
ת ַמּטֹות ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֲהָכַנת ִּדיָרה ַלה'
"ִאיׁש ִּכי ִיּדֹר ֶנֶדר ַלה'" (ל ג)

ָּדַרׁש ַּבַעל ַה'ְּבֵאר מֶֹׁשה' ֵמאֹוְז'רֹוב: 

"ִאיׁש ִּכי ִיּדֹר" – ַּכֲאֶׁשר ּבֹוֶנה ָהָאָדם ְלַעְצמֹו ֵּבית ִּדיָרה ָלדּור ּבֹו; "ֶנֶדר 
ֲהגּוָנה  ְּתרּוָמה  ַּבֲהָרַמת  ִאם  ַלה',  ִּדיָרה  ַּגם  ִלְבנֹות  ִלְדאֹג  ָעָליו   – ַלה'" 
ֶחֶדר  ַעְצָמּה  ְּבִדיָרתֹו  ֶׁשְּיַיֵחד   ְּבָכ ְוִאם  ִמְדָרׁש,  ְלֵבית  אֹו  ְּכֶנֶסת  ְלֵבית 
ְמֻיָחד ֶׁשִּיְהֶיה קֶֹדׁש ַלה' ְלִלּמּוד ְוִלְתִפָּלה, ְּכֵעין ַהְּמבָֹאר ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש 
ְלצֶֹרְך  ֶׁשעֹוֵׂשהּו  ְּבִפיו  ְלַהְזִּכיר   ָצִרי ַּבִית  ֶׁשַהּבֹוֶנה  א)  נ  ַּדף  ַתְזִריַע  (פר' 

ֲעבֹוַדת ה', ְוָאז ִּתְׁשֶרה ַעל ֵּביתֹו ִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא.

ַעל ָהָאָדם ִלְנהֹג ָּכָראּוי ְלַמֲעַלת ְּתִפָּלתֹו
"א ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה" (ל ג)

ָאַמר ָהְרַה"ק ַרִּבי ְזֵאב וֹואְלף ִמזִּ'יטֹוִמיר:

 ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  רֹוְממּות  ּגֶֹדל  ֶאת  ָאנּו  ַמְזִּכיִרים  ֵעת  ַהְּתִפָּלה,  ִּבְׁשַעת 
ַעל  ַהּבֹוֵרא.  ַּגְדלּות  ְלֻעַּמת  ִׁשְפלּוֵתנוּ  ּגֶֹדל  ֶאת  ִמָּיד  ָאנּו  ָחִׁשים  ְׁשמֹו, 
ָהָאָדם ְלִהָּזֵהר ֶׁשֹּלא ָלֶרֶדת ִמַּמְדֵרָגה זֹו ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה, ֶאָּלא ְלִהְתַנֵהג 

.ַהּיֹום ְּבֶהְתֵאם ִלְתִפָּלתֹו, ְלַבל ָּתזּוַח ָעָליו ַּדְעּתֹו ַאַחר ָּכ ְּבֶמֶׁש

ֶרֶמז ְלַהְנָהָגה זֹו נּוַכל ִלְלֹמד ִמָּפסּוק ֶזה: "א ַיֵחל ְּדָברֹו" – ַּבל ְיַחֵּלל 
ִלּבֹו  ְנִטַּית  ְּכִפי   ָּכ ַאַחר  ְוִיְתַנֵהג  ְּתִפָּלתֹו  ְּבֵעת  ִּפיו  ֶׁשִּדֵּבר  ֶאת  ָהָאָדם 
ָּתִמיד  ְלִהְתַנֵהג  ָעָליו   – ַיֲעֶׂשה"  ִמִּפיו  ַהֹּיֵצא  "ְּכָכל  ֶאָּלא  ָהַרע,  ְוִיְצרֹו 

ַּבֲעָנָוה ַהּתֹוֶאֶמת ֶאת ַמְדֵרָגתֹו ְּבָׁשָעה ֶׁשָּיְצָאה ַהְּתִפָּלה ִמִּפיו.
 'אֹור ַהֵּמִאיר'

ַהָּתַרת ְנָדִרים ַּבָּיִמים ַהּנֹוָרִאים
"א ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה" (ל ג)

ָמקֹור ְלִמְנַהג ַהָּתַרת ְנָדִרים ְּבֶעֶרב רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ָּדַרׁש ִמָּפסּוק ֶזה ַרִּבי 
ָמְרְּדַכי ַהּכֵֹהן ִמְּצַפת ַּבַעל ַה'ִּׂשְפֵתי ּכֵֹהן' ַעל ַהּתֹוָרה:

"א ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל" – סֹוֵפי ֵּתבֹות 'ֱאלּול', ִמָּכאן ֶׁשֵּיׁש ְלַהִּתיר ְנָדִרים 
ְּבחֶֹדׁש ֱאלּול קֶֹדם רֹאׁש ַהָּׁשָנה.

'ָּכל ִנְדֵרי' ְּבֵליל  ְזַמן נֹוָסף ֶׁשָּנֲהגּו ְלַהִּתיר ּבֹו ֶאת ַהְּנָדִרים הּוא ְּתִפַּלת 
יֹום ַהִּכּפּוִרים. ּוְבֵסֶפר 'אֹור ַהַחָּמה' ִצֵּין ִּכי ַאף ְלִמְנָהג ֶזה נּוַכל ִלְמצֹא 
ֶרֶמז ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב ְּבָפָרָׁשֵתנּו (ְלַהָּלן ל יד): "ָּכל ֵנֶדר ְוָכל ְׁשֻבַעת ִאָּסר 
ְלַעּנֹת ָנֶפׁש ִאיָׁשּה ְיִקיֶמּנּו ְוִאיָׁשּה ְיֵפֶרנּו" – ִּבְזַמן ֶׁשִּמְצָוה ִהיא "ְלַעּנֹת 

ָנֶפׁש", ֵיׁש ְלַהִּתיר ָּכל ֶנֶדר ְוָכל ְׁשבּוָעה.

ֵאיָמַתי ַמְחִליִפים ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֻאָּמנּוָתם
"ְוֵאת ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ָהְרגּו ֶּבָחֶרב" (לא ח)

"הּוא ָּבא ַעל ִיְׂשָרֵאל, ְוֶהֱחִליף ֻאָּמנּותֹו ְּבֻאָּמנּוָתם: ֶׁשֵאין נֹוָׁשִעים ֶאָּלא 
ְּבִפיֶהם ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלה ּוַבָּקָׁשה, ּוָבא הּוא ְוָתַפׂש ֻאָּמנּוָתם ְלַקְּלָלם ְּבִפיו. 
ַּבֶחֶרב,  ֶׁשָּבִאין  ָהֻאּמֹות  ְּבֻאָּמנּות  ֻאָּמנּוָתם  ְוֶהֱחִליפּו  ָעָליו  ָּבאּו  ֵהם  ַאף 

ֶׁשֶּנֱאָמר (ְּבֵראִׁשית כז מ): 'ְוַעל ַחְרְּב ִתְחֶיה'" (ַרִׁש"י).

ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַרִׁש"י ֵּבֵאר ְּבֵסֶפר 'ַנֲחַלת ַעְזִריֵאל' (ְּבָפָרַׁשת ְוזֹאת ַהְּבָרָכה) ֶאת 
ְלׁשֹון ַהָּכתּוב (ְּדָבִרים לג כט): "ַאְׁשֶרי ִיְׂשָרֵאל ִמי ָכמֹו ַעם נֹוַׁשע ַּבה' 
ָמֵגן ֶעְזֶר ַוֲאֶׁשר ֶחֶרב ַּגֲאָוֶת ְוִיָּכֲחׁשּו אְֹיֶביךָ ָל": ַּבּנַֹהג ֶׁשָּבעֹוָלם ּכָֹחם 
נֹוַׁשע  ("ַעם  ה'  ִלְפֵני  ֵהם  ִמְתַּפְּלִלים  ֶׁשּבֹו  ַּבֶּפה  ֶאָּלא  ֵאינֹו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל 
ַּבה'"), ֶאָּלא ֶׁשְּלִעִּתים ַמְכִחיִׁשים ַהּגֹוִיים ֶאת ּכָֹחם ְּבָכ ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים 
"ַוֲאֶׁשר  ַהָּכתּוב:  ַמְבִטיָחם  ָלֵכן   ,("ָל אְֹיֶביךָ  ("ְוִיָּכֲחׁשּו  ֶזה  ְּבכֹחַ  ֵהם  ַאף 
ֶחֶרב ַּגֲאָוֶת" – ְּבִמְקֶרה ֶׁשָּכֶזה ְיכֹוִלים ַאֶּתם ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּכֶנְגָּדם ְּבֶחֶרב, 

ּוֻמְבָטח ָלֶכם ִּכי ְּתַנְצּחּום.

ְּבֵסֶפר 'ְנִעים ְזִמירֹות' (ְּתִהִּלים כ ח) הֹוִסיף ְוִהְמִליץ ַעל ָּכ ֶאת ְלׁשֹון 
ַהְּפסּוִקים ִּבְתִהִּלים (כ ח-ט): "ֵאֶּלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו 

ַוִּנְתעֹוָדד" –  ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו  ָּכְרעּו  ֵהָּמה  ַנְזִּכיר;  ֱאקֵינּו  ה'  ְּבֵׁשם 
ַּכֲאֶׁשר ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ִנְלָחִמים ָּבנּו ָּבֶרֶכב ּוַבּסּוִסים, ֲאַזי ָעֵלינּו ְלַהְזִּכיר 
ֶאת ֵׁשם ה' ַּבְּתִפָּלה ְּכֵדי ְלִהָּלֵחם ָּבֶהם, אּוָלם ַּכֲאֶׁשר ֵהם ִמְׁשַּתְּמִׁשים 
ְּבכֵֹחנוּ ְוכֹוְרִעים ְונֹוְפִלים ִּבְתִפָּלה ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֲאַזי ֲאַנְחנּו ָנקּום 

ְוִנְתעֹוֵדד ְּכֶנְגָּדם ְּבֶחֶרב ּוַבֲחִנית.

ִלְׁשמֹר ַעל ְּכֵלי ָהָאָּמנּות
הּוא  ַהְּיהּוִדי  ֶׁשל  ִּדּבּורֹו  ִּכי  ִנְרֶאה  ַרִׁש"י  ִמְּלׁשֹון  ַחִּיים':  ֶה'ָחֵפץ  ָּדַרׁש 
ְּבֶגֶדר 'ְּכִלי ֻאָּמנּותֹו'. ִאם ֵּכן, ְּכִפי ֶׁשָהֻאָּמן ׁשֹוֵמר ִמָּכל ִמְׁשָמר ַעל ְּכֵלי 
 ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם ֶאת ְמַלאְכּתֹו ָּכָראּוי, ָּכ ֻאָּמנּותֹו, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַהְמִׁשי
ָצִרי ָּכל ְיהּוִדי ִלְׁשמֹר ַעל ְנִקּיּות ִּדּבּורֹו, ְּכֵדי ֶׁשֵּיְצאּו ְּתִפּלֹוָתיו ִמִּפיו 

ְמֻתָּקנֹות ּוֻמְׁשָלמֹות, ְוָכ ִיְתַקְּבלּו ְלָרצֹון ִלְפֵני ֲאדֹון ּכֹל.
'ָחֵפץ ַחִּיים' ַעל ַהּתֹוָרה

ִּתּקּון ַעל ְיֵדי ְּתׁשּוָבה 
"ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ָיבֹא ָבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר... ְוכֹל ֲאֶׁשר א ָיבֹא ָּבֵאׁש 

ַּתֲעִבירּו ַבָּמִים" (לא כג)

ָּדַרׁש ַּבַעל ַה'ֶּבן ִאיׁש ַחי':

ֶׁשִּבְזַמן  ַלֲחָטִאים   – ְוָטֵהר"  ָבֵאׁש  ַּתֲעִבירּו  ָבֵאׁש  ָיבֹא  ֲאֶׁשר  ָּדָבר  "ָּכל 
ַּתָּקָנה  ַקֶּיֶמת  ָּבֵאׁש,  ַהִּנְׂשָרף  ְּבָקְרָּבן  ְלַכְּפָרם  ָהָיה  ִנָּתן  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית 
ְלֵאׁש,  ֶׁשִּנְמְׁשָלה  ַהּתֹוָרה  ְּפסּוֵקי  ְקִריַאת  ְּבֶאְמָצעּות  ַהֶּזה  ַּבְּזַמן  ַּגם 
ְּכִדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְמָנחֹות קי א): "ָּכל ָהעֹוֵסק ְּבתֹוַרת ַחָּטאת ְּכִאּלּו ִהְקִריב 
ִנָּתִנים  ֶׁשֵאיָנם  ַלֲחָטִאים  ָּבֵאׁש" –  ָיבֹא  א  ֲאֶׁשר  אּוָלם "ְוכֹל  ַחָּטאת". 

ְלַכָּפָרה ְּבָקְרָּבן, ְּכֵליָצנּות, ַּכַעס, ֶׁשֶקר ְוַכּדֹוֶמה, "ַּתֲעִבירּו ַבָּמִים" – ֵאין 
ַּתָּקָנה ַּבְּזַמן ַהֶּזה ֶאָּלא ְּבֶאְמָצעּות ֲחָרָטה ּוְתׁשּוָבה ַהַּנֲעֵׂשית ִּבְׁשִפיַכת 

ַהֵּלב ַּכַּמִים ּוִבְדָמעֹות ָׁשִליׁש.

'ַאֶּדֶרת ֵאִלָּיהּו'

ְּתִפָּלה ְּבִהְתַלֲהבּות 
ֶה'ָחֵפץ  ָאַמר  ַהִּדין,  ְּביֹום  ַּתְלִמיָדיו  ִּבְפֵני  ֶׁשָּנָׂשא  ִהְתעֹוְררּות  ְּבִדְבֵרי 

ַחִּיים':

ְּבתֹוָרֵתנּו ֶנֱאָמר: "ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ָיבֹא ָבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר", ְוָאנּו 
ְצִריִכים  ֵּכן  ַעל  ָהֲאסּוִרים,  ִלְדָבִרים  ִהְתַלֲהבּוֵתנּו  ְּבֵאׁש  ָחָטאנּו  ֲהלֹוא 
ָאנּו ְלַטֵהר ֶאת ַעְצֵמנּו ַעל ְיֵדי ֵאׁש ַהְּתִפָּלה ְּבִהְתַלֲהבּות ּוְבֶרֶגׁש קֶֹדׁש. 

'ַהּתֹוָרה ְוָהעֹוָלם' עמ' קמט 

ַּכְסֵּפנּו ְוַזְרֵענּו ַיְרֶּבה ַּכחֹול
"ַוִּיְּגׁשוּ ֵאָליו ַוּיֹאְמרּו ִּגְדרֹת צֹאן ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו ּפֹה ְוָעִרים ְלַטֵּפנּו" (לב טז)

ִמְקֵניֶהם  ֶׁשִהְקִּדימּו  ּוְבנֹוֵתיֶהם,  ִמְּבֵניֶהם  יֹוֵתר  ָממֹוָנם  ַעל  ָהיּו  "ָחִסים 
ְלַטָּפם. ָאַמר ָלֶהם מֶֹׁשה (ְלַקָּמן פס' כד) א ֵּכן, ֲעׂשּו ָהִעָּקר ִעָּקר ְוַהָּטֵפל 
ָטֵפל, ְּבנּו ָלֶכם ְּתִחָּלה ָעִרים ְלַטְּפֶכם ְוַאַחר ָּכ ְּגֵדרֹות ְלצֹאְנֶכם" (ַרִׁש"י).

ֶׁשָאנּו  'ַהַּמְבִּדיל'  ְלִפּיּוט  סֹוֵפר'  ַה'ֲחַתם  ִהְתַיֵחס  ִמְּתׁשּובֹוָתיו  ְּבַאַחת 
ַהִּפְזמֹון  ֻנַּסח  ְקדּוִמים  ֶׁשִּבְמקֹורֹות  ְוֵהִביא  ַׁשָּבתֹות  ְּבמֹוָצֵאי  אֹוְמִרים 
הּוא: "ַּכְסֵּפנּו ְוַזְרֵענּו ַיְרֶּבה ַּכחֹול ְוַכּכֹוָכִבים ַּבַּלְיָלה", אּוָלם ַּבִּסּדּוִרים 

ִמן ַהּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ֻׁשָּנה ַהֻּנָּסח ְל: "ַזְרֵענּו ְוַכְסֵּפנּו ַיְרֶּבה ַּכחֹול".

ְמָבֵאר ַה'ֲחַתם סֹוֵפר': ִנְרֶאה ִּכי ַהְּמַסְּדִרים ִׁשּנּו זֹאת ְלאֹור ִּדְבֵרי ַרִׁש"י 
ְּבָפָרָׁשֵתנּו ַעל ָּכ ֶׁשהֹוִכיַח מֶֹׁשה ֶאת ְּבֵני ָּגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ַעל ַהְקָּדַמת 
ִמְּבִחיַנת  ֶׁשֵּכן  ֶזה,  ִׁשּנּוי  ִלְדחֹות  ֵיׁש  ְלַמֲעֶׂשה  אּוָלם  ְלַזְרָעם.  ָממֹוָנם 

ִמְׁשַקל ֶהָחרּוז ַמְתִאים יֹוֵתר ְלִהְתַנֵּסַח ָּכאן 'ַּכְסֵּפנּו ְוַזְרֵענּו'. 

ַּכחֹול'  'ַיְרֶּבה  ָהִראׁשֹון  ֶׁשַהִּדּמּוי  יֹוֵצא  ְוַכְסֵּפנּו'  'ַזְרֵענּו  ְלִגְרַסת  ֶׁשֲהֵרי 
ִמְתַיֵחס ְל'ַזְרֵענוּ', ְוַהֵּׁשִני 'ַּכּכֹוָכִבים ַּבַּלְיָלה' ִמְתַיֵחס ְל'ַכְסֵּפנוּ'. ִּדּמּוי ֶזה 
ֵאינֹו ַמְתִאים: ַעל ַּכְסֵּפנּו ָראּוי ֶׁשְּנַבֵּקׁש ֶׁשַּיְרֶּבה 'ַּכחֹול', אּוָלם ַעל ָּבֵנינּו 
'ַּכּכֹוָכִבים ַּבַּלְיָלה' – ֶׁשָּיִאירּו  ֵאין ַמְתִאים ֶׁשְּנַבֵּקׁש ֶׁשִּיְרּבּו ַּכחֹול, ֶאָּלא 

ֶאת ָהעֹוָלם ְוִיְהיּו ַּבֲעֵלי ָיָקר ּוְגֻדָּלה ְּככֹוְכֵבי ַהַּלְיָלה.

ַיְרֶּבה  ְוַכְסֵּפנּו  ְל'ַזְרֵענּו  ַהִּדּמּוִיים  ֵסֶדר  ֶאת  ְלַׁשּנֹות  ִנָּתן  א  ֵכן,  ְּכמֹו 
ַּכּכֹוָכִבים ַּבַּלְיָלה ְוַכחֹול', ִּכי ֲהֵרי ָּכל ֲחרּוֵזי ִּפּיּוט 'ַהַּמְבִּדיל' ִמְסַּתְּיִמים 
ְוַזְרֵענּו  'ַּכְסֵּפנּו  ַּכָּנּה:  ַעל  ַהִּגְרָסה  ֶאת  ְלָהִׁשיב  ָראּוי   ְלִפיָכ ְּב'ַלְיָלה'. 

ַיְרֶּבה ַּכחֹול ְוַכּכֹוָכִבים ַּבַּלְיָלה'.

ׁשּו"ת 'ֲחַתם סֹוֵפר' או"ח סי' ס

ַלה' ַהְיׁשּוָעה 
ִּתְמָצא  ֲאֶׁשר  ַחַּטאְתֶכם  ּוְדעּו  ַלה'  ֲחָטאֶתם  ִהֵּנה  ֵּכן  ַתֲעׂשּון  א  "ְוִאם 

ֶאְתֶכם" (לב כג)

ָּגד  ְּבֵני  ִעם  ָקׁשֹות  ְלַדֵּבר  מֶֹׁשה  ֻהְצַרְך  ָמה  ִמְּפֵני  ְלָהִבין  ֵיׁש  ִלְכאֹוָרה 
ּוְבֵני ְראּוֵבן, ְלַאַחר ֶׁשִהְתַחְּיבוּ ְּבֶפה ָמֵלא (לב יז): "ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִׁשים 

ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"?

ֵּבֵאר ַרָּבּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ַהָּגאֹון ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים זֹוֶנְנֶפְלד ִזי"ַע: 

ָׁשַמִים  ֵׁשם  ִהְזִּכירּו  א  ְראּוֵבן  ּוְבֵני  ָּגד  ֶׁשְּבֵני   ָּכ ַעל  ִהְקִּפיד  מֶֹׁשה 
ְּבִפיֶהם ְּבעֹוָדם ַמְצִהיִרים ַעל ַּכָּוָנָתם ְלֵהָחֵלץ חּוִׁשים ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. 
מֶֹׁשה  הֹוִכיָחם  ֵּכן  ְוַעל  ָיִדי',  ְועֶֹצם  'ּכִֹחי  ֶׁשל  ִניחֹוַח  ָנַדף  ִמִּדְבֵריֶהם 

ְוִהְבִהיר ָלֶהם ִּכי ִנְצחֹוָנם ַּבִּמְלָחָמה ֵאינֹו ֶאָּלא ֵמֵאת ה'.

ָּדָבר ֶזה ִנְרָמז ִּבְלׁשֹון ַהָּכתּוב (ָׁשם כ): "ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם מֶֹׁשה ִאם ַּתֲעׂשּון 
ַּתְקִּפידּו  ִאם  ַרק   – ַלִּמְלָחָמה"  ה'  ִלְפֵני  ֵּתָחְלצּו  ִאם  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֶאת 
"ְוָעַבר  ָּבֶכם:  ְיֻקַּים  ֲאַזי  ַלִּמְלָחָמה,  ֵצאְתֶכם  ִלְפֵני  ה'  ֵׁשם  ֶאת  ְלַהְזִּכיר 
ָלֶכם ָּכל ָחלּוץ ֶאת ַהַּיְרֵּדן ִלְפֵני ה' ַעד הֹוִריׁשֹו ֶאת אְֹיָביו ִמָּפָניו" (ָׁשם 

כא).

ְוָאֵכן, ִמָּיד ְלַאַחר ּתֹוַכְחּתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ָמִצינּו ֶׁשִהְקִּפידּו ַהָּללּו ְלַהְזִּכיר 
ֶאת ֵׁשם ה', ַּכָּכתּוב (ָׁשם כז): "ַוֲעָבֶדי ַיַעְברּו ָּכל ֲחלּוץ ָצָבא ִלְפֵני ה'".

'ָחְכַמת ַחִּיים'

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

א ִנְפַקד ִמֶּמּנּו ִאיׁש
ְוא  ְּבָיֵדנּו  ֲאֶׁשר  ַהִּמְלָחָמה  ַאְנֵׁשי  רֹאׁש  ֶאת  ָנְׂשאּו   ֲעָבֶדי"

ִנְפַקד ִמֶּמּנּו ִאיׁש" (לא מט)

ִנְפָרע  ִמי  "ִּבְזכּות  מּוָבא:  יא)  (ַרָּבא  ֵאִלָּיהּו'  ְּדֵבי  ַּב'ַּתָנּא 
ִּבְזכּות  ָהעֹוָלם?  ֵמֻאּמֹות  ְלִיְׂשָרֵאל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ּוְלֵבית  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ּוַמֲעִריִבים  ֶׁשַּמְׁשִּכיִמים  ָהָאָדם  ְּבֵני 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ּוְמָבְרִכים  ָאֵמן,  ְועֹוִנים  ַהִּמְדָרׁש 
ְּבָאֵמן. ֲעֵליֶהם ַהָּכתּוב אֹוֵמר (ְּתִהִּלים נה יט): 'ָּפָדה ְבָׁשלֹום 

ַנְפִׁשי ִמְּקָרב ִלי ִּכי ְבַרִּבים ָהיּו ִעָּמִדי'".

ֶרֶמז ְלָכ נּוַכל ִלְמצֹא ְּבָראֵׁשי ַהֵּתבֹות: "ְוא ִנְפַקד ִמֶּמּנּו 
ִאיׁש" ֶׁשֵהם 'ָאֵמן', ּוִמָּכאן ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִנְּצחּו ְּבִמְלַחְמָּתם 

ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן, ְּכִדְבֵרי ַּתָּנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו.
'ֱאמּוַנת ִיְצָחק' ַמּטֹות

ְּבָיִמים ֵאּלּו ֶׁשָּבֶהם ֻּכָּלנּו נֹוְׂשִאים 
ֵעיַנִים ִּבְתִחָּנה ְלבֹוא ַהְּגֻאָּלה

ִנְתַחֵּזק ֻּכָּלנּו 
ַּבֲעִנַּית ָאֵמן,
 ּוְבָכ ִנְזֶּכה ֶׁשְּיֻקַּים ָּבנּו:

 ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְּבׁשּוְב"
ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים..." ָאֵמן.

ִסַּבת 
ִעּכּוב 
ַהְּגֻאָּלה

ֲאִריכּות  ַעל  ִהְתַעָּנה  ֶאָחד  "ָחִסיד 
ַהָּגלּות, ְוִנְתַּגָּלה לֹו ַּבֲחלֹום: 'ֵאי ָיבֹא 
ַמְׁשִּגיִחים  ֵאיָנם  ְוָהעֹוָלם  ַהְּגֻאָּלה 
ְוֶזהּו:  ַהְּגֻאָּלה,  ִּבְרַּכת  ַעל  ָאֵמן  ַלֲענֹות 
(ִמְּפֵני  ְלִצּיֹון'  ְׁשִכיָנתֹו  'ַהַּמֲחִזיר 
ֶׁשַאֲחֶריָה)  ְּדַרָּבָנן'  'מֹוִדים  ֲאִמיַרת 
ְו'ַהּפֹוֵרׁש ֻסַּכת ָׁשלֹום... ְוַעל ְירּוָׁשַלִים' 

(ִמְּפֵני ֲאִמיַרת 'ְוָׁשְמרּו' ֶׁשַאֲחֶריָה)".
 (ֵסֶפר 'ַהַּגן ְוֶדֶר מֶֹׁשה' ְליֹום י"א)
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ִאיׁש ֱאִקים ָקדֹוׁש ָהָיה ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי אּוִרי ִמְּסְטֶרִליְסק ִזיָע"א, ַהְּמֻכֶּנה ְּבִפי ּכֹל ְּבֶחְרַּדת 
קֶֹדׁש: 'ַהָּׂשָרף ִמְּסְטֶרִליְסק'. א ִּבְכִדי ְמֻכֶּנה ָהָיה ַרִּבי אּוִרי ְּבתַֹאר ִנְׂשָּגב ֶזה; ַהְנָהגֹוָתיו ֻּכָּלן ָהיּו 
ְספּוגֹות ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה, ּוְכֶׁשָהָיה ַמְרֶצה ֶאת ִּדְבֵרי ָקְדׁשֹו ִּבְפֵני ֲחֵבִרים ַמְקִׁשיִבים ִנְרֶאה ָהָיה 

ְּכִאּלּו ֵאׁש אֹוֶחֶזת ְּבַעְצמֹוָתיו, ְוגּופֹו ּבֹוֵער ְּבַלֲהַבת ֵאׁש קֶֹדׁש.

ָׁשעֹות  ְּבאֹוָתן  ַהְּתִפָּלה.  ִּבְׁשַעת  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ְוַעל  ְוַהְנָחָלָתּה,  ַהּתֹוָרה  ְּבִלּמּוד  ָהָיה   ָּכ
ָהְיָתה  ַנְפׁשֹו  ִּבְמִחָּצתוֹ.  ַלֲעמֹד  ָהָיה  ִנָּתן  א  ִּכְמַעט  ַהְּתִפָּלה,  ַלֲעבֹוַדת  ִמּיֹומֹו  ֶׁשִהְקִּדיׁש 
ְסִביָבתֹו,  ֶאת  ֶהֱחִריד  ְוָגַבר   ֶׁשָהַל קֹולֹו  ְסִביבֹוָתיו.  ָּכל  ֶאת  ּוְמַׁשְלֶהֶבת  ּגּופֹו   ְּבתֹו ִמְתַלֶהֶטת 
ְוַרְגָליו ֶׁשִהְתרֹוְממּו ֶטַפח ֵמַעל ַּגֵּבי ַהַּקְרַקע, ׁשֹוְטטּו ָאֶנה ָוָאָנה ִמְקֵצה ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְוַעד ָקֵצהּו.

*

ה ָהָיה ּוְבֶאָחד ֵמַעְרֵבי ַהַּׁשָּבתֹות ִהְתָאֵרַח ִּבְסְטֶרִליְסק ְיהּוִדי ָאִמיד ִמּתֹוָׁשֵבי ֶּגְרַמְנָיה. ֶאת  ַמֲעֹשֶ
ִּבּקּורֹו ָּפַתח ָהִאיׁש ִּבְתִפַּלת ַׁשֲחִרית ְמֻמֶּׁשֶכת ְּבֵבית ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל ָהַרִּבי.

ּוְלִהְתַּפֵּלל  ִהְתַלֲהבּותֹו  ֶאת  ִלְכּבֹׁש  ֻהְרַּגל  ִמְּנעּוָריו  ְּבֵעיָניו;  ָהְיָתה  ָזָרה  אּוִרי  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהְנָהָגתֹו 
ְּבִאּפּוק ּוְבֹאֶפן ְמֻכָּבד, ְוִהֵּנה ַעָּתה הּוא רֹוֶאה ָלִראׁשֹוָנה מּול ֵעיָניו ְּתִפָּלה ַהּׁשֹוָנה ְלַגְמֵרי ִמָּכל 

ָמה ֶׁשִהִּכיר.

ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ִנַּגׁש ָהִאיׁש ְלֵביתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי. הּוא א ָהָיה ְמֻסָּגל ִלְכּבֹׁש ֶאת ְּתִמיָהתֹו, ְוהּוא 
ָׂשם לֹו ְלַמָּטָרה ִלְׁשטַֹח ִּבְפֵני ָהַרִּבי ֶאת ְסֵפקֹוָתיו ּוְלָהִבין ֶאת ַמְׁשָמעּות ִהְתַנֲהגּותֹו ַהְּמֻיֶחֶדת 

ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה.

ִהְתַּדֵּפק ָהִאיׁש ַעל ֶּדֶלת ֵּביתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי. ָמה ִהְתַאְכֵזב ְּכֶשִּׁנְפְּתָחה ַהֶּדֶלת ּוַבֶּפַתח ָעַמד ֶאָחד 
ַהָּלה  ִהְפִטיר  ְסמּוָכה",  ַּבֲעָיָרה  ִלְׁשּבֹות  ָנַסע  "ָהַרִּבי  ִמְּסְטֶרִליְסק'.  'ַהָּׂשָרף  ֶׁשל  ֵּביתֹו  ִמָּבֵאי 
ִּביבֶֹׁשת ּוָפָנה ִלְסּגֹר ֶאת ַהֶּדֶלת. ֶאָּלא ֶׁשֶהָעִׁשיר א ִמֵהר ַלֲעזֹב ֶאת ַהָּמקֹום. ַסְקָרנּותֹו ֶׁשֹּלא 

ָיְדָעה ָמנֹוַח ָּגְרָמה לֹו ִלְנקֹׁש ׁשּוב ַּבֶּדֶלת ַהִּמְתַקֶּלֶפת.

ׁשּוב ִנְפְּתָחה ַהֶּדֶלת ִּביֵדי ַהַּגַּבאי, ְוַהְּיהּוִדי ִמֵהר ְוִהְנִחית ֶאת ְׁשֵאָלתֹו: "ֱאמֹר ָנא ִלי", ָּפָנה ַלַּגַּבאי, 
"ָיַדְעִּתי ַּגם ָיַדְעִּתי ִּכי ָהַרִּבי הּוא ִאיׁש ֱאִקים ָקדֹוׁש ְוִכי ָּכל ַהְנָהגֹוָתיו ְמֻיָּסדֹות ַעל ַאְדֵני קֶֹדׁש. 
ְלִהְתַּפֵּלל  ָיכֹול  הּוא  ֵאין  ְוִכי  ִּבְתִפָּלתֹו?  צֹוֵעק  הּוא  ַמּדּוַע  ְלָהִבין:  ְמֻסָּגל  ֵאיִני  ֶאָחד  ָּדָבר  ְּבָרם 

ְּבַנַחת ּוְברַֹגע, ְּכִפי ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ֲאִני, ְּבֵני ְקִהָּלִתי ִויהּוִדים נֹוָסִפים ַרִּבים ְוטֹוִבים?"

הּוא  ַהַּפַעם  ְוַגם  ֵאּלּו,  ְּכגֹון  ִּבְׁשֵאלֹות  ָהָיה  ָרִגיל  ּוְכָלל.  ְּכָלל  ֵמַהְּׁשֵאָלה  ִהְתַרֵּגׁש  א  ִׂשיחֹו  ֶּבן 
ֵהִׁשיב ֶאת אֹוָתּה ְּתׁשּוָבה ֶׁשָהְיָתה ְׁשגּוָרה ְּבִפיו ֶזה ִמְּכָבר: "ְרֵאה ָנא, ַרִּבי ְיהּוִדי, ִלּבֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו 
קֹונֹו,  ִעם  ְּבִׂשיָחה  הּוא  עֹוֵסק  ֵעת  ַהְּתִפָּלה,  ּוִבְׁשַעת  ֱאִקים,  ְּבִיְרַאת  ָּתִמיד  ּבֹוֵער  ַהָּקדֹוׁש 

ִמְתָּפֶרֶצת אֹוָתּה ִיְרָאה ַהחּוָצה, ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ּוְבֶיֶתר עֹז, ַעד ְּכֵדי ְצָעָקה".

ָׁשב ְוָטַען ְּבַעְקָׁשנּות: "ֵאיֶנִּני חֹוֵׁשב ִּכי  ֵמַהְּדָבִרים, ְוהּוא  ִהְׁשַּתְכֵנַע  ָהאֹוֵרַח א  ֶׁשַהַּפַעם  ֶאָּלא 
ִלִּבי אֹו ִלָּבם ֶׁשל ְׁשַאר ְּבֵני ְקִהָּלִתי ּבֹוֵער ָּפחֹות ִמִּלּבֹו ֶׁשל ָהַרִּבי, ְוַלְמרֹות זֹאת ֵאיֶנּנּו צֹוֲעִקים!"

"ִאם ֵאיְנ צֹוֵעק, אֹות הּוא ִּכי ִלְּב ֵאינֹו ּבֹוֵער ְּכִלּבֹו ֶׁשל ָהַרִּבי", ֵהִטיַח ּבֹו ַהַּגַּבאי, ַא ָהִאיׁש א 
ִמֵהר ְלִהָּכַנע ְוָׁשב ְוָטַען ִּכי ֵאין ַהָּדָבר ָנכֹון ְּכָלל ְוִעָּקר.

ָיכֹול ָהָיה ַהִוּכּוחַ ְלִהָּמֵׁש עֹוד ָׁשעֹות ִמְסָּפר, ֶאָּלא ֶׁשַהֲהמּוָלה ֶׁשִּבְרחֹוב ָהִעיר ִהְזִּכיָרה ָלאֹוֵרַח 
ֶׁשֹּלא  ֵהם  רֹוִצים  ִאם  ַהִּדּיּון  ֶאת  ַלֲעצֹר  ַוֲעֵליֶהם  ּוִמְתָקֶרֶבת  הֹוֶלֶכת  ַהַּׁשָּבת  ִּכי  ִׂשיחֹו  ּוְלִאיׁש 

ִיְתַקֵּים ָּבֶהם ַמֲאַמר ֲחָז"ל (ע"ז ג א): "ִמי ֶׁשֹּלא ָטַרח ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת – ֵמֵהיָכן יֹאַכל ְּבַׁשָּבת?"

ַמָּטָרה  ִּכי  ִנְזַּכר  ֶׁשָאז  ֶאָּלא  ַּבֵּׁשִנית,  ְלִהָּסֵגר  ָעְמָדה  ְוַהֶּדֶלת  ָהְרחֹוב,  ֶאל  ָלֵצאת  ָהאֹוֵרַח  ָּפָנה 
נֹוֶסֶפת ָהְיָתה ְלִבּקּור ֶזה: ְּבַאְמַּתְחּתֹו ָצרּור ָהָיה ְסכּום ֶּכֶסף ָעצּום ֶׁשָעִתיד ָהָיה ְלַׁשְּמׁשֹו ְלָצְרֵכי 
ִמְסָחרֹו, ְוהּוא ִּבֵּקׁש ְלַהְפִקידֹו ְּבָיָדיו ֶׁשל ָהַרִּבי. ָהַרִּבי א ָהָיה ַּבַּבִית, ַא ַּגם ַהַּגַּבאי ָעָׂשה ָעָליו 
רֶֹׁשם ֶׁשל ֶּבן ָאָדם ֶנֱאָמן ּוַבר אֹוְרָין, ְוַעל ֵּכן ָׁשב ַּבֵּׁשִנית ִלְמעֹון ַהּקֶֹדׁש ּוִבֵּקׁש ֵמָהִאיׁש ַהֻּמְפָקד 

ַעל ַהַּבִית ִּכי יֹוִאיל ְּבטּובֹו ִלְׁשמֹר ַעל ִּפְקדֹונוֹ ַהָּיָקר ַעד מֹוָצֵאי ַהַּׁשָּבת.

"ָיֵרא ֲאִני ְלָהִניַח ֶאת ַּכְסִּפי ַּבֲחַדר ַהָּמלֹון", ִהְסִּביר ָהאֹוֵרַח, "ּוִבְפָרט ֶׁשְּבַמֲהַל ַהַּׁשָּבת ָעִתיד ֲאִני 
ְלֵהָעֵדר ֵמַחְדִרי ְלֶמֶׁש ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות, ּוְכָבר ָאַמר ֶהָחָכם ִּכי 'ִּפְרָצה קֹוֵראת ַלַּגָּנב'".

ַהַּגַּבאי ִהְסִּכים ּוְצרֹור ַהֶּכֶסף ֶהֱחִליף ָיַדִים.

*

ַהַּׁשָּבת ָעְבָרה ַעל ָהאֹוֵרַח ְּבַׁשְלָוה ּוְבִהְתרֹוְממּות ָהרּוַח, ּוִמֶּׁשַא ָיְצאּו ּכֹוָכִבים ִראׁשֹוִנים, ִמֵהר 
הּוא ְלֵבית ָהַרִּבי ְלַבֵּקׁש ֵמַהַּגַּבאי ֶׁשָּיִׁשיב לֹו ֶאת ַּכְסּפֹו.

ָמה ַרָּבה ָהְיָתה ַהְפָּתָעתֹו ְּכֶׁשַהַּגַּבאי ָעָטה ַעל ָּפָניו ֲאֶרֶׁשת ִמַּתֶּמֶמת ְותֹו ֶׁשהּוא ּפֹוֵכר ֶאת ָיָדיו 
 ָאַמר: "ֶּכֶסף? ַעל ֵאיֶזה ֶּכֶסף ֲאדֹוִני ְמַדֵּבר? ְּבַוַּדאי ִהְתַּבְלַּבְלָּת ֵּביִני ְלֵבין ִמיֶׁשהּו ַאֵחר!"

 ָסמּו ַּכְסִּפי  ֶאת   ְּבָיְד ֶׁשִהְפַקְדִּתי  זֹוֵכר   ֵאיְנ ְּבֶהֶלם, "ְוִכי  ָהאֹוֵרַח  ָאַמר  אֹוֶמֶרת?",  זֹאת  "ָמה 
ִלְכִניַסת ַהַּׁשָּבת?" אּוָלם ַהַּגַּבאי ָעַמד ַעל ֶׁשּלֹו: "ֵאיֶנִּני זֹוֵכר ִסּפּור ֶׁשָּכֶזה, ְוֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ַעל ָמה 

ְּכבֹודֹו ְמַדֵּבר".

"ַׁשְקָרן! ָהֵכיַצד ֶזה ָּתִעיז ָּפִנים ִלְטעֹן ֶׁשֹּלא ִהְפַקְדִּתי ֶאת ַהֶּכֶסף ְּבָיְד?", ִהְתָּפֵרץ ָהאֹוֵרַח ְּכַלֵּפי 
ַהַּגַּבאי ְּבֹאֶפן ֶׁשֹּלא ָהַלם ֶאת מֹוָצאֹו ְוָאְפיֹו ַהְּמֻאָּפק, "ֲהלֹוא ְּבָמקֹום ֶזה ַמָּמׁש ָעַמְדנּו ְׁשֵנינּו ֶזה 

מּול ֶזה ְּכֶׁשְּצרֹור ַהֶּכֶסף ָעַבר ִמָּיִדי ְלָיְד. ֵּתן ִלי ֶאת ַּכְסִּפי ּוִמָּיד!"

ַא ַּגם ַהַּפַעם א ִהְתַרֵּגׁש ַהַּגַּבאי ְוִהְמִׁשי ִלְטעֹן ְּבקֹול ָרגּוַע ִּכי ַהִּסּפּור ֵאינֹו ֻמָּכר לֹו, ּוְבַוַּדאי 
ִהְתַּבְלֵּבל ָהאֹוֵרַח ֵּבינֹו ְלֵבין ִמיֶׁשהּו ֶׁשּדֹוֶמה לֹו.

ָּתַפס  ְוהּוא  ְׁשִליָטה  ִמְּכַלל  ָיְצָאה  ִהְתַנֲהגּותֹו  ְלִהְתַאֵּפק.  ָהאֹוֵרַח  ָהָיה  ָיכֹול  א  ְּכָבר  ָּכאן 
ְּבַצְּוארֹונוֹ ֶׁשל ֶּבן ִׂשיחֹו, ִנְעֵנַע אֹותֹו ַעד ְּכֵדי ְּכֵאב ְוֵהֵחל ִלְזעֹק ְּבִהיְסֶטְרָיה ְּכֶׁשְּדָמעֹות ְּבֵעיָניו: 

"ָחצּוף ְמֻחָּצף! ָהֵׁשב ִלי ִמָּיד ֶאת ַּכְסִּפי!"

"ַרִּבי ְיהּוִדי", ָּפָנה ֵאָליו ַהַּגַּבאי ְּבטֹון ָרגּוַע ֶׁשִהְכִריחֹו ְלַהְרּפֹות ְמַעט ֵמֲאִחיָזתֹו, "ָלָּמה ְל ִלְצעֹק 
ּוְלִהְׁשּתֹוֵלל ְּכַחָּיה ְּפצּוָעה? ַּדֵּבר ְּבַנַחת ְּכֶבן ָאָדם!"

עֹוֵמד  ַּכְסִּפי  ְּכֶׁשָּכל  ְּבַנַחת  ֲאַדֵּבר   ִמָּפָניו, "ֵאי ָמׁש  א  ְּכֶׁשַהַּזַעם  ָהאֹוֵרַח  ֵהִׁשיב  "ְּבַנַחת???", 
רֹוֵתַח  ִלִּבי  ֲהלֹוא  ַהֹּמאְזַנִים?  ַּכף  ַעל  ֻמָּנח  ֲעִתיִדי  ְּכֶׁשָּכל  ֶאְשּׁתֹוֵלל  א   ֵאי ְלִטְמיֹון?  ָלֶרֶדת 

ִמַּזַעם ּוֵמֲחָרָדה!"

ְּבָׁשָלב ֶזה ֶׁשל ַהִּׂשיָחה ִהְתַּפְּׁשָטה ַּבת ְצחֹוק ַעל ָּפָניו ֶׁשל ַהַּגַּבאי. הּוא ֵהִניַח ָיד ֲחִמיָמה ַעל 
ְּכֵתפֹו ֶׁשל ֶּבן ִׂשיחֹו ְוִהְרִּגיעֹו: "ֵהָּנה ִּכי ֵכן ָרִאיָת ְונֹוַכְחָּת ַעל ְּבָׂשְר ִּכי 'ְּכֶׁשּכֹוֵאב צֹוֲעִקים!', ְוָכֵעת 
ַקח ָנא ֶאת ַּכְסְּפ ְוֵל ְלַדְרְּכ ְּבָׁשלֹום. ֵמעֹוָלם א ָחַׁשְבִּתי ֵלָהנֹות ִמֶּמּנּו ְולּו ִּבְפרּוָטה, ִּבַּקְׁשִּתי 

ַרק ְלַלֶּמְד ִּכי ְּכֶׁשַהֵּלב ּבֹוֵער – ִנְמֶלֶטת ִמֶּמּנּו ְצָעָקה ְּבֹאֶפן ִטְבִעי".

"ָאְמָנם", ִהְפִטיר ַהַּגַּבאי ְּבקֹול ֶׁשָּדָמה ִּכְמַעט ִלְלִחיָׁשה, "ַקָּיִמים ָּכֵאּלּו ֶׁשּצֹוֲעִקים ַעל ַּכְסָּפם, 
ְוַקָּיִמים ָּכֵאּלּו ֶׁשּצֹוֲעִקים ַעל ִיְרַאת ַהָּׁשַמִים ֶׁשָּלֶהם. ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ַׁשָּיְך ַלְּקבּוָצה ַהְּׁשִנָּיה"...

ִמִּפי ַהַּמִּגיד ַרִּבי ַׁשְּבַתי יּוֶדֶלִביץ, 'ִׂשיַח יֹוֵסף' עמ' פט

ְמָחֵרף  ֶזה  ֲהֵרי  יֹום   ְּבָכל  ַהֵּלל  ַהּקֹוֵרא  ַמר:  ְוָהָאַמר  ֵאיִני?  יֹום.  ְּבָכל  ַהֵּלל  ִמּגֹוְמֵרי  ֶחְלִקי  ְיֵהא  יֹוִסי:  ַרִּבי  "ָאַמר 
ּוְמַגֵּדף! ִּכי ָקָאְמִריַנן – ִּבְפסּוֵקי ְּדִזְמָרא" (ַׁשָּבת קיח ב).

מ)  סי'  ִויְטִרי  ְּבַמֲחזֹור  (הּוָבא  ַהְּגאֹוִנים  ָלְמדּו  ִלְתִפָּלה,  ִּכְפִתיָחה  ְּדִזְמָרה'  'ְּפסּוֵקי  ֲאִמיַרת  ַּתָּקַנת  ֶׁשל  ַטֲעָמּה  ֶאת 
ִמְּדָבָריו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמַלאי (ע"ז ז ב): "ְלעֹוָלם ְיַסֵּדר ָאָדם ִׁשְבחֹו ֶׁשל ָמקֹום ְוַאַחר ָּכ ִיְתַּפֵּלל".

עֹוד ֵּבֲארּו ַהּתֹוְספֹות (ְּבָרכֹות לא א ד"ה ַרָּבָנן): "ֵאין ִמְתַּפְּלִלין ִמּתֹו ַקּלּות רֹאׁש ּוְׂשחֹוק, ֶאָּלא ִמּתֹו ּכֶֹבד רֹאׁש 
ְוִׂשְמָחה ֶׁשל ִמְצָוה, ְּכגֹון ֶׁשָעַסק ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה. ְוָלֵכן ָנֲהגּו לֹוַמר ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ְוַאְׁשֵרי קֶֹדם ְּתִפָּלה".

קֹולֹו ִזֵּמר ָעִריִצים
ַטַעם נֹוָסף ַלֲאִמיַרת ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה קֶֹדם ַהְּתִפָּלה ֵּבֵאר ַּבַעל 'ַמֵּטה מֶֹׁשה' (ַעּמּוד ָהֲעבֹוָדה נג) ְוַנֲעִתיק ִמּתֹו ְלׁשֹונֹו:

"ִמן ָהָאֶרץ ְוַעד ָלָרִקיַע ֵאין ׁשּום ָמקֹום ָּפנּוי, ֶאָּלא ַהּכֹל ָמֵלא ְּגדּוִדים ַוֲהמֹוִנים. ֵיׁש ֵמֶהם ְטהֹוִרים ּוַבֲעֵלי ֶחֶסד, ְוֵיׁש 
ְלַמָּטה ַּכָּמה ְּבִרּיֹות ְטֵמאֹות ַמִּזיקֹות ּוְמַקְטְרגֹות... ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ָאָדם עֹוֶבֶרת ֵּבין ֵאּלּו ַהִּכּתֹות ְועֹוָלה ָלָרִקיַע; ִאם 
ֵיׁש ּבֹו ְזכּות – א ִיְפְגעּו... ְוִאם ֵאין ּבֹו ְזכּות – ַּכָּמה ְּפָגִעים ּוַמְׁשִחיִתים ּפֹוְגִעים ָּבֶהם ַּבֶּדֶר... ִּבְהיֹות ָאָדם ְמַסֵּדר 

אֹוָתן ַהְּזִמירֹות, ֲאַזי ִמְסַּתְּלִקים ְוהֹוְלִכים ָלֶהם אֹוָתם ַהַּמְׁשִחיִתים ְוַהְּמַעְּכִבים".

ַהַּזְלַזִּלים  'ְוָכַרת  ה):  יח  (ְיַׁשְעָיהּו  ֶׁשֶּנֱאָמר  'ְמַזֵּמר',  ִמְּלׁשֹון  'ְזִמירֹות'  "ְוִנְקְראּו  מֶֹׁשה':  ַה'ַּמֵּטה  ּוְמָבֵאר   ַמְמִׁשי
ְּבאֹוָתן  ְּכלֹוַמר:  ְמגּוָרי',  ְּבֵבית  ֻחֶּקיךָ  ִלי  ָהיּו  'ְזִמרֹות  נד):  קיט  (ְּתִהִּלים  ע"ה   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ָאַמר  ֶזה  ְוַעל  ַּבַּמְזֵמרֹות'. 

ַהְּמקֹומֹות ֶׁשֲאִני ָהִייִתי ִמְתָיֵרא ַּבֶּדֶר ְוָהָיה ִלי ַּפַחד ּוָמגֹור (ֵמַהַּמִּזיִקים), אֹוָתן ַהְּזִמירֹות ּכֹוְרִתים אֹוָתם".

ֶאת ְּדָבָריו ְמַסֵּים ַה'ַּמֵּטה מֶֹׁשה' ְּבַאְזָהָרה: "ָלֵכן ָצִרי ְלִהָּזֵהר ֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר ֵּבין ַהְּזִמירֹות ַהָּללּו ַעד ַאַחר ְּתִפַּלת 
י"ח, ּוְלַכֵּון ַמֲחַׁשְבּתֹו ָּכָראּוי ֶׁשֹּלא ִּתְתַעֵּכב ְּתִפָּלתֹו. ְוִאם ָסח ֵּביְנַתִים ִנְתַּבְּטָלה ַהַּכָּוָנה, ְוחֹוְזִרים אֹוָתם ְּגדּוִדים 

ַלֲערֹ ִמְלָחָמה ִאּתֹו ְלַעֵּכב ְּתִפָּלתֹו".

ְּבֹאֶפן ּדֹוֶמה ָּכַתב ַּבַעל 'ָמאֹור ָוָׁשֶמׁש' (פר' ְּבַׁשַּלח): "ְּכֶׁשאֹוְמִרים ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ָאנּו ְמַחְּבִרים ַעְצֵמנּו ִעם ַהַּמְלָאִכים 
ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלֶמֶל ָהעֹוָלם, ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים: 'ַהְללּו ֶאת ה' ִמן ַהָּׁשַמִים' ְוכוּ', ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָאנּו ְמַטֲהִרים ֶאת עֹוַלם 
ַהְּיִציָרה, ְלַזֵּמר ָעִריִצים ּוְלַהְכִרית ָּכל ַהּקֹוִצים ַהּסֹוְבִבים ֶאת ַהּׁשֹוַׁשָּנה ָהֶעְליֹוָנה, ּוְלָכ ִנְקָרִאים: ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה".

ַמְפְּתחֹות ְלֵהיָכלֹו ֶׁשל ֶמֶל
ַהָּקָהל  ֲהמֹון  ַמְקִּפיִדים  ַהִּכּפּוִרים  ּוְביֹום  ַהָּׁשָנה  ְּברֹאׁש  ִּכי  ָהֻעְבָּדה,  ַעל  ְמעֹוֵרר  ָהָיה  ִזיָע"א  ִמֶּמעְזִריְטׁש  ַהַּמִּגיד 
ֵאּלּו  ֶׁשְּתִפּלֹות  ִמּׁשּום  ְוזֹאת  ַהָּׁשָנה,  ִמימֹות  יֹוֵתר  ְמֻיֶחֶדת  ּוְבַכָּוָנה  ְּבִמָּלה  ִמָּלה  ָהֲעִמיָדה  ְּתִפּלֹות  ֶאת  ְלִהְתַּפֵּלל 
ֵאיָנן ֶנֱאָמרֹות ָּתִדיר, ְוַעל ֵּכן ִלָּבם ָנתּון ְלִמּלֹות ְּתִפּלֹות ֵאּלּו ְלָאְמָרן ְּכִתְקָנן, ּוִמּתֹו ָּכ ְיֵרִאים ֵהם ֶׁשֹּלא ְלִהָּכֵׁשל 

ָחִליָלה ְּבַמֲחָׁשָבה ָזָרה ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה.

ֵמאֹוָתּה ַהִּסָּבה ִּבְפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ַמְרִּבית ַהִּמְתַּפְּלִלים ֵאיָנם ַמְקִּדיִׁשים ַמֲאָמץ ְמֻיָחד, ִּכי ֲהֵרי ֵהם ִלְפֵניֶהם ְּכָדָבר 
ַהִּנְצֶרֶכת  ַלִהְתַּפֲעלּות  ַּדְרָּכם  ַמִּגיִעים  ֵהם  ֵאין  ּוִמֵּמיָלא  ַהָּׁשָנה,  ָּכל   ֶמֶׁש ְּפָעִמים  ְמאֹות  ּבֹו  ָּדׁשּו  ֶׁשְּכָבר  ָיָׁשן 

ַלְּתִפָּלה.

ַלֲאִמּתֹו ֶׁשל ָּדָבר ָצִרי ְלִהָּזֵהר ְמאֹד ְּבֵחֶלק ֶזה ֶׁשל ַהְּתִפָּלה, ִּכי ָאְמָנם ְּתִפַּלת ָהֲעִמיָדה ִהיא ָהִעָּקִרית, ּוָבּה ְמַדֵּבר 
ָהָאָדם ִלְפֵני ַהֶּמֶל ַמָּמׁש, ֲאָבל ְּכִפי ֶׁשְּכָבר ָּתְמהּו ֲחָז"ל ְּבָמקֹום ַאֵחר ָּכ ַּגם ְּבִעְנָין ֶזה: ֵּכיַצד יּוַכל ָאָדם ֶׁשֵאין 

ִּבְרׁשּותֹו ַמְפְּתחֹות ֶהָחֵצר ְלִהָּכֵנס ֶאל ַהַּבִית?!

ָּכל  ֶאת  ּוְלַהְכִרית  ְלַהְכִניַע  ְמאֹד  ַעד  הּוא  ָּגדֹול  ְּדִזְמָרה'  'ְּפסּוֵקי  ֶׁשל  ּכָֹחם  ַהָּׁשָנה  ְימֹות  ְּבָכל  ִּכי  ָלַדַעת  ָעֵלינּו 
ִנְזֶּכה   ְוָכ ּוְבִיְרָאה,  ְּבֵאיָמה  ַהֵּלב,  ְּבַכָּוַנת  ְלאֹוְמָרם  ְלַהְקִּפיד  ֵיׁש  ָלֵכן  ַהְּתִפָּלה.  ֶאת  ְוַהְּמַעְּכִבים  ַהְּמַקְטְרִגים 

ֶׁשִּיְתַקְּבלּו ָּכל ְּתִפּלֹוֵתינוּ ְּבַאֲהָבה ('ִלּקּוִטים ְיָקִרים' אֹות קלד).

ְיִדיָעה ֻמְפָלָאה ֵהִביא ַמֲהִר"י ַאְלַּגִזי ְּבִסְפרֹו 'ַׁשְלֵמי ִצּבּור' (סֹוף ִּדיֵני ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה): "ָמָצאִתי ִּבְתׁשּובֹות ִמְּכַתב ָיד 
ָהִרְדבָּ"ז ָז"ל ֶׁשֵהִביא ְּבֵׁשם ִמְדָרׁש ַהֶּנֱעָלם: ְּבָׁשָעה ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ָּבָאה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְורֹוָאה ֶאת ַהִּמְתַּפְּלִלים אֹוְמִרים 

ַהְּזִמירֹות, ִמְקָצָתן ְמַאֲחִרין ּוִמְקָצָתן ַמְקִּדיִמין, ִמָּיד ִהיא ִמְסַּתֶּלֶקת".

ַמֲעַלת ֲאִמיָרָתם ְּבַכָּוָנה ּוִבְמִתינּות
ֲחִׁשיבּות ְמֻיֶחֶדת ָנְתנּו ַהּפֹוְסִקים ַלֲאִמיַרת 'ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה' ִּבְמִתינּות, ּוְכִפי ֶׁשָּפַסק ַה'ֻּׁשְלָחן ָערּו' (או"ח נא ח): 
"ֵאין אֹוְמִרים ַהְּזִמירֹות ִּבְמרּוָצה ִּכי ִאם ְּבַנַחת", ּובְ'ָבֵאר ֵהיֵטב' ָׁשם הֹוִסיף: "ֶׁשֹּלא ְיַדֵּלג ׁשּום ֵּתָבה ְוא ַיְבִליֵעם, 

ֶאָּלא יֹוִציא ִמִּפיו ְּכִאּלּו מֹוֶנה ָמעֹות".

ְּב'כְֹלּבוֹ' (סי' ו) ֵהִביא ְּבֵׁשם ַרֵּבנּו ָנָתן: ֵיׁש ְּבֵני ָאָדם ֶׁשאֹוְמִרים ֶאת ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ִּבְמרּוָצה ְּכֵדי ְלַהְסִּפיק ְלִהְתַּפֵּלל 
ְׁשֵאַלת  ִּבְׁשִביל  ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי   ֶמֶל ֶׁשל  ִׁשְבחֹו  ֶׁשְּמַקְּצִרים  עֹוִׂשים  ֵהם  טֹוב  ְוא  ַהִּצּבּור,  ִעם  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה 

!?ֶׁשִּיְתַרֶּצה ְּבָכ ָצְרֵכיֶהם, ְוִכי ֵיׁש ֶמֶל

ַאף ַה'ַּמִּגיד' ְּבִלּמּודוֹ ִעם ָמָרן ַה'ֵּבית יֹוֵסף' ִהְזִהירֹו ְלַהְׁשִּכים ְּבָכל ּבֶֹקר ָלבֹוא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַהְסִּפיק 
לֹוַמר ֶאת ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ְּכִסְדָרן, ִּכי ַהְּמַאֵחר ָלבֹוא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶנֱאָלץ לֹוַמר ֶאת ַהְּתִפָּלה ִּכְטַלאי ַעל ַּגֵּבי ְטַלאי, 
ְלַאֵחר ֶאת ַהֻּמְקָּדם ּוְלַהְקִּדים ֶאת ַהְּמֻאָחר. ַוֲהֵרי "ָּכל ִסְדֵרי ַהְּתִפָּלה ְמֻיָּסִדים ּוְמֻסָּדִרים ַעל ְיסֹוד ְוֵסֶדר ָנכֹון. ְוִאּלּו 

ְּתַאֵחר ַהֻּמְקָּדם, ֲהֵרי ַאָּתה ַמְפִריד ּוְמַקְלֵקל ַהֵּסֶדר".

ּוַבֵּסֶפר 'עֹוַלת ָּתִמיד' (פי"ז) ָּכַתב: "ָיִכין ְוַיְזִמין ָהָאָדם ָּכל חּוָׁשיו ְוכֹחֹוָתיו לֹוַמר ּוְלׁשֹוֵרר, ְלָפֵאר ּוְלרֹוֵמם ַלָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא. ּוְתַׁשְעֵּבד ַנְפְׁש לֹוַמר ְּבִמּתּון ָּכל ֵּתָבה ּוְלָהִבין ֵּפרּוׁש ַהִּמּלֹות ְלָכל ַהָּפחֹות. ּוְכִפי ּגֶֹדל ָהִעּיּון ֶׁשִּיְהֶיה 

ְל ִּבְתִפָּלְת, ֵּכן ִּתְגַּדל ְוִתְתַלֵהט ְּבַנְפְׁש ַהִּׂשְמָחה ְוַהִּיְרָאה ְוָהַאֲהָבה ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא".

ֶעְׂשִרים ַּדּקֹות ֵאיָנן ַמְסִּפיקֹות
ַעל ַהַּמְׁשִּגיַח ְּדפֹוִניֶבז' ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנְׁשֵטיין ְמֻסָּפר ִּכי ָהָיה ַמְקִּפיד ְמאֹד לֹוַמר ֶאת ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ִּבְמִתינּות 
ּוְבִהְתּבֹוְננּות, ְוַעל ֵּכן ֵמעֹוָלם א ִנְכַנס ַלְּתִפָּלה ִּבְזַמן ַהְתָחַלת ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה, ֶאָּלא ָהָיה ַמְקִּדים ְזַמן ַרב קֶֹדם 
ָלֵכן, ִמְּלַבד ְׁשֵּתי ְּפָעִמים ֶׁשָהָיה ָאנּוס ְלַאֵחר. ְוָהָיה ָרִגיל לֹוַמר ֶׁשֶעְׂשִרים ַהַּדּקֹות ֶׁשְרִגיִלים ְלַהְקִציב ַּבְּיִׁשיבֹות 

ַלֲאִמיַרת ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ֵאיָנן ַמְסִּפיקֹות לֹו ('מֹוֵפת ַהּדֹור' ֶּפֶרק א יא).

עֹוד הּוָבא ַעל ַהַּמְׁשִּגיַח, ִּכי ָהָיה ַמְמִליץ ְלָכל ׁשֹוְמֵעי ִלְקחֹו ְלַהְקִּפיד ְּבִעְנָין ֶזה, ְוָאַמר ִּכי ֲאִמיַרת ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה 
ה'  ִּבְגֻדַּלת  ַהִהְתּבֹוְננּות  ֶׁשֵּכן  ָעְצָמִתית.  מּוָסר  ִמִּׂשיַחת  ָּפחֹות  א  ָהָאָדם  ַעל  ַמְׁשִּפיָעה  ִּבְמִתינּות,  ְּבִמָּלה  ִמָּלה 
ּוְבַהְנָהַגת ָהעֹוָלם, ְמַחֶּזֶקת ְּבֶקֶרב ָהָאָדם ֶאת ָהֱאמּוָנה ּוַמְׁשִּפיָעה ַעל ָּכל ֲהִליכֹוָתיו ('ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם' – ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה, 

ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה).

ּוְלָאָדם ֶׁשָּנַהג ְלִהְתַּפֵּלל ְּכָוִתיִקין ּוְׁשָאלֹו  ַהִאם ַּבָּיִמים ֶׁשִּמְתַאֵחר ְלַהִּגיַע ַלְּתִפָּלה מּוָטב ֶׁשְּיַקֵּצר ִּבְפסּוֵקי ְּדִזְמָרה 
ְּכֵדי ְלַהְסִּפיק ְלַהְתִחיל ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ְּכָוִתיִקין? ֵהִׁשיב ַהַּמְׁשִּגיַח: "'ָוִתיִקין' ִהיא ַמֲעָלה ַּבְּתִפָּלה, ַא ֵראִׁשית ַהּכֹל 

ָצִרי ֶׁשִּתְהֶיה 'ְּתִפָּלה', ּוְבִלי ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ֵּכיַצד ִּתְהֶיה זֹו 'ְּתִפָּלה'?!" ('ְּתִפַּלת ַחָּנה' עמ' מה).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְּכֶׁשּכֹוֵאב – צֹוֲעִקים!

ע טּתַ ה ם  ממַמבּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
צֹוֲע

ססִספפּפו ם
ִזְמָרה ָמה ִלְפסּוֵקי ּדְ ַהְקּדָ

"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


