
ר ְדּבָ ּמִ ת ּבַ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ָּברּו ֶׁשְּיָצָרנּו ִּבְבִחיַנת 'ְּבֵראִׁשית'
"ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית 

ֲאבָֹתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ָּכל ָזָכר ְלֻגְלְּגָתם" (א ב)
ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  ֶאת  "ְׂשאּו  ִלְכּתֹב:  ָהָיה  ַּדי  ִלְכאֹוָרה, 

ִיְׂשָרֵאל", ַמּדּוַע ָנַקט ַהָּכתּוב: "ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש..."?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ְיהּוָדה ַטאַּבאק ִמִּסיֶגט: 

ִּבְּקָׁשה ַהּתֹוָרה ְלַהְדִּגיׁש ְּבָכ ִּכי ְלָכל ְיהּוִדי ֵיׁש ִיעּוד 
ִנְׁשַלח  א  ּוֵמעֹוָלם  ָלעֹוָלם,  ִנְׁשַלח  ֶׁשִּלְׁשמֹו  ְמֻיָחד 
ַהָּכתּוב:  ָאַמר   ְלִפיָכ ְלָפָניו.  ֶזה  ִיעּוד  ְלַבֵּצַע  ָאָדם 
"ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל". ְלַלֶּמְד ֶׁשָּכל 
ְוִראׁשֹון  'רֹאׁש'  ִּבְבִחיַנת  הּוא  ֲהֵרי  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני  ֶאָחד 
ְּבַיַחס ַלַּתְפִקיד ֶׁשִּלְׁשמֹו ִנְבָרא, ּוִמְּפֵני ֲחִביבּוָתם זֹו ֵהם 

ִנְמנּו.
ִּבְתִפַּלת  ָבִחים  ַהּׁשְ ֵסֶדר  ֶאת  ַאף  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש   ְּבָכ
ִלְכאֹוָרה  ְּבֵראִׁשית";  יֹוֵצר  "יֹוְצֵרנּו  ְּדַרָּבָנן':  'מֹוִדים 
ַהֵּסֶדר:  ֶאת  ְלַׁשּנֹות   ָצִרי ָהָיה  ַהְּבִריָאה  ֵסֶדר  ְלִפי 
"יֹוֵצר ְּבֵראִׁשית יֹוְצֵרנּו"? ְוֵיׁש לֹוַמר ִּכי ַּכּוָָנֵתנוּ ְלַׁשֵּבַח 
ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשל  ֶׁשְּיִציָרתֹו  ָהֲאמּוָרה  ַהַּמֲעָלה  ַעל   ְּבָכ
ֶׁשֵּמעֹוָלם   – ְּבֵראִׁשית"  "יֹוֵצר  ִּבְבִחיַנת  ִהיא  ִמִּיְׂשָרֵאל 

א נֹוַצר ָאָדם ְּכמֹותֹו. 
'ֵעֶר ַׁש"י'

ִקּיּום ִמְצַות 'ְוָאַהְבָּת' ִּבְמִנַּית ַהְּבָרכֹות
"ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית 

ֲאבָֹתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ָּכל ָזָכר ְלֻגְלְּגָתם" (א ב)
ִמְּלׁשֹון ָהַרְמָּב"ם (ְּתִפָּלה ז טז) ַעל ַּתָּקַנת 'ֵמָאה ְּבָרכֹות': 
"ּומֹוֶנה ָּכל ַהְּבָרכֹות ַעד ֶׁשַּיְׁשִלים ֵמָאה ְּבָרכֹות", ִּדֵּיק 
ַהַּתָּקָנה  ְּבִקּיּום  ְמֻיֶחֶדת  ַמֲעָלה  ִּכי  ִמְּבִריְסק,  ַהְּגִרי"ז 

ִהיא ִלְמנֹות ְּבפַֹעל ֶאת ַהְּבָרכֹות ַעד ְלַהְׁשָלַמת ֵמָאה.
ִחָּבָתן   ִמּתֹו" ַהּקֹוֵדם:  ַּבָּפסּוק  ַרִׁש"י  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל 
ְלָפָניו מֹוֶנה אֹוָתם ָּכל ָׁשָעה", ֵּבֵאר ַהְגִּר"י ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין 
ַרָּבּה ֶׁשל 'ָרַמת ֶאְלָחָנן' ַאף ֶאת ַטַעם ְמִנַּית ַהְּבָרכֹות: 
ְּכִפי ֶׁשִּצּוּוי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלמֶֹׁשה ִלְמנֹות ֶאת ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ָנַבע ֵמֲחַמת רֹב ֲחִביבּוָתם ְלָפָניו, ָּכ ַּגם ְמִנַּית 
ֶאת  ְלַהְראֹות  ְּכֵדי  נֹוֲעָדה  ִמִּפינּו  ַהּיֹוְצאֹות  ַהְּבָרכֹות 

ַאֲהָבֵתנּו ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא.
'ְּתׁשּובֹות ְוַהְנָהגֹות' ח"ב סי' קכט; 'ֲחׁשּוֵקי ֶחֶמד' יֹוָמא נה א

ִעַּקר ַהְּתִפָּלה – ְּכֶנֶגד ָהָארֹון
"ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ִמֶּנֶגד ָסִביב ְלאֶֹהל מֹוֵעד ַיֲחנּו" (ב ב)

ַעל  ַהִּמְדָרׁש  ִּדְבֵרי  ֶאת  ַרִׁש"י  ֵהִביא  ַלָּפסּוק  ְּבֵפרּוׁשֹו 
ְיִריחֹו,  ֶאת  ְלַהֲחִריב   ְּכֶׁשָהַל" ט):  ב  (במ"ר  ֶזה  ָּפסּוק 
ֶאת  ָׁשם  ַלֲעׂשֹות  ַאֶּתם  'ֲעִתיִדים  ְיהֹוֻׁשַע:  ָלֶהם  ָאַמר 
ָּבת, ַאל ִּתְרֲחקּו ִמן ָהָארֹון יֹוֵתר ִמן ַאְלַּפִים ַאָּמה  ַהּׁשַ
ִאין ָלבֹוא ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני  ְלָכל רּוַח, ָלָּמה? ֶׁשִּתְהיּו ַרּׁשָ

ָהָארֹון ְּבַׁשָּבת'".
ַּדְוָקא  ֶׁשִּיְתַּפְּללּו  ְיהֹוֻׁשַע  ִהְקִּפיד  ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ְוֵיׁש 
יּוְכלּו  ֵמָהָארֹון  ִיְתַרֲחקּו  ִאם  ַאף  ֲהא  ָהָארֹון,  ִלְפֵני 

ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִמְנָין ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשִּיְהיּו? 
ֵּבֵאר ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ַחִּיים ֶאְלָעָזר ַׁשִּפיָרא ִמּמּוְנַקאְטׁש: 
ְּבאֹוָתּה ַׁשָּבת ֶׁשִּבֵּקׁש ְיהֹוֻׁשַע ֵמָהָעם ִלְׁשּבֹות ְּבִקְרַבת 
ָהָארֹון ָנְפלּו חֹומֹות ְיִריחֹו (ְירּוַׁשְלִמי ַׁשָּבת א ה). ַהָּפָלָתן, 
ָהָיה  ֶאָּלא  ַּגְׁשִמִּיים,  ְּבֶאְמָצִעים  ִהְתַּבְּצָעה  א  ַּכָּידּוַע, 
ָצִרי ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלַבֵּקׁש ַעל ָּכ. ּוְכִפי ֶׁשָּכַתב ַה'ּכְֹלּבוֹ' 
ְלַׁשֵּבַח"  "ָעֵלינּו  ְּתִפַּלת  ֶאת  ְיהֹוֻׁשַע  ֶׁשִּתֵּקן  טז)  (סי' 
ְיהֹוֻׁשַע  ִּבֵּקׁש   ְלִפיָכ ְיִריחֹו.  ֶאת  ֶׁשָּכַבׁש  ְּבָׁשָעה 
ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי  ַלִּמְׁשָּכן,   ָסמּו ַיֲחנּו  ַׁשָּבת  ֶׁשְּבאֹוָתּה 

ְיִריחֹו,  ִּכּבּוׁש  ַעל  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ָהָארֹון  ִלְפֵני  ְלִהְתַאֵּסף 
'ְמקֹוָמּה'  א.  ַמֲעלֹות:  ָׁשלֹוׁש  ַלְּתִפָּלה  ִּתְתַוֵּסְפָנה   ְוָכ
'מֹוֲעָדּה'  ג.  ַעם.  ְּברֹב   – 'צּוָרָתּה'  ב.  ה'.  ֲארֹון  ִלְפֵני   –
ְוַהְּתִפָּלה  ִלְתִפָּלה,  ַהְּמיָֹעד  ְזַמן  ֶׁשהּוא  ְּבַׁשָּבת,   –
ִמְתַקֶּבֶלת ָּבּה ְּביֹוֵתר. ְּכִפי ֶׁשִּנְרָמז ְּבָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל 

ְׁשָמּה: 'ְׁשגּוָרה ְּתִפָּלִתי ְּבִפי'. 
ְּבאֶֹפן נֹוָסף ֵּבֵאר ַרִּבי ְראּוֵבן ַמְרָּגִלּיֹות: 

ְּבנֹוֵגַע ְלִמְצַות ַהְּתִפָּלה ֵהִביא ָהַרְמָּב"ם (ֵסֶפר ַהִּמְצוֹות ֲעֵׂשה 
ה) ֶאת ְּדָרַׁשת ֲחָכִמים (ִמְדָרׁש ַהָּגדֹול ְרֵאה) ִמְּלׁשֹון ַהָּפסּוק 
(ְּדָבִרים ו יג): "ְואֹתֹו ַתֲעבֹד" – "ָעְבֵדהּו ְּבִמְקָּדׁשֹו", ּוֵבֵאר 
ְוֶנְגּדֹו".  ּבֹו  ְלִהְתַּפֵּלל  ָׁשם  ָלֶלֶכת  "ְּכלֹוַמר:  ָהַרְמָּב"ם: 
ִּבְלִּתי  ֵחֶלק  ִהיא  זֹו  ֶׁשֲהָלָכה  מּוָכח  ָהַרְמָּב"ם  ִמִּדְבֵרי 
ָהָיה  ָראּוי  ַהִּדין  ֵמִעַּקר  ְוָלֵכן  ַהְּתִפָּלה,  ִמִּמְצַות  ִנְפָרד 
ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ִיְׂשָרֵאל ַּדְוָקא ִלְפֵני ֲארֹון ה'. ְלִפי ֶזה מּוָבן 
ִיְתַרֲחקּו  ֶׁשֹּלא  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני  ְיהֹוֻׁשַע  ִּבֵּקׁש  ַמּדּוַע 

ֵמָהָארֹון ְּבַׁשָּבת יֹוֵתר ֵמַאְלַּפִים ַאָּמה.
ַרִּבי ַזְלָמן סֹורֹוְצִקין ָלַמד ִמִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ַהָּללּו ָמקֹור 
ּוְכַמֲאַמר  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ַּדְוָקא  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשֵּיׁש   ְלָכ
ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות ו א): "ֵאין ְּתִפָּלה ֶׁשל ָאָדם ִנְׁשַמַעת ֶאָּלא 
ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת". ֶׁשֲהא ְיהֹוֻׁשַע הֹוָרה ִלְׁשּבֹת ִּבְתחּום 
ֲהֵרי  ְלִצּדֹו,  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי  ְּבַׁשָּבת  ָהָארֹון 
ֵּכן,  ְוִאם  יֹוֵתר.  ִנְׁשַמַעת  ַהְּתִפָּלה  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשִּבְמקֹום 
ַּכּיֹום ֶׁשָחַרב ַהִּמְקָּדׁש, ַעל ָהָאָדם ְלַהְקִּפיד ּוְלִהְתַּפֵּלל 

ְּבִמְקָּדׁש ְמַעט. 
ה ַמֲאָמרֹות'; 'ֶנֶפׁש ַחָּיה' או"ח תצ ג; 'ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה'  'ֲחִמּׁשָ

'ִּבְזכּות 'ִנְדּגֹל' – 'ְיַמֵּלא ה' ָּכל ִמְׁשֲאלֹוֶתי
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַיֲחנּו  ֲאבָֹתם  ְלֵבית  ְבאֹתֹת  ִּדְגלֹו  ַעל  "ִאיׁש 

ִמֶּנֶגד ָסִביב ְלאֶֹהל מֹוֵעד ַיֲחנּו" (ב ב)
ָּדַרׁש ַה'ִּיְׂשַמח מֶֹׁשה':

ָסִביב  ִּדְגֵליֶהם  ַעל  ָבִטים  ַהּׁשְ ָחנּו  ֶׁשַּבִּמְדָּבר  ְּכִפי 
עֹוְמִדים  ָאנּו  ֶׁשּבֹו  ָמקֹום  ְּבָכל  ָאנּו;  ַּגם   ָּכ ַלִּמְׁשָּכן, 
ְמקֹום  ְּכֶנֶגד  ְוִלֵּבנּו  ָּפֵנינּו  ֶאת  ְלַכּוֵן  ָעֵלינּו  ְלִהְתַּפֵּלל, 
ְּתִפָּלֵתנּו  ִּתְתַקֵּבל  זֹאת  ּוִבְׂשַכר  א),  ל  (ְּבָרכֹות  ַהִּמְקָּדׁש 
כ  (ְּתִהִּלים  ְּבאֹוְמרֹו   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ָרַמז  ֶזה  ְלִעְנָין  ְלָרצֹון. 
ֱאֵקינוּ'  'ֵׁשם  ְּכֶׁשַּנְזִּכיר   – ִנְדּגֹל"  ֱאֵקינוּ  "ּוְבֵׁשם  ו): 
ַּבְּתִפָּלה, 'ִנְדּגֹל' – ְנַכּוֵן ָּפֵנינּו ְוִלֵּבנּו ְּכֶנֶגד ַהִּמְקָּדׁש, ְּכִפי 
ֶׁשָהָיה ְּכֶׁשָּסְבבּו ַהְּדָגִלים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן, ַוֲאַזי ֻמְבָטִחים 

 ."ָאנּו ִּכי "ְיַמֵּלא ה' ָּכל ִמְׁשֲאלֹוֶתי
'ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה' ְּתִהִּלים כ ז 

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
אׁשית'

לב

ני ּפְ ם
'ִמּלּוי ָיַדִים' ְל'ָאֵמן'

ֲאֶׁשר  ַהְּמֻׁשִחים  ַהּכֲֹהִנים  ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ְׁשמֹות  "ֵאֶּלה 
ִמֵּלא ָיָדם ְלַכֵהן" (ג ג)

ָּדַרׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ֵליּב ֶּבעְנְּדַזאִמין: 
ַמְׁשָמעּות  'ָאֵמן'.  ֵּתבֹות  סֹוֵפי   – ְלַכֵהן"  ָיָדם  "ִמֵּלא 
(ְׁשמֹות  ַרִׁש"י  ְּכִדְבֵרי   ,ִחּנּו ִהיא  ָיָדם'  'ִמֵּלא  ָלׁשֹון 
כח מא): "ָּכל ִמּלּוי ָיַדִים – ְלׁשֹון ִחּנּו". ִמָּכאן ֶרֶמז 
ְלחֹוַבת ִחּנּו ַהָּבִנים ַלֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ָּכל ְּבָרָכה. ְּכִפי 
ֶׁשָּפַסק ָהַרמָּ"א (או"ח קכד ז): "ִויַלֵּמד ָּבָניו ַהְּקַטִּנים 
לֹו  ֵיׁש  ָאֵמן,  עֹוֶנה  ֶׁשַהִּתינֹוק  ִמָּיד  ִּכי  ָאֵמן,  ֶׁשַּיֲענּו 

ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא".
ִּכי  ְמֻסָּפר  ִמַּצאְנז  ַחִּיים'  'ֶׁשַפע  ַּבַעל  ָהַאְדמֹו"ר  ַעל 
ָנַהג ְלַחֵּלק ְּבַׁשָּבת ֵּפרֹות ִליָלִדים ְקַטִּנים. ֵהם ָהיּו 
'ָאֵמן'.  ַאֲחֵריֶהם  עֹוֶנה  ָהָיה  ְוהּוא  ְלָפָניו  ְמָבְרִכים 
ָהְיָתה זֹו ֲעבֹוַדת קֶֹדׁש ְמֻיֶחֶדת ַּבֲעבּורֹו, ְוַאף ַּכֲאֶׁשר 
א  ְּבִיּסּוִרים,  ְמֻסָּבל  ְּכֶׁשהּוא  ְּדַוי  ֶעֶרׂש  ַעל  ָׁשַכב 
ָיַׁשב  ָהַרָּבה  ֻחְלָׁשתוֹ  ַלְמרֹות  ֶזה.  ִמְנָהגֹו  ַעל  ִוֵּתר 
ַהְּיָלִדים  ַאַחר  ָאֵמן  ְוָעָנה  ֲאֻרָּכה  ָׁשָעה   ְּבֶמֶׁש

ֶׁשֵּבְרכּו ַעל ֵּפרֹוָתיו.
'ֵחֶלק ַיֲעקֹב'; 'ַּדְרֵכי ֲהָלָכה' [ְלַהְּגַר"ח ְׁשֶמְרֶלר] 
הל' ִּבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין סי' כה

ר ְדּבָ ּמִ ת ּבַ ָרׁשַ 382ּפָ תשפ"א

ִלְפֵני ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְּבֵליל ְׁשבּועֹות ַּתְׁשָס"א ִנְפַטר ָהְרַה"ג 
ּכֹוֵלל  ֶׁשְּבַאְבְרֵכי  ֵמַהְּמֻיָחִדים  ֶאָחד  הֹורֹוִויץ,  מֶֹׁשה  ַרִּבי 
ַלַחְברּוָתא  ַּבֲחלֹום  ִהְתַּגָּלה  ְּפִטיָרתֹו  ְלַאַחר  ִאיׁש'.  'ֲחזֹון 
ַמִים  ֶׁשּלֹו ְוָאַמר לֹו: "ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן, ֶׁשֵּכן ַּבּׁשָ

ּכֹוֲעִסים ֶׁשֹּלא עֹוִנים ָאֵמן" ('נֹוְטֵרי ָאֵמן' ח"ב עמ' שכ). 

"ֵאין ָּגדֹול ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵתר ֵמָאֵמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנין" (דב"ר ז א). 
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ִמִּפי  ִראׁשֹון  ִמְּכִלי  ֶׁשִּלְפֵניֶכם ִנְׁשַמע  ַהְּמַחֵּזק  ַהִּסּפּור 
ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה, הרה"ח ַרִּבי ַיֲעקֹב ר. ְׁשִליָט"א, ְמַלֵּמד 
ִנים.  ַּדְרְּדֵקי ְּבִעיר ַהּקֶֹדׁש ְירּוָׁשַלִים ִמֶּזה ֲעָׂשרֹות ַּבּׁשָ
ֵיׁש ַּבִּסּפּור ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ַהְּלָבבֹות ְלגֶֹדל ּכָֹחּה ָׁשל 
את ֵמעֶֹמק ַהֵּלב, ּכֹחַ ֶׁשְּלִעִּתים יֹוֵצא ֶאל  ְּתִפָּלה ַהִּנּׂשֵ
ֵאינֹו  ְלעֹוָלם  אּוָלם  ָׁשִנים,  ַעְׂשרֹות  ְלַאַחר  ַרק  ַהּפַֹעל 

ָׁשב ֵריָקם.
ַּבָּמקֹום  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ֶׁשל  ָהִראׁשֹון  ִּבּקּורֹו  ֶזה  ָהָיה  א 
 ְּבַמֲהַל ַהַּמֲעָרִבי.  ַּבּכֶֹתל  ִכיָנה,  ַהּׁשְ ָזָזה  א  ֶׁשִּמֶּמּנּו 
ְּפָעִמים,  ְמַעט  א  ַהָּמקֹום  ֶאת  ִלְפקֹד  ָזָכה  ָנה  ַהּׁשָ
הּוא  ַהֶּזה  ַהְּמֻיָחד  ַּבִּבּקּור  ֵמָחָדׁש,  ָׁשָנה  ְּבָכל  אּוָלם 

ִמְתַרֵּגׁש ִּבְמֻיָחד.
ִּבְהיֹותֹו ְמַׁשֵּמׁש ִּכְמַלֵּמד ַּדְרְּדֵקי ְלַתְׁשָּב"ר ֶׁשֹּלא ָטֲעמּו 
ַטַעם ֵחְטא, הּוא ִמְתַרֵּגׁש ְּבָכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש ִּבְראֹותֹו 
ַּתְלִמיָדיו  ֶׁשל  ְּפֵניֶהם  ַעל  ְוַהִהְתַרְּגׁשּות  ַהִּצִּפָּיה  ֶאת 

ה ֻחְּמֵׁשי ּתֹוָרה. ָהַרִּכים ִלְקַראת ִסּיּום ִלּמּוד ֲחִמּׁשָ
ַהִּסּיּום  ַמֲעַמד  ֶׁשִּלְפֵני  ַּבּיֹום  ֵמָחָדׁש,  ָׁשָנה  ְּבָכל 
ּגֹוָאה  ַהְּיָלִדים  ֶׁשל  ִהְתַרְּגׁשּוָתם  ַּכֲאֶׁשר  ַהְּמפָֹאר, 
ּוַמִּגיָעה ְלִׂשיָאּה, ַרִּבי ַיֲעקֹב ֵאינֹו ָׁשב ְלֵביתֹו. ִעם ִסּיּום 
ַהִּלּמּוִדים הּוא ְמַנֵּתב ֶאת ִרְגׁשֹוָתיו ַהּגֹוִאים ַהְיֵׁשר ֶאל 

ַהָּמקֹום ַהָּנכֹון ְּביֹוֵתר ֶאל ַׁשַער ַהְּתִפָּלה.
ְמַׁשֵּמׁש  ֵמֱהיֹותוֹ  עֹוד  לֹו,  ָעָׂשה  ֶקַבע  ֶׁשל  ִמְנָהג 
ִלְׁשהֹות  ָׁשִנים,  ַעְׂשרֹות  ִלְפֵני  ְלָיִמים,  ָצִעיר  ִּכְמַלֵּמד 
ֵּבית  ִלְׂשִריד  ְוִנְרֶאה   ָסמּו ַהִּסּיּום  ֶׁשִּלְפֵני  ַּבַּלְיָלה 
ַההֹוָדָאה  ְלִרְגׁשֹות  ְּדרֹור  נֹוֵתן  הּוא  ָׁשם  ִמְקָּדֵׁשנּו. 
ְוַהְּתִפָּלה ַהְּמִציִפים אֹותֹו; הֹוָדָאה ַעל ַהְּזכּות ַהְּגדֹוָלה 
ְלַתְלִמיָדיו  ְלַהְקנֹות  ְלַסֵּים  ְלַהְצִליַח  ְּבֶחְלקֹו  ֶׁשָּנְפָלה 
ה'  ֶׁשִּיֵּתן  ֶהָעִתיד,  ַעל  ּוַבָּקָׁשה  ֶׁשִּבְכָתב.  ַהּתֹוָרה  ֶאת 
ָהַרִּכים,  ַהְּלָבבֹות  ַעל  ַהּזֹוֵרַח  ַהּתֹוָרה  ִׂשְמַחת  ְואֹור 
ִיְגְּדלּו  ֲעֵדי  ָלֶנַצח,  ַּדְרָּכם  ֶאת  ָלֶהם  ְלָהִאיר   ַיְמִׁשי

ְלִאיָלָנא ַרְבְרָבא ְּבֶכֶרם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. 
ֶזה,  ָקדֹוׁש  ְּבִמְנָהג  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ֶהֱחִזיק  ָׁשִנים  ַעְׂשרֹות 
ְוַהַּפַעם, ִצְּפָתה לֹו ַהְפָּתָעה ְמֻיֶחֶדת. ִעם ִסּיּום ְּתִפָּלתֹו 
הּוא ָּפָנה ֶאל ָהְרָחָבה ַהְּמקָֹרה ַהְּסמּוָכה ַלּכֶֹתל, ָׁשם 
ֲארֹון  ְלֵעֶבר  ָצַעד  הּוא  ִקְמָעא.  ְוָלפּוׁש  ָלֶׁשֶבת  ִּבֵּקׁש 
ִלְסקֹר  ְוֵהֵחל  ַהְּמקָֹרה  ָהְרָחָבה  ֶׁשִּבְקֵצה  ַהְּסָפִרים 
ָּבחּור  ֵמַהִּפָּנה  ֵהִגיַח  ְלֶפַתע  ַהְּסָפִרים.  ֶאת  ְּבֵעיָניו 
ָּגבֹוַּה ְוָחסֹון ֶׁשִּכָּפה ְקַטָּנה ִעְּטָרה ֶאת ַרֲעַמת ַּתְלַּתָּליו. 
ַהָּבחּור ִהִּביט ְּבַרִּבי ַיֲעקֹב ּוְלֶפַתע ָּפַתח ִּבְזָעָקה: "אֹוי, 
ֲחַסר  ְּבֶבִכי  ָּפַרץ  ּוְלַאֲחֶריָה  ַמֲאִמין!"  א  ֲאִני  ֶרֶּב'ה! 

ַמֲעצֹוִרים.
ְלַרִּבי ַיֲעקֹב ָאְרָכה ָּפחֹות ִמַּדָּקה ְּכֵדי ְלִהָּזֵכר ְּבַנְחָמן... 
ֶׁשָּבא  ֶזה,  ַנְחָמן   .ִּכְמַחֵּנ ְׁשנֹוָתיו  ֵמֵראִׁשית  ַּתְלִמידֹו 
ֵמֶרַקע ִמְׁשַּפְחִּתי ָקֶׁשה, ָנַׁשר ֵמַהִּלּמּוִדים ְּבִגיל ָצִעיר 

ַיֲחִסית ּוֵמָאז ֶנֶעְלמּו ִעְקבֹוָתיו.
ְּבַמְרֵאהּו  ִלְראֹותֹו  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ִנְבַהל  ָהִראׁשֹון  ָּבֶרַגע 
ִמָּיד  אּוָלם  ַהָּירּוד,  ָהרּוָחִני  ַמָּצבֹו  ֶאת  ֶׁשִׁשֵּּקף 
ת. הּוא ֵהִבין ִּכי ַהָּבחּור ָׁשרּוי ְּבַסֲעַרת ְרָגׁשֹות  ִהְתַעּׁשֵ
ְוִהִּציַע לֹו ָלֵצאת ִעּמֹו ִלְׁשאֹף ְּבַצְוָּתא ֲאִויר ְירּוַׁשְלִמי 

ַצח ּוְלגֹוֵלל ֶאת ִסּפּורוֹ.
ַנִים ְּבַצְוָּתא ֶאל ִמחּוץ ְלַרֲחַבת ַהּכֶֹתל, ְוַנְחָמן  ָיְצאּו ַהּׁשְ

ֵהֵחל ְלַסֵּפר ֶאת ִסּפּור ַחָּייו:
ֶאת  ָעַזְבִּתי  ֶׁשָּבּה  ַהְּתקּוָפה  ֶאת  זֹוֵכר  ָהַרב  "ְּבַוַּדאי 
ֶׁשַהְּמַלְּמִדים  ֲאֻרָּכה  ְּתקּוָפה  ְלַאַחר  ֶזה  ָהָיה  ַהֵחיֶדר. 
ִמְׁשָּפָחה  ָהְיָתה  א  ֵמֲאחֹוַרי  ַנַחת,  ִמֶּמִּני  ָרוּו  א 
ּתֹוֶמֶכת, ְוַהֶּדֶר ָלְרחֹוב ָהְיָתה ְקָצָרה. ֵמָאז ְוַעד ַהּיֹום 
ִאיׁש א ִהְתַעְנֵין ִּבי. ְּבֶמֶׁש ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה ׁשֹוַטְטִּתי 
ָלַקַחת  ֶׁשֶהְחַלְטִּתי  ַעד  ּובֹוֵדד,  ָעזּוב  ְּכֶכֶלב  ָּבְרחֹובֹות 

ֶאת ַעְצִמי ַּבָּיַדִים.
ּוְלַבּסֹוף  ִמְזַּדְּמנֹות,  ַּבֲעבֹודֹות  ַלֲעבֹד  ִהְתַחְלִּתי 
 ְּבַמֲהַל ּפּוִצים.  ַהּׁשִ ִּבְתחּום  ְוִהְתַקַּבְעִּתי  ִהְתַּבַּסְסִּתי 
ֵׁשם  ִלי  ָרַכְׁשִּתי  ָּפִנים,  ִלי  ֵהִאיָרה  ַהַהְצָלָחה  ִנים  ַהּׁשָ
ַהַּמֲעִסיק  ִׁשּפּוִצים  ַקְּבַלן  ֲאִני  ְוַכּיֹום  ּוִמְקצֹוִעי,  ָאִמין 

ַּתְחָּתיו ֲעָׂשרֹות ַרּבֹות ֶׁשל ּפֹוֲעִלים.
ְלא  ּבֹוֵדד,  נֹוַתְרִּתי  ְּכלּום.  ִלי  ֵאין   ַא ַהּכֹל,  ִלי  ֵיׁש 
ִמּכֹל  ְוָגרּוַע  ִמְׁשָּפָחה,  ְלא  ֲחֵבִרים,  ְלא  מֹוִרים, 
ְּבקִֹׁשי  רֹוֵפף.  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִעם  ֶׁשִּלי  ַהֶּקֶׁשר   –
 ְּבֶמֶׁש ֵסֶפר.  ּפֹוֵתַח  ֶׁשֵאיֶנִּני  ְוִכְמַעט  ִמְתַּפֵּלל,  ֶׁשֲאִני 
ָׁשִנים ָחִייִתי ֶאת ַחַּיי ְּבֵריָקנּות ּוִבְבִדידּות ַעד ֶׁשִהִּגיַע 

ַהִּמְפֶנה ְּבַהְפָּתָעה ְּגמּוָרה.
ֵריִקים  ָיִמים  ַּכָּמה  ִלי  ִהְתַּפּנּו  ָהַאֲחרֹון  ֶּפַסח  ְּבֶעֶרב 

ְּבֵביִתי.  ֵסֶדר  ַלֲעִׂשַּית  ְלַנְּצָלם  ְוֶהְחַלְטִּתי  ֵמֲעבֹוָדה, 
ְסגּוָרה,  ַקְרטֹון  ְּבֻקְפַסת  ִנְתַקְלִּתי  ָהֲעבֹוָדה   ְּבַמֲהַל
אֶֹסף  ְמִכיָלה  ִהיא  ִּכי  ִּגִּליִתי  אֹוָתּה  ָּפַתְחִּתי  ְוַכֲאֶׁשר 
ִהְתַחְלִּתי  ַיְלדּוִתי.  ִמְּתקּוַפת  ְיָׁשנֹות  ַקָּלטֹות  ֶׁשל 
ַּגֶּביָה  ַעל  ָנְׂשָאה  ֵמֶהן  ַאַחת  ַהַּקָּלטֹות;  ַעל  ַלֲעבֹר 
ה  ֲחִמּׁשָ ִסּיּום  'ְמִסַּבת  ָּתְכָנּה:  ַעל  ָרה  ֶׁשִּבּׂשְ ַמְדֵּבָקה 
ֻחְּמֵׁשי ּתֹוָרה – ִסיָון תשס"ב'. ָהְיָתה זֹו ַקֶּלֶטת-ַמְזֶּכֶרת 
ֵמאֹוָתּה ְמִסָּבה ְמַרֶּגֶׁשת ֶׁשָחִויִתי ְּכֶיֶלד, ְוָרְׁשָמּה נֹוָתר 

ִּבי ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה.
ַהְּמִסָּבה  ְצִליֵלי  ּוְלקֹול  ַלַּקֶּלֶטת,  ְלַהֲאִזין  ֶהְחַלְטִּתי 
ֲאחֹוָרה  ִנְשַׁאְבִּתי  ַאַחת  ְּבַבת  ִלְגאֹות.  ִרְגׁשֹוַתי  ֵהֵחּלּו 
ָּתִמים  ֶיֶלד  ָהִייִתי  ֶׁשָּבֶהם  ְרחֹוִקים  ָיִמים  ְלאֹוָתם 
ַמְעִּתי  ְוָרִגיׁש ָּכל ָּכ. ִהְתַרְּגׁשּוִתי ִהִּגיָעה ְלִׂשיָאּה ְּכֶׁשּׁשָ
אֹוְת, ָהֶרֶּב'ה, ַמְתִחיל ְלַדֵּבר ִעם ַהְּיָלִדים ָהַרִּכים ַעל 
ַיְלֵדי  ָלנּו,  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּזכּות  ְוַעל  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ֲחִׁשיבּות 
ַהֶחֶמד, ְּכֶׁשָאנּו זֹוִכים ְלַסֵּים ֶאת ָּכל ֲחֵמֶׁשת ַהֻחָּמִׁשים.
ַהְּדָבִרים ַהַחִּמים ֶׁשָּיְצאּו ִמִּפי ָקְרעּו ְּבַבת ַאַחת ֶאת 
ָמַס ָהֲאִטימּות ֶׁשָעַטף אֹוִתי ְּבֶמֶׁש ָׁשִנים ּכֹה ַרּבֹות. 
ַעְצִמי  ֶאת  ָמָצאִתי  ְלִסּיּוָמּה  ִהִּגיָעה  ַהַּקֶּלֶטת  ַּכֲאֶׁשר 

טֹוֵבַע ְּבָים ֶׁשל ְּדָמעֹות ְוגֹוֶעה ְּבֶבִכי ֲחַסר ַמֲעצֹוִרים.
ַּכֲאֶׁשר ַסֲעַרת רּוִחי ִנְרְּגָעה ִהַּבְטִּתי ַּבַּקֶּלֶטת, ְוַהִּמָּלה 
ָהֶאֶבן  ֵלב  ֵעיַני.  ְלֶנֶגד  ָּפֶניָה  ֵמַעל  ָזְרָחה  ְּכמֹו  'ִסּיּום' 
ֶאת  ְלַנֵּצל  ִלי  ָקָרא  ְּבתֹוִכי  ְוקֹול   ,ִהְתַרֵּכ ֶׁשְּבתֹוִכי 
ְׁשִּתי ֶאת ַּדְרִּכי  ָהֶרַגע ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה. ְּכִעּוֵר ָּבֲאֵפָלה ִּגּׁשַ
ַהְּגָמָרא  ֶאת  ֵמָהָארֹון  ְוָׁשַלְפִּתי   ַהָּסמּו ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית 
ֵּביָצה  ַמֶּסֶכת  זֹו  ָהְיָתה  ָּבּה.  ֶׁשִּנְתַקְלִּתי  ָהִראׁשֹוָנה 

ְמבֶֹאֶרת. ִהְתַחְלִּתי ִלְלמֹד אֹוָתּה ְּבַמָּטָרה ְלַסֵּים.
ָחַׁשְבִּתי  ְּפָעִמים  ַעְׂשרֹות  ַרב.  ְּבקִֹׁשי  ִלי  ָעָלה  ַהִּלּמּוד 
ִהְדֲהדּו  ֲעַדִין  ַהַחּמֹות  ִמּלֹוֶתיךָ  אּוָלם  ֵבר,  ְלִהּׁשָ
ִׁשַּנִים.  ְּבֵחרּוק  ָהְלָאה   ְלַהְמִׁשי ּכֹחַ  ִלי  ְוָנְתנּו  ְּבָאְזַני 
ַעל  ְּבכֹחֹות  ָנה.  ַהּׁשָ ְּכַמֲחִצית   ְּבֶמֶׁש ֶנֱאַבְקִּתי   ָּכ
 ֱאנֹוִׁשִּיים ָחַטְפִּתי ַעּמּוד ְועֹוד ַעּמּוד ַעד ֶׁשָּזִכיִתי ְלָבֵר

ַעל ַהֻּמְגָמר.
ִּבַּקְׁשִּתי ַלֲערֹ ִסּיּום ֲעָנק ּוְמפָֹאר ָּכָראּוי, אּוָלם ּבֹוֵדד 
ִהְנִני ְוא ָמָצאִתי ִעם ִמי ַלְחּגֹג, ִמְּלַבד קּוְדָׁשא ְּבִריךְ 
ִּכּבּוד  ְּכֶׁשְּבָיַדי  ְלָכאן  ַהּיֹום  ִהַּגְעִּתי  ּוְׁשִכיְנֵּתיהּ.  הּוא 
ְבִּתי ַּבִּפָּנה ְּכֵדי ִלְלמֹד ֶאת ַהֶּקַטע ַהְּמַסֵּים  ַקל ְוִהְתַיּׁשַ
ֶאל  ַמְחְשׁבֹוַתי  ִהְפִליגּו  ִלּמּוד  ְּכֵדי   ּתֹו ַהַּמֶּסֶכת.  ֶאת 
ְּתקּוַפת ַיְלדּוִתי, ֶאל ְיֵמי ַהּתֹם ְוַהּטַֹהר ֶׁשָּבֶהם ַחְׁשִּתי 
ה  ֲחִמּׁשָ ְלַסֵּים  ֶׁשָּזָכה  ֶיֶלד  ַּבֵּתֵבל.  ר  ַהְּמֻאּׁשָ ַּכֶּיֶלד 
ָהֶרֶּב'ה,   ,קֹוְל ֶאת  ָׁשַמְעִּתי  ּוָבֶרַקע  ּתֹוָרה,  ֻחְּמֵׁשי 

ְמרֹוֵמם ּוְמַחֵּזק...
ְּבַחַּיי,  ָלִראׁשֹוָנה  ְוַהַּפַעם,  ְלַסֵּים.  זֹוֶכה  ֲאִני  ׁשּוב  ִהֵּנה 

ֲאִני ְמַסֵּים ַמֶּסֶכת ְׁשֵלָמה ִמַּתְלמּוד ַּבְבִלי...
ְּכֶׁשַּמְחָׁשבֹות ֵאּלּו ִמְתרֹוְצצֹות ְּבמִֹחי ֵהַרְמִּתי ֶאת ֵעיַני, 
ְוא  ָּפחֹות  א  ִהְבַחְנִּתי,  ַהְּדָמעֹות   ְלָמַס ּוִמַּבַעד 
ִהַּגְעִּתי  ֶׁשִּבְזכּותֹו  ָהָאהּוב,  ַיעְנֶק'ב  ָּבֶרֶּב'ה   ,ְּב יֹוֵתר 

ַעד ֲהלֹום.
ֵּכן.  הֹוֶזה.  ֶׁשֵאיֶנִּני  ְלָהִבין  ְׁשִנּיֹות  ַּכָּמה   ָצִרי ָהִייִתי 
ַמִים ָׁשְלחּו ִלי אֹות,  ֶזהּו ָהֶרֶּב'ה ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו. ִמּׁשָ

ְלַהְראֹות ִלי ִּכי ִמְנָחִתי – ָחָטאִתי ִהְתַקְּבָלה ְלָרצֹון!
ִהְנִני ָׁשב ַלּתֹוָרה, ְּבִׂשְמָחה ּוְבִגיָלה".

 ַּבֶּדֶר ַהָּצִעיר  ְוַתְלִמידֹו  ָהַרב  ָצֲעדּו  ְזרֹוַע  ְׁשלּוֵבי 
ָמקֹום  אֹותֹו  ֶאל  ְוַהְּתִפָּלה,  ָהִרָּנה  ְמקֹום  ֶאל  ָבה  ַהּׁשָ
ַלְחּגֹג  ַהַּמְעָּגל.  ְסִגיַרת  ֶאת  ַלְחּגֹג  ַהּכֹל,  ֵהֵחל  ם  ֶׁשּׁשָ
ִסּיּום ַמֶּסֶכת-ַחִּיים ְרוּוַית ְּבִדידּות ְוֵסֶבל ּוְתִחָּלָתם ֶׁשל 
ּתֹוָרה  ַאֲהַבת  ָּבֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ַחִּיים  ְּבתֶֹכן,  ֲעִׁשיִרים  ַחִּיים 

ְוִיְרַאת ָׁשַמִים.
ְּבאֹוָתּה  ַהָּקָטן,  ַנְחָמן  ֶׁשל  ְּבִלּבוֹ  ֶׁשִּנְזְרעּו  ַהְּזָרִעים 
ֶנֶפׁש  ַעל  ְּבִיְׂשָרֵאל  ַרב  ֶׁשל  ּוְתִמיָמה  ַחָּמה  ְּתִפָּלה 
 ַּתְלִמיָדיו ָהַרִּכים, ָאז ְּבאֹותֹו ַלְיָלה ָרחֹוק, ָנְבטּו ְּבֶמֶׁש
ְּבִדּיּוק  ַעָּתה,  ֶזה  ִנְקְצרּו  ַהְּמפָֹאִרים  ֵּפרֹוֶתיָה  ָׁשִנים. 
ְּתִפָּלתֹו  ִלְמקֹום  ָהַרב  ָׁשב  ֶׁשּבֹו  ַהַּמְקִּביל  ַּבַּלְיָלה 

ַהָּקבּוַע ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ֶנֶפׁש ַּתְלִמיָדיו ָהַרִּכים ַּבהֹוֶוה.
ַנִים ֶזה ִמֶּזה, אּוָלם ַהֶּקֶׁשר  ֲאפּוֵפי ְרָגׁשֹות ִנְפְרדּו ַהּׁשְ
ֵּביֵניֶהם א ָּפַסק ְוהּוא ַמְמִׁשי ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה. 
ַּגם  ַהּיֹום.  ְוַעד  ֵמָאז  ַנְחָמן  ִסֵּים  ַמֶּסְכּתֹות  ְוַכָּמה  ַּכָּמה 
ַּבִית ָּכֵׁשר ְּבִיְׂשָרֵאל ֵהִקים, ְוַׁשְלֶהֶבת ַהְּתִפָּלה עֹוֶדָּנה 

ְמִאיָרה ֶאת ַּדְרּכֹו ַּבְּמִסָּלה ָהעֹוָלה ֵּבית ֵא-ל.
'ַהִחּנּו ְוַהִּמְנָחה' ִּגָּליֹון פב

ַמְמִציא ָּכל ִנְמָצא
ם  ַהּׁשֵ ִּכי  אֹוָתנּו  ְמַלֵּמד  ָהְרִביִעי  ָהִעָּקר 
ֶאת  ָּבָרא  ְוהּוא  ִנְבָרא,  ְלָכל  ָקַדם   ִיְתָּבַר
ָוָדם  ְּכָבָׂשר  ֶׁשֹּלא  ֵמַאִין.  ֵיׁש  ַהְּבִריָאה 
ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ִליצֹר ֶאָּלא ַעל ְּבִסיס ֳחָמִרים 
ַקָּיִמים, ָהעֹוָלם ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ְּבִריַאת  ִלְפֵני  ְלַגְמֵרי.  ֲחָדָׁשה  ְיִציָרה  הּוא 
ה',  ִמְּלַבד  ָּדָבר  ַקָּים  ָהָיה  א  ָהעֹוָלם 
ֵגי ַה'ְּזַמן' אֹו ַה'ָּמקֹום' א ָהיּו,  ֲאִפּלוּ ֻמּׂשְ
ַהִּנְמָצא"  ָּכל  "ַהַּמְמִציא  הּוא   ִיְתָּבַר ְוה' 
ְיסֹוֵדי  י,  ְלֶפֶרק  ַהְקָּדָמה  ַסְנֶהְדִרין  פיה"מ  (ַרְמָּב"ם, 

ַהּתֹוָרה א א). 

ִמַּדַעת  ְלהֹוִציא  ָּבא  ֶזה  ֱאמּוָנה  ִעַּקר 
ֶאת  ָּבָרא   ִיְתָּבַר ֶׁשַהּבֹוֵרא  ַהּטֹוֲעִנים 
ָהעֹוָלם ֵמֳחָמִרים ֶׁשָהיּו ַקָּיִמים ְּכָבר. ּוְכִפי 
ֶׁשִפילֹוסֹוף  ט)  א  (ב"ר  ַּבִּמְדָרׁש  ַהְּמֻסָּפר 
ֶאָחד ָטַען ִּבְפֵני ַרָּבן ַּגְמִליֵאל: "ַצָּיר ָּגדֹול 
טֹוִבים  ַסְמָמִנים  ֶׁשָּמָצא  ֱאֵקיֶכם,  הּוא 
ְורּוַח,   ,ְוחֶֹׁש ָובֹהּו,  ּתֹהּו,  אֹותֹו:  ֶׁשִּסְּיעוּ 
ֶאת  ָּדָחה  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן  ּוְתהֹומֹות".  ּוַמִים 
ְּדָבָריו ְּבתֶֹקף ְּבַצְּטטֹו ְּפסּוִקים ַהְּמַלְּמִדים 
ִפילֹוסֹוף  אֹותֹו  ֶׁשָּמָנה  ַהְּדָבִרים  ֶׁשָּכל 
ַעל  הּוא.   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְיֵדי  ַעל  ִנְבְראּו 
אֹור  "יֹוֵצר  ז):  מה  (ְיַׁשְעָיה  ֶנֱאָמר   ַהחֶֹׁש
ד  (ָעמֹוס  ֶנֱאָמר  ָהרּוַח  ַעל   ,"חֶֹׁש ּובֹוֵרא 
 ִהְמִׁשי יג): "יֹוֵצר ָהִרים ּובֵֹרא רּוַח", ְוָכ
ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְוֵהִביא ְּפסּוִקים ַהְּמָפְרִׁשים 
ִּכי ה' ָּבָרא ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשָּמָנה אֹותֹו 

ִפילֹוסֹוף. 
ָהַרְמָּב"ם  ְמַצֵּטט  ֶזה  ִעָּקר  ֶׁשל  ִּכְמקֹורֹו 
כז):  לג  (ְּדָבִרים  ַהָּפסּוק  ֶאת  ָׁשם)  (פיה"מ 
"ְמעָֹנה ֱאֵקי ֶקֶדם". ַהִּכּנּוי "ֱאֵקי ֶקֶדם" 
ְוָכל  ַלּכֹל,  ָקַדם  ה'  ִּכי  אֹוָתנּו  ְמַלֵּמד 
ּוְכִפי  ֵמַאִין.  ֵיׁש  ָידֹו  ַעל  ִנְבְראּו  ַהִּנְבָרִאים 
ֶׁשֵּפֵרׁש ַאף ַה'ְּספֹוְרנוֹ' ִּכּנּוי ֶזה (ָׁשם): "ֱא-

ַּה ַקְדמֹון ְוָכל זּוָלתֹו ְמֻחָּדׁש ֵמִאּתֹו". 

ַהּבֹוֵרא הּוא ַקְדמֹון ְלָכל ַהִּנְבָרִאים
ַהְּמׁשֹוֵרר  ְמָתֵאר  ֶזה  ֱאמּוָנה  ִעַּקר  ֶאת 
ִנְבָרא".  ֲאֶׁשר  ָּדָבר  ְלָכל  ַּבִּמִּלים: "ַקְדמֹון 
'ֵיׁש  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ָּדָבר  ְמַסֶּמֶלת  'ִנְבָרא'  ָלׁשֹון 
ְמַסֶּמֶלת  'נֹוָצר'  ָלׁשֹון  זֹאת  ְלֻעַּמת  ֵמַאִין', 
ְוַכַּמְׁשָמעּות  ַקָּים,  ֵמחֶֹמר  ֶׁשּנֹוָצר  ָּדָבר 
ַהְּמַקֵּבץ   – 'ַיְצָרן'  ַלּתַֹאר:  גּוָרה  ַהּׁשְ
 ְלִפיָכ ָמה.  ְּדַבר  ֵמֶהם  ְויֹוֵצר  ֳחָמִרים 
ִּדְקֵּדק  ה'  ַקְדמּות  ַעל  ַהְּמַלֵּמד  ֶזה  ְּבַבִית 
ַהְּמׁשֹוֵרר ְוָנַקט: "ַקְדמֹון ְלָכל ָּדָבר ֲאֶׁשר 
ַהַּבִית  [ִּכְלׁשֹון  נֹוַצר'  'ֲאֶׁשר  ְוא:  ִנְבָרא", 
ְלָכל  ָקַדם   ִיְתָּבַר ֶׁשהּוא   ְלַלֶּמְד ַהָּבא], 
ַה'ּנֹוָצִרים'  ְלָכל  חֶֹמר  ְוַקל  ַה'ִּנְבָרִאים' 
ֶצֶדק'  ('ַמִּגיד  יֹוֵתר  ְנמּוָכה  ֶׁשַּמְדֵרָגָתם 

ֶׁשַּבִּסּדּור 'ַׁשַער ָהַרֲחִמים'). 

ַהְּמׁשֹוֵרר ַמְדִּגיׁש ִּכי ַהּבֹוֵרא הּוא "ַקְדמֹון 
ְלָכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ִנְבָרא" – א ַרק ַלִּנְבָרִאים 
ֶאָּלא  ַהְּבִריָאה,  ִּבְמֶלאֶכת  ֶׁשִהְתָּפְרׁשּו 
א  ֶׁשְּבִריָאָתם  ִנְבָרִאים  ְלאֹוָתם  ַּגם 
ַרִׁש"י  ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי  ַּבּתֹוָרה.  ִהְתָּפְרָׁשה 
ֵאת  ֱאִקים  ָּבָרא  "ְּבֵראִׁשית  ֶׁשַּבָּפסּוק: 
א),  א  (ְּבֵראִׁשית  ָהָאֶרץ"  ְוֵאת  ַמִים  ַהּׁשָ
"'ֵאת  ֻּכָּלם:  ַהִּנְבָרִאים  ְּבִריַאת  ִנְתָּבֲאָרה 
'ְוֵאת  ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם,  ְלַרּבֹות   – ַמִים'  ַהּׁשָ
ָהָאֶרץ' – ְלַרּבֹות ּתֹוְלדֹוֶתיָה" (ָׁשם). ַאף ַעל 
ִנְכְּתָבה  א  ֶׁשְּבִריָאָתם  ִנְבָרִאים  ֶׁשֵּיׁש  ִּפי 
ְּבֵפרּוׁש, ָעֵלינּו ָלַדַעת ִּכי ֻּכָּלם ִנְבְראּו ַעל 

.ְיֵדי ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר

ַהְּזַמן ִנְבָרא ִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם
ִנְבָרא  'ְזַמן'  ג  ַהֻּמּׂשָ ַאף  ֶׁשִהְתָּבֵאר,  ְּכִפי 

זֹאת  ְלַדֵּיק  ִנָּתן  ָהעֹוָלם.  ְּבִריַאת  ְּבֵעת 
ָּבת  ַהּׁשַ ְׁשִמיַרת  ַעל  ֶׁשְּבַצּוֹוָתּה   ִמָּכ ַאף 
ָּכְתָבה ַהּתֹוָרה (ְׁשמֹות כ יא): "ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים 
ָעָׂשה  ָיִמים  ְּבֵׁשֶׁשת  "ִּכי  ְוא:  ה'"  ָעָׂשה 
ֶעֶצם  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  ֶׁשַּכָּוָנָתּה  ִמּשּׁום  ה'", 
ֵגי ַהְּזַמן,  ִגים 'ָיִמים', 'ַׁשָּבת' ְוָכל ֻמּׂשְ ַהֻּמּׂשָ
ֵהם ֵחֶלק ִמַּמֲעֵׂשי ְּבֵראִׁשית ('ְּפִרי ַצִּדיק' ח"א 
ִנְרָמז  ַאף  ֶזה  ְיסֹוד  ב).  ַמֲאָמר  ַׁשָּבת  ת  ְקֻדּׁשַ
 – "ְּבֵראִׁשית"  ַּבּתֹוָרה:  ָהִראׁשֹון  ַּבָּפסּוק 
ָלָאָדם  ַהְּמַאְפֶׁשֶרת  ַהְּזַמן  ִמְסֶּגֶרת  ֶאת 
ֵראִׁשית  ּוֵבין  ֶלָעִתיד  ָעָבר  ֵּבין  ְלַהְבִּדיל 
ִּכְתֵבי  ('ַיְלקּוט  ֱאִקים"  "ָּבָרא   – ְלַאֲחִרית 
ְצִבי  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר  ְּבֵׁשם  קנב,  עמ'  קֶֹדׁש' 

ִמַּסְוַראן). 

ְּבֵני  ְּבִפי  'ַקְדמֹון'  ג  ַהֻּמּׂשָ ַמְׁשָמעּות 
ֶאָחד  ְּפָרט  ֶׁשל  ְקִדימּותֹו  ִהיא  ְּתמּוָתה 
ִמְסֶּגֶרת   ְּבתֹו ַאֵחר,  ִלְפָרט  ַיֲחִסי  ְּבאֶֹפן 
ַהְּזַמן ַהַּקֶּיֶמת ְּבתֹוַדְעֵּתנּו ֵמֵראִׁשית ְימֹות 
ַהָּקדֹוׁש  ָּכָאמּור  אּוָלם  ַעָּתה.  ְוַעד  עֹוָלם 
 ג 'ְזַמן', ּוְלִפיָכ ָּברּו הּוא ָקַדם ַאף ַלֻּמּׂשָ
ֶׁשָאנּו  ַהִּנְבָרִאים  ְּכֶיֶתר  ִראׁשֹוִנּיּותֹו  ֵאין 
ְּבַיַחס  ִראׁשֹוִנים  ֶׁשֵהם  ְּכַלֵּפיֶהם  אֹוְמִרים 
ֵראִׁשית  ְוֵאין  "ִראׁשֹון  ֶאָּלא  ְלַחְבֵריֶהם, 
ְלֵראִׁשיתֹו". ִראׁשֹוִנּיּותֹו ֶׁשל ַהּבֹוֵרא ִהיא 
ֶגת, ֶׁשֲהֵרי הּוא  ִּבְלִּתי ֻמְגֶּבֶלת ּוִבְלִּתי ֻמּׂשֶ
ֵגי  'ְלַמְעָלה ִמן ַהְּזַמן' ְוֵאין לֹו ַׁשָּיכּות ְלֻמּׂשְ
ַהְּזַמן ַהֻּמָּכִרים ְּבֶקֶרב ְּבֵני ֱאנֹוׁש ַהְּנתּוִנים 
 ֶּדֶר' ַהַּיֲעֵב"ץ;  (ִסּדּור  ַהְּזַמן  ֶמְמֶׁשֶלת  ַּתַחת 

ִמְצֹוֶתי' [ַל'ֶּצַמח ֶצֶדק'] ַהֲאָמַנת ֱאקּות יא).

ִּכי  ְמָבֵאר  (ִמְׁשָּפִטים)  ֵלִוי'  ת  ַה'ְקֻּדּׁשַ
ָלֻעְבָּדה  ַהֶהְסֵּבר  הּוא  ֶזה  ֱאמּוָנה  ִעַּקר 
ְיכֹוָלה  ֵאיָנּה  ָהָאָדם  ֶׁשל  ֶׁשַּמְחַׁשְבּתֹו 
ָגה ָהֱאִקית, ְוֵאּלּו ְּדָבָריו:  ִלְתּפֹס ֶאת ַהַהּׂשָ
יגֹו ֵמֲחַמת  "ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ַלַּמֲחָׁשָבה ְלַהּׂשִ
 ְּדַהַּמְחָׁשָבה ִהיא ְמֻחֶּדֶׁשת, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ַקְדמֹון ַלּכֹל". ַהַּמֲחָׁשָבה ִהיא ְּבִריָאה 
ְמֻחֶּדֶׁשת ֶׁשִּנְבְרָאה ַעל ְיֵדי ַהּבֹוֵרא, ְּכֶיֶתר 
ְּדָבִרים  ְלַפְעֵנַח  ִהיא  ִויכֹוָלה  ַהִּנְבָרִאים, 
ִאי  ֲאָבל  ִאָּתם,  ְמֻׁשָּתף  ְמַכֶּנה  ָלּה  ֶׁשֵּיׁש 
ַמהּות  ֶאת  ְּבֶאְמָצעּוָתּה  יג  ְלַהּׂשִ ֶאְפָׁשר 
ֻמְגֶּבֶלת  ָהָאָדם  ֶׁשל  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ַהּבֹוֵרא. 
ְּבכֹחֹות  ְּתלּוָיה  ֶׁשִהיא  ִמּשּׁום  ַרק  א 
ַהּגּוף ַהֻּמְגָּבִלים, ֶאָּלא ִמּשּׁום ֱהיֹוָתּה ִהיא 
ַעְצָמּה ְּבִריָאה ְמֻחֶּדֶׁשת ִּכְׁשַאר ַהִּנְבָרִאים. 

ִּבָּטחֹון ְּבִמי ֶׁשָּבָרא ֵיׁש ֵמַאִין
ְוא  ַּבה'  ִיְבַטח  ֶזה  ְיסֹוד  ַהַּמְפִנים  ָאָדם 
ִּתְתַרֵּגׁש  ִאם  ַּגם  ַהְּזַמן.  ִמּמֹוְראֹות  ִיְדַאג 
ְוֵאין  ַצד,  ִמָּכל  ָעָליו  ַהּסֹוֶגֶרת  ָצָרה  ָעָליו 
ָּבֹאֶפק,  ַהָּצָלה  ֶּפַתח  ׁשּום  רֹוֶאה  הּוא 
ֶׁשָּיַצר  ַקְדמֹון  ּבֹוֵרא  אֹותֹו  ִּכי  ְוִיְזּכֹר  ֵיַדע 
ַלֲעמֹד  ָיכֹול  ֵמַאִין,  ֵיׁש  ֻּכּלֹו  ַהְּבִריָאה  ֶאת 

ִליִמינֹו ּוְלַהְמִציא לֹו ֶּפַתח ַהָּצָלה. 
ַעל ֵּכן ָאְמרּו ֲחָכִמים (ב"ר סח ב) ִּכי ְּבֵצאת 
ֵעָׂשו  ֶׁשָּנַטל  ְלַאַחר  ֶׁשַבע,  ִמְּבֵאר  ַיֲעקֹב 
ּוְבחֶֹסר  ְּבֵערֹום  ְוהֹוִתירֹו  ָממֹונֹו  ָּכל  ֶאת 
ּכֹל, ָאַמר ֶאת ֶּפֶרק קכ"א ִמֵּסֶפר ַהְּתִהִּלים 
א  ַהּפֹוֵתַח ַּבְּפסּוִקים: "ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות ֶאּׂשָ
ֶעְזִרי  ֶעְזִרי;  ָיבֹא  ֵמַאִין  ֶהָהִרים  ֶאל  ֵעיַני 
ָׁשַמִים ָוָאֶרץ". ּוֵבֵאר זֹאת  עֵֹׂשה  ה'  ֵמִעם 
לֹוְּפָיאן:  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ַהְּגַה"צ  ַהַּמְׁשִּגיַח 
ְּבָיַדִים  נֹוַתר  הּוא  ִּכי  ַיֲעקֹב  ָרָאה  ַּכֲאֶׁשר 
ְוָאַמר:  ַהִּבָּטחֹון  ְּבִמַּדת  ִהְתַחֵּזק  ֵריקֹות, 
"ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי" – ַּדְוָקא ֵמָה'ַאִין', ּבֹוֵטַח 
ֲאִני ִּכי: "ָיבֹא ֶעְזִרי". ֶׁשֲהא: "ֶעְזִרי ֵמִעם 
ַמִים  ַהּׁשָ ְוַאף   – ָוָאֶרץ"  ָׁשַמִים  עֵֹׂשה  ה' 
ֵאִלָּיהּו'  ('ֵלב  ֵמַאִין'  'ֵיׁש  ִנְבְראּו  ְוָהָאֶרץ 

ְּבֵראִׁשית עמ' ט). 

ְּתִפָּלה ֶׁשָּסְגָרה ַמְעָּגל 

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ּתִפָּלה

ּו סִספוּ
עעלַ
ִ ם

ר ָהְרִביִעי – ַקְדמּות ה'  ל' (ה): ָהִעּקָ 'ִיְגּדַ

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
העּקר ָה

יים נִנינִנִ ּפְ ם 

ִמְסֶּגֶרת   ְּבתֹו ַקְדמֹון  ַהַּכָּוָנה  ֵאין  ְואּוָלם  ִנְבָרא  ֲאֶשׁר  ָדָּבר  ְלָכל  ַקְדמֹון 
ֵראִשׁית  ְוֵאין  ִראׁשֹון  הּוא  ֶאָּלא  ָאָדם  ְּבֵני  ִּבְלׁשֹון  ַּכֻּמְרָּגל  ַהַּקֶּיֶמת,  ַהְּזַמן 

ְלֵראִשׁיתֹו ֶׁשֲהֵרי ַאף ַהְּזַמן הּוא ְּבִריָאה ֶׁשהּוא ִיְתָּבַר ָּבָרא.


