
ָבִרים ת ּדְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ּתֹוַכְחּתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ְלִיְׂשָרֵאל
"ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה" (א א)

 ְּבֶדֶר ָּדַרׁש  ִמְּפָראג,  ַהַּמֲהָר"ל  ֶׁשל  ָאִחיו  ִמְפִריְדּבּוְרג,  ַחִּיים  ַרִּבי 
ֻמְסֶּתֶרת  ְּכתֹוָכָחה  ְּדָבִרים,  ֵסֶפר  ַּפְרִׁשּיֹות  ֶׁשל  ְׁשמֹוֵתיֶהן  ֶאת  ֶרֶמז 

ֶׁשָאַמר מֶֹׁשה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ֲאִני  ִמְתַחֵּנן   – "ָוֶאְתַחַּנן"  ִּבְפֵניֶכם,  ְמַדֵּבר  ֶׁשֲאִני  ַהְּדָבִרים"  "ֵאֶּלה 
 ָּכ ְּבִעְּקבֹות   – ְרֵאה"  "ֵעֶקב,  אֹוָתם,  ְוִתְׁשְמרּו  ֶׁשְּתַקְּבלּו  ֲאֵליֶכם 
ֶׁשִהְנֶכם רֹוִאים שֶׁ"ׁשְֹפִטים" – ָּכל ַמֲעֵׂשי ָהָאָדם מּוָבִאים ְלִמְׁשָּפט 
ִלְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ּוִבְפָרט "ִּכי ֵּתֵצא" – ְּכֶׁשּיֹוֵצאת ִנְׁשָמתֹו 

ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה, ּוִמָּׁשם "ִּכי ָתבֹוא" – ֶאל ָהעֹוָלם ַהָּבא. 

ְוָאְמָנם ָּכֵעת "ַאֶּתם ִנָּצִבים" – ַחִּיים ְוַקָּיִמים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ַא ְּדעּו 
ַעל  ַהָּבא.  ָלעֹוָלם   ֵיֵל ֵאיָמַתי  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ָהָאָדם   – "ִּכי "ַוֵּיֶל ָלֶכם 
ֵּכן "ַהֲאִזינּו" ְלִדְבֵרי ּתֹוַכְחִּתי, ּוְבָכ ִּתְזּכּו ְל: "ְוזֹאת ַהְּבָרָכה" – ָּבֶזה 

ּוַבָּבא.

'ֵסֶפר ַהַחִּיים' ְסִליָחה ּוְמִחיָלה פ"א

ַהְׁשָּכַמת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש – ְסֻגָּלה ַלֲאִריכּות ָיִמים
"ה' ֱאֵקיֶכם ִהְרָּבה ֶאְתֶכם ְוִהְּנֶכם ַהּיֹום ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹב" (א י)

ַהָּפסּוק  ֶאת  ֶזה  ָּכתּוב  ַעל  ֲחָכִמים  ֵהִביאּו  יא)  א  (דב"ר  ַּבִּמְדָרׁש 
ִּבְתִהִּלים (ְּתִהִּלים ה ח): "ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּד ָאבֹוא ֵביֶת ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל 

ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶת", ְוַהְּדָבִרים ְטעּוִנים ֵּבאּור:

ֶׁשַּקָּיִמים  ִיָּתֵכן  ֶזה  ֵּכיַצד  יֹוָחָנן:  ַרִּבי  ָּתַמּה  א)  (ח  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ֲאָנִׁשים ְזֵקִנים ְּבֶאֶרץ ָּבֶבל, ֲהלֹוא ַהּתֹוָרה ִהְבִטיָחה ֲאִריכּות ָיִמים 
ִיְרּבּו  "ְלַמַען  כא):  יא  (ְּדָבִרים  ַּכָּכתּוב  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ַלָּדִרים  ַרק 
ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה' ַלֲאבֵֹתיֶכם"? ְוֵתֵרץ: 
ְזֵקִנים ֵאּלּו ֻהְרְּגלּו ִמְּנעּוֵריֶהם ְלַהְׁשִּכים ּוְלַהֲחִׁשי (ָלֵצאת ַאֲחרֹוִנים) 
ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ָלֵכן ָזכּו ְלָכ. ְּכִפי ֶׁשָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי ְלָבָניו: 

"ַהְקִּדימּו ְוַהְחִׁשיכּו ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש, ְּכֵדי ֶׁשְּבָכ ַּתֲאִריכּו ָיִמים".

ְלִפי ֶזה נּוַכל ְלָהִבין ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש, ִּכי ְּבִבְרַּכת: "ה' ֱאֵקיֶכם 
ַהּיֹוֵׁשב  ַּגם  ִלְזּכֹות  ָיכֹול  ָיִמים,  ַלֲאִריכּות  ָהרֹוֶמֶזת  ֶאְתֶכם"  ִהְרָּבה 
 "ָאבֹוא ֵביֶת ְּבחּוץ ָלָאֶרץ, ִאם ְיַקֵּים ֶאת ַהָּפסּוק: "ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּד

– ַיְׁשִּכים ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית.

'ַמֲאַמר ָמְרֳּדַכי' (ְלַרִּבי ָמְרְּדַכי הֹוִליׁש ָאַב"ד ָדּאְבִרי, ִמֵּבן ַהְּמַחֵּבר)

ַהְקָּדַמת ִׁשְבחֹו ֶׁשל ָמקֹום ִּכְתַנאי ְלִקּיּום ַהְּבָרָכה
"ִויָבֵר ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם" (א יא)

ִמְּלַבד ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו, ְּבָמקֹום ֶאָחד נֹוָסף ַּבָתָּנ" ִנְכְּתָבה ַהִּמָּלה 
ְלעֹוָלם  ָקְדׁשֹו  ֵׁשם  ָּבָׂשר  ָּכל   ִויָבֵר ִּפי  ְיַדֶּבר  ה'  "ְּתִהַּלת   :'ִויָבֵר'

ָוֶעד" (ְּתִהִּלים קמה כא).

ֶׁשל  ַרָּבּה  ָפָלאִג'י,  ַחִּיים  ַרִּבי  ֵּבֵאר  ַהְּפסּוִקים  ְׁשֵני  ֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת 
ִאיְזִמיר, ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ַוְיִחי רכז ב) ִּכי ַהָּבא ְלָבֵר ֶאת 
 ְּתִחָּלה ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ְּבנֹו אֹו ֶאת ֲחֵברֹו, ָעָליו ְלַהְקִּדים ּוְלָבֵר

הּוא, ֶׁשִאם א ֵּכן – א ִּתְתַקֵּים ַהְּבָרָכה.

ְוֶזה ָמה ֶׁשִּנְרָמז ִּבְפסּוִקים ֵאּלּו: "ִויָבֵר ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם" – 
ִאם ְרצֹוְנֶכם ֶׁשִּתְתַקֵּים ַהְּבָרָכה ֶׁשֵּבַרְכֶּתם ָּבּה ֶאת זּוַלְתֶכם, ַהְקִּדימּו 
ְלָפֶניָה ֶאת ִׁשְבחֹו ֶׁשל ָמקֹום ַּכָּכתּוב: "ִויָבֵר ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו 

ְלעֹוָלם ָוֶעד".
'ְּתנּוָפה ַחִּיים'

ּכֹחֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ָּתלּוי ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל
"ֵאיָכה ֶאָּׂשא ְלַבִּדי ָטְרֲחֶכם ּוַמַּׂשֲאֶכם ְוִריְבֶכם" (א יב)

ְּתִפָּלה,  ְלׁשֹון  ִהיא  'ַמַּׂשֲאֶכם'  ַהִּמָּלה  ֶׁשַּמְׁשָמעּות  ֵּבֵאר  ָהַרְמָּב"ן 
ַּכָּכתּוב (ִיְרִמָיה ז טז): "ְוַאל ִּתָּׂשא ַבֲעָדם ִרָּנה ּוְתִפָּלה". ְלִפי ְּדָבָריו ֵיׁש 
ְלָהִבין ֶאת ֵּפֶׁשר ְּתלּוָנתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה, ְוִכי ּכֹה ָקֶׁשה ָהָיה לֹו ָלֵׂשאת 

ְּתִפָּלה ַעל ִיְׂשָרֵאל?

ֵּבֵאר ָהַרִּבי ַּבַעל 'ְּפֵני ְמַנֵחם' ִמּגּור:

ְּכִפי ֶׁשִּנְרֶאה ִמִּדְבֵרי ַהִּמְׁשָנה (ר"ה ג ח) אֹודֹות ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק: "ְוִכי 
ָיָדיו ֶׁשל מֶֹׁשה עֹוׂשֹות ִמְלָחָמה?... ֶאָּלא... ָּכל ְזַמן ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל 
ִמְסַּתְּכִלים ְּכַלֵּפי ַמְעָלה ּוְמַׁשְעְּבִדין ֶאת ִלָּבם ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ָהְיָתה  ְּתלּוָיה  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ְּתִפָּלתֹו  ַהְצָלַחת   – ִמְתַּגְּבִרים"  ָהיּו 
ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. ַאף ָּכאן: ָּכל עֹוד ָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְמַׁשְעְּבִדים 
ֶאת ִלָּבם ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ָהָיה ְּבכֹחוֹ ֶׁשל מֶֹׁשה ָלֵׂשאת ְּתִפָּלה 
ּוְלַהְעִּתיר ַּבֲעָדם, ַא ְּכֶׁשִהְמרּו ַהָּללּו ֶאת ִּפי ה' ִיְתָּבַר ּומֶֹׁשה נֹוַתר 
'ְלַבּדֹו' ַּבַּמֲעָרָכה, ׁשּוב א ָיכֹול ָהָיה ְלַהִּציָלם ְּבכֹחַ ְּתִפָּלתֹו. זֹוִהי 
ַהִּסָּבה ֶׁשִהְתלֹוֵנן ֲעֵליֶהם: "ֵאיָכה ֶאָּׂשא ְלַבִּדי" – ֵהיַא ֶאָּׂשא ְּתִפָּלה 
ַּבֲעבּוְרֶכם ְּבעֹוְדֶכם מֹוִתיִרים אֹוִתי 'ְלַבִּדי' ְוֵאיְנֶכם ִמְׁשַּתְּתִפים ִעִּמי 

ְּבִׁשְעּבּוד ִלְּבֶכם ַלֲאִביֶכם ֶׁשַּבָּׁשַמִים?

'ְּפֵני ְמַנֵחם' תשנ"ג

ְלַהְקִּדים 'ְׁשַמע' ְל'ּוְׁשַפְטֶּתם ֶצֶדק'
"ָׁשמַֹע ֵּבין ֲאֵחיֶכם ּוְׁשַפְטֶּתם ֶצֶדק" (א טז)

ָּכַתב ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַהּכֵֹהן ִמְּצַפת, ְּבִסְפרֹו 'ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן' ַעל ַהּתֹוָרה:

ֵּתַבת "ָׁשמַֹע" ִנְכְּתָבה ִּבְכִתיב ָחֵסר, ּוְלא ִנּקּוד ִהיא ְיכֹוָלה ְלִהָּקֵרא 

ִּכ"ְׁשַמע"; ְּבָכ ָרְמָזה ַהּתֹוָרה ַעל חֹוַבת ַהַּדָּין ְלַהְקִּדים ִלְקרֹא ֶאת 
'ְׁשַמע' ִלְפֵני ֶׁשִּיַּגׁש ְל: 'ּוְׁשַפְטֶּתם ֶצֶדק'. ְּכִפי ֶׁשהֹורּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות 
 'ָערּו ַה'ֻּׁשְלָחן  ּוֵבֵאר  ִּדין",   ִמּתֹו ְלִהְתַּפֵּלל...  עֹוְמִדים  א): "ֵאין  ל 

ַלָּׁשַמִים  ִלּבֹו  ְלַכֵּון  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי  הּוא  ָהִאּסּור  ֶׁשַּטַעם  ג),  צג  (או"ח 

ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ְוא ְיֵהא ָטרּוד ְּבַהְכָרַעת ַהִּדין.

ְּתִפָּלה עֹוָׂשה ֶמֱחָצה
"ַוָּתֻׁשבּו ַוִּתְבּכּו ִלְפֵני ה'... ַוֵּתְׁשבּו ְבָקֵדׁש ָיִמים ַרִּבים ַּכָּיִמים ֲאֶׁשר 

ְיַׁשְבֶּתם" (א מה-מו)

ְּבִסְגנֹון ֶאָחד ָאְמרּו ַרִּבי ִּפיְנָחס ַהֵּלִוי הֹורֹוִויץ ְּב'ָפִנים ָיפֹות' ְוַהָּנִצי"ב 
ִמּוֹולֹוזִ'ין ְּב'ַהֲעֵמק ָּדָבר':

ֶׁש'ְּתִפָּלה  ֲחָז"ל  ֶׁשל  ַהּנֹוָדע  ְלַמֲאָמָרם  ָמקֹור  ָלַמְדנּו  ֶזה  ִמָּכתּוב 
ֶׁשָּבכּו  ֶׁשְּלַאַחר  ַרִׁש"י,  ֶׁשֵּפֵרׁש  ְּכִפי  א).  ז  (ויק"ר  ֶמֱחָצה'  עֹוָׂשה 
ְיֵמיֶהם  ָּכל  ְוָלנּוד  ָלנּוַע  ִיְצָטְרכּו  ֶׁשֹּלא  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְוִהְתַחְּננּו 
ַּבִּמְדָּבר, ָעְׂשָתה ְּתִפָּלָתם ֶמֱחָצה ְּבָכ ֶׁשְּכֶנֶגד ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה ַהָּׁשִנים 
 – ִּבְמנּוָחה  ָׁשִנים  ֶעְׂשֵרה  ְּתַׁשע  ָיְׁשבּו  ְלַמָּסע,  ִמַּמָּסע  ֶׁשִהַּטְלְטלוּ 

ְּבֵעת ֶׁשָחנּו ְּב'ָקֵדׁש'.

ְקִריַאת ְׁשַמע ְּכֶנֶגד ַהַּמִּזיִקים
"א ָהְיָתה ִקְרָיה ֲאֶׁשר א ָלַקְחנּו ֵמִאָּתם ִׁשִּׁשים ִעיר" (ג ד)

ָּכַתב ַרִּבי ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי, ָסבֹו ֶׁשל ַהִחידָ"א:

ְּבָכל ַלְיָלה, ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ָהָאָדם עֹוָלה ְלַמְעָלה ַמִּקיִפים ֶאת 
ְׁשַמע  'ְקִריַאת  קֹוֵרא  הּוא  ְוַכֲאֶׁשר  ַחָּבָלה,  ַמְלֲאֵכי  ִׁשִּׁשים  ִמָּטתוֹ 
ַעל ַהִּמָּטה' ֶׁשַּבָּפסּוק ָהִראׁשֹון ֶׁשָּלּה ֵיׁש ִׁשִּׁשים אֹוִתּיֹות, ֵאין ֵהם 

ְיכֹוִלים ְלַהִּזיק לֹו.

ֲאֶׁשר  ִקְרָיה  ָהְיָתה  "א  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּכתּוב  ִלְמצֹא  נּוַכל   ְלָכ ֶרֶמז 
א ָלַקְחנּו ֵמִאָּתם – ִׁשִּׁשים ִעיר" – ֵאין ְל ְקִריַאת ְׁשַמע ('ִקְרָיה') 
 = ('ִעיר'  ְלָאָדם  ִמְּלַהִּזיק  ַחָּבָלה  ַמְלֲאֵכי  ִמִּׁשִּׁשים  מֹוַנַעת  ֶׁשֵאיָנּה 

ַמְלָא, ַרִׁש"י ְּפָסִחים לג א).
'ַּבֲעֵלי ְבִרית ַאְבָרם' ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא

ָאֵמן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא
"ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ִליֻרָּׁשתוֹ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶכם" (ג כ)

ָּכאן:  ֶנֱאָמר  ִּכְבָיכֹול  ָחֵסר,  ִּבְכִתיב  ִנְכְּתָבה  'ִליֻרָּׁשתוֹ'  ַהִּמָּלה 
ָהאֹוֵמר  "ָּכל  ב):  צא  (ַסְנֶהְדִרין  ֲחָז"ל  ְלִדְבֵרי  ֶרֶמז  ִמָּכאן  'ְלִׁשיָרתֹו', 

ִׁשיָרה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה – זֹוֶכה ְואֹוְמָרּה ָלעֹוָלם ַהָּבא".

'ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן' ָלָר"מ ַהּכֵֹהן ִמְּצַפת

א;  ז  (דב"ר  ַהִּמְדָרׁש  ִּדְבֵרי  ֶאת  ּוְלָהִביא  ְלהֹוִסיף  ָראּוי  ֶזה  ְּבִעְנָין 
ִמֶּמָּנה  ְּגדֹוָלה  ִׁשיָרה  ֶׁשֵאין  'ָאֵמן'  ְלִׁשיַרת  ְּבנֹוֵגַע  ט)  צו  ַּתְנחּוָמא 

ִלְפֵני ה': "ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ַּבר ַּגְדָיא, ָּכל ִמי ֶׁשעֹוֶנה ָאֵמן ָּבעֹוָלם 
ַהֶּזה זֹוֶכה ְועֹוֶנה ָאֵמן ָלעֹוָלם ַהָּבא, ִמַּנִין: 'ָּברּו ה' ֱאֵהי ִיְׂשָרֵאל 
ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' (ְּתִהִּלים מא יד). ַמהּו 'ָאֵמן ְוָאֵמן': 

ָאֵמן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוָאֵמן ָלעֹוָלם ַהָּבא".

ְּכֵעין ֶזה ִאיָתא ְּב'ֵסֶפר ַהָּנכֹון' (ְלֶאָחד ֵמַחְכֵמי ַאְׁשְּכַנז, ִנְדַּפס ְּב'קֶֹבץ ַעל ָיד' 
ו' עמ' 220): "ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן זֹוֶכה ְלָאְמרֹו ִּבְסעּוָדה ֶׁשל ִלְוָיָתן". 

'ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן' ַעל ַהּתֹוָרה

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

ני ּפְ ם

ָאֵמן ַמִּציָלה ִמן ַהֵּגיִהּנֹם
"ָואַֹמר ֲאֵלֶכם א ַתַעְרצּון ְוא ִתיְראּון ֵמֶהם" (א כט)

ֵּתבֹות  ְוסֹוֵפי  'ָמֶות'  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   – ֵמֶהם"  ִתיְראּון  "ְוא 
ְלַפֵחד  לֹו  ַאל  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ַעל  ַהַּמְקִּפיד  ִּכי   ְלַלֶּמְד 'ָאֵמן', 
ִמּיֹום ַהָּמֶות ֶׁשֲהֵרי ֻמְבָטח הּוא ֶׁשִּיָּפְתחּו לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן.

'יֹוִׁשיַע ִצּיֹון' ָּפָרַׁשת ְּדָבִרים אֹות כד

עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים
"ַאָּתה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ִּכי ה' הּוא ָהֱאקִים ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו" 

(ד לה)

ּוִמְּסִמיכּוָתן  'ָאֵמן'.  ֵהם  ֵאין'  ָהֱאִקים  'הּוא  ַהֵּתבֹות  סֹוֵפי 
ִלְלֹמד  נּוַכל  ִמְלַבּדֹו",  עֹוד  ַלֵּתבֹות – "ֵאין  ֵאּלּו  ֵּתבֹות  ֶׁשל 
ִּכי ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ְמַקֵּבל ָהָאָדם ַעל ַעְצמֹו עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים 
ַהְּגָמָרא  ְּכִדְבֵרי  ה'.  ִמַּבְלֲעֵדי  עֹוד  ֵאין  ִּכי  ְּבַנְפׁשֹו  ּוֵמִעיד 
ַרִׁש"י  ּוֵבֵאר  ֶנֱאָמן'".   ֶמֶל 'ֵא-ל  ָאֵמן?  "ַמאי  ב):  קיט  (ַׁשָּבת 

ָׁשם, ֶׁשָהעֹוֶנה ָאֵמן ַמֲאִמין ּוֵמִעיד ַעל ּבֹוְראֹו ֶׁשהּוא 'ֵא-ל 
ֶמֶל ֶנֱאָמן'".

'ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק' ַׁשָּבת קיט ב

ֵלָמה. ְ ה ַהּשׁ ֻאּלָ ה ַלּגְ ּיָ ִצּפִ רֹום ּבְ נּו ְנׂשּואֹות ַלּמָ ּלָ ָיִמים ִאּלּו ֵעיֵני ּכֻ ּבְ
ִמְצַות ָהֱאמּוָנה,  נּו ּבְ ּלָ ק ּכֻ ִנְתַחּזֵ

ֵלָמה.  ה ַהּשְׁ ֻאּלָ ַח ַלּגְ ְפּתֵ ְדָרׁש ַהּמַ ִדְבֵרי ַהּמִ ִהיא ּכְ ׁשֶ
ַחר  ַ ְרכֹות ַהּשׁ ֲאִמיַרת ּבִ יד ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּיֹום ּבַ ַנְקּפִ

ַחְברּוָתא, ת ָאֵמן ַאֲחֵריֶהן ּבְ ַוֲעִנּיַ
נּו ַחּיֵ ַרְך ַהּמְ ּבֹוֵרא ִיְתּבָ ק ֱאמּוָנֵתנּו ּבַ ְתַחּזֵ  ּוְבָכְך ּתִ

ַרֲחָמיו, ָכל יֹום ְויֹום ּבְ  ּוַמֲחִזיֵקנּו ּבְ
ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ ֵלָמה, ּבִ ְ ה ַהּשׁ ֻאּלָ ה ַלּגְ ְזּכֶ ּנִ ִויִהי ָרצֹון ׁשֶ

ׁשּוִרי ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה" (שה"ש ד ח)"ּתָ
א  ֵאל ֶאּלָ ֻלּיֹות ֲעִתידֹות ְלִהּגָ ֱאָמר (שה"ש ד ח): "ֵאין ַהּגָ ּנֶ ַכר ֲאָמָנה, ׁשֶ ׂשְ בֹוִאי ּבִ ָבנֹון ּתָ י ִמּלְ ה ִאּתִ ּלָ ָבנֹון ּכַ י ִמּלְ ׁשּוִרי ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה'" (תנחומא בשלח י).'ִאּתִ ּתָ



ים
וב

יצ
 ע

sh
ay

"בני אמונים" ת.ד. 102 בני ברק  |  פקס. 08-9746102  |  מייל.  gmail.com@9139191 |  ניתן לקבל עלון זה במייל מידי שבוע

ִאיׁש א ֵהִכין אֹותֹו ַלַהְפָּתָעה ֶׁשִּצְּפָתה לֹו ְּבֵתַבת ַהּדַֹאר ְּבאֹותֹו ּבֶֹקר. ַּגם הּוא ַעְצמֹו א ָיכֹול ָהָיה ְלַׁשֵער 
ֵמרֹאׁש ַעד ַּכָּמה ָּגדֹול ִיְהֶיה ַהֶהֶלם ֶׁשַּיֶּכה ּבֹו ְּכֶׁשִּיְפַתח ֶאת ַהַּמֲעָטָפה...

'ְׁשָרָגא ְמַבְרֵמץ, ִמי ָהָיה ַמֲאִמין?! ֵאי ִיָּתֵכן ֶׁשְּזַמן ּכֹה ַרב ָעַבר?!...'
*

'ֵרִעים ָהֲאהּוִבים', ֻּכּנּו ֵהם ְּבִפי ּכֹל, ְוא ִּבְכִדי. ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ָצֲעדּו ֵהם ֶזה ְלַצד ֶזה ְּבָכל ַּתֲחנֹות 
ַהַחִּיים. ֵהם נֹוְלדּו ְּבאֹוָתּה ִעיר, ָחְלקּו ֶאת ְׁשנֹות ַיְלּדּוָתם ְּבאֹוָתּה ְׁשכּוָנה, ָלְמדּו ְּבאֹוָתּה ַהִּכָּתה ַּבַּתְלמּוד 
ַהֶּפֶלא  ִמן  ֶזה  ָהָיה  ֶׁשֹּלא   ָּכ ְּכֵדי  ַעד  ַהְּגדֹוָלה...  ַלְּיִׁשיָבה  ּוִמָּׁשם  ַהְּקַטָּנה  ַלְּיִׁשיָבה  ַיְחָּדו  ִהְמִׁשיכּו  ּתֹוָרה, 
ַּכֲאֶׁשר ָיִמים ִמְסָּפר ְלַאַחר ֶׁשָּזָכה ֵמִאיר ָלבֹוא ִּבְבִרית ָהֵארּוִסין, ִהִּגיָעה ַהְּבׂשֹוָרה ַהְּמַׂשַּמַחת ַעל ֵארּוָסיו 

ֶׁשל ְׁשָרָגא – ְיִדידֹו ַהּטֹוב. 
ִמְׁשָּכנֹו  ִלְקּבַֹע  ֵמִאיר  ֶאת  הֹוִביָלה  ָהֶעְליֹוָנה  ַהַהְׁשָּגָחה  ַּדְרֵכיֶהם.  ִנְפְרדּו  ֵמָאז  ָחְלפּו  ְׁשַנִים  ֶעְׂשֵרה  ַאְרַּבע 

ַּבֲעָיַרת ֳאָפִקים ָהְרחֹוָקה, ְוִאּלּו ֶאת ְׁשָרָגא – ְלַהְמִׁשי ְוָלדּור ְּבִעיר ֻהַלְדּתוֹ.
ְׁשָרָגא  ֶׁשל  ִמִּצּדֹו  ְּבִעָּקר  ְוִהְתרֹוֵפף,  ַהֶּקֶׁשר   ָהַל ַאט  ַאט  אּוָלם  ִמְכָּתִבים,  ִקְׁשֵרי  ַעל  ֵהם  ָׁשְמרּו  ְּתִחָּלה 

ֶׁשֵּביתֹו ְּכָבר ֵהֵחל ְלִהְתַמֵּלא ְּבָצֳהַלת ְיָלִדים, ּוְזַמּנֹו ָהַל ְוִהְצַטְמֵצם. ָּכ ֻהְזַנח ַהֶּקֶׁשר ַעד ֶׁשָחַדל ְלַגְמֵרי.
ֵּביתֹו ֶׁשל ְׁשָרָגא ְּכָבר ִהְתַמֵּלא ַּבֲהמּוַלת ְיָלִדים ְּבִריָאה, אּוָלם ֵּביְנַתִים, ָּבֳאָפִקים ָהְרחֹוָקה ָעְברּו ַעל ֵמִאיר 
ְוזּוָגתֹו ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים ָקׁשֹות ִמְּנׂשֹא. ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות ֶׁשל ְּבִדידּות ְוִצִּפָּיה, ֶׁשל ַאְׁשָליֹות ִמְתַנְּפצֹות ְוֶׁשל 

ִּתְקוֹות ִנְכָזבֹות.
ֶאת ֵמיַטב ַּכְסָּפם, ְזַמָּנם ְוכָֹחם ִהְׁשִקיעּו ְּבֵני ַהּזּוג ְּכֵדי ִלְמצֹא ָמזֹור ַלְּבָעָיה ֶׁשִהְקִּדיָרה ֲעֵליֶהם ֶאת ְׁשֵמי 
ַחֵּייֶהם. אּוָלם ַהְּיׁשּוָעה ּבֹוְׁשָׁשה ִמָּלבֹוא. ֵּביָתם נֹוַתר ֵריק ּוַמְׁשִמים, ְוָהרֹוְפִאים ְּכָבר ִּכְמַעט ְוִאְּבדּו ִּתְקָוה.

*
ַעָּתה, ַּכֲאֶׁשר ִנְפְּתָחה ַהַּמֲעָטָפה ּוְבתֹוָכּה ִהְתַּגְּלָתה ַהַהְזָמָנה ַהְּצנּוָעה, ְמֻעֶּטֶרת ְּבַכָּמה ׁשּורֹות ַחּמֹות ִמָּיִדיד 

ָוִתיק ִמֶּׁשְּכָבר ַהָּיִמים, ִהְּכָתה ַהְּמִציאּות ְּבָפָניו ֶׁשל ֵמִאיר ַמַּכת ַמַחץ.
'ְׁשָרָגא ְּכָבר זֹוֶכה ַלְחּגֹג ַּבר ִמְצָוה ִלְבנֹו, ְוִאּלּו ֲאִני...?!'
*

ְּכֶׁשאֹותֹות ַהֶהֶלם ְוַהַּצַער ֲעַדִין ִנָּכִרים ַעל ָּפָניו, ִמֵהר הּוא ְלֵביתֹו ֶׁשל מֹורֹו ְוַרּבֹו, ִאיׁש ַהֶחֶסד ְוָהֱאמּוָנה, 
ֲאֶׁשר ִלּבֹו ָהַרחּום ָהָיה ָּפתּוַח ְּכאּוָלם ְוָאְזנֹו ָהְיָתה ְּכרּוָיה ְלָכל ַּבָּקַׁשת ֶעְזָרה ֶׁשֻהְפְנָתה ֵאָליו, ֲהלֹוא הּוא 

ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ִּפיְנקּוס ָזָצ"ל.
"ַרִּבי", ָּפָנה ְׁשָרָגא ְלַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ְּכֶׁשְּדָמעֹות ׁשֹוְטפֹות ֶאת ֵעיָניו ְוהּוא זֹוֵעק ְּבקֹול א לֹו: "ֵאיִני ָיכֹול יֹוֵתר!"

ִלְטרֹחַ  ִלְסּבֹל,  ֶאְפָׁשר  ַּכָּמה  ְלַחּכֹות,  ֶאְפָׁשר  ַּכָּמה  ְמצּוָקתֹו;  ֶאת  ֵהיֵטב  ִּבְּטָאה  ִמִּפיו  ֶׁשָּבְקָעה  ַהְּזָעָקה 
ּוְלִהְתַאְכֵזב. אּוַלי ָעִדיף ְלָהִרים ָיַדִים ְּבֵיאּושׁ.

"ַרִּבי ֵמִאיר", ָּפָנה ֵאָליו ָהַרב ִּפיְנקּוס, ְלַאַחר ֶׁשִהְזַּדָהה ִעם ְּכֵאבֹו, "ְלִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ְּכָבר ָזַעְקָּת?"
"ָמה זֹאת אֹוֶמֶרת?!", ִנְרַעׁש ֵמִאיר ֵמֶעֶצם ַהְּׁשֵאָלה, "ֲהלֹוא ְּכָבר ָׁשִנים ֶׁשֲאִני ִמְתַּפֵּלל ּוִמְתַחֵּנן ְלָפָניו!"

"א ָׁשַאְלִּתי ִאם ִהְתַּפַּלְלָּת", ֵהִגיב ָהַרב ִּפיְנקּוס, "ָׁשַאְלִּתי ַהִאם ָזַעְקָּת. ַהִאם ָצַעְקָּת ְלָפָניו ִמִּקירֹות ַהֵּלב! 
ַהִאם ִהְׁשַלְכָּת ַעְצְמ ַעל ַרֲחָמיו ַוֲחָסָדיו!"

עֹודֹו עֹוֵמד ָנבֹו ְותֹוֶהה, ּוְכָבר ִהְפִּתיעֹו ָהַרב ִּפיְנקּוס ְּכֶׁשִּנְפַרד ִמֶּמּנּו ְלָׁשלֹום ְוָאַמר לֹו: "ׁשּוב ָנא ֶאל ֵּביִתי 
."ַהַּלְיָלה ַּבֲחצֹות ּוְנַדֵּבר ַעל ָּכ

"ַּבֲחצֹות?", ִהְתַּפֵּלא ֵמִאיר, אּוָלם ִמָּיד ִהְׁשַּתֵּתק ְּבַהְסָּכָמה. ִאם ָהַרב ִּפיְנקּוס ְמַבֵּקׁש, ַּכִּנְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ִסָּבה 
ַלָּדָבר.

*
ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה ִנְׁשְמעּו ְּדִפיקֹות ֲעִדינֹות ַעל ֶּדֶלת ֵּביתֹו ֶׁשל ָהַרב ִּפיְנקּוס. ַהֶּדֶלת ִנְפְּתָחה, ְוַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ָנַטל 
ֶאת ָידֹו ֶׁשל ֵמִאיר ְוָיַרד ִעּמֹו ְּבא אֹוֵמר ּוְדָבִרים ֶאל ָהֶרֶכב ֶׁשִהְמִּתין ַּבֲחִזית ַהִּבְנָין. ַהָּמנֹוַע ֻהְתַנע ְוָהֶרֶכב 

.ָיָצא ֶאל ַהַּלְיָלה ֶהָחׁשּו
ָּכל  ְמֻאֶחֶרת  ְּבָׁשָעה  ָהַרב  אֹותֹו  מֹוִביל  ְלָאן  ְּתִהָּיה;  אֹוְמרֹות  ְּכֶׁשָּפָניו  ֵמִאיר  ָיַׁשב  ַהַּנָהג  ֶׁשְּלַצד  ַּבּמֹוָׁשב 
ָּכ? ְּתִמיָהתֹו ָּגְדָלה ִׁשְבָעַתִים ַּכֲאֶׁשר ָיָצא ָהֶרֶכב ִמְּתחּוֵמי ֳאָפִקים, ְוֵהֵחל ִלְדהֹר ָּדרֹוָמה, ְלֵעֶבר ַהִּמְדָּבר 

ַהָּפתּוַח.
ְּכֶרַבע ָׁשָעה ָחְלָפה ַעד ֶׁשָּפָנה ָהֶרֶכב ִלְׁשִביל ָעָפר ְוֵהֵחל ְלַטֵּפס ֶאל רֹאָׁשּה ֶׁשל ִּגְבָעה ְקַטָּנה ַהּצֹוָפה ַעל 
ְּפֵני ַהֶּמְרָחב ַהָּפתּוַח. ִמֶּׁשִהִּגיעּו ְלרֹאׁש ַהִּגְבָעה ָיְרדּו ֵהם ִמן ָהֶרֶכב ְוִהִּביטּו ְסִביָבם. ָיֵרַח ֶׁשל ְּתִחַּלת חֶֹדׁש 
ֵהִאיר ְקלּוׁשֹות ֶאת ָהֵאזֹור, ְוַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ָּפָנה ָלַאְבֵר, ִהְצִּביַע ְלֵעֶבר ַהָּׁשַמִים ַהְּׁשחֹוִרים ְזרּוֵעי ַהּכֹוָכִבים 

ְוָאַמר לֹו: "ָּכֵעת ַאְרֶאה ְל ֵּכיַצד זֹוֲעִקים ְלַאָּבא ֶׁשַּבָּׁשַמִים".
ָּכ, מּול ֵעיָניו ַהִּנְדָהמֹות ֶׁשל ָהַאְבֵר ֵהֵחל ָהַרב ִּפיְנקּוס ִלְזעֹק ָמָרה: "ַטאֶטע! ַאָּבא! ַטאֶטע! ַאָּבא!"

ֶנֶפׁש ַחָּיה א ָהְיָתה ְּבָכל ָהֵאזֹור. ַרק ֵהד ָעמּום ָׁשב ֲאֵליֶהם ֵמַהֶּמְרָחב ַהּׁשֹוֵמם, ַמֲחֶרה ַמֲחִזיק ַאֲחֵרי ָהַרב: 
"ַטאאֶטעעע, ַאאָּבאאאאאא".

"ּוְבֵכן", ָאַמר ָהַרב ִּפיְנקּוס, "ִאיׁש ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע אֹוָתנּו ַעָּתה ִמַּבְלֲעֵדי ה' ִיְתָּבַר. ָּכֵעת ִּתְצַעק ַּגם ַאָּתה. ִּתְבֶּכה 
ְלַאָּבא ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ְּתׂשֹוֵחַח ִעּמֹו, ִּתְפרֹק ְלָפָניו ֶאת ָּכל ַהְּכֵאב ֶׁשִּנְטַען ְּבִלְּב ַּבָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות. ַרק הּוא 

"!ַהָּיִחיד ֶׁשָּיכֹול ֶּבֱאֶמת ַלֲעזֹר ְל ,ַעְכָׁשו, ְוַרק הּוא ִיְתָּבַר ׁשֹוֵמַע אֹוְת
"ָאבֹא ְלַקְחְּת ְּבעֹוד ְּכַמֲחִצית ַהָּׁשָעה", ִהְפִטיר ָהַרב ְלֵעֶבר ָהַאְבֵר, ּוִמְּבִלי ְלַצּפֹות ְלַמֲעֶנה ִהְתִניַע ֶאת 

ָהֶרֶכב ְוָעַזב ֶאת ַהָּמקֹום.
*

ְרָגִעים ְספּוִרים ָחְלפּו ַעד ֶׁשִּנְפַרץ ָהֶאֶׁשד, ְוַהְּדָמעֹות ֵהֵחּלּו ִלְזג ַּכַּמִים. ֵמִאיר ָזַעק ְּכִפי ֶׁשֹּלא ָזַעק ֵמעֹודֹו, 
ָׁשַפ ֶאת ִלּבֹו ְוָנַתן ְּדרֹור ְלִרְגׁשֹוָתיו. ִּבְכיֹו ָהָרם ִהְדֵהד ְּבֶמְרֲחֵבי ַהִּמְדָּבר, ְודֹוֶמה ָהָיה ְּבֵעיָניו ְּכִאּלּו ִנְׁשַמַעת 

ַזֲעָקתֹו ִמְקֵצה ָהעֹוָלם ְוַעד ָקֵצהּו.
ְּכתֹם ַמֲחִצית ַהָּׁשָעה ַהְּיעּוָדה ָׁשב ָהַרב ִּפיְנקּוס ַלָּמקֹום. ֵמִאיר ִנְכַנס ָלֶרֶכב ִּבְׁשִתיָקה, ְּבִלּבֹו ִּבֵּקׁש הּוא 

ַלֲחוֹות עֹוד ְמַעט ֶאת ִקְרַבת ה' ֶׁשָּזָכה ָלּה ַּבַּדּקֹות ָהַאֲחרֹונֹות, ִקְרָבה ֲאֶׁשר ָּכמֹוָה ֶטֶרם ָחׁש ִמָּיָמיו.
ִמֶּׁשָעַצר ָהֶרֶכב ְלַיד ֵּביתֹו ְּכָבר ָחׁש הּוא ְּבִמין ָטֳהָרה ַהּפֹוֶׁשֶטת ְּבָכל ֵאיָבָריו. ְיׁשּוָעתֹו ְקרֹוָבה, הּוא ָהָיה 

.ָּבטּוַח ְּבָכ
*

ְּכָׁשָנה ְלַאַחר ִמֵּכן ְּכָבר ִהְתַּפְּׁשָטה ַהְּיִדיָעה ַהְּמַׂשַּמַחת ְּבֶקֶרב ָּכל ְקִהַּלת ֳאָפִקים. ַרִּבי ֵמִאיר ְוזּוָגתֹו ָזכּו 
ָהרֹוְפִאים  ַעְׂשרֹות  ֶׁשל  ַהּקֹוְדרֹות  ַּתֲחִזּיֹוֵתיֶהם  ֶאת   ְּבָכ ְמַנְּפִצים  ֶׁשֵהם   ּתֹו ּוְמֻכֶּפֶלת,  ְּכפּוָלה  ִליׁשּוָעה 

ֶׁשִעָּמם ָּבאּו ְּבַמָּגע ַּבֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַהָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות.
ַהּכֹל ָׂשחּו ַּבֵּנס ַהֻּמְפָלא, ְוַהְּׁשמּוָעה ַעל ַה'ּמֹוֵפת' ֶׁשל ָהַרב ִּפיְנקּוס ָעְבָרה ִמֶּפה ְלאֶֹזן.

*
"ֵּכיַצד עֹוִׂשים 'מֹוֵפת' ֶׁשָּכֶזה?", ִנְׁשַאל ָהַרב ִּפיְנקּוס ְלָיִמים, אּוָלם הּוא א ֶהְרָאה אֹותֹות ִהְתַּפֲעלּות ְּכָלל 

ּוְכָלל; "ֵאין ָּכאן ָּכל מֹוֵפת", הּוא ָאַמר, "ִאְלָמֵלא ָהִייִתי ָׁשם א ָהִייִתי ָּבטּוַח ְּבָכ", הֹוִסיף, ּוִמָּיד ִהְסִּביר:
"ַהָּדָבר ָּפׁשּוט: ְּבֶרַגע ֶׁשאֹותֹו ַאְבֵר ָזַעק ְלִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ְּבִקְרָבה ּכֹה ַעָּזה ּוְבִהְתַּבְּטלּות ֶׁשֵאין ְּכֻדְגָמָתּה, 

א ָהָיה ַׁשָּיְך ֶׁשְּתִפָּלתֹו א ִּתָּׁשַמע!"
'ֵאׁש ֶלָהָבה' עמ' תקמג

ְלהֹודֹות ַלּבֹוֵרא ְּבכֹל יֹום ָויֹום
"ְוֵאין ָלֶעְליֹון ַּבַּתְחּתֹוִנים ֵחֶפץ, ִמְּלַבד ֶזה ֶׁשֵּיַדע ָהָאָדם ְויֹוֶדה ֵלאלֹוָקיו ֶׁשְּבָראֹו. ְוַכָּוַנת רֹוְממּות ַהּקֹול 
ַּבְּתִפּלֹות, ְוַכָּוַנת ָּבֵּתי ַהְּכֵנִסּיֹות ּוְזכּות ְּתִפַּלת ָהַרִּבים, ֶזהּו ֶׁשִּיְהֶיה ִלְבֵני ָאָדם ָמקֹום ּבֹו ִיְתַקְּבצּו ְויֹודּו 

ָלֵא-ל ֶׁשְּבָרָאם ְוִהְמִציָאם, ִויַפְרְסמּו ֶזה ְויֹאְמרּו ְלָפָניו: 'ְּבִרּיֹוֶתי ֲאַנְחנּו!'" (ַרְמַּב"ן ְׁשמֹות יג טז).

ְּתִפַּלת 'הֹודּו' ֻּכָּלּה ִהָּנּה ִמְקָׁשה ַאַחת ֶׁשל הֹוָדָאה, ַהָּכָרה ְּבַחְסֵדי ה' ִעָּמנּו ּוְתִפָּלה ִּכי ַיְמִׁשיכּו ֲחָסָדיו 
ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֵעד.

ְּבֶחְלָקּה ָהִראׁשֹון ֶׁשל ְּתִפָּלה זֹו (ֵמ"הֹודוּ ַלה' ִקְראּו ִבְׁשמֹו" ַעד "ַוּיֹאְמרּו ָכל ָהָעם ָאֵמן ְוַהֵּלל ַלה'") ַמְזִּכיִרים ָאנּו 
ֶאת ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום ַהּמּוֵבאת ְּבֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים (א' טז ח-לו, ּוְכֵעין ֶזה ִּבְתִהִּלים 
ֶּפֶרק קה), ּוִמָּׁשם ָוֵאיָל ַמְמִׁשיִכים ָאנּו ְּבֶלֶקט ְּפסּוִקים ִמִּסְפֵרי ַהָּתָנ", ַּכֵּסֶדר ֲאֶׁשר ָקְבעּו ַרּבֹוֵתינּו 

ָהִראׁשֹוִנים ְּברַֹחב ַּדְעָּתם ּוְבעֶֹמק ֲהָבָנָתם.

ַהְקָּדָמָתּה ִל'ְפסּוֵקי ְּדִזְמָרה'
ֶאת ַטַעם ַהְקָּדַמת ְּתִפַּלת 'הֹודּו' ִלְפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ֵּבֵאר ְּב'ָאְרחֹות ַחִּיים' (הל' ְּבָרכֹות סי' יח) ְּבֵׁשם ַּבַעל 
ֶאת  לֹוַמר  ַהּכֲֹהִנים  ָנֲהגּו  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ֶׁשל  ַמְלכּותֹו  ְׁשנֹות  ְּבֵראִׁשית  ָהֶאְׁשּכֹול:  ֵסֶפר 
ְּתִפַּלת 'הֹודּו' ִּבְׁשַעת ַהְקָרַבת ָקְרַּבן ַהָּתִמיד – ֶחְצָיּה ִּבְׁשַעת ַהְקָרַבת ָּתִמיד ֶׁשל ַׁשַחר, ְוֶחְצָיּה ִּבְזַמן 

ַהְקָרַבת ָּתִמיד ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבִים.

ְּבֵעת ֶׁשָּזָכה ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום ְלַהֲעלֹות ֶאת ֲארֹון ְּבִרית ה' ִמֵּבית עֹוֵבד ֱאדֹום ַהִּגִּתי ִלְמקֹום 
ְמנּוָחתֹו ָּב'אֶֹהל', ְוזֹאת ְלַאַחר ֶׁשִהְתַּגְלֵּגל ָהָארֹון ֶמֶׁש ָׁשִנים ִמְסָּפר ִמָּמקֹום ַלָּמקֹום (ְרֵאה דה"א טז 
ַעָּתה  ֶׁשֶּזה  ֵּכיָון  ָהָאמּור,  ְלאֹור  ָויֹום.  יֹום  ֶׁשְּבָכל  ְּבַׁשֲחִרית  ַהֵּנס  ְלִזְכרֹון  זֹו  ְּתִפָּלה  לֹוַמר  ָקַבע  א), 
ַּתָּקַנת  ִעַּקר  ֶׁשָּכָאמּור,  'הֹודּו',  ְּתִפַּלת  ָּכאן  ִנְקְּבָעה  ַהָּתִמיד,  ָקְרְּבנֹות  ַּפְרִׁשּיֹות  ֲאִמיַרת  ֶאת  ִסַּיְמנּו 

ֲאִמיָרָתּה ָהָיה ִּבְׁשַעת ַהְקָרַבת ָקְרְּבנֹות ַהָּתִמיד (ע"פ ָהָרָמ"ק ַּבִּסּדּור 'ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה').

ַהִּגִּתי  ֱאדֹום  עֹוֵבד  ִמֵּבית  ה'  ְּבִרית  ֲארֹון  ֶאת  ָּדִוד  ֶהֱעָלה  ַּכֲאֶׁשר  (ָׁשם):  ָהָרמָ"ק  ֵהִביא  ַאֵחר  ְּבֹאֶפן 
ֶאל ָאֳהלוֹ, ׁשֹוְררּו ַהָּפרֹות ֶׁשָּנְׂשאּו ֶאת ָהָארֹון ֶאת ְּתִפַּלת 'הֹודּו' (ֲעבֹוָדה ָזָרה כד ב), ַּכֲהָכָנה ְלַקָּבַלת 
ְּפֵני ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשֲעִתיָדה ָהְיָתה ָלׁשּוב ְוִלְׁשרֹות ַעל ָהָארֹון. ְלִפיָכ ַאף ָאנּו, ְּבבֹוֵאנּו ְלַקֵּבל ֶאת ְּפֵני 

ַהְּׁשִכיָנה ִּבְתִפָּלה, ִמְתּכֹוְנִנים ְלָכ ַּבֲאִמיַרת ְּתִפָּלה זֹו.

ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִּדין
הּוָבא  ְלַרֲאָב"ן  ַהְּתִפָּלה  (ֵּפרּוׁש  ַהִּדין  ִמּׁשּוַרת  ִלְפִנים  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ֵנס  ַעל  הֹוָדָאה  ַהְּמַסֶּמֶלת  'הֹודּו'  ָלׁשֹון 
ִּב'ְתִפָּלה ְלמֶֹׁשה' לּוִּפיַאְנְסִקי), ַמְתִאיָמה ְּביֹוֵתר ִּכְפִתיָחה ִלְתִפָּלה זֹו. ַהִּסָּבה ְנעּוָצה ְּבִדְבֵרי ָהִראׁשֹוִנים 
('ָכְּלּבֹו') ֶׁשָּכְתבּו ִּכי ַהַּטַעם ֶׁשהּוְבאּו ָּבּה ֶעֶׂשר ְלׁשֹונֹות ֶׁשל הֹוָדָאה הּוא ְּכהֹוָדָאה ַעל ֶעֶׂשר ַהַּמּכֹות 
ֶׁשָּבֶהן ִהָּכה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ַהִּמְצִרים, ּוֵמִאיָד ִהִּציל ֵמֶהן ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִנִּסים ְּגלּוִיים. 
ִנִּסים ֵאּלּו ַנֲעׂשּו ַלֲאבֹוֵתינּו ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִּדין, ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו ֲחָז"ל (ְרֵאה ויק"ר כג ב): "ֵאּלּו ְוֵאּלּו 
ֲעֵרִלים, ֵאּלּו ְמַגְּדֵלי ְּבלֹוִרית ְוֵאּלּו ְמַגְּדֵלי ְּבלֹוִרית, ֵאּלּו לֹוְבֵׁשי ִּכְלַאִים ְוֵאּלּו לֹוְבֵׁשי ִּכְלַאִים" ְוכוּ', 

ּוְלִפיָכ ָראּוי ֶׁשַההֹוָדָאה ֲעֵליֶהם ִּתְפַּתח ְּב'הֹודוּ' ('ִרַּנת ִיְצָחק').

הֹוָדָאה ַעל ַהְּזכּות ְלהֹודֹות
א)  קה  (ְּתִהִּלים  ָה'ַאְלִׁשיךְ'  ֵּבֵאר  ִּבְׁשמֹו"  ִקְראּו  ַלה'  "הֹודּו  'הֹודּו':  ְּתִפַּלת  ֶאת  ַהּפֹוֵתַח  ַהָּפסּוק  ֶאת 
ִּבְלׁשֹון זֹו: "ַאל ַיֲעֶלה ַעל רּוֲחֶכם ֶׁשֵּיׁש לֹו ִיְתָּבַר ְלַהֲחִזיק ָלֶכם טֹוָבה ַעל ֶׁשָּתִׁשירּו לֹו, ִּכי ַאְדַרָּבה, 
ַעל ֶׁשְּמַזֶּכה ֶאְתֶכם ֶׁשַּתְזִּכירּו ְׁשמֹו ִּבְלַבד ַאֶּתם ְצִריִכים ְלהֹודֹות לֹו, ְוֶזהּו: 'הֹודּו ַלה'' – ַעל ֶׁש'ִּתְקְראוּ 

ִּבְׁשמֹו'".

ְּכֵעין ֶזה ֵּבֵאר ְּבִסּדּור 'ִׂשיַח ִיְצָחק' ֶאת ֶׁשאֹוְמִרים ָאנּו ְּבֶהְמֵׁש ַהְּתִפָּלה: "ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי ה'": 
ְלִעִּתים ִמְתַאֵּמץ ָהָאָדם ְלַחּלֹות ְּפֵני ָּבָׂשר ָוָדם ְּכֵדי ִלְזּכֹות ִמֶּמּנּו ְלטֹוָבה; ִאם ְלַבּסֹוף א ַנֲעָנה ַהָּלה 
ְלַבָּקָׁשתֹו, ֲהֵרי ֶׁשָּכל ֲעָמלֹו ְּבֵפרּוט ַהַּבָּקָׁשה ָהָיה ָלִריק. ַא א ֵּכן הּוא ֶחְלָקם ֶׁשל 'ְמַבְקֵׁשי ה''; 
ְלַגֵּביֶהם ֵיׁש ַּתְכִלית ִנְׂשָּגָבה ְּבֶעֶצם ַהַּבָּקָׁשה ֶׁשִהיא ֶּדֶר ְלִהְתָקֵרב ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר, ְוֶזהּו ֶׁשאֹוְמִרים 

ָאנּו: "ִיְׂשַמח לֵב ְמַבְקֵׁשי ה'" – ֶעֶצם ַהַּבָּקָׁשה ְּבכָֹחּה ְלָהִביֵאנּו ִליֵדי ִׂשְמָחה.

ַּכֲאֶׁשר ִנְפַטר ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְבָרָהם ַאֶּבִלי, ָאָב"ד ִויְלָנא, ִהְתַּבֵּקׁש ְיִדידֹו ַהָּגאֹון ַרִּבי ִאיַצֶל'ה ִמּוֹולֹוזִ'ין 
ְלַהְסִּפידֹו, ְוָכ ָאַמר:

"ְּבָכל ּבֶֹקר ָאנּו ּפֹוְתִחים ֶאת ְּתִפַּלת 'הֹודּו' ַּבָּפסּוק: 'הֹודּו ַלה' ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִליָתיו', 
ְוִנְרֶאה ְלָבֵאר ֶאת ַהָּפסּוק ָּכ: 'הֹודּו לה' – ִקְראּו ִבְׁשמֹו'; ָלִאיׁש ַהְּיהּוִדי ֲאֶׁשר ִלּבֹו ֵער ְלַהְבִחין ְּבָכל 
ֵעת ַּבֲחָסָדיו ַהְּמֻרִּבים ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּוְבַהְנָהָגתֹו ֶאת ָהעֹוָלם ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים – ַּדי לֹו ִלְקרֹא 
ְּבֵׁשם ה' ְּכֵדי ְלִהְתעֹוֵרר ּוְלהֹודֹות לֹו. ַא: 'הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִליָתיו' – ַהּגֹוי ֶׁשּמֹחֹו ָאטּום ְוֵעיָניו ָטחּו 
ִמִּלְראֹות ֶאת ַהִּמְתחֹוֵלל ְסִביבֹו, ֵאינֹו ָיכֹול ְלהֹודֹות ֶטֶרם יֹוִדיעּוהּו ְּתִחָּלה ֶאת ֲעִלילֹות ה' ּוְגבּורֹוָתיו 

ִמיֵמי ֶקֶדם ְוַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה, ֶׁשִּמּתֹו ָּכ ִיְתעֹוֵרר ִלּבֹו ְלַהִּכיר ְּבִנֵּסי ה' ּוְלהֹודֹות ֲעֵליֶהם".

ַהִּצּבּור  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ֶׁשְּכֵדי  ִנְפָטִרים  "ֵיׁש  ִאיַצֶל'ה,  ַרִּבי  ִסֵּים  ֶׁשְּלָפֵנינּו",  ַהִּנְפָטר  ְלַגֵּבי  ַּגם  הּוא   ָּכ"
ָלחּוׁש ְּבֶחְסרֹוָנם ָצִרי ַהַּמְסִּפיד ְלַהְרּבֹות ּוְלַהְפִליג ְּבִסּפּור ְּפֻעּלֹוֵתיֶהם ּוַמֲעֵׂשיֶהם ַהּטֹוִבים. אּוָלם 
ָלנּו ְּבֵני ִויְלָנא ֵאין צֶֹר ְלַהְסִּביר ִמי ָהָיה ַרִּבי ַאְבָרָהם ַאֶּבִלי, ֲהלֹוא ֻּכָּלנוּ ִהַּכְרנּו ְּבַגְדלּותֹו ָהֲעצּוָמה! 
ָלֵכן ַּדי ִאם ִנְזַעק ַיַחד: 'ַרִּבי ַאְבָרָהם ַאֶּבִלי ֵאיֶנּנּו!' ְּכֵדי ֶׁשְּדָמעֹות ֶׁשל ַצַער ִיְׁשְטפּו ֶאת ֵעיֵנינּו" ('ֶּפה 

ָקדֹוׁש' ְּתִהִּלים קה).

ָאֵמן ְוַהֵּלל ַלה'
 ,ִיְתָּבַר ַלַהֵּׁשם  ִנְפָלא  ְוִהילּול  ֶׁשַבח  הּוא  ֶׁשַּמהּוָתּה  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ֶׁשל  ְוִלְסֻגָּלָתּה  ְלסֹוָדּה  ָנֶאה  ֶרֶמז 
נּוַכל ִלְמצֹא ְּבֶהְמֵׁש ַהְּתִפָּלה: "ָּברּו ה' ֱאקֵי ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהֹעָלם ַוּיֹאְמרּו ָכל ָהָעם ָאֵמן 

ְוַהֵּלל ַלה'" – ַהְּבָרָכה ִמְסַּתֶּיֶמת ַּבֲאִמיַרת 'ָאֵמן ְוַהֵּלל ַלֲהָוָי"ה'.

ְוִהֵּנה, ַּכֲאֶׁשר ְנָצֵרף ֶאת ַהִּמִּלים: 'ַהֵּלל' (65) ַל'ֲהָוָי"ה' (26) ְנַקֵּבל ֶאת ַהִּגיַמְטִרָּיה צ"א, ַּכִגּיַמְטִרָּיה 
ֶׁשל 'ָאֵמן'. ִמָּכאן נּוַכל ִלְלֹמד ַעל סֹוָדּה ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן ַהְּמַאֶחֶדת ְּבתֹוָכּה ֶאת ֵׁשם ה' ִּכְקִריָאתֹו ְוַאף 

ִּכְכִתיָבתֹו (ֲהָוָי"ה ְוַאְדנּות) ַּכְּמבָֹאר ַּבְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ('אֹור ַצִּדיִקים' אֹות יט).

ְּבֹאֶפן ִנְפָלא ָּדַרׁש יֹוֵׁשב רֹאׁש 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ָהַרב ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ֶׁשִּיְחֶיה ְּבַמֲעַמד ִּכּנּוס ְּבֵני 
ַהְּיִׁשיבֹות ְּבחֶֹדׁש ְמַנֵחם ָאב תשע"ה ְּבנֹוֵגַע ְלֻנַּסח ְּתִפַּלת 'הֹודּו':

עֹז  "ְּתנּו  ִנְפָלא:  ָּדָבר  ָּכאן  אֹוְמִרים  ָאנּו   – ַּבְּׁשָחִקים"  ְוֻעּזֹו  ַּגֲאָותֹו  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ֵלאקִים  עֹז  "ְּתנּו 
ִלְמצֹא  נּוַכל   ְלָכ ַהְּתׁשּוָבה  ֶאת  ֶלֱאִקים?  ּכֹחַ  ְלהֹוִסיף  ְיכֹוִלים  ַהְּקַטִּנים  ָאנּו  ֵּכיַצד  ֵלאִקים", 
ְּבִמּלֹות ֶהְמֵׁש ַהָּפסּוק: "ַעל ִיְׂשָרֵאל ַּגֲאָותֹו ְוֻעּזֹו ַּבְּׁשָחִקים", ֲאֶׁשר ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשָּלֶהן ִמְצָטְרִפים 
ֶוֱעזּוז  ּכֹחַ  מֹוִסיָפה  אֹוְמִרים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֵני  'ָאֵמן'  ְקַטָּנה –  ִמָּלה  אֹוָתּה  'ָאֵמן'.  ֶׁשל  ְלִגיַמְטִרָּיה  ַיַחד 
ְּבָפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה, ַּכְּמבָֹאר ַּבֲאִריכּות ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (פר' ַוֵּיֶל, ְרֵאה ְׁשָל"ה מס' ָּתִמיד אֹות פ), ְוַכָּמה 

ִנְפָלא ְלִהָּוַכח ִּכי ַאף ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ַהִּמִּלים ַהָּבאֹות: "נֹוָרא ֱאִקים ִמִּמְקָּדֶׁשי" ֵהם 'ָאֵמן'.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְזָעָקה ְּבֵלב ַהְּיִׁשימֹון

ע טּתַ בבּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
הְּיׁש לב

וו ססִספפּפּ ם
ת 'הֹודּו' ִפּלַ ּתְ

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


