
ת ָנׂשֹא ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְלִהְתַוּדֹות ִמּתֹו ִׂשְמָחה ֶׁשל ִמְצָוה
"ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו" (ה ז)

ִמָּפסּוק ֶזה ָלַמד ָהַרְמָּב"ם (ְּתׁשּוָבה א א) ֶׁשְּכֵחֶלק ִמִּמְצַות ַהְּתׁשּוָבה, 
ָצִרי ַהחֹוֵטא ְלִהְתַוּדֹות ַעל ֲחָטָאיו. 

ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ָהַרְמָּב"ם ָנַתן ַהָּגאֹון ַרִּבי ִׁשְמעֹון סֹוֵפר ֵמֶעְרלֹוי ַטַעם 
ְּבקֹול  ְוא  ִּבְנִעיָמה,  ַהִּכּפּוִרים  ְּביֹום  ַהִּוּדּוי  ֲאִמיַרת  ְלִמְנַהג  ִנְפָלא 
 ּבֹוִכים – ְּכִפי ֶׁשָראּוי ָהָיה ְלָאָדם ַהִּמְתַוֶּדה ַעל ֲחָטָאיו ּוְפָׁשָעיו, ְוָכ
ִהְסִּביר: ַּבֲאִמיַרת ַהִּוּדּוי ָאנּו ְמַקְּיִמים ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן ַהּתֹוָרה, ָלֵכן 

ֵיׁש ְלַקֵּים זֹאת ְּבִׂשְמָחה ָּכָראּוי ִלְכבֹוָדּה ֶׁשל ִמְצָוה. 

'ִׁשיר ָמעֹון' ְליֹום ַהִּכּפּוִרים

ְּבָרָכה ַעל ִמְצַות ַהִּוּדּוי
ַרִּבים ָּתְמהּו: ֵּכיָון ֶׁשַּבֲאִמיַרת ִוּדּוי ְמַקְּיִמים ָאנּו ִמְצַות ֲעֵׂשה, ַמּדּוַע 
ֵאיֶנּנּו ְמָבְרִכים ַעל ִמְצַות ַהִּוּדּוי קֶֹדם ִקּיּוָמּה, ְּכֵׁשם ֶׁשְּמָבְרִכים ַעל 

ְׁשַאר ַהִּמְצוֹות?

ְּבׁשּו"ת 'ֵּבית ִיְצָחק' ֵּבֵאר זֹאת ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְצָחק ְׁשֶמעְלִקיׁש ִּבְׁשֵּתי 
ְּדָרִכים:

א. ָהַרְׁשָּב"א (ׁשּו"ת, א יח) ָּפַסק ֶׁשֵאין ְמָבְרִכים ַעל ִמְצָוה ֶׁשִּקּיּוָמּה 
ִמְתַאְפֵׁשר ָלָאָדם ַרק ְּבֶאְמָצעּות ֲעֵבָרה (ׁשּו"ת ָהַרְׁשָּב"א א יח). ְוִהֵּנה, 
ִקּיּוָמּה ֶׁשל ִמְצַות ַהִּוּדּוי ִמְתַאְפֵׁשר ַרק ְּכתֹוָצָאה ֵמֲעִׂשַּית ָהֲעֵבָרה, 

ָלֵכן ֵאין ְמָבְרִכים ָעֶליָה.

ַמהּוָתּה  ו),  או"ח  ח"ג  מֶֹׁשה'  'ְּדַבר  (ְרֵאה  ַהְּמָפְרִׁשים  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ב. 
ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות ִהיא ַהְצָהָרה ֶׁשָהָאָדם עֹוֶׂשה ֶאת ַהִּמְצָוה ַרק 
ֶׁשֹּלא  ְּכֵׁשם   ,ְלִפיָכ נֹוָספֹות.  ִסּבֹות  ֵמֲחַמת  ְוא  ה'  ִצּוּוי  ֵמֲחַמת 
ָראּוי ְלֵבן ֶׁשָעַבר ַעל ְרצֹון ָאִביו ּוָבא ְלַפְּיסֹו, לֹוַמר ְלָאִביו ִּכי הּוא 
ִמְתַנֵּצל ְּבָפָניו ַרק ִמּׁשּום ֶׁשָּכ ִצָּוהּו, ָּכ א ָראּוי ֶׁשַהָּׁשב ִּבְתׁשּוָבה 
ַיְכִריז ִּכי עֹוֶׂשה זֹאת ַרק ֵמֲחַמת ִצּוּוי ה', ֶאָּלא ַּדְוָקא ִמּתֹו ֶׁשהּוא 

ִמְתָחֵרט ֵמַעְצמֹו ַעל ֶחְטאֹו.

ֲעוֹונֹות ַנֲעִׂשים ִּכְזֻכּיֹות
"ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְוֵהִׁשיב ֶאת ֲאָׁשמֹו ְּברֹאׁשֹו" (ה ז)

ְּבֶדֶר ֶרֶמז ֵהִביא ַהַּמֲהָר"ם ַא"ׁש ְּבִסְפרֹו 'ִאְמִרי ֵאׁש':

ְּתׁשּוָבה  ָהעֹוֶׂשה  ִּכי  ב)  פו  (יֹוָמא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו 
ֵמַאֲהָבה – ְזדֹונֹות ַנֲעׂשֹות לֹו ִלְזֻכּיֹות, ְוִנְרֶאה ִּכי ְלָכ ָרְמָזה ַהּתֹוָרה 
ַחָּטאָתם  ֶאת  "ְוִהְתַוּדּו  ִמְצַות:  ּוְמַקֵּים  ֵמַאֲהָבה  ַהָּׁשב  ֶזה:  ְּבָפסּוק 
 – ְּברֹאׁשֹו"  ֲאָׁשמֹו  ֶאת  "ְוֵהִׁשיב  ּבֹו:  ֶׁשְּיֻקַּים  זֹוֶכה  ָעׂשּו",  ֲאֶׁשר 
ְלָפָניו,  ְוֵיְלכּו  ְיַקְּדמּוהּו  ָלבֹוא  ְוֶלָעִתיד  ִלְזֻכּיֹות,  ֵיָהְפכּו  ְזדֹונֹוָתיו 
ְּכַמֲאַמר ֲחָז"ל (סֹוָטה ג ב): "ָּכל ָהעֹוֶׂשה ִמְצָוה ַאַחת ָּבעֹוָלם ַהֶּזה – 
 ְמַקַּדְמּתֹו ְוהֹוֶלֶכת ְלָפָניו ָלעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְיַׁשְעָיה נח ח): 'ְוָהַל

."'ִצְדֶק ְלָפֶני

ְסֻגָּלה ְלֶזַרע ֶׁשל ַקָּיָמא
"ְוִאיׁש ֶאת ֳקָדָׁשיו לֹו ִיְהיּו" (ה י)

ַלּכֵֹהן  ְוָקָדִׁשים  ְּתרּוָמה  ֶׁשִּיֵּתן  ִמי  ֶׁשָּכל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר 
ַּבָּקָדִׁשים,  אֹוֵכל  ַזְרעֹו  ְוִיְהֶיה  ִלְכֻהָּנה  ְּבנֹוָתיו  ֶׁשָּיִּׂשיא  ִיְזֶּכה  ָּכָראּוי, 
אֹוֵכל  ִיְהֶיה  ַזְרעֹו   – ִיְהיּו"  לֹו  ֳקָדָׁשיו  ֶאת  "ְוִאיׁש  ֶנֱאָמר:  ֶזה  ְוַעל 
ְּבַעִין  ַלּכֵֹהן  ֶׁשָּנַתן  ְוַהָּקָדִׁשים  ּוַמַעְׂשרֹות  ְּתרּוָמה  ִּבְזכּות  ַּבָּקָדִׁשים 

ָיָפה (ַּבִּמְדָּבר ַרָּבה ח ח).

ִמַּסאְטֵמאר  יֹוֵאל  ַרִּבי  ָהְרַה"ק  ָלַמד  ַהָּללּו  ַהִּמְדָרׁש  ִמִּדְבֵרי 

ֶׁשְּנִתיַנת ְּתרּוָמה ּוַמַעְׂשרֹות ִהָּנּה ְסֻגָּלה ְלִהָּפֵקד ְּבֶזַרע ֶׁשל ַקָּיָמא, 
ֶׁשִאם א ֵּכן, ָהֵכיַצד ֶזה ִיְתַקְּימּו ּבֹו ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש: "ֶׁשַּזְרעֹו ְיֵהא 

אֹוֵכל ַּבָּקָדִׁשים ִּבְזכּות ְּתרּוָמה ּוַמַעְׂשרֹות"?!

'ִּדְבֵרי יֹוֵאל' ָנׂשֹא עמ' קעא

ִיחּוד 'ָאֵמן' ְלטֹוַבת ָהִאָׁשּה
"ְוָאְמָרה ָהִאָּׁשה ָאֵמן ָאֵמן" (ה כב)

ִהיא  'ָאֵמן'  ֵּתַבת  ֶׁשל  ֶׁשַהִּגיַמְטִרָּיה  הּוָבא  ַהְּקדֹוִׁשים  ַּבְּסָפִרים 
ְוַאְדנּות,  ֲהָוָי"ה  ַהְּקדֹוִׁשים,  ַהֵּׁשמֹות  ְׁשֵני  ֶׁשל  ַהִּגיַמְטִרָּיה  ִּכְסכּום 
ְוַיְחָּדו יֹוְצִרים ֵהם ִיחּוד ָּגדֹול ְונֹוָרא ֶׁשַעל ּפֹוֲעלֹו ַהִּנְׂשָּגב ָּבעֹוָלמֹות 

ָהֶעְליֹוִנים ְּכָבר ָּכְתבּו ְּגדֹוֵלי עֹוָלם ְּגדֹולֹות ּוְנצּורֹות.

ַאף ָּכאן ֵיׁש לֹוַמר ֶׁשּכֹוֶפֶלת ָהִאָׁשּה ִיחּוד ֶזה ַּפֲעַמִים, ְּכֵדי ֶׁשְּבָכל 
ִמְקֶרה ִיְפַעל ְלטֹוָבָתּה; ִאם ִּתָּמֵצא ְטהֹוָרה – ִּתְזֶּכה ִמּכֹחֹו ְלִקּיּום 
ִּתָּמֵצא  ָחִליָלה  ְוִאם  ָזַרע",  ְוִנְזְרָעה  "ְוִנְּקָתה  כח):  (ָׁשם  ַהְּבָרָכה 
ְלָמדֹור  ַׁשַחת  ֵמֶרֶדת  ְוִתָּנֵצל  ֲעוֹוָנּה  ְיֻכַּפר  ַהָּפחֹות  ְלָכל   – ְטֵמָאה 

ַּתְחּתֹון ֶׁשַּבֵּגיִהּנֹום.

'ִׁשְבֵטי י-ה' [ָלָרָמ"ד ָואִלי] 

ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים – ַעל ְצָרִכים ַּגְׁשִמִּיים
"ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם" (ו כג)

ג),  יד  (ְּתִפָּלה  ַלֲהָלָכה  ָהַרְמָּב"ם  ָלַמד  ָלֶהם"  "ָאמֹור  ֵמַהִּמִּלים: 
ִמָּלה  ַהּכֲֹהִנים  ִּבְרַּכת  ֻנַּסח  ֶאת  ַלּכֲֹהִנים  ְלַהְקִריא   ָצִרי ֶׁשַהָּׁש"ץ 

ַאַחר ִמָּלה, ְוֵהם ַיְחְזרּו ַאֲחָריו.

ַרִׁש"י:  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ִמַּצאְנז  ַחִּיים'  ַה'ֶּׁשַפע  ֵּפֵרׁש  ַהְּדָבִרים  ְּבַטַעם 
"ְיָבֶרְכ ה' –ֶׁשִּיְתָּבְרכּו ְנָכֶסי", ְוִהְסִּביר:

ְּבַמְדֵרָגה  ְלִהָּמֵצא  הּוא  ָעׂשּוי  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת   ְמָבֵר ַהּכֵֹהן  ַּכֲאֶׁשר 
רּוָחִנית ְּגבֹוָהה, ּוִמּתֹו ָּכ ְלַכֵּון ְּבִבְרָכתֹו ַרק ַעל ִעְנָיִנים רּוָחִנִּיים. 
ְלִפיָכ ִצְּוָתה ַהּתֹוָרה ִּבְלׁשֹון "ָאמֹור ָלֶהם" ֶׁשַּיְקִריאּו ֶאת ַהְּבָרָכה 
ְלָפָניו ְוַיְזִּכירּו לֹו ִּכי ַהְּבָרָכה נֹוֲעָדה 'ָלֶהם' – ַעל ִעְנָיִנים ֶׁשְּצִריִכים 

ִיְׂשָרֵאל ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְּכִפי ַהִּנְצָר ָלֶהם.

"ֵּפרּוׁש ֶזה", ָאַמר ְּבנֹו כ"ק ַאְדמֹו"ר ִמַּצאְנז ְׁשִליָט"א, "ָהָיה ַה'ּתֹוָרה' 
ְּבַׁשָּבת  ָיָמיו,  ְּבַאֲחִרית  ָּבַרִּבים  ִזיָע"א  מֹוִרי  ֲאִבי  ֶׁשָאַמר  ָהַאֲחרֹוָנה 

קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא תשמ"ב, ְוָרִאינּו ָּבּה ְּכֵעין ַצָּוָאה ְלדֹורֹות".

'ְּבִצָּלא ִדְמֵהיָמנּוָתא' ַחֵּיי ָׂשָרה תשס"ד

ִּבְזכּות ָמה נֹוֵׂשא ה' ָּפִנים ְלִיְׂשָרֵאל
"ִיָּׂשא ה' ָּפָניו ֵאֶלי ְוָיֵׂשם ְל ָׁשלֹום" (ו כו)

"ָאְמרּו ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: 'ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, 
ַאָּתה  ַוֲהלֹוא  ָפִנים',  ִיָּׂשא  א  'ֲאֶׁשר  יז):  י  (ְּדָבִרים   ְּבתֹוָרְת ָּכתּוב 
נֹוֵׂשא ָּפִנים ְלִיְׂשָרֵאל ִּדְכִתיב: 'ִיָּׂשא ה' ָּפָניו ֵאֶלי''? ָאַמר ָלֶהם: 'ְוִכי 
א ֶאָּׂשא ָּפִנים ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּכַתְבִּתי ָלֶהם ַּבּתֹוָרה (ָׁשם ח י): 'ְוָאַכְלָּת 
ְּכֶׁשֵהם  ַּגם   ְלָבֵר] ַעְצָמם  ַעל  ְמַדְקְּדִקים  ְוֵהם  ּוֵבַרְכָּת'  ְוָׂשָבְעָּת 

אֹוְכִלים ַרק] ַעד ַּכַּזִית ְוַעד ַּכֵּביָצה?!" (ְּבָרכֹות כ ב).

ַּכַּזִית  "ָאְכלּו   -  "ֵאֶלי" ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּכתּוב  ִנְמָצא  ַלְּדָבִרים  ֶרֶמז 
."ְיַדְקְּדקּו ְלָבֵר

'ְׁשָיֵרי ִמְנָחה'

ַהְּבָרָכה ַהְּכָדִאית ְּביֹוֵתר
"ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם" (ו כז)

ִסֵּפר ַהַּמִּגיד ַהְּירּוַׁשְלִמי ַרִּבי ָׁשלֹום ְׁשַבְדרֹון:

ָהַרב  ָמָרן  ְּבֵבית  ְּבִמְנָין  ַהָּׁש"ץ  ֲחָזַרת  ֶׁשל  ּוְבִעּצּוָמּה  ָהָיה  ה  ַמֲעֹשֶ
ִמְּבִריְסק ָזָצ"ל, ִהְתָּבֵרר ְלֶפַתע ִּכי ֵאין ֵּבין ַהִּמְתַּפְּלִלים ּכֵֹהן ֶׁשּיּוַכל 
ִּבְרַּכת  ְׁשִמיַעת  ַעל  ְמאֹד  ִהְקִּפיד  ֶׁשַהְּגִרי"ז  ֵּכיָון  ָהָעם.  ֶאת   ְלָבֵר
'ְרֵצה',  ַהּכֲֹהִנים ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו, הֹוָרה ַלַחָּזן ְלַהְמִּתין ִלְפֵני ִּבְרַּכת 
ַרב  ְזַמן   .ַהָּסמּו מֶֹׁשה'  'ִזְכרֹון  ַהְּכֶנֶסת  ִמֵּבית  ְלכֵֹהן  ֶׁשִּיְקְראּו  ַעד 
ָחַלף ַעד ֶׁשִּנְמָצא ּכֵֹהן ֶׁשהֹוִאיל ָלבֹוא ְלֵבית ַהְּגִרי"ז, ּוֵביְנַתִים ִנְׁשַמע 
קֹול ְטרּוְנָיה ִמֶּקֶרב ַהָּקָהל ִּכי ָהִעְנָין ָּכרּו ְּב'ִטיְרָחא ְּדִצּבּוָרא' ְוכּו'.

ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ָאַמר ַהְּגִרי"ז ְּבֶׁשֶמץ ֶׁשל ַּתְרעֶֹמת: "אֹוָתם ָהֲאָנִׁשים 
ַצִּדיק  ְלִבְרַּכת  ֵהם  ְזקּוִקים  ָהיּו  ִאּלּו  ְּדִצּבּוָרא',  ְל'ִטְרָחא  ֶׁשָחְׁשׁשּו 
ַעד  ַרב  ְזַמן  ְלַהְמִּתין  ְוַאף  ְלֶמְרַחִּקים  ִלְנסַֹע  ְמַהְּסִסים  ָהיּו  א 
ְּבַעְצָמּה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ְלֵאּלּו  ַהָּדָבר  נֹוֵגַע  ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם  ּתֹוָרם.  ֶׁשַּיִּגיַע 
ְמִעיָדה ֲעֵליֶהם: 'ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם', ָּכאן 

חֹוְׁשִׁשים ֵהם ִּפְתאֹום ְלִטְרָחא ְּדִצּבּוָרא..."

'ְׁשַאל ָאִבי ְוַיֵּגְד' ח"ב עמ' רעג

ַהִּיחּוִדּיּות ֶׁשְּבָקְרָּבן ָּכל ָנִׂשיא ְוָנִׂשיא
"ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ִהְקִריב ְנַתְנֵאל ֶּבן צּוָער ְנִׂשיא ִיָּׂששָכר" (ז יח)

ַמּדּוַע  ְוָתֵמַּה:  עֹוֵמד  ַהְּנִׂשיִאים  ָקְרְּבנֹות  ְּבָפָרַׁשת  ַהּקֹוֵרא  ָּכל 
ַמֲאִריָכה ַהּתֹוָרה ְלָפֵרט ֶאת ָקְרְּבנֹוָתיו ֶׁשל ָּכל ָנִׂשיא ְוָנִׂשיא ִלְפָרֵטי 

ְּפָרִטים, ֲהֵרי ֵאין ָּכל ֶהְבֵּדל ֵּבין ַהָּקְרָּבנֹות?

:'מֹה ַּגאְנְצְפִריד ַּבַעל 'ִקּצּור ֻׁשְלָחן ָערּוֵּבֵאר ַרִּבי ְׁש

ְלָפֵרט  ַהְּגדֹוָלה  ְּכֶנֶסת  ַאְנֵׁשי  ָקְבעּו  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ְּבֻנַּסח 
ַּבַעל  ּוֵבֵאר  ַיֲעקֹב",  ֶוֱאֵקי  ִיְצָחק  ֱאֵקי  ַאְבָרָהם  "ֱאֵקי  ְולֹוַמר: 
ְמַקְּצִרים  ֶׁשֵאיֶנּנּו  ֶׁשַהִּסָּבה  לט)  סי'  ח"א  (ׁשּו"ת,  ְמִאירֹות'  'ָּפִנים 
ְואֹוְמִרים: "ֱאֵקי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב", ִהיא ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשָּכל ֶאָחד 
 ַעל ָּכ א ָסַמָקיו ֵמַעְצמֹו, ְוְוֶאָחד ֵמָהָאבֹות ָטַרח ְלַהִּכיר ֶאת ֱא

.ֶׁשָאִביו ִחְּנכֹו ְלָכ

ְלִפי ֶזה נּוַכל לֹוַמר ַאף ְּבנֹוֵגַע ְלָקְרְּבנֹות ַהְּנִׂשיִאים; ַהּתֹוָרה ַמֲאִריָכה 
ְלָפֵרט ֶאת ָקְרָּבנֹו ֶׁשל ָנִׂשיא ְוָנִׂשיא, ְּכֵדי ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשַּצִּדיִקים ֵאּלּו 
ְּכִחּקּוי  חֹוָבה',  ְיֵדי  'ָלֵצאת  ְּכֵדי  ַרק  ָקְרְּבנֹוֵתיֶהם  ֶאת  ֵהִביאּו  א 
ָיַגע  ַעְצמֹו  ִמַּדַעת  ֶאָחד  ָּכל  ֶאָּלא  ַחְבֵריֶהם,  ְלָקְרְּבנֹות  ְוֶהְעֵּתק 

ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ַעד ֶׁשֵהִבין ְוָגַמר ְּבִלּבֹו ְלָהִביא ָקְרָּבנֹות ֵאּלּו.
'ַאִּפְריֹון'

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
צוה

ני ּפְ ם

ָאֵמן ַאַחר ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים
"ָנׂשֹא ֶאת רֹאׁש" (ד כב)

ַרִּבים ֵמַהּפֹוְסִקים ('ִקְרַית ֵסֶפר' ְּתִפָּלה יד; ׁשּו"ת ִזְכרֹון יֹוֵסף יג; 
'ִאְּגרֹות מֶֹׁשה' או"ח ב לא) ָּפְסקּו ַלֲהָלָכה ֶׁשֲעִנַּית 'ָאֵמן' ַאַחר 
ְוָלְמדּו  ַהּתֹוָרה  ִמן  ְּגמּוָרה  חֹוָבה  ִהָּנּה  ַהּכֲֹהִנים  ִּבְרַּכת 

זֹאת ִּבְגֵזָרה ָׁשָוה.

ֶׁשָּבּה  ָּפָרָׁשֵתנּו  ֶׁשל  ִּבְׁשָמּה  ִלְמצֹא  נּוַכל  ַלָּדָבר  ֶרֶמז 
 ְנָבֵר" ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי   – 'ָנׂשֹא'  ַהּכֲֹהִנים:  ִּבְרַּכת  ֻמְזֶּכֶרת 

ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן".

'ַּגם ֲאִני אֹוְד'

 ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות,
יֹום ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה, 

ָיאְרַצייט ְּדָמָרן ַה'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב' ִזיָע"א, 
ֶאָחד,  ְּבֵלב  ֶאָחד  ְּכִאיׁש  ַיְחָּדו,  ִנְתַחֵּזק 
ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ַאַחר  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית 
 ֶׁשָּכ ָרצֹון  ִויִהי  ָקְדׁשֹו,  ְּכִמְנַהג 
ִנְזֶּכה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 

ְוַיְמִליץ טֹוב ַּבֲעֵדנּו. ָאֵמן.

ב'!

 טֹו
ִּבְרַּכת  ָּכ ָנַהג ָמָרן ַה'ַּבַעל ֵׁשם ִיְׂשָרֵאל  ַּבר  ָּכל  ִּביָנה' "יֹאַמר  ַלֶּׂשְכִוי  'ַהּנֹוֵתן  ִמן  ַּדְוָקא ַהַּׁשַחר  ּכַֹח'  ַלָּיֵעף  'ַהּנֹוֵתן  ֶאת ַעד  ְלַזּכֹות  ְּכֵדי  ַהִּמְדָרׁש,  ָנַהג ְּבֵבית  ָאֵמן... ְוֵכן  ַּבֲעִנַּית  ('ַהְנָהגֹות ַצִּדיִקים' ח"ב עמ' תרנג)ָמָרן ַה'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב' ַזְלָה"ה".ִיְׂשָרֵאל 
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ְׁשַנת תשל"ז. ְלִפְתחֹו ֶׁשל הר"ר  ַחִּיים ֱאִליֶעֶזר ֶהְרְשִׁטיק, ָאז ַחָּזן ָצִעיר ְלָיִמים, ִהְתַּגְלְּגָלה ַהָּצָעה ְמֻכֶּבֶדת ְּביֹוֵתר; 
ִמְׁשַרת ַהַחָּזנּות ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול ֶׁשל ְּדרֹום ַאְפִריָקה ִהְתַּפְּנָתה, ּוִמֵּבין ַהָּמֳעָמִדים ָחְׁשקּו ַהַּגָּבִאים ַּדְוָקא 

ּבֹו ְלַׁשֵּמׁש ְּבִמְׂשָרה ָהָרָמה.
ַהַהָּצָעה ָהְיָתה ָאֵכן ְמַפָּתה, אּוָלם ר' ַחִּיים ֱאִליֶעֶזר ֶׁשָּיַדע ִּכי א ְּבָנֵקל ִנָּתן ְלָהִמיר ֶאת ַהַּׁשְלָוה ָהרּוָחִנית ַהֲח־

ִמיָמה ֶׁשל ְּבֵני ְּבַרק ָּבֲאִויָרה ַהְּקפּוָאה ְוַהְּמֻנֶּכֶרת ֶׁשל יֹוָהֶנְסּבּוְרג ָהְרחֹוָקה, א ִמֵהר ְלֵהָענֹות ָלּה ְּבִחּיּוב, ֶטֶרם 
נֹוַעץ ִּבְגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ְוִקֵּבל ֶאת ִעידּוָדם ּוִבְרָכָתם.

ַּכָּמה ָיִמים קֶֹדם ַהְּנִסיָעה ִנְכַנס ְלֵביתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ִמְּטֶׁשְרנֹוִּביל ִזי"ַע, ֶׁשֵאָליו ָהָיה ָקרֹוב ִּבְמֻיָחד, ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת 
ִּבְרַּכת ָקְדׁשֹו. ָהַרִּבי ִקְּבלֹו ְּבחֹם ְוֶהֱאִציל ָעָליו ִמֶּׁשַפע ִּבְרכֹוָתיו. ר' ַחִּיים ֱאִליֶעֶזר ְּכָבר ָעַמד ָלֵצאת ִמן ַהֶחֶדר, 

ֶאָּלא ֶׁשָהַרִּבי ְקָראֹו ַּבֵּׁשִנית ְוָאַמר לֹו:
"ַּדע ְל, ַיִּקיִרי, ֶׁשּכָֹחם ֶׁשל ִּפְרֵקי ַהְּתִהִּלים ָּגדֹול הּוא ַעד ֵאין ֵחֶקר. ִאם ָחִליָלה ִּתָּתֵקל ְּבָצָרה אֹו ֶׁשִּתְרֶאה ְיהּוִדי 
ַהָּׁשרּוי ְּבָצָרה, ְקָרא ָנא ֶאת ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ֻּכּלֹו, ְוִאם ֲעַדִין א ָּתבֹא ַהְּיׁשּוָעה, ֲחזֹר ׁשּוב ָוׁשּוב ַעל ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים, 

ַעד ֶׁשִּתָּוַׁשע ְּבַחְסֵדי ה'".
ַהְּדָבִרים ָהיּו ְסתּוִמים ְּבֵעיֵני ָהַרב ֶהְרְשִׁטיק, ְוָהַרִּבי ֶׁשִהְבִחין ְּבָכ ִהְמִׁשי ִמָּיד: "ַאף ֵנס ַהָּצָלִתי ֵמרּוְסָיה ַהּקֹו־

מּוִניְסִטית ָהָיה ַרק ְּבכַֹח ֲאִמיַרת ַהְּתִהִּלים".
ְוָכאן ֵהֵחל ָהַרִּבי ְלגֹוֵלל ְּבָאְזֵני ר' ַחִּיים ֱאִליֶעֶזר ֶאת ִסּפּור ַהָּצָלתֹו ַהֻּמְפָלָאה:

ֶאת  ְלַהְגִּביר  ֵהֵחל  ַהּמֹוֲעצֹות  ִּבְבִרית  ְמָצִרים  ְלא  ֶׁשָּׁשַלט  ַהּקֹומּוִניְסִטי  ַהִּׁשְלטֹון  ַּכֲאֶׁשר  ָהִייִתי  ָצִעיר  "ָּבחּור 
ְרִדיָפתֹו ְּכֶנֶגד ַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהְּיֵרִאים ְוַהְּׁשֵלִמים, ְּבַמָּטָרה ְלַהְׁשִּכיָחם ּתֹוָרֶת ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי ְרצֹוֶנ. ַאף 
ֵאּלּו ֶׁשִּבְּקׁשּו ָלֵצאת ִמְּבִרית ַהּמֹוֲעצֹות ְלֶאֶרץ ִמְבָטִחים ֶׁשָּבּה יּוְכלּו ִלְׁשמֹר ֶאת ַהּתֹוָרה ְלא ַמְפִריַע, ִנְתְקלּו 

ְּבחֹוָמה ִּבְלִּתי ֲעִביָרה.
ֵּכיָון ֶׁשָחְׁשָקה ַנְפִׁשי ַּבּתֹוָרה ֶנֱאַלְצִּתי ִלְנּדֹד ֵּבין ְיִׁשיבֹות ׁשֹונֹות ֶׁשָּפֲעלּו ַּבַּמְחֶּתֶרת ְוִנְרְּדפּו ַעל ְיֵדי ַהִּׁשְלטֹונֹות. 
ַחְׁשִּתי ִּכי ַהְּנדּוִדים ַהְּתכּוִפים ְוחֶֹסר ַהַּיִּציבּות ַמְפִריִעים ַלֲעִלָּיִתי ָהרּוָחִנית, ּוְבִלִּבי ָּגְמָלה ַהְחָלָטה ַלֲעקֹר ְלֶאֶרץ 

ַהּקֶֹדׁש, ָׁשם ְּכָבר ִהְתּגֹוֵרר ּדֹוִדי ַהָּדגּול ָהַרִּבי ֵמַרְחַמְסְטִריְווֵקא ָזָצ"ל.
ֶאת ַהּיֹום ֶׁשּבֹו ִנְקְּבָעה ְּפִגיָׁשִתי ְּבִמְׂשְרֵדי ַהֲהִגיָרה ֶהֱעַבְרִּתי ְּבצֹום ּוִבְתִפָּלה, ּוְלַאַחר ֶׁשָּקָראִתי ֶאת ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים 
ִמְּתִחָּלתֹו ְלסֹופֹו ְּבַכָּוָנה ַרָּבה, ִנַּגְׁשִּתי ְּבִבְרַּכִים רֹוֲעדֹות ִלְפִקיד ַהֲהִגיָרה. ִהְסַּבְרִּתי לֹו ְּבָפִנים ְרִציִנּיֹות, ּתֹו ֶׁשֲאִני 
ַמִּגיׁש ְלָפָניו ִמְסָמִכים ְמֻזָּיִפים ֶׁשָרַכְׁשִּתי ְלצֶֹר ָּכ, ִּכי ַמָּצב ְּבִריאּוִתי ַהָּלקּוי ּדֹוֵרׁש ִמֶּמִּני ַלֲעבֹר ְלַאְקִלים ַחִּמים 

יֹוֵתר, ּוִמְּלַבד זֹאת ָּכל ְּבֵני ִמְׁשַּפְחִּתי ְּכָבר ָעְקרּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוֵאיֶנִּני ְמֻסָּגל ְלִהָּוֵתר ַּבֵּנָכר ְלַבִּדי.
ָיַדְעִּתי ִּכי ַרק ֲאחּוִזים ּבֹוְדִדים ִמֵּבין ַהַּבָּקׁשֹות ֶׁשֻהְּגׁשּו ְלִמְׂשְרֵדי ַהֲהִגיָרה זֹוִכים ְלִהְתַיֲחסּות, ּוִמּתֹו אֹוָתם ֲאחּו־

ִזים ַרק ְמַעִּטים זֹוִכים ְלֵהָענֹות ְּבִחּיּוב, ְּבעֹוד ַמִּגיֵׁשי ַהַּבָּקׁשֹות ֶׁשִּנְדחּו ְמֻסָּמִנים ִמָּיד ְּכ'אֹוְיֵבי ַהִּמְׁשָטר' – ּתַֹאר 
ְמַסֵּפק ְּכֵדי ְלֵהָרֵדף ְלא ַרֵחם ִּביֵדי הקג"ב ַהָּידּוַע ְלִׁשְמָצה. ִאי ְלָכ, ֶהְחַלְטִּתי ִּכי ַּבָּׁשבּועֹות ַהָּבִאים, ִמֵּדי יֹום 
ְרִביִעי, יֹום ִהְתַּכְּנסּות ַוֲעַדת ַהֲהִגיָרה, ָאצּום ַוֲאַסֵּים ֶאת ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ִמְּתִחָּלתֹו ְלסֹופֹו ְּכִפי ֶׁשָעִׂשיִתי ִּבְתִחָּלה.

ָׁשבּועֹות ִמְסָּפר ֶׁשל ַהְמָּתָנה ְמַיֶּסֶרת ִהְסַּתְּימּו ְּבַחְסֵדי ָׁשַמִים ּוְבֵנס ָּגלּוי, ֵעת ָאַחְזִּתי ְּבָיִדי ְנָיר ָמהּוַה ֶׁשֵהִעיד ַעל 
ִאּׁשּור ְיִציָאה ִלְזַמן ֻמְגָּבל ִמֵּבית ַהֶּכֶלא ַהָּגדֹול ֶׁשֻּכָּנה 'ְּבִרית ַהּמֹוֲעצֹות'".

"ְּבָכ א ָּתָמה ְסַאת ְּתָלאֹוַתי", ִהְמִׁשי ָהַרִּבי ְוִסֵּפר, "ַהְיֵׁשר ִמִּמְׂשְרֵדי ַהֲהִגיָרה ִמַהְרִּתי ֶלֱארֹז ֶאת ְמַעט ִמַּטְלְט־
ַלי ְוָיָצאִתי ְלֵעֶבר ְנַמל אֹוֶדָסה ֶׁשִּמֶּמּנּו ָהְיָתה ֲאמּוָרה ְלַהְפִליג ָהֳאִנָּיה ֶׁשִּתָּקֵחִני ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש. ֶאָּלא ֶׁשְּכֶׁשִהַּגְעִּתי 

ַלָּמקֹום ִהְתָּבֵרר ִלי ְלֶחְרָדִתי ִּכי ַהַהְפָלָגה ְמֻתְכֶנֶנת ְלִהְתַקֵּים ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ַהַּׁשָּבת ַהְּקרֹוָבה.
ַהִּנָּסיֹון ָהָיה ָקֶׁשה ַעד ְמאֹד, אּוָלם ְּבַחְסֵדי ה' ָעַמְדִּתי ּבֹו ִּבְגבּוָרה; הֹוַדְעִּתי ֶנְחָרצֹות ְלַקַּבְרִניֵטי ַהְּסִפיָנה ִּכי ְּבׁשּום 
אֶֹפן א ַאֲעֶלה ֵאֶליָה ְּביֹום ַהַּׁשָּבת. ַּגם ַּכֲאֶׁשר ַּכָּמה ֵמַהּנֹוְסִעים ַהְיּהּוִדִּיים ָטֲענּו ְּכַלַּפי ֶׁשֶּזהּו ִּפּקּוַח ֶנֶפׁש ֶׁשל 
ַמָּמׁש, ְוִאם ַאְפִסיד ֶאת ַהַהְפָלָגה ָעִתיד ֲאִני ְלִהָּׁשֵאר ָלֶנַצח ְּברּוְסָיה, ַּתַחת ָּתִוית ְמֻסֶּכֶנת ֶׁשל 'אֹוֵיב ַהִּׁשְלטֹון', א 
ָחַׁשְבִּתי ְלֶרַגע ְלַוֵּתר. ַּבַּׁשָּבת ַהְּקרֹוָבה ְּכָבר ָיַדְעִּתי ָמה ֶאֱעֶׂשה; ִּבְמקֹום ְלִהְתַוֵּכַח ּוְלִהְתַחֵּנן ְלַרֲחֵמי ָּבָׂשר ָוָדם, 
ִהְתַיַּׁשְבִּתי ְּבַאַחד ִמָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ֶׁשְּבאֹוֶדָסה, ָנַטְלִּתי ְּבָיַדי ֵסֶפר ְּתִהִּלים ְוַהִחּלֹוִתי קֹוֵרא ּבֹו ִמְּתִחָּלתֹו ַעד סֹופֹו 

ְלא ֶהְפֵסק. ַעד ְלֵצאת ַהַּׁשָּבת ְּכָבר ִהְסַּפְקִּתי ְלַסְּימֹו ַּכָּמה ְּפָעִמים.
ְוַהֵּנס א ִאֵחר ִמָּלבֹוא...

ְוִכְמַעט  ַהְּמֻבֶּקֶׁשת,  ָהֳאִנָּיה  ַאַחר  ְּבַמָּבִטי  ִחַּפְׂשִּתי  ַהּסֹוֵאן.  ַּבָּנֵמל  ִהְתַיַּצְבִּתי  ַהּכֹוָכִבים  ֵצאת  ְלַאַחר  ַקָּלה  ָׁשָעה 
ֶׁשֹּלא ֻהְפַּתְעִּתי ְלמֹוְצָאּה ַמְמִּתיָנה ִּבְמֻיָחד ַּבֲעבּוִרי. ִמְסַּתֵּבר ִּכי ְּבַמֲהַל ַהַּׁשָּבת ָחְוָתה ַהְּסִפיָנה ֶרֶצף ַּתָּקלֹות 
ׁשֹונֹות ּוְמֻׁשּנֹות ֶׁשָּדחּו ֶאת מֹוֵעד ַהְפָלָגָתּה ֵמֶרַגע ְלֶרַגע. ּוְרֵאה ֶזה ֶּפֶלא; ַא ֻהְצּגּו ַּכּפֹות ַרְגַלי ַעל ֶּכֶבׂש ָהֳאִנָּיה, 
ְוַהַּתָּקלֹות ָחְלפּו ְּכא ָהיּו. ַּדּקֹות ְספּורֹות ְלַאַחר ֶׁשִהְתַמַּקְמִּתי ְּבָתִאי ַהָּקָטן ִהְפִליָגה ָהֳאִנָּיה ְלַמָּסע ָׁשֵלו ְוָרגּוַע 

ֶׁשִהְסַּתֵּים ְּבחֹוֵפי ַאְרֵצנּו ַהְּקדֹוָׁשה".
"ִהֵּנה ָרִאיָת ְנכֹוָחה", ִסֵּים ָהַרִּבי ְּבֵעיַנִים ְמצֲֹעפֹות, "ִּכי ֵנס ַהָּצָלִתי ַהֻּמְפָלא ִהְתַרֵחׁש ַרק ִּבְזכּות ֲאִמיַרת ֵסֶפר 

ַהְּתִהִּלים ֻּכּלֹו ְלא ֶהְפֵסק", ּוְבִמִּלים ֵאּלּו ִנְפַרד ִמֶּמִּני ְלָׁשלֹום ְוִלְבָרָכה.
ֳחָדִׁשים ְספּוִרים ָחְלפּו ֵּביְנַתִים. ר' ַחִּיים ֱאִליֶעֶזר ְּכָבר ִהְסִּפיק ְלִהְתַרֵּגל ְלִמְׂשָרתֹו ַהֲחָדָׁשה, ּוְדָבָריו ֶׁשל ָהַרִּבי 

ֶׁשעֹוְררּו ֶאְצלֹו ִּבְתִחָּלה רֶֹׁשם ָחָזק ְּביֹוֵתר ִנְדֲחקּו ֶאל ַיְרְּכֵתי ִלּבֹו, אּוָלם א ְלאֶֹר ְזַמן ַרב.
ָהָיה ֶזה יֹום ְּכָכל ַהָּיִמים, ַּכֲאֶׁשר ַעל ַּדְלּתֹו ִהְתַּדֵּפק רֹאׁש ַהָּקָהל ֶׁשְּכָבר ִהְסִּפיק ְלַהִּכירֹו ֵהיֵטב, ּוְבִפיו ַּבָּקָׁשה 
מּוָזָרה; ֶאָחד ִמִּנְכְּבֵדי ַהְּקִהָּלה, ְיהּוִדי ׁשֹוֵמר ִמְצוֹות ְּבִגיל ָהֲעִמיָדה, ָחָלה ֲאנּוׁשֹות, ּוְלִדְבֵרי ָהרֹוְפִאים, ִנְמָצא 
ָּכֵעת ִּבְׁשעֹוָתיו ָהַאֲחרֹונֹות. ֵּכיָון ֶׁשַרב ַהְּקִהָּלה ֶנֱאַלץ ְלֵהָעֵדר ֵמַהָּמקֹום, ְמַבֵּקׁש הּוא ֵמַהַחָּזן ַהִּנְכָּבד ִּכי יֹוִאיל 

ְלַמֵּלא ֶאת ְמקֹומֹו ְולֹוַמר ִעם ַהחֹוֶלה ֶאת ֵסֶדר ַהִּוּדּוי.
ַהַּבָּקָׁשה ָנְפָלה ָעָליו ְּכַרַעם ְּביֹום ָּבִהיר, ּוִמְּבִלי ֶׁשַּיְסִּפיק ְלִהְתּכֹוֵנן ִּכְדָבֵעי, ָמָצא ַעְצמֹו ר' ַחִּיים ֱאִליֶעֶזר ׁשֹוֵעט 
ְלֵעֶבר ֵּבית ַהחֹוִלים. ָאְמָנם ֵמעֹוָלם א ָנַכח ְּבַמֲעָמד ֶׁשָּכֶזה, אּוָלם ֵהיֵטב ָזַכר ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּמְׁשָנה (ָאבֹות ב ו): 

"ּוִבְמקֹום ֶׁשֵאין ֲאָנִׁשים ִהְׁשַּתֵּדל ִלְהיֹות ִאיׁש".
ֵּבין ָּכ ּוֵבין ָּכ ָעְלָתה ְּבִלּבֹו הֹוָרָאתֹו ַהֶּנְחֶרֶצת ֶׁשל ָהַרִּבי. ִמְּבִלי ָלַדַעת ַמּדּוַע, ָּברּור ָהָיה לֹו ִּכי ְּבִדּיּוק ְלֶרַגע ֶזה 

ִּכֵּון ַרּב ֹו . א נֹוְתרּו ְסֵפקֹות ְּבָיָדיו, ְוהּוא ָיַדע ֵהיֵטב ָמה ָעָליו ַלֲעׂשֹות ַּבָּׁשָעה ַהְּקרֹוָבה.
ְלַיד ִמָּטתֹו ֶׁשל ַהחֹוֶלה ָהָאנּוׁש הּוא ָּפַגׁש ֶאת ָּבָניו, ֲאָנִׁשים ְצִעיִרים ֶׁשְּלַדֲאבֹון ֵלב ִהְתַרֲחקּו ִמֶּדֶר ֲאִביֶהם. ֵאּלּו 
ָּתלּו ּבֹו ֶאת ֵעיֵניֶהם ַהְּטרּוטֹות ְוִצּפּו ְלמֹוָצא ִּפיו. ַּכָּמה ֻהְפְּתעּו ַּכֲאֶׁשר ִּבְמקֹום לֹוַמר ִעָּמם ֶאת ַה'ִּוּדּוי' ִהִּציַע ָלֶהם 

ִּבְנִעימּות ְלִהְתַלּוֹות ֵאָליו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּסמּו, ְּכֵדי לֹוַמר ַיְחָּדו ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים.
ִמּתֹו ָּכבֹוד ְלַמֲעָמדֹו ֶנְעְּתרּו ַהָּבִנים, א ִלְפֵני ֶׁשִּבְּקׁשּו ֵמָהרֹוְפִאים ֶׁשּיֹוִדיעּום ִמָּיִדית ַעל ָּכל ִׁשּנּוי ַּבַּמָּצב. ְּבֵבית 
ַהְּכֶנֶסת ֵהם ָנְטלּו ִּביֵדיֶהם ִסְפֵרי ְּתִהִּלים ְוֵהֵחּלּו לֹוַמר ַיְחָּדו ֶאת ִמְזמֹוֵרי ַהְּתִהִּלים. ֵּכיָון ֶׁשַהִּמִּלים ַהְּקדֹוׁשֹות 
א ָהיּו ְׁשגּורֹות ְּבִפיֶהם, ָהָיה ַעל ָהַרב ֶהְרְשִׁטיק ִלְקרֹא ְּבָאְזֵניֶהם ָּכל ָּפסּוק ּוָפסּוק ִּבְפֵני ַעְצמֹו, ְּכֶׁשֵהם חֹוְזִרים 

ַאֲחָריו ִּבְמַבְּטָאם ַהָּכֵבד.
ִמּתֹו ָּכ ִהְתַמְּׁשָכה ַהְּקִריָאה ַהְרֵּבה ֵמֵעֶבר ָלָרִגיל, ְּכֶׁשֵּביְנַתִים ִמְצָטְרִפים ֲאֵליֶהם ְיהּוִדים נֹוָסִפים ֶׁשִהְסִּפיקּו 
ַהְּקִריָאה  ֶאת  ַהִּמְׁשַּתְּתִפים  ִסְּימּו  ְּתִמימֹות  ָׁשעֹות  ֵׁשׁש  ְלַאַחר  ַרק  ַהָּיָקר.  ָהָאב  ֶׁשל  ֶהָחמּור  ַמָּצבֹו  ַעל  ִלְׁשמַֹע 

ַהְּמַרֶּגֶׁשת, א ִלְפֵני ֶׁשָענּו 'ָאֵמן' ַאַחר 'ִמי ֶׁשֵּבַר' ִנְרָּגׁש ַלחֹוֶלה ְוַאף הֹוִסיפּו לֹו ֵׁשם ַּכָּנהּוג.
ֶעֶצם ָהֻעְבָּדה ֶׁשַהחֹוֶלה נֹוַתר ַּבַחִּיים ְלֶמֶׁש ֵׁשׁש ָׁשעֹות ֵאּלּו ָהְיָתה ְּבֶגֶדר ֵנס ָּגלּוי, אּוָלם ַּכֲאֶׁשר ֵהֵחל ְלֶפַתע 
ְלַהְראֹות ִסיָמֵני ִהְתאֹוְׁשׁשּות, א ָיְכלּו ַּגם ָהרֹוְפִאים ַהְּקׁשּוִחים ְּביֹוֵתר ְלִהָּוֵתר ֲאִדיִׁשים. ֵהם ִהִּביטּו ְּבחֶֹסר ֵאמּון 
 ְּבַתֲהִלי ַהחֹוֶלה  ֵהֵחל  ֻמְחֶלֶטת,  ִּכְמַעט  ְּגִסיָסה  ֶׁשל  ִמַּמָּצב  ַלֲחלּוִטין  ִנִּסי  ְּבאַֹרח  ִלְפֵניֶהם;  ֶׁשִהְתַרֵחׁש  ַּבֶּפֶלא 

ִהְתאֹוְׁשׁשּות ַהְדָרָגִתי, ַעד ֶׁשַּכֲעבֹר ְזַמן א ַרב ָקם ַעל ַרְגָליו ָּבִריא ְוָׁשֵלם.
ָּכֵעת ֵהִבין ר' ַחִּיים ֱאִליֶעֶזר ֵהיֵטב ְלֵׁשם ָמה ּגֹוֵלל ָהַרִּבי ְּבָאְזָניו ֶאת ִסּפּור ַהָּצָלתֹו ַהֻּמְפָלָאה. ִהֵּנה מּול ֵעיָניו הּוא 

ָחָזה ְּבגֶֹדל ּכָֹחם ֶׁשל ִּפְרֵקי ַהְּתִהִּלים, ּוִבְסֻגָּלָתם ַהֻּמְפָלָאה ְלַהָּצָלה – ִמָּמֶות ְלַחִּיים.

ְּכַמְרָּגִלית זֹוֶהֶרת, ֵּבינֹות ְלֶיֶתר ִּכְתֵבי ַהּקֶֹדׁש, זֹוֵרַח אֹורֹו ֶׁשל ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים. ֵסֶפר ָקדֹוׁש 
ְיהּוִדי  ְלָכל  ִמְפָלט  ְּכָמקֹום  ֶקֶדם  ִמיֵמי  ְּכָבר  נֹוַדע  ַהָּׁשלֹום,  ָעָליו   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ֶׁשִחֵּבר  ֶזה 

ַּבֲאֶׁשר הּוא, ְּבֵעת ִׂשְמָחה ִּכְבִעּתֹות ַצַער.

ְּגדֹוֵלי עֹוָלם, ְּכמֹו ַּגם ְּפׁשּוֵטי ַעם ָיְדעּו ִּכי ֵּבין ִמְזמֹוָריו יּוְכלּו ִלְמצֹא נַֹחם ְלַנְפָׁשם, ּוִבְק־
ִריַאת ְּפָרָקיו ִיָּנְצלּו ִמָּכל ָצָרה ְוצּוָקה. ְּכִפי ֶׁשֵהיִטיב ַלֲחרֹות זֹאת ַהַּמְלִּבי"ם ְּבֵעטֹו ַהָּזָהב 

ְּבֶפַתח ַהְקָּדָמתֹו ִלְתִהִּלים:

"ֵּבית קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים – ֵּבית ָהאֹוָצר ַהָּיָקר ַהֶּזה... אֹוֵצר ְּבתֹוכֹו ָּכל ַמְחַמֵּדנּו ֲאֶׁשר ָהיּו ָלנּו 
ִמיֵמי ֶקֶדם... ָּכל ָאָדם ֶיֱחֶזה ּבֹו ָּכל ְּתִפָּלה ְוָכל ְּתִחָּנה, ָּכל הֹוָדָאה ְוָכל ְּתִהָּלה, ַעל ָּכל ָּדָבר 
ְוַעל ָּכל ִעְנָין, ְצָדָקה אֹו ְּתׁשּוָעה, ָצָרה אֹו ְרָוָחה, ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַלָּיִחיד אֹו ָלַרִּבים ְּבַתֲהלּוכֹות 

ָהִעִּתים, ּוִמִּסּבֹות ַהְּזַמן ַהּסֹוֵער ַעל ָּכל עֹוְבֵרי ַים ַהַחִּיים ַּבֲהמֹון ִמְׁשָּבָריו ּוְׁשאֹון ַּגָּליו..."

ְסֻגַּלת ֲאִמיָרתֹו ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות
ְסֻגָּלתֹו ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשל ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ִלְׁשִמיָרה ְוַלֲהָגָנה, ִלְרפּוָאה אֹו ִליׁשּוָעה, ְלַפְרָנָסה 
ּוְלָכל ַהִּנְצָר ֵאיָנּה ֻמְגֶּבֶלת ְליֹום ֶזה אֹו ַאֵחר. אּוָלם ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות, יֹום ִהְסַּתְּלקּותֹו ֶׁשל 
ְמַחְּברֹו ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום, עֹוָלה ַמֲעָלתֹו ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת. ְוָכ ֵהִביא ַהִחיָד"א ְּבִסְפרֹו 
'מֹוֶרה ָּבֶאְצַּבע' (אֹות רכו): "ָנכֹון ִלְלֹמד ַהְּתִהִּלים ְּביֹום ַחג ַהָּׁשבּועֹות, ִּכי ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו 
ַהָּׁשלֹום ָהְיָתה ְמנּוָחתֹו ַּבּיֹום ַהֶּזה, ּוַבּיֹום ַהָּקדֹוׁש – יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ִּדיֵליּה עֹוד ַיֲעלּו ְלָרצֹון 

ְּביֹוֵתר ֲאִמיַרת ְּתִהּלֹוָתיו".

ְּבֵסֶפר 'אֹור ֵמִאיר' (ְלַחג ַהָּׁשבּועֹות) הֹוִסיף ָמקֹור ְלִמְנָהג ֶזה, ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַהַּמ־
ִּגיד ִמֶּמעְזִריְטׁש ִזיָע"א ֶׁשָּכל ַהַּמֲחלֹוקֹות ֶׁשֵּיׁש ְּבִיְׂשָרֵאל ַּכּיֹום, ָׁשְרָׁשן הּוא ֵמַהַּמֲחֶקת 
ֶׁשֵהִביָאה ַלֲחלּוַקת ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד. ְלאֹור זֹאת ֵיׁש לֹוַמר ֶׁשְּלִפיָכ ָאנּו אֹוְמִרים ְּתִהִּלים 
ַהְּׁשֵלָמה,  ָּדִוד  ֵּבית  ַמְלכּות  ֶאת  ַעְצֵמנּו  ַעל  ָאנּו  ְמַקְּבִלים  ִּכי  ְלַהְראֹות  ַהָּׁשבּועֹות,  ְּבַחג 
ּוִמֵּמיָלא ִּתָּפַסְקָנה ַהַּמֲחלֹוקֹות ְוִנְהֶיה ֻּכָּלנּו ִּכְבַמֲעַמד ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה – "ְּכִאיׁש ֶאָחד ְּבֵלב 

ֶאָחד" – ְראּוִיים ְלַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ְוִלְצִמיַחת ָּדִוד ַהֶּמֶל ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.

ְסֻגַּלת ֲאִמיָרתֹו ִמְּתִחָּלתֹו ְוַעד סֹופֹו
ִמּקֹאִריץ:  ִּפיְנָחס  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ְּבֵׁשם  ֵהִביא  ְסֻגּלֹות)  (ִעְנְיֵני  ַהִּמְנָהִגים'  'ַטֲעֵמי  ְּבֵסֶפר 
"ְסֻגָּלה ַעל ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּדָבִרים ֶׁשְּצִריִכים ָלָאָדם, ְּכמֹו ַּפְרָנָסה ְוַכּדֹוֶמה, אֹו ַעל ַּכָּמה ַהְרַּפ־
ְתָקאֹות, לֹוַמר ָּכל ְּתִהִּלים ֵמֵריָׁשא ַלֵּסיָפא ְּבִלי ׁשּום ֶהְפֵסק, ֲאִפּלּו ֶׁשֹּלא לֹוַמר 'ְיִהי ָרצֹון' 

ֵּבין ֵסֶפר ְלֵסֶפר, ַרק ַאַחר ְּגַמר ָּכל ְּתִהִּלים".

ֶרֶמז ִנְפָלא ִלְסֻגָּלה זֹו ָּדַרׁש ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל 'ֲעֶטֶרת ְצִבי' ִמִּזיִדיְטׁשֹוב ִזי"ַע (פר' נח) ִמן 
ַהָּפסּוק ִּבְתִהִּלים (קו ב): "ִמי ְיַמֵּלל ְּגבּורֹות ה' ַיְׁשִמיַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו"; 'ְיַמֵּלל' ִמְּלׁשֹון 'מֹוֵלל 
ְמִלילֹות' (ְרֵאה ִמְׁשָנה ַמַעְׂשרֹות ד ה) ְּדַהְינּו ּכֹוֵתׁש ּוְמפֹוֵרר. ְוָכ ֵיׁש ְלָבֵאר זֹאת: ִמיהּו ֶׁשָּיכֹול 
ְלמֹוֵלל, ַהְינּו ִלְׁשּבֹר ְוִלְכּתֹׁש ֶאת ַהָּצרֹות ְוַהִּדיִנים ֶׁשֵהָּמה ִּבּטּוי ֶׁשל 'ְּגבּורֹות ה'' ָּבעֹוָלם 
ַהֶּזה? ֶזה ֶׁש'ַיְּׁשִמיַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו' – ֶׁשּיֹאַמר ֶאת ָּכל ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ֵמרֹאׁשֹו ַעד סֹופֹו ְּבַכָּוָנה 

ְּכִפי ְיָכְלּתֹו.

ַּפַעם ָׁשַאל ָאָדם ֶאת ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִיְצָחק ִמְּסְקֵוויְרא: "ַמּדּוַע ַמְמִליץ ַאָּתה ְלׁשֹוְמֵעי 
ִלְקֲח לֹוַמר ֶאת ָּכל ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ְּבַפַעם ַאַחת, ֲהלֹוא ְּכָלל ָידּוַע הּוא (ְרֵאה ׁשּו"ַע או"ח א ד): 

'טֹוב ְמַעט ְּבַכָּוָנה ֵמַהְרֵּבה ְּבא ַּכָּוָנה?'"

ֵהִׁשיב לֹו ַרִּבי ִיְצָחק ַעל ֲאָתר: "ַאְדַרָּבה, ִמְּכָלל ֶזה ְיכֹוִלים ָאנּו ִלְלֹמד ַעל ַמֲעָלָתּה ֶׁשל 
ַהְנָהָגה זֹו; ִּכי ַרק ְּבֶאְמָצעּות ֲאִמיַרת 'ַהְרֵּבה ֶׁשֹּלא ְּבַכָּוָנה' ִנָּתן ְלַהִּגיַע ְל'טֹוב ְמַעט ְּבַכָּוָנה', 
ֶׁשָהאֹוֵמר ֶאת ָּכל ִּפְרֵקי ַהְּתִהִּלים ְּבַוַּדאי ְיַכֵּון ְּבֵאי-ֵאּלּו ֵמֶהם ַּכָּיאּות" ('ֵנֶזר יֹוֵסף' ח"ב קּוְנְטֵרס 

'ְּתִהָּלִתי ְיַסֵּפרּו').

ְּפסּוֵקי ַהְּתִהִּלים ֵהֵגּנּו ַעל ָהִעיר
ִלְׁשִמיָרה  ְּתִהִּלים  ֲאִמיַרת  ֶׁשל  ּכָֹחּה  ֶאת  ְלַהְמִחיׁש  ְּכֵדי  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ְוָקדּום  ֻמְפָלא  ה  ַמֲעֹשֶ
ִמָּכל ָצָרה, ִסֵּפר ַרִּבי ֲאִביְגדֹור ְקָרא ַּבַעל 'ֵסֶפר ַהָּקֶנה' (נפ' ִּבְׁשַנת ה"א קצ"ט, ֱהִביאֹו ַּבַעל 'ֵעֶמק 

ַהֶּמֶל' ַּבַהְקָּדָמה פי"ג):

"ָׁשַמְעִּתי ִמִּפי ַאָּבא מֹוִרי ַהָּקדֹוׁש הי"ד, ִּכי ִּבְׁשַנת קי"ב, ְׁשָנַתִים ַאֲחֵרי ַהְּגֵזרֹות, ִנְׁשַאר 
ְּכָפר ֶאָחד ָסמּו ְל'ֶעְרפּוְרט' ֶׁשֹּלא ָׁשְלטּו ּבֹו ָהאֹוְיִבים, ְוָהָיה ְמֻיָּׁשב ּבֹו ִאיׁש ִמְסֵּכן ְוָחִסיד, 
א ָּכל ָּכ יֹוֵדַע, ְלַבד ְּפׁשּוֵטי ַהִּמְקָרא, ְוָהָיה ָזֵקן ְוִנְפַטר ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה. ּתֹו ל' יֹום ַאַחר 
ְּפִטיָרתֹו ָּבא ַּבֲחלֹום ְלָחָכם ֶאָחד ֻמְפָלג ְוָחִסיד ֶׁשָהָיה ְּבֶערפּוְרט, ְוִנְדֶמה לֹו ֶׁשָהָיה עֹוֵמד 

ְלָפָניו ְּבַתְכִריָכיו ְוֵסֶפר ָקָטן ִּבְזרֹועֹו.

ָאז ָאַמר לֹו ֶהָחִסיד: 'ְוִכי ֵאיְנ ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָקַבְרנּו ְּביֹום ְּפלֹוִני ּפֹה?' ָאַמר לֹו: 'ֵּכן ִּדַּבְרָּת, 
 ָאַמר לֹו: 'ֵסֶפר ְּתִהִּלים. ּוָבאִתי ְלַהְזִהיְר ,'?ֲאִני הּוא!' ָאַמר לֹו: 'ּוָמה ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ְל
ֶאל  ְוִיָּמְלטּו  ָהִעיר  ִמן  ַעְצָמם  ֶׁשַּיְבִריחּו  ּבֹו,  ָּדר  ֶׁשָהִייִתי  ַההּוא  ַהִּיּׁשּוב  ְּבֵני  ֶאת  ֶׁשַּתְזִהיר 
ַהְּקִהּלֹות, ִּכי ָּכל עֹוד ֶׁשָהִייִתי ַחי ִהְׁשַלְמִּתי ְוָגַמְרִּתי ֵסֶפר ְּתִהִּלים ְּבָכל יֹום ַּכָּמה ָׁשִנים, 

ּוָבֶזה ֶהֱאִריכּו ְּבַׁשְלָוה ְוִנְּצלּו ַעד ֵהָּנה, ְוָכֵעת ֵאין ִמי ֶׁשָּיֵגן ֲעֵליֶהם'.

ַוְּיִהי ַּבּבֶֹקר. ַוִּתָּפֵעם רּוַח ֶהָחִסיד, ְוָׁשַלח ָׁשִליַח ְמֻיָחד ְלָׁשם ִּבְכָתבֹו ְוִהְזִהיָרם. ְוִהֵּנה ִמְקָצ־
ָתם ַהְּיֵרִאים ִּדְבֵרי ֶהָחִסיד ִנְמְלטּו ְוִנּצֹולּו, ּוִמְּקָצָתם ֶׁשִּנְתָיֲאׁשּו ִמן ַהֻּפְרָענּות ְוִנְׁשֲארּו ָׁשם, 

ְוא ִהְׁשִּגיחּו ְּבִדְבֵרי ֶהָחִסיד ַעד ֶׁשָּפְגָעה ָּבֶהם ַיד ה' ּוִמַּדת ִּדינֹו.

ֵסֶפר  ִמּלֹוַמר  ִנְמַנע  ָהָיה  א  ַהֶּזה,  ַהָּדָבר  ָז"ל  ַהָּקדֹוׁש  מֹוִרי  ֲאִבי  ֶׁשָּׁשַמע  ַההּוא  ּוֵמַהּיֹום 
ָרִגיל  ֶׁשהּוא  ִמי  ִּכי  ִמֶּמּנּו,   ָיְד ַּתְרֶּפה  ַאל  ֵּכן  ַעל  ֲחָלִקים.  ז'  ִּפי  ַעל  ָׁשבּוַע  ְּבָכל  ְּתִהִּלים 
ּוֵמַעל  ֵמָעָליו  ָרִעים  ְּפָגִעים  ְוַכָּמה  ֻּפְרָענּות  ִמיֵני  ָּכל  ּדֹוֶחה  הּוא  ְּתִהִּלים,  ְּבֵסֶפר  ּבֹו  ְוָדׁש 

ְּבֵני ֵּביתֹו".

ְסֻגָּלה ְלִיְרַאת ָׁשַמִים
ְּבֵׁשם  ד')  עמ'  ַהְׁשָמטֹות  תרפ"ח,  (ְקָראָקא  ֱאלּול'  'ִרְמֵזי  ְּבֵסֶפר  ֶׁשֵהִביא  ִּפְלִאִּיים  ִּבְדָבִרים  ְנַסֵּים 
'ַמִּגיֵדי ֱאֶמת' ַעל אֹודֹות ְּגאֹון ַהּדֹורֹות ַרֵּבנּו ֲעִקיָבא ֵאיֶגר: "ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּפָעִמים ִנְׁשַאל ַרִּבי 
ֲעִקיָבא ֵאיֶגר ִמִּפי ֲחָכִמים ְוסֹוְפִרים – ִמְּפֵני ָמה ָׁשַפ ה' ֶאת ֲחָמתֹו ַעל ְמִדינֹות ַאְׁשְּכַנז 
ּוְּפרּוְסָיה, ַעד ֶׁשָּנטּו ִּכְמַעט ֻּכָּלם ִמֶּדֶר ַהּתֹוָרה, ֲהֵרי ְמִדינֹות ֵאּלּו ָהיּו ְידּועֹות ֵמָאז ּוֵמעֹו־
ָלם ִּכְמֵלאֹות ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ה'? ְוֵהִׁשיב: ַיַען ִּכי ָעְזבּו ֶאת ֲאִמיַרת ַהְּתִהִּלים, ְזִמירֹות ֲאדֹוֵננּו 

ָּדִוד ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים, א ָחׁשּו ְלִהָּזֵהר ָּבֶזה, ּוְלָכ ָעְלָתה ָמה ֶׁשָעְלָתה".

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
ְּתִהִּלים ֶׁשִחְּלצּו ִמַּׁשֲעֵרי ָמֶות

ע ַמעּתַ טט בבּבָּ וום  ממַמַ פפּפּ ססִסִ ם
ׁשחּלצ ים ִהּלִ ל ִמְזמֹוֵרי ַהּתְ ֻיָחד ׁשֶ ּכָֹחם ַהּמְ

"ן) ֶרת ָהַרְמּבָ מֹו. (ִאּגֶ ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


