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ם,  עֹולָּ ה ה' ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ  ּבָּ

ה ְגבּורָּ ֵאל ּבִ רָּ  אֹוֵזר ִיש ְ
 

 רמב"ם כשחוגר חגורו מברך אוזר ישראל בגבורה גמ' ברכותכי אסר המייניה לימא ברוך אוזר ישראל בגבורה 

מקום מצב של כוננות עובר לעשייה. הביטוי הרגיל "אזר" מציין אצירת  אבנט מתפרש אלא במובן הכללי של חגורה. החגורה ולבישתה מציינות בכל 
"עשר" קרוב ל"אסר", "אצר", "עצר", "אזר", "עזר". הוראת כל השרשים האלה: לקשור יחד, לשמור    הכוחות וריכוזם לקראת מטרה שיש להשיגה.

 רש"ר הירש.  הוראת היסוד: לעצור ולכנוס כוחות. ולהחזיק כאחד

ים ֶאת ֲאֵחִר  ִ ש  ַכּבְּ ּמְּ ֶ ים ש  ִ ִכּבוּש  ַטּיֶנֶת לֹא ּבְּ צְּ בוָּרה ַהּמִ ָרֵאל, ּגְּ ל ִיש ְּ ֶ בוָּרָתם ש  יֶֻחֶדת ִהיא ּגְּ בוָּרה מְּ ִדים ּגְּ ַאּבְּ ִניִעים אֹוָתם אֹו מְּ ים, ַמכְּ 10 

א  ָהָאָדם ּכֹוֵבׁש אֶׁ אֹוָתם, ֶאּלָ ּבּוׁש ׁשֶׁ ּכִ ׁשּוָרה ּבַּ ָרּה ִהיא קְּ ִעּקָ ּבְּ בּוָרה ׁשֶׁ מוֹ ּגְּ צְּ ל ת עַּ ֶ ָמה ָהֱאלִֹהית, ָהרוַּח ָהֲאִציִלי ש  ָ ש  בוַּרת ַהּנְּ , ּגְּ
ִים ַהּטֹוב בוַּרת ֶאֶרךְּ ַאּפַ ַהּסֹוֲערֹות, ּגְּ ּסֹות וְּ ֲאוֹוָתיו ַהּגַ ֶאת ּתַ ֲהִמי וְּ ש  ֶאת ַהּגוּף ַהּבַ ַכּבֵ ּמְּ ֶ רוּחֹו ִמּלֵֹכד ִעיר.   ָהָאָדם, ש  ל ּבְּ ֵ ּבֹור, וּמֹש  ִמּגִ

רֹונֹו ִמן ַהּבְּ זֹאת ִהיא ַהּגְּ  ִיתְּ ל ָהָאָדם ּבְּ ֶ ּכֹו ש  הֹור ַוֲהָרַמת ֶערְּ אֹוָתה ִליסֹוד ַהּמוָּסר ַהּטָ ָרֵאל, ַהּנְּ ִיש ְּ אוּיָה בוָּרה ָהֲאזוָּרה לְּ ֵהָמה, ָהרְּ
 ֹ ל מְּ יֹות יֹוֵתר ָחמוּש  ּבִ ָלל ִלהְּ כְּ ַנִים ּבִ תְּ ִחזּוּק ַהּמָ יָנֵיּה, ּבְּ ֵרי ֶהמְּ ָ ד ש  ָרּה ּכַ ִעּקָ ֵהָאֵמר ּבְּ ָפל לְּ ָ ּ ין ַהֵחֶלק ַהש  יל ִעם זֶה ּבֵ ּדִ ַהבְּ א ַהּכַֹח, וּלְּ

יוֹ  ִעים ִלהְּ ּפָ ְּ ֲהִמי, ֻמש  ִצּדֹו ַהּבַ ים ֶאת ָהָאָדם לְּ ּטִ יּו ַהּכֹחֹות, ַהּמַ ּיִהְּ ֶ יֹון ש  ָקּה ָהֶעלְּ ֶחלְּ ִוּיָה לְּ ל ַהּגְּ ֶ בוַּרת ש  ִדים ִלגְּ ּבָ עְּ ֻ ש  הֹוִרים וּמְּ ת טְּ
א עֹז טַֹהר  ַמּלֵ תְּ ב, ַהּמִ ה, ַהּלֵ ָללוּת ָהֻאּמָ יָֻחד ִלכְּ ָלה. ַעל ֵחֶלק טֹוב זֶה, ַהמְּ ל ַמעְּ ֶ בוָּרה ש  יֹונָה ִלגְּ ִאיָפה ֶעלְּ ְּ ש  , ּבִ ֶרֶגש  ָמֵלא קֶֹדש  וְּ

אֹוזֵר ִכים לְּ ָברְּ נוּ מְּ בֹוָדּה, ִהנְּ ַרת ּכְּ ַהדְּ יָה ּבְּ ֶ ּ ָכל ֶאָחד ֵמִאש  ִאיָרה לְּ ָמָתּה, ַהּמְּ ְּ ת ִנש  ַ ּ ֻדש  ַזע קְּ יסֹוד ּגֶ רָ  ּבִ בוָּרהִיש ְּ גְּ  עולת ראיה  .ֵאל ּבִ

פירש הראב"ד על לבישת המכנסים שישראל חייבין בו משום ולא יראה בך ערות דבר. והר"ם ב"מ ז"ל פירש חגורתו 
 אבורדהם  ואמר בגבורה כי באזור תלויה גבורת הגבור כי בו תולה כלי זיין שלו ...והוא על שם נאזר בגבורה

אוזר ישראל בגבורה אוזר חלציו בזריזות לילך, כדאמ'  תורה תמימה .ועל אומץ הרוחקשירת החגורה מורה על הגבורה  20 

לפי שצריך אדם לאזור עליו אזורו ... במכילתא מתניכם חגורים מכאן ליוצאי דרכים שיהו זריזים. וגבי אוזר שייך גבורה
נאמר שאין בו משום קישוט ומשום אפילו אם  פירוש הרוקח לסידור התפילה ...במתניו משום הכון לקראת אלקיך ישראל

'הכון', יש מעלה וחשיבות בחגירת גארטל כשעומד להתפלל, שהוא כדרך הגיבורים והרצים לשנס מתניהם כשרוצים 
וכמו כן המתפלל אוזר עצמו להזכירו שהזמן עתה להתגבר כגבור חיל ולהתחזק בעבודת התפילה שהיא אחד ... להתגבר

 פסקי תשובות  ום, ולצמצם מחשבותיו כדבעי למי שעומד לפני המלך הגדול.מהדברים הצריכים חיזוק בכל י

וזה נמי הכוונה בברכות השחר שאנו מברכין בכל יום אוזר ישראל בגבורה, שהקב"ה נותן לנו בכל יום הגבורה שצריך 
' יכול לו. וכן להתגבר על היצה"ר, כמאמר חז"ל בכל יום יצרו של אדם מתגבר ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו לא הי

ישראל עיקר טעמם בחגורה הוא לצניעות ...  משנה שכיר.  יעזרנו השם להתגבר על היצה"ר ולעשות רצונו בלבב שלם אכי"ר
שלא יהא לבם רואה את הערוה והגבורה תבא ממילא, לכך מברכין ואומרים אוזר ישראל בגבורה, כלומר אעפ"י שאין 

אוזר ישראל בגבורה על החגורה שהוא כנגד הלב כמו   לבוש  דיו נותן לנו הגבורהעיקר כוונתינו לזה מ"מ הוא ברחמיו וחס 30 

אוזר ישראל בגבורה שהוא כנגד הלב שיוכל להגביר על הלב כסיל   ועל זה מברכין...  שאמרו אבנט מכפר על הרהור הלב  
 לשמאלו כמו שאמרו איזהו גבור הכובש את יצרו וישראל צריך לחגורה שלא יהיה לבו רואה את הערוה והוא לשם שמים.

  ר' צדוק

וכן אוזר ישראל נראה כי עיקר השמחה על ידי המילה כמ"ש שש אנכי על אמרתך וע"ז כתיב פתחת שקי ותאזרני שמחה 
וכ"כ לישרי לב שמחה וע"י המילה יכולין ליישר הלב דכתיב האלקים עשה האדם ישר והמה  ...בגבורה הוא על המילה

בקשו חשבונות רבים ואלה החשבונות רבים באים ע"י פסולת הערלה בחי' להט החרב המתהפכת כו'. וע"י המילה נעשין 
 שפת אמת ה מלא שמחה. ישרי לב. ויצחק ראשון הנימול לשמונה והי

וזהו הב' ברכות אוזר ישראל בגבורה ועוטר ישראל בתפארה, אוזר ישראל בגבורה כנגד תפילין של יד, היינו כפי מה 
שמסירין הפסולת מהגוף שאין לבו רואה את הערוה, זוכין אחר כך לעוטר ישראל בתפארה שהוא תפילין של ראש שמקשר 

ור אל מתני איש כן הדבקתי אלי את כל בית ישראל, היינו כפי מה שמשתדל להסיר הגוף להנשמה, כתיב כאשר ידבק האז 40 

 אמרי אמתממנו הרצונות מהעולם הזה כן זוכה לדבקות בהקב"ה, ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים וגו' 

י ּתָ חְּ ִריַע ָקַמי ּתַ כְּ ָחָמה ּתַ לְּ ֵרִני ַחִיל ַלּמִ ְּּ ַאז לְּ  תהילים ַוּתְּ ֵרִני ַחִיל ַלּמִ זְּ ִניַוּתַ ּתֵ חְּ ִריַע ָקַמי ּתַ כְּ כתוב אחד אומר ותזרני  שמואל ב ָחָמה ּתַ
 מדרש , רמז לגבורה, שנאמר אזר נא כגבר חלציך.החיל לשון זר זהב רמז למלכות, וכתוב אחד אומר ותאזרני חיל למלחמ
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ם,  עֹולָּ ה ה' ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאּתָּ  ּבָּ

ֵאל  רָּ העֹוֵטר ִיש ְ רָּ ִתְפאָּ  ּבְ
 

כי באלה שתי המלבושים נבדלים ישראל מן האומות   גמ' ברכותכי פריס סודרא על רישיה לימא ברוך עוטר ישראל בתפארה  
ועל כן אינן בכלל שאר המלבושים דמברכין עליהם בסתם ברוך מלביש ערומים דאין בהם הבדל בין אומות לישראל אבל 

וכן במצנפת וכובע אין כוונת האומות ככוונת ישראל בשוה, שהאומות אין כוונתם  ב"חבאלו מובדלין ישראל מן האומות 
  לבוש אבל כוונת ישראל אינו אלא מפני שיהא מורא שמים עליהם ...הגין על הראש מפני הקור או החוםאלא ל

דשמיא הוא מפני שאבר הראש הוא אבר  אוהגאון רא"י קוק ז"ל בספרו מצות ראיה כתב, דיסוד כיסוי הראש לאימת 10 

ש האדם בשימוש המגונה, וישתמש בו רק שכלי, ולפי שכל אבר שאפשר בו שימוש של גנאי ראוי לכיסוי להורות שיתביי
לשבח. והשכל אף על פי שהוא לטוב נוצר, מכל מקום כשישלח אדם חפשי מחשבותיו לחשוב במופלא ממנו, ומכל שכן 

ְפֶאֶרת ָהֶעְליֹונָה  ילקוט יוסף כשיחשוב בהרהורים הרי יש שימוש בשכל של גנאי, ומשום הכי נכון הכיסוי בחלק ממנו. ַהת ִּ
ה זֹו, ׁשֶ  ה ְקדֹוׁשָ ָ ל ֻאמ  ֶֹדׁש ׁשֶ ַרת רו ַח ַהק  י, ַהְכׁשָ ֶכל ָהֱאלֹהִּ ֵּׂ אֹור ַהש   ל ְ ְפֶאֶרת ָהרו ַח ָהֶעְליֹון, ׁשֶ יא ת ִּ ַטלְ הִּ קו יָה ב ְ ה  ׁשְ ָ ל  ֻ יא כ  י אֹורֹות הִּ לֵּׂ
יר אֶ  אִּ ֵּׂ י, ַהמ  רו ָחה  ָהַעְצמִּ א ב ְ לֵּׂ ָ יר ַהמ  הִּ ָ ְכָלה  ַהב  ש ִּ , ב ְ ָתה  ָ ְסֻגל  ת ב ִּ ֶרׁשֶ ׁשְ ֻ בו ָאה, ַהמ  ת ַהנ ְ ַ ל ְקֻדׁש  , ׁשֶ ה  ָ ְרכ  ִניִמי ת ד ַ יָּה ַהּפְּ ָאפְּ ָלַדַעת ּבְּ

קֹוִרית ֶאת ד' ֵאל ֱאֶמת ִמית מְּ ִדיָעה ַעצְּ ֶגליְּ יַאת ד ֶ י ְנש ִּ דֵּׂ י  , ַעד כ ְ ָל ַאְפסֵּׂ ינֵּׂי כ  ָרָמה ְלעֵּׂ , ב ְ ה  ָ ל  ֻ ָל ַהֲהָויָה כ  ְפֶאֶרת כ  הו א ת ִּ קֶֹדׁש זֶה, ׁשֶ
ל  ׁש ׁשֶ ַבע ַהְמֻקד ָ ֶ ט  ַ ל, ְנתו נָה ב  ָראֵּׂ ְפֶאֶרת ַהְמיָֻחָדה ְליִּש ְ יא ֲעֶטֶרת ַהת ִּ ינוּ ֶאֶרץ. זֹאת הִּ ֵ ּכַת ד' ַהחֹוֶפֶפת ַעל ָראש  רְּ ְך ּבִ ָ יל כ  בִּ ׁשְ ב ִּ , ׁשֶ

ֵּׂ יֵּׁׂש ָמק ש   ַ רו יָה ב  ְ ילו ת ְמֻיֶחֶדת, ַהׁש  ל, ְלהֹורֹות ַעל ֲאצִּ ָראֵּׂ ש ְ ל יִּ דֹוׁש ׁשֶ ו ָסר ַהק ָ ְתכו ַנת ַהמ  ו י ָהרֹאׁש ב ִּ ס  י ֹום ְלכִּ לִּ ְראֵּׂ ש ְ ֶכל ַהי ִּ
ר הו א ָאָדם,   ֲאׁשֶ ַ ר ְלָכל ָאָדם ב  י, ֲאׁשֶ ְבעִּ ִּ ֶכל ַהט  ֵּׂ ְתרֹונֹו ַעל ַהש   יִּ ף ב ְ י ו תֹו, ָהעֹודֵּׂ ימִּ ְפנִּ ר ב ִּ אֵּׂ ְ ֹו אֹותֹו ַהפ  ין ב  אֵּׂ ֹו, ׁשֶ י ְלַבד  ֶכל ֶהְגיֹונִּ ַעל ש ֵּׂ ַ ב 

נו  ְוַהדְ  ז ֶהו  הֹודֵּׂ רו ", ׁשֶ ֵּׂ י ְיַספ  תִּ ָ ל  הִּ י ת ְ י לִּ ל, "ַעם זו  יַָצְרת ִּ ָראֵּׂ ְפֶאֶרת יִּש ְ תִּ ֵּׂן ב ְ ְצַטי  ִּ יֶהם: ָהֶעְליֹון, ַהמ  ים ֲעלֵּׂ ָאנו  ְמָבְרכִּ נו , ׁשֶ בֹודֵּׂ ַרת כ ְ 20 

ל ב ְ  ָראֵּׂ ש ְ ר יִּ ְפָאָרה.עֹוטֵּׂ  "רעו תִּ

ונתן טעם לפי שהתפילין  שו"ע ...הרא"ש היה מסדר הברכות עד עוטר ישראל בתפארה, ואז היה מניח תפילין ומברך
נקראים פאר, שנאמר פארך חבוש עליך. ומה שקורין אותן תפילין, הוא לשון פלילה, כלומר שהן אות ועדות לכל רואינו 

 ד'ֶאת  לבוש.. ראש.שבשהשכינה שורה עלינו, דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך, ודרשו רז"ל אלו תפילין 
ָ ַהי ֹום ה ד'וַ ... ֶהֱאַמְרת  ָ ְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגל  יְרָך ַהי ֹום לִּ ר ... ֶהֱאמִּ ל ַהג ֹויִּם ֲאׁשֶ ָ ָך ֶעְליֹון ַעל כ  ת ְ ם  ו ְלתִּ ֵ ש  ה ּולְּ ִהּלָ ה ִלתְּ ָעש ָ
ָאֶרת ִתפְּ ָאר יט-דברים כו, יז ... ּולְּ ָ ָך ֶאְתפ  ר ב ְ ל ֲאׁשֶ ָראֵּׂ ה יִּש ְ ָ י ָאת  י ַעְבד ִּ יַד  ישעיה מט ג ַוי ֹאֶמר לִּ ְפֶאֶרת ב ְ   סב, ג ישעיהד' ְוָהיִּית ֲעֶטֶרת ת ִּ

אות ניתן לנו במצות תפילין, כי המוח משכן הנשמה, בכל אומות העולם הוא כלוח בלתי נכתב, שאין בה רק מה שיכתוב 
האדם בבחירתו הטובה, אבל לנו אחרת נתן לנו ד' עטרת פאר ומוח התפילין הוא מוחינו, אבל בלא עשיותינו כבר מכתב 

, כתובים בו. רק על ידי פועל טוב ושקידת דלתי חכמה, יגדל אלוקים ארבע פרשיות, שבהם שכל קדוש עליון נורא הוד
וירבה פרי ברכה, ותבונה... על כן התפילין הם עוז לישראל, פירוש חוזק ותקיפות שלא ימטו לעולם, שהרי אין צריך  30 

 ך..."עליך" בלא השתדלות –מאליו  –נצחיות שלהם לכתיבתם על הלוחות. וזהו "וראו כל עמי הארץ כי שם ד' נקרא" 
 מציאות קטן 

עוטר ישראל בתפארה, אוזר ישראל בגבורה כנגד תפילין של יד, היינו כפי מה וזהו הב' ברכות אוזר ישראל בגבורה ו
שמסירין הפסולת מהגוף שאין לבו רואה את הערוה, זוכין אחר כך לעוטר ישראל בתפארה שהוא תפילין של ראש שמקשר 

 אמת  אמריכפי מה שמשתדל להסיר ממנו הרצונות מהעולם הזה כן זוכה לדבקות בהקב"ה ... הגוף להנשמה

ן החירות, וכן עבד שלבש תפילין בפני רבו, או שרבו הלבישו יצא לחירות, כי זה גם כן עניין מצות העטרה בראש היא סימ
התפילין: זכר ליציאת מצרים, ליציאתנו לחירות מעבדות מצרים הרוחנית והחומרית, שהיא אחת ומיוחדת ומתיחדת 

לֹו ָארֹוךְ  אור לנתיבתי בנו, שזה מפורש בפרשיות תפילין... ֻ כ  נו  ְליֹום ׁשֶ ילֵּׂ יֶהם  ָהַרֲחָמן הו א יְַנחִּ ים ְוַעְטרֹותֵּׂ בִּ ים יֹוׁשְ יקִּ ד ִּ צ ַ יֹום ׁשֶ
יֶהם  ָראׁשֵּׂ ֶהם ב ְ ָ מ  ינו  עִּ י ֶחְלקֵּׂ יהִּ ינָה, וִּ כִּ ְ יו ַהׁש  ז ִּ ים מִּ ...הוא מעלת ההשגה העליונה ברוממות קודש החירות האלוקית, ְוֶנֱהנִּ

הנמשכת להם מדבקותם הנשגבה בד', שמתוכה הם נהנים מזיו השכינה... כמו עטרותיהם בראשיהם של העבדים בשנת  40 

היובל מראש השנה ויום הכיפורים, שהוא גילוי מעלת החירות. ולפיכך בפסח... שהננו מתרוממים וממשיכים בנו מתוך 
אותה החרות הנאדרה את פלא קודשה ועוזה לכל דורות עולמינו, הרינו מבטאים בסיום סעודת החג... את בקשת 

 אור לנתיבתי  צפיתנו...


