
ֶלְך ִבים ַוּיֵ ת ִנּצָ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֵמָאה ְּבָרכֹות ְמִגּנֹות ִמֵּמָאה ְקָללֹות
"ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה' ֱאקֵיֶכם" (כט ט).

ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּׁשְמעּו  ְלִפי  ְקָללֹות?  ְלָפָרַׁשת  זֹו  ָּפָרָׁשה  ִנְסְמָכה  "ָלָּמה 
ָוֵתַׁשע  ֵמַאְרָּבִעים  חּוץ  זֹו,  ְּבָפָרָׁשה  ְׁשַּתִים  ָחֵסר  ְקָללֹות  ֵמָאה 
ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְּבתֹוַרת ּכֲֹהִנים, ִמָּיד ֵהִריקּו ְּפֵניֶהם, ְוָאְמרּו ִמי יּוַכל ַלֲעמֹד 

ְּבֵאּלּו. ִמָּיד ָקָרא אֹוָתם מֶֹׁשה ְוָהָיה ְמַפְּיָסן ִּבְדָבִרים" (ַּתְנחּוָמא א).
ִחּדּוׁש ִנְפָלא ָּכַתב ַרֵּבנּו ַהִחיָד"א:

מֶֹׁשה ִּפֵּיס ֶאת ִיְׂשָרֵאל (ְרֵאה 'ֵסֶפר ַהַּמְנִהיג' ַּבְּפִתיָחה) ְּבָכ ֶׁשִּתֵּקן ָלֶהם 
ֵמָאה ְּבָרכֹות ֶׁשְּבכָֹחן ְלַהִּציל ֶאת ָהָאָדם ִמן ַהְּקָללֹות. ְּכִפי ֶׁשָּכַתב 
ּתֹוֵכחֹות:  ִמֵּמָאה  ִנּצֹול  ְּבָרכֹות  ֵמָאה   ֶׁשַהְּמָבֵר שכ)  (סי'  ָהרֹוֵקַח 
נֹוָספֹות  ּוְׁשַּתִים  ָתבֹא,  ִּכי  ְּבָפָרַׁשת  ַהְּכתּובֹות  ּוְׁשמֹוֶנה  ִּתְׁשִעים 

ֶׁשִּנְרְמזּו ַּבָּפסּוק (ְלֵעיל כח סא): "ַּגם ָּכל ֳחִלי ְוָכל ַמָּכה" ְוגֹו'.
ֶרֶמז ַלְּדָבִרים נּוַכל ִלְמצֹא ַּבָּפסּוק ִּבְתִהִּלים (טז ט): "ָלֵכן ָׂשַמח ִלִּבי 
ַוָּיֶגל ְּכבֹוִדי ַאף ְּבָׂשִרי ִיְׁשּכֹן ָלֶבַטח"; ִּבְזכּות "ָלֵכן" (ְּבִגיַמְטִרָּיה ֵמָאה) 
ּוְבָׂשִרי  ִלִּבי  ִיְׂשַמח  ּוִמֵּמיָלא  ֶׁשַּבּתֹוָכָחה,  ֵמַהְּקָללֹות  ֶאָּנֵצל  ְּבָרכֹות 

ִיְׁשּכֹן ָלֶבַטח, ְלא ֶנַגע ּוַמֲחָלה.
'רּוַח ַחִּיים' ְּדרּוׁש א'; 'חֹוַמת ֲאָנ' ְּתִהִּלים טז

ָּכל ִיְׂשָרֵאל ָעְמדּו ַּבְּבִרית
"ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה' ֱאקֵיֶכם... ּכֹל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל" (כט ט)
ִאיׁש  "ּכֹל  ׁשּוב:  ֶנֱאָמר  ָמה  ִמְּפֵני  "ֻּכְּלֶכם",  ֶנֱאָמר  ְּכָבר  ַוֲהלֹוא 

ִיְׂשָרֵאל"?
ֵּפֵרׁש ַרָּבּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ַרִּבי ְצִבי ֶּפַסח ְפַרְנק:

ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ָּכל  ַעל   ְמלֹו" ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ִּבְתִפַּלת 
ֶׁשְּכָבר  ַאַחר  ִּכְמֻיֶּתֶרת,  'ֻּכּלֹו'  ֵּתַבת  ִנְרֵאית  ָּכאן  ְוַאף   ,"ִּבְכבֹוֶד
ג),  תקפב  (או"ח  ַהָּט"ז  ֵּפֵרׁש  ְּבַרם  ָהעֹוָלם'?  ָּכל  ַעל   ְמלֹו' ִּבַּקְׁשנּו: 
'ֻרּבֹו  ֶׁשֲהֵרי  ְלרֹב,  ִמְתַּכְּוִנים   ַא 'ּכֹל'  אֹוְמִרים  ָאנּו  ְּפָעִמים  ֶׁשֵּיׁש 
ְּכֻכּלֹו' (הֹוָריֹות ג ב), ַעל ֵּכן ַמְדִּגיִׁשים ָאנּו ִּכי ְרצֹוֵננּו ֶׁשִּיְמ ה' ַעל 

ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ַמָּמׁש.
ְּבֵני  ֶׁשָּכל  ָלנּו  ְלַהְדִּגיׁש  ַהּתֹוָרה  ַּכָּוַנת  ִּכי  ָּכאן,  ַאף  ְנָפֵרׁש  ֶזה  ְלִפי 

ִיְׂשָרֵאל ַמָּמׁש ָעְמדּו ִּבְבִריתֹו ֶׁשל ה' ּוִבְׁשבּוָעתֹו, ְוא ַרק ֻרָּבם.
'ַהר ְצִבי'

ַהֵּמִתים ִמְצָטְרִפים ִלְתִפַּלת ַהַחִּיים
"ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ּפֹה... ְוֵאת ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ּפֹה ִעָּמנּו ַהּיֹום" (כט יד)

ָהֲעִתיִדים  ּדֹורֹות  ִעם  ְוַאף   – ַהּיֹום'  ִעָּמנּו  ּפֹה  ֵאיֶנּנּו  ֲאֶׁשר  "'ְוֵאת 
ִלְהיֹות" (ַרִׁש"י).

ָּדַרׁש ַרֵּבנּו ַה'ֲחַתם סֹוֵפר':
ַהְּנָׁשמֹות  ָּכל  ִהְתַיְּצבּו  ּדֹור  אֹותֹו  ְּבֵני  ְלַצד  זֹו,  ְּבִרית  ְּכִריַתת  ְּבֵעת 
ֶזה,  ֵצרּוף  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלא  ְוֵאין  ַהָּבִאים.  ַּבּדֹורֹות  ְלִהָּוֵלד  ָהֲעִתידֹות 
ֶׁשֵּכן ְּכָבר ִקַּבְלנּו ֵמַרּבֹוֵתינּו ִּכי ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ּוְביֹום 
ִעָּמנּו  ְלִהְתַּפֵּלל  ֵעֶדן  נּוָחן  ֲאבֹוֵתינּו  ִנְׁשמֹות  ִמְצָטְרפֹות  ַהִּכּפּוִרים 

ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת.
ַמְלֲאֵכי  "ָאְמרּו  ב):  לב  (ר"ה  ַּבְּגָמָרא  ַהּמּוָבא  ֶאת  ְלָפֵרׁש  נּוַכל   ְּבָכ
'ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִמְּפֵני ָמה ֵאין  ַהָּׁשֵרת ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: 
ַהִּכּפּוִרים?'  ּוְביֹום  ַהָּׁשָנה  ְּברֹאׁש   ְלָפֶני ִׁשיָרה  אֹוְמִרים  ִיְׂשָרֵאל 
ְוִסְפֵרי  ַחִּיים  ְוִסְפֵרי  ִּדין  ִּכֵּסא  ַעל  יֹוֵׁשב   ֶמֶל 'ֶאְפָׁשר  ָלֶהם:  ָאַמר 
ֵמִתים ְּפתּוִחין ְלָפָניו – ְוִיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים ִׁשיָרה?'"; ּוְלאֹור ָהָאמּור 
ֶאְפָׁשר ְלָפֵרׁש ִּכי 'ִסְפֵרי ֵמִתים' ַהְינּו ַהֵּמִתים ַהִּמְתַּפְּלִלים ִעָּמנּו 
עֹוָׂשה  ּוְתִפָּלָתם  ְלִהְתַּפֵּלל  ֵהם  ֶׁשַרָּׁשִאים  ֶׁשַאף  ַהִּדין,  ְּביֹום 

ַהֵּמִתים  ְּתִחַּית  ְזַמן  ַעד  ִׁשיָרה  לֹוַמר  ַרָּׁשִאים  ֵהם  ֵאין  ֲהֵרי  רֶֹׁשם, 
ֶׁשָאז ְיֻקַּים ָּבֶהם (ְיַׁשְעָיה כו יט): "ָהִקיצּו ְוַרְּננּו ׁשְֹכֵני ָעָפר".

'ְּדָרׁשֹות ֲחַתם סֹוֵפר' ח"ב, ְּדרּוׁש ְלָפָרַׁשת ִנָּצִבים עמ' 007

ְלִהָּׁשֵמר ִמן ַהֵּיאּוׁש
"ְוִהְתָּבֵר ִּבְלָבבֹו ֵלאמֹר... ִּכי ִּבְׁשִררּות ִלִּבי ֵאֵל" (כט יח)

ָאַמר ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְׁשמֹה וֹוְלֶּבה:

ְּפָגִמים  ַקָּיִמים  ִּכי  ּומֹוֵצא  ַנְפׁשֹו  ֶחְׁשּבֹון  ֶאת  ָהָאָדם   ֶׁשעֹוֵר ְּבֵעת 
ַמְחֶׁשֶבת  ְלִהְתַּגֵּנב  ֲעלּוָלה  ְוִלּמּודֹו,  ִּבְרכֹוָתיו  ִּבְתִפּלֹוָתיו,  ַרִּבים 
ְוִלְלֹמד   ְלָבֵר ְלִהְתַּפֵּלל,  אּוַכל  ַּפַעם  ֵאי  ְוִכי  ֵלאמֹר:  ִּבְלָבבֹו  ֵיאּוׁש 

ָּכָראּוי?!

 ׂשּוָמה ָעָליו ָלַדַעת ִּכי ַמְחֶׁשֶבת ֵיאּוׁש זֹו ִהיא ֶׁשִּתְגרֹם לֹו ְלַהְמִׁשי
 ְוִהְתָּבֵר" ַהִּמִּלים:  ֶאת  יֹוָנָתן  ְּבַתְרּגּום  ֵּפֵרׁש  ֵּכן  ְוַעל  ְוַלֲחטֹא, 
ִּבְלָבבֹו" – "ְוִיְתָייֵאׁש ְּבִלֵּביּה", ְּכלֹוַמר: ַהֵּיאּוׁש הּוא ַהּגֹוֵרם ָלָאָדם 

ְלַהְמִׁשי ָלֶלֶכת ִּבְׁשִרירּות ִלּבֹו.
'ַאְבֵני ְׁשמֹה' עמ' קסח

'ֶקיַּתְכִלית ַהְּתׁשּוָבה – 'ַעד ה' ֱא
"ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱאקֶי" (ל ב)

ֶׁשַּיֲעזֹב  הּוא  ַהְּתׁשּוָבה?  ִהיא  "ּוָמה  ב):  ב  (ְּתׁשּוָבה  ָהַרְמָּב"ם  ָּכַתב 
ַהחֹוֵטא ֶחְטאֹו ְוָיִסירֹו ִמַּמְחַׁשְבּתֹו ְוִיְגמֹר ְּבִלּבֹו ֶׁשֹּלא ַיֲעֵׂשהּו עֹוד... 

ְוָיִעיד ָעָליו יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות ֶׁשֹּלא ָיׁשּוב ְלֶזה ַהֵחְטא ְלעֹוָלם".
הֹוִסיף ְוָכַתב ַהִחיָד"א ִּכי ִלְדָבִרים ֵאּלּו ָרַמז ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו:

ְּתׁשּוָבה  ִּכי   ְלַלֶּמְד ֵעדּות,  ִמְּלׁשֹון  'ַעד'   ;"קֶיֱא ה'  ַעד  "ְוַׁשְבָּת 
ָּתׁשּוב  ֶׁשֹּלא   ֶקיֱא ה'   ָעֶלי ָיִעיד  ֶׁשַאֲחֶריָה  ָּכזֹו  ִהיא  ֲאִמִּתית 

'ַנַחל ְקדּוִמים'ַלֲחטֹא ְלעֹוָלם.

ָמקֹור ְלִמְנַהג ַהְּטִביָלה קֶֹדם ַהְּתִפָּלה
"ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱאֶקי" (ל ב)

ְּבַטַעם ִמְצַות ַהְּטִביָלה ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים ֵהִביא ַה'ָּמֵגן ַאְבָרָהם' 
(תרו ח): "ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשַהַּטַעם ִּדְטִביָלה ִמּׁשּום ְּתׁשּוָבה...".

ַאְבָרָהם'  ַה'ָּמֵגן  ִמִּדְבֵרי  ִמֶּבעְלְזא:  ּדֹב  ִיָּׂשָכר  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר  ָאַמר 
נּוַכל ִלְלֹמד ֶסֶמ ְלִמְנַהג ַהְּטִביָלה ַּבִּמְקֶוה ְּבָכל יֹום, ֶׁשֲהֵרי ָׁשִנינּו 
(ָאבֹות ב טו): "ְוׁשּוב יֹום ֶאָחד ִלְפֵני ִמיָתְת", ְוֵכיָון ֶׁשָהָאָדם א יֹוֵדַע 
ֶאת ִעּתֹו, ַעל ֵּכן ָעָליו ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְּבָכל יֹום, ּוִמֵּמיָלא ָעָליו ַּגם 

ִלְטּבֹל ְּבָכל יֹום – קֶֹדם ׁשּובֹו ִּבְתׁשּוָבה.
ׁשּו"ת 'ִמְׁשָּפֶטי ְלַיֲעקֹב' או"ח סי' י

ֲאִריכּות ָיִמים ֲאִמִּתית ַמִהי?!
 "ָיֶמי  ְואֶֹר  ַחֶּיי הּוא  ִּכי  ְּבקֹלֹו...  ִלְׁשמַֹע   ֶקיֱא ה'  ֶאת  "ְלַאֲהָבה 

(ל כ)

ַהֶּנֱאֶמֶרת  עֹוָלם'  'ַאֲהַבת  ִּבְרַּכת  ְלֻנַּסח  ַהָּמקֹור  הּוא  ֶזה  ָּפסּוק 
ְוֵיׁש  עט),  סי'  (רֹוֵקַח  ָיֵמינּו"  וְאֹ רֶךְ  ַחֵּיינּו  ֵהם  "ִּכי  ַעְרִבית:  ִּבְתִפַּלת 

ְלָהִבין ֶאת ֵּפֶׁשר ַהְּכִפילּות – 'ַחֵּיינּו וְאֹ רֶךְ ָיֵמינּו'.
ֵּפֵרׁש ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ַחִּיים ְפִריְדַלְנֶדּר:

ֵיׁש   ְלִפיָכ ה',  ַוֲעבֹוַדת  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ִהיא  ַחֵּיינּו  ֶׁשַּתְכִלית  ֵּכיָון 
ַהְׁשָקַעת  ִהְסַּתְּכָמה  ֲאָדמֹות  ֲעֵלי  ְׁשנֹוָתיו  ְּבִׁשְבִעים  ִאם  ִּכי  לֹוַמר 
ֶׁשַחָּייו  ֲהֵרי  ִּבְלַבד,  ַהָּׁשָנה  ְּבַמֲחִצית  ה'  ּוַבֲעבֹוַדת  ְּבתֹוָרה  ָהָאָדם 
ְוִקּיּום  ה'  ַאֲהַבת  ָּכאן:  ֶׁשֶּנֱאָמר  ְוֶזהּו  ַהָּׁשָנה.  ַמֲחִצית  ַרק  ָאְרכּו 
ִיָּמֵדד  ֵּכן  ָּבֶהם   ִהְתַעְּסקּוְת ִּכְזַמן   ּוְלִפיָכ  ,"ַחֶּיי "הּוא  ּתֹוָרתֹו 

."ָיֶמי אֶֹר"
'ִׂשְפֵתי ַחִּיים' – 'ִרַּנת ַחִּיים', ִּבְרכֹות ק"ש ְּדַעְרִבית

ִמְּפֵני ָמה ֵאיֶנּנּו ְמָבְרִכים ַעל ְּכִתיַבת ֵסֶפר ּתֹוָרה?
"ְוַעָּתה ִּכְתבּו ָלֶכם ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת" (לא יט)

ְּבָפסּוק ֶזה ִהְצַטֵּוינּו ַעל ִמְצַות ְּכִתיַבת ֵסֶפר ּתֹוָרה. ִמְּפֵני ָמה ֵאיֶנּנּו 
ְמָבְרִכים ַעל ִקּיּום ִמְצָוה זֹו, ְּכִפי ֶׁשָאנּו ְמָבְרִכים ַעל ְׁשַאר ִמְצוֹות 

ֲעֵׂשה?
ֵּפֵרׁש ַה'ֲחַתם סֹוֵפר':

ַּכּיֹום  ְּבִקיִאים  ֵאיֶנּנּו  ִּכי  א)  ל  (ִקּדּוִׁשין  ֲחָכִמים  ָקְבעּו  ְּכָבר  ֲהא 
ַאַחת  אֹות  ַאף  ּבֹו  ֶׁשֲחֵסָרה  ּתֹוָרה  ֶׁשֵּסֶפר  ְוֵכיָון  ִויֵתרֹות.  ַּבֲחֵסרֹות 
ֵאינֹו ֶנְחָׁשב ֵסֶפר ּתֹוָרה (ְמָנחֹות לא א), ָלֵכן ֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים ְלָבֵר ַעל 

ְּכִתיָבתֹו.
ַא ִהְקָׁשה ַה'ְּׂשֵדי ֶחֶמד': ִאם ָאֵכן ֵאין ְלֵסֶפר ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבָיֵדינּו ִּדין 

'ֵסֶפר ּתֹוָרה', ֵּכיַצד ְיכֹוִלים ָהעֹוִלים ַלּתֹוָרה ְלָבֵר ַעל ְקִריָאתֹו?
ֵּתֵרץ ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ַקְנֵיְבְסִקי ְׁשִליָט"א:

ַהּתֹוָרה  ִּבְרכֹות  ַהִּמְצוֹות;  ְלִבְרכֹות  ַהּתֹוָרה  ִּבְרכֹות  ֵּבין  ְלַחֵּלק  ֵיׁש 
ִמֵּדי  אֹוָתן  ָאנּו  ְמָבְרִכים  ֶׁשֲהֵרי  ָּכֵׁשר,  ּתֹוָרה  ְּבֵסֶפר  ְמַחְּיבֹות  ֵאיָנן 
ּבֶֹקר ְּבֵסֶדר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ִמְּבִלי ַלֲעלֹות ַלּתֹוָרה, ַא ְלַגֵּבי ִּבְרַּכת 

ַהִּמְצוֹות – ֵאין ֶאְפָׁשרּות ְלָבְרָכּה ִאם ֵאין ַהִּמְצָוה ַנֲעֵׂשית ְּכִתְקָנּה.
ׁשּו"ת 'ֲחַתם סֹוֵפר' או"ח נד; 'ְׂשֵדי ֶחֶמד' ח"ד מע' ְּבָרכֹות א טז; 'ִׂשיַח ַהּתֹוָרה' 
ח"א עמ' לט

'ַּבּיֹום ַההּוא' – ִסַּבת ֶהְסֵּתר ַהָּפִנים
ֵאין  ִּכי  ַעל  ֲהא  ַההּוא  ַּבּיֹום  ְוָאַמר  ְוָצרֹות  ַרּבֹות  ָרעֹות  "ּוְמָצֻאהּו 
ֱאקַי ְּבִקְרִּבי ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה: ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום 

ַההּוא" (לא יז-יח)

ֵּכיָון ֶׁשְּכָבר ִהִּכירּו ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּסַּבת ָצרֹוֵתיֶהם ִהיא "ַעל ִּכי ֵאין ֱאַקי 
ְּבִקְרִּבי", ַמּדּוַע ַיְמִׁשי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַהְסִּתיר ֶאת ָּפָניו ֵמֶהם?

ֵּפֵרׁש ַרָּבּה ֶׁשל ֵּתל-ָאִביב ַרִּבי ִיְצָחק ְיִדיְדָיה ְפֶרְנֶקל:

ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא  ִלְפֵני  ִלּבֹו  ִנְכָנע  ַהָּצָרה,   ְּבתֹו ָהָאָדם  ָמצּוי  ַּכֲאֶׁשר 
ְלַאַחר  ָמה  ֶׁשְּזַמן  ֶאָּלא  ְּדָרָכיו,  ְלַׁשּנֹות  ִלּבֹו  ְּבָכל  הּוא  ּוַמְבִטיַח 
ֶׁשּנֹוָׁשע ׁשֹוֵכַח הּוא ֶאת ַהְבָטחֹוָתיו ּוְנָדָריו... ַעל ֵּכן ַמְדִּגיָׁשה ָּכאן 
ַהּתֹוָרה: "ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא ֲהא ַעל ִּכי ֵאין ֱאקַי ְּבִקְרִּבי ְמָצאּוִני 
ַההּוא'  'ַּבּיֹום  ַרק  ָצרֹוֵתיֶכם  ְּבִסַּבת  ֶׁשַּתִּכירּו  ֵּכיָון  ָהֵאֶּלה";  ָהָרעֹות 
ּוְלָמֳחָרת ִּתְׁשְּכחּו ִמָּכ, ְלִפיָכ ַיְמִׁשי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַהְסִּתיר 

ָּפָניו ִמֶּכם.
'ֵסֶפר ַהִּזָּכרֹון להגר"י ְפֶרְנֶקל' עמ' קכא

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

ני ּפְ ם

ֻחְמַרת ַהִּזְלזּול ְּבָאֵמן
"ֲהא ַעל  ִּכי ֵאין ֱאַקי ְּבִקְרִּבי ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה" (לא יז)

ִהָּנן  ֵאין'  'ִּכי  ְוֵתבֹות  ֵמָאה,  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִמְנָיָנּה  'ַעל'  ֵּתַבת 
ִמָּכאן  'ָאֵמן'.  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה  ְוַאַחת  ִּתְׁשִעים  ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ְוִזְלזּול  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ֵמֲאִמיַרת  ִהָּמְנעּות  ִּכי  ִלְלֹמד  נּוַכל 
ָהֵאֶּלה",  ָהָרעֹות  "ְמָצאּוִני  ְל:  ַהּגֹוְרמֹות  ֵהן  ָאֵמן,  ַּבֲעִנַּית 

ַרֲחָמָנא ִליְצָּלן (ְרֵאה רֹוֵקַח סי' שכ; זַֹהר ַוֵּיֶל רפה ב).
'נֹוְטֵרי ָאֵמן' ח"ב עמ' רצה

ָרכֹות ח ח):  ְלִמי ּבְ ָרכֹות מז א; ְירּוׁשַ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ּבְ
טֹוָבה". נֹוָתיו ּבְ ָאֵמן – ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוׁשְ ֲאִריְך ּבְ ל ַהּמַ "ּכָ

ֵיׁש  י  ּכִ קצג):  ְסעּוָדה  (הל'  ָזרּוַע'  ָה'אֹור  ֵאר  ּבֵ זֹו  ֲאִריכּות  ל  ׁשֶ ָמעּוָתּה  ַמׁשְ ֶאת 
ּוַבּתֹוְספֹות  ֶנֱאָמן',  ֶמֶלְך  'ֵא-ל  ֲאִמיַרת  עּור  ׁשִ ּכְ ְמִתינּות,  ּבִ 'ָאֵמן'  ַלֲענֹות 
ָאֵמן. ת  ֲעִנּיַ ַעת  ׁשְ ּבִ ֵאּלּו  ים  ִמּלִ ּבְ ְלַהְרֵהר  ׁש  ּיֵ ׁשֶ הֹוִסיפּו  א"ר)  ד"ה  ב  קיט  ת  ּבָ (ׁשַ

ת ָאֵמן ֲעִנּיַ ל ַעל ַעְצֵמנּו ְלַהֲאִריְך ּבַ ְנַקּבֵ
ֵתב ּוְלֵהָחֵתם  נּו ְלִהּכָ ּלָ ה ּכֻ ְוִנְזּכֶ

ים. ָאֵמן. ים טֹוִבים ַוֲאֻרּכִ ר ְלַחּיִ ְלַאְלּתַ
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יֹום  ֶׁשל  ְנִעיָלה  ִּבְתִפַּלת  ַהֵּתָבה  ִלְפֵני  ֶׁשַּיֲעבֹר  ָהַרב  ֶאת  ְלַכֵּבד  ִיְׂשָרֵאל,  ִּבְקִהּלֹות  נֹוָדע  ִמְנָהג 
ַהִּכּפּוִרים. ָּכ ָנֲהגּו ִמיֵמי ֶקֶדם ַּגם ִּבְקִהַּלת ְּפָראג ַהּנֹוַדַעת ְלִתְפָאָרה, ְוַאף ְּכֶׁשָעָלה ַהָּגאֹון ַרִּבי 
 ְיֶחְזֵקאל ַלְנּדֹא ַּבַעל ַה'ּנֹוָדע ִּביהּוָדה' ַעל ִּכֵּסא ָהַרָּבנּות ִּבְּקׁשּו ָראֵׁשי ַהָּקָהל ִּדְפָּראג ְלַהְמִׁשי

ְּבִמְנָהג ֶזה.

ָּדא ָעָקא, ְוָהַרב ֶהָחָדׁש ֶׁשֵּנַחן ְּבַמֲעלֹות ַרּבֹות ּוְׁשמֹו נֹוָדע ְלדֹורֹות ְּכָגאֹון ּוְכפֹוֵסק ֻמְפָלא, א 
ִהְצַטֵּין ְּכָלל ְּבִמְקצֹוַע ַהִּׁשיָרה. ְוָכ ַּכֲאֶׁשר ְּבֶאָחד ִמיֵמי חֶֹדׁש ֱאלּול ָהִראׁשֹון ִלְכֻהָּנתֹו, ִהְתַּדְּפָקה 
ַעל ַּדְלּתֹו ִמְׁשַלַחת ְּכבּוָדה ֵמָראֵׁשי ְקִהַּלת ְּפָראג ַוֲחׁשּוֶביָה, ְּכֵדי ְלַבֵּׂשר לֹו ַעל ַהִּמְנָהג ַהָּנהּוג 
ִּבְקִהָּלָתם, ֻהְפְּתעּו ֵהם ַּכֲאֶׁשר ָהַרב ֵסֵרב ְלָכ, ְּבַצְּינֹו ִּכי ֵמעֹוָלם א ָעָלה ַעל ַּדְעּתֹו ִלּטֹל ַעל 

ַעְצמֹו ִמְׂשַרת ַחָּזנּות, ּומּוָטב ָלֶהם ֶׁשְּיַחְּפׂשּו ָמֳעָמד ַמְתִאים יֹוֵתר...

ּבֹו  ְלַהְפִציר  ִהְתעֹוְררּו  ַהְּיֵתָרה,  ַעְנְוָתנּותֹו  ִמּגֶֹדל  נֹוֵבַע  ָהַרב  ֶׁשל  ֵסרּובֹו  ִּכי  ַהָּללּו  ֶׁשָחְׁשבּו  ֵּכיָון 
יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ְוַאף ִצְּינּו ְּבִדְבֵריֶהם ִּכי ַהִּצּבּור א ִיְהֶיה מּוָכן ְלַוֵּתר ַעל ִקּיּום ַהִּמְנָהג.

ְוָכ, ְּבֵלית ְּבֵרָרה ָנַתן ַה'ּנֹוָדע ִּביהּוָדה' ֶאת ַהְסָּכָמתֹו.

ִמְּלַבד ִסַּבת ְּכבֹוד ַהִּצּבּור, ָעְמָדה ִסָּבה נֹוֶסֶפת ֵמֲאחֹוֵרי ַהְסָּכָמתֹו ֶׁשל ַה'ּנֹוָדע ִּביהּוָדה' ְלַקֵּים ֶאת 
ַהִּמְנָהג; ָהָיה ֶזה ַּבָּיִמים ֶׁשָּבֶהם ֵהֵחּלּו ִניָצֵני ַה'ַהְׂשָּכָלה' ְלַבְצֵּבץ ְּבֶקֶרב ַהַּיֲהדּות ַהֶּנֱאָמָנה. ְּבאֹוָתם 
ָיִמים ָהיּו ַה'ַּמְׂשִּכיִלים' ֲאָנִׁשים ֶׁשְּכַלֵּפי חּוץ ִנְראּו ִּכיֵרִאים ּוְׁשֵלִמים, ְּכֶׁשֵהם ַרק ְמַבְּקִׁשים 'ְלַתֵּקן' 
ַלְּמִציאּות  ַמְתִאיִמים  ְוֵאיָנם  ִּכְמֻיָּׁשִנים  ָלֶהם  ָהיּו  ֶׁשִּנְרִאים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבִמְנֲהֵגי  ִּתּקּוִנים  ֵאּלּו  ֵאי 

ָהַעְכָׁשִוית.

ֶׁשל  ְּבִׁשיָטָתם  ֶׁשָּטמּון  ָהַרב  ַהִּסּכּון  ֶאת  ְוֵהִבינּו  ְלֵמָרחֹוק  ֶׁשָּצפּו  ָהֵעָדה,  ֵעיֵני  ִיְׂשָרֵאל,  ְּגדֹוֵלי 
'ַמְׂשִּכיִלים' ֵאּלּו, ִהְתַּגְּברּו ְוִהְתַאְּמצּו ְּכֶנְגָּדם, ּוְבִמְסֶּגֶרת זֹו ִהְקִּדיׁשּו ּכַֹח ּוַמְׁשַאִּבים ְּכֵדי ְלַהֲאִהיב, 
ַעל  ֶׁשָּתֵגן  ְּבצּוָרה  ְּכחֹוָמה  ַלֲעמֹד  ַיְמִׁשיכּו  ְלַמַען  ָהַעִּתיִקים,  ִיְׂשָרֵאל  ִמְנֲהֵגי  ֶאת  ּוְלַבֵּצר  ְלַבֵּסס 

ַהַּיֲהדּות ַהֶּנֱאָמָנה.

ִּבְפָרט ִמְּקדּו ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַמֲאַמֵּציֶהם ְּבֶקֶרב ְּפׁשּוֵטי ָהָעם, ֵאּלּו ֶׁשִהְתַקּׁשּו ְלָהִבין ְּבִׂשְכָלם 
ֶאת ֲחִׁשיבּוָתם ֶׁשל אֹוָתם ִמְנָהִגים ַעִּתיִקים; ְּבֶקֶרב ֵאּלּו ַרב ָהָיה ַהֲחָׁשׁש ִּכי ִרְפיֹון ְּבִמְנָהג ַקל 
ִיְגרֹם ָלֶהם ִּבְמֵהָרה ְלִהְתַרּפֹות ַּבֲהָלכֹות ֲחמּורֹות ַעד ְּכֵדי ְּפִריַקת עֹל ְּגמּוָרה, ְּכִפי ֶׁשָאֵכן ֵאַרע 

ְלַדֲאבֹון ֵלב ְלַרִּבים ִמְּבֵני אֹותֹו ּדֹור ֶׁשִהְתּבֹוְללּו ְוָאְבדּו ִמֶּכֶרם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל.

ָּכָאמּור, ְּדָאָגה זֹו ָעְמָדה ַאף ִהיא ִלְפֵני ַה'ּנֹוָדע ִּביהּוָדה' ְּכֶׁשִהְסִּכים ְלַבּסֹוף ְלֵהָעֵתר ְלַבָּקָׁשָתם – 
ְּדִריָׁשָתם ֶׁשל ָראֵׁשי ַהָּקָהל ַלֲעבֹר ִלְפֵני ַהֵּתָבה ִּכְׁשִליַח ִצּבּור ִלְתִפַּלת 'ְנִעיָלה'.

*

ְּכֶׁשִּנְתְלָתה ַהַחָּמה ְּברֹאׁש ָהִאיָלנֹות, ִנַּגׁש ַה'ּנֹוָדע ִּביהּוָדה' ִלְפֵני ָהַעּמּוד ִלְתִפַּלת 'ְנִעיָלה'. הּוא 
ִהְתַאֵּמץ ְּכֵמיַטב ְיָכְלּתֹו ְלַׁשֵּלב ִּבְתִפָּלתֹו ִקְטֵעי ִׁשיָרה ַּכָּנהּוג, ֶאָּלא ֶׁשְּבפַֹעל ָיְצָאה ְנִגיָנתֹו ֲעמּוָמה 
ִיָּתֵכן  זֹו,  ְלָׁשָעה  ַהִּטְבִעי  ָהרֹאׁש  ְוכֶֹבד  לֹו,  ָרֲחׁשּו  ֶׁשַהּכֹל  ָהַרב  ַהָּכבֹוד  ִאְלָמֵלא  ַטַעם.  ְוַחְסַרת 

ְוַהִּגחּו ָהָיה ׁשֹוֵטף ֶאת ַהִּמְתַּפְּלִלים ּוַמֲעֶלה ִחּיּו ָרָחב ַעל ְּפֵניֶהם.

ִּבְמקֹומֹו ֶׁשְּבׁשּוֵלי ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָיַׁשב 'ַיעְנֶק'ל-ַקְּבָצן' ְוָעַקב ְּכמֹו ֻּכָּלם ַאַחר ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ָהַרב. ַּגם 
הּוא ִהְתַאֵּפק ִמְּלַגֵח, אּוָלם ְּבמֹחֹו ֵהֵחָּלה ְלִהְתַרֵּקם ָּתְכִנית ַּכְלָּכִלית יֹוֵצאת ּדֶֹפן...

ַיעְנֶק'ל ֶזה ֶׁשָעִני ְוֶאְביֹון ָהָיה, נֹוַדע ְּבכֶֹׁשר ַהִחּקּוי ַהְּמֻיָחד ֶׁשֵּנַחן ּבֹו. ְלַפְרָנָסתֹו ָהָיה ְמַחֵּזר ַעל 
ִּפְתֵחי ְנִדיִבים ְוׁשֹוֵעי ֶאֶרץ, ְּכֶׁשהּוא ְמרֹוֵמם ֶאת רּוָחם ְּבִחּקּוָייו ַהְּמַׁשַעְׁשִעים, ְּתמּוַרת ֵאי ֵאּלּו 

ְּפרּוטֹות ֶׁשָהיּו ַהָּללּו ַמְמִציִאים לֹו ַּכּטֹוב ִלָּבם.

ַעָּתה ֵהִבין ַיעְנֶק'ל ֶאת ּגֶֹדל ַהִהְזַּדְּמנּות ֶׁשִּנְקְרָתה ְלָפָניו. הּוא ָעַקב ִּבְדִריכּות ַאַחר ִנּגּוָניו ֶׁשל 
ָהַרב ְוִהְתַאֵּמץ ְלזֹוְכָרם ַעל ָּכל ְּפָרֵטיֶהם ְוִדְקּדּוֵקיֶהם.

א ָהיּו ָיִמים טֹוִבים ְלַיעְנֶק'ל ְמֻיָּדֵענּו ְּכאֹוָתם ָיִמים ֶׁשֵּבין יֹום ַהִּכּפּוִרים ְלֻסּכֹות ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה. 
ַיעְנֶק'ל סֹוֵבב ֵּבין ָּבֵּתיֶהם ֶׁשל ְּגִביֵרי ְּפָראג ְוָחַזר ִלְפֵניֶהם ׁשּוב ָוׁשּוב ַעל ַה'ְמַכְלֵּכל ַחִּיים' ֶׁשל 

ָהַרב, ּתֹו ֶׁשהּוא ְמַחֶּקה ְּבִדּיּוק ַרב ָּכל ָּתו ְוָכל ְּתנּוָעה.

ַהִחּקּוי ַהְּמֻדָּיק ָּגַרם ְלֶפֶרץ ְצחֹוק ְּבֶקֶרב ַהּׁשֹוְמִעים ֶׁשֹּלא ֵאֲחרּו ִמְּלַתְגֵמל ְּבַעִין ָיָפה ֶאת ְמַבְּצעֹו. 
ָּכ ּתֹו ְזַמן ָקָצר ִהְצִליַח ַיעְנֶק'ל ֶלֱאסֹף ְסכּום ָנֶאה ֶׁשָהָיה ּבֹו ְּכֵדי ְלַכְלֵּכל ֶאת ִמְׁשַּפְחּתֹו ַהְּברּוָכה 
ְּבֶרַוח ְלהֹוָצאֹות ָּכל ַחֵּגי ִּתְׁשֵרי. ִלּבֹו ָהָיה ָמֵלא ֶׁשַבח ְוהֹוָדָאה ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ֶׁש'ֵּבֵר' ֶאת 

ָהַרב ְּבִכְׁשרֹון ְנִגיָנה ֶׁשָּכֶזה...

ִלְקַראת ְיֵמי חֹול ַהּמֹוֵעד ִּבֵּקׁש ַיעְנֶק'ל ְלַחֵּדׁש ֶאת ֶסֶבב 'הֹוָפעֹוָתיו' ְּבָבֵּתי ָהֲעִׁשיִרים. ֶאָּלא ֶׁשָאז 
ָקַפץ ָעָליו ֻרְגָזם ֶׁשל ָראֵׁשי ַהָּקָהל ֶׁשָראּו ְּבָכ ִזְלזּול ַוֲהָקָלה ִּבְכבֹוד ַרָּבם ַהֶּנֱעָרץ.

ַה'ּנֹוָדע  ֶׁשל  ְלֵביתֹו  ְּפָעָמיו  ָלִׂשים  ִמֵהר  ַלִּטְמיֹון,  ָלֶרֶדת  ָהעֹוֶמֶדת  ְלַפְרָנָסתֹו  ֶׁשָחַׁשׁש  ַיעְנֶק'ל 
ַעל  ָלַרב  ִּבְפרֹוְטרֹוט  הּוא  ִסֵּפר  ְּתִמימּותֹו  ְּברֹב  ֲחָׁשׁשֹוָתיו.  ֶאת  ְּבָפָניו  ְלַתּנֹות  ְּכֵדי  ִּביהּוָדה', 
ַה'ְמַכְלֵּכל  ֶאת  ִמָּׁשַמִים  לֹו  ִזְּמנּו  ִאְלָמֵלא  ֶהָחג  ִּביֵמי  ִלְרעֹב  ָהיּו  ֲעִתיִדים  ֵּביתֹו  ְּבֵני  ִּכי  ָהֻעְבָּדה 

ַחִּיים' ֶׁשל ָהַרב, ְוַעָּתה ְמַבְּקִׁשים ָראֵׁשי ַהָּקָהל ְלַקֵּפַח ֶאת ַּפְרָנָסתֹו זֹו...

ָהַרב ִהְקִׁשיב ְּבַסְבָלנּות ַלַּבָּקָׁשה ַהְּתמּוָהה ֶׁשהּוְבָאה ְלָפָניו, ּוְלַאֲחֶריָה הֹוִציא ִמִּכיסֹו ִּפַּסת ְנָיר, 
ָרַׁשם ַעל ַּגָּבּה ֵאי ֵאּלּו ִמִּלים ּוְנָתָנּה ְּבָיָדיו ָהרֹוֲעדֹות ֶׁשל ַיעְנ'ֶקל, ּתֹו ֶׁשהּוא מֹוֶרה לֹו ְלַהִּציג ֶאת 

ִּפַּסת ַהְּנָיר ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵאָליו ָּבא ְלַנֵּגן ֶאת ַה'ְמַכְלֵּכל ַחִּיים' ֶׁשּלֹו.

"ְּתעּוָדה זֹו", ִהְסִּביר לֹו ָהַרב, "ִהָּנּה ָה'ִרָּׁשיֹון' ֶׁשְּל ְלַהְמִׁשי ּוְלַנֵּגן ֶאת ַה'ְמַכְלֵּכל ַחִּיים' ֶׁשִּלי ְּבָכל 
ָמקֹום ֶׁשַּתְחּפֹץ ּוְלַכָּמה ְזַמן ֶׁשִּתְרֶצה".

ָמה  ָלַדַעת  ַסְקָרן  ֶׁשְּבָידֹו,  ַהְּנָיר  ְּבִפַּסת  ִהִּביט  ַהחּוָצה  ְּבַדְרּכֹו  ִלּבֹו.  ֵמעֶֹמק  ָלַרב  הֹוָדה  ַיעְנֶק'ל 
ָּכַתב ָּבּה ָהַרב...

ֶׁשַבע ִמִּלים, ְּבַס ַהּכֹל, ָהיּו ְרׁשּומֹות ָעֶליָה:

"ָיכֹול ַיעְנֶק'ל ְלַכְלֵּכל ַחָּייו ִּב'ְמַכְלֵּכל ַחִּיים' ֶׁשִּלי...".

'ְמקֹור ָּברּו' [לגר"ב ֶאְּפְׁשֵטין] ח"ג פרק כב 

ַהִּסּבֹות ֶׁשְּבִגיָנן ָאנּו ְראּוִיים ְלִהָּגֵאל
ַּבַּמֲאָמר ַהּקֹוֵדם ִהְתָּבֵאר ִּכי ַהְּגֻאָּלה ְוַהִּׁשיָבה ָלָאֶרץ ֵהן ְּתַנאי ְלִקּיּום ַהּתֹוָרה ִּבְׁשֵלמּות, ְוַעל ֵּכן ִעם 
ִסּיּום ִּבְרַּכת 'ַאֲהָבה ַרָּבה' ָאנּו מֹוִסיִפים ַּבָּקָׁשה ַעל ַהְּגֻאָּלה: "ַמֵהר ְוָהֵבא ָעֵלינּו ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום ְמֵהָרה, 

ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָּכל ָהָאֶרץ".

ַעָּתה ׂשּוָמה ָעֵלינּו ְלַהְסִּביר ִמְּפֵני ָמה ְראּוִיים ָאנּו ִלְזּכֹות ַּבְּגֻאָּלה, ְוָאנּו ּתֹוִלים זֹאת ִּבְׁשֵּתי ִסּבֹות: 

א. "ִּכי ֵא-ל ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות ָאָּתה". 

ב. "ּוָבנּו ָבַחְרָּת ִמָּכל ַעם ְוָלׁשֹון" ְוכּו'.

ְּבֵבאּור ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ִסּבֹות ֵאּלּו ַלְּגֻאָּלה ָמִצינּו ַּכָּמה ֶהְסֵּבִרים ְּבִדְבֵרי ַהְּמָפְרִׁשים:

ִּכי ֵא-ל ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות ָאָּתה
א. ְּבֵפרּוׁש 'ִׂשיַח ִיְצָחק' (הּוָבא ְּבִסּדּור 'ִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל') ֵּבֵאר, ִּכי ִיָּתֵכן ָאְמָנם ֶׁשֵאיֶנּנּו ַזָּכִאים ִמַּצד ַמֲעֵׂשינּו 
'ּפֹוֵעל  ִהּנֹו  ּוְבנֹוָסף  ְּבָידֹו,  ֻּכָּלם  ַהּכֹחֹות  ֶׁשָּכל   – 'ֵא-ל'  ְמֻכֶּנה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֲהא   ַא ַלְּגֻאָּלה, 
ְיׁשּועֹות', ְּכלֹוַמר, הּוא ְּבַעְצמֹו ּפֹוֵעל ֶאת ַהְּיׁשּועֹות ְוֵאינֹו ָזקּוק ֶׁשְּיַסְּיעּו ְּבָידֹו (ְרֵאה ְיַׁשְעָיה נט טז), ַעל ֵּכן 

ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ִמֶּמּנּו ֶׁשּיֹוִׁשיֵענּו ְוִיְגָאֵלנּו ַאף ִאם ֵאיֶנּנּו 'ְמַסְּיִעים' ְלָכ ְּבַמֲעֵׂשינּו.

ב. ְּבֶדֶר ְּדָרׁש ֵּבֵאר ָהַרִּבי ַּבַעל 'ֲעֶטֶרת מֶֹׁשה' ִמָּמאקֹאָווא (ִעְנְיֵני  ָׁשבּועֹות, עמ' קלז):

ִהֵּנה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִהּנֹו ִּכְבָיכֹול ְּבֶגֶדר 'ּפֹוֵעל' ְּבַיַחס ֵאֵלינּו, ִּכְלׁשֹון ַהָּכתּוב ִּבְתִהִּלים (מד ב): "ּפַֹעל 
ָּפַעְלָּת... ִּביֵמי ֶקֶדם", ּוְכִפי ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ִּבְתִפַּלת רֹאׁש ַהָּׁשָנה: "ְוֵיַדע ָּכל ָּפעּול ִּכי ַאָּתה ְפַעְלּתֹו"; 
ְּכֵׁשם ֶׁשְּבִהְלכֹות ּפֹוֲעִלים ָמִצינּו ִּכי ַאף ֶׁשָּלֲהָלָכה ּפֹוֵעל ָיכֹול ַלֲחזֹר ּבֹו ִמְּמַלאְכּתֹו ַּבֲחִצי ַהּיֹום (ב"מ י א), 
ִמָּכל ָמקֹום ְּב'ָדָבר ָהָאֵבד' ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲחזֹר ּבֹו (שו"ע חו"מ שלג ג-ה). ְוָכ הּוא ְלַגֵּבינּו: ִאם ָחִליָלה ַיֲחזֹר 
ּבֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמַהְבָטָחתֹו ְלהֹוִׁשיֵענּו, ֲהֵרי ִמָּיד נֹאַבד ָחִליָלה, ּוְלָכ ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: הֹוִׁשיֵענּו 

"ִּכי... ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות ָאָּתה" – ַוֲהֵרי ָאנּו ְּכ'ָדָבר ָהָאֵבד'...

ג. ֵּבאּור נֹוָסף ְּבֶדֶר ֶרֶמז, ָּכַתב ַרִּבי ַחִּיים ַּפַלאִג'י: ֲהָלָכה ִהיא ִּכי ָאסּור ְלָאָדם ָלֵצאת ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ְלחּוץ ָלָאֶרץ, אּוָלם ִאם ַּפְרָנָסתֹו ְּבֶאֶרץ ְּדחּוָקה – ֻהַּתר לֹו ַהָּדָבר (ְרֵאה ַרְמָּב"ם ְמָלִכים ה ט). ְלִפיָכ, ְלַאַחר 
ּפֹוֵעל  ֵא-ל  'ִּכי  ַהַּפְרָנָסה:  ַעל  ַּבָּקָׁשה  מֹוִסיִפים  ָאנּו  ִמָּיד  ְלַאְרֵצנּו",  קֹוְמִמּיּות  "ְותֹוִליֵכנּו  ֶׁשִּבַּקְׁשנּו: 
 "ְיׁשּועֹות ָאָּתה' – ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות 'ּפוֵֹעל ְיׁשּועֹות ָאָּתה' ִהָּנם 'פא"י' ָהרֹוְמִזים ַלָּפסּוק "ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד
(ְּתִהִּלים קמה טז). ִּכי ְּבָכ ֶׁשַּיְזִמין ָלנּו ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ֶאת ַּפְרָנָסֵתנּו ְּבֶרַוח, ְלעֹוָלם א ִנְצָטֵר עֹוד ַלֲעזֹב 

ֶאת ָהָאֶרץ ('ַאְרצֹות ַהַחִּיים', ַׁשַער ח אֹות לג).

ָּכאן ַהָּמקֹום ְלַצֵּין ִּכי ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות 'ּפוֵֹעל ְיׁשּועֹות ָאָּתה' ִהָּנם ְּבִגיַמְטִרָּיה צ"א ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל 'ָאֵמן', 
ֶרֶמז ְלָכ ֶׁשֲעִנַּית ָאֵמן ְּבַכָּוָנה ַמְׁשִּפיָעה ְיׁשּועֹות ('ַנַחל ֵאיָתן' ְּתרּוָמה). 

ּוָבנּו ָבַחְרָּת ִמָּכל ַעם ְוָלׁשֹון
ִסָּבה נֹוֶסֶפת ִלְגֻאָּלה ִהיא: "ּוָבנּו ָבַחְרָּת ִמָּכל ַעם ְוָלׁשֹון". נּוַכל ְלָהִבין זֹאת ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ָהָרָמ"ק ְּב'תֶֹמר 
ְּדבֹוָרה' (פ"א ַהִּמָּדה ַהי"ג) ִּכי ַאַחת ִמִּמּדֹות ָהַרֲחִמים ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִהיא 'ִמיֵמי ֶקֶדם'. ֵּפרּוָׁשּה 
ֶׁשל ִמָּדה זֹו, ֶׁשַאף ְּבֵעת ֶׁשֵאין ְלִיְׂשָרֵאל ְזֻכּיֹות ָחִליָלה, זֹוֵכר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת אֹוָתּה ַאֲהָבה 
'ּוָבנּו  ָּכאן:  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ְוזֹאת  מֹוִׁשיָעם.  הּוא  זֹו  ַאֲהָבה  ּוִבְזכּות  ֶקֶדם,  ִמיֵמי  ֲאבֹוֵתיֶהם  ֶאת  ֶׁשָאַהב 
ָבַחְרָּת ִמָּכל ַעם ְוָלׁשֹון' – ְזכֹר ָנא ָלנּו ָיִמים ִמֶּקֶדם, ֵעת ָּבַחְרָּת ָּבנּו ִמָּכל ַעם ְוָלׁשֹון, ְוַעל ְיֵדי ָּכ ִּתְגָאֵלנּו 

ַעָּתה ַאף ִאם ֵאין ָלנּו ֵּדי ְזֻכּיֹות ('ִׂשיַח ִיְצָחק' – 'ִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל').

ֵּבאּור נֹוָסף ָּכַתב ַה'ֶּלֶחם ַרב': ַמְזִּכיִרים ָאנּו ֶאת ָהֻעְבָּדה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות ְּבָכל ֶרַגע 
 .ָוֶרַגע ְלָכל ַהְּבִרּיֹות ֻּכָּלם, ּוְבָכל זֹאת, ִמֵּבין ָּכל ָהֻאּמֹות ְוַהְּלׁשֹונֹות, ַרק ָאנּו ִנְבַחְרנּו ְלהֹודֹות לֹו ַעל ָּכ

ּוְראּוָיה ִהיא ְזכּות זֹו ְּכֵדי ֶׁשִּמּכָֹחּה ָיחּוס ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ָעֵלינּו ְוִיְגָאֵלנּו ְּבַרֲחָמיו ָהַרִּבים.

ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים
ֶאת  ִלְכּפֹות  ִנָּתן  ְוֵכיַצד  ָהָאָדם,  ְּבֵלב  ַהִּמְתעֹוֵרר  ֶרֶגׁש  ִהָּנּה  ָה'ַאֲהָבה'  ֲהא  ַהְּׁשֵאָלה:  ִהיא  ְמֻפְרֶסֶמת 

ָהָאָדם ֶלֱאהֹב ֶאת ֱאָקיו?

ֵּתֵרץ ַהָּגאֹון ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגר ַעל ִּפי ְלׁשֹון ַהָּכתּוב ְּבִמְׁשֵלי (כז יט): "ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים ֵּכן ֵלב ָהָאָדם 
ָלָאָדם", ֶׁשאֹותֹו ֵּבֵאר ַרִׁש"י (ָׁשם): "ְלִפי ָמה ֶׁשָאָדם יֹוֵדַע ֶׁשֲחֵברֹו אֹוֲהבֹו ֵּכן הּוא ַמְרֶאה לֹו ָּפִנים".

ַאֲהָבתֹו,  ַעל  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְלִפיָכ ִנָּתן ְלַצּוֹוֵתנּו  ֶׁשאֹוֲהֵבנּו  ַהְּיֵתָרה  ָּבַאֲהָבה  ַמִּכיִרים  ֶׁשָאנּו  ֵּכיָון 
ְּבַעּמֹו  'ַהּבֹוֵחר  ִּבְרַּכת  ֶאת  ְׁשַמע  ִלְקִריַאת  ָאנּו  ַמְקִּדיִמים  ֶזה  ִמַּטַעם  ַלָּפִנים'.  ַהָּפִנים  'ַּכַּמִים  ֶׁשֲהֵרי 
 ִיְתָּבַר ְּבַאֲהָבתֹו  ַהַהָּכָרה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ְּבַעְרִבית,   – ִיְׂשָרֵאל'  ַעּמֹו  ְו'אֹוֵהב  ְּבַׁשֲחִרית,   – ְּבַאֲהָבה'  ִיְׂשָרֵאל 

ֵאֵלינּו, ִּתְתעֹוֵרר ְּבִלֵּבנּו ַאֲהָבתֹו 'ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים' ('ִמִּלין ַחְדִתין' – ָוֶאְתַחַּנן).

ֵמֲחַמת  ִלְקרֹות  ְיכֹוָלה  ְמֻסָּים  ְּבָאָדם  ֶׁשַה'ְּבִחיָרה'  ּוֵבֵאר  ִויְלָנא  ָאָב"ד  ַלְנּדֹא  ֵאִלָּיהּו  ִיְצָחק  ַרִּבי  הֹוִסיף 
ְׁשֵני ֳאָפִנים: אֹו ֵמֲחַמת ַמֲעָלה ְיֵתָרה ֶׁשִּנְמְצָאה ּבֹו יֹוֵתר ֵמֲאֵחִרים, אֹו ֵמֲחַמת ַאֲהָבה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשרֹוֵחׁש 
ַהּבֹוֵחר ַלִּנְבָחר – ַאֲהָבה ַהּנֹוַבַעת ִמַּמֲעַמֵּקי ַהֵּלב ֶׁשֵאיָנּה ְּתלּוָיה ְּבִסָּבה ְמֻיֶחֶדת. ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ְּבִחירֹות 
ֵאּלּו הּוא: ְּבִחיָרה ִמּכַֹח ַמֲעָלה ְּתלּוָיה ְּבִקּיּום אֹוָתּה ַמֲעָלה, ּוְבֵהָעְדָרּה ִּתְתַּבֵּטל ַהְּבִחיָרה, ְלֻעַּמת זֹאת 

ְּבִחיָרה ַהּנֹוַבַעת ֵמַאֲהָבה ֶׁשֵאיָנּה ְּתלּוָיה ְּבָדָבר, ֵאיָנּה ְּבֵטָלה ְלעֹוָלם.

זֹאת ֲאֶׁשר חֹוְתִמים ָאנּו ִּבְבָרָכה זֹו: "ַהּבֹוֵחר ְּבַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל – ְּבַאֲהָבה" – א ֵמֲחַמת ַמֲעֵׂשיֶהם ֶׁשְּיכֹוִלים 
ְלִהְׁשַּתּנֹות ְּבַמֲהַל ַהּדֹורֹות, ֶאָּלא ִמּתֹו ַאֲהָבה ֲעֻמָּקה ֶׁשֵאיָנּה ְּתלּוָיה ְּבָדָבר, ִּכְלׁשֹון ַהָּפסּוק (ְּדָבִרים ז 
ז-ח): "א ֵמֻרְּבֶכם ִמָּכל ָהַעִּמים ָחַׁשק ה' ָּבֶכם ַוִּיְבַחר ָּבֶכם...; ִּכי ֵמַאֲהַבת ה' ֶאְתֶכם", ּוִמּתֹו ֶׁשַאֲהָבה 

זֹו ֵאיָנּה ְּתלּוָיה ְּבָדָבר – ֵאין ִהיא ְּבֵטָלה ְלעֹוָלִמים ('ּדֹוֵבר ָׁשלֹום' ַעל ִסּדּור ַהְּתִפָּלה).

'ַהּבֹוֵחר' ִּבְלׁשֹון הֹוֶוה 
ֶאת ַהַּטַעם ֶׁשָאנּו חֹוְתִמים ְּבָרָכה זֹו ָּבֻנָּסח: "ַהּבֹוֵחר ְּבַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה" ִּבְלׁשֹון הֹוֶוה, ֵּבֵאר ַה'ְּׂשַפת 
ֱאֶמת' (ָּבָלק תרמ"ג): ְּבָכל יֹום ָויֹום ִמְתעֹוֶרֶרת ֵמָחָדׁש ַאֲהָבה זֹו ֶׁשרֹוֵחׁש ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל, 
ֵאיָמַתי – ְּבָׁשָעה ֶׁשֵהם ְמַיֲחִדים ֶאת ְׁשמֹו ּוְמַקְּבִלים עֹל ַמְלכּותֹו ִּבְקִריַאת ְׁשַמע. ְּכֵׁשם ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ָּבֶהם  ּוְבִחיָרתֹו  ֲעֵליֶהם  ה'  ַאֲהַבת  ִמְתעֹוֶרֶרת   ָּכ ֵמָחָדׁש,  יֹום  ְּבָכל  ַמְלכּותֹו  עֹל  ַעְצָמם  ַעל  ְמַקְּבִלים 

ְּבָכל יֹום ֵמָחָדׁש.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְׁשֵּתי ְנִקיׁשֹות ִמָּׁשַמִים

ע טּתַ בבּבָָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
נקיׁש י

ססִספּפּור ם
ה (י') ת ַאֲהָבה ַרּבָ ְ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


