
ָבִרים ת ּדְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
ְּגֻאָּלה ִּבְזכּות ָאֵמן

ַהְּכִמיָהה ַהִּבְלִּתי ּפֹוֶסֶקת ִלְגֻאָּלה, ָהְפָכה ְלִסְמלֹו ֶׁשל ַעֵּמנּו. ִמּדֹוֵרי ּדֹורֹות ָהְיָתה ָהֱאמּוָנה 
ֶׁש‘ֲאַחֶּכה לֹו ְּבָכל יֹום ֶׁשָּיבֹא‘ ְמַלָּוה ָּכל ְיהּוִדי, ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהַרִים. ַּבְּתִפּלֹות, ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון 
ְוַאף ְּבִׂשיַחת ִאיׁש ְלֵרֵעהּו, ֵמעֹוָלם א ָמָׁשה ַּבָּקַׁשת ַהְּגֻאָּלה ִמִּפינּו, ְוָתִמיד ְמַלָּוה אֹוָתנּו 
ַהִּצִּפָּיה ְלבֹא ַהָּמִׁשיַח. ֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים ָמַתי ַיִּגיַע, אּוָלם ֵאיֶנּנּו ֲחֵדִלים ִמְּלַצּפֹות לֹו ְולּו ְליֹום 

ֶאָחד. 
ַהִצִּפָּיה ִלְגֻאָּלה ִהיא ְּבִסיס ֱאמּוָנתֹו ֶׁשל ַהְּיהּוִדי, ֶׁשֵּכן ְּבבֹאוֹ ִלְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ָעִתיד 
ָּכל ְיהּוִדי ְלִהָּׁשֵאל: ’ִצִּפיָת ִליׁשּוָעה?‘. ְּבִמּלֹות ְׁשֵאָלה ֵאּלּו ָּבַחר ָמָרן ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ְלַכּנֹות 
ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל קּוְנְטֵרסוֹ הַּנֹוָדע ’ִצִּפיָת ִליׁשּוָעה‘, קּוְנְטֵרס ֶׁשּבֹו הּוא קֹוֵבַע ִּכי ִעַּקר ֲאִריכּות 

ַהָּגלּות ִהיא ִמּׁשּום ֶׁשֵאין ְּבִקְרֵּבנּו ֵּדי ִצִּפָּיה ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח.
ּוְמָבֵאר ָׁשם ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘, ִּכי ָהֱאמּוָנה ַּבְּגֻאָּלה ְוַהִּתְקָוה ֵאֶליָה ִהיא זֹו ֶׁשֶהְחִזיָקה ֶאת ַעֵּמנּו 
ְּבָכל ַהְּתָלאֹות ֶׁשָעְברּו ָעָליו ִמּדֹור ּדֹור, אּוָלם ֵמֵעת ֶׁשִּנְתרֹוְפָפה ָהֱאמּוָנה ְּבִקְרֵּבנּו ְוִכְבָיכֹול 
ֵמִאָּתנּו,  ָּפָניו  ַמְסִּתיר  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְּכִאּלּו  ָלנּו  ִנְדֶמה  ַהָּמִׁשיַח,  ִמִּביַאת  ִהְתָיַאְׁשנוּ 

ּוִמֵּמיָלא ּתֹוְכפֹות ָעֵלינּו ָצרֹות ּוְגֵזרֹות.
ִּתיק מּוָכן ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח

ַעל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל ’ִיְׂשַמח מֶֹׁשה‘ ְמֻסָּפר, ִּכי ְּבָכל יֹום ִלְפֵני ֶׁשָעָלה ַעל ְיצּועוֹ ָהָיה ְמַצֶּוה 
ֶאת ְּבֵני ֵּביתֹו, ֶׁשִאם ִיְׁשְמעּו קֹול ׁשֹוָפר ָיִעירּו אֹותֹו ִמָּיד ִמְּׁשָנתֹו, 

 ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ִלְהיֹות ֵמַהּיֹוְצִאים ִראׁשֹוָנה ְלַקֵּדם ֶאת ְּפֵני ֶמֶל
ְּכֶׁשָּׁשַמע  יֹומֹו,  ֲעבֹוַדת   ְּבַמֲהַל ַאף  ִּכי  ָאְמרּו,  עֹוד  ַהָּמִׁשיַח. 
ַהִאם  ְוׁשֹוֵאל  ִמְּמקֹומֹו  ִמָּיד  ִנְנָער  ָהָיה  ִמַּבחּוץ,  ָחִריג  ַרַעׁש 

ְּכָבר ִנְגלּו ַרְגֵלי ְמַבֵּׂשר.
ְּבִעיר  ֶׁשִהְתּגֹוֵרר  ֲאהּובֹו  ִלְבנֹו  מֶֹׁשה‘  ַה‘ִּיְׂשַמח  ִהְמִּתין  ַּפַעם 
ַהֵּבן  ִמֶּׁשּבֹוֵׁשׁש  ָנִדיר.  ְלִבּקּור  ֵאָליו  ְלַהִּגיַע  ְוָעַמד  ְמֻרֶחֶקת 
ְּכֶׁשהּוא  ּוִלְסָפָריו  ְלַחְדרֹו  ָהַרִּבי  ָׁשב  ַהָּנקּוב,  ַּבְּזַמן  ְלהֹוִפיַע 

ׁשֹוֵכַח עֹוָלם ּוְמלֹואֹו. 
ַהָּדגּול.  ָלאֹוֵרַח  ְלַהְמִּתין  ַהַּבִית  ְּבֶפַתח  נֹוַתר  ַהַּׁשָּמׁש  ַרק 
סֹוף  סֹוף  ּוָפְקָעה.  ִּכְמַעט  ְוַסְבָלנּותֹו  ִהְמִּתין  ֲאֻרּכֹות  ָׁשעֹות 
ַהַּׁשָּמׁש  ָהְרחֹוב.  ִּבְקֵצה  צֹוֶעֶדת  ַהֻּמֶּכֶרת  ַהְּדמּות  ִנְרֲאָתה 

ַהִּנְרָּגׁש ָזַעק ְּבִהְתַרְּגׁשּות: ”הּוא ָּבא! הּוא ָּבא!“
ַהְּזָעָקה ִהְפִריָעה ֶאת ָהַרִּבי ִמַּתְלמּודֹו. הּוא ִנְנַער ְּבַאַחת, ִנַּגׁש 
ָלָארֹון ִלְלּבֹשׁ ִּבְגֵדי יֹום טֹוב ְוָרץ ֶאל ַהֶּפַתח ְּכֶׁשָּפָניו ַמִּביעֹות 
ְּבנֹו  ִּכי  ְוֵהִבין  ַהחּוָצה  ִמֶּׁשִהִּביט  ְּכֻדְגָמָתּה.  ֶׁשֵאין  ִהְתַרְּגׁשּות 

הּוא ַהָּבא, ִהְׁשַּתּנּו ָּפָניו ְוהּוא ָלַחׁש ְּבֶעֶצב ּוְבַאְכָזָבה: ”ַוֲאִני ְּכָבר 
ָחַׁשְבִּתי ֶׁשַהָּמִׁשיַח ָּבא...“ (’ִניצֹוצֹות ְּגאּוָלה‘ עמ‘ 53)

ַאף ַעל ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ִזיָע“א ְמַסְּפִרים, ֶׁשְּלרֹב ִצִּפָּיתֹו ִלְגֻאָּלה ֵהִכין ְלַעְצמֹו ַקּפֹוָטה ְמֻיֶחֶדת 
ּוְמֻהֶּדֶרת ֶׁשֵּמעֹוָלם א ָלַבׁש... ְׁשמּוָרה ָהְיָתה ְליֹום ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח.

ַאף ִמְזָוָדה ְקַטָּנה ֵהִכין ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ְלַעְצמֹו, ֶׁשָּבּה ִאְחֵסן ֶאת ָּכל ַהִּצּיּוד ַהֶהְכֵרִחי ַלְּנִסיָעה 
ִלירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש, ִאם ָיבֹא ַהָּמִׁשיַח ְּבֶפַתע ִּפְתאֹום... ֶאת ַהִּמְזָוָדה ַהּזֹו ָהָיה נֹוֵׂשא ִעּמֹו 

ְּבָכל ַמְּסעֹוָתיו, ֶׁשָּמא ְואּוַלי, ִּפְתאֹום ָיבֹא ָהָאדֹון ֶאל ֵהיָכלֹו (’ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל‘ עמ‘ קפב).
ֶהֱעֵדר ָהֱאמּוָנה ַמֲאִרי ֶאת ַהָּגלּות

ָּכל ַּבר ַּדַעת ֵמִבין ֶׁשְּבִצִּפָּיה ִּבְלַבד א ֵנֵצא ְיֵדי חֹוָבה, ֶאָּלא ֵיׁש ְלַחֵּפׂש ְּדָרִכים ֵּכיַצד ְלָקֵרב 
ֶאת ַהְּגֻאָּלה. ִאם ָּבזֹאת ֲחֵפִצים ָאנּו, ָהָבה ָנִׂשים ְלמּול ֵעיֵנינּו ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש (ַּתְנחּוָמא 
ְּבַׁשַּלח י): ’ֵאין ַהָּגֻלּיֹות ֲעִתידֹות ְלִהָּגֵאל ֶאָּלא ִּבְׂשַכר ֱאֻמָּנה, ֶׁשֶּנֱאָמר (ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ד ח): ’ִאִּתי 

ִמְּלָבנֹון ַּכָּלה ִאִּתי ִמְּלָבנֹון ָּתבֹוִאי ָּתׁשּוִרי ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה‘“, ְּכלֹוַמר, ַהִהְתַחְּזקּות ֶּבֱאמּוָנה ִהיא 
ְמַפֵּתַח ַלֲהָחַׁשת ַהְּגֻאָּלה.

”ַוּיֹאֶמר...  ִיְׂשָרֵאל:  ַעל  ָלבֹא  ֶׁשָעִתיד  ַהֻחְרָּבן  ַעל  ֶנֱאָמר  כ)  לב  (ְּדָבִרים  ַהֲאִזינּו  ְּבָפָרַׁשת  ַאף 
ֶאְרֶאה ָמה ַאֲחִריָתם ִּכי דֹור ַּתְהֻּפכֹת ֵהָּמה ָּבִנים א ֵאֻמן ָּבם“, ְוָדְרׁשּו ַעל ָּכ ֲחָז“ל ַּב‘ִּסְפִרי‘ 
(ַהֲאִזינּו שכ) ֶׁשְּבָפסּוק ֶזה ָרְמָזה ַהּתֹוָרה ְלֶחְטָאם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְּבדֹור ַהֻחְרָּבן - ֶׁשֹּלא ָענּו ָאֵמן 

ַעל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָלֶהם  ֶׁשָאַמר  אֹוָתם;  ְמָבְרִכים  ֶׁשָהיּו  ְּבָׁשָעה  ַהְּנִביִאים  ִּדְבֵרי  ַאַחר 
ַיד ְנִביאֹו ִיְרִמָיה (יא ה): ”ְלַמַען ָהִקים ֶאת ַהְּׁשבּוָעה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאבֹוֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם 
ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש“, ְוא ָהָיה ֶאָחד ֵמֶהם ֶׁשָעָנה ָאֵמן ִמְּלַבד ִיְרִמָיה ַעְצמֹו, ֶׁשֶּנֱאָמר (ָׁשם): 

”ָוַאַען ָואַֹמר ָאֵמן ה‘“.
ֲעִנַּית ָאֵמן ְמָקֶרֶבת ַהְּגֻאָּלה

 ֶׁשַהֻחְרָּבן ִנְגַרם ִמָּכ ְּבִדְבֵרי ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות (’ּתֹוְספֹות ַהָּׁשֵלם‘ ֵאיָכה ב ז) ָמִצינּו ֶרֶמז ִנְפָלא ְלָכ
ֶׁשִּזְלְזלּו ְּבִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן. ְוָכ ָּכְתבּו ֵהם ַעל ַהָּפסּוק (ֵאיָכה ב ז): ”ָזַנח ֲאֹד-ָני ִמְזְּבחֹו ִנֵאר 
ִמְקָּדׁשֹו“: ַהִּמָּלה ’ָזַנח‘ ִהיא אֹוִתּיֹות ’ַחָּזן‘, ְוָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ’ֲאֹד-ָני ִמְזְּבחֹו ִנֵאר‘ ֵהם ’ָאֵמן‘, 

ְלַלֶּמְד ֶׁשַאַחת ִמִּסּבֹות ַהֻחְרָּבן ָהְיָתה ֶׁשִהְתַרְּׁשלּו ִמַּלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹות ַהַחָּזן.
ַוֲהֵרי ַהְּדָבִרים ִמְתַיְּׁשִבים ֵהיֵטב ִעם ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ַהִּנְזָּכִרים ֶׁשֵאין ַהָּגֻלּיֹות ֲעִתידֹות ְלִהָּגֵאל 
ֶׁשל  ּוַמְׁשָמעּוָתּה  ַמהּוָתּה  ִעַּקר  ֶׁשֵּכן  ָהֱאמּוָנה,  ִּבְזכּות  ֶאָּלא 

ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן ִהיא ’ֱאמּוָנה‘.

ָּכאן ַהָּמקֹום ְלַהְזִּכיר ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש (ִמְדַרׁש ְּתִהִּלים לא י) ַעל 
ַהָּפסּוק (ָׁשם לא כד): ”ֱאמּוִנים נֵֹצר ה‘“, ֶׁשֶּזהּו ִׁשְבָחם ַהָּגדֹול ֶׁשל 
ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשַּגם ִּבְׁשַעת ַהָּגלּות עֹוִנים ָאֵמן ַעל ִּבְרכֹות ַהְּגֻאָּלה: 
 ָּכ ָועֹוד.  ְירּוָׁשַלִים‘  ’ּבֹוֵנה  ִיְׂשָרֵאל‘,  ’ָּגַאל  ַהֵּמִתים‘,  ’ְמַחֵּיה 
 ְמַבְּטִאים ֵהם ֶאת ֱאמּוָנָתם ָהֵאיָתָנה ְּבַהְבָטַחת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ֵהם  ֶׁשּבֹו  ַהָּקֶׁשה  ַהַּמָּצב  ַאף  ַעל  ָהֲעִתיָדה,  ַהְּגֻאָּלה  ַעל  הּוא 
 אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ְׁשרּוִיים ַּתַחת ִׁשְעּבּוד ָהֻאּמֹות. ְוַעל ָּכ
ַאף  ְוַעל  ְלָׁשָעה,  ֶאָּלא  [ִמִּמְצַרִים]  ִנְגֲאלּו  א  ”ִיְׂשָרֵאל  הּוא: 
ְלָגֲאָלם-  ָעִתיד  ֶׁשֲאִני  ִּבי  ַמֲאִמיִנים  ֵהם  ְוִנְׁשַּתַעְּבדוּ  ֶׁשָחְזרּו 
ַעל ֵּכן ֲאִני נֹוְצָרם ְוׁשֹוְמָרם, ֶׁשֶּנֱאָמר ’ֱאמּוִנים נֵֹצר ה‘‘“ – ֶאת 

ַהַּמֲאִמיִנים ְועֹוִנים ָאֵמן נֹוֵצר ה‘.

מֶֹׁשה‘   ֶּדֶר’ ַהַּקְדמֹון  ַּבֵּסֶפר  ַהּמּוֵבאת  ָהֻעְבָּדה  ִהיא  ְידּוָעה 
(ְליֹום י“א) ְּבֵׁשם ִסְפֵרי מּוָסר: ”ָחִסיד ֶאָחד ִהְתַעָּנה ַעל ֲאִריכּות 

ֵאיָנם  ְוָהָעם  ַהְּגֻאָּלה  ָיבֹא   ֵאי ַּבֲחלֹום:  לֹו  ְוִנְתַּגָּלה  ַהָּגלּות, 
’ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון‘ ּו‘ּוְפרֹשׂ... ְוַעל  ַמְׁשִּגיִחים ַלֲענֹות ָאֵמן ַעל ִּבְרכֹות ַהְּגֻאָּלה, ְוֶזהּו: 
ְירּוָׁשַלִים‘, ּוָבֶזה ּגֹוְרִמים ַלַחָּזן ֶׁשעֹוֶׂשה ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה, ַחס ְוָׁשלֹום, ּוְכָבר ֵהָּמה ְרִגיִלים ָּבֶזה 

ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים“.

ּוְמַסֵּים ָׁשם: ”ַעל ֵּכן ֲאִני ְמַתֵּקן ְּבָכל ַהְּקִהּלֹות, ּוְבָכל ָמקֹום ֶׁשֲאִני נֹוֵסַע ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים; 
ִסּיּום  ַאַחר  ְמַעט  ַהַחָּזן  ַיְמִּתין  ’ְוָׁשְמרּו‘  ְוקֶֹדם  ’מֹוִדים‘  ֶׁשּקֶֹדם  ַהַחָּזִנים  ָּכל  ַעל  ֲאִני  ּגֹוֵזר 
ַהְּבָרָכה ְוַיֶּכה ְּבֶאְגרֹוף ַעל ַהֵּתָבה ֶׁשּקֹוִרין ַעּמּוד ְּכֵדי ֶׁשַּיְזִּכיר ַלָּקָהל, ֲאָנִׁשים ָנִׁשים ָוַטף, 
ַלֲענֹות ָאֵמן. ְוִאם ִמַּנֲערּותֹו ַיְרִּגיל ַהַּנַער ָּבֶזה, ַהֶהְרֵּגל ַנֲעֶׂשה ֶטַבע ַּגם ְּבִזְקנּותֹו“. ּוְרֵאה ָׁשם 

ֶׁשְּמַסֵּים ִּבְדָבִרים ֲחמּוִרים ְלִמי ֶׁשֹּלא ִנְזָהר ַּבֲעִנַּית ָאֵמן.

ְּבָיִמים ֵאּלּו ֶׁשָּבֶהם ִצִּפָּיֵתנוּ ִלְגֻאָּלה עֹוָלה ַמְדֵרָגה, ָהָבה ִנְתַחֵּזק ֻּכָּלנוּ ְּבִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן. 
’ָאֵמן‘ ַאַחר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר, ּוְבָכ ִנְזֶּכה ְלַהְׁשִריׁש ֱאמּוָנה ְּבִלֵּבנּו  ִנְזָּדֵרז ִמיֵדי ּבֶֹקר ַלֲענֹות 

ְוִלְראֹות ְּבָקרֹוב ְּבׁשּוב ה‘ ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים, ָאֵמן ְוָאֵמן.

ְלעֹוֵרר ִמַּדת ָהַרֲחִמים
ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶאל  מֶֹׁשה  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ”ֵאֶּלה 

ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ַּבִּמְדָּבר“ (א א)

ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות: ’‘ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֹמֶׁשה ֶאל 
ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֵהם  ַּבִּמְדָּבר‘‘  ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל 
הֹוִכיַח  ְּבֶטֶרם  ִּכי  ’ָאֵמן‘,  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה  צ“א 
ֶאת  ְוִהְזִּכיר  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה 
ְּבַהְזִּכירֹו  ָהַרֲחִמים  ִמַּדת  ְועֹוֵרר  ִהְקִּדים  ֲחָטֵאיֶהם, 
ְוַאְדנּות. אֹותֹו  ֲהָוָי“ה  ֵׁשם  ֶׁשל  ַהָּקדֹוׁש  ַהִּיחּוד  ֶאת 
ָּגדֹול  ּכֹחַ  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ַאף  ַהָּטמּון  ִיחּוד 

ִלְׁשִמיָרה ַוֲהָגָנה ַעל ִיְׂשָרֵאל. 
’ֵׁשם ֵאִלָּיהּו‘

ַעל ַהָּפסּוק (ְּדָבִרים לב כ): ”ָּבִנים א ֵאֻמן ָּבם“ ָנְתנּו ֲחָז“ל (ִסְפִרי ַהֲאִזינּו שכ) ֶרֶמז 
ְלֶחְטָאם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְּבדֹור ַהֻחְרָּבן - ֶׁשֹּלא ָענּו ָאֵמן ַעל ִּדְבֵרי ַהְּנִביִאים.

ּוְכִפי ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ַּבִּקינֹות:
”ָזְכָרה ְזַמן ֲאֶשׁר ַנֲעֶשׁה ְוִנְׁשַמע ֵהִׁשיבּו, ְוַעָּתה ֲענֹות ָאֵמן א ָאבּו“

ַעם ה‘ ִחְזקּו ְוִנְתַחְּזָקה!
ָהָבה ִנְתַחֵּזק ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ּוְבֶיֶתר עֹז ַּבֲעִנַּית ָאֵמן,

 ּוִבְפָרט ַאַחר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר - ַהְּמַסְּמלֹות הֹוָדָאה ֵּכָנה ַוֲעֻמָּקה
 ַעל ָּכל ַהֶּׁשַפע ֶׁשּלֹו ָאנּו זֹוִכים ִמַּיד ה‘ ַהּטֹוָבה ָעֵלינּו.
ִויִהי ָרצֹון ֶׁשְּזכּות זֹו ַּתֲעמֹד ָלנּו ְוִנְזֶּכה ְּבָקרֹוב ְלִהָּגֵאל

 ַּבְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.
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ַהְּסדּוקֹות  ְוַהְּלִחיׁשֹות  ַהְּבִכּיֹות  ַהְּצָעקֹות,  ֵהֵדי  ֵמָאָדם.  ֵריָקה  נֹוְתָרה  ָהְרָחָבה 
ַנַעל  ְנָירֹות,  ֵאּלּו  ֵאי  ֵסֶדר  ְּבִאי  ִהְתּגֹוְללּו  ָהִרְצָּפה  ַעל  ַהַּמְהִּביל.  ָּבֲאִויר  ָעְמדּו  ֲעַדִין 
ְׁשמּוָטה, ֲחִביָלה ְקַטָּנה ֶׁשִּנְׁשְּכָחה ְוִטּפֹות ָּדם ֲאָחדֹות. ֵאּלּו ָהיּו ֵעדּות ִאֶּלֶמת ַלְזָּוָעה 
ֶׁשִהְתחֹוְלָלה ָּכאן ִלְפֵני ַּדּקֹות ִמְסָּפר. אּוָלם ָּכֵעת, ָעְמָדה ָהְרָחָבה ְּבֵריָקנּוָתִּה, ֵריָקה 

ְּכִפי ֶׁשֹּלא ָהְיָתה ֵמעֹוָלם.
ָּפִנים ֲעגּולֹות ּוְמרּוצֹות ֶׁשל ַּכָּמה ְׁשָקִצים ּפֹוָלִנִּיים ִנְּבטּו ֶּדֶר ַהְּגֵדרֹות. ֵהם ִהִּביטּו 
ַּבֲהָנָאה ִּבְלִּתי ֻמְסֶּתֶרת ְּבֹׁשֶבל ֶהָעָׁשן ַהָּסִמי ֶׁשהֹוִתיָרה ַאֲחֶריָה ַרֶּכֶבת ַהַּמָּׂשא. ִהֵּנה 

ַרֶּכֶבת נֹוֶסֶפת ֲעמּוָסה ִּביהּוִדים ָעְזָבה ֶאת ַוְרָׁשא, ְּבַדְרָּכּה ֶאל ַהֹּלא נֹוָדע.
ּוִבְפִנים, ֵאיָמה ָוַפַחד. ֲהמֹוֵני ְיהּוִדים ִהְצטֹוְפפּו ִּבְקרֹונֹות ֲאטּוִמים, ֶׁשֵריַח ֶּגְלֵלי ַהָּבָקר 

ַהָּספּוג ְּבָכְתֵליֶהם ִהְסִּגיר ֶאת ִיעּוָדם ַהְּמקֹוִרי.
ִמּמָֹחם  ָהֲעגּוָמה  ַהַּמְחָׁשָבה  ִהְרְּפָתה  א  יֹוֵתר‘,  הֹוֵלם  ְלַיַחס  ַהְּבֵהמֹות  ָזכּו  ’ְּבַוַּדאי 
ִמַּמַעל  ָיְקָדה  ַהֶּׁשֶמׁש  ְוִנְמְׁשָכה.  ֶׁשָהְלָכה  ְנִסיָעה  ְּכֵדי   ּתֹו ַּבָּקרֹון,  ָהעֹוְמִדים  ֶׁשל 
ַּבֲאִפיַסת  ִנְׁשָעִנים  ַלֲעמֹד  נֹוְתרּו  ֶׁשִהְתַעְּלפּו  ֵאּלּו  ַּגם  ְנׂשא.  ְלא  ֵהִעיָקה  ְוַהְּצִפיפּות 

ּכֹחֹות ַעל ָהעֹוְמִדים ְלִצָּדם.
ַהֵּיאּושׁ ֶהֱעִמיק ְלַחְלֵחל ַּבְּלָבבֹות. אּוַלי ָיְדעּו ֵהם ִּכי ָהֶרַגע ַהֶּזה ּבֹא ָיבֹא, ַא ַלְמרֹות 
אֹוִנים  ַחְסֵרי  ְמאֹד,  ְמבָֹהִלים  ֵהם  ָהיּו  ָּכֵעת  מּוָכִנים.  ִּבְלִּתי  אֹוָתם  ָּתַפס  הּוא  זֹאת 

ּוְמָסְרִבים ְלַהֲאִמין ֶׁשָהֶרַגע ַהּנֹוָרא ִהִּגיַע.
 ַהֶּדֶר ִקָּצם.  ֶאל  ָּבּה  ַהּנֹוְסִעים  ֶאת  ְוֵקְרָבה  ִּבְמִהירּות,  ֶמְרַחִּקים  ָּגְמָעה  ָהַרֶּכֶבת 
ְלאֹוְׁשִוויץ, זֹאת ָיְדעּו ֻּכָּלם, ִהיא ַחד ִכּּוּוִנית, ְוִהיא ָעְבָרה ִּבְמִהירּות ַרָּבה. ַרָּבה ִמַּדי. 

ְּבַאַחד ַהְּקרֹונֹות ָיַׁשב ַרִּבי ַעְזִריֵאל ָּדִוד ַפְסַטג ה‘ ִיּקֹם ָּדמֹו, ְיהּוִדי ִנְכָּבד ְויֹוֵדַע ֵסֶפר, 
ָחִסיד ּוְמׁשֹוֵרר ְלֵבית מֹוְדִז‘יץ. ְּכמֹו ֻּכָּלם, ָיַדע ַּגם הּוא ְלָאן ָּפָניו מּוָעדֹות, אּוָלם ְּבעֹוד 
ְוַלֲחׁשֹב.  ְלִהְתַרֵּכז  ָּדִוד  ַעְזִריֵאל  ר‘  ָּבַחר  ֵמֵאיָמה,  ֶנֱאַטם  ְסִביבֹו  ָהעֹוְמִדים  ֶׁשל  מָֹחם 

ַמֶּׁשהּו ְּבתֹוכֹו ָּבַער ְּבֵאׁש יֹוֶקֶדת ְוִאֵּים ְלִהְתָּפֵרץ ַהחּוָצה ְּכַלָּבה רֹוַתַחת.
ְוָאז, ָעַטף ַהחֹם ֶאת ַהָּקרֹון ֻּכּלֹו, ְוַהִּנּגּון ֶשֻׁהְלַחן ְּבַאֲהָבה ֵאין סֹוִפית ְלִרּבֹון עֹוָלִמים 
ּוֵמִהְׁשּתֹוְקקּות  ִמְּכֵאב  ְוִתְקוֹות,  ִמַּמְחָׁשבֹות  ֶׁשֻהְרַּכב  ִנּגּון  ֶזה  ָהָיה  ִמּתֹוכֹו.  ָּפַרץ 

ֶׁשְּמצּוִיים ָהיּו ְּבֶׁשַפע ְּבָקרֹון ַהָּמֶות.
ַנְפׁשֹו ׁשֹוְרָרה, ְּבַלַהט ְׁשֵמיִמי ּוִבְפִניִמּיּות ֲעֻמָּקה, ְוַהֵּתבֹות ַהְּטִמירֹות ָיְצאּו ִמִּפיו ֶׁשל 

ר‘ ַעְזִריֵאל ְלַאט ּוִבְמִתינּות:
ְּבִביַאת  ְׁשֵלָמה!  ֶּבֱאמּוָנה  ַמ-ֲא-ֲא-ֲא-ִמ-י-ן!  ֲא-ִנ-י  ַמ-ֲא-ִמ-י-ן!  ֲאִני  ַמֲאִמין...!  ”ֲאִני 
ר‘  ּוִמֶׁשִּּסֵּים  ַהְּמֻיֶחֶדת,  ַהַּמְנִּגיָנה  ֶאת  ַהִּמִּלים  ָלְבׁשּו  ַאט  ַאט  ַמֲאִמין!“  ֲאִני  ַהָּמִׁשיַח 
אֹוָתּה  ָׁשר  ַאַחת,  ַּפַעם  ְּבַלַחׁש  אֹוָתּה  ּוְלׁשֹוֵרר  ַהַּמְנִּגיָנה  ֶאת  ְלַסֵּתת  ָּדִוד  ַעְזִריֵאל 

ַּבֵּׁשִנית ּוַבְּׁשִליִׁשית.
ּובֹוַקַעת  ּוִמְתַחֶּזֶקת  הֹוֶלֶכת  ְּכֶׁשִהיא  ַהּכֹל,  ֶאת  ַהִּׁשיָרה  ָּכְבָׁשה  ְספּורֹות  ַּדּקֹות   ּתֹו
ִמּקֹורֹות ָהֵעץ ֶׁשִּׁשְּמׁשּו ְּכדֶֹפן ַלָּקרֹון, ַמְמִׁשיָכה ִלְסחֹף ְּבָעְצָמָתּה ַּגם ֶאת ַהּיֹוְׁשִבים 

ַּבְּקרֹונֹות ַהְּסמּוִכים, נֹוַגַעת ְּבָכל ַהְּנָׁשמֹות ַהְּכלּואֹות ַּבּגּוִפים ֶׁשִהְצטֹוְפפּו ָּבַרֶּכֶבת.
”ְוַאף ַעל ִּפי שֶׁ-יִּ-ְת-ַמ-ֲה-ֵמ-הַּ, ִעם ָּכל ֶזה ֲאַחֶּכה לֹו ְּבָכל יֹום ֶׁשָּיבֹא! ֲאִני ַמֲאִמין!“ 
ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַהּיֹוֶקֶדת.  ַלִּׁשיָרה  ִמְצָטֵרף  ַוֲאָבָניו  ֵעָציו  ַעל  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ִּכי  ָהָיה  ִנְדֶמה 
ֶׁשַהִּכְבָׁשן ָהָיה ּכֹה ָקרֹוב, ְוַהְּגֻאָּלה ִנְרֲאָתה ְרחֹוָקה ָּכל ָּכ, ִעם ָּכל ֶזה ָהֱאמּוָנה נֹוְתָרה 

ֵאיָתָנה, ְואּוַלי ֵאיָתָנה ִמָּתִמיד.
ְוָאז, ָּכ ְמַסְּפִרים, ִאְלֵּתר ר‘ ַעְזִריֵאל ָּדִוד ֵמֵאי ָׁשם ִּפַּסת עֹוֶפֶרת ְמֻׁשֶּנֶנת, ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה 
ָחַרט ֶאת ָּתֵוי ַהִּנּגּון ַעל ְנָיר ָמהּוַה ִּבְכָתב רֹוֵעד, ּוִמֶׁשִּּסֵּים ִהְכִריז ְּבקֹול רֹוֵעם: ”ַרּבֹוַתי! 
ֵאיֶנִּני ָּבטּוַח ְּכָלל ֶׁשַאְצִליַח ֵאי ַּפַעם ְלִהָּנֵצל ִמן ַהֹּתֶפת, אּוָלם ְמַבֵּקׁש ֲאִני ְּבָכל ִלִּבי 
ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ַהִּנּגּון  ֶאת  ִאּתֹו  ֶׁשָּיִביא  ַהַחִּיים,  ְלַאְרצֹות  ְוָלׁשּוב  ִלְׂשרֹד  ֶׁשַּיְצִליַח  ִמִּמי 
ֶאל מֹוִרי ְוַרִּבי, ָהַרִּבי ִמּמֹוְדִז‘יץ ַהּיֹוֵׁשב ַּבֲאֶמִריָקה, ְוהּוא ְּכָבר ִיְדַאג ַלֲהִפיצוֹ ָּבעֹוָלם 

ּוְלַהְקנֹות לֹו ֶאת ְמקֹומֹו ָהָראּוי לֹו“.
ַרק ְׁשֵני ַּבחּוִרים ַנֲענּו ָלֶאְתָּגר, ּוְכֶׁשָּיַרד ַהַּלְיָלה ְוָהַרֶּכֶבת ֶהָאָטה ִקְמָעא, ִמְּבִלי ַלֲחׁשֹב 

ַּפֲעַמִים, ֵהם ָנְטלּו ֶאת ַהַּדִּפים ְוָקְפצּו ֵמַהָּקרֹון ִּבְמִהירּות ֲעצּוָמה.
הּוא  מֹוְראֹוֶתיהָ.  ָּכל  ַעל  ַהּׁשֹוָאה  ֶאת  ֶׁשָעַבר  ְלַאַחר  ְלִהָּנֵצל  ָזָכה  ֵמֶהם  ֶאָחד  ַרק 
ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְלֵביתֹו  ְּפָעָמיו  ָלִׂשים  ִמֵהר  ּוִמָּיד  ְלעֹורֹו  ְּכֶׁשְּבָגָדיו  ַהְּבִרית  ְלַאְרצֹות  ִהִּגיַע 

ִמּמֹוְדִז‘יץ.
ְּבקֹול רֹוֵעד ִסֵּפר ָלַרִּבי ַעל ַּבָּקָׁשתֹו ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשל ֶהָחִסיד ַהָּקדֹוׁש. הּוא ָאַחז ְּבָיָדיו 
ֶאת ְנַיר ַהִּנּגּון ַהְּמֻרָּפט ֶׁשָּׁשַמר ְלאֶֹר ָּכל ַהָּיִמים ַהָּקִׁשים ֲאפּוֵפי ַהְּתָלאֹות: ְּבַמֲחנֹות 
ַהָּמֶות, ְּבתֹוְכֵכי ַהְּיָערֹות, ְּבבּוְנֶקר ַהַּפְרִטיָזִנים ּוָבֳאִנּיֹות ָהְרעּועֹות ֶׁשָּבֶהן ִנָּסה ַלֲעלֹות 
ְּבַאְכָזִרּיּות  ַהְּבִריִטִּיים,  ַהַּז‘ְנַּדְרִמים  ִּביֵדי  ָוׁשּוב  ׁשּוב  ְמגָֹרׁש  ְּכֶׁשהּוא  ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ 

ּוְלא ִטַּפת ֶרֶגׁש.
ְּבֵגיא  ַהִּנּגּון  ֶאת  ִׁשֵּמר   ֵאי ְלָפָניו  ֶׁשּגֹוֵלל  ֵמֵאׁש  ַהֻּמָּצל  ָלאּוד  ְוֶהֱאִזין  ָיַׁשב  ְוָהַרִּבי 
ַצָּוָאה  ְּבָידֹו  ֶׁשֻהְפְקָדה  ִמי  ֶׁשל  ְׁשִליחּות,  ָעָליו  ֶׁשֻהְּטָלה  ִמי  ֶׁשל  ִּבְדֵבקּות  ַצְלָמֶות, 

ְמֻקֶּדֶׁשת.
ְוָאז ֵהֵחל ַהָּבחּור ָלִׁשיר. ְוהּוא ָׁשר ְּבֵעיַנִים ֲעצּומֹות ֶׁשְּדָמעֹות ּבֹוְקעֹות ִמּתֹוָכן, ּוְבקֹול 

רֹוֵעד ֶׁשִּטְלֵטל ֶאת ָּכל ׁשֹוְמָעיו.
ְוָהָיה ַהִּנּגּון ַהַּמְרִטיט ְמַבֵּטא ִּבְצִליָליו ֶאת ָּכל ַהַּמְחָׁשבֹות ֶׁשָעְברּו ְּבמָֹחם ֶׁשל ַהִּנּדֹוִנים 
ְלָמֶות ְלאֶֹר ָּכל ַהּדֹורֹות. ְוָהיּו ַהֵּתבֹות ַהְּקדֹוׁשֹות לֹוְבׁשֹות ּופֹוְׁשטֹות צּוָרה. ְוָהְיָתה 

ָהֲאִויָרה ְמַחְׁשֶמֶלת.
ֱאמּוָנה  ֶׁשל  ְלֵסֶמל   ָהַפ ַהָּיִמים  ֶׁשִּבְרבֹות  ַעד  ָּבַרִּבים,  ַהָּקדֹוׁש  ַהִּנּגּון  ִהְתַּפְרֵסם   ָּכ
ְלָבבֹות  ְלַהֲחִזיק   ֶׁשַּתְמִׁשי ֱאמּוָנה  ְלעֹוָלם,  ִּתָּפֵסק  ֶׁשֹּלא  ֱאמּוָנה  ֲאִמִּתית,  ְיהּוִדית 

ִנְׁשָּבִרים, ַעד ּבֹא ַהְּגֻאָּלה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו.
’ִּדְבֵרי ְיׁשּוָעה ְוֶנָחָמה‘ עמ‘ רפג

ִּבְזכּות ’ָזָהב‘ נֹוֵׂשא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּפִנים ְלִיְׂשָרֵאל

”ְוִדי ָזָהב“ (א א)
ָּכַתב ַרִּבי ַחִּיים ִמְפִריְדּבּורג, ָאִחי ַהַּמֲהָר“ל, ְּבִסְפרֹו ’ִאֶּגֶרת ַהִּטּיּול‘ (ֵחֶלק ָהֶרֶמז אֹות ז) ִּכי ֵּתַבת 
’ָזָהב‘ ֶׁשֶּנֶאְמָרה ַעל ֻׁשְלַחן ֶלֶחם ַהָּפִנים (ְׁשמֹות כה כד) רֹוֶמֶזת ִלְׁשלֹוׁש ַהְּבָרכֹות ָהִראׁשֹונֹות 

ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, ֵאּלּו ֶׁשִחּיּוָבן ִמְּדאֹוָרְייָתא - ’ַהָּזן, ָהָאֶרץ ּובֹוֵנה ְירּוָׁשַלִים‘.
ַזְלָמן  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֵהִביא  (ָׁשם)  ַהִּטּיּול‘  ’ִאֶּגֶרת  ֵסֶפר  ַעל  ַּבַּפְרֵּדס‘  ’ִטּיּול  ְּבִחּבּורוֹ 
ֱאֶרְנַרִייךְ ֲאָבְד“ק  ַׁשאְמלֹוי ֶאת ַהּמּוָבא ַּבְּגָמָרא (ְּבָרכֹות כ ב) ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָׁשֲאלּו ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת 
ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: ”ָּכתּוב ְּבתֹוָרְת (ְּדָבִרים י יז): ’ֲאֶׁשר א ִיָּׂשא ָפִנים ְוא ִיַּקח ׁשַֹחד‘, 
ַוֲהא ַאָּתה נֹוֵׂשא ָּפִנים ְלִיְׂשָרֵאל, ִּדְכִתיב (ַּבִּמְדָּבר ו כו): ’ִיָּׂשא ה‘ ָּפָניו ֵאֶלי‘“? ֵהִׁשיב ָלֶהם 
’ְוָאַכְלָּת  ַּבּתֹוָרה:  ָלֶהם  ֶׁשָּכַתְבִּתי  ְלִיְׂשָרֵאל?!  ָּפִנים  ֶאָּׂשא  א  ”ְוִכי  הּוא:   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת‘ [ֶׁשִחּיּוב ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון הּוא ַרק ְּכֶׁשאֹוְכִלים ְּכֵדי ְׂשִביָעה] ְוֵהם ְמַדְקְּדִקים 

ַעל ַעְצָמם ַעד ַּכַּזִית ְוַעד ַּכֵּביָצה“. [ֶׁשְּמָבְרִכים ַאף ַעל ְּכִׁשעּור ַזִית אֹו ְּכִׁשעּור ֵּביָצה.]
ְלאֹור ַהְּדָבִרים, נּוַכל ְלָהִבין ִמְּפֵני ָמה ִסֵּים מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְּבָפָרָׁשֵתנּו ֶאת ְּדָבָריו [ֶׁשֶּנֶאְמרּו 
ְּכתֹוָכָחה ְמֻרֶּמֶזת ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל (ַרִׁש“י)] ְּבַהְזָּכַרת ’ָזָהב‘ ָהרֹוֵמז ְלִבְרַּכת ַהָּמזֹון, ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר 

ְזכּות זֹו ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשִּיָּׂשא ָלֶהם ָּפִנים ְוִיְמַחל ַלֲעוֹוָנם.

ֵּכיַצד נּוַכל ִלְמנֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל?

”ה‘ ֱאֵקיֶכם ִהְרָּבה ֶאְתֶכם ְוִהְּנֶכם ַהּיֹום ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹב“ (א י)
ַּבִּמְדָרׁש (דב“ר א יא) ֵהִביאּו ֲחָז“ל ַעל ָּפסּוק ֶזה ֶאת ַהָּכתּוב ִּבְתִהִּלים (ה ח): ”ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל 

ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶת“, ְוַרִּבים ֵהִעירּו ִּכי ַהְּדָבִרים ְטעּוִנים ֵּבאּור.
ָּגאֹון,  ַהאי  ַרב  ְּבֵׁשם  קעד)  ’ָהִעִּתים‘  (ֵסֶפר  ַאְלֶּבְרֵצלֹוִני  ר“י  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  זֹאת  ְלָבֵאר  ְוִנְרֶאה 
ֲעָׂשָרה,  ֵּביֵניֶהם  ֵיׁש  ִאם  ָלַדַעת  ְורֹוִצים  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ֶנֱאָסִפים  ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ְיכֹוִלים ֵהם ִלְמנֹות ֶאת ַהִּצּבּור ַּבָּפסּוק: ”ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּד ָאבֹוא ֵביֶת...“ (ְּתִהִּלים ָׁשם) ֶׁשֵּיׁש 
ּבֹו י‘ ֵּתבֹות, ּוְבָכ א ַיַעְברּו ַעל ָהִאּסּור ִלְמנֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוא ִיְגְרמּו ָלֶהם ַעִין ָהַרע 

ָחִליָלה.
ְלִפי ֶזה נּוַכל ְלָהִבין, ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשֵּבֵר מֶֹׁשה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבִבְרַּכת: ”יֵֹסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף 
ֵהִביא   ְלִפיָכ ָהַרע,  ַעִין  ָּבֶהם  ִּתְׁשט  ֶׁשֹּלא   ְלָכ ִלְדאֹג  ַהּצֶֹרְך  ִהְתעֹוֵרר  יא)  (א  ְּפָעִמים“ 
ֶאת ַהָּפסּוק: ”ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסֶּד“, ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשְּכֵדי ִלְמנַֹע ַעִין ָרָעה נּוַכל ִלְסּפֹר ֶאת ִיְׂשָרֵאל 

’ְּגנּוזֹות ַהָּפָרָׁשה‘ְּבֶעְזַרת ָּפסּוק ֶזה. 

ֶאֶלף ְזהּוִבים - ֵּכיַצד?

”ה‘ ֱאֵקי ֲאבֹוֵתֶכם יֵֹסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים“ (א יא)
ִּבְתִחַּלת ָּפָרַׁשת ְוזֹאת ַהְּבָרָכה (לג א) ְמָפֵרׁש ַּבַעל ַהּטּוִרים ְּבֶדֶר ֶרֶמז, ֶׁשִּבְבָרָכה זֹו הֹוָרה 
מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּיָבְרכּו ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום, ּוֵמַאַחר ֶׁשְּׂשָכָרּה ֶׁשל ָּכל ְּבָרָכה ִהּנֹו 

ֲעָׂשָרה ְזהּוִבים (ֻחִּלין פב א) ִיְזּכּו ְלַקֵּבל ֶאֶלף ְזהּוִבים.
ַּבֵּסֶפר ’ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ְיהֹוֻׁשַע‘ הֹוִסיף ַעל ָּכ, ֶׁשָהֻעְבָּדה ֶׁש‘ָּכֶכם‘ ִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיה ֵמָאה, ָּבָאה 

ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשָּפסּוק ֶזה עֹוֵסק ִּבְׂשַכר ֲאִמיַרת ֵמָאה ְּבָרכֹות.
ְוֵיׁש ְלהֹוִסיף ֶאת ִּדְבֵרי ַהשָּׁ“ (חו“מ שפב כ) ָהְרמּוִזים ְּבָפסּוק ֶזה, ֶׁשַרק ְּבָרָכה ַהַּנֲעֵנית ְּבָאֵמן 
ָׁשָוה ֲעָׂשָרה ְזהּוִבים: ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ַהִּמִּלים ’ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף‘ ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיה צ“א 

ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ָאֵמן. 

ֲאִמיָרה ִמן ַהָּׂשָפה ְוַלחּוץ

”ַוַּתֲענּו ַוּתֹאְמרּו ֵאַלי ָחָטאנּו ַלה‘ ֲאַנְחנּו ַנֲעֶלה ְוִנְלַחְמנּו ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּונוּ ה‘“ (א מא)
ּוַבָּפסּוק ַהָּבא ֶנֱאָמר: ”ַוּיֹאֶמר ה‘ ֵאַלי ֱאמֹר ָלֶהם א ַתֲעלּו ְוא ִתָּלֲחמּו ִּכי ֵאיֶנִּני ְּבִקְרְּבֶכם“ 

(א מב)

ַמּדּוַע ֵאפֹוא א ִהְתַקְּבָלה ְּתׁשּוָבָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל?  
ֵּבֵאר ָהַרִּבי ַּבַעל ’ְמקֹור ָּברּו‘ ִמֶּסעְרט ִויזְ‘ִניץ: ָּכאן ִהְדִּגיָׁשה ַהּתֹוָרה ִּכי ִּדְבֵריֶהם ֶׁשל ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ַא ִּבְבִחיַנת ’ַוּתֹאְמרּו ֵאַלי‘, ְּכלֹוַמר ָהָיה ֶזה ְּכַמס ְׂשָפַתִים ֶׁשִּנָּתן ְלמֶֹׁשה, ְוא 

’ְמקֹור ָּברּו‘ ְּכַבָּקַׁשת ְסִליָחה ְראּוָיה ַהָּבָאה ִמַּמֲעַמֵּקי ַהֵּלב.

ְּתִפָּלה ַעל ְּכבֹוד ָׁשַמִים ִמְתַקֶּבֶלת

”ְוא ָׁשַמע ה‘ ְּבקְֹלֶכם ְוא ֶהֱאִזין ֲאֵליֶכם“ (א מה)
ַרִּבי ִׁשְמעֹון סֹוֵפר ִמְּקָראָקא ְמַיֵּׁשב ֶאת ַהְּתִמיָהה ַמּדּוַע ּכֹוֶפֶלת ַהּתֹוָרה ֶאת ַהָּלׁשֹון: ’ְוא 

ָׁשַמע‘ ’ְוא ֶהֱאִזין‘?
ּוַמְסִּביר: ”ְוא ָׁשַמע - ה‘ ְּבקְֹלֶכם“, ֵּכיָון ֶׁשִּבְתִפּלֹוֵתיֶכם א ִנְׁשְמָעה ְּתִפָּלה ַעל ה‘, ַעל 
ַהָּגלּות ְוַצַער ַהְּׁשִכיָנה, ְלִפיָכ: ”ְוא ֶהֱאִזין ֲאֵליֶכם“ - ַאף ְּכֶׁשִהְתַּפַּלְלֶּתם ַעל ַעְצְמֶכם א 

ְזִכיֶתם ְלַמֲעֶנה.
ָיַדע  ִּכי  יד): ”ֲאַׂשְּגֵבהוּ  צא  (ְּתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ַעל  תתמג)  ְּתִהִּלים  ִׁשְמעֹוִני‘  (’ַיְלקּוט  ֲחָז“ל  ָאְמרּו  ּוְכָבר 
ְׁשִמי“: ”ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי ְּבֵׁשם ַרִּבי ִּפיְנָחס ֶּבן ָיִאיר: ִמְּפֵני ָמה ִיְׂשָרֵאל ִמְתַּפְּלִלים 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוֵאיָנם ַנֲעִנים? ִמְּפֵני ֶׁשֵאיָנם יֹוְדִעים ֵׁשם ַהְּמפָֹרׁש!“ ְוַאף ָּכאן ַּכָּוָנָתם ְּברּוָרה 

’ִמְכַּתב סֹוֵפר‘ֶׁשֵאיָנם יֹוְדִעים ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ְּכבֹוד ָׁשַמִים.

ִלְבּכֹות ְּבחֶֹדׁש ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות

”ְוִאֵּמץ ֶאת ְלָבבֹו ְלַמַען ִּתּתוֹ ְבָיְד ַּכּיֹום ַהֶּזה“ (ב ל)
ַהֶּזה‘  ַּכּיֹום   ְבָיְד ’ִּתּתוֹ  ַהֵּתבֹות  ְוֶׁשל  ’ֱאלּול‘,  ֵהם  ְלַמַען‘  ְלָבבֹו  ֶאת  ’ְוִאֵּמץ  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי 
ֵהם ’ִּתְבֶּכה‘, ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ְּבחֶֹדׁש ֱאלּול ַעל ָהָאָדם ְלִהְתַאֵּמץ ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְוִלְבּכֹות ַעל 

ֲעוֹונֹוָתיו, ְוַרק ָאז ֻמְבָטח לֹו ִּכי ִיָּנֵתן ִיְצרֹו ְּבָידֹו – ַּכָּכתּוב: ”ְלַמַען ִּתּתוֹ ְבָיְד ַּכּיֹום ַהֶּזה“.
’ְּכבֹוד יֹום טֹוב‘ ָּפָרַׁשת ׁשֹוְפִטים; ’ִאְמֵרי ַאְבָרָהם‘

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
ִנּגּון ָהֱאמּוָנה ֶׁשֹּלא ִיָּפֵסק ָלעֹוָלם

ני ַמעּפְ
ַהָּקד ֹוׂשא

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
מּונה ֶׁשֹּל

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


