
י ָתבֹא ת ּכִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
”ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחֹו ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן“ 

ַּכָּמה  א)  ז  (דב“ר  ַּבִּמְדָרׁש  ֲחָז“ל  ֵהִביאּו  ָאֵמן“  ָהָעם  ָּכל  ”ְוָאַמר  ְּבָפָרָׁשֵתנּו:  ַהָּפסּוק  ַעל 
הּוְבָאה  ּוֵביֵניֶהן  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ִמְצַות  ַעל  ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ַהְּידּועֹות  ּוֵמַהַאָּגדֹות  ֵמַהֲהָלכֹות 
ֵמָאֵמן  יֹוֵתר  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ָּגדֹול  ”ֵאין  ְוַהַּמְרִטיָטה:  ַהְּידּוָעה  ַהֵּמיְמָרה 

ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנים!“ (ְּדָבִרים ַרָּבה ז א)
ִמְצָוה ַקָּלה ִהיא ֲעִנַּית ָאֵמן, אּוָלם ִלְגֻדָּלָתּה ְוָעְצָמָתּה ֵאין ֵחֶקר! ְלאֹור זֹאת א ִיָּפֵלא 
ַמּדּוַע ִהְבִטיחּו ֲחָז“ל ַלַּמְקִּפיד ָעֶליָה ֶאת ַהָּׂשָכר ַהֻּמְפָלא: ”ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן“, 
ְּכִפי ֶׁשהּוָבא ַּבְּגָמָרא (ַׁשָּבת קיט ב): ”ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש: ’ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחוֹ [ְלַרִׁש“י: 
ְּבָכל ַּכָּוָנתוֹ, ַלּתֹוְספֹות: ְּבקֹול ָרם] ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן‘, ֶׁשֶּנֱאָמר: ’ִּפְתחּו ְׁשָעִרים 
’ֶׁשאֹוְמִרים  ֶאָּלא  ֱאֻמִנים‘  ’ׁשֵֹמר  ִּתְקִרי  ַאל  ב),  כו  (ְיַׁשְעָיה  ֱאֻמִנים‘  ׁשֵֹמר  ַצִּדיק  גֹוי  ְוָיבֹא 

ָאֵמן‘“.
ֲעִנַּית ָאֵמן ִהיא ַּגם ַהַּמְפֵּתַח ִלְזּכֹות ְּבַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. ְּבזֹאת נּוַכל ְלִהָּוַכח ִמַּמֲאַמר 
ֲחָז“ל ַּבְּגָמָרא (ַסְנֶהְדִרין קי ב): ”ִאְּתַמר: ָקָטן ֵמֵאיָמַתי ָּבא ָלעֹוָלם ָהֵבא?... ַּתָּנא ִמּׁשּום ַרִּבי 
ֵמִאיר: ’ִמָּׁשָעה ֶׁשּיֹאַמר ָאֵמן...‘“ ְוֵכן ַּבִּמְדָרׁש (ַּתְנחּוָמא צו ז) הּוָבא: ”ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן 
ַּגְדָיא: ’ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה זֹוֶכה ַלֲענֹות ָאֵמן ָלעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֶּנֱאָמר: ’ָּברּו ה‘ 
ֱאֵקי ִיְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן‘ (ְּתִהִּלים מא יד). ָאֵמן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוָאֵמן 

ָלעֹוָלם ַהָּבא‘“.
ַהַּמַהְרשָׁ“א (ֵחֶלק א‘ ַׁשָּבת קיט ב) ִהְרִחיב ּוֵבֵאר: ְלָכל ַצִּדיק ְוַצִּדיק ָׁשמּור ְּבַגן ֵעֶדן ָמקֹום 
ְלִפי  ָמדֹור  לֹו  נֹוְתִנים  ְוַצִּדיק  ַצִּדיק  ”ָּכל  ֲחָז“ל:  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ַּדְרָּגתֹו,  ִּפי  ַעל  ְמֻיָחד 

ְּכבֹודֹו“ (ַׁשָּבת קנב א), ַא ָלעֹוֶנה ’ָאֵמן‘ ְּבָכל ּכֹחוֹ ִנְפָּתִחים ַׁשֲעֵרי 
ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו   ְלִפיָכ ֻּכָּלם.  ַהְמּדֹוִרים 
ֵעֶדן“.  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  לֹו  ּפֹוְתִחים  ּכֹחוֹ  ְּבָכל  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ”ָּכל 
ַׁשֲעֵרי  ְלָפָניו  ֶׁשִּנְפָּתִחים   ְלַלֶּמְד ַרִּבים,  ְלׁשֹון   – ”ַׁשֲעֵרי“ 

ָּכל ַהְמּדֹוִרים.
קטו)  עמ‘  (ִלּקּוִטים  ִמּגּור  ֱאֶמת‘  ’ִאְמֵרי  ַּבַעל  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב 
ִהְסִּביר ְּבֶדֶר ֶרֶמז ֶאת ְלׁשֹון ַהְּגָמָרא: ”ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל 
 ֶמֶל ֵא-ל  ָאֵמן?  ַמאי  ֵעֶדן...  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  לֹו  ּפֹוְתִחין   - ּכֹחוֹ 
ַהַּמֲאָמִרים,  ְׁשֵני  ֶאת  ֲחָז“ל  ִהְסִמיכּו  ְלִחָּנם  א  ִּכי  ֶנֱאָמן“, 
ֶאָּלא ֵּכיָון ֶׁשְּׂשַכר ָהעֹוֶנה ָאֵמן ִנְרָמז ַּבִּמָּלה ’ֶנֱאָמן‘: ָהאֹות 
נ‘ רֹוֶמֶזת ַלֲחִמִּׁשים ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן, ְוַאֲחֶריָה ְרמּוָזה ַהִּמָּלה 

ָאֵמן. ִמָּכאן - ֶׁשָהעֹוֶנה ָאֵמן ּפֹוְתִחים לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן.
ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן ִנָּצִלים ִמֵּגיִהּנֹם

ִלְזּכֹות  ְיכֹוִלים  ִיְׂשָרֵאל  ּפֹוְׁשֵעי  ַּגם  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשל  ִמּכָֹחּה 
עֹוֶׂשה  ָלבֹא  ”ֶלָעִתיד  כ):  (זּוָטא  ֵאִלָּיהּו‘  ְּדֵבי  ְּב‘ַתָּנא  ֶׁשהּוָבא  ְּכִפי  ַהָּבא,  ָהעֹוָלם  ְלַחֵּיי 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְסעּוָדה ַלַּצִּדיִקים, ְוָעִתיד ָּדִוד ַהֶּמֶל לֹוַמר ָּבּה ַקִּדיׁש ֶׁשל ַאָּגָדה, 
ּופֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל עֹוִנין ַאֲחָריו ָאֵמן ִמּתֹו ַהֵּגיִהּנֹם. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה אֹוֵמר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש 
ְלָפָניו:  ְואֹוְמִרים  ַהֵּגיִהּנֹם?‘   ִמּתֹו ָאֵמן  ֶׁשעֹוִנין  ַהָּללּו  ֵהם  ’ִמי  ַלַּמְלָאִכים:  הּוא   ָּברּו
’ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם, ַהָּללּו ֵהם ּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהם ַּבֵּגיִהּנֹם ְּבָצָרה ְּגדֹוָלה, 
ַהָּׁשֵרת:  ְלַמְלֲאֵכי  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָלֶהם  אֹוֵמר  ָאֵמן!‘   ְלָפֶני ְואֹוְמִרים  ִמְתַחְּזִקים 
’ִּפְתחּו ָלֶהם ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן ְוָיבֹאּו ִויַזְּמרּו ְלָפַני, ֶׁשֶּנֱאָמר: ’ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק 

ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים‘ (ְיַׁשְעָיה כו ב), ַאל ִּתְקִרי ’ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים‘ ֶאָּלא ’ֶׁשאֹוְמִרים ָאֵמן‘“.
ַמּדּוַע ַּדְוָקא ָׂשָכר ֶזה?

עֹוָלה  ִנְׁשָמתֹו  ָאֵמן?  ָהעֹוֶנה  ֶׁשל  ְׂשָכרֹו  ”ָמה  ֲחָז“ל:  ָאְמרּו  ב)  רפה   ַוֵּיֶל) ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר 
יֹום  ְּבָכל  ְׁשָעִרים  ּפֹוֵתַח  ָהָיה  ֶׁשהּוא  ְּכמֹו  ְלָפָניו,  ְׁשָעִרים  ’ִּפְתחּו  ָעָליו:  ּוַמְכֶרֶזת 
’ִמָּדה ְּכֶנֶגד  ִּבְזִהירּותֹו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן‘“. ּוֵבֵאר ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי (ְׁשמֹות יד לא) ִּכי ָׂשָכר ֶזה ַהְינּו 

ִמָּדה‘: ”ְּכֵׁשם ֶׁשָהעֹוֶנה ָאֵמן ִהְמִׁשי ַהְּבָרָכה ְּכִמי ֶׁשּפֹוֵתַח ַהַּמֲעָין ְלַהְׁשקֹות ַהְּצִריִכים 
ַהְׁשָקָאה, ָּכ ְיַקֵּבל ְׂשָכרֹו ֶׁשִּיְפְּתחּו לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן...“

ִּבְלׁשֹון:  ֲחָז“ל  ָנְקטּו  ְלִחָּנם  א  ּוֵבֵאר:  הֹוִסיף  פ“א)  ָהֲעבֹוָדה  ְנִתיב  עֹוָלם‘  (’ְנִתיבֹות  ְוַהַּמֲהָר“ל 
ֵעֶדן  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  ַמֲחסֹום:  ֲהָסַרת  ַמְׁשָמעּוָתּה  ’ְּפִתיָחה‘  ִּכי  ֵעֶדן,  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  ַעל  ’ּפֹוְתִחים‘ 
ְלרֹב ְקֻדָּׁשָתם ְנעּוִלים ֵהָּמה ִּבְפֵני ְּבֵני ֱאנֹוׁש ּוְכֵדי ְלפֹוְתָחם ָּדרּוׁש ּכֹחַ ַרב, אּוָלם ִּבְפֵני 
ָהעֹוֶנה ’ָאֵמן‘ ְּבָכל ּכֹחוֹ ֵהם ְּפתּוִחים, ִּכי ְּבַמֲעֵׂשהּו ֶזה ְמַנֵּתק הּוא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ָהעֹוָלם 
ַהַּגְׁשִמי ּוְמַדֵּבק ַנְפׁשֹו ַּבָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ּוְלִפיָכ ָראּוי ֶׁשִּיָּפְתחּו ְּבָפָניו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן 

ֶׁשָּׁשם הּוא ְמקֹום ָהרּוָחִנּיּות.

ַהַּמְׁשִּגיַח ַהְּגַה“צ ַרִּבי ְׁשמֹה וֹוְלֶּבה ָזָצ“ל הֹוִסיף ְוָכַתב ַעל ִעְנָין ֶזה (’ֲעֵלי ׁשּור‘ פט“ז): ֵמָאז 
עֹוָלם  ֶׁשל  ָהעֹוְמִדים ְּברּומֹו  ְּדָבִרים  ְלַהְראֹות ֵּכיַצד  ָהְיָתה  ֲחָז“ל  ֶׁשל  ַּדְרָּכם  ּוִמָּתִמיד 
ְּתלּוִיים ַּדְוָקא ַּבַּמֲעֶׂשה ַהָּקָטן, ְוַאף ָּכאן ָזִכינּו ִלְראֹות ֵּכיַצד ַמֲעֶׂשה ָקָטן ֶׁשל ֱאמּוָנה 
ָיכֹול ִלְפּתַֹח ִלְפֵני ָהָאָדם ֶאת ָּכל ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן. ַהִּסָּבה ִלְפִתיַחת ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן ָלעֹוֶנה 
ָאֵמן ִהיא ֶׁשַּגן ֵעֶדן ָהָיה ְמקֹום מֹוָׁשבֹו ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון, ַעד ֶׁשֻּסַּלק ִמָּׁשם ְּבֶחְטאֹו 

ּוְבָכ ִהְׁשַּתָּנה ָהעֹוָלם.

ְוִהֵּנה, ָּבעֹוָלם ֶׁשְּלַאַחר ַהֵחְטא ׂשֹוֵרר ’ֶהְסֵּתר ָּפִנים‘ ּוַמְחָׁשבֹות ָזרֹות ְמַבְלְּבלֹות ִלְבבֹות 
ְּבֵני ָהָאָדם ְוגֹוְרמֹות ָלֶהם ִלְתלֹות ָּכל ְמאָֹרע ְּבֻחֵּקי ַהֶּטַבע, ַעד ֶׁשּנֹוְצָרה ֵמֵעין ’ְמִחָּצה 
ֶׁשל ַּבְרֶזל‘ ֵּבין ָהָאָדם ְלָאִביו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ְוִאּלּו ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל 
ּכֹחַ ֱאמּוָנתֹו ׁשֹוֵבר ֶאת אֹוָתּה ְמִחַּצת ַּבְרֶזל, ְוָכ ִנְפָּתִחים 
ְּבָפָניו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן ְוִכְבָיכֹול ׁשּוב ִנְמָצא הּוא ְּבַמְדֵרָגה ֶׁשל 
’ִּגּלּוי ָּפִנים‘ ְּכָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁשִּלְפֵני ַהֵחְטא, ֵּכיָון ֶׁשַּבֲעִנָּיתוֹ 
”ָאֵמן“ ֶהְרָאה ֶׁשַּמֲאִמין הּוא ְּבַהְׁשָּגַחת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ָעָליו ְוַעל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו.

ָיכֹול ְלִהְסַּתֵּכל ְּבַגן ֵעֶדן
ְוָאֵכן, ֵאֶצל ַצִּדיֵקי ֱאֶמת ָרִאינּו ֶׁשָּזכּו ְלַמְדֵרָגה זֹו. ְוָכ ָהָיה 
ַהַּמֲעֶׂשה ִעם ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִּפיְנָחס ִמקֹוִריץ ֶׁשִּבְׁשַעת 
ֲעִריַכת ֻׁשְלָחנֹו ִסֵּפר ֶׁשְּבֵעת ֱהיֹותֹו ְּבַגן ֵעֶדן ָרָאה ֶאת ַאַחד 
”ֲהלֹוא  ְוָׁשַאל:  ָּפָניו  ֵמַהּׁשֹוְמִעים  ֶאָחד  ֵהִעיז  ַהַּצִּדיִקים. 

רֹוִאים ָאנּו ֶאת ַרֵּבנּו ָּכאן, ָּבָאֶרץ?“
ֱהִׁשיבֹו ַרִּבי ִּפיְנָחס ַעל ֲאָתר: ”ָאְמרּו ֲחָכִמים: ’ָּכל ָהעֹוֶנה 
ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחוֹ ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן‘“ (ַׁשָּבת קיט ב), ְוַהַּכָּוָנה: 
ִלְראֹות  זֹוֶכה  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְּכַכָּוַנת  ּכֹחוֹ,  ְּבָכל  ָאֵמן  ְועֹוֶנה  ֶׁשּזֹוֶכה  ִמי 
ֶׁשּפֹוְתִחים לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן ְויּוַכל ְלִהְסַּתֵּכל ְּבתֹוכֹו. ַּדע ָל ֵאפֹוא ִּכי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם 
ִלְבָרָכה א ִהְׁשַּתְּמׁשּו ְּבֻגְזָמאֹות, ַרק ֶׁשֵאין ַרִּבים ֶׁשּזֹוִכים ָלֶזה“ (’ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים‘ ַמֲאָמר ’ִּפְתחּו 

ְׁשָעִרים‘ ֶּפֶרק ב).

ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה
ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ֶאת  ְלַצֵּטט  ְלָנכֹון  ָרִאינּו  ְוַהְּסִליחֹות,  ָהַרֲחִמים  ִּביֵמי 
ְׁשמֹה ִמַּקאְרִלין ָזָצ“ל ְּבֵׁשם ָאִביו ַרִּבי ַאֲהרֹן ַהָּגדֹול ָזָצ“ל: ”ָאְמרּו ֲחָז“ל: ’ָּכל ָהעֹוֶנה 
ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחוֹ ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן‘, ְוַהַּטַעם ֶׁשֹּלא ָאְמרּו ִּבְלׁשֹון ָעִתיד ’ִיְפְּתחּו לֹו‘ 
ֶאָּלא ִּבְלׁשֹון הֹוֶוה ’ּפֹוְתִחין לֹו‘, ַמְׁשַמע ֶׁשִּמָּיד ִנְפָּתִחים ְּבָפָניו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן. ְוֵיׁש ְלָבֵאר 
ֶׁשְּׁשָעִרים ֵאּלּו ֵהם ַׁשֲעֵרי ַהְּתׁשּוָבה, ֶׁשִּבְׂשַכר ַמֲעֵׂשהּו ִנְפָּתִחים ְּבָפָניו ַהְּׁשָעִרים ְלַקֵּבל 

ְּתׁשּוָבתֹו ְּבַאֲהָבה“   (הגש“פ ’ֵּבית ַאֲהרֹן‘ - ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא).

ִמ'ַּמָּטה' ְל'ַמְעָלה'
”ְוָהִייָת ַרק ְלַמְעָלה ְוא ִתְהֶיה ְלָמָּטה“ (כח יג)

’ַמְעָלה‘  ֶׁשל  ַהִּגיַמְטִרָּיה  ְסכּום  ֵּבין  ַהֶהְפֵרׁש 
צ“א  הּוא  ’ַמָּטה‘  ֶׁשל  ַהִּגיַמְטִרָּיה  ִלְסכּום 
ְּכִגיַמְטִרַּית ’ָאֵמן‘. ֶרֶמז ְלָכ ֶׁשְּבֶאְמָצעּות ֶׁשעֹוֶנה 
 ִיְתָּבַר ְׁשמֹוָתיו  ְׁשֵני  ִיחּוד  ְּבַכָּוַנת  ָאֵמן  ָהָאָדם 
ְּבַדְרָּגתֹו  ּוִמְתַעֶּלה  הּוא  עֹוֶלה  ֲאֹדָנ-י],  [ֲהָוָי“ה 

ִמ‘ַּמָּטה‘ ְל‘ַמְעָלה‘.

’ֶּבן ִאיׁש ַחי‘ ִהְלכֹות ַהְקָּדַמת ִּכי ָתבֹא

ֵעָצה ִנְפָלָאה 
ּוְפׁשּוָטה 

ין ּדִ ִלְזּכֹות ּבַ
ֻיָחד  בֹו ַהּמְ ִמּתֹוְך ִמְכּתָ

אֹון  יַח ָמָרן ַהּגָ ּגִ ׁשְ ל ַהּמַ ׁשֶ
ָיאן ָזָצ"ל הּו ָלאּפְ י ֵאִלּיָ ַרּבִ

ֱאלּול תש"ל) "ע כ' ּבֶ (ִנְלּבַ
ְרסּום  ַתב ְלֶרֶגל ּפִ ּכָ  ׁשֶ

ְנְטֵרס 'ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים' ַהּקֻ
ַנת תשי"ג  ׁשְ ְניּו  יֹוְרק  ּבִ ס ּבִ ֻהְדּפַ ׁשֶ

ֵאִלָּיהּו ָלאְּפָיאן
ָר“מ ּוְמַנֵהל רּוָחִני ִּדיִׁשיַבת ’ֵעץ ַחִּיים‘ ְּבלֹוְנדֹון
ְוָכֵעת ָר“מ ְיִׁשיַבת ָקֶמִניץ ִּבירּוָׁשַלִים ִעיר ַהֹּקֶדׁש

ב“ה יֹום ג‘ ְלֵסֶדר ְּתַצֶּוה ה‘ ְלֹחֶדׁש ֲאָדר תשי“ב ְׁשַנת ַהְּׁשִמיָטה.

ַּגם ֲאִני ַהָּפעֹוט ְיַחֵּזק ְּכבֹודֹו ָהָרם ִלְהיֹות ִמְּמַזֵּכי ָהַרִּבים ְלַהִּציל ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֹעֶנׁש ָּגדֹול 
ְונֹוָרִאי ַעל ִּבּטּול ֲאֵמִנים... ְוֹגֶדל ַהָּׂשָכר ִמי ֶׁשֵּמִׂשים ֵלב ִלְׁשֹמַע ֵהיֵטב ְּכֵדי ַלֲענֹות ָּכָראּוי ְּכמֹו 
ּוַבּיוֹם  ַהָּׁשָנה  ְּבֹראׁש  ָעָליו  ֶׁשִּנְגַזר  ְלָרָעה  ִּדין  ְּגַזר  לוֹ  קוְֹרִעים  ָאֵמן...  ָהעֹוֶנה  ֲחָז״ל  ֶׁשָאְמרּו 

ַהִּכּפּוִרים ָעָליו אוֹ ַעל ֶאָחד ִמְּבֵני ֵּביתוֹ ַחס ְוָׁשלוֹם.

ֵיׁש לוֹ ֵעָצה ֶׁשַהּתוָֹרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה נוֶֹתֶנת  לוֹ 
א ַיֲעֶׂשה?! ְוִאם הּוא ַמֲאִמין ַּבּתוָֹרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה - ַמּדּוַע 

א ֶחְסרֹון ֶּכֶסף  א ִּבּטּול ְזַמן ְו א ַיֲעֶׂשה ֵעָצה ַקָּלה ָּכזֹו ְּב ּוִבְפָרט ְּבֵעת ָּכזֹו... ִיְפָחד ָהָאָדם ִאם 
א ִטְרָחה ָקָׁשה ֶאָּלא ְלַהּטֹות ָאְזנֹו ִלְׁשֹמַע ֵהיֵטב ְוַלֲענֹות ָּכָראּוי... ְו

ַעל ֵּכן ְזכּות ָּגדוֹל ְלעוֵֹרר ַהִּצּבּור ִּבְדַבר ֶזה ּוְמַגְלְּגִלין ְזכּות ַעל ְיֵדי ַזַּכאי.
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ַהָּגאֹון ַרִּבי ַיֲעקֹב מּוַצִפי ָזָצ"ל, ַרֲאַב"ד ָהֵעָדה ַהְּסָפַרִדית ִּבירּוָׁשַלִים, נֹוַדע ְּבַהְחָּדַרת ָהֱאמּוָנה 
ְּבִפיו  ָהיּו  ָׁשגּור  ְוֵׂשיָבה  ִזְקָנה  ְוַעד  ָיָמיו  ֵמֵראִׁשית  ָהָעם.  ְּבֶקֶרב  ְיסֹודֹוֶתיָה  ּוַבֲהָפַצת  ָהֵאיָתָנה 

ֶצֶמד ַהִּמִּלים ֶׁשָהיּו ֵנר ְלַרְגָליו: "ָהִעָּקר ָהֱאמּוָנה!"

ִמַּפַעם ְלַפַעם, ְּכֶׁשָהָיה רֹוֶצה ְלַחֵּזק ֲאֵחִרים ְּבַמֲעַלת ָהֱאמּוָנה, נֹוֵהג ָהָיה ְלַסֵּפר ַמֲעֶׂשה ֻמְפָלא 
ֶׁשּלֹו ָהָיה ֵעד. ִסּפּור נֹוָרא הֹוד ַעל ּכַֹח ֱאמּוָנה ּוְתִפָּלה ְּתִמיָמה ֶׁשהֹוִביָלה ִליׁשּוָעה ִּפְלִאית:

”ָהָיה ֶזה ְלַאַחר ֶׁשְּבִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון ּוְבָׁשָעה טֹוָבה ּוֻמְצַלַחת נֹוַלד ֵּבן ָזָכר ְלִמְׁשָּפָחה ִמִּנְכָּבֶדיהָ 
ֶׁשל ְקִהַּלת ְיהּוִדי ַּבְגָּדד.

ּוְקרֹוָביו.  הֹוָריו  ֵלב  ֶאת  ָׁשָבה  ָהִראׁשֹון  ֵמָהֶרַגע  ּוְכָבר  ַהֶּיֶלד,  ָהָיה  ַמְרֶאה  ְוטֹוב  ֵעיַנִים  ְיֵפה 
ִּבְמאת לֹו ְׁשמֹוָנה ָיִמים ִנּמֹול ְוִנְכַנס ִּבְבִריתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ע“ה, ּוְכַדְרָּכם ֶׁשל ִּתינֹוקֹות 

ֵהֵחל ִלְבּכֹות ְלַאַחר ַהְּבִרית.

ֶאָּלא ֶׁשֹּלא ְּכַדְרָּכם ֶׁשל ְׁשַאר ִּתינֹוקֹות, א ָחַדל ֶיֶלד ֶזה ִמִּלְבּכֹות. ִמּיֹום ֶזה ָוֵאיָל ֵהֵחָּלה 
ַמֶּסֶכת ִיּסּוִרים נֹוָרִאית לֹו ּוְלהֹוָריו. הּוא ָּבָכה ְלא ֶהֶרף: ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה, ִלְפֵני ָהֹאֶכל ּוְלַאֲחָריו, 
ְּבַׁשָּבת ּוִבימֹות ַהחֹול, ְּבתֹו ַהַּבִית ּוִמחּוָצה לֹו, ַעד ֶׁשָהְפכּו ַהַחִּיים ִּבְמִחָּצתוֹ ַּבֲעבּור הֹוָריו 

ּוְבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ְלִסּיּוט ֶׁשל ַמָּמׁש.

ְוַאל ְּתַדּמּו ְּבַנְפְׁשֶכם ִּכי ְמֻדָּבר ָהָיה ִּבְבִכי ֲחִריִׁשי... ַהֶּיֶלד ָּבָכה ִּבְצָרחֹות ַמְחִרידֹות ֵלב, ּוִמְּלַבד 
ַּכָּמה ְׁשעֹות ֵׁשָנה ְרגּועֹות, א ָהָיה ְלהֹוָריו ֶרַגע ֶׁשל ְמנּוָחה.

ּוָמה א ִנּסּו ַהָּללּו ַלֲעׂשֹות: ֵהם ָּפנּו ָלרֹוְפִאים ַהְּבִכיִרים ְּביֹוֵתר ְּבֵאזֹור ְמגּוֵריֶהם, ְּפרֹוֶפסֹוִרים 
ְּבחֶֹסר  ְיֵדיֶהם  ָּפְכרּו  ֵאּלּו  אּוָלם  ְיָלִדים,  ִּבְרפּוַאת  ָלֶהם  ַרב  ֶיַדע  ֲאֶׁשר  ֵׁשם  ִוידּוֵעי  ֻמְמִחים 
ַלֶּיֶלד  ֶׁשִּיְגְרמּו  ַהֵּמחּוׁש  אֹו  ַהַּמֲחָלה  זֲֹהָתה  ְוא  ַלֲחלּוִטין,  ַּתִּקינֹות  ָהיּו  ַהְּבִדיקֹות  אֹוִנים. 

.ַהִּמְסֵּכן ִלְבּכֹות ָּכל ָּכ

ַעל  ַּכְסָּפם  ִמֵּמיַטב  הֹוִציאּו  ֵהם  ְלִמיֵניֶהם.  ִנְפָלאֹות‘  ְל‘עֹוֵׁשי  ִלְפנֹות  הֹוָריו  ִנּסּו  ָלֶהם  ַּבַּצר 
ְּפֻעָּלָתן,   ֶּדֶר ֶאת  ְלָהִבין  ַהֵּׂשֶכל  ְּבכֹחַ  ֶׁשֵאין  ְנִדירֹות  ְסֻגּלֹות  ְוַעל  ּוְמֻׁשִּנים  ׁשֹוִנים  ְקֵמעֹות 

אּוָלם ְלא הֹוִעיל.

ֵסֶדר ַהּיֹום ַּבַּבִית ִהְׁשַּתֵּבׁש ְלַגְמֵרי, ְוֵהם ֵהֵחּלּו ָלקּוץ ְּבַחֵּייֶהם. א ָהָיה ָלֶהם יֹום ְוא ַלְיָלה, 
א ְזַמן ֲאִכיָלה ְוא ְזַמן ְׁשִתָּיה, א ְזַמן ְׂשחֹוק ְוא ְזַמן ֶעֶצב... ַהּכֹל ִהְתַנֵהל ְסִביב ַהִּתינֹוק 

ַהְּמֻׁשֶּנה ַהָּלֶזה ֶׁשֹּלא ָיַדע ַלֲעׂשֹות ְּכלּום, ִּכי ִאם ִלְבּכֹות ְוִלְצרֹחַ.

***

ְוִהֵּנה, ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים ְּכֶׁשָעְׂשָתה ִאּמֹו ֶאת ַּדְרָּכּה ַלּׁשּוק, ַאַחר ֶׁשִהִּניָחה ֶאת ְּבָנּה ְלִמְׁשמֶֹרת 
ַעל  ְּבִבָּזיֹון   ֻמְׁשָל ַהּקֶֹדׁש  ִּבְלׁשֹון  ַהָּכתּוב  ַּדף  ְלָפֶניָה  ְלַגּלֹות  ֻהְפְּתָעה  ִאָּמּה,  ַהְׁשָּגַחת  ַּתַחת 

ָהָאֶרץ.

ִהיא  אּוָלם  ּוְכתֹב,  ְקרֹא  ָיְדָעה  א  זֹאת  ִאָּׁשה  ַאף  ַהּדֹור,  ְּבאֹותֹו  ּוְמֻכָּבדֹות  ַרּבֹות  ְּכָנִׁשים 
ְּכֵדי  ַהַּדף  ֶאת  ֵהִריָמה  ִהיא  ֻחָּמׁש.   ִמּתֹו ִנְתַלׁש  הּוא  ִּכי  ַהַּדף  צּוַרת  ְלִפי  ְלַהְבִחין  ִהְצִליָחה 

ְלָגְנזֹו, אּוָלם ִּפְתאֹום ִהְבִליָחה ְּבמָֹחּה ַמְחָׁשָבה מּוָזָרה:

ְלא  אּוָלם  ּוְסגּוָלה  ָקֵמַע  ְּתרּוָפה,  ָּכל  ִנִּסינּו  ָהָאהּוב.  ִלְבֵננּו  ָמזֹור  ִלְמצֹא  ִנְלֵאינּו  ְּכָבר  ’ֵהן 
ַהְּיׁשּוָעה  ִּתְצַמח  ֶׁשִּמֶּמּנּו  ְּכֵדי  ֶזה  ָקדֹוׁש  ַּדף  ֵאַלי  ִנְׁשַלח  ִמָּׁשַמִים  אּוַלי  יֹוֵדַע,  ִמי  ַהְצָלָחה; 

ִלְבִני...‘

ַהְּדָרִכים  ֵמֲאַבק  קֶֹדׁש  ְּבֶחְרַּדת  ַהַּדף  ֶאת  ִנְּקָתה  ְלֵביָתּה  ָהִאָׁשּה  ְּכֶׁשִהִּגיָעה  ְוָעְׂשָתה.  ָאְמָרה 
ְוָאְמָרה:  ֲחִריִׁשית  ְּתִפָּלה  ָנְׂשָאה  ְּבַבד  ּוַבד  ְּבָנּה  ֶׁשל  ִלְמַרֲאׁשֹוָתיו  אֹותֹו  ֵהִניָחה  ּבֹו,  ֶׁשָּדַבק 
’ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים! ָאְמָנם ֵאיֶנִּני יֹוַדַעת ְקרֹא ּוְכתֹב, אּוָלם יֹוַדַעת ֲאִני ֶׁשַּדף ֶזה ֶׁשָּמָצאִתי ִּבְרחֹוב 
ָהִעיר - ָקדֹוׁש הּוא ַעד ְמאֹד; ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ה‘ ֱאַקי, ֶמֶל ַרְחָמן, ַרֵחם ַעל ַיְלִּדי ְוַעל 
ּוֵמַעָּתה  ִמֵּביִתי,  ַיְחְּדלּו  ַהְּבִכי  ֶׁשּקֹולֹות  ֲעֵׂשה  ַהָּיָקר,  ִלְבִני  ְׁשֵלָמה  ְרפּוָאה  ּוְׁשַלח  ִמְׁשַּפְחִּתי 

ָוֵאיָל ִיָּׁשְמעּו ּבֹו ַא קֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמָחה!‘

 ְּבָכ ִהְבִחיָנה  א  ְוָלֵכן  ְמֻאֶחֶרת,  ֶעֶרב  ִּבְׁשַעת  ַהֶחֶדר  ֶאת  ְּכֶׁשָעְזָבה  ְּדָמעֹות  הּוְצפּו  ֵעיֶניָה 
ֶׁשַהִּתינֹוק ָעַצם ֶאת ְׁשמּורֹות ֵעיָניו ְוִנְרַּדם ְּבַׁשְלָוה.

ָׁשָעה ַקָּלה ְלַאַחר ִמֵּכן ָׁשב ַּבְעָלּה ֵמֲעבֹוָדתֹו, ְוֶׁשֶקט מּוָזר ּוַמְפִּתיַע ִקֵּדם ֶאת ָּפָניו. הּוא ִנַּגׁש 
ְּבֶבָהַלת ָמה ַלֲחַדר ְּבנֹו ּוְמָצאֹו ָיֵׁשן ְׁשַנת ְיָׁשִרים. הֹוָדה ַּבְעָלּה ַלה‘ ְּבִלּבֹו ּוָפָרׁש ִלְׁשַנת ַלִיל.

ַּבּבֶֹקר ִהְתעֹוֵרר ְוִׁשְפֵׁשף ֶאת ֵעיָניו ַּבֶּבָהָלה. ָהָיה ֶזה ַלְיָלה ִראׁשֹון ִמֶּזה ִעָּדן ְוִעָּדִנים,  ֶׁשּבֹו 
ִהְצִליַח ִליׁשֹן ְּבֶרֶצף. הּוא ָּפָנה ְלזּוָגתֹו ֶׁשָהְיָתה ַאף ִהיא ֻמְפַּתַעת ְּכמֹותֹו, ְוָׁשַאל אֹוָתּה: ’ָמה 

יֹום ִמּיֹוַמִים, ֲהֵכיַצד ִהְתַרֵחׁש ַהֵּנס? ַהִאם ָעִׂשית ְּדַבר ָמה ְמֻיָחד ֶאְתמֹול?!‘

’ָאֵכן!‘, ֵהִׁשיָבה ָהִאָׁשּה ְוִסְּפָרה לֹו ֶאת ְמאָֹרעֹות יֹום ָהֶאְתמֹול. ֵּכיַצד ָמְצָאה ַּדף ָקדֹוׁש ְּבַדְרָּכּה 
הֹוִעיָלה  ’ַּכִּנְרֶאה  ִלְרפּוָאתֹו.  ְּתִפָּלה  ְוָנְׂשָאה  ַהֶּיֶלד  רֹאׁש  ַּתַחת  ְּכָקֵמַע  אֹותֹו  ֵהִניָחה  ַלּׁשּוק, 

ַהְּתִפָּלה‘, ִסְּכָמה.

ָׁשַמע זֹאת ַהַּבַעל ְוִנַּגׁש ְלִמַּטת ְּבנֹו ֶׁשִּקֵּבל ֶאת ָּפָניו ְּבִחּיּו ָרגּוַע ְוׁשֹוֵבה ֵלב. הּוא ִחֵּלץ ֶאת 
ַהַּדף ִמַּתַחת ַלָּכִרית ְוִהְתּבֹוֵנן ּבֹו...

’אֹוָיה!‘ ִנְפְלָטה ְלֶפַתע ְצָעָקה ִמִּפיו, ’ָמה ָעִׂשית?! ֲהלֹוא ֵּתְדִעי, ִּכי ַּדף ֶזה ִמָּפָרַׁשת ִּכי ָתבֹא 
ְויֹוָמם;  ַלְיָלה  ּוָפַחְדָּת  ְּבִׁשָּגעֹון;  ה‘  ’‘ַיְּכָכה  ַהַּדף,   ִמּתֹו ַהַּבַעל  ִהְקִריא  ּבֹו:‘,  ָּכתּוב   ְוָכ הּוא, 

ַּבּבֶֹקר ּתֹאַמר ִמי ִיֵּתן ֶעֶרב ּוָבֶעֶרב ּתֹאַמר ִמי ִיֵּתן ּבֶֹקר...‘‘

ְּבֵעיַנִים  ַהַּבַעל  ִסֵּים  ְּבגֹוָרלֹו‘,  ַיֲעֶלה  ָמה  יֹוֵדַע  ּוִמי  ְּבֵננּו  ֶׁשל  ִלְמַרֲאׁשֹוָתיו  אֹותֹו  ֵהַנְחְּת  ָּכֵעת 
ְמבָֹעתֹות.

ָּכל  ַּבַּדף?  ָּכתּוב  ָמה  ָלַדַעת  ָיכְֹלִּתי  ִמַּנִין  ַהָּיָקר,  ’ַּבֲעִלי  ְוֵהִׁשיָבה:  ְּכָלל  ִנְבֲהָלה  א  ָהִאָׁשּה 
ְיִדיעֹוַתי ִהְסַּתְּכמּו ְּבָכ ֶׁשֶּזהּו ַּדף ָקדֹוׁש ֵמַהּתֹוָרה. ִּבַּקְׁשִּתי ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּכי ִּבְזכּות 

ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ּוִבְזכּות ַהֵּׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ַהְּכתּוִבים ַּבַּדף ִיְׁשַלח ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ִלְבֵננּו.

ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר, ָרִאיָת ֶׁשהֹוִעיָלה ְּתִפָּלִתי...‘ ִסְּיָמה ָהִאָׁשּה ִּבְתִמימּות“.

ָהָיה ַרִּבי ַיֲעקֹב מּוַצִפי ְמַסֵּים את ִסּפּורוֹ ְואֹוֵמר: ”ְראּו ָנא ָמה ָּגדֹול ּכָֹחּה ֶׁשל ְּתִפָּלה ַהּנֹוַבַעת 
ֵמֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה. ְּתִפָּלה ֶׁשָּכזֹו ְיכֹוָלה ַלֲהפֹ ֶאת ִמַּדת ַהִּדין ְלִמַּדת ַרֲחִמים, ְוַלֲהפֹ ַאף ֶאת 

ַהְּקָללֹות ַהָּקׁשֹות ְּביֹוֵתר ִלְבָרכֹות ְמעּולֹות ְוִנְׂשָּגבֹות“.

’ֲאִרי ָעָלה ִמָּבֶבל‘ עמ‘ מח

ַהְּמֻׁשָּתף ֵּבין ְּתִפָּלה ְלִבּכּוִרים
”ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה“ (כו ב)

ַּבִּמְדָרׁש (ַּתְנחּוָמא ִּכי ָתבֹא א) ָאְמרּו ֲחָז“ל: ”ָצָפה מֶֹׁשה ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש ְוָרָאה ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָעִתיד 
ְּפָעִמים  ְׁשלֹוָשה  ִמְתַּפְּלִלין  ֶׁשִּיְהיּו  ְלִיְׂשָרֵאל  ְוִהְתִקין  ָעַמד  ִלָּפֵסק,  ֲעִתיִדים  ְוַהִּבּכּוִרים  ֵלָחֵרב 

ְּבָכל יֹום“.
מֶֹׁשה  ֶׁשִּתֵּקן  ֲחָז“ל  ֶׁשָאְמרּו  ַעד  ְלִבּכּוִרים,  ְּתִפָּלה  ֵּבין  ַהִּדְמיֹון  ֵּפֶׁשר  ַמהּו  ְלָהִבין:  ֵיׁש  ְוִלְכאֹוָרה 

ְלִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהְּתִפּלֹות ִּבְמקֹום ִּבּכּוִרים?
ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשֵניאֹור קֹוְטֶלר ָזָצ“ל רֹאׁש ְיִׁשיַבת ֶלייְקוּוד: ְּכֵׁשם ֶׁשַּבִּבּכּוִרים, ִּבְנִתיַנת ֵראִׁשית 
ַהְּיבּול ַלּכֵֹהן ַמְכִריז ָהָאָדם ִּכי ַלה‘ ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה, ּוְלִפיָכ ֶאת ַהְּפִרי ָהִראׁשֹון הּוא ַמְקִּדיׁש ַלה‘, 
ָּכ ַּגם ַּבְּתִפּלֹות ֶׁשָאנּו נֹוְׂשִאים ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ְּבָכל יֹום ָאנּו מֹוִדים ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ֶהָעָבר, 
ּוְמַגִּלים ַּדְעֵּתנּו ַעל ֶהָעִתיד - ֶׁשָּכל ַחֵּיינּו ְנתּוִנים ַא ְוַרק ְּבָיָדיו ִיְתָּבַר. ְוִאם ָאנּו ְזקּוִקים ְלַחִּיים, 

ְלַפְרָנָסה ּוְלָכל ָּדָבר ֶׁשהּוא, ֵאין ָלנּו ָלִׂשים ְיָהֵבנּו ֶאָּלא ָעָליו, ְוהּוא ְיַסֵּפק ָלנּו ֶאת ְמֻבָּקֵׁשנּו.
’נַֹעם ִׂשיַח‘ ֱאלּול ַמֲאָמר נט

ְלַבֵּקׁש ְלַאַחר ֲעִׂשַּית ַהִּמְצָוה

”ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁשָך ִמן ַהָּׁשַמִים ּוָבֵר ֶאת ַעְּמ ֶאת ִיְׂשָרֵאל“ (כו טו)

ִמָּכ ֶׁשִהְסִמיָכה ַהּתֹוָרה ֶאת ְּתִפַּלת ’ַהְׁשִקיָפה‘ ְלִמְצַות ֲהָבַאת ַהִּבּכּוִרים, ָלַמד ָמָרן ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ 
ִלְתִפָּלה  ְּביֹוֵתר  ְוַהְּמֻסָּגל  ָהָראּוי  ַהְּזַמן  הּוא  ַהִּמְצָוה  ֲעִׂשַּית  ְלַאַחר  ֶׁשִּמָּיד  ַהְּזַמן  ִּכי  ַהּתֹוָרה)  (ַעל 

ּוְלַבָּקָׁשה ַעל ַהְּכָלל ְוַהְּפָרט.

ִמְצַות  ֶׁשִּקַּיְמנוּ  ְלַאַחר  ַהָּמזֹון:  ְלִבְרַּכת  ’ָהַרֲחָמן‘  ַּבָּקׁשֹות  ְסִמיכּות  ֶאת  ַחִּיים‘  ֶה‘ָחֵפץ  ִהְסִּביר   ְוָכ
ֶׁשָאנּו  נֹוָסִפים  ַרִּבים  ִעְנָיִנים  ַעל  ְלַבֵּקׁש  ַהֻּמְבָחר  ַהְּזַמן  ֶזהּו  ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת  ֶׁשל  ְּדאֹוָרְייָתא  ֲעֵׂשה 

ְזקּוִקים ָלֶהם.

ֲחִטיָבה ַאַחת ָּבעֹוָלם
”ֶאת ה‘ ֶהֱאַמְרָּת ַהּיֹום... ַוה‘ ֶהֱאִמיְרָך ַהּיֹום“ (כו יז-יח)

ֶהֱאִמיְרָך  ַוה‘  ַהּיֹום...  ֶהֱאַמְרָּת  ה‘  ”ֶאת  ַהְּפסּוִקים:  ְלׁשֹון  ֶאת  ֲחָז“ל  ָּדְרׁשּו  א)  (ו  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ַהּיֹום“: ”ָאַמר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלִיְׂשָרֵאל: ’ַאֶּתם ֲעִׂשיתּוִני ֲחִטיָבה ַאַחת ָּבעֹוָלם [ִּבְקִריַאת 
ְׁשַמע]... ַוֲאִני ֶאֱעֶׂשה ֶאְתֶכם ֲחִטיָבה ַאַחת ָּבעֹוָלם, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְׁשמּוֵאל ב‘ ז כג): ”ּוִמי ְכַעְּמ ְּכִיְׂשָרֵאל 

ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ‘“.
ַעל ָּפסּוק ֶזה הֹוִסיף ַרִּבי ַיֲעקֹב ’ַּבַעל ַהּטּוִרים‘ ְוָדַרׁש ֶּדֶר ֶרֶמז: ”ֶאת ה‘ ֶהֱאַמְרָּת ַהּיֹום“ ְּבִגיַמְטִרָּיה: 

’זֹו ְקִריַאת ְׁשַמע‘.

ָהִראׁשֹוִנים ַלֲאִמיַרת ִׁשיָרה

ַּבַעל ’אֹור ָזרּוַע‘ (הל‘ ַׁשָּבת מב ד) ֵהִביא ְּבֵׁשם ַהִּמְדָרׁש: ְּבָכל ֵׁשֶׁשת ְימֹות ַהָּׁשבּוַע ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת 
ַמְקִּדיִמים לֹוַמר ִׁשיָרה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, אּוָלם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ּבֹוֵחר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ַּדְוָקא ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּיׁשֹוְררּו ְלָפָניו.
ַהַּמְקִּדיִמים  ֵהם  ִיְׂשָרֵאל  ַמּדּוַע  ’ַהּיֹום‘“ -  ֶהֱאַמְרָּת  ה‘  ַהָּכתּוב: ”ֶאת  ֶאת  ָזרּוַע‘  ָה‘אֹור  ֵּפֵרׁש   ְוָכ
ִׁשיָרָתם ַּבּיֹום ַהְּמֻיָחד ִמָּכל ְימֹות ַהָּׁשבּוַע, ַהְינּו ְּביֹום ַהַּׁשָּבת? ִמּׁשּום שֶׁ‘ַוה‘ ֶהֱאִמיְרָך ַהּיֹום‘ - ֵּכיָון 
ֶׁשְּביֹום ֶזה, יֹום ַהַּׁשָּבת, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ַמֲעִדיף ֶאת ִׁשיָרָתם יֹוֵתר ִמִּׁשיַרת 

ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת.
ְּדִזְמָרה  ְּפסּוֵקי  קֶֹדם  ַרּבֹות  ְזִמירֹות  ַהַּׁשָּבת  ְּביֹום  ָאנּו  מֹוִסיִפים  ָמה  ִמְּפֵני  ְלָהִבין  נּוַכל   ְלִפיָכ

.ּוִבְתִפַּלת ’ִנְׁשַמת‘, ִּכי ְּביֹום ֶזה ִנְבַחְרנּו ָאנּו, ִמָּכל ַהְּבִרּיֹות ְלׁשֹוֵרר ּוְלַזֵּמר ְלָפָניו ִיְתָּבַר
ּוְבֶדֶר ֶרֶמז ָּדַרׁש זֹאת ַה‘ְּבֵאר מֶֹׁשה‘ ֵמאֹוְז‘רֹוב (ִּכי תָבֹא עמ‘ תשעג) ֶׁשֶחְׁשּבֹון ”ֶהֱאַמְרָּת ַהּיֹום“ הּוא 

ְּבִגיַמְטִרָּיה ”ַהַּׁשָּבת“.

ְלהֹוִציא ֶאת ַהִּמִּלים ִּבְׁשֵלמּות

”ֲאָבִנים ְׁשֵלמֹות ִּתְבֶנה ֶאת ִמְזַּבח ה‘ ֱאקֶי“ (כז ו)
ְּב‘ַיְלקּוט ֵמַעם ֵעז‘ מּוָבא ִּכי ָּכתּוב ֶזה רֹוֵמז ַעל חֹוַבת ָּכל ָאָדם, ּוִבְפָרט ְׁשִליֵחי ַהִּצּבּור, ְלהֹוִציא 

ֶאת ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה ִמִּפיֶהם ִּבְׁשֵלמּות, ּוְכִדְלַהָּלן:
’ִמְזַּבח‘ ְּבִגיַמְטִרָּיה ֲחִמִּׁשים ְוֶׁשַבע ְּכִמְנַין ַהְּבָרכֹות ַהֶּנֱאָמרֹות ְּבָכל יֹום ְּבג‘ ְּתִפּלֹות ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה 
[ֶׁשְּבָכל ַאַחת ֵמֶהן ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה ְּבָרכֹות] ְוָרְמָזה ָלנּו ַהּתֹוָרה ַּבָּפסּוק: ”ֲאָבִנים ְׁשֵלמֹות ִּתְבֶנה ֶאת 
ִמְזַּבח“ - ְּבִמִּלים ְׁשֵלמֹות ִּתְבֶנה ֶאת נ“ז ִּבְרכֹות ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ֲאֶׁשר ִנְרְמזּו ְּבֵתַבת ’ִמְזַּבח‘, 

ְוֵיׁש ָּבֶהן ִּדְמיֹון ַלִּמְזֵּבַח ְּבָכ ֶׁשֵהן ִעַּקר ְּתִפָּלֵתנּו ֶׁשִּנְתְקָנה ְּכֶנֶגד ֲעבֹוַדת ַהָּקְרָּבנֹות.

ְּבָרָכה ַּבְּכִניָסה ּוַבְּיִציָאה

”ָּברּו ַאָּתה ְּבבֶֹא ּוָברּו ַאָּתה ְּבֵצאֶת“ (כח ו)

ַּבִּמְדָרׁש (דב“ר ז ו) ָּדְרׁשּו ֲחָז“ל: ’ְּבבֶֹא‘ ַהְינּו ְּבבֹוֲא ָלעֹוָלם ּו‘ְּבֵצאֶתָך‘ ַהְינּו ְּבֵצאְת ִמן ָהעֹוָלם. 
ּוֵבֵאר זֹאת  ְּב‘ִחּדּוֵׁשי ָהָרָד“ל‘ (ָׁשם) ַעל ִּפי ַהֲהָלָכה ָהרֹוַוַחת ֶׁשִּבְׁשַעת ֵלַדת ֵּבן אֹו ַּבת ְמָבְרִכים 
ְקרֹוָביו  ְמָבְרִכים  ָהעֹוָלם  ִמן  ָאָדם  ִּביִציַאת  ּוְלַהְבִּדיל,  ’ֶׁשֶהֱחָינוּ‘,  אֹו  ְוַהֵּמִטיב‘  ’ַהּטֹוב  ַהְּקרֹוִבים 
’ַּדַּין ָהֱאֶמת‘. ִנְמָצא ֶׁשַהָּכתּוב ִמְתַּכֵּון ִלְבָרָכה ַמָּמׁש ֶׁשאֹוָתּה ְמָבְרִכים ְּבִביָאתֹו ּוְבֵצאתֹו ֶׁשל ָאָדם 

ִמן ָהעֹוָלם.

ֵעיֶני א ִּתְהֶייָנה ְנׂשּואֹות ָלֵא-ל
”ָּבֶני ּוְבנֶֹתי ְנֻתִנים ְלַעם ַאֵחר ְוֵעיֶני רֹאֹות ְוָכלֹות ֲאֵליֶהם ָּכל ַהּיֹום ְוֵאין ְלֵאל ָיֶד“ (כח לב)

ָׁשח ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר ָזָצ“ל: ְּבָיִמים ְּכִתּקּוָנם - ִאם ָחִליָלה ִמְצַטֵער ָהָאָדם ְּבַצַער ָּבָניו 
ּוְבנֹוָתיו, ָעָליו ָלַקַחת ִמָּיד מּוָסר ְלַנְפׁשֹו ְוִלְלֹמד ִמָּכ ַעד ַּכָּמה ִמְצַטֵער ָאִביו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּבַצַער 

ָּבָניו, ַעם ִיְׂשָרֵאל.
 ּוְבנֶֹתי אּוָלם ַּבָּיִמים ַהָּקִׁשים ֶׁשֲעֵליֶהם ְנַסִּבים ְּפסּוֵקי ַהְּקָללֹות, ְמִעיָדה ַהּתֹוָרה ְואֹוֶמֶרת: ”ָּבֶני
ְנֻתִנים ְלַעם ַאֵחר ְוֵעיֶני רֹאֹות...“, אּוָלם ִּבְמקֹום ֶׁשִּתָּׂשא ִמָּיד ֵעיֶני ַלָּמרֹום ְוִתְלַמד ִמָּכ מּוָסר 
ַעל ַצַער ַהְּׁשִכיָנה ְּבָגלּות ָּבֶניָה, ְּבאֹוָתם ָיִמים ָקִׁשים ִיְתַקֵּים ְּב: ”ְוֵאין ְלֵא-ל ָיֶד“ - ַּדְעְּת א 

’ִאְמֵרי ֶׁשֶפר‘ִּתְהֶיה ְּפנּוָיה ָלֵׂשאת ֵעיֶני ַלְּׁשִכיָנה ַהִּמְצַטֶעֶרת ְּבַצַער ָּבֶניָה.

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
ְוַיֲהפֹ ה‘ ֱאֶקי ְל ֶאת ַהְּבָרָכה ִלְקָלָלה

ני ַמעּפְ
ׁשָּתף ֵּבי

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
ְל קי

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


