
ִבים ת ִנּצָ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
”ַאֶּתם ִנָּצִבים“ - ִלְתִפָּלה ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה 

ַרּבֹוֵתינּו   ְלָכ ָנְתנּו  ּוְכָבר  ַהָּׁשָנה,  ְלרֹאׁש  ִנָּצִבים  ָּפָרַׁשת  ֶׁשל  ְסִמיכּוָתּה  ַעל  ָעְמדּו  ַרִּבים 
ָהִראׁשֹוִנים ִסיָמן: ’קּומּו ְוָתְקעּו‘ - ’קּומּו‘ – ָּפָרַׁשת ִנָּצִבים, ִנְקֵראת ָּתִמיד ִלְפֵני ’ִּתְקעּו‘ - רֹאׁש 

ַהָּׁשָנה (ְרֵאה ַאּבּוִדְרַהם - ִסיָמֵני ָּפָרִׁשּיֹות).
עֹוד ֵהִביאּו ְּבֵׁשם ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ֶׁשְּבָכל ָמקֹום ֶׁשָּכתּוב ’ַהּיֹום‘ – ַהַּכָּוָנה ַּבָּפסּוק ִהיא ְליֹום רֹאׁש 
ַהָּׁשָנה. ְוַאף ָּכאן ָרְמָזה ַהּתֹוָרה ַּבָּפסּוק ָהִראׁשֹון ֶׁשַּבָּפָרָׁשה: ”ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם“ ְליֹום 
רֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשּבֹו עֹוְמִדים ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַיְחָּדו ִּבְתׁשּוָבה ּוִבְתִפָּלה ִלְפֵני ַהָּמקֹום ָּברּו הּוא, ְוָכל 
 ִיְתָּבַר ְלָפָניו  יֹוֵתר  ַרָּבה  רּוַח  ַנַחת  ְוַלֲעׂשֹות  ְלהֹוִסיף  ִמְתַאֵּמץ  ְוַהָּגדֹול,  ַהָּקָטן  ֵמֶהם,  ֶאָחד 

(’ַּפְרֵּדס יֹוֵסף ֶהָחָדׁש‘).

ְוִיְּתנּו ְל ֶּכֶתר ְמלּוָכה
ַּבַעל ַה‘ִּתְפֶאֶרת ְׁשֵלָמה‘ ֵמָראדֹוְמְסק (ְלרֹאׁש ַהָּׁשָנה) ָּכַתב ִּכי ְּבָפסּוק ֶזה ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו ַהּתֹוָרה 
ֶאת ַהֶּדֶר ַהְּיָׁשָרה ֶׁשָּבּה ִיְדַּבק ָהָאָדם ְּבִגְׁשּתֹו ִלְתִפָּלה ִלְפֵני ֲאדֹון ָּכל עֹוָלִמים ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה: 

ִיְתַּפֵּלל הּוא ”ִלְפֵני ה‘ ֱאֵקיֶכם“ – ְיַרֵּכז ֶאת ָּכל ּכֹחֹוָתיו ִלְתִפָּלה ַעל ַצַער ַהְּׁשִכיָנה.
ְוהֹוִסיף ַה‘ִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה‘ ֶׁשָרְמזּו ֲחָז“ל ְלָכ ְּבאֹוְמָרם (רֹאׁש ַהָּׁשָנה ח ב): ”ֶמֶל ְוִצּבּור - ֶמֶל ִנְכַנס 

ְּתִחָּלה“ - ַּכֲאֶׁשר ַקֶּיֶמת ְּבִחיָרה ִלְפֵני ָהָאָדם ַעל ָמה ְלַכֵּון ִּבְתִפָּלתֹו 
- ”ֶמֶל ִנְכַנס ְּתִחָּלה“! ָעָליו ְלַכֵּון ַעל ְּכבֹוד ַמְלכּות ָׁשַמִים, ִלְפֵני 
ֶׁשְּיַכֵּון ַעל ְצָרָכיו ֶׁשּלֹו ְוַעל ָצְרֵכי ַהְּכָלל. ְוִהְסִּביר ֶׁשַהִּסָּבה ַלָּדָבר 
 ,ִהיא ֶׁשָּכל ָאָדם ָהרֹוֶצה ִלְזּכֹות ְּבַרֲחִמים ַוֲחָסִדים ִמָּידֹו ִיְתָּבַר
ֵאין לֹו ֶאָּלא ִלְתלֹות ּבֹו ִּבְטחֹונֹו ּוְלַהְׁשִּפיל ַּדְעּתֹו ְלָפָניו, ּוִמֵּמיָלא 
ִיְתַמְּלאּו ָּכל ִמְׁשֲאלֹות ִלּבֹו ְלטֹוָבה. ַא ַהְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה - ֵאין 
ִּדְלַתָּתא,  ְּבִהְתָערּוָתא  ְּתִחָּלה  ָאנּו  ִנְתעֹוֵרר  ִאם  ִּבְלִּתי  ָלּה  עֹוֵזר 
ָצַרת  ִמְּלַהְקִּדים  ְּבַבָּקָׁשֵתנּו  ְלַהְקִּדיָמּה  ְלַבֵּכר  ָעֵלינּו   ּוְלִפיָכ

ַנְפֵׁשנּו.
פ“א)  ָהִאיתֹון  (ַׁשַער  ָהֲעבֹוָדה‘  ְוׁשֶֹרׁש  ’ְיסֹוד  ַּבַעל  ַּגם  ָּכַתב  ֶזה  ְּכֵעין 
ַהָּגדֹול  ְׁשמֹו  ֶׁשִּיְתַקֵּדׁש  ֵהן  ַהּנֹוָרִאים  ַּבָּיִמים  ַהְּתִפּלֹות  ִעַּקר  ִּכי 
ְּבָכל ָהעֹוָלם, ָלֵכן ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ָצִרי ָהָאָדם ְלִהְצַטֵער ְּבִקְרּבֹו 
יֹוֵתר  ַהָּגלּות,  ְּבַסֲעַרת  ַהָּגדֹול  ְׁשמֹו  ִחּלּול  ַעל  ְמאֹד  ְוִלְבּכֹות 

ִמְּבִכָּיתֹו ַעל ָצַרת ַעְצמֹו.
(’ַיֲערֹות ְּדַבׁש‘  ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ ָזָצ“ל ֵהִביא ִּבְדָרׁשֹוָתיו 
ְּברֹאׁש  ַהְּמַבְּקִׁשים  ַעל  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ִּדְבֵרי  ֶאת  א‘)  ְּדרּוׁש  ח“ב 
ַהָּׁשָנה ֶאת ָצְרֵכי עֹוָלם ַהֶּזה: ”ַהִּמְתַּפְּלִלים ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ְויֹום 
ַהִּכּפּוִרים ּוִבְׁשַאר ְיֵמי ָהַרֲחִמים ַרק ַּבֲעבּור ַחֵּיי ַהְּזַמן, ַּפְרָנָסה 
יֹום  ֶׁשְּבָכל  ַהְּכָלִבים  ְּכאֹוָתם  ֵהם  ֲהֵרי  ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם  ְוָצְרֵכי 

צֹוֲעִקים ְואֹוְמִרים ’ַהב ַהב‘“.
 ָצִרי ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ַחֵּיי  ַעל  ָהָאָדם  ְּבַבָּקׁשֹות  ֲאִפּלּו   ,ִמָּכ יֹוֵתר 
ְּכָבר  ֶׁשֲהֵרי  ִּבְתׁשּוָבה,  ְוָלׁשּוב  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְלַקֵּים  ֶׁשּיּוַכל  ְלַכֵּון 
ִּבְתׁשּוָבה  ַאַחת  ָׁשָעה  ”ָיָפה  א):  ג  ע“ז  (ְירּוַׁשְלִמי  ֲחָז“ל  ָאְמרּו 

ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִמָּכל ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא“. ְוַגם ִּבְתִפָּלתֹו 
ַעל ַהַּפְרָנָסה ְיַכֵּון ֶׁשְּיַסֵּפק לֹו ה‘ ְמזֹונֹוָתיו ְּבֶרַוח ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ַלֲעבֹד ֶאת ה‘ ְּבִלי ִטְרָּדה ּוְמִניָעה.

ַהֲחִׁשיבּות ַהְּמֻיֶחֶדת ִלְתִפּלֹות ַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים
ְּב‘ִמְדַרׁש ְּתִהִּלים‘ (קב) ֵהִביאּו ֲחָז“ל ֶאת ַהָּכתּוב (ְּתִהִּלים קב יח): ”ָּפָנה ֶאל ְּתִפַּלת ָהַעְרָער ְוא ָבָזה 
ֶאת ְּתִפָּלָתם“, ּוֵבֲארּו ִּכי ְּבִמְזמֹור ֶזה ָרַמז ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום ִלְבֵני ַהּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים, 
ֶׁשִהָּנם ְּכַעְרָער ָּבֲעָרָבה ְוֵאין ָלֶהם א ּכֵֹהן ְוא ָנִביא ֶׁשְּיַכְּפרּו ַּבֲעָדם, ַא ֵיׁש ָלֶהם ֶאת ַהְּתִפָּלה 
ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשֵהם אֹוְמִרים ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ּוְביֹום ַהִּכּפּוִרים - ְּתִפָּלה ֶׁשאֹוָתּה א ְיַבֶּזה ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּו הּוא ַוֲעִתיָדה ִהיא ַלֲעמֹד ִלְזכּוָתם ּוְלַכֵּפר ֲעוֹונֹוֵתיֶהם.

ִלְפֵני  ּבֹוִכים  ְּבקֹול  ְלַהְקִריא  ָזָצ“ל  וֹוְכְטפֹויֶגל  ָנַתן  ַרִּבי  ַהְּגַה“צ  ָהָיה  ָרִגיל  ֶזה  ִנְפָלא  ִמְדָרׁש 
ַהְּתִקיעֹות ְּבֵהיָכָלּה ֶׁשל ְיִׁשיַבת ֶלייְקוּוד ַהַּמֲעִטיָרה, ּתֹו ֶׁשהּוא ַמְדִּגיׁש ִּכי ְּבִדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש 

רֹוִאים ְּבֵפרּוׁש ֶׁשִּבְתִפּלֹות ַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים ְטמּוָנה ְּבִחיָנה ֶׁשל ְקֻדַּׁשת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש.
ִּבְדָבָריו ִהְקִּפיד ְלַהְדִּגיׁש: ”ֲעבֹוַדת ַהּיֹום ִהיא ַהְּתִפָּלה ְותּו א! ַאל ָלנּו ַלֲחׁשֹב ַעל ֶהָעָבר אֹו 
ַעל ֶהָעִתיד, ַרק ַעל ַההֹוֶוה - ַעל ֵסֶדר ַהְּתִפָּלה ַהָּכתּוב ְלָפֵנינּו ְּבֶרַגע ֶזה ַּבַּמְחזֹור“ (’ָקדֹוׁש ֱאלּול‘ 

ֶּפֶרק יח).

ָמה  ָיָמיו,  ַּבֲערֹב  ָהֲאֻּיָמה  ַּבַּמֲחָלה  ָחָלה  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ָזָצ“ל  ְפִריְדַלְנֶדּר  ַחִּיים  ַרִּבי  ַעל  ְמֻסָּפר 
ִּכי  ִיָּתֵכן  יֹוֵדַע,  ֶאָחד: ”ִמי  ְּבִמְׁשָּפט  ַהָּקָׁשה  ַלְּבׂשֹוָרה  ֵהִגיב  ַאְקָרִאי,  ִׁשַּנִים  ְּבִצּלּום  ֶׁשִהְתַּגָּלה 
ִּבְתִפָּלה ִנְרֶּגֶׁשת יֹוֵתר ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ָיכֹול ָהִייִתי ִלְמנַֹע זֹאת ֵמַעְצִמי“ - ָאַמר ְוא ָיַסף (’ַמֲעַין 

ַהּמֹוֵעד‘ ר“ה ַעּמּוד קעג).

ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה
ַהַּמִּגיד ִמֶּמעְזִריְטׁש ִזיָע“א ָהָיה ְמעֹוֵרר ֶאת ְקַהל ֲחִסיָדיו ָלִׂשים ֵלב ְלָכ ֶׁשִּמְנַהג ֶהָהמֹון הּוא 
ְלִהְתַּפֵּלל ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ּוְביֹום ַהִּכּפּוִרים ֶאת ְּתִפּלֹות ָהֲעִמיָדה ִמָּלה ְּבִמָּלה, ְּבַכָּוָנה ְמֻיֶחֶדת 
ֵהם  ִויֵרִאים  ֵאּלּו  ְּתִפּלֹות  ְלִמּלֹות  ָנתּון  ִלָּבם  ַהָּׁשָנה.  ִמימֹות  יֹוֵתר 
זֹאת  ְוָכל  ָּבֶזה,  ְוַכּיֹוֵצא  ָזָרה  ְּבַמְחָׁשָבה  ָחִליָלה  ְלִהָּכֵׁשל  ֶׁשֹּלא 
ְמעֹוֶרֶרת  ַהּנֹוָרִאים  ַלָּיִמים  ַהְּמֻיֶחֶדת  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשְּלׁשֹון  ִמּׁשּום 

ְמאֹד ֶאת ַּכָּוָנָתם.
ַמֲאָמץ  ַמְקִּדיִׁשים  ֵאיָנם  ָהעֹוָלם  רֹב  ְּדִזְמָרה  ִלְפסּוֵקי  ְוִאּלּו 
ְמֻיָחד, ִּכי ֲהֵרי ֵהם ִלְפֵניֶהם ְּכָדָבר ָיָׁשן ֶׁשְּכָבר ָּדׁשּו ּבֹו ֶמֶׁש ָּכל 

ַהָּׁשָנה, ּוִמֵּמיָלא ֵאין ֵהם ַמִּגיִעים ַּדְרָּכם ְלִהְתַּפֲעלּות.
ִהְדִּגיׁש ַהַּמִּגיד ֶׁשֵּיׁש ְלִהָּזֵהר ְמאֹד ַּגם ְּבֵחֶלק ֶזה ֶׁשל ַהְּתִפָּלה, 
ָהָאָדם  ְמַדֵּבר  ּוָבּה  ָהִעָּקִרית,  ִהיא  ָהֲעִמיָדה  ְּתִפַּלת  ָאְמָנם  ִּכי 
ַמָּמׁש ִלְפֵני ַהֶּמֶל, ֲאָבל ְּכָבר ָּתְמהּו ֲחָז“ל ֵּכיַצד יּוַכל ָאָדם ֶׁשֵאין 

ִּבְרׁשּותֹו ַמְפְּתחֹות ֶהָחֵצר ְלִהָּכֵנס ֶאל ַהַּבִית?
ּכָֹחם ֶׁשל ’ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה‘ ָּגדֹול הּוא ַעד ְמאֹד ְלַהְכִניַע ּוְלַהְכִרית 
ְּביֹום  ּוְבִיחּוד  ַהְּתִפָּלה,  ֶאת  ְוַהְּמַעְּכִבים  ַהְּמַקְטְרִגים  ָּכל  ֶאת 
ְלַהְקִּפיד  ֵיׁש  ָלֵכן  ְּביֹוֵתר.  ָלֶהם  ְזקּוִקים  ָאנּו  ֶׁשּבֹו  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש 
ְלאֹוְמָרם ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב, ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה, ְוָכ ִנְזֶּכה ֶׁשִּיְתַקְּבלּו ָּכל 

ְּתִפּלֹוֵתינּו ְּבַאֲהָבה (’ִלּקּוִטים ְיָקִרים‘ אֹות קלד).

ֲעִנַּית ָאֵמן
יוה“כ  (ח“ג  ָיִמים‘  ’ֶחְמַּדת  ַּבַעל  ִהְפִליג  ֶלָהבֹות  חֹוְצֵבי  ִּבְדָבִרים 
ַּבָּיִמים  ָאֵמן  ַוֲעִנַּית  ִּבְכָלל  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשל  ַּבֲחִׁשיבּוָתּה  פ“ג) 
ַהּנֹוָרִאים ִּבְפָרט, ְוַנֲעִתיק ִמְּקָצת ְּדָבָריו: ”ּוֵמֲאָנה ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי 
ַעל ַּכָּמה ּבֹוֲעִרים ָּבָעם ֲאֶׁשר ִּתָּבַקע ָהָאֶרץ ְלקֹוָלם ַלֲענֹות ָאֵמן 
ְּתַאְּמֵצנּו‘...  ’ַהּיֹום  ָהֵאֶּלה...  ַּבָּיִמים  אֹוֵמר  ִצּבּור  ְּכֶׁשַהְּׁשִליַח 
ַהְּגדֹוִלים  ִעם  ַהְּקַטִּנים  ְּבֵניֶהם  ֶאת  ּוְמָזְרִזים  ַעְצָמם  ּוְמָזְרִזים 
ַלֲענֹות ָאֵמן ְּבקֹול ָרם ּוְבָכל ּכָֹחם, א ִייָעפּו ְוא ִייָגעּו. ּוְבׁשֹוְמָעם ַקִּדיׁש ּוְבָרכֹות - ֵאין קֹול 

ְוֵאין עֹוֶנה! ְוָעׂשּו ֶאת ַהָּטֵפל ִעָּקר ְוֶאת ָהִעָּקר ָטֵפל“.
ֶאת ְּדָבָריו ִהְטִעים הּוא ְּבָמָׁשל: ”ְוֵהָּמה ּדֹוִמים ְלָקָהל ָּגדֹול ֶׁשָהיּו ְמָבְרִכים ְלֶמֶל ָּבָׂשר ָוָדם 
ְּבֵצאָתם ִלְקָראתֹו, ְועֹוִנים ָּכל ָהָעם ְּבקֹול ָּגדֹול ’ָאֵמן‘. ְוֶאָחד ֵמָהֲעָבִדים ָהעֹוְמִדים ְלָפָניו ָעַמד 
ְוא ָעָנה ָאֵמן, ְוִאּלּו ְּכֶׁשִהְמִׁשיכּו ְלַבֵּקׁש ְולֹוַמר [ְּכַדְרָּכם]: ’ִיֵּתן ְּבִלּבֹו ּוְבֵלב ָּכל יֹוֲעָציו ַלֲעׂשֹות 

טֹוָבה ִעָּמנּו!‘, ִהְתִחיל ָׂשֵמַח ְועֹוֶנה ָאֵמן ְּבקֹול ָרם... ֲהֵיׁש ְמַבֶּזה ְּכבֹוד ַהֶּמֶל ָּגדֹול ִמֶּזה?!
...ְוִאם ְלֶמֶל ָּבָׂשר ָוָדם ָּכ, ַקל ָוחֶֹמר ֶּבן ְּבנֹו ֶׁשל ַקל ָוחֶֹמר, ָמה ַיֲעׂשּו ַהּבֹוֲעִרים ָּבָעם ְליֹום 

ְּפקּוָדה... ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאָמר: ’ְוא אִֹתי ָקָראָת ַיֲעקֹב ִּכי ָיַגְעָּת ִּבי ִיְׂשָרֵאל‘ - ’ִּבי‘ ַּדְוָקא“.

ֲעִנַּית ָאֵמן ַמִּציָלה ֵמַהְּמַקְטְרִגים
ְוַעל  ה‘  ַעל  ָיַחד  נֹוְסדּו  ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ  ַמְלֵכי  ”ִיְתַיְּצבּו 
ִמֶּמּנּו  ְוַנְׁשִליָכה  מֹוְסרֹוֵתימֹו  ֶאת  ְנַנְּתָקה  ְמִׁשיחֹו; 
ִנְכַּתב  ֶזה  ִמְזמֹור  ִּכי  ִנְרֶאה  ב-ג).  ב  (ְּתִהִּלים  ֲעבֵֹתימֹו“ 
ַהְּמַקְטְרִגים  ִמְתַחְּזִקים  ֶׁשּבֹו  ַהָּׁשָנה,  רֹאׁש  יֹום  ַעל 
ַלֲאִביֶהם  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶנֶסת  ֵּבין  ְלַנֵּתק  ַהְּמַבְּקִׁשים 
ַהַּנֲעֶׂשה  ַהִּנְפָלא  ְּבִיחּוד  ַהִּמְתַּבֵּטא  ֶקֶׁשר  ֶׁשַּבָּׁשַמִים, 
ַו‘ֲאֹדָנ-י‘,  ’ֲהָוָי“ה‘  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֶׁשִהיא  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית 
 - מֹוְסרֹוֵתימֹו‘  ֶאת  ’ְנַנְּתָקה  ַּבֵּתבֹות:  ָרמּוז   ְוַהָּדָבר 

ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ’ָאֵמן‘.

ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ַעל  ַמְקִּפיִדים  ִיְׂשָרֵאל  ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם 
”ַיֲעקֹב  ט):  לב  (ְּדָבִרים  ַּכָּכתּוב  ָחָזק,  ֶחֶבל  ֵהם  יֹוְצִרים 
[-ְּבִגיַמְטִרָּיה ב‘ ְּפָעִמים ָאֵמן] ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו“, ֶׁשּבֹו ֵהם 
’קֹוְׁשִרים‘ ֶאת ַהְּמַקְטְרִגים ּומֹוְנִעים אֹוָתם ִמְּלַקְטֵרג 
”ֶלְאסֹר  ח):  קמט  (ְּתִהִּלים  ַהָּכתּוב  ְּכַמֲאַמר  ֲעֵליֶהם, 

ַמְלֵכיֶהם ְּבִזִּקים“ . 
’ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל‘ רֹאׁש ַהָּׁשָנה; ’ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים‘ 
ַמֲאָמר ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ֶּפֶרק טו 

ְיהוִדי ָיָקר!
טֹוָבה, ינּו ל¿ ‡ ָעל≈ ָנה ַהּבָ ָׁ ּ̆ ׁ̆ ַה ֹר‡ ּב¿
:˙ ּכַ ר¿ ƒב יָך ּב¿ י„∆ ƒ„ י י¿ ƒּפ ƒך¿ מ ר≈ ּבָ ¿̇ ƒּ̇ ‡י   ַוּ„ַ

ם..." ≈̇ ָח ≈̇ ב ו¿ ≈̇ ּכָ ƒּ̇ ָנה טֹוָבה  ָׁ̆ ם..." "ל¿ ≈̇ ָח ≈̇ ב ו¿ ≈̇ ּכָ ƒּ̇ ָנה טֹוָבה  ָׁ̆  "ל¿
ן",  ם "ָ‡מ≈ יה∆ י„ ַלֲענֹו˙ ַ‡ֲחר≈ ƒּפ ¿̃ ַּ̇ ∆ ׁ̆ ַ„‡י  ּכ¿

ם יב ָלה∆ ƒ ׁ̆ ָה ן ל¿ ּכ≈ ƒַחר מ‡ַ ַר˜ ל¿ ו¿
כּוָך. ר¿ ּב≈ ∆ ׁ̆ ַע  ּב≈ ט¿ ‡ֹו˙ֹו ַהּמַ  ּב¿

„ֹול, ין ַהּ‚ָ ƒ„ּיֹום ַה ּב¿
י  ƒ„הּו י י¿ ƒּפ ƒמ ˙‡ ≈̂ ָרָכה ַהּיֹו ל ּב¿ ˙ ּכָ  ע≈

נּו, ֲעבּור≈ יט ּבַ ƒל ¿̃ ַר פ¿ ƒּכ ˙ ∆ ׁ̆ ּמ∆ ַ ׁ̆ מ¿
ן  ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒי ֲענ ƒּכֹר ּכ ז¿ ƒנ

ם ּי≈ ַ̃ ¿̇ ƒּ̇ ָרָכה  ַהּב¿ ∆ ׁ̆ ֹעל  פ¿ ƒּכָֹחּה ַרב ל
ָרˆֹון. ַ‡ֲהָבה ּוב¿ ל ּב¿ ּב≈ ַ̃ ¿̇ ƒ̇  ו¿

מּו  ¿̇ ָח ≈̇ בּו ו¿ ¿̇ ּכָ ƒּ̇ ָנה  טֹוָבה  ָׁ̆ ל¿
ן. ים... ָ‡מ≈ ƒים טֹוב ƒַחּי ר ל¿ ַּ̇ ַ‡ל¿ ל¿

ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה  ְונֹאַמר ָאֵמן
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ְוִהיא  ַרֵחם  ְלא  ָּבּה  ִהּכּו  ַהַּגִּלים  ַהּסֹוֲעִרים.  ַּבַּמִים  ָהֳאִנָּיה  ָלּה  ִהְתנֹוְדָדה  ֱאגֹוז  ִּכְקִלַּפת 
ִחְּׁשָבה ְלִהָּׁשֵבר. לּוחֹות ָהֵעץ ֶׁשָחְרקּו ְּבעֹז, ַיַחד ִעם ַנֲהָמָתּה ָהַעָּזה ֶׁשל ָהרּוַח ְוקֹול ַּגֵּלי 
ַעל  ֶׁשִּנְדֲחקּו  ַהּנֹוְסִעים  ֶׁשל  ַזֲעקֹוֵתיֶהם  ֶאת  ְלַהֲחִניק  ְוִהְצִליחּו  ִּכְמַעט  ַהִּמְתַנְּפִצים,  ַהָּים 

ַהִּסּפּון ְוָזֲעקּו ְּבֵאיָמה ְלנַֹכח ָהָאסֹון ֶׁשָעַמד ְלִהְתַרֵּגׁש ֲעֵליֶהם ְּבָכל ֶרַגע.
ַׁשְבִריִרית  ְסִפיָנה  ְּבאֹוָתּה  ַּדְרָּכם  ֶאת  ֶׁשָעׂשּו  ַהּנֹוְסִעים  ְמאֹות  ֵּבין  ִנְמנּו  ְיהּוִדים  ְמַעט  א 
סֹוף  סֹוף  ִלְזּכֹות  ַהָּללּו  ִּבְּקׁשּו  ְוִכּסּוִפין  ְּכִמיָהה  ֶׁשל  ַרּבֹות  ָׁשִנים  ַאַחר  ַהּקֶֹדׁש.  ְלֶאֶרץ 
ְלִהְתַיֵּׁשב ְּבֶאֶרץ ַנֲחַלת ֲאבֹוֵתיֶהם, אּוָלם ִּבְרָגִעים ָקִׁשים ֵאּלּו ּדֹוֶמה ָהָיה ִּכי ַמָּסָעם עֹוֵמד 

ְלִהְסַּתֵּים ְּבֶטֶרם ֵעת, ְּבצּוָרה ְטָרִגית ֶׁשֵאין ָּכמֹוָה.
ֵּבין ְיהּוִדי ַהְּסִפיָנה ָּבְלָטה ְּדמּותֹו ַהְּתִמיָרה ֶׁשל ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמׁשְּקַלֹוב ָזָצ“ל, 
ַּבַעל ’ּתְַקִלין ַחְדִתין‘, ַּתְלִמידֹו ֶהָחִביב ֶׁשל ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא ָזָצ“ל. ְּכַרּבֹו ַהָּגדֹול ִהְׁשּתֹוְקָקה 
ַנְפׁשֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ְלִהְׁשַּתֵקַע ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, אּוָלם ְּבעֹוד ַמָּסעֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ִנְקַטע ְּבִאּבֹו 

ְּבַמֲהַל ְׁשֵמיִמי, ִנְרֶאה ָהָיה ַעד ַעָּתה ִּכי ַמָּסעֹו ֶׁשל ַהַּתְלִמיד עֹוֵמד ְלִהְסַּתֵּים ְּבַהְצָלָחה.
ָּבֳחָדִׁשים  ְנִסיָעָתם  ְנִתיב  ֶאת  ֶׁשִאְפֵין  ָהרֹוֵגַע  ַהָּים  ִהְׁשַּתֵּבׁש:  ָמה  ְּדַבר  ָּכֵעת  ֶׁשַּדְוָקא  ֶאָּלא 
ָהַאֲחרֹוִנים, ִׁשָּנה ְלֶפַתע ֶאת ָּפָניו ְוָהַפ רֹוֵגׁש ְוסֹוֵער. ִּבְתִחָּלה ִנְרֶאה ָהָיה ִּכי ְמֻדָּבר ִּבְסָעָרה 
חֹוֶלֶפת, אּוָלם ַעד ְמֵהָרה ִהְתָּבֵרר ִּכי ְמֻדָּבר ְּבַסַער ָאיֹם ֶׁשָעַמד ְלַהְטִּביַע ֶאת ַהְּסִפיָנה ַעל 

יֹוְׁשֶביָה.
ְּבעֹוד נֹוְסֵעי ַהְּסִפיָנה ַהּגֹוִיים ִנְדֲחקּו ַּבִּסּפּון ָהֶעְליֹון ְוִכּלּו ֶאת ְזַמָּנם ִּבְפֻעּלֹות ַהָּצָלה ַחְסרֹות 
ְּבַיְרְּכֵתי  ַהְּיהּוִדים  ַהְּסִפיָנה  נֹוְסֵעי  ִהְתַּכְּנסּו  ַהָּפתּוַח,  ַּבָּים  ֶׁשִּנְבְלעּו  ֵיאּוׁש  ּוִבְקִריאֹות  ִסּכּוי 
ַהִּסּפּון ּוָבְקעּו ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ִּבְתִפָּלה ְלבֹוֵרא עֹוָלם ֶׁשָּיחּוס ִויַרֵחם ַעל ַנְפׁשֹוֵתיֶהם ְוַנְפׁשֹות 

עֹוְלֵליֶהם ְויֹוִׁשיֵעם ִמָּצָרה ִלְרָוָחה.
ֲחָזָקה ַעל ְּתִפָּלה ֶׁשֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ֵריָקם, אּוָלם ַהְּיׁשּוָעה ִנְרֲאָתה ְרחֹוָקה. ַהָּים ָהַל ְוָסַער, 
ָהַל ְוָזַעף. ַהַּגִּלים ְּכָבר ֵהִציפּו ֶאת ַהִּסּפּון, ְוַהְּמָלִחים ַיַחד ִעם ַהּנֹוְסִעים ַהּנֹוֲאִׁשים, ָעְמלּו 
ְלרֹוֵקן עֹוד ְועֹוד ְּדָלֵיי ַמִים ֶאל ַהָּים. ּדֹוִמים ָהיּו ֵהם ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ַלֲחִסיָדה ַהֲחֵפָצה ְלַיֵּבׁש 

ֶאת ַהָּים ִּבְמקֹוָרּה...
ְּברֹאׁש ְקבּוַצת ַהִּמְתַּפְּלִלים ָעַמד ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמַּׁשְקלֹוב. ִנְדֶמה ִּכי ַהַּסַער, ַהֶּבָהָלה ְוַהֲהֻמָּלה 

ֵאיָנם נֹוְגִעים לֹו ְּכָלל, ִּבְהיֹותֹו ָׁשקּוַע ָּכל ֻּכּלֹו ְּבִהְתַיֲחדּות ִעם קֹונֹו.
ִּפְתאֹום ִנְנַער ַהָּגאֹון ִמְּמקֹומֹו ְּבַאַחת. הּוא ִהָּסה ֶאת ְקבּוַצת ַהְּיהּוִדים ֶׁשָעְמדּו ְלִצּדֹו, ְוֵהֵחל 

לֹוַמר ִּבְפֵניֶהם ִּדְבֵרי ִּכּבּוִׁשין:
”ַאַחי! ְּבָצָרה ְּגדֹוָלה ֲאַנְחנּו, ְמַקִּוים ָאנּו ִּכי ִנָּוַׁשע ִּבְמֵהָרה, אּוָלם ָּכֵעת ֵמחֹוָבֵתנּו ְלַפְׁשֵּפׁש 
ְּבַמֲעֵׂשינּו ְוִלְבּדֹק ְּבֶׁשל ִמי ַהַּסַער ַהָּגדֹול ַהֶּזה. ֲאִני ַמִּציַע ֵאפֹוא ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ִיְתַוֶּדה 
ִּבְפֵני ֻּכָּלם ַעל ֲעוֹונֹוָתיו, ְוַהּבּוָׁשה ֶׁשִּיְתַּבֵּיׁש ִּתְזֶּכה אֹותֹו ֶׁשִּיְמֲחלּו לֹו ַעל ֲעוֹונֹוָתיו, ְּכַמֲאַמר 

ֲחָז“ל (ְּבָרכֹות יב ב): ’ָהעֹוֶׂשה ְּדַבר ֲעֵבָרה ּוִמְתַּבֵּיׁש ּבֹו מֹוֲחִלין לֹו ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוָתיו‘“.
ַהַּמֲעָמד ָהָיה ְמַרֵּגׁש ּוַמְרִטיט ֵלב. ָּבֶזה ַאַחר ֶזה ֶנֶעְמדּו ַהְּיהּוִדים ְוֵהֵחּלּו ְלִהְתַוּדֹות ְּבקֹול 

ּבֹוִכים ַעל ֲחָטֵאיֶהם, ַּכֲאֶׁשר ַחְבֵריֶהם ִמְצָטְרִפים ְלִבְכָים.
ְוִהֵּנה ִהִּגיַע ּתֹורֹו ֶׁשל ֶאָחד ִמן ַהְּצִעיִרים ֶׁשַּבֲחבּוָרה, ָּבחּור ְּכֵבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה, ְצנּום ַמְרֶאה. 

ַהָּבחּור ֶנֱעַמד ְוֵהֵחל ְלִהְתַוּדֹות ְּבקֹול רֹוֵעד, ְוכֹה ָהיּו ְּדָבָריו:
”ַרּבֹוַתי! ּבֹוׁש ֲאִני ְוִנְכָלם ַלֲעמֹד ִלְפֵניֶכם ּוְלָפֵרׁש ֲחָטַאי, ַא ֲחָזָקה ָעַלי ִמְצַות ַרֵּבנּו ְוָלֵכן 
ַאַחר ֶׁשִּפְׁשַּפְׁשִּתי ְּבַמֲעַׂשי ָמָצאִתי ִּכי ֻמְכָּתם ֲאִני ְּבֵחְטא נֹוָרא ְוָאיֹם, ֲאֶׁשר ִּתְקָוִתי ִּכי ְיֻכַּפר 

ִלי ָעָליו ְּבַמֲעָמד ֶזה.
ֵחְטא ַּבל ְיֻכַּפר ָחָטאִתי ְלהֹוַרי ַהְּיָקִרים“, ִהְמִׁשי ַהָּבחּור ְלִהְתַוּדֹות, ”ֵחְטא נֹוָרא ֶׁשל ֶׁשֶקר 

ְוחֶֹסר ִּכּבּוד ֵאם:
אּוָלם  ְּבֵביֵתנּו,  ָּכבֹוד  אֹוַרַחת  ַהַּפְרָנָסה  ָהְיָתה  ְׁשנֹוַתי  ְּבֵראִׁשית  ְוֶאְביֹון.  ָעִני  ְּבַבִית  ָּגַדְלִּתי 
ָׁשִנים ְספּורֹות ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְתַהֵּפ ָעֵלינּו ַהַּגְלַּגל. ָהָיה ֶזה ַּכֲאֶׁשר ָזִכינּו ַוֲאדֹוֵננּו ַהְגָּר“א ָקַבע 
ֶאת ִמְׁשָּכנֹו ַּבִּדיָרה ַהְּסמּוָכה ְלִדיָרֵתנּו ְּכֶׁשַרק ִקיר ְלֵבִנים ַּדק ִהְפִריד ֵּבין ִּדיָרֵתנּו ְלִדיָרתֹו.

ִלּמּודֹו  קֹול  ָהָיה  ַלִּקיר  ִמַּבַעד  ְּבֵביֵתנּו.  ִמְּלִהְתַנֵּגן  ַהּתֹוָרה  קֹול  ָחַדל  א   ָוֵאיָל ֶזה  ִמּיֹום 
ֶהָעֵרב ּבֹוֵקַע ּוֵמִציף ֶאת ֵּביֵתנּו ְּבַמְנִגיָנה ְקדֹוָׁשה ֶׁשָחְדָרה ֶאל ַמֲעַמֵּקי ַהֵּלב...

ִהְתַּגְלְּגלּו ַהְּדָבִרים ַעד ְּכֵדי ָּכ, ֶׁשָאִבי ַהָּיָקר, ֶׁשַעד ְלאֹותֹו ְזַמן ָעַמל ָקׁשֹות ְלַפְרָנָסתֹו, ֵהֵחל 
ְלִהְתַמֵּכר ַלִּנּגּון ֶהָעֵרב. ֶמֶׁש ָׁשעֹות ָיַׁשב ָסמּו ַלִּקיר, ְּכֶׁשֵּסֶפר ְּבָידֹו ְוהּוא ִמְתַאֵּמץ ֶׁשֹּלא 

ְלַהְחִמיץ ְולּו ִמָּלה ַאַחת.
ַעד  ַהְּמַעֵּנג,  ַהִּלּמּוד  ִלְצִליֵלי  ַהֲאָזָנה  ְלטֹוַבת  ֵמֲעבֹוָדתֹו  ָׁשעֹות  ְלהֹוִריד  ֵהֵחל  ַאט  ַאט 

ֶׁשְּלַבּסֹוף ָחַדל ַלֲעבֹד ַלֲחלּוִטין ְוָׁשַקע ָּכל ֻּכּלֹו ְּבָאֳהָלּה ֶׁשל ּתֹוָרה.
ִּכיָלִדים ָהָיה ַהָּדָבר ָקֶׁשה ְמאֹד ַּבֲעבּוֵרנּו, אּוָלם הֹוֵרינּו ָהֲאהּוִבים ִהְׂשִּכילּו ְלַהְסִּביר ָלנּו ֶאת 

ּגֶֹדל ַהְּזכּות ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ִלְגּדֹל ְּכָבִנים ְלַתְלִמיד ָחָכם ַהָּיֵגַע ַּבּתֹוָרה ְּבָכל ּכֹחֹו.
ַאַחת.  ָמָנה  ְיָלִדים  ַאְרָּבָעה  ָחַלְקנּו  ֶׁשְּלִעִּתים  ַעד  ֶׁשֶאְפָׁשר,  ַּכָּמה  ַעד  ְלִהְצַטְמֵצם  ֶנֱאַלְצנּו 
ְולֹוַמר  ְלהֹוַרי  ְלַׁשֵּקר  ֶהְחַלְטִּתי  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד  ֵּכן  ְוַעל  ְמאֹד,  ַעד  ָקָׁשה  ַהָּדָבר  ָהָיה  ְלַאַחי 
ָלֶהם ִּכי ִמּיֹום ֶזה ָוֵאיָל ַהְּמַלֵּמד ַּב‘ֵחיֶדר‘ ְמַסֵּפק ָלנּו ֶאת ֲארּוַחת ַהָּצֳהַרִים, ְוַעל ֵּכן ֵאיִני 

ָצִרי יֹוֵתר ְלִהְתַחֵּלק ְּבָמָנָתם ַהְּזעּוָמה.
ָּכ ָיָצא ֶׁשְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה א ָטַעְמִּתי ַטֲעָמּה ֶׁשל ֲארּוָחה ְראּוָיה ִלְׁשָמּה, אּוָלם ַהְּיִדיָעה ִּכי 

ִּבְזכּות ַמֲעַׂשי זֹוִכים ַאַחי ְלָמָנה ְּגדֹוָלה יֹוֵתר ִהְׂשִּביָעה אֹוִתי יֹוֵתר ִמָּכל ְסעּוַדת ְמָלִכים.
ַהֲאִמינּו ִלי ְיִדיַדי“, ִסֵּים ַהַּנַער ְּבקֹול ּבֹוִכים, ”ָעִׂשיִתי זֹאת ְלֵׁשם ָׁשַמִים, אּוָלם ְּבפַֹעל ָעַבְרִּתי 

ַעל ֶׁשֶקר ְוַעל ָּכ ְמַבֵּקׁש ֲאִני ְמִחיָלה!“
ָּפַרץ ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִּבְבִכי ְוָנָׂשא ָיָדיו ַלָּמרֹום ִּבְתִפָּלה ִנְרֶּגֶׁשת: ”ַהֵּבט ָנא, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! 
ַעל  ְלִהְתַוּדֹות  ֶׁשְּיכֹוִלים  ְוָלׁשֹון  ֻאָּמה  ָּבעֹוָלם  ֵיׁש  ְוִכי   !ְל ֵיׁש  ְקדֹוִׁשים  ְיָלִדים  ֵאּלּו  ְרֵאה 

ֲחָטִאים ֶׁשָּכֵאּלּו?!
ָאָּנא, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם!“ ָזַעק ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל, ְוָכל ַהּנֹוְכִחים ָּגעּו ִעּמֹו ִּבְבִכָּיה, ”ִּבְתִפּלֹות ַהָּיִמים 
ַהּנֹוָרִאים ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: ’ְּפֵנה ָנא ֶאל ַהְּתָלאֹות ְוַאל ַלֲחָטאֹות‘, אּוָלם ַעָּתה ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: 
’ָּפָנה ָנא ֶאל ַהֲחָטאֹות!‘ - ְרֵאה ָנא ְוַהִּביָטה ַעל ֵאּלּו ’ַחָּטִאים‘ ִמְתַוִּדים ָּבֶני, ְוחּוס ְוהֹוִׁשיַע 

 .“ֶאת צֹאן ַמְרִעיֶת
ַא ִסֵּים ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְּדָבָריו, ְוִהֵּנה ָנח ַהָּים ִמַּזְעּפֹו. ְלנַֹכח ֵעיֵניֶהם ַהִּמְׁשָּתאֹות ֶׁשל ֶיֶתר 
ַהּנֹוְסִעים ִהְתַרֵחׁש ַהֵּנס ַהָּגדֹול, ַהְּסִפיָנה ִהְמִׁשיָכה ְּבַדְרָּכּה ְלא ַהְפָרָעה ְותֹו ָיִמים ִמְסָּפר 

ָזכּו ְּבֵני ַהֲחבּוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְלחֹוֵנן ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ָהֲאהּוָבה, ְוָהָיה ַהָּדָבר ְלֶפֶלא.
’אֹוְצרֹות ַהּתֹוָרה‘ ָיִמים נֹוָרִאים פ“י

ַאְרָּבִעים יֹום ִלְתִפָּלה
”ַאֶּתם ִנָּצִבים“ (כט ט)

ָּדַרׁש ָהַרב ַהַּצִּדיק ַרִּבי מֶֹׁשה וֹואְלְפסֹון ָאָב“ד ְקִהַּלת ֱאמּוַנת ִיְׂשָרֵאל: ָּפָרָׁשה זֹו ְלעֹוָלם ִנְקֵראת 
ַּבַּׁשָּבת ַהְּסמּוָכה ְלרֹאׁש ַהָּׁשָנה. ְלִפיָכ ֵיׁש ָּבּה מ‘ ְּפסּוִקים - ִלְרמֹז ָלנּו ַעל חֹוָבֵתנּו ַלֲעצֹר ֶאת 
ִׁשְגַרת ַחֵּיינּו [”ַאֶּתם ִנָּצִבים“] ּוְלִהְתעֹוֵרר ִלְתׁשּוָבה ְוִלְתִפָּלה ְּבַכָּוָנה ְּבַאְרָּבִעים ְיֵמי ָהַרֲחִמים 

’ֱאמּוַנת ִעֶּתי‘ֶׁשֵּמרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול ְוַעד יֹום ַהִּכּפּוִרים.

ִנָּצִבים ִלְסִליחֹות
”ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום“ (כט ט)

ָּכַתב ַרִּבי מֶֹׁשה ֶמעט ַּתְלִמיד ַהַּמַהְרַׁש“ל ְּבִסְפרֹו ’ַמֶּטה מֶֹׁשה‘ (אֹות תשעט): ”‘ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום‘ 
’ַלֲעמֹד ִלְסִליחֹות‘; ֶרֶמז ְלָכ ֶׁשִאם ָחל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ִמּיֹום ה‘ ָוֵאיָל [’ה‘ יֹום‘]  - ְּבִגיַמְטִרָּיה: 
 ַמְתִחיִלין לֹוַמר ְסִליחֹות ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ’ִנָּצִבים‘ - ִהיא ַהַּׁשָּבת ַהְּסמּוָכה ְלרֹאׁש ַהָּׁשָנה“. [ַא

ִאם ָחל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְּביֹום ב‘ אֹו ג‘, ַמְקִּדיִמים ַהְּסִליחֹות ְלמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ַהּקֹוֶדֶמת.]

ַהּיֹום - ה‘ ְיֵמי ַהִּדין
”ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה‘ ֱאקֵיֶכם“ (כט ט)

ָּפסּוק ֶזה ִהְסִּביר ַרֵּבנּו יֹוֵסף ַחִּיים ִמַּבְגַּדד ְּבִסְפרֹו ’ַאֶּדֶרת ֵאִלָּיהּו‘: ’ַהּיֹום‘ - נֹוְטִריקֹון ’ה‘ יֹום‘, 
ֶרֶמז ַלֲחֵמֶׁשת ַהָּיִמים ֶׁשָּבֶהם ’ִנָּצִבים‘ ָאנּו ַלִּדין ִלְפֵני ה‘ ֱאֵקינּו, ְוֵאּלּו ֵהם: ב‘ ְיֵמי רֹאׁש ַהָּׁשָנה, 

יֹום ַהִּכּפּוִרים, הֹוַׁשְעָנא ַרָּבא ּוְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת.

ֶׁשַבח ִנְסָּתר ְוֶׁשַבח ִנְגֶלה
”ַהִּנְסָּתרֹת ַלה‘ ֱאקֵינּו ְוַהִּנְגת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם“ (כט כח)

ִמן ַהִּדין ָהָיה ֶׁשַּנֲעבֹד ָּתִמיד ֶאת ּבֹוְרֵאנּו ְּבַמְחָׁשָבה ִּבְלַבד ְוא ְּבִדּבּור, ֶׁשֲהֵרי ִמי ְיַתֶּנה ּתֶֹקף 
ְּפֻעּלֹוָתיו, ִמי ְיַׁשֵער ָּגְדלֹו ּוִמי ַיִּכיר ְּברֹוְממּותֹו; ּוִבְפָרט ֶׁש“ִאּלּו ִּפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים ּוְלׁשֹוֵננּו 
ִרָּנה ַּכֲהמֹון ַּגָּליו... ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות... ַעל ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים... ַהּטֹובֹות“ 

ֶׁשָעָׂשה ִעָּמנּו.
ַא זֹאת ָעֵלינּו ָלַדַעת ִּכי ִמן ַהּצֶֹר הּוא ֶׁשִּנְתַּפֵּלל ַּבֶּפה ּוְנַצֵּיר ְּבמּוָחׁש ֶאת ִׁשְבחֹו ֶׁשל ה‘, ְוזֹאת 

ְּכֵדי ְלַלֵּמד ֶאת ָּבֵנינּו ְוֶצֱאָצֵאינּו ַהָּבִאים ַאֲחֵרינּו ְלהֹודֹות, ְלַהֵּלל ּוְלַׁשֵּבַח ְלבֹוְרֵאנּו.
ֶזהּו ֵאפֹוא ָהֶרֶמז ְּבָכתּוב ֶזה: ”ַהִּנְסָּתרֹת ַלה‘ ֱאֵקינּו“ - ִׁשְבחֹו ָהֲאִמִּתי ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ִנְסָּתר ְוֶנֱעָלם ֵמִאָּתנּו ְוַרק ְלָפָניו ִיְתָּבַר הּוא ָּגלּוי, אּוָלם: ”ְוַהִּנְגת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם“ - 

ַהְּׁשָבִחים ַהְּגלּוִיים ֶׁשּיֹוְצִאים ִמִּפינּו, ַמְּטָרָתם ְלַלֵּמד ֶאת ָּבֵנינּו ְוֶצֱאָצֵאינּו ַעד עֹוָלם.
’ָמאֹור ָוֶׁשֶמׁש‘

ִקִּוינּו ָּכל ַהּיֹום - ִּכְפׁשּוטֹו
”ְוָׁשב ה‘ ֱאֶהי ֶאת ְׁשבּוְת ְוִרֲחֶמ ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ ִמָּכל ָהַעִּמים“ (ל ג)

ְוזֹוִהי ְלׁשֹונֹו ֶׁשל ָהַרְמָּב“ם (ְמָלִכים יא א):
ִנְדֵחי  ּוְמַקֵּבץ  ִמְקָּדׁש  ּובֹוֶנה  ָּדִוד...  ֵּבית  ַמְלכּות  ּוְלַהֲחִזיר  ַלֲעמֹד  ָעִתיד  ַהָּמִׁשיַח   ַהֶּמֶל”
ִיְׂשָרֵאל... ְוָכל ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמֲאִמין ּבֹו אֹו ִמי ֶׁשֵאינֹו ְמַחֶּכה ְלִביָאתֹו... הּוא ּכֹוֵפר ַּבּתֹוָרה ּוְבמֶֹׁשה 
 ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ ְוִרֲחֶמ ֶאת ְׁשבּוְת ֶקיַרֵּבנּו, ֶׁשֲהֵרי ַהּתֹוָרה ֵהִעיָדה ָעָליו, ֶׁשֶּנֱאָמר: ’ְוָׁשב ה‘ ֱא

ִמָּכל ָהַעִּמים‘...“
ַהַּמְׁשִּגיַח ַהְּגַה“צ ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנְׁשֵטיין ִהְרִחיב ֶאת ִּדְבֵרי ָהַרְמָּב“ם ְלִפי ִּדְבֵרי ָמָרן ַהְּגִרי“ז 

ִמְּבִריְסק: 
ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ַרק  א  ְּבָפָרָׁשֵתנּו:  ֵמַהָּפסּוק  ַהִּנְלָמִדים  ַהָּללּו  ָהַרְמָּב“ם  ְּבִדְבֵרי  ֵיׁש  ָּגדֹול  ִחּדּוׁש 

ַמֲאִמין ַּבְּגֻאָּלה ֶנְחָׁשב ְּככֹוֵפר ֶאָּלא ַאף ִמי ֶׁשֵאינֹו ְמַחֶּכה ָלּה!
ְוַהְּגִרי“ז ָהָיה מֹוִסיף ְּבִהְתַּפֲעלּות, ִּכי חֹוָבה ַעל ָהָאָדם ְלַקֵּים ְּבַנְפׁשֹו ֶאת ֲאֶׁשר הּוא אֹוֵמר ְּבָכל 
יֹום ִּבְתִפָּלה: ”ִּכי ִליׁשּוָעְת ִקִּוינּו ָּכל ַהּיֹום“ - ְלַמֵּלא ֶאת ’ָּכל ַהּיֹום‘ ְּפׁשּוטֹו ְּכַמְׁשָמעֹו, ְּבִצִּפָּיה 

קֶֹבץ ’ַהֶּנֱאָמן ֱאלּול‘ ִּתְׁשֵרי תש“כ עמ‘ 20 ִליׁשּוָעה!

ְזַמן ַהְּמֻסָּגל ִלְתׁשּוָבה
”ּוָמל ה‘ ֱאקֶי ֶאת ְלָבְב ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶע“ (ל ו)

ַהִּמְנָהג  ַעל  ָלְמדּו  ּוִמָּכאן  ֱאלּול.  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   – ְלַבב‘  ְוֶאת   ְלָבְב ’ֶאת  ַהּטּוִרים‘:  ’ַּבַעל  ָּכַתב 
ְלַהְׁשִּכים ְלַבֵּקׁש ְסִליחֹות ְּבחֶֹדׁש ֱאלּול, ִּכי חֶֹדׁש ֶזה הּוא ְזַמן ַהְּמֻסָּגל ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה 

ַּכֶּנֱאָמר ַּבָּפסּוק ְלַהָּלן (פס‘ ח): ”ְוַאָּתה ָתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה‘“.

ְלעֹוָלם א ַלֲחדֹל ִמְּתִפָּלה
”ְוָנַתן ה‘ ֱאקֶי ֵאת ָּכל ָהָאלֹות ָהֵאֶּלה ַעל אְֹיֶבי... ְוַאָּתה ָתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה‘“ (ל ז-ח)

ַּבִּמְדָרׁש (שמו“ר לח ד) ָאְמרּו ֲחָז“ל ֶׁשִאם יֹאַמר ָאָדם: ”ֵּכיָון ֶׁשָּנַתן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ָהָאלֹות 
ָהֵאֶּלה ַעל אֹוְיֵבינּו - ֶׁשָּמא נּוַכל ַלֲחדֹל ִמן ַהְּתִפָּלה?!“ ַּתְלמּוד לֹוַמר: ”ְוַאָּתה ָתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת 

!ּוְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ה‘ ִיְתָּבַר ְלַהְמִׁשי ְּבקֹול ה‘“ - ְלעֹוָלם ָעֶלי
ְועֹוד ָּכתּוב ַּבִּמְדָרׁש: ְוֵכן ַאָּתה מֹוֵצא ְּבָמְרֳּדַכי, ַּגם ְלַאַחר ֶׁשֵהֵחָּלה ַמֶּפֶלת ָהָמן ֶנֱאָמר (ֶאְסֵּתר ו 

יב): ”ַוָּיָׁשב ָמְרֳּדַכי ֶאל ַׁשַער ַהֶּמֶל“ - ָחַזר ֶאל ַׂשּקֹו ְוַאל ַּתֲעִניתֹו.

ִּבְזכּות ִמְצַות ִמיָלה
”א ַבָּׁשַמִים ִהוא ֵלאמֹר ִמי ַיֲעֶלה ָּלנּו ַהָּׁשַמְיָמה“ (ל יב)

ִהֵּנה ָאְמרּו ֲחָז“ל (’ַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני‘ ְּתִהִּלים רמז תתעג) ִּכי ִּבְזכּות ִמְצַות ִמיָלה ִנְׁשַמַעת ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל 
ָאָדם. ְוֵיׁש לֹוַמר ִּכי ְּבָפסּוק ֶזה ָטמּון ֶרֶמז ְלָכ: ”ִמי ַיֲעֶלה ָּלנּו ַהָּׁשַמְיָמה“ - ָראֵׁשי ֵּתבֹות ’מִילָה‘, 

’ַמֲעֵטה ְתִהָּלה‘ ְּתִהִּלים ח וְלַלְּמֵדנּו ִּכי ִּבְזכּות ַהִּמיָלה ַּתֲעֶלה ַהְּתִפָּלה ַהָּׁשַמְיָמה.

‘ַחִּיים ֶׁשל ’ְלַמַעְנ
”ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים... ְלַאֲהָבה ֶאת ה‘ ֱאֶקי“ (ל יט)

ָאַמר ַהַּמִּגיד ִמּדּוְבָּנא ְּבֶדֶר ָהֶרֶמז: ַהָּכתּוב מֹוֶרה ָלנּו: ”ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים!“, אּוָלם ַעל ֵאּלּו ַחִּיים 
ְמֻדָּבר? ְלֵאיזֹו צּוַרת ַחִּיים ָעֵלינּו ִלְׁשאֹף?

 ֶׁשֵהם ”ְלַמַעְנ ְּבַחִּיים  ִלְבחֹר   ָעֶלי  - “ֶקיֱא ה‘  ֶאת  ּוְמָבֵאר: ”ְלַאֲהָבה  ַהָּכתּוב   ַמְמִׁשי ָלֵכן 
 - ה‘  ְרצֹון  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ַמָּטָרה   ִמּתֹו ּתֹוָרה  ְוִלּמּוד  ִמְצוֹות  ֲעִׂשַּית  ֶׁשל  ַחִּיים  ַחִּיים“,  ֱאִקים 

’אֶֹהל ַיֲעקֹב‘ְלַמַעְנ ְוא ְלַמֲעֵננּו.

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
ְּפֵנה ָנא ֶאל ַהֲחָטאֹות

ני ַמעּפְ
ארָּבִעי

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
נא ֶאל ה

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


