפנּו 
ַּגם  ּכֹחַ  ְונֹוֶתֶנת  ְמַסַּיַעת  ַהֵּליִלית  ַהְּמנּוָחה 
ּבֶֹקר  ְּבָכל  ָלקּום  ֶׁשּנּוַכל  ְּכֵדי  ְלִנְׁשָמֵתנּו 
ִרַּנת   – ַחִּיים'  ('ִׂשְפֵתי  ַּתְפִקיֵדנּו  ֶאת  ּוְלַמֵּלא 

ַחִּיים עמ' ס').

ְּבָרָכה ֶׁשֹּלא ֻהְזְּכָרה ְּבִדְבֵרי ֲחָז"ל
 ְלָבֵר ֶׁשֵאין  ֶׁשָּנְקטּו  ֵמָהִראׁשֹוִנים  ֵיׁש 
ְלהֹוִסיף  ּכֹחַ  ְּבָיֵדינּו  ֶׁשֵאין  ְלִפי  זֹו,  ְּבָרָכה 
ְּבָרכֹות ְלַאַחר ֲחִתיַמת ַהַּתְלמּוד (ְרֵאה ֵסֶפר 
ְוַאף  ִראׁשֹוִנים,  ַּכָּמה  ְּבֵׁשם  פז  סי'  ְּבָרכֹות  ָהָאגּור 
ָהַרְמָּב"ם א ְּכָלָלּה ְּבֵסֶדר ַהְּבָרכֹות), ְוָכ ָּפַסק 

ְלָחן ָערּו' (או"ח מו ו).  ַה'ּׁשֻ
ְּבָרָכה  ֶׁשָּכְללּו  ֵמָהִראׁשֹוִנים  ֵיׁש  ְואּוָלם 
סי'  ְסמַ"ג  (ְרֵאה  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ְּבֵסֶדר  זֹו 
ֶׁשָּכַתב  ַרִׁש"י  ַּדַעת  ִלְכאֹוָרה  ִהיא  ְוֵכן  כז), 
(ֵסֶפר ַהַּפְרֵּדס סי' ה): "ֵאין ָלחּוׁש ִאם הֹוִסיפּו 
ִלְפחֹת,  ֶׁשֹּלא  ֶאָּלא  נֹאַמר  ֶׁשֹּלא  ְּבָרכֹות, 
ַעל   ּוְלָבֵר ְרׁשּות  לֹו  ֵיׁש  ְלהֹוִסיף  ֲאָבל 
ָּכל ְּדָחִביב ֵליּה". ְוָכ ָּפַסק ָהַרמָּ"א (ָׁשם). 
ַהָּב"ח (ָׁשם ד"ה עֹוד ְּבָרָכה ַאַחת) ַאף ַמֲעֶלה 
ִמַּתָּקַנת  ֵאיֶנָּנה  זֹו  ֶׁשְּבָרָכה  ֶאְפָׁשרּות 
ֶהֱעִתיקּוָה  ֶׁשֵהם  ֶאָּלא  ַהַּקְדמֹוִנים, 
ְּבִסּדּוֵריֶהם ַעל ִּפי ִּגְרַסת ַהְּגָמָרא ֶׁשָהְיָתה 

ִלְפֵניֶהם. 
ְסָפַרד  ְּבֵני  ֵאֶצל  ַּגם  ַהִּמְנָהג  ָּפַׁשט  ַּכּיֹום 
ָהֲאִר"י  ּוְכַדַעת  ּוַמְלכּות,  ְּבֵׁשם  ְלאֹוְמָרּה 
ּוְכִפי  פ"ב).  ַהְּתִפָּלה  ַׁשַער  ַחִּיים'  ֵעץ  ('ְּפִרי 
ֶׁשָּכַתב ַהִחידָ"א ('טֹוב ַעִין' סי' ז ד"ה ּוִמַּטַעם): 
ִּבְרַּכת  לֹוַמר  ְקִהּלֹות  ְּבַכָּמה  ט  "ִנְתַּפּׁשֵ
'ַהּנֹוֵתן ַלָּיֵעף ּכֹחַ', ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהיא ְּבָרָכה 

ְלָחן ָערּו 'ִנְדֶחה'  ֻּכָּלּה ְמֻחֶּדֶׁשת, ּוָמָרן ַּבּׁשֻ
ָזָצ״ל  ָהֲאִר״י  ְּדַרֵּבנּו  ְּדֵמַאַחר  ָלּה.  ְקִרי 
ָּכַתב ֶׁשֵּיׁש ְלאֹוְמָרּה ּוֵפֵרׁש סֹוָדּה, ֵּכן ָראּוי 
ַלֲעׂשֹות. ְּדַוַּדאי ִאּלּו ָמָרן ָז״ל ָיַדע ִמְּגֻדַּלת 
ֱהֵוה  ֵּכן  ְלאֹוְמָרּה,  ָאַמר  ְוֶׁשהּוא  ָהֲאִר״י 

ָעִביד עּוְבָדא ְּבַנְפֵׁשיהּ". 

ַמְׁשָמֻעּיֹות נֹוָספֹות ִלְבָרָכה זֹו
ַהַּתְרּגּום יֹוָנָתן ְמָפֵרׁש ֶאת ַהָּפסּוק (ְיַׁשְעָיה 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשּנֹוֵתן  ּכֹחַ" –  ַלָּיֵעף  כט): "נֵֹתן  מ 
ַהְּצֵמִאים  ַלַּצִּדיִקים  ָחְכָמה  הּוא   ָּברּו
ַּכָּכתּוב  ַהּתֹוָרה,  ְלִדְבֵרי  ּוִמְׁשּתֹוְקִקים 
 ַנְפִׁשי ָּכַמּה ְל (ְּתִהִּלים סג ב): "ָצְמָאה ְל
ְבָׂשִרי ְּבֶאֶרץ ִצָּיה ְוָעֵיף ְּבִלי ָמִים". ַעל ִּפי 
זֹאת ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַחִּיים ַּפַלאִג'י ֶׁשִּבְבָרָכה זֹו 
ַהָּקדֹוׁש  ָלנּו  ֶׁשּנֹוֵתן  ַהּכֹחַ  ַעל  מֹוִדים  ָאנּו 
ָּברּו הּוא ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה ַלְמרֹות ִטְרדֹות 
ַהָּגלּות ('ָיֶפה ַלֵּלב' ֻקְנְטֵרס ַאֲחרֹון או"ח מו ט).

ְיַכּוֵן  "עֹוד  ָּכַתב:  ט)  (ֶּפֶרק  ָּתִמיד'  ְּב'עֹוַלת 
הּוא,   ָּברּו ְלַהָּקדֹושׁ  הֹוָדָאה  ָלֵתת  ָּבֶזה 
ָהָאָדם  ֶׁשַּמְרִּגיׁש  ְּפָעִמים  ֶׁשַּכָּמה  ַעל 
נֹוֵתן  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַוֲעֵיפּות,  ֻחְלָׁשה 
ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַלֲעׂשֹות  לֹו  ְועֹוֵזר  ּכֹחַ  לֹו 
ְּברּוָחִנּיּות  ֵהן  ְמאֹד,  לֹו  ַהִּנְצָרִכים  ְּדָבִרים 
 ֵאי ְּבחּוׁש  רֹוֶאה  ּוַמָּמׁש  ְּבַגְׁשִמּיּות,  ְוֵהן 
חּוץ  ִעּמֹו  עֹוֶׂשה  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש 

ְלֶדֶר ַהֶּטַבע".
ֶׁשֵּיׁש  (ָׁשם)  ַהּיֹום'  ְּב'ֵסֶדר  ָּכַתב  עֹוד 
ְּבַמְׁשָמעּות ַהְּבָרָכה ַּגם ְּתִפָּלה ַעל ֶהָעִתיד 
ַלֲעסֹק  ַחִיל  ַוֲאִזירּות  ּכֹחַ  ָלנּו  "ֶׁשִּיֵּתן   –
ַנֲעצֹר  א  ְוַכּשּׁוָרה  ַּכָּדת  ּוַבִּמְצָוה  ַּבּתֹוָרה 

ַחִיל ֵמֲעׂשֹות ָּכל ַהָּבא ִמָּיֵדינּו".

ִמּקּוָמּה ֶׁשל ִּבְרַּכת 'ַהּנֹוֵתן ַלָּיֵעף ּכַֹח'
ָּכַתב  ו)  ס"ק  מו  (או"ח  ְּתׁשּוָבה'  ְּב'ַׁשֲעֵרי 
ֶאת  לֹוַמר  ְלַהְקִּפיד  ֵיׁש  ַהּסֹוד  ִּפי  ֶׁשַעל 
ִּבְרַּכת  ְלַאַחר  ּכַֹח'  ַלָּיֵעף  'ַהּנֹוֵתן  ִּבְרַּכת 
'ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים', ְוֵכן הּוא ְּבִסּדּור ָהֲאִר"י. 
ְלאֹוְמָרּה  הּוא  ַהְּמֻקָּבל  ַהִּמְנָהג  אּוָלם 
ּוְבִסּדּור  ֵׁשָנה'.  'ַהַּמֲעִביר  ִּבְרַּכת  קֶֹדם 
'ְצלֹוָתא ְּדַאְבָרָהם' (עמ' נז) ִהְסִּביר ֶׁשֱהיֹות 
 ְלִפיָכ ַּבַּתְלמּוד,  ִנְזְּכָרה  א  זֹו  ֶׁשְּבָרָכה 
ַהְּקָצרֹות  ַהְּבָרכֹות  ָּכל  ַאַחר  ֶנֱאֶמֶרת  ִהיא 
ְוקֶֹדם 'ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה' ֶׁשִהיא ְּבָרָכה ֲאֻרָּכה. 
ֶׁשֻהְזְּכרוּ  ַהְּבָרכֹות  ֵּבין  ְלַהְבִּדיל  ְּכֵדי  זֹאת 
ְלַאַחר  ֶׁשִּנְתְקָנה  זֹו  ִלְבָרָכה  ַּבַּתְלמּוד, 

ֲחִתיַמת ַהַּתְלמּוד. 
ֵמָאֶלְּכַסְנֶדּר  ִיְׂשָרֵאל'  ַה'ִּיְׂשַמח  ָהַרִּבי  ַעל 
ֵמַרָּבֵני  ֶאָחד  ְלָפָניו  ָּבא  ֶׁשַּפַעם  ְמֻסָּפר 
ּפֹוִלין ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהָיה ִאיׁש ָחלּוׁש, ְּבָכל 
ִלְתִפָּלה.  ַּבֲהָכנֹות  ְמאֹד   ַמֲאִרי ָהָיה  זֹאת 
ַעד ְּכֵדי ָּכ ֶׁשִּמּתֹו ַהְקָּפָדתֹו ֶׁשֹּלא ִלְטעֹם 
ָּדָבר קֶֹדם ַהְּתִפָּלה, א ָהָיה טֹוֵעם ְּכלּום 
ַהּיֹום.  ַּבֲחצֹות   – ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ֶׁשִּסֵּים  ַעד 
ַּכֲאֶׁשר ֵהִעיר לֹו ָהַרִּבי ִּכי ֵמחֹוָבתֹו ִלְׁשמֹר 
ַעל ְּבִריאּותֹו, ֵהִׁשיב אֹותֹו ַרב: "ְמָבֵר ֲאִני 
ּכֹחַ',  ַלָּיֵעף  'ַהּנֹוֵתן  ִּבְרַּכת  ֶאת  ּבֶֹקר  ְּבָכל 

ּוִמָּכ ֲאִני ׁשֹוֵאב ֶאת ּכִֹחי".
"ִאם ּכֹה ַמֲעִרי ַאָּתה ֶאת ּכָֹחּה ֶׁשל ְּבָרָכה 
ֻמְסֶּתֶרת,  ְּבתֹוָכָחה  ָהַרִּבי  ֱהִׁשיבֹו  זֹו", 
ְּבכֹחַ  ִּתְתַאֵּזר   ָּכ ְלִהְתַּפֵּלל.  ָנא  "ַהְקֵּדם 
ּוְגבּוָרה ְּכָבר ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר..." ('ֲאֻגַּדת ֵאזֹוב' 

עמ' פח). 

ְּתִפָּלה ֶׁשִהְפִריָדה ֵּבין עֹוָלמֹות

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ֶׁשִהְפ ּלה

סִסּפּו
עעלַ
ִ ם

ֵעף ּכַֹח' ת 'ַהּנֹוֵתן ַלּיָ ְ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
רכת 'ַהנ

נִניננִני ּפְ ם 

ָּברּו ַאָּתה ה' ֱאֵקינוּ ֶמֶל ָהעֹוָלם ַהּנֹוֵתן ַלָּיֵעף ּכֹחַ – ַעל ֶׁשִהְּנ ֵמִׁשיב ַלּגּוף ֶאת 
ִנְׁשָמתֹו ָהֲעֵיָפה ִמּיֹום ָהֶאְתמֹול ְּכֶׁשִהיא ְרגּוָעה ּוְטעּוָנה ְּבכֹחַ ְמֻחָּדׁש ַלֲעַמל ַהּיֹום. 
ָאֵמן – ֱאֶמת ֶׁשָעֵלינּו ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ֶׁשְּמַחֵּדׁש ֶאת ּכֹחֹות ָהָאָדם ִמֵּדי יֹום ְּבקּומֹו 

ָנתֹו. ִמּׁשְ


