
ֵמֵראִׁשית ַהָּיִמים ְוַעד ַעָּתה ָידַֹע ָיַדע ָּכל ְיהּוִדי ִּכי ְּבֵסֶפר ְּתִהִּלים ִיְמָצא ִמְפָלט ּוַמֲחֶסה 
ָהְיָתה   ָּכ אֹוֵיב,  ְּבבֹא  ְּבָידֹו  ֵזינֹו  ְּכֵלי  ִלּטֹל  ְמַמֵהר  ַהִּמְלָחָמה  ֶׁשִאיׁש  ְּכִפי  ָצָרה.  ִמָּכל 
ַּדְרָּכם ֶׁשל ְיהּוִדים ֲאִמִּתִּיים ֶׁשְּבָכל ַהּדֹורֹות, ִלּטֹל ְלָיָדם ֶאת ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ְּבבֹא ַצר 

ּוֵמִציק, ְלִהְתַּפֵּלל ִמֶּמּנּו ִלְפֵני ה' ּוְלִהָּוַשׁע.

ִּבְמֵהָרה  יּוַכל  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֵּסֶפר  ַהּקֹוֵרא  ָּכל  ֶׁשֵּכן  ַהְּדָבִרים,  ְּפֵני  ֵהם   ָּכ ִּבְכִדי  ְוא 
ְלִהְזַּדהֹות ִעם ִמּלֹוָתיו ַהֻּמְפָלאֹות ֶׁשל ָּדִוד ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל, ִמי ֶׁשָעַבר ְמאָֹרעֹות ּכֹה ַרִּבים 

ְּבַחָּייו ְוָיָצא ִמֻּכָּלם ָחָזק ֶּבֱאמּוָנתֹו ְּבבֹוֵרא ָהעֹוָלם.

ָעָליו   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ִנְפַטר  ֶׁשּבֹו  ַהָּׁשבּועֹות  ְּבַחג  ְמֻיֶחֶדת  ַמְׁשָמעּות  ְמַקֵּבל  ֶזה  ִמְנָהג 
ְמֻיֶחֶדת  ִּכְסֻגָּלה  ַהְּתִהִּלים  ֵסֶפר  ָּכל  ֶאת  ְּבַמֲהָלכֹו  ְלַסֵּים  ַהַּמְקִּפיִדים  ְוַרִּבים  ַהָּׁשלֹום, 

ִלְׁשִמיָרה ּוְלַהְצָלָחה. ְמקֹורֹו ֶׁשל ִמְנָהג ֶזה ְּבִדְבֵרי ַהִחיָד"א 
ַחג  ְּביֹום  ַהְּתִהִּלים  ִלְלֹמד  "ָנכֹון  רכו):  אֹות  ְּבֶאְצַּבע'  ('מֹוֶרה 

ְמנּוָחתֹו  ָהְיָתה  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ִּכי  ַהָּׁשבּועֹות, 
עֹוד  ִּדיֵליּה  ְּדִהּלּוָלא  יֹוָמא   - ַהָּקדֹוׁש  ּוַבּיֹום  ַהֶּזה,  ַּבּיֹום 

ַיֲעלּו ְלָרצֹון ְּביֹוֵתר ֲאִמיַרת ְּתִהּלֹוָתיו". 

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי
ֶחְפצֹו  ֶאת  ּוָבִראׁשֹוָנה  ָּברֹאׁש  ְמַקְּיִמים  ָאנּו  ֶזה  ְּבִמְנָהֵגנּו 
ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום ְּכִפי ֶׁשֻהַּבע ַּבָּפסּוק: (ְּתִהִּלים 
יט טו) "ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי", ֶׁשאֹותֹו ְמָבֲאִרים ֲחָז"ל: (ִמְדַרׁש 

ְּתִהִּלים א) "ֶׁשַּיֲעׂשּו ְוַיְחְקקּו ְלדֹורֹות, ְוַאל ִיְהיּו קֹוִרין ָּבֶהם 

ְּכקֹוִרין ַּבְּסָפִרים ֶאָּלא ְיהּו קֹוִרין ָּבֶהן ְוהֹוִגין ָּבֶהן ְונֹוְטִלין 
ָׂשָכר ֲעֵליֶהם ִּכְנָגִעים ְואָֹהלֹות".

ְסֻגָּלה  ֵיׁש  ְּתִהִּלים  ִּפְרֵקי  ַלֲאִמיַרת  זֹאת  ִמְּלַבד  אּוָלם 
ְמֻיֶחֶדת, ּוְכִפי ֶׁשָּמִצינּו ְּבִדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְׁשבּועֹות טו ב ּוְרֵאה תוס' 
רי"ד ָׁשם) ַעל ִמְזמֹור 'ִויִהי נַֹעם' ֶׁשִּנְקָרא 'ִׁשיר ֶׁשל ְּפָגִעים', 

ֵּכיָון ֶׁשאֹוְמִרים אֹותֹו ִלְפֵני ֲאָנִׁשים ֶׁשּפֹוְגִעים ָּבֶהם ַמִּזיִקים 
ְלַהִּזיָקם, ּומֹוִעיל ָלֶהם ֶזה ַהִּמְזמֹור ְלִהְתַרֵּפא.

ְסִתיָרה   ְּבָכ ֶׁשֵאין  תקיב)  (ִמְצָוה   'ַהִחּנּו 'ֵסֶפר  ַּבַעל  ּוֵבֵאר 
ְלִדְבֵרי ֲחָז"ל (ְׁשבּועֹות טו ב) ָהאֹוְמִרים ֶׁשָאסּור ְלִהְתַרְּפאֹות 
ֵאיָנּה  ֵאּלּו  ִמְזמֹוִרים  ֲאִמיַרת  ְסֻגַּלת  ִּכי  ּתֹוָרה,  ְּבִדְבֵרי 

ַהְּמעֹוְרִרים  ְּדָבִרים  ָּבֶהם  ֶׁשֵּיׁש   ְּבָכ ֶאָּלא  ֲאִמיָרָתם,  ְּבֶעֶצם 
ֶאת ָהָאָדם ַלֲחסֹות ַּבה', ָלִׂשים ּבֹו ֶאת ָּכל ִמְבָטחֹו, ִלְקּבַֹע ִּבְלָבבֹו ִיְרָאתֹו ְוִלְסמֹ ַעל 
ַחְסּדֹו ְוטּובֹו. ְוִהְתעֹוְררּות זֹו ִהיא ַהּגֹוֶרֶמת ְלִהָּׁשֵמר ּוְלִהָּנֵצל ִמָּכל ֶנֶזק. ְוַאף ַלֲהָלָכה 
ָּפַסק ָהַרְמָּב"ם (ע"ז יא יב): "ַהָּבִריא ֶׁשָּקָרא ְּפסּוִקים ּוִמְזמֹור ִמְּתִהִּלים ְּכֵדי ֶׁשָּתֵגן ָעָליו 

ְזכּות ְקִריָאָתן ְוִיָּנֵצל ִמָּצרֹות ּוְנָזִקים, ֲהֵרי ֶזה ֻמָּתר".

ְזִמרֹות ָהיּו ִלי ֻחֶּקי
ַּבֵּסֶפר ' ַׁשֲעֵרי אֹוָרה' (ַׁשַער א) ְמבָֹאר ֶׁשּסֹוד ּכָֹחם ֶׁשל ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים הּוא ְּבָכ ֶׁשּפֹוֲעִלים 
ַעל  ְמסֹוְכִכים  ֲאֶׁשר  ַרִּבים  ַמִּזיִקים  ֶׁשֵּיׁש  ֵּכיָון  ַלֲעבֹר,  ַהְּתִפּלֹות  ְלָכל   ֶּדֶר ְלַפּנֹות  ֵהם 
ְּתִפָּלה"  ֵמֲעבֹור   ָל ֶבָעָנן  "ַסּכֹוָתה  ַּכֶּנֱאָמר:  ִמַּלֲעבֹר,  ַהְּתִפָּלה  ּומֹוְנִעים  ְּכָעָנן  ָהעֹוָלם 
ַמִּזיִקים  ִמְסַּתְּלִקים  ַהְּתִהִּלים  ְזִמירֹות  ֶאת  ְמַסֵּדר  ָהָאָדם  ִּבְהיֹות  ֵּכן  ִאם  מד).  ג  (ֵאיָכה 

ִמְּלׁשֹון   - 'ִמְזמֹור'  ַהְּתִהִּלים  ִּפְרֵקי  ְמֻכִּנים   ְלִפיָכ ַלָּמרֹום.  עֹולֹות  ְוַהְּתִפּלֹות  ֵאּלּו, 

ְזִמיָרה ְוִחּתּו, ִּכי ְּבֶאְמָצעּוָתם ֶנֱחֶצֶבת ֶּדֶר ַמֲעָבר ִלְתִפּלֹות ִיְׂשָרֵאל. ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ָּדִוד: 
"ְזִמרֹות ָהיּו ִלי ֻחֶּקי ְּבֵבית ְמגּוָרי" (ְּתִהִּלים קיט נד). ְּכלֹוַמר, ְּבאֹוָתם ַהְּמקֹומֹות ֶׁשָהָיה ִלי 

ַּפַחד ּוָמגֹור, ַּבֲאִמיַרת ִמְזמֹוִרים ֵאּלּו ָּכַרִּתי ֶאת ַהַּמִּזיִקים.

ַאף ְּב'ַמֵּטה מֶֹׁשה' (ַעּמּוד ָהֲעבֹוָדה נג) ָּכַתב ְּכֵעין ֶזה ֶׁשַהַּטַעם ֶׁשַּמְקִּדיִמים ִלְתִפַּלת ַהַּׁשֲחִרית 
ֶאת ֲאִמיַרת ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ֶׁשֵהם ְּפָרִקים ִמּתֹו ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים הּוא ְּכֵדי ֶׁשֵהם ִיְגְרמּו 
ְלִהָּזֵהר  ָראּוי   ֶׁשְּלִפיָכ ָׁשם,  ְוהֹוִסיף  ְּתִפָּלֵתנּו.  ֶאת  ַהְּמַעְּכִבים  ַהְּמַקְטְרִגים  ַלֲהָסַרת 
ֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר ֵּבין ַהְּפָרִקים ֶׁשל ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה, ִּכי ְּבָכ ְיכֹוִלים אֹוָתם ְּגדּוֵדי ְמַקְטְרִגים 

ַלֲחזֹר ְוִלְמנַֹע ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו ִמַּלֲעלֹות.

ֵּבאּור נֹוָסף ּוְמֻיָחד ְּבִעְנָין ֶזה ָּכַתב ַּבַעל 'ֵּבית ַאֲהרֹן' ִמַּקְרִלין (ְּתִחַּלת ִעְנְיֵני ֶּפַסח), ְוַנֲעִתיק 
ַּבָּקָׁשה  ְלֵאיזֹו   ִנְצָר ְּכֶׁשָאָדם  ָהעֹוָלם,   ֶּדֶר "ִּכי  ְלׁשֹונֹו: 
ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ַהְינּו ְרפּוָאה אֹו ֶׁשַּיְצִליַח לֹו ַהָּקדֹוׁש 
ֲאִמיָרָתם  ּוִבְׁשַעת  ְּתִהִּלים,  אֹוֵמר  ֲאַזי  ַּבֲעָסָקיו,  הּוא   ָּברּו
ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ֶׁשַּיֲעזֹר  לֹו  ַהִּנְצֶרֶכת  ַהַּבָּקָׁשה  ַעל  ְמַחֵּׁשב  הּוא 
ָּברּו הּוא. ֲאָבל ָּדִוד ַהֶּמֶל ָאַמר: (ְּתִהִּלים יח ד) 'ְמֻהָּלל ֶאְקָרא 
ה'', ַהְינּו ְּכֶׁשָהָיה ָצִרי ְלַבֵּקׁש ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשַּיֲעזֹר 
ְמַהֵּלל  ָהָיה  ַרק  ְּכלּום,   ָּכ ַעל  ָחַׁשב  א  ִמּׂשֹוְנָאיו,  לֹו 
ּוְמַקֵּלס ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבגֶֹדל ְּדֵבקּותֹו, ּוִמֵּמיָלא – 'ּוִמן 

אְֹיַבי ִאָּוֵׁשַע'".

ְוהּוא ְּכֵעין ָמה ֶׁשָאְמרּו ַּבִּמְדָרׁש (ַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני ְׁשמּוֵאל ב' רמז קסג) 
ַעל ְיהֹוָׁשָפט ַהֶּמֶל ֶׁשַּכֲאֶׁשר א ָהָיה ּכַֹח ְּבָידֹו ְלִהָּלֵחם ִעם 
אֹוְיָביו, ָאַמר ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: "ֵאין ִּבי ּכַֹח א ַלֲהרֹג ְוא 
ִלְרּדֹף, ֶאָּלא ֲאִני אֹוֵמר ִׁשיָרה ְוַאָּתה עֹוֶׂשה", ְוָאֵכן ַעל ְיֵדי 
ֵהֵחּלּו  "ּוְבֵעת  כב)  כ  (דה"ב  ֶׁשֶּנֱאָמר:  נֹוַׁשע,  ַהִּׁשיָרה  ֲאִמיַרת 
ְוַהר  מֹוָאב  ַעּמֹון  ְּבֵני  ַעל  ְמָאְרִבים  ה'  ָנַתן  ּוְתִהָּלה  ְבִרָּנה 

ֵׂשִעיר ַהָּבִאים ִליהּוָדה ַוִּיָּנֵגפּו".

ָּברּו ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן
ְנֻקָּדה ְמַעְנֶיֶנת ַהּנֹוַגַעת ְלֵסֶפר ַהְּתִהִּלים הּוְבָאה ַּבּתֹוְספֹות 
ֲחֵמֶׁשת   ִמּתֹו ֶׁשַאְרָּבָעה   ָּכ ַעל  ֵׁשִני)  ד"ה  א  (לג  ְּבִקּדּוִׁשין 
ִסְפִרי ַהְּתִהִּלים ִמְסַּתְּיִמים ְּב'ָאֵמן': ַהֵּסֶפר ָהִראׁשֹון ִמְסַּתֵּים 
ַּבָּפסּוק: "ָּברּו ה' ֱאֵקי ִיְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן 
ְוָאֵמן" (ְּתִהִּלים מא יד); ַהֵּסֶפר ַהֵּׁשִני ַּבָּפסּוק: "ּוָברּו ֵׁשם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם, ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת 
ּכֹל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן; ָּכּלּו ְתִפּלֹות ָּדִוד ֶּבן ִיָׁשי" (ָׁשם עב יט-כ); ַהֵּסֶפר ַהְּׁשִליִׁשי ַּבָּפסּוק: 
 ָּברּו" ַּבָּפסּוק:  ִמְסַּתֵּים  ָהְרִביִעי  ַהֵּסֶפר  ְוַאף  נג),  פט  (ָׁשם  ְוָאֵמן"  ָאֵמן  ְלעֹוָלם  ה'   ָּברּו"

ה' ֱאֵקי ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן, ַהְללּוָי-ּה" (ָׁשם קו מח).

ַעל ַהְּׁשֵאָלה ַמּדּוַע ַהֵּסֶפר ַהֲחִמיִׁשי ֵאינֹו ִמְסַּתֵּים ַּבִּמָּלה 'ָאֵמן' ְּכקֹוְדָמיו, ֵהִׁשיב ַהְּגַר"ש 
 ַאְלַּגִזי: ('ּגּוֵפי ֲהָלכֹות' פכ"ב ְּכָלל תקנב) 'ָאֵמן' ְמַסֶּמֶלת סֹוף ְוִסּיּום. ִאּלּו ָהָיה ְמַסֵּים ָּדִוד ַהֶּמֶל
ֶאת ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ֻּכּלֹו ְּב'ָאֵמן', ָהָיה ַמְׁשַמע ִמָּכ ֶׁשִּכְבָיכֹול ָּכלּו ְּבָכ ִׁשְבֵחי ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא, ַעל ֵּכן א ִסְּימֹו  ְּבָאֵמן. אּוָלם ֶאת ֶיֶתר ַהְּסָפִרים ִסֵּים ְּב'ָאֵמן' ֶׁשֵּכן ַּבְּסָפִרים 
ֶׁשַאֲחֵריֶהם ַמְמִׁשי ָּדִוד ַהֶּמֶל ְלַהֵּלל ּוְלַׁשֵּבַח ֶאת ה', ְוָכ מּוָכח ֶׁשָה'ָאֵמן' ֶׁשָּבּה ִסֵּים 

ֶאת ַהֵּסֶפר ֵאין ַמְׁשָמעּוָתּה סֹוף ְוִסּיּום ְלִׁשְבֵחי ה', ִּכי ִאם סֹוף ְוִסּיּום ְלאֹותֹו ַהֵּסֶפר.

ר ִמְדּבַ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ּבִ

ס

ֵמע ם 
ְוַעל ְיֵדי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים...

ִּבְמִחיַצת ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל
 "ֵאֶּלה ְקרּוֵאי ָהֵעָדה ְנִׂשיֵאי ַמּטֹות ֲאבֹוָתם ָראֵׁשי 

ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ֵהם" (א טז)

'ְנִׂשיֵאי ַמּטֹות ֲאבֹוָתם' - ָראֵׁשי ֵּתבֹות ָאֵמן. ֶרֶמז 
ַׁשֲעֵרי  לֹו  ּפֹוְתִחים  ָאֵמן  ֶׁשָהעֹוֶנה  ֲחָז"ל  ְלִדְבֵרי 
ַאְלֵפי  ָראֵׁשי  ִּבְמִחיַצת  ִלְׁשהֹות  ְוזֹוֶכה  ֵעֶדן  ַּגן 

ִיְׂשָרֵאל.
'ֲחַתם סֹוֵפר' ָּפָרַׁשת ְּבִמְדַּבר; ֶּכֶרם ַּד"ל ָׁשם

חֹוָבה ְלַחֵּנ ַלֲעִנַּית ָאֵמן
ֲאֶׁשר  ַהְּמֻׁשִחים  ַהּכֲֹהִנים  ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ְׁשמֹות  "ֵאֶּלה 

ִמֵּלא ָיָדם ְלַכֵהן" (ג ג)

סֹוֵפי ַהֵּתבֹות 'ִמֵּלא ָיָדם ְלַכֵהן' ֵהם 'ָאֵמן', ְוַהִּמָּלה 
ִמָּכאן  ט).  כט  ְׁשמֹות  (ְרֵאה   ִחּנּו ִמְּלׁשֹון  ִהיא  'ִמֵּלא' 
ֶרֶמז ְלחֹוַבת ָהָאָדם ְלַחֵּנ ֶאת ְיָלָדיו ַלֲענֹות ָאֵמן 

ַאַחר ַהְּבָרכֹות ְּכִפי ֶׁשָּפַסק ָהַרָמּ"א (או"ח קכד ז).
'ֵחֶלק ַיֲעקֹב' ָּפָרַׁשת ְּבִמְדַּבר

"ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים ַרָּבה ֱאמּוָנֶת"
ָּכַתב ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ִמְפִריְדּבּורג ָזָצ"ל, ָאִחי ַהַּמֲהָר"ל ִמְּפָראג (ִנְפַטר ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות ה"א שמ"ח): 

ַלֲענֹות  ֲחָז"ל  ָלנּו  ִּתְּקנּו   ּוְלָכ ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ֱאמּוָנָתם  ּוְלַבֵּסס  ְלַחֵּזק  ְּכֵדי  ִהיא  ַהָּגלּות  ִמִּסּבֹות  "ַאַחת 
:'ֱאמּוָנֶת ַרָּבה  ַלְּבָקִרים  'ֲחָדִׁשים  כג):  (ג  ְּבֵאיָכה  ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ִמְתָּפֵרׁש   ְוָכ ְּבָרָכה,  ָּכל  ַאַחר  'ָאֵמן' 

ה'  ְּגבּורֹות  ַעל  ַהְּמִעידֹות  ַהְּבָרכֹות  ַעל  ּבֶֹקר  ְּבָכל  'ָאֵמן'  עֹוִנים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר 
ּוַבֲחָסָדיו   ִיְתָּבַר ַּבה'  ֱאמּוָנֵתנּו  ַאְדַרָּבה,  ִּכי   ְּבָכ ָאנּו  ַמְכִריִזים  ַוֲחָסָדיו, 

ִמְתַחֶּזֶקת יֹוֵתר ְויֹוֵתר ַּדְוָקא ִּבְזַמן ַהָּגלּות, ְוֶזהּו ַוַּדאי ִעַּקר ִּתּקּון ָהֱאמּוָנה".
'ֵסֶפר ַהַחִּיים'- ֵסֶפר ְּגאּוָלה ִויׁשּוָעה ֶּפֶרק ג
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ְּגִליָמתֹו  ֶאת  ִלְפרֹׂש  ֵהֵחל  ְּכָבר  ַהֻחִּלין  ֵליל  קֶֹדׁש.  ַׁשָּבת  יֹום  ֶׁשל  ַהְּׁשָמׁשֹות  ֵּבין  ְׁשַעת 
ְמֵלַאת  ַאְפלּוִלית  ָׁשְרָתה  ָהֲעָיָרה  ֶׁשל  ַהָּיָׁשן  ַהְּכֶנֶסת  ּוְבֵבית  ַהְּיקּום,  ְּפֵני  ַעל  ַהְּׁשחֹוָרה 

ֶקֶסם.
ַהְּכָתִלים ֶהָעִבים ְוָהַעִּתיִקים ְּכמֹו ִהְמִּתינּו ִּבְדִריכּות ְלאֹוָתּה ְנִעיָמה נֹוָגה ֶׁשְרִגיָלה ָהְיָתה 
ְלַהְדֵהד ֵּביֵניֶהם ְּבָׁשָעה זֹו, ְנִעיָמה ְׁשֵקָטה ֶׁשָּבְקָעה ִמִּפי ְזֵקִנים ַמְקִדיֵמי ּבֹא, ְוַאט ַאט 
ִמְּכָבר  ֶזה  ֶׁשִּסֵּים  ָאָדם  ַּבֲהמֹון  ַהַּסְפָסִלים  ִהְתַמְּלאּו  ְּבַבד  ַּבד  ַּכֲאֶׁשר  ְוִהְתַּגְּבָרה,  ָהְלָכה 
ִלְסעֹד ֶאת ַהְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית, ּוָבא ִלְׁשּפֹ ֶאת ִלּבֹו ִּבְפֵני ּבֹוֵרא עֹוָלִמים ְּבֵעת ָרצֹון זֹו.

ִמְנָהג ִנְפָלא ָנפֹוץ ָהָיה ִּבְקִהּלֹות ַּגִלּיְצָיה; ְּבָכל מֹוָצֵאי ַׁשָּבת קֶֹדׁש, ֶטֶרם ְּתִפַּלת ַעְרִבית 
ָהָיה ִמְתַּכֵּנס ַהָּקָהל ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַלֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ְמֻׁשֶּתֶפת ִליׁשּוַעת ַהְּכָלל ְוַהְּפָרט.

ְּבֵני  ִמִּמְנַהג  ָהָיה  ׁשֹוֶנה  ְלבּוׁשֹו  ֻמָּכר.  ִּבְלִּתי  אֹוֵרַח  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ִנְקַלע  ַׁשָּבת  ְּבאֹוָתּה 
ַאַחת  ֶּבן  ִּכי  ִסֵּפר  ַלִּמְתַעְנְיִנים  ּוַמֲעָמדֹו.  ִיחּוסֹו  ַעל  הֹוִכיַח  ָּפָניו  ֵסֶבר  אּוָלם  ַהָּמקֹום, 
ִמְּקִהּלֹות ִליָטא הּוא, ְוִנְקַלע ַלָּמקֹום ְלֶרֶגל ִמְסָחרֹו, ּוְבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ָעִתיד הּוא ַלֲעׂשֹות 

ֶאת ַּדְרּכֹו ֲחָזָרה ְלֵביתֹו.
ְלֶפה  ִמֶּפה  ָמֵלא  ְלַגּלֹותֹו  ֻהְפַּתע  ַהַּׁשָּבת,  ְּבמֹוָצֵאי  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ָהִאיׁש  ִהִּגיַע  ַּכֲאֶׁשר 
ַּבֲאָנִׁשים, ְנָעִרים ְוַטף ָהאֹוְמִרים ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים ְּבֶרֶגׁש. הּוא ָּתר ַאַחר ָמקֹום ָּפנּוי ּוָמָצא 
אֹותֹו ְּבִפַּנת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת. ְּבָסמּו לֹו ִהְבִחין ִּביהּוִדי ָּכפּוף ּוְמֻכָּוץ, ִמְּבֵני ַהָּמקֹום, ֲאֶׁשר 
ָּפָניו ֲחפּונֹות ְּבֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ֶׁשְּבָידֹו, ּגּופֹו רֹוֵטט ִמֶּבִכי ְוַתַחת מֹוָׁשבֹו הֹוֶלֶכת ְוִנְקֵוית 

ְׁשלּוִלית ֶׁשל ְּדָמעֹות רֹוְתחֹות.
הּוא א ִהִּכיר ֶאת אֹותֹו ְיהּוִדי, ְוא ֶאת ֶיֶתר ְּבֵני ְקִהָּלתֹו, אּוָלם ֲאִמיַרת ַהְּתִהִּלים ֶׁשּלֹו 
ֶׁשֶּנֶאְמָרה ְּבִהְתַלֲהבּות ּוִבְדֵבקּות ֲעצּוָמה, א ָיְכָלה ְלהֹוִתירֹו ְּבִׁשְויֹון ֶנֶפׁש. ַעד ְמֵהָרה 
ֶאת  ְוָאְמרּו  ֶזה  ְלַצד  ֶזה  ְׁשֵניֶהם  ָיְׁשבּו   ְוָכ ָהאֹוֵרַח,  ֶׁשל  ְּבִהְתַלֲהבּותֹו  הּוא  ַאף  ִנְדַּבק 
ְּפסּוֵקי ַהְּתִהִּלים ְּבֶרֶגׁש ּוְבַלֲהַבת קֶֹדׁש, ְּבא ֶׁשָּיַדע ָהֶאָחד ֶאת ִסַּבת ְּתִפָּלתֹו ַהִּנְרֶּגֶׁשת 

ֶׁשל ֵרֵעהּו.
ְּבִסּיּוָמּה ֶׁשל ְּתִפַּלת ַעְרִבית ִנַּגׁש ָהאֹוֵרַח ִלְׁשֵכנֹו ּוְתִמיָהתֹו ְּבִפיו. הּוא ְּכָבר ִהְסִּפיק ִלְׁשמַֹע 
ַעל ִמְנָהָגם ַהְּמֻיָחד ֶׁשל ְיהּוֵדי ַהָּמקֹום, אּוָלם ַמֶּׁשהּו ִּבְתִפָּלתֹו ַהִּנְרֶּגֶׁשת ּוְבִדְמעֹוָתיו ֶׁשל 
ֵרֵעהּו ִהְצִּביַע ַעל ְמצּוָקה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשָּבּה ָהָיה ָׁשרּוי, ְוהּוא ִּבֵּקׁש ְלִהְתַעְנֵין, אּוַלי ֵיׁש ְּבָידֹו 

ְלהֹוִעיל ְּבַמֶּׁשהּו...
ִהִּגיָעה  ּוְכָבר  ְמאֹד,  ַעד  ִהיא  ּוְמֻיֶחֶדת  "ֻמְצַלַחת  ָהִאיׁש,  ִסֵּפר  ְּבֵביִתי",  ִלי  ּבֹוֶגֶרת  "ַּבת 
ָהָראּוי  ָחָתן  ִעם  ַלֻחָּפה  ְלַהְכִניָסּה  ֶאְפָׁשרּות  ָּכל  מֹוֵצא  ֵאיִני  אּוָלם  ְלִפְרָקּה,  ִמְּכָבר  ֶזה 
ְלַדְרָּגָתּה, ַיַען ִּכי ֵאין ְּבָיִדי ַאף ְּכֵדי ִסּפּוק ָצְרֵכי ִמְחַית ֵּביִתי, ְוַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשֵאיִני 

ָיכֹול ְלַהֲעִניק ְנדּוְנָיה ֲהגּוָנה ְלָחָתן ֻמְפָלג.
"ְּבָכל ְימֹות ַהָּׁשבּוַע ָטרּוד ֲאִני ְּבַפְרָנָסִתי", הֹוִסיף ָהִאיׁש, "ַעל ֵּכן ֵאיִני נֹוָכח ַּבָּצָרה ְּבֵעיַני. 
אּוָלם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת, ַּכֲאֶׁשר ִנְמָצא ֲאִני ִּבְמִחיַצת ְּבֵני ֵּביִתי ָׁשב ּוִמְתעֹוֵרר ַהְּכֵאב, ְוַהֶּפַצע 
ִנְפָּתח. ּוִמּתֹו ֶׁשֵאין ְּבכִֹחי ַלֲעׂשֹות יֹוֵתר ִמָּמה ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה, ַמְׁשִקיַע ֲאִני ֶאת ָּכל ּכֹחֹוַתי 
ִּבְקִריַאת ִמְזמֹוֵרי ַהְּתִהִּלים ִמּתֹו ִיחּול ּוְתִחָּנה ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ֶׁשּיֹוִׁשיֵעִני ִמָּצָרִתי ְוַיְמִציא 

ְלִבִּתי ֶאת ִזּוּוָגּה ֶהָהגּון ְּבֹאֶפן ֶׁשאּוַכל ַלֲעמֹד ַּבהֹוָצאֹות ַהְּכרּוכֹות ְּבִנּׂשּוֶאיָה".
ָהִאיׁש ִסֵּים ֶאת ְּדָבָריו ְוִהְמִּתין ִלְתגּוָבתֹו ֶׁשל ָהאֹוֵרַח ֶׁשֹּלא ִאֲחָרה ְלַהִּגיַע. הּוא ָׁשַקל ֶאת 
ִמּלֹוָתיו ֵהיֵטב ְּבֶטֶרם ָאַמר: "ֵמִבין ֲאִני ֵהיֵטב ִלְכֵאְב, ְיִדיִדי, ִּכי ַאף ֲאִני ָׁשרּוי ְּבאֹוָתּה 
ָצָרה. ִהֵּנה ַּגם ִלי ְּבֵביִתי ֵּבן ָיָקר ּוַבַעל ַמֲעָלה, ֻמְׁשָלם ְּבַמֲעלֹוָתיו ּוְבתֹוָרתֹו. ָׁשִנים ִמְסָּפר 

ְּכָבר ָעְברּו ֵמֵעת ִהִּגיַע ְלִפְרקֹו, ְוֶטֶרם ָזָכה ְלָהִקים ַּבִית ֶנֱאָמן ְּבִיְׂשָרֵאל".
ִהִּביעּו  ַהְּכֶנֶסת",  ֵּבית  ְלאֹותֹו  ְׁשֵנינּו  ֶאת  ְוִזְּמָנה  ַהַהְׁשָּגָחה  סֹוְבָבה  ְלִחָּנם  א  "ֶׁשָּמא 
ַהְּׁשַנִים ֶאת ִּתְקָוָתם ְּכֶאָחד ְּבֶטֶרם ִנְפְרדּו ְוָהְלכּו ִאיׁש ְלֵביתֹו ְּכֶׁשֵהם ְמַסְּכִמים ֵּביֵניֶהם 

ְלָבֵרר ֶזה ַעל ֶזה.
טֹוב,  ְלַמָּזל  ֵּביֵניֶהן  ִהְׁשַּתְּדכּו  ַהִּמְׁשָּפחֹות  ְׁשֵּתי  ֲהא-ֵיָאֵמן;  ֵאַרע  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָמה  ְזַמן 
ִעְנֵבי ַהֶּגֶפן ְּבִעְנֵבי ַהֶּגֶפן, ּוַבָּׁשִנים ַהָּבאֹות ַאף ָזכּו ְלֶצֱאָצִאים ְמֻׁשָּתִפים ִמִּׁשּדּו ֶזה, ִמי 
ַּבַעל  ָזָצ"ל,  ַהּכֵֹהן  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֵהם:  ֲהא  ּוְמאֹוֵריֶהם,  ִיְׂשָרֵאל  ִּכְגדֹוֵלי  ְלָיִמים  ֶׁשּנֹוְדעּו 
ַּבַעל  ָזָצ"ל  ַהּכֵֹהן  ֵליּב  ַאְרֵיה  ַרִּבי  ָזָצ"ל;  ַהּכֵֹהן  ַחִּיים  ַרִּבי  ָהִעּלּוי  ַהְּסֵפקֹות';  'קּוְנְטֵרס 
ֶׁשל  ַרָּבה  ָזָצ"ל  ַהּכֵֹהן  ָמְרְּדַכי  ְוַרִּבי  ְׁשַמְעְּתָתא',  ְו'ֵׁשב  ִמּלּוִאים'  'ַאְבֵני  ַהחֶֹׁשן',  'ְקצֹות 

ָהִעיר חֹוְדרֹוב.
ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ָזָצ"ל,  ִּביָאלֹוְסטֹוְצִקי  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָׁשַמע  ַהֶּזה  ַהִּנְפָלא  ַהִּסּפּור  ֶאת 
ֵּבין  ִּבְׁשַעת  ְּבֵביתֹו  ֶׁשָּמַסר  ִמִּׂשיחֹוָתיו  ְּבַאַחת  ַחִּיים',  ֶה'ָחֵפץ  ָמָרן  ִמִּפי  ִּביָאִליְסטֹוק, 
ָהַעְרַּבִים ֶׁשל ַׁשָּבת קֶֹדׁש, ּוִמֶּמּנּו ָיכֹול ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ְלַהִּסיק ַעל ּגֶֹדל ַמֲעָלָתּה ֶׁשל 

ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ֵמעֶֹמק ַהֵּלב, ְוַעל ְסֻגָּלָתּה ְלָהִביא ִליׁשּועֹות ֵמַעל ְלֶדֶר ַהֶּטַבע.

'ְלִתְּת ֶעְליֹון' ְּבִמְדַּבר עמ' מא

ְמִנַּית ַהְּבָרכֹות ְלַהְראֹות ּגֶֹדל ֲחִביבּוָתן

"ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (א ב)

ז  (ְּתִפָּלה  ָהַרְמָּב"ם  ִמְּלׁשֹון  ָזָצ"ל  ִמְּבִריְסק  ַהְּגִרי"ז  ִּדֵּיק  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ֲאִמיַרת  ְּבִעְנַין 
טז): "ּומֹוֶנה ָּכל ַהְּבָרכֹות ַעד ֶׁשַּיְׁשִלים ֵמָאה ְּבָרכֹות", ִּכי ֵיׁש ִעְנָין ִלְמנֹות ְּבפַֹעל ֶאת 

ַהְּבָרכֹות ַעד ְלַהְׁשָלַמת ֵמָאה ('ְּתׁשּובֹות ְוַהְנָהגֹות' ח"ב סי' קכט).
ֶאת ַטַעם ֲהָלָכה זֹאת ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַרִׁש"י ָּכאן, ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִצָּוה 
ֶאת מֶֹׁשה ִלְמנֹות ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל "ִמּתֹו ִחָּבָתן ְלָפָניו", ְוַאף ְלִעְנָיֵננּו ֶאְפָׁשר לֹוַמר 
ִּכי ְּבָכ ֶׁשָאנּו מֹוִנים ֶאת ַהְּבָרכֹות ֲהֵרי ָאנּו ַמְרִאים ֶאת ּגֶֹדל ֲחִביבּוָתן ֶׁשל ַהְּבָרכֹות 

'ֵמִאיר עֹז' סי' מו ס"גְּבֵעיֵנינּו.

ְזכּות ְוַחִּיים ִּבְזכּות ַהַּצִּדיק

"ֵאֶּלה ַהְּפֻקִדים ֲאֶׁשר ָּפַקד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן... ַוִּיְהיּו ָּכל ְּפקּוֵדי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית ֲאבָֹתם" 
(א מד-מה)

ָהַרִּבי ַּבַעל 'ֶׁשַפע ַחִּיים' ִמַּצאְנז ָזָצ"ל ֵהִביא ָמקֹור ִנְפָלא ְלִמְנַהג ִיְׂשָרֵאל ָלבֹא ָּתִדיר 
ַלַּצִּדיִקים ּוְלַהְזִּכיר ֶאת ְׁשָמם ִלְפֵניֶהם ִלְבָרָכה ְוִליׁשּוָעה: ָהַרְמָּב"ן ְּבָפָרָׁשֵתנּו ְמָבֵאר 
ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשְּבִגיָנּה ָטְרָחה ַהּתֹוָרה ְלַהְזִּכיר ֶאת ִמְנָיָנם ַהּכֹוֵלל ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכִפי 

ֶׁשִּנְמנּו ִּביֵדי מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן:
ֲאֵליֶהם  נֹוַדע  ְוהּוא  ה'  ְקדֹוׁש  [ַאֲהרֹן]  ְוָאִחיו  [מֶֹׁשה]  ַהְּנִביִאים  ָאב  ִלְפֵני  ַהָּבא  "ִּכי 
ִּבְׁשמֹו, ִיְהֶיה לֹו ַּבָּדָבר ַהֶּזה ְזכּות ְוַחִּיים... ְוֵכן ְלֻכָּלם ְזכּות ַּבִּמְסָּפר ֶׁשִּיְמנּו ִלְפֵני מֶֹׁשה 
ְוַאֲהרֹן ִּכי ָיִׂשימּו ֲעֵליֶהם ֵעיָנם ְלטֹוָבה ִויַבְּקׁשּו ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים, ה' ֱאֵקי ֲאבֹוֵתיֶכם 

יֹוֵסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים ְוא ַיְמִעיט ִמְסַּפְרֶכם".
'ֶׁשַפע ַחִּיים' ְּדָרׁשֹות ֻחָּמׁש ַרִׁש"י, ַמּטֹות ַמְסֵעי תשמ"ב

 מֹה אּוְנַגר ָזָצ"ל ְּבִסְפרֹו 'ּתֹוַרת ִאיׁש', ִּכי ְלִפיָכָּכַתב הג"ר ִיְצָחק ְׁש ְלתֹוֶסֶפת נֶֹפ
ֶׁשל  ְׁשָמם  ְּבַהְזָּכַרת  ִּכי  ִמְׁשְּפחָֹתם",  ַעל  ַהָּלׁשֹון: "ַוִּיְתַיְלדּו  יח)  (פס'  ֶזה  ְּבִעְנָין  ֶנֶאְמָרה 

ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ִנְמֲחלּו ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ְוַנֲעׂשּו ְּכִתינֹוקֹות ֶׁשּנֹוְלדּו.

ָמקֹור ַלֲחלּוַקת ֻנְּסֵחי ַהְּתִפָּלה

"ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ב ב)
ִמָּפסּוק ֶזה ָלַמד ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש ַהְצָּדָקה ְלֻעְבַּדת ֱהיֹות ְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל ֲחלּוקֹות זֹו 
ִמּזֹו ְּבנַֹסח ְּתִפָּלָתן, ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשָהיּו ַאְרָּבָעה ְּדָגִלים ֶׁשַעל ִּפיֶהם ָחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש 
ַעל ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו, ָּכ ֵיׁש ַאְרַּבע ִּכּתֹות ֲחלּוקֹות ְּבִיְׂשָרֵאל: ְסָפַרד, ַאְׁשְּכָנז, 
ַקַטלֹוְניא ְוִאיַטְלָיה, ּוְלָכל ַאַחת ֵמֶהן ְרׁשּות ִלְדּבֹק ְּבִדְגָלּה ְוִלְנהֹג ְּכִמְנָהָגּה, ַּכַּמֲאָמר 

"ֵאּלּו ָוֵאּלּו ִּדְבֵרי ֱאִקים ַחִּיים".
ַהְּׁשָל"ה 'ֶּדֶר ַחִּיים ּתֹוַכַחת מּוָסר' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר

ְּבכַֹח ַהְּתִפָּלה ְלהֹוִליד ּתֹוָלדֹות

"ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה... ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ַאֲהרֹן" (ג א-ב)
 ִמְּלׁשֹון ַהְּפסּוִקים ִנְרֶאה ֶׁשֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר ֶנְחְׁשבּו ְּכ"תֹוְלדֹות ַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה", ְוַעל ָּכ
ֵהִביא ָה'אֹור ַהַחִּיים' ֶאת ִּדְבֵרי ֲחָז"ל ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִנְגְזָרה ִמיָתה ַעל ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִנְגְזָרה 
ִמיָתה ַּגם ַעל ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר, אּוָלם ִּבְזכּות ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה נֹוְתרּו ַּבַחִּיים, ְוַעל ֵּכן 

ֶנְחְׁשבּו ֵהם ְּכתֹוְלדֹוָתיו ֶׁשל מֶֹׁשה.
ֶׁשל  ּכָֹחּה  ָּגדֹול  ַּכָּמה  "ַעד  ָזָצ"ל,  ַזְייִציק  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהְּגַה"צ  ָאַמר  ָאנּו",  רֹוִאים  "ִהֵּנה 
ַּבֲעבּור  ִלּבֹו  ֶאת  ּוַמְקִריב  חּוָׁשיו  ֶאת  ְמַאֵּמץ  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ֶׁשָהָיה   ֶׁשִּמּתֹו ְּתִפָּלה, 
ַהָּצָלָתם ֶׁשל ְּבֵני ַאֲהרֹן, ֶנֱהַפ ֵמ'ָאח ְלָצָרה' ְל'ָאב ְלָצָרה', ּוְכמֹו נֹוַצר ָלֶהם ָאב ָחָדׁש 

ִּבְדמּותֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ּוְבָכ ִנְּצלּו ִמָּמֶות ְלַחִּיים".
'ַמַעְיֵני ַהַחִּיים' ח"ג עמ' ריד 

ַהִאם ֵּביתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ָהָיה ָּגבֹוַּה ֵמַהִּמְׁשָּכן?

"ְוַהחִֹנים ִלְפֵני ַהִּמְׁשָּכן ֵקְדָמה ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד ִמְזָרָחה מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו" (ג לח)

ָּפַסק ַה'ֻּׁשְלָחן ָערּו' ְּבִהְלכֹות ֵּבית ַהְּכֶנֶסת: (או"ח קנ ב) "ֵאין ּבֹוִנים ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶאָּלא 
ְּבָגְבָהּה ֶׁשל ִעיר, ּוַמְגִּביִהים אֹותֹו ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ָּגבֹוַּה ִמָּכל ָּבֵּתי ָהִעיר". ּוְמקֹור ְּדָבָריו 
ֲחֵרָבה,  ַלּסֹוף  ַהְּכֶנֶסת  ִמֵּבית  ְּגבֹוִהים  ֶׁשַּגּגֹוֶתיָה  ִעיר  "ָּכל  א)  יא  (ַׁשָּבת  ַהְּגָמָרא:  ִמִּדְבֵרי 

ֶׁשֶּנֱאָמר: (ֶעְזָרא ט ט) 'ְלרֹוֵמם ֶאת ֵּבית ֱאֵקינּו'".

ְוִהֵּנה ָמִצינּו (ַׁשָּבת צב א) ֶׁשָּגְבהֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ָהָיה ֶעֶׂשר ַאּמֹות, ּוִמָּכאן ֶׁשֹּגַבּה ָאֳהלֹו ָהָיה 
ְלָכל ַהָּפחֹות ְמַעט יֹוֵתר ַמֲעַׂשר ַאּמֹות, ְוֵכיָון ֶׁשֹּגַבּה ַהִּמְׁשָּכן ָהָיה ֶעֶׂשר ַאּמֹות, ִנְמָצא 
ֶׁשַּגג ָאֳהלֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ָהָיה ְּגבֹוַּה ִמַּגג ַהִּמְׁשָּכן, ְוִלְכאֹוָרה ֵיׁש ְלָהִבין ֵּכיַצד ִמְתַיְּׁשִבים 

ַהְּדָבִרים ִעם ַהֲהָלָכה ָהֲאמּוָרה?
ְוֵיׁש ְלַיֵּׁשב זֹאת ְּבַכָּמה ֳאָפִנים: א. ֵיׁש לֹוַמר ֶׁשַּקְרַקע ָאֳהלֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ֶנְחְּפָרה ְמַעט, 
ְוָכ א ֻהְצְרכּו ְלַהְגִּביַּה ֶאת ַּגּגֹו. ב. עֹוד נּוַכל ְלָהִבין זֹאת ַעל ִּפי ַהְּמבָֹאר ַּבִּמְדָרׁש 
נֹוַתר  ַהִּמְדָּבר,  ַקְרַקע  ֶאת  ּוַמְׁשֶוה  ְמַיֵּׁשר  ָהָיה  ֶהָעָנן  ֶׁשַעּמּוד  ֶׁשַאף  יד)  ֻחַּקת  (ַּתְנחּוָמא 

ְמקֹום ַהִּמְׁשָּכן ָּגבֹוַּה ִמְּסִביבֹוָתיו, ּוְלִפי ֶזה ָאֳהלֹו ֶׁשל מֶֹׁשה א ָהָיה ָּגבֹוַּה ִמֶּמּנּו. ג. ֵיׁש 
לֹוַמר עֹוד ֶׁשְּלָאֳהלֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ָהָיה ִּדין ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ֱהיֹות ֶׁשָּכל ְמַבֵּקׁש ה' ִהִּגיַע 

ֵאָליו ִלְׁשמַֹע ְּדַבר ּתֹוָרה ַוֲהָלָכה, ּוְלִפיָכ ֻהַּתר ִלְבנֹותֹו ָּגבֹוַּה ֵמַהִּמְׁשָּכן.
'ׁשֹוֵמר ֱאֶמת' ֵסֶפר ַהּיֹוֵבל עמ' שסט

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
ִׁשּדּו ֶׁשל ְּתִהִּלים ּוְדָמעֹות
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ay ָרֵאל דֹוֵלי ִיׂשְ ל ּגְ ְלָחָנם ׁשֶ ֻ ִניִנים ִמׁשּ ּפְ
ת ָאֵמן  ל ֲעִנּיַ ָתּה ׁשֶ ֻדּלָ ֶגב ּגְ ׂשֶ ּבְ ְלַחן ֱאמּוִנים ֻ ִמּשׁ

 ְלָבֵר ְּבקֹול
 ַלֲעׂשֹות', ָמה ְמאֹד ָצִרי ְּכִתיב (ִמְׁשֵלי ג כז): 'ַאל ִּתְמַנע טֹוב ִמְּבָעָליו ִּבְהיֹות ְלֵאל ָיְד"
ִלָּזֵהר לֹוַמר ַהְּבָרכֹות ְּבקֹול ָרם, ִאם ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשּיֹוֵדַע ָּבֶהם ֶׁשֲחֵפִצים ַלֲענֹות ַאל 
ִיְמַנע טֹוב ֵמֶהם, ְולֹו ִּתְהֶיה ְצָדָקה יֹוֵתר ִמֶּמָּנה, ִּכי ָּגדֹול ַהְּמַזֶּכה. ְוָכל ַהְּמַעֶּׂשה ֶאת 
ֲחֵברֹו ִלְדַבר ִמְצָוה ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ֲעָׂשָאּה. ְועֹוד ָּכְתבּו ַהּפֹוְסִקים (רמ"א 
קסז ב) ֶׁשָהעֹוֶנה ָאֵמן ַיֲעֶנה ַּגם ֵּכן ְּבקֹול ָרם ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשַמע ַהְּמָבֵר ִויַכֵּון ַהְּמָבֵר ִלְהיֹות 

 ּוֵמַהְּמָבֵר  ,ַלְּמָבֵר ֲעִנָּיה  חֹוַבת  ְיֵדי  ְלהֹוִציא  ְיַכֵּון  ְוָהעֹוֶנה  ָּכעֹוֶנה,  ָהָאֵמן  ׁשֹוֵמַע 
ְוָהעֹוֶנה ִיְתַקֵּלס ִעָּלָאה, ַוֲעֵליֶהם ָּתבֹא ִּבְרַּכת טֹוב".

'ֶּפֶלא יֹוֵעץ' ֵעֶר ָאֵמן   

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


