
ן ת ָוֶאְתַחּנַ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִּבְזכּות ְּתִפּלֹוָתיו ֶׁשל מֶֹׁשה
"ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה' ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר" (ג כג)

ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ֶׁשָעַמד  ִּבְזכּות  ָהרֹוִעים':  'ְמא  ַּבַעל  ָּדַרׁש  ֶרֶמז   ְּבֶדֶר
ְוִהְתַּפֵּלל תקט"ו ְּתִפּלֹות ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל "ָוֶאְתַחַּנן", (דב"ר יא ז), ָּגַרם 
הּוא ֶׁש"ָּבֵעת ַהִהוא" – ַּבּדֹורֹות ַהָּבִאים ְּכֶׁשִּתְתַמֵעט ַהַּדַעת ְוִיְקֶׁשה 
ַעל ַהִּמְתַּפֵּלל ְלַכֵּון ֶאת ִלּבֹו ָּכָראּוי, "ֵלאמֹר" – ִּתְתַקֵּבל ַהְּתִפָּלה ַאף 

ִאם ִּתְהֶיה ְּבֶגֶדר 'ֲאִמיָרה' ְּבַעְלָמא.
'קֹול ַיֲעקֹב'

א ִלְדחֹות ֶאת ַהְּתִפָּלה
ָׂשח ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַנְפָּתִלי ֵמרֹוְפִׁשיץ:

ִּבְתִפָּלה:  ַהְנָהָגה  ִלְלֹמד  ָאנּו  ְיכֹוִלים  ַההּוא"  "ָּבֵעת  ַהָּכתּוב  ִמְּלׁשֹון 
ְּבַדְעּתֹו  ְלִהְתַיֵּׁשב  יּוַכל  ֶׁשּבֹו  ְלמֹוֵעד  ְּתִפָּלתֹו  ִלְדחֹות  ָלָאָדם  לֹו  ַאל 
ּוְלַהִּגיַע ְלַהָּׂשגֹות ְּגבֹוהֹות יֹוֵתר, ֶאָּלא ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ַמָּצב ְּכַדאי לֹו 

ְלִהְתַחֵּנן ֶאל ה' ְוָעָליו ְלַהֲאִמין ִּכי ִּתְתַקֵּבל ְּתִפָּלתֹו.
'ֶזַרע קֶֹדׁש'

* * *

ֶאת ִסַּבת ּתֹוֶסֶפת ַהִּמָּלה "ֵלאמֹר" ַּבָּפסּוק ֵּבֵאר ַה'ָּפִנים ָיפֹות':

 ָצִרי ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ֶׁשּקֶֹדם  ב)  ד  (ְּבָרכֹות  ִּתֵּקן  יֹוָחָנן  ַרִּבי 
ַהִּמְתַּפֵּלל ְלַבֵּקׁש ֶׁשִּתְהֶיה ְּתִפָּלתֹו ְׁשגּוָרה ְּבִפיו ְּבָאְמרֹו ֶאת ַהָּפסּוק 
ֵיׁש  ֶזה  ְלִפי  ְּתִהָּלֶתָך".  ַיִּגיד  ּוִפי  ִּתְפָּתח  ְׂשָפַתי  "ה'  יז):  נא  (ְּתִהִּלים 
ְלָבֵאר ִּכי ַאף מֶֹׁשה, ְּבבֹואֹו ְלַבֵּקׁש ַרֲחִמים ִמִּלְפֵני ה', ִהְקִּדים ְּתִחָּלה 

ַּתֲחנּוִנים ֶׁשִּיְהיּו ַהְּדָבִרים ְׁשגּוִרים ְּבִפיו ְוֵיָאְמרּו ַעל ָידֹו ָּכָראּוי.

ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא
"ַאָּתה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְּד ֶאת ָּגְדְלָך ְוֶאת ָיְד ַהֲחָזָקה ֲאֶׁשר 

ִמי ֵא-ל ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְכַמֲעֶׂשי ְוִכְגבּורֶֹת" (ג כד)

ַהְּתִפָּלה:  ְּבֵסֶדר  ְּכָלל  א)  לב  (ְּבָרכֹות  ִׁשְמַלאי  ַרִּבי  ָּדַרׁש  ֶזה  ִמָּפסּוק 
ֶׁשֲהֵרי  ִיְתַּפֵּלל",   ָּכ ְוַאַחר  ָמקֹום  ֶׁשל  ִׁשְבחֹו  ָאָדם  ְיַסֵּדר  "ְלעֹוָלם 
ַהִחּלֹוָת  "ַאָּתה  ָמקֹום:  ֶׁשל  ְּבִׁשְבחֹו  ִסֵּפר  ְּתִחָּלה  מֶֹׁשה;  ָעָׂשה   ָּכ
ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְּד ֶאת ָּגְדְלךָ...", ְוַרק ַאַחר ָּכ ִּבֵּקׁש: "ֶאְעְּבָרה ָּנא 

ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה". 

ַעל ֶהָאָרה ִנְפָלָאה ָעַמד ַהָּגאֹון ַרִּבי ַזְלָמן סֹורֹוְצִקין ַגֲּאָב"ד לּוְצק:

ֶׁשל  ָהִראׁשֹוָנה  ַהְּבָרָכה  ְלֻנַּסח  ַאף   ֶסֶמ ִלְלֹמד  נּוַכל  ֶזה  ִמָּפסּוק 
ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה – "ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא":

"ֶאת ָּגְדְלָך" ְּכֶנֶגד 'ַהָּגדֹול', "ְוֶאת ָיְד ַהֲחָזָקה" ְּכֶנֶגד 'ַהִּגּבֹור', "ֲאֶׁשר 
ִמי ֵאל... ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְכַמֲעֶׂשי" ְּכֶנֶגד 'ְוַהּנֹוָרא'.

'ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה' 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמִּכיר ְּבִקְרָבֵתנּו ֵאָליו
"ִּכי ִמי גֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹו ֱאקים ְקרִֹבים ֵאָליו ַּכה' ֱאקינוּ ְּבָכל ָקְרֵאנּו 

ֵאָליו" (ד ז)

ְּבנַֹהג ֶׁשָּבעֹוָלם, ַּכֲאֶׁשר ִמְתַדֵּפק ָאָדם ָעִני ַעל ֶּדֶלת ֵּביתֹו ֶׁשל ָעִׁשיר 
ְּבַבָּקַׁשת ֶעְזָרה, ּתֹו ֶׁשהּוא טֹוֵען ֶׁשַּקֶּיֶמת ֵּביֵניֶהם ִקְרָבה ִמְׁשַּפְחִּתית, 
ִקְרַבת  ֶאת  ֶׁשִּנָּתן  ְּכָכל  ּוְלַהְׁשִּכיַח  ִמֶּמּנּו  ְלִהְתַחֵּמק  ֶהָעִׁשיר  ְמַנֶּסה 

ַהִּמְׁשָּפָחה ֵּביֵניֶהם, ְּכֵדי ֶׁשַהָּדָבר א ְיַחְּיבוֹ ֶיֶתר ַעל ַהִּמָּדה.

ַא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵאינֹו ֵכן: ְּבָכל ֵעת ֶׁשִהֵּננּו ּפֹוִנים ֵאָליו ַמִּכיר 
הּוא ְּבִקְרָבֵתנּו ֵאָליו ּומֹוִׁשיֵענּו ִמָּכל ָצרֹוֵתינּו.

'ַחֵּיי ְצִבי'

ְּתִפַּלת ַהָּיִחיד ִמְתַקֶּבֶלת ִּבְזכּות ָהַרִּבים
"ּוִבַּקְׁשֶּתם ִמָּׁשם ֶאת ה' ֱאקיךָ ּוָמָצאָת ִּכי ִתְדְרֶׁשּנוּ ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל 

ַנְפֶׁש" (ד כט)
ָיִחיד  ִּבְלׁשֹון  ְוִסֵּים  "ּוִבַּקְׁשֶּתם"  ַרִּבים  ִּבְלׁשֹון  ַהָּכתּוב  ָּפַתח  ַמּדּוַע 

"ּוָמָצאָת"?
ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר: 

ָידּוַע ִּכי ְּתִפַּלת ַהִּצּבּור ִמְתַקֶּבֶלת יֹוֵתר ִמְּתִפַּלת ַהָּיִחיד. ַא ַּבָּפסּוק 
ַהָּיִחיד  ִלְתִפַּלת  ַמֲעָלה  ַקֶּיֶמת  ִּכי  ַהּתֹוָרה,  אֹוָתנּו  ְמַלֶּמֶדת  ֶזה 
ָּכאן  ֶׁשָרַמז  ְוֶזהּו  ִמְתַּפֵּלל.  ֶׁשַהִּצּבּור  ְּבָׁשָעה  ַּבָּקָׁשתֹו  ֶאת  ַהְּמַבֵּקׁש 
ַּגם  ִמְתַקֶּבֶלת  "ּוִבַּקְׁשֶּתם",   – ִמְתַּפְּלִלים  ֶׁשַהִּצּבּור  ְּבָׁשָעה  ַהָּכתּוב: 

ְּתִפַּלת ַהָּיִחיד – "ּוָמָצאָת".
'ִאְמֵרי ֶׁשֶפר'

'ַמֲעַמד ַהר ִסיַני' ְּבָכל יֹום
"ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּדֶּבר ה' ֶאל ָּכל ְקַהְלֶכם ָּבָהר ִמּתֹו ָהֵאׁש ֶהָעָנן 

ְוָהֲעָרֶפל קֹול ָּגדֹול ְוא ָיָסף" (ה יט)
ְלעֹוָלם"  ְוַקָּים  ָחָזק  קֹולֹו  ִּכי  ָּפַסק',  'ְוא  ְמַתְרְּגִמיָנן   – ָיָסף'  "'ְוא 

(ַרִׁש"י).

ֵּפֵרׁש ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְבָרָהם ַחִּיים ׁשֹור:
ַמַעְינֹות  ִנְפְּתחּו  ּתֹוָרה  ַמַּתן  ִּבְׁשַעת  ִּכי  ְמבָֹאר  ב)  יט  (ְמִגָּלה  ַּבְּגָמָרא 
ַהָחְכָמה ִּבְפֵני מֶֹׁשה, ּוִמְּלַבד ֶׁשִּלְּמדֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ַהּתֹוָרה 
ֶׁשִּבְכָתב ּוְבַעל ֶּפה, ַאף ִּגָּלה לֹו ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ֶאת ָּכל ָמה ֶׁשֲעִתיִדים 

ַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ְלַחֵּדׁש ְּבַמֲהַל ַהּדֹורֹות.
ִּכי   – ָּפַסק'  "'ְוא  ַרִׁש"י:  ֶׁשל  ֵּפרּוׁשֹו  ֶאת  ְלָהִבין  נּוַכל  ֶזה  ְלִפי 
ִּבְׁשַעת  ְלִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּיַרד  ָהרּוָחִני  ַהֶּׁשַפע  ְלעֹוָלם",  ְוַקָּים  ָחָזק  קֹולֹו 
ַּתְלִמיֵדי  זֹוִכים  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ְוַעד  ְלעֹוָלם,  ָּפַסק  א  ּתֹוָרה  ַמַּתן 

ַהֲחָכִמים ְלַחֵּדׁש ִּבְזכּותֹו ִחּדּוִׁשים ַלֲאִמָּתּה ֶׁשל ּתֹוָרה.
ְּבזֹאת נּוַכל ְלָהִבין ַאף ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשָאנּו ְמַסְּיִמים ֶאת ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה 
ִּכְפִתיַחת  ָעָבר  ִּבְלׁשֹון  ְוא  הֹוֶוה,  ִּבְלׁשֹון   – ַהּתֹוָרה'  'נֹוֵתן  ַּבִּמִּלים 
ה'  קֹול  ּפֹוֵסק  א  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ַעד  ִּכי  ָנַתן',  'ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה: 

ִמְּלַהְׁשִּפיַע ֶאת ֶהָאָרתוֹ ַעל לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה.
'ּתֹוַרת ַחִּיים' ָּבָבא ְמִציָעא פה א 

ֶרֶמז ְלחֹוַבת ַהְּתִפָּלה ַּבּבֶֹקר, ַּבָּצֳהַרִים ּוָבֶעֶרב
"ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל" (ו ד)

ְלחֹוָבֵתנּו  ֶרֶמז  ִלְמצֹא  נּוַכל  'ְׁשַמע'  ְּבִמַּלת  ָה'ַאּבּוִדְרַהם':  ָּכַתב 
ְלִהְתַּפֵּלל ָׁשלֹוׁש ְּתִפּלֹות ְּבָכל יֹום, ּוְכִדְלַהָּלן:

  ֶמֶל 'שַׁ-דַּי   ֵאל  ֵעיֵניֶכם',  ָמרֹום   'ְׂשאּו   ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי   – 'ְׁשַמע' 
עֹוָלם', ְּב'ַׁשֲחִרית ִמְנָחה ְוַעְרִבית', ְוַעל ְיֵדי ָּכ ְּתַקְּבלּו ַעל ַעְצְמֶכם 

'ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמִים'.

ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים
"ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאקֶי ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל ַנְפְׁש ּוְבָכל ְמאֶֹדָך" (ו ה)

ְמֻפְרֶסֶמת ִהיא ַהְּׁשֵאָלה: ֲהלֹוא ָה'ַאֲהָבה' ִהָּנּה ֶרֶגׁש ַהִּמְתעֹוֵרר ְּבֵלב 
ָהָאָדם, ְוֵכיַצד ִנָּתן ִלְכּפֹות ֶאת ָהָאָדם ֶלֱאהֹב ֶאת ֱאָקיו?

ֵּתֵרץ ַהָּגאֹון ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגר ַעל ִּפי ְלׁשֹון ַהָּכתּוב ְּבִמְׁשֵלי (כז יט): 
"ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים ֵּכן ֵלב ָהָאָדם ָלָאָדם", ֶׁשאֹותֹו ֵּבֵאר ַרִׁש"י (ָׁשם): 

"ְלִפי ָמה ֶׁשָאָדם יֹוֵדַע ֶׁשֲחֵברֹו אֹוֲהבֹו ֵּכן הּוא ַמְרֶאה לֹו ָּפִנים".

הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשאֹוֲהֵבנּו  ַהְּיֵתָרה  ָּבַאֲהָבה  ַמִּכיִרים  ֶׁשָאנּו  ֵּכיָון 
ַלָּפִנים'.  ַהָּפִנים  'ַּכַּמִים  ֶׁשֲהֵרי  ַאֲהָבתֹו,  ַעל  ְלַצּוֹוֵתנּו  ִנָּתן   ְלִפיָכ
'ַהּבֹוֵחר ְּבַעּמֹו  ִמַּטַעם ֶזה ַמְקִּדיִמים ָאנּו ִלְקִריַאת ְׁשַמע ֶאת ִּבְרַּכת 
ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה' – ְּבַׁשֲחִרית, ְו'אֹוֵהב ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל' – ְּבַעְרִבית, ִּכי ַעל 
ְיֵדי ַהַהָּכָרה ְּבַאֲהָבתֹו ִיְתָּבַר ֵאֵלינּו, ִּתְתעֹוֵרר ְּבִלֵּבנּו ַאֲהָבתֹו 'ַּכַּמִים 

ַהָּפִנים ַלָּפִנים'.
'ִמִּלין ַחְדִתין'

'ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶני' ַרק ִאם 'ְוִדַּבְרָּת ָּבם'
"ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניך ְוִדַּבְרָּת ָּבם ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת" (ו ז)

ַוִיס  טּוְבָיה  ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהַּגֲאָב"ד  ָאַמר  ַהְּיָלִדים   ְּבִחּנּו ָּגדֹול  ְיסֹוד 
ְׁשִליָט"א ְּבֵׁשם ַרּבֹו ַהַּמְׁשִּגיַח ָהַרב ֶּדְסֶלר: 

ַעל  ַמְׁשִּפיָעה  הֹוֵריֶהם  ֵאֶצל  ַהְּיָלִדים  ֶׁשרֹוִאים  ָהִאיִׁשית  ַהֻּדְגָמה 
ִחּנּוָכם יֹוֵתר ִמָּכל ִׂשיַחת מּוָסר ְוִהְתעֹוְררּות: ַּכֲאֶׁשר רֹוֶאה ַהֶּיֶלד ֶאת 
ָאִביו ִמְתַּפֵּלל ָּכָראּוי, ְמָבֵר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּכִהְלָכָתּה ְוַכּדֹוֶמה, ֶנֱחַרת 
ָרַמז  ְלזֹאת  ְּביֹוֵתר.  ַהּטֹוב  ְּבֹאֶפן  ֲעִתידֹו  ַעל  ּוַמְׁשִּפיַע  ְּבַנְפׁשֹו  ַהָּדָבר 
 ?"ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: ֵּכיַצד ְּתַקֵּים ָּכָראּוי ֶאת ִמְצַות "ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶני
ַאָּתה   ָּכ ֶׁשִּתְנַהג   – ְוכּו'   "ְּבֵביֶת  ְּבִׁשְבְּת ָּבם  "ְוִדַּבְרָּת  ְּבֶאְמָצעּות 

ַעְצְמ ַּבַּבִית ּוַבחּוץ.

ִּבְצִעירּוִתי  ִנְפְטרּו  "הֹוַרי  ַהַּגֲאָב"ד:  ְוִסֵּפר  הֹוִסיף  ִמְּדָרׁשֹוָתיו  ְּבַאַחת 
עֹוד ְּבֶטֶרם ִהַּגְעִּתי ְלִמְצוֹות. ֵאיֶנִּני זֹוֵכר ֵמֶהם ַהְרֵּבה, ַא ֻעְבָּדה ַאַחת 
ִּבְרַּכת  ֲאִבי   ְמָבֵר ֵּכיַצד  ִהְבַחְנִּתי  ַּפַעם  ְלעֹוָלם:  ִמֶּמִּני  ִּתָּׁשַכח  א 
ֶׁשְּבִבְרַּכת  ַעד  ְוָגאּו,  ִרְגׁשֹוָתיו  ָהְלכּו  ִלְבָרָכה  ִמְּבָרָכה  ַּכֲאֶׁשר  ַהָּמזֹון 
'ַרֵחם ָנא' ִהְתַעֵּלף ֵמרֹב ַהַּצַער ָהַעז ֶׁשָחׁש ַעל ֻחְרַּבן ַהַּבִית, ְוֶנֶאְלצּו 

ְּבֵני ַהַּבִית ְלהֹוִציאֹו ַלחּוץ ְּכֵדי ְלעֹוְררֹו".

'ְּדַבר ַהִהְתַאְחּדּות' ֲאָדר תשס"ד עמ' מא

ְלִהְתַעֵּלף ֵמרֹב ַצַער...
"ּוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמ" (ו ז)

ִּבְׁשַעת ּבֶֹקר ְמֻאֶחֶרת ִנְכַנס ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיהּוָדה ְזֵאב ֶסַגל רֹאׁש ְיִׁשיַבת 
ְׁשַנת  ַהָּיֵׁשן  ְּבָבחּור  ְלַהָּותוֹ  ְוִהְבִחין  ַהְּיִׁשיָבה,  ִלְפִניִמַּית  ַמְנֶצ'ְסֶטר 

ְיָׁשִרים ַעל ִמָּטתוֹ, ְלַאַחר סֹוף ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע.

ְּבִעּצּומוֹ ֶׁשל ֵסֶדר ַהִּלּמּוד, ַּכֲאֶׁשר ִהְבִחין רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְּבאֹותֹו ָּבחּור 
ַהּצֹוֵעד ַמֲעַדּנֹות ֶאל ֵהיַכל ַהְּיִׁשיָבה ּוִמְתַיֵּׁשב ִלְלֹמד ִעם ַהַחְברּוָתא 

ֶׁשִהְמִּתין לֹו, ִנַּגׁש ֵאָליו רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְוָאַמר לֹו: "ֵיׁש ְל ֵלב ָחָזק!"

ִמְתַּכֵּון  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ַהִאם  ֵמִבין:  ְּכֵאינֹו  ְסִביבֹו  ִהִּביט  ַהָּבחּור 
ְלהֹוִכיחוֹ אֹו ֶׁשָּמא ְלַהֲחִמיא לֹו...

ִּכי  ָהִייִתי  ָּבטּוַח  ָיֵׁשן   ְּכֶׁשְרִאיִתי" ְוָאַמר:  ֶסַגל  ָהַרב   ִהְמִׁשי
ִּתְתַעֵּלף  ִּבְזַמָּנּה,  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֶׁשִהְפַסְדָּת  ְוִתְרֶאה  ִלְכֶׁשִּתְתעֹוֵרר 
ִמָּיד ֵמרֹב ַצַער. ְוִהֵּנה ַעָּתה ָרִאיִתי ֶׁשִּנְכַנְסָּת ְלֵהיַכל ַהְּיִׁשיָבה ְּבָפִנים 
ָחָזק  ֵלב   ְל ֶׁשֵּיׁש  ַּכִּנְרֶאה  ֵּכן,  ִאם  ֵאַרע,  א  ָּדָבר  ִּכְבָיכֹול  ְרגּועֹות 

ִּבְמֻיָחד...!"
'ֲעֵלי ְוָרִדים' ְּבָרכֹות ט ב 

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

ֲעִנַּית ָאֵמן ַמְׁשִריָׁשה ֱאמּוָנה
"ִּכי ה' הּוא ָהֱאִקים ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו" (ד לה)

"הּוא ָהֱאקִים ֵאין" – סֹוֵפי ֵּתבֹות 'ָאֵמן'. ְוֵכן 'הָאֱ-לֹהִים' – 
ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'. ֶרֶמז ָלנּו ַהָּכתּוב ִּכי ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַמְׁשִריׁש 
עֹוד  ֵאין  ָהֱאִקים  הּוא  "ה'  ִּכי:  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ְּבִלּבֹו  ָהָאָדם 

ִמְלַבּדֹו".
ֵּפרּוׁש ַהּתֹוָרה ְלַרֵּבנּו ֲאִביְגדֹור; ִּבְרַּכת ִיְצָחק עמ' סח

ָאְמרּו ֲחָז"ל (איכ"ר א נז) ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: "ָחְטאּו ְּבִכְפַלִים... ּוִמְתַנֲחִמים 
ְּבִכְפַלִים, ֶׁשֶּנֱאָמר: 'ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי'". 

ּוְמָפֵרׁש ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ַהֹּכֵהן ֵמִאיְזִמיר ַּבַעל 'ֵׁשֶבט מּוָסר':
ְלִפי  ִּכְפַלִים,  ֶׁשְּמֻכֶּנה  'ָאֵמן'  ָענּו  ֶׁשֹּלא  ְּבִכְפַלִים'  "'ָחְטאּו    
ֵהם  ַוֲעִתיִדים  ְוַאְדנּות),  (ֲהָוָי"ה  ֵׁשמֹות  ְׁשֵני  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֶׁשהּוא 
ְלִהְתַנֵחם ְּבִכְפַלִים ְּכֶׁשַּיְקִּפידּו ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ּוְבָכ ְיָקְרבּו 

'ְמִגַּלת ֵאִלָּיהּו' ְּדרּוׁש ְלפּוִריםֶאת ַהְּגֻאָּלה" (ְרֵאה ִמְדַרׁש שוח"ט לא).

ַנֲחמּו
  ַנֲחמּו
ַעִּמי...
ָאֵמן ְּבַכָּוָנה ְלֵקרּוב ַהְּגֻאָּלה.  ָאֵמן!
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ִמַּבַעד  ִמְּמקֹומֹו.  ִמיְקלּושׁ  ֶאת  ִהְקִּפיץ  ֵמָאָדם,  ֵריק  ֶׁשָהָיה  ָּבְרחֹוב  ֵהיֵטב  ֶׁשִּנְׁשַמע  ַהְּכֵבדֹות  ַהְּפִסיעֹות  ֵהד 
ַלֲחַרֵּכי ַהַחּלֹון ִהִּביטּו ֵעיָניו ָהָרעֹות ְּברֹאׁש ָהִעיר ַהּצֹוֵעד ַמֲעַדּנֹות ְּכֶׁשַאְרָנקֹו ַהָּתפּוַח ָנתּון ַּתַחת ְזרֹועֹו, ּומֹחֹו 

ָׁשקּוַע ְּבַמְחָׁשבֹות ֶנֱעָלמֹות.
ִאיׁש ָקָטן ְוַתְכָכן ָהָיה ִמיְקלּושׁ, ְמָׁשְרתֹו ַהּגֹוי ֶׁשל ַרִּבי ַקְלָמן, ִמִּנְכָּבֶדיהָ ֶׁשל ְּפֶרְׁשּבּוְרג ַהְּיהּוִדית. ִאְלָמֵלא 
ָחַׁשׁש ֲאדֹוָניו ִמִּנְקָמתֹו ָהָיה הּוא ְמַׁשְּלחֹו ֶזה ִמְּכָבר ִמֵּביתֹו. ָּכֵעת, ִמֶּׁשִהְבִחין ָּבַאְרָנק ַהָּתפּוַח ַהָּנתּון ַּתַחת 
ְזרֹועֹו ֶׁשל רֹאׁש ָהִעיר, ִהְתעֹוְרָרה ְּבִקְרּבֹו ַּתֲאוֹות ַהָּממֹון ְלַצד ִׂשְנַאת ֲאדֹוָניו, ּוְבמֹחוֹ ַהְּמֻרָּׁשע ָהָגה ָּתְכִנית 

ְׂשָטִנית ְלַהְפִליא.
ִהִּׂשיגֹו,  ַקל  ֶרַגע   ּתֹו ָהִעיר.  רֹאׁש  ֶׁשל  ַהִּמְתַרֶחֶקת  ְּדמּותֹו  ַאַחר  ּדֹוֵלק  ְוֵהֵחל  ֵמַהַחּלֹון  ָקַפץ  ָזִריז  ְּכָחתּול 
ְוִלְפֵני ֶׁשִהְסִּפיק ַהָּלה ַלֲחׁשֹב ַּפֲעַמִים ְּכָבר ָהָיה ָהַאְרָנק ַהָּתפּוַח ָאחּוז ְּבָיָדיו ֶׁשל ַהְּמָׁשֵרת ֶׁשִּמֵהר ְלִהְסַּתֵּלק 

ֵמַהָּמקֹום.
ֻמֶּכה ֶהֶלם ִהִּביט רֹאׁש ָהִעיר ַלֲאחֹוָריו ְוַכֲאֶׁשר ִהְבִחין ַּבְּדמּות ַהְּקַטָּנה ַהִּנְבַלַעת ֵּבין ַהִּסְמָטאֹות ָּבֲעָרה ּבֹו 
ָהִעיר  ֶׁשל  ִּבְרחֹוָבּה  ַאְרָנקֹו  ֶאת  ִלְגזֹל   ָּכ ֶׁשֵהֵעז  ַהְּבִלַּיַעל  ֶּבן  הּוא  ִמי  ֶׁשָּכזֹו!  ֻחְצָּפה  ְלַהְׁשִחית;  ַעד  ֲחָמתֹו 

ַהְּנתּוָנה ִלְׁשִליָטתֹו?! ִלּבֹו ֶׁשל רֹאׁש ָהִעיר א ָהָיה ְמֻסָּגל ְלַעֵּכל ְּפִגיָעה ֶׁשָּכזֹו.
"ֻמְכָרִחים ְלַאֵּתר ֶאת ַהּפֹוֵׁשַע ְּבָכל ְמִחיר!", ִהְכִריז רֹאׁש ָהִעיר ְּבַזַעם ְּבָאְזֵני ְמַפֵּקד ְּפֻלַּגת ַהָּצָבא ַהְּמקֹוִמי, 

"ֵּכיַצד ִנָּתן ְלַהְפִקיר ֶאת ְּבֵני ָהִעיר ְלַמֲעָלָליו ֶׁשל ַכָּּיס ְמֻמָּלח ֶׁשָּכֶזה?!" הֹוִסיף ְּבַצְדָקנּות.
ִחיׁש ַמֵהר ָיְצָאה ַהְּפֻקָּדה, ּוְפֻלּגֹות ֶׁשל ַחָּיִלים ֵהֵחּלּו ִלְסרֹק ֶאת ָהְרחֹובֹות ַהְּסמּוִכים ִלְמקֹום ַהְּגֵנָבה. ַּבִית 

ַאַחר ַּבִית ִנְסַרק ְּבַדְקְּדָקנּות ְּבִחּפּושׂ ַאַחר ַהּפֹוֵׁשַע ּוְׁשָללֹו. 
ּתֹו ְזַמן ָקָצר ִהִּגיעּו ַהַחָּיִלים ַּגם ְלֵביתֹו ֶׁשל ר' ַקְלָמן ְוֵהֵחּלּו ְּבִחּפּוִׂשים. ְּבַאַחת ַהִּפּנֹות ִהְסַּתֵּתר ִמיְקלּושׁ, 
ְוַכֲאֶׁשר ָרָאה ִּכי ָּכְלָתה ֵאָליו ָהָרָעה, ִמֵהר ְלַבֵּצַע ֶאת ֶחְלָקּה ַהֵּׁשִני ֶׁשל ָּתְכִניתֹו: ְּברֹאׁש מּוָרם ּוְבֵעיַנִים יֹוְקדֹות 

הּוא ָיָצא ִמַּמְחּבֹואֹו ּתֹו ֶׁשהּוא ַמִּגיׁש ִליֵדי ַהַחָּיִלים ֶאת ָהַאְרָנק ּוַמְסִּביר ִּבְתִמימּות ְמֻעָּׂשה: 
"מֹוֶדה ּוִמְתַוֶּדה ֲאִני ִּכי ְּכָבר ֶאֶמׁש ִהְבַחְנִּתי ַּבֲאדֹוִני ַהַּמְחִּביא ֶאת ָהַאְרָנק ַהָּגנּוב ִּבְמקֹום ֵסֶתר, אּוָלם ִמְּפֵני 

ֶׁשָחַׁשְׁשִּתי ֶּפן ְיֻבַּלע ִלי ִנְמַנְעִּתי ִמְּלַסֵּפר זֹאת. ַעָּתה, ְּכֶאְזָרח ֶנֱאָמן ְמֻחָּיב ֲאִני ַלֲהִׁשיבֹו, ַוֲהֵרי הּוא ִלְפֵניֶכם".
ִהְסִּפיק  ֶׁשֶּטֶרם  ֲאדֹונֹו  ְלֵעֶבר  ִהְצִּביַע  ְּבַבד  ּוַבד  ַהַחָּיִלים  ִליֵדי  ָהַאְרָנק  ֶאת  ַהְּמָׁשֵרת  הֹוִׁשיט  ִּדּבּור  ְּכֵדי   ּתֹו
ְלַעֵּכל ֶאת ַהִּמְתחֹוֵלל ְלָפָניו. ְלֵעדּות ְּברּוָרה ִמּזֹו א ִצּפּו ַהַחָּיִלים ּוְמַפְּקָדם. ְּבֶטֶרם ִהְסִּפיק ר' ַקְלָמן ִלְפצֹות 
ָּבְרחֹוב  ֶשָׁחְנָתה  ַהְּׁשחֹוָרה  ָהֲעָגָלה  ֶאל  ְּבַגּסּות  ִנְגַרר  ְוהּוא  ַּבְרֶזל  ְּבַׁשְלְׁשָלאֹות  ְוַרְגָליו  ָיָדיו  ֶנֶאְזקוּ  ְּכָבר  ִּפיו, 

.ַהָּסמּו
ְּבֵבית ַהַּמֲעָצר ִהְמִּתין לֹו ְּגַזר ִּדין ָמֶות ָחתּום ַּכָּדת ְוַכִּדין ַעל ְיֵדי ַׂשר ַהָּמחֹוז. ִמְסַּתֵּבר ִּכי ְּבֶטֶרם ִנְתַּפס ַהַּגָּנב 

ְּכָבר ָחַרץ רֹאׁש ָהִעיר ֶאת ִּדינֹו ִלְתִלָּיה, ְלַמַען ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּו.
ַעד ְמֵהָרה ִהְתַּפְּׁשָטה ַהְּׁשמּוָעה ָּבְרחֹובֹות ַהְּיהּוִדים ְוַהֲחָרָדה ִמְּלָאה ֶאת ַהְּלָבבֹות. ִּבְמֻיָחד ָנַגע ַהָּדָבר ְלִלּבֹו 
ָהַרחּום ֶׁשל ַרב ָהִעיר, ָמָרן ַה'ְּכַתב סֹוֵפר' ָזָצ"ל. ִלּבֹו ִנְכַמר ֵמַהַּמֲחָׁשָבה ַעל ּגֹוָרלֹו ַהָּצפּוי ֶׁשל ְיהּוִדי ָּכֵׁשר 

ְוִנְכָּבד ֶזה ַעל א ָעֶול ְּבַכּפֹו, ְוַעל ַהּגֹוָרל ַהַּמר ַהָּצפּוי ְלִאְׁשּתֹו ְוִליָלָדיו.
ָלמּוד ִמִּנְסיֹון ֶהָעָבר ִמֵהר ַה'ְּכַתב סֹוֵפר' ְלַׁשֵחד ֶאת ַהְּפִקיִדים ַהְּמֻמִּנים ַעל ִּבּצּוַע ְּגַזר ַהִּדין. ַמֲעָטפֹות ְׁשֵמנֹות 
ִנְּתנּו ִּביֵדיֶהם, אּוָלם ִנְרֶאה ָהָיה ִּכי ַּפְחָּדם ִמְּפֵני ַזֲעמֹו ְוִקְצּפֹו ֶׁשל רֹאׁש ָהִעיר ָּגַבר ַעל ַּתֲאַות ָממֹוָנם. הּוא 

ָּתַבע ְנָקָמה ְּבָכל ְמִחיר, ְוֵהם ֶנֶאְלצּו ְלָהִׁשיב ֶאת ְּפֵני ַהְּׁשִליִחים ֵריָקם.
ְּבֵלית ְּבֵרָרה ָנַסע ַה'ְּכַתב סֹוֵפר' ְּבַעְצמֹו ֶאל ּבּוַדֶפְּשׁט ַהִּביָרה. ַמֲהָלִכים ָהיּו לֹו ָׁשם ֵמָאז ּוִמֶּקֶדם ֵּבין ַהְּבִכיִרים 
ֶׁשַּבָּׂשִרים, ְוהּוא ִנָּסה ְּבָׂשָפה ְּברּוָרה ּוִבְנִעיָמה ְלַהְסִּביר ָלֶהם ִּכי ַמִּכיר הּוא ִמָּקרֹוב ְּבִנְקיֹון ַּכָּפיו ֶׁשל ַהְּיהּוִדי, 

ְוִכי ָּברּור לֹו ַּכֶּׁשֶמׁש ֶׁשֵאין ָּכאן ֶאָּלא ֲעִליָלה ְׁשָפָלה ֶׁשִּנְטְּפָלה ָעָליו ִּביֵדי ְמָׁשְרתֹו ָהָרָׁשע.
ַאְנֵׁשי ַהִּמְמָׁשל ָסְמכּו ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל ִּדְבֵרי ָהַרב, ֶאָּלא ֶׁשרֹאׁש ָהִעיר ָעַמד מּוָלם ְּכחֹוָמה ְּבצּוָרה ּתֹו ֶׁשהּוא 

ַמְקִריב ֶאת ָּכל ֻיְקָרתֹו ּוַמֲעָמדֹו ְלטֹוַבת ָהִעְנָין. הּוא ָּדַרׁש ְנָקָמה ִויִהי ָמה!
ָׁשבּור ְוָרצּוץ ָׁשב ַה'ְּכַתב סֹוֵפר' ְלֵביתֹו. נֹוַתר ַרק יֹום ֶאָחד ְלִבּצּוַע ְּגַזר ַהִּדין ְוִנְדֶמה ָהָיה ִּכי ָּכלּו ָּכל ַהִּקִּצים. 
נֹוָספֹות  ְּדָרִכים  ַאַחר  ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו   ַֹלֲהפ ִנָּסה  הּוא  ֵמֵעיָניו.  ַהֵּׁשָנה  ָנְדָדה  ְיצּועוֹ  ַעל  ָעָלה  ֵעת  ַהָּבא  ַּבַּלְיָלה 

ֶׁשאּוַלי יּוְכלּו ְלהֹוִעיל ְלֻאְמָלל, אּוָלם ְלרֹב ְמבּוָכתֹו א ָעָלה ְּבמֹחוֹ ָּדָבר.
ִמּתֹו ַמֲחָׁשבֹות ֵאּלּו ִנְרַּדם. ְוִהֵּנה, רֹוֶאה הּוא ַּבֲחלֹומֹו ֶאת ָאִביו ַהָּקדֹוׁש ָמָרן ַה'ֲחַתם סֹוֵפר' ְּכֶׁשָּפָניו זֹוֲעפֹות; 
"ֲהִיָּתֵכן?", ָזַעק ַה'ֲחַתם סֹוֵפר' ִמַּנֲהַמת ִלּבֹו, "ְיהּוִדי ַחף ִמֶּפַׁשע צֹוֵעד ֶאל מֹותֹו ְּכֶׁשהּוא עֹוֵמד ְלהֹוִתיר ַאֲחָריו 

ַאְלָמָנה ִויתֹוִמים, ְוַאָּתה ִנְרַּדם ַעל ִמָּטְתָך ְּכִאּלּו א ֵאַרע ָּדָבר?!"
 .ְלָכ ֵמֵעֶבר  ְוַאף  ֶׁשִּביָכְלִּתי  ָּכל  ָעִׂשיִתי  "ַוֲהלֹוא  ְּבָאְמרֹו:  ִּבְבִכי  ּוָפַרץ  ָהַרב  ִנְבַהל  ָאִביו  ּתֹוַכַחת  ִלְׁשמַֹע 
ַּבָּׁשבּועֹות ָהַאֲחרֹוִנים א ָנַתִּתי ֵׁשָנה ְלֵעיַני ּוְתנּוָמה ְלַעְפַעַּפי. ִנִּסיִתי ָּכל ֶּדֶר ַהָּצָלה ֶאְפָׁשִרית ְוא ַנֲעֵניִתי! 

ּוָמה עֹוד אּוַכל ַלֲעׂשֹות?!"
 ְלִהְתַּפֵּלל! ַּבַּלְיָלה ֶׁשָּכֶזה ָאסּור ְל" ,ַאַחת ֶׁשֶּטֶרם ִמִּציָת!", ָקַבע ַה'ֲחַתם סֹוֵפר' ּוִמָּיד ִהְמִׁשי נֹוְתָרה ֶּדֶר"

ִליׁשֹן, ָעֶלי ְלַהְרִעיׁש עֹוָלמֹות ִּבְתִפָּלה רֹוַתַחת, ְלַהִּקיׁש ַעל ָּכל ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ַעד ִיְרֶאה ה' ִויַרֵחם".
ֵּתֶכף ּוִמָּיד ָקם ַה'ְּכַתב סֹוֵפר' ִּבְגבּוָרה ִמִּמָּטתוֹ, ָקָרא ִלְמַׁשְּמׁשוֹ ְוהֹוָרה לֹו: "ֵל ְּכנֹס ֶאת ָּכל ְיהּוֵדי ְּפֶרְׁשּבּוְרג. 
ַצֵּוה ַעל ָראֵׁשי ַהָּקָהל ֶׁשַּיַעְברּו ֵּבין ָּבֵּתי ָהִעיר ִויעֹוְררּו ֶאת ָּכל ְּבֵני ַהְּקִהָּלה ִמְּׁשָנָתם. ֲאָנִׁשים, ָנִׁשים ָוַטף ֵיְצאּו 
ֶאל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ַעל ַאף ַהָּׁשָעה ַהְּמֻאֶחֶרת, ָׁשם ַנֲעִתיר ִּבְתִפָּלה ּוְזָעָקה ַעד ֶׁשִּיָּקְרעּו ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ְוִתָּנֵצל 

ַנְפׁשֹו ֶׁשל ָאִחינּו ּוְבָׂשֵרנּו".
ֶאת ָעְצַמת ַהְּבִכּיֹות ְוַהְּצָעקֹות ֶׁשָּבְקעּו ְּבאֹותֹו ַלְיָלה ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת א ִנָּתן ְלָתֵאר ְּבִמִּלים. ְּבֵני ַהְּקִהָּלה א 
ֵהם  ַּגם  ְוִהְצָטְרפּו  ִלּבֹו,  ֵמעֶֹמק  ָמָרה  ֶׁשָּזַעק  ְוַרָּבם  מֹוָרם  ֶׁשל  ַהְּׁשבּוָרה  ַנְפׁשֹו  מּול  ֶנֶפׁש  ְׁשֵוי  ְלִהָּוֵתר  ָיְכלּו 

ְלַזֲעָקתֹו.
ַוְּיִהי  ַּבּבֶֹקר. ָקָהל ַרב ִהְתַאֵּסף ְלֵבית ַהִּמְׁשָּפט ַלֲחזֹות ְּבַהְקָרַאת ְּגַזר ַהִּדין ּוִבּצּועוֹ. רֹאׁש ַהּׁשֹוְפִטים ִהְתַיֵּצב ַעל 

ְמקֹומֹו, אּוָלם ְלַמְרֵּבה ַהֶּפֶלא ִּבֵּקׁש ַלֲעצֹר ֶאת ַהִּדּיּון ּוְלַזֵּמן ֶאת ַהְּמָׁשֵרת ַהּנֹוֵכל ְלדּוַכן ָהֵעִדים.
ַהָּדָבר ִהָּכה ְּבַהְפָּתָעה ֶאת ָּכל ַהּנֹוְכִחים, ִמּׁשּום ֶׁשְּבָכל ַהָּׁשבּועֹות ָהַאֲחרֹוִנים ֵסֵרב רֹאׁש ַהּׁשֹוְפִטים ְּבָכל ּתֶֹקף 
ְלַעְרֵער ַעל ֲאִמינּות ֵעדּותֹו ֶׁשל ַהְּמָׁשֵרת ְוָדַרׁש ְלַקְּבָלּה ְלא עֹוְרִרין. ַלְּיהּוִדים ֶׁשֵּבין ַהּנֹוְכִחים א ָהָיה ָּכל 
ָסֵפק ִּכי ֵנס ֶׁשל ַמָּמׁש ִמְתַרֵחׁש ֶאל מּול ֵעיֵניֶהם ְותֹו ֶׁשִּׂשְפתֹוֵתיֶהם לֹוֲחׁשֹות ְּתִפָּלה, ִהְמִׁשיכּו ֵהם ִלְצּפֹות 

ַּבֲהִלי ַהַּמְפִּתיַע.
ְּבִבְרַּכִים רֹוֲעדֹות ֶנֱעַמד ִמיְקלּושׁ ַעל ּדּוַכן ָהֵעִדים. ִּבְזִחיחּותוֹ ָהַרָּבה א ֵהִכין ַעְצמֹו ַלֲחִקיָרה זֹו, ְוַהְּׁשֵאלֹות 
ֶׁשִהְצִליף ּבֹו רֹאׁש ַהּׁשֹוְפִטים ָּגְרמּו לֹו ִלְסּתֹר ַעְצמֹו ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם. ְׁשָקָריו ָצפּו ָּבֶזה ַאַחר ֶזה ַּכֶּׁשֶמן ַעל 
ְּפֵני ַהַּמִים, ְוַעד ְמֵהָרה ִהְתָּבְרָרה ָהֱאֶמת ַהָּקָׁשה ִּכי הּוא ְּבַעְצמֹו ִּבֵּצַע ֶאת ַהְּגֵנָבה, ַוֲאדֹונֹו ַהְּיהּוִדי ַחף ִמֶּפַׁשע!
ּבֹו ַּבָּמקֹום ִהְתַחְּלפּו ַהֶּנֱאָׁשִמים. ִמיְקלּושׁ ָהָרָׁשע ִנְׁשַלח ַהְיֵׁשר ֶאל ַהַּגְרּדֹום, ְוַנְפׁשֹו ֶׁשל ַהְּיהּוִדי ָהְיָתה לֹו 
ְלָׁשָלל, ְלִׂשְמַחת ִלָּבם ֶׁשל ְּבֵני ְּפֶרְׁשּבּוְרג ֶׁשָּזכּו ַיַחד ִעם ַרָּבם ַהָּגדֹול, ָמָרן ַה'ְּכַתב סֹוֵפר', ִלְראֹות ַעִין ְּבַעִין ֶאת 

ּכָֹחּה ֶׁשל ְּתִפָּלה ֵמעֶֹמק ַהֵּלב ִלְקרַֹע ֶאת ַהְּגֵזָרה ַּגם ַאַחר ֶׁשִּנְכְּתָבה ְוֶנְחְּתָמה.
'ִטיב ַהְּקִהָּלה' ַוְיִחי

"ָּברּו ֶׁשָאַמר... ָצִרי ְלאֹוְמרֹו ְּבִנּגּון ּוִבְנִעיָמה ִּכי הּוא ִׁשיר ָנֶאה ְוֶנְחָמד. ְוָכַתב ְּבֵסֶפר ֵהיָכלֹות ֶׁשֵּיׁש 
ּבֹו פ"ז ֵּתבֹות ְוִסיָמָנ: 'רֹאׁשֹו (רֹאׁש ַהְּתִפָּלה) ֶּכֶתם ָּפז'... ְוִנְתְקָנה ְּבָרָכה זֹו ִמּׁשּום ָהא ְּדִאיָתא ְּבֶפֶרק ָּכל 

ִּכְתֵבי: 'ְיֵהא ֶחְלִקי ִעם ּגֹוְמֵרי ַהֵּלל ְּבָכל יֹום'" (טּור או"ח סי' נא).
'ָּברּו ֶׁשָאַמר' ִּתְּקנּו ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה (פמ"ג סי' נא במשב"ז א) ַעל ִּפי ִּפְתָקה ֶׁשָּנְפָלה  ֶאת ִּבְרַּכת 
ִמן ַהָּׁשַמִים (ט"ז או"ח נא א) ְוִנְמְצָאה ְּבִקְברֹו ֶׁשל ְיֶחְזֵקאל ַהָּנִביא (ֵּפרּוׁש 'ֵעץ ַחִּיים' ְלַמֲהִרי"ץ), ֶׁשָּבּה ָהָיה 
ָּכתּוב ֻנָּסח ֶזה. ַעל ֵּכן ָּכְתבּו ַהּפֹוְסִקים ֶׁשֵאין ִלְגרֹעַ ִמֶּמּנּו ּוְלהֹוִסיף ָעָליו ֵמֵעֶבר לְפ"ז ַהֵּתבֹות ֶׁשּבֹו 

(מ"ב נא ס"ק טו).

ֵּבאּור ֶחְלֵקי ַהְּבָרָכה
 הּוא ַעל ֶׁשָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם ְּבַמֲאַמר ִּפיו: "ָּברּו ֶׁשָאַמר' ִנְפַּתַחת ְּבֶׁשַבח ַלָּקדֹוׁש ָּברּו ִּבְרַּכת 'ָּברּו
ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם", ּוַמְמִׁשיָכה ְּבֶעֶׂשר ְלׁשֹונֹות ְּבָרָכה, ְּכֶנֶגד ֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות ֶׁשָּבֶהם ִנְבָרא ָהעֹוָלם 
עֹוֶׂשה   ָּברּו ּוְמַקֵּים,  ּגֹוֵזר   ָּברּו ְועֹוֶׂשה,  אֹוֵמר   ָּברּו הּוא,   בָּרּו" פל"ו):  ָנָתן  ְּדַרִּבי  ְּבָאבֹות  (ַהְּמפָֹרִטים 
 ְמַׁשֵּלם ָׂשָכר טֹוב ִליֵרָאיו, ָּברּו ְמַרֵחם ַעל ַהְּבִרּיֹות, ָּברּו ְמַרֵחם ַעל ָהָאֶרץ, ָּברּו ְבֵראִׁשית, ָּברּו
ַחי ָלַעד ְוַקָּים ָלֶנַצח, ָּברּו ּפֹוֶדה ּוַמִּציל, ָּברּו ְׁשמֹו", (ַאּבּוִדְרַהם – ָּברּו ֶׁשָאַמר ּוְפסּוֵקי ְּדִזְמָרה, ְרֵאה ָׁשם 

ֶׁשֶהֱאִרי ְלָפֵרט ֶאת ַהָּדָבר).

ָהַרֲחָמן  ָהָאב  ָהֵא-ל  ַאָּתה...   ָּברּו" ְּבִבְרַּכת:  ָאנּו  ֶׁשְּמַׁשְּבִחים  ְלַאַחר  ַהְּבָרָכה,  ֶׁשל  ַהֵּׁשִני  ְּבֶחְלָקּה 
ַהְמֻהָלּל ְּבֶפה ַעּמֹו ְמֻשָּׁבח ּוְמפָֹאר ִּבְלׁשֹון ֲחִסיָדיו ַוֲעָבָדיו", ָאנּו ַמְמִׁשיִכים ַּבַהְצָהָרה: "ּוְבִׁשיֵרי ָדִוד 
ַעְבֶּד ְנַהֶלְּל ה' ֱאקֵינּו ִּבְׁשָבחֹות ּוִבְזִמרֹות ּוְנַגֶּדְל ּוְנַׁשֵּבֲח ּוְנָפֶאְר ְוַנְמִליְכ ְוַנְזִּכיר ִׁשְמ ַמְלֵּכנּו".
ְּפסּוֵקי  נֹוְסדּו  ֶׁשֲעֵליֶהם  ַלּנֹוְׂשִאים  ַהְקָּדָמה  ֵמֵעין  ִהָּנן  ֵאּלּו  ְלׁשֹונֹות  ִּכי  יֹוֵסף')  ('ֵעץ  ַהְּמָפְרִׁשים  ָּכְתבּו 

ְּדִזְמָרה ּוִבְרכֹות ְקִריַאת ְׁשַמע:
'הֹודּו' ֶׁשִּתֵּקן ָּדִוד לֹוַמר ִלְפֵני ָהָארֹון ְּכֶׁשֶהֱעָלהּו ִמֵּבית עֹוֵבד  'ְּבִׁשיֵרי ָדִוד... ְנַהֶּלְל' – ְּכֶנֶגד ְּתִפַּלת 
ֱאדֹום ַהִּגִּתי; 'ִּבְׁשָבחֹות' – ְּכֶנֶגד 'ִמְזמֹור ְלתֹוָדה', ֶׁשָעָליו ָאְמרּו ֲחָז"ל (ְרֵאה 'ֵּבית יֹוֵסף' או"ח נא ט) ֶׁשהּוא 
 'ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה'; 'ְנַגֶּדְל' ֶׁשַבח ִנְפָלא ְוָעצּום ֶׁשֹּלא ִיְתַּבֵּטל ֶלָעִתיד; 'ּוִבְזִמרֹות' – ְּכֶנֶגד ְּכַלל ִמְזמֹוֵרי 
ְּבִמְצַרִים;  ה'  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ַהְּגדֹוָלה'  'ַהָּיד  ֶאת  ֶׁשָראּו  ְּבֵעת  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָאְמרּו  ָיִׁשיר'  'ָאז  ִׁשיַרת  ְּכֶנֶגד   –
 ְּכֶנֶגד ְּבָרָכה ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשָּבּה ֶנֱאָמר 'ְיָפֲארּו – 'ְּכֶנֶגד 'ִיְׁשַּתַּבח'; 'ּוְנָפֶאְר – 'ּוְנַׁשֵּבֲח'
ֶסָּלה'; 'ְוַנְזִּכיר ִׁשְמ' – ְּכֶנֶגד ִּבְרַּכת 'ַאֲהָבה ַרָּבה' ֶׁשָּבּה ָאנּו ַמְזִּכיִרים: 'ִּכי ְבֵׁשם ָקְדְׁשָך ַהָּגדֹול...' ְוֵכן: 
'ְוֵקַרְבָּתנּו ְלִׁשְמ ַהָּגדֹול'; 'ְוַנְמִליְכ' – ְּכֶנֶגד ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשִהיא ַקָּבַלת עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים (ְרֵאה ָׁשם 

ֶׁשהֹוִסיף ְלָפֵרט ַעד ִסּיּום ַהְּבָרָכה).

ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון – 'ָּברּו ֶׁשָאַמר'
 ַעל ֻעְבָּדה ְמַרֶּתֶקת ּוְמַרֶּגֶׁשת ֵהִעיד ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ב"ר ֱאִליֶעֶזר ִמן ָהִראׁשֹוִנים ַּבַהְקָּדָמה ְלִסְפרֹו 'ָּברּו

ֶׁשָאַמר' ַעל ִהְלכֹות ְסָת"ם:
ב"ר  ִׁשְמׁשֹון  ְיתֹומֹו  ּוֵמִעם  ִיְׂשָרֵאל  ֵמַעּמֹו  ַוֲאִמּתֹו  ַחְסּדֹו  ָעַזב  א  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֵקי  ַהֵּׁשם   ָּברּו"
ֱאִליֶעֶזר ַהְּמֻכֶּנה 'ָּברּו ֶׁשָאַמר'. ִּכי ֲאִבי ְוִאִּמי ֲעָזבּוִני ְוה' ֲאָסַפִני, ִּכי הּוא גִֹחי ִמָּבֶטן ּוַמְבִטיִחי ַעל ְׁשֵדי 
ִאִּמי, ְוָעָליו ֻהְׁשַלְכִּתי ֵמֶרֶחם ּוִמֶּבֶטן ִאִּמי ֵא-ִלי הּוא. ִּכי ֲאִבי ְוִאִּמי ֵהִביאּו אֹוִתי ְוֶאת ֲאחֹוִתי ִמְּמִדיַנת 
ָזאְקִסין (ָסאְקסֹוְנָיה) ֶאֶרץ מֹוַלְדִּתי ִלְקִהַּלת ְּפָראג. ְוָׁשם ָהְלכּו ֻּכָּלם ְלעֹוָלָמם ְוִנְׁשַאְרִּתי ֲאִני ְלַבִּדי ָיתֹום 

ֶּבן ח' ָׁשִנים.
ָאז ִהְדִריַכִני ַהֵּׁשם ִּבְנִתיָבתֹו, ְּכִדין 'ֲאִבי ְיתֹוִמים', ְוָעַמְדִּתי ְּבָכל ּבֶֹקר ָובֶֹקר ְּבַהְׁשָּכָמה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, 
''ַּכֵּבד  ַלְּבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְּכִדְבֵרי  ּבֹו,   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶׁשַחַּנִני  ָעֵרב  ְּבקֹול  ֶׁשָאַמר'   ָּברּו' ְוָאַמְרִּתי 
'ִמְּגרֹוְנ'', ְוֶהֱחַזְקִּתי אֹותֹו ַעד ֶׁשָּקְראּו אֹוִתי: (ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון)  'ֵמהֹוְנ' ֶאָּלא  ֶאת ה' ֵמהֹוֶנ' – ַאל ִּתְקִרי 

'ָּברּו ֶׁשָאַמר'.
ַעל ֵּכן ִמִּׁשיִרי ֲאהֹוֶדּנוּ ּוְבתֹו ַרִּבים ֲאַהְלֶלּנּו, ִּכי ָהָיה ִמְׂשָּגב ִלי ּוָמנֹוס ְּביֹום ַצר ִלי. ָאְמָנם 'ַאֲחִרית' 

ֵּפרּוׁשֹו: 'ֵראִׁשית ַּדְרּכֹו', ַעל ַהּטֹובֹות ֶׁשָעָׂשה ְּבַרֲחָמיו ּוְברֹב ֲחָסָדיו ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה".
ָּברּו ּפֹוֶדה ּוַמִּציל

ִּביִׁשיַבת  רּוָחִני  ִּכְמַנֵהל  ֵעת  ְּבאֹוָתּה  ֶׁשִּׁשֵּמׁש  לּוְּפָיאן  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח  תרצ"ב.  ִּבְׁשַנת  ֶזה  ָהָיה 
ַהָּבחּור  ֶאת  לֹו  ִהִּציַע  ִמִּמיר  ְיֻרַחם  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח  ַהְּבכֹוָרה.  ְלִבּתֹו   ִׁשּדּו ִחֵּפׂש  ְּבלֹוְנדֹון  ַחִּיים'  'ֵעץ 
 ֶֹהָחׁשּוב ַאְרֵיה ְזֵאב ּגּוֶרִביץ', ֶׁשָהָיה ְלָיִמים רֹאׁש ְיִׁשיַבת ֶּגייְטֵסהד. ֵּכיָון ֶׁשהֹוֵרי ַהַּכָּלה ִּבְּקׁשּו ַלֲער
ֶאת ַהֲחֻתָּנה ְּבַאְנְגִלָּיה, ָׁשַלח ַרִּבי ְיֻרַחם ֶאת ַהְּמיָֹעד ִלְמעֹונֹו ֶׁשל ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ְּכֵדי ְלִהְתַיֵעץ ִעּמֹו 

ַהִאם ָלֶגֶׁשת ַלִּׁשּדּוךְ.
אֹוָתּה ָהֵעת ָהְיָתה ְּתקּוָפה ְקָצָרה ִלְפֵני ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים'. ַּכֲאֶׁשר ִנְכַנס ַרִּבי ַאְרֵיה ְזֵאב ְלַחְדרֹו 
 ִּבְרַּכת 'ָּברּו ֶׁשל ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ְוִהִּציג ֶאת ְׁשֵאָלתֹו, ִהְתִחיל ְלֶפַתע ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ְלַצֵּטט ְּבָפָניו ִמּתֹו
ְמַׁשֵּלם   ָּברּו ַהְּבִרּיֹות,  ַעל  ְמַרֵחם   ָּברּו ּוְמַקֵּים,  ּגֹוֵזר   ָּברּו ָהעֹוָלם...  ְוָהָיה  ֶׁשָאַמר   ָּברּו" ֶׁשָאַמר': 
 ֶׁשהּוא חֹוֵזר ׁשּוב ָוׁשּוב ַעל ַהִּמִּלים: "ָּברּו ְׁשמֹו", ּתֹו ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ָּברּו ָׂשָכר טֹוב ִליֵרָאיו... ָּברּו

ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ָּברּו ְׁשמֹו".
ַהּנֹוְכִחים ַּבֶחֶדר ָחְׁשׁשּו ֶׁשָּמא ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' א ֵהִבין ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ָחִליָלה... ֶאָּלא ֶׁשְּלַרִּבי ַאְרֵיה ְזֵאב 
ִהְסִּפיָקה ַהְּתׁשּוָבה. ִמְּבִחיָנתֹו ָהְיָתה ְּבָידֹו ְּתׁשּוָבה ִלְסֵפקֹוָתיו. הּוא ִאֵּׁשר ֶאת ַהְּנִסיָעה, ְוַהִּׁשּדּוךְ ָיָצא 

ַלּפַֹעל.
ְלָיִמים, ַּכֲאֶׁשר ִהְתַּפְרֵסם ְׁשמֹו ֶׁשל ַרִּבי ַאְרֵיה ְזֵאב ְּבָכל ָהעֹוָלם ְּכִמי ֶׁשֵהִקים ֻעָּלּה ֶׁשל ּתֹוָרה ְּבַאְנְגִלָּיה 
ְוִהְכִניס ֲאָלִפים ִמִּיְׂשָרֵאל ְלעֹל ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ִהְתָּבְרָרה ְלֵעין ּכֹל ַּכָּוָנתוֹ ַהִּנְסֶּתֶרת ֶׁשל ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים'; 
ִמּגֹוָרָלם  ְּבִהָּנְצלוֹ  ַּבֲעבּורֹו  ְוַהָּצָלה  ְּפדּות  ֵהִביָאה  ַרק  א  ְלַאְנְגִלָּיה  ְזֵאב  ַאְרֵיה  ַרִּבי  ֶׁשל  ִּביָאתֹו  ָאֵכן, 
ַאַחת:  ְּבַבת  ִהְתַקֵּים   ָּכ ֻּכָּלּה.  ַאְנְגִלָּיה  ְלַיֲהדּות  הֹוִעיָלה  ַאף  ֶאָּלא  הי"ד,  ֵאירֹוָּפה  ְיהּוֵדי  ֶׁשל  ַהּנֹוָרא 
לֹוְנדֹון,   – ּתֹוָרה'  'אֹור  (קֶֹבץ  ּוַמִּציל"  ּפֹוֶדה   ָּברּו ַהְּבִרּיֹות...  ַעל  ְמַרֵחם   ָּברּו ָהָאֶרץ,  ַעל  ְמַרֵחם   ָּברּו"

ְּפִתיָחה ַלּקֶֹבץ א-ב-ג).

ֶמֶל ְמֻהָּלל ַּבִּתְׁשָּבחֹות
 ֶׁשָאַמר' "ֶמֶל ְנַסֵּים ַּבָּמָׁשל ַהִּנְפָלא ַהְּמֻיָחס ְלַרֵּבנּו ַהְגָּר"א ְּבֵבאּור ַהֶּׁשַבח ַהְּמַסֵּים ֶאת ִּבְרַּכת 'ָּברּו

ְמֻהָּלל ַּבִּתְׁשָּבחֹות":
ה ְּבֶמֶל טֹוב ּוֵמיִטיב ֶׁשָהָיה ֻמְׁשָלם ְּבָכל ַמֲעלֹוָתיו, ִמְּלַבד ִחָּסרֹון ֶאָחד ֶׁשָהָיה ּבֹו: ָחְטמוֹ ָהָיה  ַמֲעֹשֶ
ָעקֹם ּוְמכָֹער. ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים ָעַר ַהֶּמֶל ְסעּוָדה ְּגדֹוָלה ְלָכל ָׂשָריו ַוֲעָבָדיו ְלִצּיּון יֹוֵבל ְלַמְלכּותֹו. 
ְּבַמֲהַל ַהְּסעּוָדה ָקם ָּכל ֶאָחד ֵמַהָּׂשִרים ְוֵהֵחל ְלַׁשֵּבַח ֶאת ַהֶּמֶל ְּכָידֹו ַהּטֹוָבה ָעָליו. ִלְכֶׁשִהִּגיעַ ּתֹורֹו 
ֶׁשל ֶאָחד ֵמַהָּׂשִרים ַהְּקרֹוִבים ְּביֹוֵתר ֶאל ַהֶּמֶל, ִנְדֲהמּו ַהּכֹל ִלְׁשמַֹע ִּכי ַּדְוָקא ְּבִהְזַּדְּמנּות זֹו ָּבַחר ֶׁשֹּלא 

ְלַהְזִּכיר ֶאת ִׁשְבחֹו ֶׁשל ַהֶּמֶל, ֶאָּלא ְלַצֵּין ֶאת ֶחְסרֹונֹו ַהּבֹוֵלט – ָחְטמוֹ ָהָעקֹם ְוַהְּמכָֹער.
א ָהָיה ֶזה ִמן ַהֶּפֶלא ַּכֲאֶׁשר ִמָּיד ֻהַּקף ַהַּׂשר ִּביֵדי ְּפֻלַּגת ַחָּיִלים, ּוְבִמְׁשָּפט ָמִהיר ֶׁשֶּנֱעַר לֹו ִנְגַזר 
ִּדינֹו ְלָמֶות ִּבְתִלָּיה. ֶטֶרם ִּבּצּוַע ְּגַזר ַהִּדין א ָיכֹול ָהָיה ַהֶּמֶל ְלִהְתַאֵּפק ִמָּלֶגֶׁשת ּוְלַהִּביַע ְּבָאְזֵני ַהַּׂשר 
ֶאת ְּתִמיָהתֹו: "ֲהלֹוא ַמִּכיר ֲאִני ְּבֶנֱאָמנּוְת ֵמָאז ּוִמֶּקֶדם, ַמּדּוַע ָּבַחְרָּת ְלַבּזֹוֵתִני ְּבצּוָרה ּכֹה ְמִביָׁשה?"

 ,"ִמָּיד ֶאת ִּדינֹו ְלטֹוָבה: "ֲאדֹוִני ַהֶּמֶל ַֹלֲהפ ֶהְסֵּברֹו ֶׁשל ַהִּנּדֹון ַלָּמֶות ִהְדִהים ְּבַפְׁשטּותֹו, ְוָגַרם ַלֶּמֶל
ֵהִׁשיב ַהַּׂשר, "ָׁשַמְעִּתי ֶאת ָּכל ָׂשֶרי ְמַׁשְּבִחים אֹוְת, ִאיׁש ִאיׁש ְּבתֹורֹו; ֶזה אֹוֵמר ִּגּבֹור ַאָּתה, ִמְׁשֵנהּו 
אֹוֵמר ָחָכם ַאָּתה ְוֵכן ָהְלָאה. ִהְרַהְרִּתי ְלַעְצִמי; ֲהלֹוא ְׁשָבֶחי ַרּבּו ִמְּספֹר ְוֵאין ֲערֹ ִלְגֻדָּלְתָך, ֵּכיַצד 
ִנָּתן ְלַסֵּכם ֶאת ָּכל ְׁשָבֶחי ְּבִמִּלים?! ְלִפיָכ ָּבַחְרִּתי ְלַהְזִּכיר ֶאת ַהִחָּסרֹון ַהָּיִחיד ֶׁשְּב, ּוְבֶאְמָצעּותֹו 

."ֶׁשֵּכן ְּבָכל ֶיֶתר ַהְּפָרִטים ֵאין ְמֻהָּלל ּוֻמְׁשָלם ִמְּמ ,ְלַהִּביַע ֶאת ְּגֻדָּלְתָך ְורֹוְממּוְת
 הּוא: "ֶמֶל  ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ָאנּו  ֶׁשְּמַׁשְּבִחים  ַהֶּׁשַבח  ֵּפֶׁשר  ֶאת  ְלָהִבין  ֶזה נּוַכל  נֹוֵקב  ָמָׁשל  ְלאֹור 
ְמֻהָּלל ְּבִתְׁשָּבחֹות" – ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא א ִנָּתן ְלַׁשֵּבַח ְּכאֹותֹו ֶמֶל ָּבָׂשר ָוָדם, ֶׁשֵּכן ֵאין ּבֹו ׁשּום 
ַצד ִחָּסרֹון ְוֻכּלֹו ַמֲעָלה ּוְׁשֵלמּות ִּבְלִּתי ִנֶּתֶנת ְלֵתאּור, ַעל ֵּכן אֹוְמִרים ָאנּו: "ֶמֶל ְמֻהָּלל – ְּבִתְׁשָּבחֹות" 
– ַאף ַּכֲאֶׁשר ָאנּו ָּבִאים ְלַהֶּלְל, ֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות זֹאת ֶאָּלא ֶּדֶר ַהְזָּכַרת ִמְּקָצת ִׁשְבֲח ('ְּפִניִנים 

ִמֻּׁשְלַחן ַהְגָּר"א' עמ' שצד).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְּתִפָּלה ְּכמֹוָצא ַאֲחרֹון

ע טּתַ בבּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
א מֹוצא

וו ססִספפּפּ ם
ָאַמר רּוְך ׁשֶ ּבָ

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


