ָּּברוּ ְך ַא ָּּתה ה' ֱאל ֵֹקינוּ ֶמלֶ ְך ָּהעוֹ לָּ ם,

בו ָּרה
אוֹ זֵ ר יִ ְש ָּר ֵאל ִּבגְ ּ
כי אסר המייניה לימא ברוך אוזר ישראל בגבורה גמ' ברכות כשחוגר חגורו מברך אוזר

ישראל בגבורה רמב"ם

אבנט מתפרש אלא במובן הכללי של חגורה .החגורה ולבישתה מציינות בכל מקום מצב של כוננות עובר לעשייה .הביטוי הרגיל "אזר" מציין אצירת
הכוחות וריכוזם לקראת מטרה שיש להשיגה" .עשר" קרוב ל"אסר"" ,אצר"" ,עצר"" ,אזר"" ,עזר" .הוראת כל השרשים האלה :לקשור יחד ,לשמור
ולהחזיק כאחד .הוראת היסוד :לעצור ולכנוס כוחות .רש"ר הירש
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ש ְּּמכ ְַּּב ִשים אֶ ת אֲחֵ ִרים ,מַ כְּ נִיעִ ים אוֹתָ ם א ֹו מְּ אַ ְּּב ִדים
של י ְִּש ָראֵ לּ ְּ ,גבו ָּרה הַ ִּמצְּ טַ ֶּינֶת ל ֹא ְּּבכִ בּ ו ִּשים ֶ
ְּ ּגבו ָּרה מְּ יֻחֶ דֶ ת הִ יא ְּ ּגבו ָּרתָ ם ֶ
של
ְּשמָ ה הָ ֱאל ֹהִ ית ,הָ רוּחַ הָ אֲצִ ילִ י ֶ
שהָ אָ דָ ם כּ ֹוב ֵׁש אֶׁ ת עַּ צְּ מ ֹוּ ְּ ,גבו ַּרת הַ ּנ ָ
ש ְּּב ִע ָּק ָרהּ הִ יא ְּק ׁשו ָּרה ּב ִַּּכבּ ו ּׁש ׁ ֶׁ
אוֹתָ ם ,אֶ ּלָא ְּּגבו ָּרה ׁ ֶׁ
ְּ
ש ְּּמכ ַּבֵש אֶ ת הַ ּגוּף הַ ּ ַבהֲמִ י וְּ אֶ ת ּ ַתאֲווֹתָ יו הַ ּגַסּ וֹת וְּ הַ סּ ֹועֲרוֹתּ ְּ ,גבו ַּרת אֶ ֶרך אַ ּ ַפיִם הַ ּטוֹב מִ ִ ּגבּ וֹר ,וּמ ֵֹשל ְּּברוּח ֹו מִ לּ ֹכֵד עִ יר.
הָ אָ דָ םֶ ,
של הָ אָ דָ ם ְּּבי ְִּתרוֹנ ֹו מִ ן הַ ְּּבהֵ מָ ה ,הָ ְּראוּיָה
ז ֹאת הִ יא הַ ְּ ּגבו ָּרה הָ אֲזו ָּרה לְּ י ְִּש ָראֵ ל ,הַ ּנְּאוֹתָ ה לִ יסוֹד הַ ּמוּסָר הַ ּטָהוֹר ַוה ֲָרמַ ת עֶ ְּרכּ ֹו ֶ
שפָל
ש ֵרי הֶ מְּ יָנֵיהּ ְּּ ,בחִ זּוּק הַ ּ ָמ ְּת ַניִם ִּבכְּ לָל לִ הְּ יוֹת יוֹתֵ ר חָ מוּש ִּבמְּ ל ֹא הַ כּ ֹחַ  ,וּלְּ הַ בְּ ִּדיל עִ ם זֶה ּבֵין הַ חֵ לֶק הַ ּ ָ
לְּ הֵ אָ מֵ ר ְּּבעִ ָּק ָרהּ ּכַד ָ
ש ּיִהְּ י ּו הַ כּ ֹחוֹת ,הַ ּ ַמ ּ ִטים אֶ ת הָ אָ דָ ם לְּ צִ ּד ֹו הַ ּ ַבהֲמִ י ,מֻ ְּש ּפָעִ ים לִ הְּ י ֹו ת טְּ הו ִֹרים וּמְּ ֻשעְּ ּב ִָדים לִ גְּ בו ַּרת
של הַ ְּ ּגוִ ּיָה לְּ חֶ לְּ קָ הּ הָ עֶ לְּ יוֹן ֶ
ֶ
הַ ּלֵב ,הַ ִּמ ְּתמַ ּלֵא ע ֹז ט ֹהַ ר וְּ ֶרגֶש מָ לֵא ק ֹדֶ שִּ ,ב ְּשאִ יפָה עֶ לְּ י ֹונָה לִ גְּ בו ָּרה ֶשל מַ עְּ לָה .עַ ל חֵ לֶק טוֹב זֶה ,הַ מְּ יֻחָ ד לִ כְּ לָלוּת הָ אֻ ּ ָמה,
ִש ָראֵ ל ִּבגְּ בו ָּרה .עולת ראיה
שיהָ ְּּבהַ ְּד ַרת ְּּכבוֹדָ הּ  ,הִ נְּנוּ מְּ ב ְָּרכִ ים לְּ א ֹוזֵר י ְּ
ירה לְּ כָל אֶ חָ ד מֵ אִ ּ ֶ
ִשמָ תָ הּ  ,הַ ְּּמאִ ָ
ִּביסוֹד ֶּגזַע קְּ דֻ ּ ַשת נ ְּ
פירש הראב"ד על לבישת המכנסים שישראל חייבין בו משום ולא יראה בך ערות דבר .והר"ם ב"מ ז"ל פירש חגורתו
והוא על שם נאזר בגבורה ...ואמר בגבורה כי באזור תלויה גבורת הגבור כי בו תולה כלי זיין שלו אבורדהם
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קשירת החגורה מורה על הגבורה ועל אומץ הרוח .תורה תמימה אוזר ישראל בגבורה אוזר חלציו בזריזות לילך ,כדאמ'
במכילתא מתניכם חגורים מכאן ליוצאי דרכים שיהו זריזים .וגבי אוזר שייך גבורה ...לפי שצריך אדם לאזור עליו אזורו
במתניו משום הכון לקראת אלקיך ישראל ...פירוש הרוקח לסידור התפילה אפילו אם נאמר שאין בו משום קישוט ומשום
'הכון' ,יש מעלה וחשיבות בחגירת גארטל כשעומד להתפלל ,שהוא כדרך הגיבורים והרצים לשנס מתניהם כשרוצים
להתגבר ...וכמו כן המתפלל אוזר עצמו להזכירו שהזמן עתה להתגבר כגבור חיל ולהתחזק בעבודת התפילה שהיא אחד
מהדברים הצריכים חיזוק בכל יום ,ולצמצם מחשבותיו כדבעי למי שעומד לפני המלך הגדול .פסקי תשובות
וזה נמי הכוונה בברכות השחר שאנו מברכין בכל יום אוזר ישראל בגבורה ,שהקב"ה נותן לנו בכל יום הגבורה שצריך
להתגבר על היצה"ר ,כמאמר חז"ל בכל יום יצרו של אדם מתגבר ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו לא הי' יכול לו .וכן
יעזרנו השם להתגבר על היצה"ר ולעשות רצונו בלבב שלם אכי"ר .משנה שכיר ...ישראל עיקר טעמם בחגורה הוא לצניעות
שלא יהא לבם רואה את הערוה והגבורה תבא ממילא ,לכך מברכין ואומרים אוזר ישראל בגבורה ,כלומר אעפ"י שאין
עיקר כוונתינו לזה מ"מ הוא ברחמיו וחסדיו נותן לנו הגבורה לבוש אוזר ישראל בגבורה על החגורה שהוא כנגד הלב כמו
שאמרו אבנט מכפר על הרהור הלב  ...ועל זה מברכין אוזר ישראל בגבורה שהוא כנגד הלב שיוכל להגביר על הלב כסיל
לשמאלו כמו שאמרו איזהו גבור הכובש את יצרו וישראל צריך לחגורה שלא יהיה לבו רואה את הערוה והוא לשם שמים.
ר' צדוק

נראה כי עיקר השמחה על ידי המילה כמ"ש שש אנכי על אמרתך וע"ז כתיב פתחת שקי ותאזרני שמחה וכן אוזר ישראל
בגבורה הוא על המילה ...וכ"כ לישרי לב שמחה וע"י המילה יכולין ליישר הלב דכתיב האלקים עשה האדם ישר והמה
בקשו חשבונות רבים ואלה החשבונות רבים באים ע"י פסולת הערלה בחי' להט החרב המתהפכת כו' .וע"י המילה נעשין
ישרי לב .ויצחק ראשון הנימול לשמונה והיה מלא שמחה .שפת אמת

40

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
הגוף להנשמה ,כתיב כאשר ידבק האזור אל מתני איש כן הדבקתי אלי את כל בית ישראל ,היינו כפי מה שמשתדל להסיר
ממנו הרצונות מהעולם הזה כן זוכה לדבקות בהקב"ה ,ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים וגו' אמרי אמת
ו ְַּּתאַ ז ְֵּּרנִי חַ יִל ל ִַּמלְּ חָ מָ ה ּ ַתכְּ ִריעַ קָ מַ י ּ ַתחְּ ּ ָתי תהילים ו ּ ַַתז ְֵּרנִי חַ יִל ל ִַּמלְּ חָ מָ ה ּ ַתכְּ ִריעַ קָ מַ י ּ ַתחְּ ּ ֵתנִי שמואל ב כתוב אחד אומר ותזרני
חיל לשון זר זהב רמז למלכות ,וכתוב אחד אומר ותאזרני חיל למלחמה ,רמז לגבורה ,שנאמר אזר נא כגבר חלציך .מדרש

אנשי בוקר – ברכות השחר – מפגש טז

ָּּברוּ ְך ַא ָּּתה ה' ֱאל ֵֹקינוּ ֶמלֶ ְך ָּהעוֹ לָּ ם,

עוֹ ֵטר יִ ְש ָּר ֵאל ְּב ִתפְ ָּא ָּרה
כי פריס סודרא על רישיה לימא ברוך עוטר ישראל בתפארה גמ' ברכות כי באלה שתי המלבושים נבדלים ישראל מן האומות
ועל כן אינן בכלל שאר המלבושים דמברכין עליהם בסתם ברוך מלביש ערומים דאין בהם הבדל בין אומות לישראל אבל
באלו מובדלין ישראל מן האומות ב"ח וכן במצנפת וכובע אין כוונת האומות ככוונת ישראל בשוה ,שהאומות אין כוונתם
אלא להגין על הראש מפני הקור או החום ...אבל כוונת ישראל אינו אלא מפני שיהא מורא שמים עליהם לבוש
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והגאון רא"י קוק ז"ל בספרו מצות ראיה כתב ,דיסוד כיסוי הראש לאימתא דשמיא הוא מפני שאבר הראש הוא אבר
שכלי ,ולפי שכל אבר שאפשר בו שימוש של גנאי ראוי לכיסוי להורות שיתבייש האדם בשימוש המגונה ,וישתמש בו רק
לשבח .והשכל אף על פי שהוא לטוב נוצר ,מכל מקום כשישלח אדם חפשי מחשבותיו לחשוב במופלא ממנו ,ומכל שכן
כשיחשוב בהרהורים הרי יש שימוש בשכל של גנאי ,ומשום הכי נכון הכיסוי בחלק ממנו .ילקוט יוסף הַ ִּתפְ אֶ ֶרת הָ עֶ לְ י ֹונָה
שהִּ יא כֻלָה ׁ ְשקויָה ְבטַ לְ לֵּׂי אוֹרוֹת
ֹשה זוֶֹ ׁ ,
של אֻ ָמה קְ דו ׁ ָ
שכֶל הָ ֱאל ֹהִּ י ,הַ כְ ׁ ָש ַרת רוחַ הַ ק ֹדֶ ׁש ׁ ֶ
ש ְלאוֹר הַ ֵּׂ
הִּ יא ִּתפְ אֶ ֶרת הָ רוחַ הָ עֶ לְ יוֹןֶ ׁ ,
שת ִּבסְ גֻלָתָ הְ ,ב ִּשכְ לָה הַ בָהִּ יר הַ ָמלֵּׂא ְברוחָ ה הָ עַ צְ מִּ י ,הַ ֵּׂמאִּ יר אֶ ת ַד ְרכָה ,לָדַ עַ ת ְּּבאָ פְּ יָהּ הַ ּ ְּפנִימִ י
של קְ דֻ ׁ ַשת הַ נְבואָ ה ,הַ ֻמ ׁ ְש ֶר ׁ ֶ
ֶׁ
ְשיאַ ת ֶדגֶל ק ֹדֶ ׁש זֶהֶ ׁ ,שהוא ִּתפְ אֶ ֶרת כָל הַ ֲה ָויָה כֻלָהְ ,ב ָרמָ ה לְ עֵּׂ ינֵּׂי כָל אַ פְ סֵּׂי
י ְִּדיעָ ה עַ צְּ מִ ית מְּ קו ִֹרית אֶ ת ד' אֵ ל אֱמֶ ת ,עַ ד ְכדֵּׂ י נ ִּ
ש ִּב ׁ ְשבִּ יל כ ְָך
אשינ ּוֶ ׁ ,
של ִּב ְּר ּכַת ד' הַ ח ֹו ֶפפֶת עַ ל ָר ֵ
ַטבַע הַ מְ קֻ ָד ׁש ׁ ֶ
אֶ ֶרץ .ז ֹאת הִּ יא ֲעט ֶֶרת הַ ִּתפְ אֶ ֶרת הַ מְ יֻחָ דָ ה לְ י ְִּש ָראֵּׂ ל ,נְתונָה ב ֶ
ִּש ְראֵּׂ לִּ י
ַשכֶל הַ י ְ
ִּש ָראֵּׂ ל ,לְ הוֹרוֹת עַ ל אֲצִּ ילות מְ יֻחֶ דֶ ת ,הַ ׁ ְשרויָה ב ֵּׂ
של י ְ
ֹאש ִּב ְתכונַת הַ מוסָר הַ ָקדו ֹׁש ׁ ֶ
י ֵּׁׂש מָ קוֹם לְ כִּ סוי הָ ר ׁ
שאֵּׂ ין ב ֹו אוֹת ֹו הַ ְפאֵּׂ ר
ֲשר הוא אָ דָ ם ,בַעַ ל ֵּׂשכֶל הֶ גְ י ֹונִּי לְ בַדוֶֹ ׁ ,
ֲשר לְ כָל אָ דָ ם ַבא ׁ ֶ
ִּבפְ נִּימִּ יותוֹ ,הָ עוֹדֵּׂ ף ְבי ְִּתרוֹנ ֹו עַ ל הַ ֵּׂשכֶל הַ ִּטבְ עִּ י ,א ׁ ֶ
שאָ נו מְ ב ְָרכִּ ים ֲעלֵּׂיהֶ ם:
שזֶהו הוֹדֵּׂ נו וְ הַ ְד ַרת ְכבוֹדֵּׂ נוֶ ׁ ,
הָ עֶ לְ יוֹן ,הַ ִּמצְ טַ יֵּׂן ְב ִּתפְ אֶ ֶרת י ְִּש ָראֵּׂ ל" ,עַ ם זו יָצ ְַר ִּתי לִּ י ְתהִּ ל ִָּתי יְסַ פֵּׂרו"ֶ ׁ ,
ִּש ָראֵּׂ ל ְב ִּתפְ אָ ָרה .עו"ר
ע ֹוטֵּׂר י ְ
הרא"ש היה מסדר הברכות עד עוטר ישראל בתפארה ,ואז היה מניח תפילין ומברך ...שו"ע ונתן טעם לפי שהתפילין
נקראים פאר ,שנאמר פארך חבוש עליך .ומה שקורין אותן תפילין ,הוא לשון פלילה ,כלומר שהן אות ועדות לכל רואינו
שהשכינה שורה עלינו ,דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ,ודרשו רז"ל אלו תפילין שבראש ...לבוש אֶ ת ד'
שם
שה לִ ְּתהִ ּלָה וּלְּ ֵ
ֲשר עָ ָ
הֶ אֱמַ ְר ָת הַ יוֹםַ ...וד' הֶ אֱמִּ ְיר ָך הַ יוֹם לִּ הְ יוֹת ל ֹו לְ עַ ם סְ גֻלָה ...ולְ ִּת ְת ָך עֶ לְ יוֹן עַ ל כָל הַ ג ֹויִּם א ׁ ֶ
עט ֶֶרת ִּתפְ אֶ ֶרת ְביַד ד' ישעיה סב ,ג
ֲשר ְב ָך אֶ ְתפָאָ ר ישעיה מט ג וְ הָ יִּית ֲ
וּלְּ ִתפְּ אָ ֶרת ...דברים כו ,יז-יט וַי ֹאמֶ ר לִּ י עַ בְ ִּדי אָ ָתה י ְִּש ָראֵּׂ ל א ׁ ֶ
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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
אלוקים ארבע פרשיות ,שבהם שכל קדוש עליון נורא הוד  ,כתובים בו .רק על ידי פועל טוב ושקידת דלתי חכמה ,יגדל
וירבה פרי ברכה ,ותבונה ...על כן התפילין הם עוז לישראל ,פירוש חוזק ותקיפות שלא ימטו לעולם ,שהרי אין צריך
נצחיות שלהם לכתיבתם על הלוחות .וזהו "וראו כל עמי הארץ כי שם ד' נקרא" – מאליו – "עליך" בלא השתדלותך...
מציאות קטן

וזהו הב' ברכות אוזר ישראל בגבורה ו עוטר 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
הגוף להנשמה ...כפי מה שמשתדל להסיר ממנו הרצונות מהעולם הזה כן זוכה לדבקות בהקב"ה אמרי אמת
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העטרה בראש היא סימ ן החירות ,וכן עבד שלבש תפילין בפני רבו ,או שרבו הלבישו יצא לחירות ,כי זה גם כן עניין מצות
התפילין :זכר ליציאת מצרים ,ליציאתנו לחירות מעבדות מצרים הרוחנית והחומרית ,שהיא אחת ומיוחדת ומתיחדת
בנו ,שזה מפורש בפרשיות תפילין ...אור לנתיבתי הָ ַרחֲמָ ן הוא יַנְחִּ ילֵּׂנו לְ יוֹם ׁ ֶשכֻל ֹו אָ רו ְֹך יוֹם ׁ ֶשצ ִַּדיקִּ ים יו ׁ ְֹשבִּ ים וְ עַ טְ רוֹתֵּׂ יהֶ ם
אשיהֶ ם וְ ֶנ ֱהנִּים מִּ זִּיו הַ ׁ ְשכִּ ינָה ,וִּ יהִּ י חֶ לְ קֵּׂ ינו עִּ ָמהֶ ם...הוא מעלת ההשגה העליונה ברוממות קודש החירות האלוקית,
ְב ָר ׁ ֵּׂ
הנמשכת להם מדבקותם הנשגבה בד' ,שמתוכה הם נהנים מזיו השכינה ...כמו עטרותיהם בראשיהם של העבדים בשנת
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
צפיתנו ...אור לנתיבתי
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