
מֹות  ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ים" ƒמּונ ֲענ∆ה ‡¡ ַּ̇ ”
’ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב‘ – ָּכ ִּכּנּו ֲחָז“ל ֶאת ַהְּתִפָּלה, ְוא ִּבְכִדי. ִעַּקר ַמהּוָתּה ֶׁשל ְּתִפָּלה ִהיא ַּכָּוַנת ַהֵּלב. 

ְּבֶמֶׁש ַהְּׁשָנַתִים ֶׁשָחְלפּו ֵמָאז ֵהֵחָּלה ְּתפּוָצתֹו ֶׁשל ִּגְליֹון ’ְוָכל ַמֲאִמיִנים‘ ְלִהְתָּפֵרס ַעל ְּפֵני ֵּתֵבל,
 ִקַּבְלנּו ְּתגּובֹות ִנְלָהבֹות ִמַּצד ַאְלֵפי קֹוְרִאים ֶׁשָּזכּו ְלִהְתַחֵּזק ִמּכֹחֹו ַּבֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה.

ְּבִעְּקבֹות ַּבָּקׁשֹות ַהּקֹוְרִאים ּוִבְפרֹוס ְיֵמי ַהּׁשֹוָבִבי“ם ֶׁשָּבֶהם ָאנּו ַמְרִּבים ִּבְתׁשּוָבה 
ּוִבְתִפָּלה,  ָאנּו ַמְתִחיִלים ְּבָמדֹור ָחָדׁש - ’ַּתֲעֶנה ֱאמּוִנים‘, ֶׁשֻּיְקַּדׁש, ִאם ִיְרֶצה ַהֵּׁשם, 

ִמֵּדי ָׁשבּוַע ְלֶאָחד ֵמֶחְלֵקי ַהְּתִפָּלה, ּובֹו ְיֻלְּקטּו ִציִצים ּוְפָרִחים ִמִּדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו, 
ְּדָבִרים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ְּכֵדי ְלָהִאיר ֵעיַנִים ּוְלַדֵּבק ְלָבבֹות ַּבֲהָבַנת ָעְמָקּה ֶׁשל ְּתִפָּלה.

’ְוָכל ַמֲאִמיִנים‘ – ַהְּתִפָּלה ִנְרֵאית ַאֶחֶרת!

ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ִמן ַהּתֹוָרה
"ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצָרְיָמה" (א א)

ֶרֶמז ִנְפָלא ִלְסֻגָּלָתּה ֶׁשל ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ִּכְׁשִמיָרה ַוֲהָגָנה ְּבָכל 
ִמְּפֶרְׁשּבּוְרג  סֹוֵפר  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָּכַתב  ְוצּוָקה,  ָצָרה  ֵעת 

ְּבַהְסָּכָמתֹו ַלֵּסֶפר ’ְנִעים ְזִמירֹות ִיְׂשָרֵאל‘ (ח“ב):
ֵּתבֹות  סֹוֵפי   - ִמְצַרְיָמה“  ַהָּבִאים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְׁשמֹות  ”ְוֵאֶּלה 
ָצָרה  ֵעת  ֶׁשְּבָכל  ִמָּכאן  ָצָרה.  ְלׁשֹון   - ּו“ִמְצַרְיָמה“  ְּתִהִּלים, 

ְוצּוָקה ֲאִמיַרת ִמְזמֹוֵרי ְּתִהִּלים מֹוִעיָלה ּוְמַסַּיַעת.
* * *

ָהאֹוִתּיֹות  לאשרי‘:  ’ֶּבן  ַּבַעל  ָּדַרׁש  ִעְנָין  ְּבאֹותֹו  ְלִעְנָין  ֵמִעְנָין 
ְל‘ָאֵמן‘,  ַיַחד  ִמְצָטְרפֹות  ְּבֵני“  ְׁשמֹות  ”ְוֵאֶּלה  ַּבִּמִּלים  ַהְּׁשִנּיֹות 
ְוָידּוַע ֶׁשִּׁשְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ִמְצַרְיָמה. ִמָּכאן ֶרֶמז ַלֶּנֱאָמר ַּבּזַֹהר 
ַהָּקדֹוׁש (תיקו“ז מ א): ”ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחוֹ קֹוְרִעין לֹו ְּגַזר 

’ֶּבן לאשרי‘ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה“. 

ַהֶּלַקח ֶׁשָעֵלינּו ִלְלֹמד ִמן ַהִּתינֹוק
"ְוִהֵּנה ַנַער ּבֶֹכה" (ב ו)

ָאַמר ַה‘ַּמִּגיד ִמֶּמְזִריְטׁש':
ֵמִהְתַנֲהגּותֹו  ִלְלֹמד  ָאנּו  ְיכֹוִלים  ה‘  ַּבֲעבֹוַדת  ְיסֹודֹות  ְׁשלֹוָׁשה 

ֶׁשל ִּתינֹוק:
א. ְּבָכל ֵעת ֶׁשהּוא ָזקּוק ִלְדַבר ָמה הּוא ִמְׁשַּתֵּמׁש ְּבכֹחַ ַהֶּבִכי 

ְוַהְּדָמעֹות. 
ב. ָּתִמיד הּוא ָׁשרּוי ְּבִׂשְמָחה ְוֵאינֹו ּדֹוֵאג ְּכָלל. 

ִּבְפִעילּות  הּוא  ָעסּוק  ָּתִמיד   – ָּבֵטל   הֹוֵל הּוא  ֵאין  ְלעֹוָלם  ג. 
ָּכְלֶׁשִהי.

ִדְׁשַמָּיא  ִסַּיְעָּתא  ִנְרָאה  ה‘,  ַּבֲעבֹוַדת   ָּכ ִלְנהֹג  ַנְׂשִּכיל  ִאם 
’ַּפְרֵּדס יֹוֵסף‘ַּבֲעָמֵלנּו.

ַמֲחֶקת ְמַעֶּכֶבת ֶאת ַהְּתִפָּלה
"ַוִּיְגַּדל מֶֹׁשה ַוֵּיֵצא ֶאל ֶאָחיו ַוַּיְרא ְּבִסְבָתם; ַוֵּיֵצא ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ְוִהֵּנה 

ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ִעְבִרים ִנִּצים; ַוּיֹאַמר ָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר" (ב יא; יג; יד)

ְּבִסְפרֹו  ְּגִריְנַווְלד  ָּדִוד  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָּכַתב  ְּדָרׁש   ְּבֶדֶר
ַעד  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ְּכֶׁשָרָאה  ִּבְתִחָּלה,  ְלָדִוד‘:  ’ֶקֶרן 
ַמּדּוַע  ְוָתָהה:  ָעַמד  ַהִּמְצִרים,  ְיֵדי  ַּתַחת  ֶאָחיו  סֹוְבִלים  ַּכָּמה 
ּומֹוִׁשיָעם  ְוַזֲעָקָתם  ִלְתִפָּלָתם  ׁשֹוֵמַע  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֵאין 
ָאַמר:  ּוַמֲחֶקת  ְמִריָבה  ֵּביֵניֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ְּכֶׁשָרָאה   ַא ִמִּמְצַרִים? 
ִהיא  ֶׁשֵּביֵניֶהם  ַהַּמֲחֶקת  ִּכי  נֹוַדע  ָאֵכן   – ַהָּדָבר!“  נֹוַדע  ”ָאֵכן 

ַהּמֹוַנַעת ִמְּתִפּלֹוֵתיֶהם ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה.

”ַוַּיְרא  ַהָּכתּוב:  ִמְּלׁשֹון  ְלָדִוד‘  ’ֶקֶרן  ַּבַעל  ָלַמד  ַלָּדָבר  ֶרֶמז 
 ָל ֶבָעָנן  ”ַסּכֹוָתה   - ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ”ְּבִסְבָתם“  ְּבִסְבָתם“: 

ֵמֲעבֹור ְּתִפָּלה“ (ֵאיָכה ג מד).

ִסַּבת ַאְנָחָתם ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
"ַוְיִהי ַבָּיִמים ָהַרִּבים ָהֵהם ַוָּיָמת ֶמֶל ִמְצַרִים ַוֵּיָאְנחוּ ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ִמן ָהֲעבָֹדה“ (ב כג)

ְלִפי ְּפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָרא ַּפְרעֹה ֵמת ַמָּמׁש. ָּתַמּה ַעל ָּכ ַרֵּבנּו 
ַאְבָרָהם סבע [ִמְּמגְֹרֵׁשי ְסָפַרד] ְּבִסְפרֹו ’ְצרֹור ַהּמֹור‘: ַמּדּוַע 

ֶנֶאְנחּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ִמיָתתֹו ֶׁשל צֹוֵרר ֶזה?

ּוֵבֵאר ְּבֶדֶר ְּדָרׁש, ִּכי ְסִמיכּות ִמיַתת ַּפְרעֹה ְלַאְנָחָתם ֶׁשל ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ֵאיָנּה ָּבָאה ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ֵהם ֶנֶאְנחּו ֵמֲחַמת ִמיָתתֹו, ֶאָּלא 
ְּבֵני  ֶׁשֶּנֶאְנחּו  ֲאָנָחה  אֹוָתּה  ֵמֲחַמת  ְּבִמיָתה  ֶנֱעַנׁש  הּוא   ,ְלֵהֶפ

ִיְׂשָרֵאל ְּבֶׁשל ָהֲעבֹוָדה ַהָּקָׁשה ֶׁשֵהִׁשית ֲעֵליֶהם.

ָהֵעת  אֹוָתּה  ָּכל  ַאֵחר:  ְּבֹאֶפן  ֵּבֵאר  ְּבלּוָלה‘  ’ִמְנָחה  ַּבַעל  ְוִאּלּו 
ֶׁשִהְׁשַּתְעְּבדּו ִיְׂשָרֵאל ְלִמְצַרִים, ָמְנעּו ֵמֶהם ַהִּמְצִרים ְלִהְתַּפֵּלל 
ַהִּמְצִרית  ָהֻאָּמה  ְוָכל  ִמְצַרִים   ֶמֶל ְּכֶׁשֵּמת   ַא ְמצּוָקָתם,  ַעל 
ָהְיָתה ֲעסּוָקה ְּבָיגֹון ַוֲאָנָחה, ֲאַזי ִנְּצלּו ַהְּיהּוִדים ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות 
ְוָעׂשּו ַעְצָמם ֶנֱאָנִחים ּוִמְצַטֲעִרים ַעל מֹותֹו, ְּבעֹוד ְּבִלָּבם ָזֲעקּו 

ְוִהְתַחְּננּו ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים.

ְזָעָקה ֵמעֶֹמק ֵלב ָּתִמיד ִנְׁשַמַעת
"ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאקִים ִמן ָהֲעבָֹדה“ (שם)

ַהָּגאֹון ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ִיְצָחק ְפִריד ֵמָראֵׁשי ְיִׁשיַבת וֹולֹוזִ‘ין ָּתָהה 
ַעל ֻנַּסח ִּבְרַּכת ”ְׁשַמע קֹוֵלנּו ה‘ ֱאֵקינוּ“: ַמּדּוַע ָאנּו ַמְכִליִלים 

’ְׁשַמע קֹוֵלנּו‘ ְוֵאיֶנּנּו ְמָפְרִטים ’ְׁשַמע ְּתִפָּלֵתנּו ּוַבָּקָׁשֵתנּו‘?

א  ַהְּזָעָקה  ִאם  ַאף  זֹוֵעק,  ְּבנֹו  ֶאת  ׁשֹוֵמַע  ָאב  ַּכֲאֶׁשר  ּוֵבֵאר: 
ִמָּיד  ֶאָּלא  ָאִדיׁש  ִיָּׁשֵאר  א  ֶׁשְּבַוַּדאי  ֲהֵרי  ְּכָלל,  ֵאָליו  ֻהְפְנָתה 
ִיְפֶנה ֵאָליו ְּכֵדי ְלָבֵרר ֶאת ִסַּבת ַזֲעָקתֹו. ָּכ ַּגם ָאנּו ְמַבְּקִׁשים 
ְלַזֲעָקֵתנּו  ָנא  ַהְקֵׁשב   - קֹוֵלנּו‘  ’ְׁשַמע  הּוא:   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש 
ַהָּצָרה  ֵמעֶֹמק  נֹוַבַעת  ְּכֶׁשַּזֲעָקֵתנּו  ְוַאף  ָּבִנים,  ַעל  ָאב  ְּכַרֵחם 

ֶׁשָּבּה ָאנּו ְׁשרּוִיים ְוֵאיָנּה מּוְפֵנית ֵאֶלי, ַהְקֵׁשב ָלּה ְוהֹוִׁשיֵענּו.

ַהָּפסּוק  ֶאת  זֹאְקַהְיים  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ֶזה  ְיסֹוד  ִּפי  ַעל 
ֶׁשְּלָפֵנינּו: ”ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאִקים ִמן ָהֲעבָֹדה“ - ַעל ַאף 
ֶׁשַּזֲעָקָתם ָהְיָתה ֵמֲחַמת ָהֲעבֹוָדה ַהָּקֶׁשה ְוָלאו ַּדְוָקא ִּכְתִפָּלה 
ָהֲערּוָכה ְלָפָניו ִיְתָּבַר, ְּבָכל זֹאת ָּפָנה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ְלַהְקִׁשיב 

ָלּה ּוָבא ְלהֹוִׁשיָעם.
’ִנְטֵעי ֵאיָתן‘ ִׁשְבָעֵאי עמ‘ יח

ְוָכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ַּדָּין ֱאֶמת
"ְוָאְמרּו ִלי ַמה ְּׁשמֹו ָמה אַֹמר ֲאֵלֶהם; ַוּיֹאֶמר ֱאקִים ֶאל מֶֹׁשה 

ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה“ (ג יג-יד)

ֶׁשל  ”חֹוָתמֹו  ִּכי:  ַצְּינוּ  א)  נה  (ַׁשָּבת  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
ִּכי  ַצִּדיִקים‘  ’ָאְרחֹות  ַּבַעל  ְוָכַתב  ֱאֶמת“,   - הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ַהָּדָבר ִנְרָמז ַּבִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ְׁשמֹו ֶׁשל ה‘: ”ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה“: 
”ֶאְהֶיה“ ְּבִגיַמְטִרָּיה כ“א, ְו“ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה“ ַהְינּו כ“א ְּפָעִמים 

כ“א, ֶׁשהּוא ַהְּסכּום ֶׁשל ַהִּמָּלה ’ֱאֶמת‘ ְּבִגיַמְטִרָּיה.

ֻיְמְּתקּו  ֱאֶמת‘,  ָה‘ִאְמֵרי  ָהַאְדמֹו“ר  הֹוִסיף  ֵאּלּו,  ְּדָבִרים  ִּפי  ַעל 
ִּדְבֵרי ַהַּפְיָטן ִּבְתִפַּלת מּוָסף ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה: ”ְוָכל ַמֲאִמיִנים 
ֶׁשהּוא ַּדָּין ֱאֶמת - ֶהָהגּוי ְּבֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה“, ִּכי ַּכְּמבָֹאר ְלֵעיל, 
ֵׁשם ֶזה הּוא ַהֵּמִעיד ַעל ָּכ ֶׁשחֹוָתמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ֱאֶמת.
’ִלּקּוֵטי ְיהּוָדה‘

ְסֻגָּלָתּה ֶׁשל ַהְזָּכַרת ְזכּות ָאבֹות
ַאְבָרָהם  ֱאקֵי  ֲאבֵֹתיֶכם  ֱאקֵי  ה'  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  תֹאַמר  "ּכֹה 
ְוֶזה  ְלֹעָלם  ְּׁשִמי  ֶזה  ֲאֵליֶכם  ְׁשָלַחִני  ַיֲעקֹב  ֵואקֵי  ִיְצָחק  ֱאקֵי 

ִזְכִרי ְלדֹר ּדֹר“ (ג טו)

ָּדַרׁש ַרִּבי ִיְצָחק ִמּוֹולֹוזִ'ין: ָּפסּוק ֶזה רֹוֵמז ַלְּיסֹוד ֶׁשִּלְמדּונּו ֲחָז“ל 
 ָּכ ְוַאַחר  ָמקֹום  ֶׁשל  ִׁשְבחֹו  ָאָדם  ְיַסֵּדר  ”ְלעֹוָלם  א):  לו  (ְּבָרכֹות 

ִיְתַּפֵּלל“, ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאָמר ָּכאן ִּבְתִחָּלה: ”ֱאֵקי ַאְבָרָהם... ִיְצָחק... 
ַיֲעקֹב“, ְוַאַחר ָּכ ֶנֱאָמר: ”ֶזה ְּׁשִמי ְלֹעָלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלדֹר“, ַהְינּו: 
”ּכֹה תֹאַמר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“- הֹוֶרה ָלֶהם ֶׁשְּבָכל ֵעת ֶׁשַּיַעְמדּו 
ְוַהֲחָסִדים  ַהּטֹובֹות  ֶאת  ְּתִחָּלה  ְלַהְזִּכיר  ַיְקִּפידּו  ִּבְתִפָּלה  ְלָפַני 

ֶׁשָּגַמְלִּתי ִעם ֲאבֹוֵתיֶהם ְוַרק ַאַחר ָּכ ַיַעְמדּו ְלִהְתַּפֵּלל.

ִמְּפֵני ָמה ּכֹה ָחׁשּוב ְלַהְקִּדים ִׁשְבחֹו ֶׁשל ָמקֹום ַלְּתִפָּלה? ֵּבֵאר 
זֹאת ַרִּבי ִיְצָחק ַעל ִּפי ָמָׁשל: ִאיׁש ָעִני ּוְׁשַבע ִיּסּוִרים, ֶהְחִליט 
ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ִלְסּבֹל יֹוֵתר. ִּבְנִחיׁשּות ָּפָנה הּוא ָלֲעָיָרה ַהְּסמּוָכה, 
ִּתְצַמח  ִקָּוה,   ָּכ ִמֶּמּנּו,  ֲאֶׁשר  ְונֹוַדע  ָּגדֹול  ְּגִביר  ִהְתּגֹוֵרר  ָׁשם 

ְיׁשּוָעתֹו.

ְוֻהְכַנס  ַהְּמֻהֶּדֶרת  ַהֶּדֶלת  ַעל  ָנַקׁש  ֶהָעִׁשיר,  ְלֵבית  ֶהָעִני  ִהִּגיַע 
ֶאל ַהַּבִית. ְּבתֹו ַהַּבִית, ַעל ַיד ֻׁשְלָחנֹו ֶׁשל ַהְּגִביר ֵהֵחל ְלַתּנֹות 
ֶאת ְסַאת ָצרֹוָתיו ְוִקָּוה ְלעֹוֵרר ֶאת ַרֲחָמיו ֶׁשל ֶּבן ִׂשיחֹו. ֶאָּלא 
ֶׁשַאַחר ֶׁשִּסֵּים ְּדָבָריו ְּבַבָּקָׁשה ֶׁשּיֹוִעיל ֶהָעִׁשיר ְלַהֲעִניק לֹו ְּבָיד 
ִמְּמצּוָקתֹו,  ִלְצִמיתּות  אֹותֹו  ְלַחֵּלץ  ֶׁשּיּוַכל  ָהגּון  ְסכּום  ְרָחָבה 
ֵהִגיב ֶהָעִׁשיר ִּבְפִליָאה: ”ּוַמּדּוַע ֶׁשֶאֱעֶׂשה זֹאת?! ַמּדּוַע ֶׁשֶאֵּתן 
ּוְמֻסָּגל  ָרִגיל  ֶׁשֲאִני  ִמְּכִפי  מֹוִנים  ֲעֶׂשֶרת  ְמֻרָּבה  ְצָדָקה   ְל
ְלַהֲעִניק ַלֲאֵחִרים? ְוִכי ְקרֹוב ִמְׁשַּפְחִּתי ַאָּתה, אֹו ֶׁשָּמא ִנְמָנה 

ַאָּתה ַעל ׁשּוַרת ְיִדיַדי ַהְּקרֹוִבים?!“

ָוָרם  ַהָּיָקר  ”ֲאדֹוִני  ְואֹוֵמר:  ֶלָעִׁשיר  ֶזה  ֻאְמָלל  ִנַּגׁש  ָהָיה  ִאּלּו 
ַהַּמֲעָלה, ֲהלֹוא ַהּכֹל ַמִּכיִרים אֹוְת ְּכטֹוב ּוֵמיִטיב, ְוַאף ִעם ֲאִבי 
ֲהלֹוא  ַּתְכִלית“,  ֵאין  ַעד  טֹובֹות  ַלֲעׂשֹות  ָהִייָת  ָרִגיל  ְזֵקִני  ְוִעם 

ְּבַוַּדאי ֶׁשָהָיה זֹוֶכה ֵמֶהָעִׁשיר ְלַיַחס ׁשֹוֶנה ַלֲחלּוִטין.

ָּכ, ְלַהְבִּדיל, ַּגם ָלנּו ָנַתן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ֶאת ְסֻגַּלת ַהְזָּכַרת ְזכּות 
ְּׁשִמי  ֶזה  ִיְׂשָרֵאל...  ִלְבֵני  ּתֹאַמר  ”ּכֹה  ְלמֶֹׁשה:  ְּכֶׁשהֹוָרה  ָאבֹות 
ֶאת  ַיְזִּכירּו  ָלֶהם  ֶׁשַּצר  ֵעת  ְּבָכל   - ּדֹר“  ְלדֹר  ִזְכִרי  ְוֶזה  ְלֹעָלם 
ִּכי  ַהְּקדֹוִׁשים,  ַלֲאבֹוֵתיֶהם  טֹוִבים  ֲחָסִדים  ֶׁשָּגַמְלִּתי  ָהֻעְבָּדה 

ְזכּות זֹו ַּתֲעמֹד ָלֶהם ְלעֹוָלם, ְוִזָּכרֹון ֶזה ִיָּזֵקף ִלְזכּוָתם ְלדֹוֵרי 
ּדֹורֹות.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם

ָאֵמן ִּבְמִתינּות
ּבֹא  ִמַהְרֶּתן  ַמּדּוַע  ַוּיֹאֶמר  ֲאִביֶהן  ְרעּוֵאל  ֶאל  "ַוָּתבֹאָנה 

ַהּיֹום" (ב יח)

 ְלָכ ֶרֶמז  ’ָאֵמן‘.  ֵּתבֹות  סֹוֵפי   - ַהּיֹום“  ֹּבא  ”ִמַהְרֶּתן 
ְלַקֵּצר  אֹו  ְלַאֵחר  [א  ִּבְמִתינּות  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ֶׁשֵּיׁש 
 ֶמֶל ’ֵאל  ֲאִמיַרת  ְּכִׁשעּור  ָּבּה   ְלַהֲאִרי ֶאָּלא  ַּבֲעִנָּיָתּה 
ְּבָאֵמן   ַהַּמֲאִרי ”ָּכל  ֲחָז“ל:  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכִפי  ֶנֱאָמן‘] 

ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו“ (ְּבָרכֹות מז א).

’ּתֹוָרה ִמִּסיַני‘ ְׁשמֹות ב יח
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ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ

'ַהָּׂשָרף' ַרִּבי ַחִּיים ְיִחיֵאל ִמּמֹוְגֵיִליְנָצא ְּבֶקֶרב ְיהּוֵדי  ָּגדֹול ָהָיה ְׁשמֹו ֶׁשל 
ַּגִלּיְצָיה, ְוַרִּבים ָחְרדּו ְלמֹוָצא ִּפיו. 

ָּפְתָחה  ְּתִפָּלתֹו  ַהְּתִפָּלה.  ַּבֲעבֹוַדת  ִּבְמֻיָחד  ִהְתַּבְּטָאה  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַּגְדלּותֹו 
ּתֹוכֹו   ְּבתֹו ֶׁשָּבֲעָרה  ָהֵאׁש  ֶהָעִׁשיר.  ָהרּוָחִני  ְלעֹוָלמֹו  צַֹהר  ֲחִסיָדיו  ִּבְפֵני 
ִהְתָּפְרָצה ִמַּפַעם ְלַפַעם ֶּדֶר ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה ֶׁשָהיּו יֹוְצאֹות ִמִּפיו ְּבֵאיָמה 
ּוְבִיְרָאה, סֹוֶחֶפת ַאֲחֶריָה ֶאת ָּכל ַהּנֹוְכִחים ֶׁשָהיּו ִמְתַעִּלים ַאף ֵהם ֵמַעל 

ְלַהָּׂשגֹוֵתיֶהם ּוִמְתרֹוְמִמים עֹוד ָועֹוד ַּבֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה.

ֲעבֹוָדתֹו ִהְתִחיָלה ְּכָבר ִלְפנֹות ּבֶֹקר, ֵעת ָהָיה ַמְׁשִּכים קּום ַלֲהגֹות ְּבתֹוָרה 
ַּכֲהָכָנה ַלֲעִמיָדה ִּבְפֵני ַהֶּמֶל. ֲהָכָנה זֹו ָיְכָלה ְלִהָּמֵׁש ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות ֶׁשַרק 

ְּבִסּיּוָמן ִנַּגׁש ַהַּצִּדיק ַלֲעבֹוַדת ה‘ ְּבִסּלּוִדין, ְּבַצְוָּתא ֲחָדא ִעם ְקַהל ֲעָדתֹו.

ִיְתַאֵחר  ֶׁשִאם  ֵמֲחִסיָדיו,  ַהָּׂשָרף  ִּבֵּקׁש  ְּדִצּבּוָרא  ְלִטְרָחא  ִיְגרֹם  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי 
יֹוֵתר ִמָּיִדי ַּבֲהָכנֹוָתיו, ַאל ַיְמִּתינּו לֹו ֶאָּלא ִיְפְּתחּו ִּבְתִפָּלה ִּבְלָעָדיו.

*

ְּבַאַחד ַהָּיִמים, ֵאַרע ֶׁשִהְתָאֵר ַהְּזַמן ֵמֵעֶבר ַלְּמׁשָֹער ְוָהַרִּבי ֶטֶרם הֹוִפיַע 
ְּבֶפַתח ֵּבית ַהִּמְדָרׁש. ָהֵעיַנִים ֻּכָּלן ָהיּו ְנׂשּואֹות ֶאל ַהֶּדֶלת, ַא זֹו ּבֹוְׁשָׁשה 
ַרָּבם  ְּבִלי  ִּבְתִפָּלה  ְלַהְתִחיל  ַהֲחִסיִדים  ֶנֶאְלצּו  ְּבֵרָרה  ְּבֵלית  ִמְּלִהָּפַתח. 

ַהָּדגּול.

ַהֶחֶדר  ְּכֶׁשְּבַצד  ַּבּתֹוָרה,  ְוָהָגה  ְּפִניָמה  ַּבּקֶֹדׁש  ַהַּצִּדיק  ָיַׁשב  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה 
ָעַמד ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ַּתְלִמיָדיו ּוַמָּבטֹו ָנע ֵּבין ַהָּׁשעֹון ְלֵבין ָהַרִּבי ֲחִליפֹות. 
 ִהְמִׁשי ָהַרִּבי   ַא ַהִּמְתַּפְּלִלים,  קֹולֹות  ָּבְקעּו  ַהְּנעּוָלה  ַלֶּדֶלת  ִמַּבַעד 
ִלְפסַֹע  ְוֵהֵחל  מֹוָׁשבֹו  ִמְּמקֹום  ָהַרִּבי  ִנְנַער  ְלֶפַתע  ִּבְדֵבקּות.  ְּבִלּמּודֹו 

ִנְרָּגׁשֹות ָהלֹו ָוׁשֹוב ְּכֶׁשִּמְצחֹו ְמֻכָּוץ ֵמִהְרהּוִרים.

ְלַאַחר ַּכָּמה ַּדּקֹות ָנַטל ֶאת ַהַּטִּלית ַהְּמֻקֶּפֶלת ְוִהִּניָחּה ַעל ְּכֵתפֹו. ִנְרֶאה 
ִלְצעֹד   ִהְמִׁשי ׁשּוב  ִהֵּנה –   ַא ִּבְתִפָּלתֹו,  ְלַהְתִחיל  ִמְתּכֹוֵנן  הּוא  ִּכי  ָהָיה 
ַעד  ִמְסָּפר,  ְּפָעִמים  ַעְצמֹו  ַעל  ַהַּמֲחֶזה  ָׁשב  ַהָּבָאה  ַּבָּׁשָעה  ַהֶחֶדר.   ְלאֶֹר
ָעסּוק  ֶׁשָהָיה  ַלְּמָׁשֵרת  ְוָקָרא  ַהֶּדֶלת  ֶאת  ָּפַתח  ְּבַאַחת,  ָהַרִּבי  ֶׁשֶּנֱעַצר 

ְּבאֹוָתּה ֵעת ְּבִעְנָיָניו ְּבִצּדֹו ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהַּבִית.

ַהְּמָׁשֵרת ִמֵהר ְלהֹוִפיַע ְוָהַרִּבי ִמָּיד ִהְקָׁשה ְּבָפָניו, ְּכֶׁשֹּקֶצר רּוַח ִנַּכר ְּבקֹולֹו:

”ְּכלּום זֹוֵכר ַאָּתה ֶׁשָּנַסְענּו ִלְפֵני ָׁשבּועֹות ֲאָחִדים ַלֲעָיָרה ְּפלֹוִנית?“

ַהְּמָׁשֵרת ֵהִניד רֹאׁשֹו ְּבִחּיּוב, ְוָהַרִּבי ִהְמִׁשי ִלְׁשאֹל: ”ַהִאם זֹוֵכר ַאָּתה ִּכי 
ְּבֶדֶר ָחזֹור ִנְׁשַּבר ֶאָחד ֵמאֹוַפֵּני ַהֶּמְרָּכָבה?“

”ְוֵכיַצד  ְוָׁשַאל:  נֹוֵקב  ַמָּבט  ָהַרִּבי  ּבֹו  ָנַתן  ְוָאז  ִּבְתִמיָהה,  ִהְנֵהן  ַהְּמָׁשֵרת 
ִהְמַׁשְכנּו ִּבְנִסיָעה?“

”ְלֵמיַטב ִזְכרֹוִני, ַּבְּכָפר ַהָּסמּו, ַּבֲחֵצרֹו ֶׁשל ַהַחְלָּבן ַהְּיהּוִדי ִהְבַחְנִּתי ְּבַגְלַּגל 
ַמְתִאים ֶׁשָעַמד ְלא ִׁשּמּוׁש. ִנַּגְׁשִּתי ְלַבַעל ַהַּבִית ּוִבַּקְׁשִּתי ְלׁשֹוֲאלֹו ְוַהָּלה 

ֶנְעַּתר ְלַבָּקָׁשִתי“, ֵהִׁשיב ַהְּמָׁשֵרת.

”ַהִאם ֵהַׁשְבָּת לֹו ֶאת ַהַּגְלַּגל ַּבֲחָזָרה?“, ָׁשַאל ָהַרִּבי.

”א...“, ָנבֹו ַהְּמָׁשֵרת, ”ַעד ּכֹה א ֵהַׁשְבִּתי לֹו ֶאת ַהַּגְלַּגל, ָהִעְנָין ָּפַרח 
ִמִּזְכרֹוִני ַלֲחלּוִטין!“  

”הֹוֵאל ֵאפֹוא“, ִצָּוה ָהַרִּבי, ”ְוֵתֶכף ּוִמָּיד ְׂשכֹר ָל ֲעָגָלה ַאֶחֶרת. ַהְטֵען ָנא 
 ָעֶליָה ֶאת ַהַּגְלַּגל ְוַסע ַלְּכָפר ְּכֵדי ַלֲהִׁשיבֹו ִלְבָעָליו. ָאָּנא, ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִמְּמ

ֶׁשֹּלא ְלִהְתַמְהֵמַּה ָּכאן ַאף א ֶרַגע ֶאָחד ִמּיֹוֵתר!“

ַרק  ְמֻבָּקׁשֹו.  ֶאת  ְלַמֵּלא  ַהְּמָׁשֵרת  ָרץ  ּוִמָּיד  ָהַרִּבי,  ִמִּפי  ַהָּדָבר  ָיָצא   ַא
ָהַרִּבי  ֶנֱאַנח  ֶהָחֵצר  ִמן  ַהּיֹוֵצאת  ָהֲעָגָלה  אֹוַפֵּני  ֲחִריקֹות  ִנְׁשְמעּו  ַּכֲאֶׁשר 

ַאְנַחת ְרָוָחה, ּוָפָנה ְלִהְתַעֵּטף ְּבַטִּליתֹו.

ַהַּתְלִמיד ֶׁשָּצָפה ִמן ַהַּצד ַּבִהְתַרֲחׁשּות ָהָיה ָהמּום. הּוא ֵהִבין ִּכי ַהַּגְלַּגל 
ִמן  ֶזה  יֹום  ִנְׁשַּתָּנה  ָמה  ֵהִבין  א   ַא ַעָּתה,  ַעד  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ִעֵּכב  ֶהָחֵסר 

ַהָּיִמים ַהּקֹוְדִמים ֶׁשַאף ָּבֶהם ִנְמָצא ַהַּגְלַּגל ַהָּׁשאּול ִּביֵדי ָהַרִּבי.

ִהְתָּבְרָרה  ְׁשִליחּותֹו,  ִמִּבּצּוַע  ַהַּׁשָּמׁש  ְּכֶׁשָּׁשב  ָׁשעֹות,  ַּכָּמה  ְלַאַחר  ַרק 
ַהְּתמּוָנה ִּבְמָאּה.

ֵּביתֹו  ְּבֶפַתח  עֹוֵמד  ”ְּפַגְׁשִּתיו  ַהַּׁשָּמׁש,  ִסֵּפר  ַהַחְלָּבן“,  ְלֵבית  ”ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי 
ְּכֶׁשֶעְגָלתֹו ֲעמּוָסה ְּבַכֵּדי ָחָלב ְוהּוא אֹוֵבד ֵעצֹות. ִמְסַּתֵּבר ִּכי ַאַחר ֶׁשִּמֵּלא 
ֶאת ָהֲעָגָלה ַעד ֻּתָּמּה, ִנְׁשַּבר ֶאָחד ֵמאֹוַפֶּניָה. הּוא ִנַּגׁש ֶלָחֵצר ָהֲאחֹוִרית 
ְּכֵדי ִלּטֹל ִמָּׁשם ֶאת ַהַּגְלַּגל ַהִחּלּוִפי, ְוָאז ִנְזַּכר ִּכי ִהְׁשִאיל ִלי ֶאת ַהַּגְלַּגל 
ֵעיָניו  אֹורּו  ִמָּיד  ַהַּגְלַּגל,  ּוְבָיִדי  הֹוַפְעִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ִּבְרׁשּותֹו.  ֶׁשָהָיה  ָהַאֲחרֹון 
ֶׁשל ַהַחְלָּבן. ְוהּוא ִמֵהר ְלַהְרִּכיבֹו ּתֹו ֶׁשהּוא ַמְפִטיר ְלֶעְבִרי: ’ִאּלּו ָהִייָת 
ֶנֶזק  ִלי  ִנְגַרם  ְוָהָיה  ַלֲחלּוִטין,  ַמְחִמיץ  ָהָיה  ֶהָחָלב  ַקָּלה,  ְּבָׁשָעה  ְמַאֵחר 

ָעצּום!‘“

’ֱאמּוֵני ַעם ְסֻגָּלה‘ ח“א ִסּפּור יז

ְּתִפַּלת ’מֹוֶדה ֲאִני‘
ּוְמֻיָחד  ִנְפָלא  ְוֶׁשַבח  הֹוָדָאה  ֶׁשַּמהּוָתּה  ְקָצָרה  ְּתִפָּלה  ָאנּו  נֹוְׂשִאים  ָהֵעיַנִים  ְּפִקיַחת  ִעם  ִמָּיד  ּבֶֹקר,  ְּבָכל 
ֶאֶמׁש  ֵאָליו  ֶׁשֲהַׁשְבנּוָה  ַאַחר  ּוְנִקָּיה,  ְטהֹוָרה  ְּכֶׁשִהיא  ִנְׁשָמֵתנּו  ֶאת  ַעָּתה  ֶזה  ָלנּו  ֶׁשֶהֱחִזיר  ָהעֹוָלם  ְלבֹוֵרא 

ְּכִמיֵדי ַלְיָלה.
ְּתִפָּלה ְמֻיֶחֶדת זֹו ֲאֶׁשר א ִנְזְּכָרה ְּבִדְבֵרי ֲחָז“ל אֹו ְּבִחּבּוֵריֶהם ֶׁשל ַרּבֹוֵתינּו ָהִראׁשֹוִנים, הּוְבָאה ָלִראׁשֹוָנה 
ַּבֵּסֶפר ’ֵסֶדר ַהּיֹום‘ (ֵסֶדר ַהְׁשָּכַמת ַהּבֶֹקר) ְלַרִּבי מֶֹׁשה ֶּבן ָמִכיר ֶׁשָהָיה ִמְּמֻקְּבֵלי ָהִעיר ְצַפת ִלְפֵני ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות 

ָׁשָנה, ּוִמְנַהג ֲאִמיָרָתּה ִנְפַסק ַלֲהָלָכה ְּב‘ָמֵגן ַאְבָרָהם‘ (ד כח) ּובְ‘ִמְׁשָנה ְּברּוָרה‘ (א ח).
ְּתִפָּלה  ֶׁשִּתְּקנּו  ָמָצאנּו  ג)  ז  (ְּתִפָּלה  ָּבַרְמָּב“ם  ְּכצּוָרָתם  ֶׁשִּנְפְסקּו  ב)  ס  (ְּבָרכֹות  ַהְּגָמָרא  ְּבִדְבֵרי  ְּכָבר  ְלַמֲעֶׂשה, 
ְמֻיֶחֶדת ְלָאְמָרּה ִמָּיד ִעם ְּפִקיַחת ָהֵעיַנִים, ְּבעֹוד ָהָאָדם ַעל ִמָּטתוֹ, ֲהלֹוא ִהיא ְּתִפַּלת ’ֱאַקי ְנָׁשָמה‘. ֶאָּלא 
ָהֲאָנִׁשים  ֶׁשָהיּו  ֲחָז“ל  ֶׁשל  ִּבְזַמָּנם  ַרק  ָנֲהגּו  ַהָּללּו  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ִּכי  ָׁשם  ָהַרְמָּב“ם  ְמָפְרֵׁשי  ֵהִעירּו  ֶׁשְּכָבר 
ׁשֹוְמִרים ַעל ְיֵדיֶהם ֶׁשִּתָׁשַאְרָנה ְנִקּיֹות. ַא ְּבָיֵמינּו - ָהָאָדם ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְזִּכיר ֵׁשם ָׁשַמִים ְּבֶטֶרם ִיּטֹל ָיָדיו. 

ְלָכ ִּתֵּקן ַּבַעל ”ֵסֶדר ַהּיֹום“ ֶאת ְּתִפַּלת ’מֹוֶדה ֲאִני‘ ֶׁשֵאין ָּבּה ַהְזָּכַרת ֵׁשם ּוַמְלכּות. 
ִסַּבת ֲאִמיַרת ”מֹוֶדה ֲאִני“ ִמָּיד ְּבֵעת ַהִּקיָמה

ָּכָאמּור, ַהִּסָּבה ֶׁשִּתֵּקן ַּבַעל 'ֵסֶדר ַהּיֹום' ֶאת ְּתִפַּלת 'מֹוֶדה ֲאִני' ִּבְמקֹום 'ֱאַקי ְנָׁשָמה', ִהיא ִמּׁשּום ֶׁשְּבָׁשְכֵבנוּ 
ֵיׁש  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ֶאָּלא  ּוַמְלכּות.  ֵׁשם  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ְּתִפָּלה  לֹוַמר  ְיכֹוִלים  ֵאיֶנּנּו   ּוְלִפיָכ ְנִקּיֹות,  ֵאיָנן  ָיֵדינּו  ַּבִּמָּטה 
ְלָהִבין: ִמְּפֵני ָמה ָחׁשּוב ָּכל ָּכ ֶׁשּנֹאַמר ְּתִפָּלה זֹו ַּדְוָקא ָּבֶרַגע ָהִראׁשֹון ֶׁשָאנּו ִמְתעֹוְרִרים ִמְּׁשָנֵתנּו, ַמּדּוַע 

ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְמִּתין ְמַעט ַעד ַאַחר ְנִטיַלת ָיַדִים?
ֶהְסֵּבר ִנְפָלא ְלָכ ָאַמר ַהָּגאֹון ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ִּפיְנקּוס ָזָצ“ל: ְּבַמֲהַל ַהּיֹום ָעלּול ָהָאָדם ְלִהָּכֵׁשל ְּבִהְזַּדְּמֻנּיֹות 
ָּכָראּוי  ְמַדְקֵּדק  ֶׁשֵאינֹו  אֹו  ָאסּור,  ִּדּבּור  ִמִּפיו  יֹוֵצא  ְלִעִּתים  ָּכָראּוי,  ֶנֱאֶמֶרת  ֵאיָנּה  ְּתִפָּלתֹו  ְלִעִּתים  ׁשֹונֹות. 

ְּבַאַחת ַהֲהָלכֹות.
ִאם הּוא ִנְכַׁשל ְּכתֹוָצָאה ִמָּטעּות ִמְקִרית – ָיכֹול הּוא ִלְזּכֹות ִלְמִחיָלה. ֲהֵרי א ִנְּתָנה ּתֹוָרה ְלַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת, 
ְוַגם ַהֵּיֶצר עֹוֵמד ָּכל ָהֵעת ּוְמַנֶּסה ְלַהְכִׁשילֹו. ַא ִאם ִסַּבת ִּכְׁשלֹונוֹ נֹוַבַעת ֵמחֶֹסר ְיִדיָעתֹו ְוַהָּכָרתֹו ַּבְּיסֹוד 
ַהְּבִסיִסי ְּבַחֵּיי ָהָאָדם ּוְבחֹוָבתֹו ְּבעֹוָלמֹו, ִאם ֲחֵסָרה לֹו ַהְּיִדיָעה ִּכי ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר הּוא ָאדֹון ְלָכל ַהִּנְבָרִאים 
ְוִנְׁשמֹוֵתינּו ְּפקּודֹות ְּבָידֹו, ּוְלִפיָכ חֹוָבֵתנּו ִלְהיֹות ְמֻׁשְעָּבִדים לֹו ְּבָכל ַמֲעֵׂשינּו - ֲהֵרי ֶׁשְּמעֹוֵרר הּוא ָעָליו 

ְּתִביָעה ֲעצּוָמה!
ָאנּו  ַהּכֹל  ִלְפֵני  ִּכי  ָמֵלא  ְּבֶפה  ְלַהְצִהיר  ִהיא  ַּבּבֶֹקר,  ְּבקּוֵמנּו  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשָעֵלינּו  ָהִראׁשֹוָנה  ַהְּפֻעָּלה   ,ְלִפיָכ
מֹוִדים ּוַמִּכיִרים ֶׁשַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר הּוא ֶזה ֶׁשָּנַתן ָלנּו ֶאת ַהְּזכּות ְוַהּכֹחַ ִלְחיֹות ָּבעֹוָלם, ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן נּוַכל 

ְלַהְתִחיל ַּבֲעבֹוַדת ַהּיֹום (’ֶנֶפׁש ִׁשְמׁשֹון‘ ַעל ִסּדּור ַהְּתִפָּלה עמ‘ ט). 
הֹוָדַאת ַּבַעל ִּדין

ְּתִפָּלה 'מֹוֶדה ֲאִני' ּפֹוַתַחת ִּבְלׁשֹון 'הֹוָדָאה', ּוֵבֵאר ְּגאֹון ַהַּמְחָׁשָבה ַרִּבי ִיְצָחק הּוְטֶנר ָזָצ“ל, ִּכי ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש 
ֵיׁש ַלִּמָּלה ’הֹוָדָאה‘ ְׁשֵני ֵּפרּוִׁשים: ָהִראׁשֹון הּוא ’הֹוָדָאה ַעל ֶהָעָבר‘ - ַהְינּו ַהָּכַרת טֹוָבה ְלִמי ֶׁשֵהיִטיב ִעָּמנּו, 

ְוַהֵּׁשִני הּוא ְלׁשֹון ’הֹוָדַאת ַּבַעל ִּדין‘ ְּדַהְינוּ ַהְסָּכָמה ְלַדַעת ַהּזּוָלת.
ַּבּטֹובֹות ַהַּנֲעׂשֹות ’ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו‘, ֶטַבע ְּתכּוַנת ָהָאָדם ִהיא ִלְׁשאֹף ָּתִמיד ִלְהיֹות ָסמּו ַעל ֻׁשְלַחן ַעְצמֹו 
ִמְּבִלי ְלִהְזַּדֵּקק ַלּזּוָלת, ְוַכֲאֶׁשר הּוא ֶנֱאָלץ ְלַקֵּבל טֹוָבה ֵמֵרֵעהּו ּומֹוֶדה לֹו ַעל ָּכ, ֵיׁש ְּב‘תֹוָדה‘ זֹו ַּגם ֵמֵעין 
’הֹוָדַאת ַּבַעל ִּדין‘, ִּכי ַהַּפַעם א ִהְצִליַח ְלַהְגִׁשים ְׁשִאיָפתֹו ְוֶנֱאַלץ ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבטֹוָבתֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו, ֻעְבָּדה 

ֶׁשֲעלּוָלה ְלַהְקׁשֹות ַעל ְּפֻעַּלת ַההֹוָדָאה.
הֹוָדאֹות  סּוֵגי  ְׁשֵני  ְּבֻחָּבּה  טֹוֶמֶנת  ’ּתֹוָדה‘  ֶׁשַהִּמָּלה  ָהֻעְבָּדה  ְיִדיַעת  ַלָּמקֹום‘  ָאָדם  ְל‘ֵבין  ַהָּקׁשּור  ְּבָכל   ַא
ֲחׁשּוָבה ּוְנחּוָצה ְּביֹוֵתר, ִּכי ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ְּבֶזה ָהעֹוָלם ִהיא ְלָׁשֵרׁש ִמִּקְרּבֹו ֶאת ְּתחּוַׁשת: ’ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי‘ 
ַהֻּמְׁשֶרֶׁשת ּבֹו, ְוַכֲאֶׁשר הּוא מֹוֶדה ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ַהַחִּיים ַהְּמסּוִרים ְּבָידֹו, ֲהֵרי זֹו ְּבֶעֶצם ’הֹוָדָאה‘ ִּכי 
הּוא ַמִּכיר ְּבָכ ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵאין לֹו ֵמַעְצמֹו ְּכלּום, ְוָכל ַהְצָלחֹוָתיו ֵהן ַרק ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא (’ַּפַחד ִיְצָחק‘ ֲחֻנָּכה 

ַמֲאָמר ב פ“ב). 

ַרָּבה ֱאמּוָנֶת
ְטרּוָדה  ִמַּמַעל  ֱאַּק  ֵחֶלק  ֶׁשִהיא  ִנְׁשָמֵתנּו  שג):  עמ‘  ּבּוַדֶפְּשׁט  (מהד‘  ְלַרִׁש“י  ַהַּפְרֵּדס  ְּבֵסֶפר  הּוָבא  ִנְפָלא  ָּדָבר 
ַוֲעסּוָקה ְּבֶמֶׁש ָּכל ַהּיֹום [ְּבִמְלֶחֶמת ַהֵּיֶצר] ְוֵאין ָלּה ָמנֹוַח, ְלִפיָכ ְּכֶׁשַּמִּגיָעה ְׁשַעת ַהֵּׁשָנה ְוִהיא מֹוֵצאת סֹוף 
סֹוף ְמנּוָחה ְּבֵצל ַּכְנֵפי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ׁשּוב ֵאין ִהיא רֹוָצה ָלׁשּוב ִלְבָעֶליָה ַּבּבֶֹקר. ַא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
מֹוֶרה ָלּה: ”ׁשּוִבי ִלְמקֹוֵמ! ָאָדם ֶזה ֶהֱאִמין ִלי ְוִהְפִקיד ֶאְצִלי ֶאת ִנְׁשָמתֹו ְּבֵליל ָהֶאְתמֹול ַעל ַּדַעת ֶׁשַאְחִזיר 
ֶנֱאָמן  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   –  ‘ֱאמּוָנֶת ’ַרָּבה  ֶנֱאָמר:   ְלִפיָכ ֶזה“.  ֵאמּון  ְלָהֵפר  רֹוָצה  ֵאיִני  ְלָמֳחָרת.   אֹוָת לֹו 

ְלַהְחִזיר ַּבּבֶֹקר ֶאת ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשָהיּו ֻמְפָקדֹות ֶאְצלֹו.
ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ְׁשִנּיֹות ּגֹוָרִלּיֹות

נֹוְירֹולֹוִגים  ְמאֹות  ִהִּגיעּו  ֶׁשֵאָליו  ֶנְחָׁשב,  נֹוְירֹולֹוִגים  ֶּכֶנס  ֶׁשל  ְּבִעּצּומוֹ  ֶׁשִהְתַרֵחׁש  ְמַעְנֵין  ְּבִסּפּור  ְנַסֵּים 
ְּבִכיִרים ִמָּכל ַרֲחֵבי ָהעֹוָלם.

ֶאָחד ִמּמֹוְׁשֵבי ַהֶּכֶנס ָעַסק ְּבֵחֶקר ַהִּסָּבה ֶׁשְּבִגיָנּה ִמְתַרֲחִׁשים ֵארּוֵעי ִהְתַעְּלֻפּיֹות ַרִּבים ִּבְׁשעֹות ַהּבֶֹקר ִמָּיד 
ְלַאַחר ַהִּקיָמה ֵמַהִּמָּטה, ּתֹוָפָעה ֶׁשְּבאֹוָתּה ֵעת ֵהִדיָרה ֵׁשָנה ֵמֵעיֵניֶהם ֶׁשל חֹוְקִרים ַרִּבים.

זֹו.  ְּבסּוְגָיה  ָׁשִנים  ַרב  ֶמְחָקר   ֶׁשָעַר ַהחֹוְקִרים  ִמְּבִכיֵרי  ַאַחד  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ַרב  ְּבֶקֶׁשב  ִנְׁשְמעּו  זֹו  ְּבִמְסֶּגֶרת 
ָלקּום  ָהְרִגיִלים  ֲאָנִׁשים  ֵאֶצל  ְּבִעָּקר  ִנְגָרמֹות  ֵאּלּו  ֶׁשִהְתַעְּלֻפּיֹות  ַלַּמְסָקָנה  ִהִּגיַע  ִּכי  ַהחֹוֵקר  ָטַען  ִּבְדָבָריו 
ְמנּוָחה  ֶׁשל  ְׁשִנּיֹות  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ִּכי  ִנְכַּתב  ַהֶּמְחָקר  ְּבתֹוְצאֹות  ֵמַהֵּׁשָנה.  ִהְתעֹוְררּוָתם  ִעם  ִמָּיד  ִמִּמָּטָתם 
ֶהְכֵרִחּיֹות ְלָכל ָאָדם ִלְפֵני ִקיָמה ִמֵּׁשָנה ְמֻמֶּׁשֶכת, ְּכֵדי ֶׁשַהָּדם א ִיְזרֹם ַלּמַֹח ִּבְמִהירּות ַרָּבה ִמֵּדי ֶׁשֲעלּוָלה 

ִלְגרֹם ְלִהְתַעְּלפּות.
ְלִפיָכ הּוא ַמְמִליץ ְלָכל ָאָדם, ִּכי ְלַאַחר קּומֹו ִמְּׁשָנתֹו ֵיֵׁשב ְוִיְסּפֹר ַעד ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה, ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ָיקּום 

ַעל ַרְגָליו. ַהַהָּצָעה ָזְכָתה ִלְתׁשּואֹות.
אֹו ָאז ַאַחד ַהּנֹוְכִחים, ְּפרֹוֶפסֹור ְיהּוִדי ַּבַעל ֵׁשם, ִּבֵּקׁש ֶאת ְרׁשּות ַהִּדּבּור ְוָאַמר:

ֶׁשִזָּּכנוּ  ַעל  עֹוָלם  ְלבֹוֵרא  ְמֻיֶחֶדת  הֹוָדָיה  ְּתִפַּלת  ּבֶֹקר  ְּבָכל  לֹוַמר  ַעִּתיק  ִמְנָהג  ַקָּים  ַהְּיהּוִדים  ”ֶאְצֵלנּו 
ְלִהְתעֹוֵרר ְּבִריִאים ּוְׁשֵלִמים – ְּתִפַּלת ’מֹוֶדה ֲאִני‘“.

הּוא ִצֵּטט ִמּתֹו ֵסֶפר ’ִמְׁשָנה ְּברּוָרה‘ (א ח) ֶׁשָהָיה ְּבָידֹו, ֶאת ָמה ֶׁשָּכַתב ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ַעל ִּדְבֵרי ָהַרמָּ“א: 
”ּוִמָּיד ֶׁשֵּיעֹור ִמְּׁשָנתֹו ָיקּום ִּבְזִריזּות ַלֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו ִיְתָּבַר ְוִיְתַעֶּלה“ - ”ִיְׁשֶהה ְמַעט ְוא ַיֲעמֹד ִּפְתאֹום, 
ִּכי ֶזה ַמִּזיק ַלּגּוף... טֹוב לֹוַמר ֵּתֶכף ְּבקּומֹו: ’מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶני ֶמֶל ַחי ְוַקָּים ֶׁשֶהֱחַזְרָּת ִּבי ִנְׁשָמִתי ְּבֶחְמָלה 

.“‘ַרָּבה ֱאמּוָנֶת
קֶֹדם  ַהִּמָּטה  ַעל  ִּביִׁשיָבה  ֶנֱאֶמֶרת  ִהיא  ִמִּלים.  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ”ֵיׁש  ַהְּיהּוִדי,  ַהּנֹוְירֹולֹוג  ִסֵּים  זֹו“,  ”ִּבְתִפָּלה 

ַהִּקיָמה ַהֻּמְחֶלֶטת, ַוֲאִמיָרָתּה ְּבַכָּוָנה עֹוֶרֶכת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ְׁשִנּיֹות, ְּבִדּיּוק...“
ְוׁשּוב, ַּבַּפַעם ַהְּׁשִנָּיה ְּבאֹותֹו ַהֶּכֶנס, ֶהְחִריׁשּו ְמִחיאֹות ַּכַּפִים סֹוֲערֹות ֶאת ָהאּוָלם.

(’ָּבְרִכי ַנְפִׁשי‘ ח“ג עמ‘ תרב)

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
ַהִּסָּבה ֶׁשְּבִגיָנּה ִהְתַעְּכָבה ְּתִפַּלת ָהַרִּבי

ע ַמעּתַ ט ססִספפּפום  ַמּבָ ם
תעּכָבה מֹוֶדה ֲאִני 


