
ת ֵעֶקב ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֲעִנַּית ָאֵמן ְמַקֶּיֶמת ֶאת ִּבְרַּכת ַהּגֹוי
"ָּברּו ִּתְהֶיה ִמָּכל ָהַעִּמים" (ז יד)

ִאם  ַּתְנחּום:  ַרִּבי  "ָאַמר  ֶזה:  ִמָּפסּוק  ָּדְרׁשּו  ח)  ח  (ְּבָרכֹות  ִּבירּוַׁשְלִמי 
ָהַעִּמים'",  ִמָּכל  ִּתְהֶיה   ָּברּו' ִּדְכִתיב:  ָאֵמן,  ַאֲחָריו  ֲעֵנה   – ּגֹוי   ֵּבַרְכ

ְוֵיׁש ְלָהִבין: ֵהיָכן ִנְרְמָזה ֲעִנַּית ָאֵמן ְּבָפסּוק ֶזה?
ָרָזא':  'ַפֲּעַנח  ְּבִסְפרֹו  ָהִראׁשֹוִנים  ִמְּגדֹוֵלי  ַהֵּלִוי  ִיְצָחק  ַרֵּבנּו  ֵּפֵרׁש 
ִמָּכ ֶׁשָּנַקט ַהָּפסּוק: 'ָּברּו ִּתְהֶיה ִמָּכל ָהַעִּמים", ְוא 'ִּתְתָּבֵר ִמָּכל 
ָהַעִּמים', ָלַמְדנּו ֶׁשִהְתַּגְּׁשמּות ִּבְרַּכת ָהַעִּמים ְּתלּוָיה ְּבָכ ֶׁשָאנּו ְנַהֶּוה 

ּוְנַקֵּים אֹוָתּה ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֶריָה.
ְלִפי ְיסֹוד ֶזה נּוַכל ְלָהִבין ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש (ב"ר ס יג): "ִמְּפֵני ָמה 
עֹוְבֵדי  ִיְהיּו  ֶׁשֹּלא  ִיְצָחק?  ָעֶליָה  ֶׁשִּנְתַּפֵּלל  ַעד  ִרְבָקה  ִנְפְקָדה  א 
כד  (ְּבֵראִׁשית  [ֶׁשֵּבְרכּוהָ  ֵּפרֹות"  ָעְׂשָתה  ְּתִפָּלֵתנּו  אֹוְמִרים:  ּכֹוָכִבים 
ִנְרִאים  ַהִּמְדָרׁש  ִּדְבֵרי  ְוִהֵּנה,  ְרָבָבה"].  ְלַאְלֵפי  ֲהִיי  ַאְּת  "ֲאחֵֹתנּו  ס): 
ִּבְרַּכת  ַעל  'ָאֵמן'  ַלֲענֹות  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּירּוַׁשְלִמי  ְלִדְבֵרי  סֹוְתִרים  ִלְכאֹוָרה 

ּגֹוי ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ַהְּבָרָכה? 
ִּבְרַּכת  ֶׁשִּקּיּום  ֵּכיָון  ְלָתֵרץ:  נּוַכל  ָרָזא'  ַה'ַּפֲּעַנח  ֶׁשל  ֵּבאּורֹו  ְלִפי   ַא
ַהּגֹוי ָּתלּוי ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ֶׁשל ַהִּמְתָּבֵר, ַוֲהֵרי 'ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר 
ֵמַהְּמָבֵרךְ' (ְּבָרכֹות נג ב), ָאֵכן, ַהּגֹוי א יּוַכל לֹוַמר: "ְּתִפָּלִתי ָעְׂשָתה 

ֵּפרֹות".
ִמָּכל  ִּתְהֶיה   ָּברּו" ַהָּפסּוק:  ִמְּסִמיכּות  ִלְלֹמד  נּוַכל  ֶזה  ִליסֹוד  ֶרֶמז 
ְנַהֶּוה  ָאנּו  ִאם  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  ַוֲעָקָרה";  ָעָקר   ְב ִיְהֶיה  א   – ָהַעִּמים 
ִיְהֶיה  א  ַאֲחֶריָה,  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְּבֶאְמָצעּות  ָהַעִּמים  ִּבְרַּכת  ֶאת  ּוְנַקֵּים 
ָּבנּו ָעָקר ַוֲעָקָרה – ְּכִפי ֶׁשָהָיה ֵאֶצל ִרְבָקה, ֶׁשֻהְצַרְך ִיְצָחק ְלִהְתַּפֵּלל 

ָעֶליָה ְּכֵדי ֶׁשֹּלא יֹאְמרּו ַהּגֹוִיים: "ְּתִפָּלֵתנּו ָעְׂשָתה ֵּפרֹות".
'ֶּכֶסף ִנְבָחר'; 'ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ְיהֹוֻׁשַע'

א ִיְהֶיה ְּב ָעָקר – ֶׁשֵאינֹו מֹוִליד ְלעֹוָלם
"א ִיְהֶיה ְב ָעָקר ַוֲעָקָרה ּוִבְבֶהְמֶּת" (ז יד)

ָהיּו  ָמה  ִמְּפֵני  ִיְצָחק:  ַרִּבי  "ָאַמר  מּוָבא:  א)  (סד  ְיָבמֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ֲאבֹוֵתינּו ֲעקּוִרים? ִמְּפֵני ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִמְתַאֶּוה ִלְתִפָּלָתן ֶׁשל 
ַצִּדיִקים", ְוִלְכאֹוָרה ֵיׁש ִלְתמַֹּה: ֲהלֹוא ֻהְבַטח ְּבָפסּוק ֶזה ַלַּצִּדיִקים 

ׁשֹוְמֵרי ַהּתֹוָרה ִּכי א ִיְהֶיה ָּבֶהם ָעָקר ַוֲעָקָרה?

 ְב ִיְהֶיה  "'א  ָּכאן:  ְלָפֵרׁש  ַרִׁש"י  ָטַרח  זֹאת  ְלַיֵּׁשב  ְּכֵדי  ִּכי  ִנְרֶאה 
מֹוִליד  ֶׁשֵאינֹו  ָעָקר   ְּב ִיְהֶיה  א  ְּכלֹוַמר:  מֹוִליד",  ֶׁשֵאינֹו   – ָעָקר' 
ְלעֹוָלם, אּוָלם ִיְהֶיה ְּב ָעָקר ַּכֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִהְתַאָּוה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ִלְתִפָּלָתם ְוָלֵכן א הֹוִלידּו ֶאָּלא ְלַאַחר ֶׁשִהְתַּפְּללּו ַעל ָצָרָתם.

'ַיְלקּוט ָהאּוִרים'

ֵמָאה ְּבָרכֹות ַמִּצילֹות ִמַּמֲחלֹות
"ְוֵהִסיר ה' ִמְּמ ָּכל חִֹלי" (ז טו)

ִּתֵּקן  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו   ַהֶּמֶל ֶׁשָּדִוד  מו)  ַהּטּור (או"ח  ִּדְבֵרי  ֵהם  ְידּוִעים 
ְלָבֵר ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום. ָּכ ָעַצר ֶאת ַהַּמֵּגָפה ֶׁשָּפְרָצה ִּבְזַמּנֹו 

ּוֵמֲחָמָתּה ֵמתּו ֵמָאה ַּבחּוֵרי ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל יֹום.
ֶרֶמז ַלְּדָבִרים נּוַכל ִלְלֹמד ִמן ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ְוֵהִסיר ה'... ָּכל חִֹלי" 

– "ִּבְזכּות "ִמְּמ
ְּבִגיַמְטִרָּיה ֵמָאה ְּבָרכֹות ֶׁשּתֹאְמרּו ְלָפָניו ְּבָכל יֹום.

'ִזְכרֹון ְׁשמּוֵאל'

ִמְצָוה ּגֹוֶרֶרת ִמְצָוה
"ָּכל ַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ִּתְׁשְמרּון ַלֲעׂשֹות" (ח א)

ָּדַרׁש ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַהּכֵֹהן ִמְּצַפת ַּבַעל 'ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן':

ַאף ֶׁשִהְצַטֵּוינוּ ְּבַתְרָי"ג ִמְצוֹות ָנְקָטה ַהּתֹוָרה "ָּכל ַהִּמְצָוה" – ִּבְלׁשֹון 
ֶאָּלא  ָהָאָדם  ִמן  ּדֹוֵרׁש  ֵאינֹו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  ָיִחיד, 
ְלַקֵּים ָּכָראּוי ֶאת ַהִּמְצָוה ַהָּבָאה ְלָפָניו ַעְכָׁשו, ּוִמּתֹו ָּכ ֻמְבָטח לֹו 
ֶׁשְּיַקֵּים ַאֲחֶריָה ֶאת ַהִּמְצוֹות ֻּכָּלן, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים (ָאבֹות ד ב): 

"ִמְצָוה ּגֹוֶרֶרת ִמְצָוה".

ִּבְרַּכת  ְּבֻנַּסח  ֶׁשָּקְבעּו  ַהַּטַעם  ֶאת  ּכֵֹהן'  ַה'ִּׂשְפֵתי  ֵּבֵאר  ֶזה  ְיסֹוד  ְלִפי 
ֶׁשַהְּבָרָכה  ַאף  ַרִּבים,  ִּבְלׁשֹון   – ְּבִמְצוָֹתיו"  ִקְּדָׁשנּו  "ֲאֶׁשר  ַהִּמְצוֹות: 
ִמְתַיֶחֶסת ְלִמְצָוה ַאַחת; ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ְּבכָֹחּה ֶׁשל ִמְצָוה ַאַחת ַהַּנֲעֵׂשית 

ָּכָראּוי ְלָהִביא ֶאת ָהָאָדם ְלִקּיּום ַהִּמְצוֹות ֻּכָּלן.

ַקָּבַלת ַהּטֹוָבה ְּתלּוָיה ַּבְּבָרָכה
ָנַתן  ֲאֶׁשר  ַהֹּטָבה  ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאֶהיךָ  ה'  ֶאת  ּוֵבַרְכָּת  ְוָׂשָבְעָּת  "ְוָאַכְלָּת 

ָל" (ח י)

ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (לה א) ִהִּציגּו ֲחָכִמים ְסִתיָרה ֵּבין ַהְּכתּוִבים: ָּכתּוב 
ֶאָחד אֹוֵמר (ְּתִהִּלים כד א): "ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה", ְוָכתּוב ַאֵחר אֹוֵמר 
ָהָאֶרץ  "ַלה'  ְוֵתְרצּו:  ָאָדם".  ִלְבֵני   ָנַתן  "ְוָהָאֶרץ  טז):  קטו  (ְּתִהִּלים 
ָאָדם"  ִלְבֵני  ָנַתן  ְמזֹונֹו, "ְוָהָאֶרץ  ַעל  ָהָאָדם   ֶׁשְּיָבֵר ַעד  ּוְמלֹוָאּה" – 

.ְלַאַחר ֶׁשְּיָבֵר–

ַחְכֵמי  ִמְּגדֹוֵלי  ִפיגֹו  ֲעַזְרָיה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָּדַרׁש  ַהְּגָמָרא  ְלִדְבֵרי  ֶרֶמז 
ִאיַטְלָיה: ִאם ִלְפֵני "ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת" ְּתַקֵּים "ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה' ֱאֶהיךָ", 

."ַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָל" :ֲאַזי ִּתְזֶּכה ֶׁשְּיֻקַּים ְּב

'ִּביָנה ְלִעִּתים' סֹוף ְּדרּוׁש לד

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 'ׁשֹוֵאל' ֵמִאָּתנּו ְּבָרכֹות
"ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' ֱאקֶי ׁשֵֹאל ֵמִעָּמ" (י יב)

ְּבָרכֹות  (צל"ח  ִּביהּוָדה"  "נֹוַדע  ַּבַעל  ַהָּגאֹון  ֶׁשל  ְּתִמיָהתֹו  ִהיא  ְידּוָעה 
אֹו  'ּדֹוֵרׁש'  ְוא   ,"ֵמִעָּמ "ׁשֵֹאל  ִּבְלׁשֹון  ַהָּכתּוב  ָנַקט  ַמּדּוַע  ב):  לג 

'ְמַצֶּוה'?

ִיּׁשּוב ִנְפָלא ַלְּׁשֵאָלה ָאַמר ַהָּגאֹון ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ָּדִוד רֹאׁש מֹוְסדֹות 
'אֹור ָהֱאֶמת' ְּבֶאְלָעד:

ְּבַמֶּסֶכת ְמָנחֹות (מג ב) ָּדַרׁש ַרִּבי ֵמִאיר ִמָּכתּוב ֶזה ֶאת חֹוָבֵתנּו לֹוַמר 
ׁשֹוֵאל  ֱאֶקיךָ  ה'  "ֵמָאה  ּבֹו:  ֶנֱאָמר  ִּכְבָיכֹול  יֹום.  ְּבָכל  ְּבָרכֹות  ֵמָאה 
ֵמִעְּמ". ַוֲהלֹוא ָידּוַע ִּכי ְלָכל ַהֶּׁשַפע ֶהָעצּום ֶׁשּיֹוֵרד ָעֵלינּו ְּבָכל יֹום 
ַאֲחֵריֶהן  ָאֵמן  ַוֲעִנַּית  ַהְּבָרכֹות  ֲאִמיַרת  ִּבְזכּות  ָאנּו  זֹוִכים  ִמְּמרֹוִמים 

(ְרֵאה זַֹהר ַוֵּיֶל רפה ב; 'ַּכד ַהֶּקַמח' ֵעֶר ְּבָרָכה ָועֹוד). 

ַלְּבָרכֹות  ְּבַיַחס  'ׁשֹוֵאל'  ִּבְבִחיַנת  ִהּנֹו  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִנְמָצא 
ַהֵחֶפץ  ֶאת  ְלַמְׁשִאיל  ֵמִׁשיב  ֶׁש'ּׁשֹוֵאל'  ְּכִפי  אֹותֹו;  ְמָבְרִכים  ֶׁשָאנּו 
ֶׁשָּׁשַאל, ָּכ ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא – ְּתמּוַרת ָּכל ְּבָרָכה ְוָאֵמן ֶׁשאֹוְמִרים 
ַחִּיים  ָאנּו  ֶׁשִּמּכָֹחן  ְוַהְצָלחֹות  ְּבָרכֹות  ְּבֶׁשַפע  ָלנּו  ֵמִׁשיב  ְלָפָניו,  ָאנּו 

ְוַקָּיִמים.

ִלְגֻדָּלתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵאין ֵחֶקר
"ִּכי ה' ֱאֵקיֶכם הּוא ֱאֵקי ָהֱאִקים ַוֲאֹדֵני ָהֲאדִֹנים ָהֵא-ל ַהָּגדֹל ַהִּגּבֹר 

ְוַהּנֹוָרא" (י יז)

ַרִּבי  ְּבנֹו  ֵהֵחל  ְלִקְברֹו,  ִמּקֹוִריץ  ִּפיְנָחס  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ֶאת  ְּכֶׁשהֹוִרידּו 
ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָאִחיו  זֹאת  ִמֶּׁשָרָאה  ָמָרה.  ִלְבּכֹות  ִמַסּלֹוִויָטא  מֶֹׁשה 
ִׁשְמׁשֹון ִמֶּזְסַלב ָּתָהה ְּבָפָניו ַעל ֵּפֶׁשר ִּבְכיֹו ַהַּמר. ֱהִׁשיבֹו ַרִּבי מֶֹׁשה: 
 ּבֹוֶכה ֲאִני ֵמֲחָרָדה ַעל ֶׁשעֹוֵמד ָאִבינּו ָלֵתת ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ִלְפֵני ֶמֶל"

ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים".

ֲעָנק  "ַוֲהלֹוא  ִׁשְמׁשֹון,  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָּתַמּה  ּדֹוֵאג?!",  ַאָּתה  ָאִבינּו  "ַעל 
ֶׁשָּבֲעָנִקים הּוא!"

יֹוֵתר,  ָּגדֹול  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  "ֲאָבל  מֶֹׁשה,  ַרִּבי  ָאַמר  ֵּכן",  "ָאֵכן 
ְוֵכיַצד ֶזה א ֶאֱחַרד?!"

'ַרִּבי ִּפיְנָחס ִמּקֹוִריץ' עמ' 19

ַהֶּדֶר ְלַהִּגיַע ְלַדְרָּגתֹו ֶׁשל חֹוִני 
"ֶאת ה' ֱאקֶי ִּתיָרא אֹתֹו ַתֲעבֹד ּובֹו ִתְדָּבק ּוִבְׁשמֹו ִּתָּׁשֵבַע" (י כ)

ָּפנּו  ִיְׂשָרֵאל.  ְּבֶאֶרץ  ָקָׁשה  ַּבּצֶֹרת  ִהְּכָתה  ַהְּמַעֵּגל  חֹוִני  ֶׁשל  ִּבְזַמּנֹו 
ֶמה  ַהְּגֵזָרה.  ְלִבּטּול  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל  ּוִבְּקׁשּוהּו  ַהְּמַעֵּגל  ְלחֹוִני  ַהְּיהּוִדים 
ְוָאַמר:  ְּבתֹוכֹו  ָעַמד  ָהֲאָדָמה,  ְּפֵני  ַעל  ִעּגּול  ְּבַמֵּטהּו  ִסֵּמן  ָעָׂשה? 
 .ְלָפֶני ַּבִית  ְּכֶבן  ֶׁשֲאִני  ָעַלי  ְּפֵניֶהם  ָׂשמּו   ָּבֶני עֹוָלם!  ֶׁשל  "ִרּבֹונוֹ 
 ."ָּבֶני ַעל  ֶׁשְּתַרֵחם  ַעד  ִמָּכאן  ָזז  ֶׁשֵאיִני  ַהָּגדֹול   ְּבִׁשְמ ֲאִני  ִנְׁשָּבע 

ְוָאֵכן ְּתִפָּלתֹו ֶנֶעְנָתה (ַּתֲעִנית יט א). 

ה ֶזה ֵּבֵאר ָה'ַאְלִׁשיךְ' ַהָּקדֹוׁש ֶאת ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: ִאם  ַעל ִּפי ַמֲעֹשֶ
ֶׁשַּבֵּלב')  'ֲעבֹוָדה  ַהִּנְקֵראת  (ִּבְתִפָּלה  ַתֲעבֹד  אֹתֹו  ִּתיָרא,   קֶיֱא ה'  "ֶאת 
"ּוִבְׁשמֹו  ְלַדְרַּגת:  ְלַהִּגיַע  ִּתְזֶּכה  ֲאַזי  ּוְמאֶֹדָך)",   ַנְפְׁש (ְּבָכל  ִתְדָּבק  ּובֹו 
ֶׁשְּיַמֵּלא  ַעד  ִמַּמְעָּגלֹו  ָלֵצאת  א  ֶׁשִּנְׁשַּבע  ַהְּמַעֵּגל  ְּכחֹוִני  ִּתָּׁשֵבַע" – 

ַהּבֹוֵרא ֶאת ְמֻבָּקׁשֹו, ְוָאֵכן ָזָכה ְוַנֲעָנה ִמְּמרֹוִמים.

ִקְרַבת ה' ְמִביָאה ְלַׁשְּבחֹו
"הּוא ְתִהָּלְתָך ְוהּוא ֱאקֶי" (י כא)

ּדֹוֵרׁש ָהָיה ַרִּבי ָּברּו ִמְּמִז'יּבּוז' ֶאת ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו ָרצֹוא ָוׁשֹוב:

 ֶׁשִהְּנ ְוַהַהֵּלל  ַהֶּׁשַבח  ְּבַדְרַּגת  ֶׁשִּתְתַעֶּלה  ְּכָכל   – ְתִהָּלְתָך"  "הּוא 
ֶאת  ְלַהִּׂשיג   – ֱאֶקיךָ"  "ְוהּוא  ְל:  ִּתְזֶּכה   ָּכ  ,ּבֹוַרֲא ֶאת  ְמַׁשֵּבַח 
ֱאקּותוֹ ִיְתָּבַר. ּוְלֵהֶפ; ְּכָכל ֶׁש"ְוהּוא ֱאֶקיךָ" – ֶׁשַּתִּׂשיג ְוִתְתרֹוֵמם 
ַהּצֶֹרְך   ְּב ִיְתעֹוֵרר   – ְתִהָּלְתָך"  "הּוא   ָּכ ַלּבֹוֵרא,   ִקְרָבְת ְּבַדְרַּגת 

ְוָהָרצֹון ְלַׁשְּבחֹו, ְלָפֲארֹו ּוְלַהְּללֹו ְּבָכל ֵעת ְוָׁשָעה.
'ּבֹוִציָנא ִּדְנהֹוָרא'

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

ני ּפְ ם

ֵמָאה ְּבָרכֹות ְוָאֵמן
"ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' ֱאקֶי ׁשֵֹאל ֵמִעָּמ" (י יב)

ֶאת  ֶזה,  ִמָּפסּוק  ֵמִאיר  ַרִּבי  ָּדַרׁש  ב)  (מג  ְמָנחֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
חֹוַבת ֲאִמיַרת ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום ('ָמה' – 'ֵמָאה'). ַּבְּסָפִרים 
ֶנְחֶׁשֶבת  ְּב'ָאֵמן'  ֶׁשֶּנֶעְנָתה  ְּבָרָכה  ַרק  ִּכי  מּוָבא  ַהְּקדֹוִׁשים 
ְּבָרָכה ֻמְׁשֶלֶמת. ּוָמה ֻיְמְּתקּו ַהְּדָבִרים ַּכֲאֶׁשר ִנְרֶאה ִּכי ַאף 
ֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ַהְּבָרכֹות ִנְרְמָזה ְּבָפסּוק ֶזה, ֶׁשֲהֵרי ָידּוַע ִּכי 
'ָאֵמן' ִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיה ְׁשמֹות 'ֲהָוָי"ה' ְו'ַאְדנּות', ְוַהִּמְתּבֹוֵנן 
ִּבְפסּוֵקנּו  ַהְּכתּוִבים  ֱאֶהי-ָך'  'ֲהָוָי"ה  ְׁשמֹות  ַאף  ִּכי  ִיְרֶאה 
ּוִמָּכאן  ַהּכֹוֵלל),  (ִעם  'ָאֵמן'  ֶׁשל  ְלִגיַמְטִרָּיה  ַיַחד  ִמְצָטְרִפים 
ֶׁשַעל ַהְּמָבֵר ִלְדאֹג ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן ְלִבְרכֹוָתיו – ָראֵׁשי ֵּתבֹות 

"ׁשֵֹאל".

'ֵסֶפר ַהִּגיַמְטִרָּיאֹות ַהָּיָׁשן' עמ' מח

ְיהּוִדי ָיָקר ִהְׁשַּתֵּי ִלְקִהַּלת ַסאְטֶמר ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית
ְוָהָיה ְמַהֵּדר ְּבִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן ְוַאף ָהָיה ִמְתַאֵחר ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת

 ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות ְּכֵדי ַלֲענֹות ָאֵמן ַעל ַהְּבָרכֹות.
ַּכֲאֶׁשר ִנְפַטר ְלֵבית עֹוָלמֹו ְּבִגיל צ"א (ִּגיל ֶׁשֶּנֱחַׁשב ָאז ַלֲאִריכּות ָיִמים ֻמְפֶלֶגת)
ָאַמר ָעָליו ַרּבֹו,  ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי יֹוֵאל ִמַּסאְטֶמר:
"ְּדעּו ִּכי ִנְפָטר ֶזה ֶהֱאִרי ָיִמים ַעד ִּגיל צ"א – ְּבִגיַמְטִרָּיה ָאֵמן

ִמּׁשּום ֶׁשִהְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן. ּוְכָבר ָאְמרּו ֲחָז"ל (ְּבָרכֹות מז א):
'ָּכל ַהַּמֲאִרי ְּבָאֵמן ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו'"

(ֻסַּפר ִמִּפי ַאַחד ַהּׁשֹוְמִעים).

ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים
ֲאִריכּות ָיִמים 

ִּבְזכּות ָאֵמן
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ָהָיה ֶזה ְּבחֶֹרף תשמ"ו. ִאיׁש א ִצָּפה ִּכי ִׂשיַחת ַהֶּטֶלפֹון ַהִּׁשְגָרִתית ֶׁשִהִּגיָעה ְּבאֹותֹו ֶעֶרב ֶאל ָהַרב ׁשֹור, ָר"מ 
ְּבַאַחת ֵמַהְּיִׁשיבֹות ַהְּמפָֹארֹות ִּבְברּוְקִלין, ְּתַׁשֶּנה ֶאת ֲעִתיָדּה ֶׁשל ִמְׁשָּפָחה ְּבִיְׂשָרֵאל.

"ַּבִּבְנָין ֶׁשִּמּמּול ֵּביִתי", ִסֵּפר ַהָּיִדיד ֶׁשֵּמֵעֶבר ַלַּקו, "ִהְתּגֹוְררּו ַעד ַהּיֹום זּוג ָצִעיר ְוֶנְחָמד – ִמְׁשַּפַחת פ. ֲאָנִׁשים 
ְיָקִרים ּוְנִעיִמים ֶׁשָּגְדלּו ְּכ'ִתינֹוקֹות ֶׁשִּנְׁשּבּו' ְוא ָזכּו ִלְחיֹות ַחֵּיי ּתֹוָרה.

ַעל ִּפי ָמה ֶׁשָּׁשַמְעִּתי עֹוְמִדים ֵהם ַלֲעבֹר ַּבָּיִמים ַהְּקרֹוִבים ִלְׁשכּוָנְת. ֶׁשָּמא ּתּוַכל ִליצֹר ִעָּמם ֶקֶׁשר ּוְלָקְרָבם 
ַלּתֹוָרה ְוַלִּמְצוֹות?!"

ָהַרב ׁשֹור ָרִגיל ָהָיה ְּבִׂשיחֹות ְּכגֹון ֵאּלּו, ֶׁשֵּכן ִמֶּזה ָׁשִנים ָהָיה ָּפִעיל ִנְמָרץ ִּבְתחּום ֵקרּוב ָהְרחֹוִקים. ַּגם ַהַּפַעם 
הּוא ַנֲעָנה ָלֶאְתָּגר, ּוַבִהְזַּדְּמנּות ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִהְבִחין ְּבַמר פ. ַהָּצִעיר, ִמֵהר ִלְקׁשֹר ִעּמֹו ִׂשיַחת ִנימּוִסין ְקָצָרה, 

ֲאֶׁשר ְּבִסּיּוָמּה ְּכָבר ֻהְזְמנּו ְּבֵני ַהּזּוג ְלֵביתֹו ִלְסעּוַדת ֵליל ַׁשָּבת.

ַהַהְזָמָנה ֶנֶעְנָתה ַעל ֲאָתר, ֶׁשֵּכן ִמֶּזה ְזַמן ָחְפצּו ְּבֵני ַהּזּוג ִלְטעֹם ַטֲעָמּה ֶׁשל ַׁשָּבת ְיהּוִדית ֲאִמִּתית.

 ְּבֵליל ַהַּׁשָּבת ַהָּבָאה הֹוִפיעּו ְּבֵני ַהּזּוג ְּבֵביתֹו ֶׁשל ָהַרב ׁשֹור ְּכֶׁשְּפֵניֶהם אֹוְמרֹות ִהְתַרְּגׁשּות ֲעצּוָמה. ְּבַמֲהַל
ַהְּסעּוָדה נֹוַכח ָהַרב ָלַדַעת ִּכי ְמֻדָּבר ַּבֲאָנִׁשים ֲאִציִלִּיים, ַּבֲעֵלי ֶרֶגׁש ְיהּוִדי ָעמֹק ְוִצָּמאֹון ָּגדֹול ִלְרּכֹׁש ֶיַדע. 
ָּכ ָהְלכּו ְוִנְרְקמּו ַיֲחֵסי ְיִדידּות ֵּבין ִמְׁשַּפַחת ׁשֹור ְלִמְׁשַּפַחת פ. ַהְּצִעיָרה, ְוַאף ֶקֶצב ִּבּקּוֵריֶהם ֶׁשל ְּבֵני ַהּזּוג 

ְּבֵבית ִמְׁשַּפַחת ׁשֹור ָהַל ְוָגַדל.

ְּבַהָּצָעה: "ָמה ַּדְעְּתֶכם ָלֵצאת ְלֻחְפָׁשה ַּבת ַּכָּמה ָיִמים,  ַהּזּוג  ָהַרב ׁשֹור ִלְבֵני  ֵמאֹוָתם ִּבּקּוִרים ָּפָנה  ְּבֶאָחד 
ְּבֶסִמיַנְריֹון  ְמֻדָּבר  יֹוְרק?!  ְניּו  ְּבמֹוְנִסי  ָׂשֵמַח'  'אֹור  ְיִׁשיַבת  ֶׁשעֹוֶרֶכת  ַהְּמֻיָחד  ַּב'ֶּקְמפְּ'  ִּתְׁשהּו  ֶׁשְּבַמֲהָלָכם 
ַהְּמיָֹעד ַלֲאָנִׁשים ֶׁשֵאין ָלֶהם ַמְסִּפיק ֶרַקע ַּבַּיֲהדּות, ּוְבטּוַחִני ִּכי אִֹפי ַהִּׁשעּוִרים ְוָהֲאִויָרה ַּבָּמקֹום ַיְתִאימּו 

ָלֶכם ְוַיֲעִׁשירּו ַעד ְמאֹד ֶאת אֹוְצרֹות רּוֲחֶכם".

ְּבֵני ַהּזּוג ִהְסִּכימּו ִמָּיד.

ְׁשבּוַע ַהֶּסִמיַנְריֹון ַהִּנְפָלא ָחַלף ִּבְמִהירּות ְוהֹוִתיר ֲעֵליֶהם רֶֹׁשם ִּבְלִּתי ִנְׁשָּכח. ֵהם ָחׁשּו ֶׁשִּנְפְּתחּו ִּבְפֵניֶהם 
ַׁשֲעֵרי ָחְכָמה ָוַדַעת, ּוְבַדְרָּכם ֲחָזָרה ְלֵביָתם ִנְמנּו ְוָגְמרּו ָלׁשּוב ַּבֶהְקֵּדם ְלֵהיָכָלּה ֶהָחִמים ֶׁשל ְיִׁשיַבת 'אֹור 

ָׂשֵמַח', ַהַּפַעם ִלְתקּוָפה ְמֻמֶּׁשֶכת יֹוֵתר. 

ְזַמן ָמה ְלַאַחר ִמֵּכן הֹוִדיַע ַמר פ. ְלַמֲעִבידֹו ִּכי ְּבַכָּוָנתוֹ ָלֵצאת ְלֻחְפָׁשה ִּבְלִּתי ֻמְגֶּבֶלת ֵמֲעבֹוָדתֹו. ּתֹו ְזַמן 
ָקָצר ֶהֱעִתיקּו ְּבֵני ַהּזּוג ֶאת ְמגּוֵריֶהם ַלֲעָיָרה מֹוְנִסי, ָׁשם ִהְׁשַּתְּלבּו ַעד ְמֵהָרה ַּבְּקִהָּלה ַהְּמקֹוִמית, ַּכֲאֶׁשר 
ַמאְרק פ. ֶׁשְּכָבר ָהַפ ְלַתְלִמיד ִמן ַהִּמְנָין ְּב'אֹור ָׂשֵמַח', ָׁשב ִלְׁשמֹו ַהְּיהּוִדי ֶׁשּבֹו ִנְקָרא ִּבְבִרית ַהִּמיָלה: 'מֶֹׁשה 

ָּדִוד', ְוַאף ַרְעָיתוֹ ָׁשָבה ִלְׁשָמּה ַהְּיהּוִדי ֶׁשִּנְקְרָאה ּבֹו ַעל ֵׁשם ָסָבָתּה.

*

ְׁשָנַתִים ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְתַּדֵּפק מֶֹׁשה ָּדִוד ַעל ֶּדֶלת ֵּביתֹו ֶׁשל ָהַרב ׁשֹור ִּבְברּוְקִלין ּוִבֵּקׁש ִלְׁשּפֹ ֶאת ִלּבֹו:

"ְּכִפי ֶׁשָהַרב יֹוֵדַע, הֹוַרי ָּבאּו ֵמֶרַקע אֹוְרּתֹודֹוְקִסי ּוִבְּקׁשּו ִלְמחֹק ָּכל ֶקֶׁשר ִעם ֲעָבָרם. ַעל ֵּכן ָעְמלּו ִמַּׁשַחר ַטל 
ַיְלדּוִתי ְלַהֲעִניק ִלי ֶאת ַהְּתחּוָׁשה ֶׁשְּקרֹוֵבי ִמְׁשַּפְחִּתי, ֲאֵחיֶהם ְוַאְחיֹוֵתיֶהם, ִהָּנם ְיצּוִרים מּוָזִרים ְוֶנֱחָׁשִלים. 

ָּכ ָּגַדְלִּתי ֶׁשֹּלא ֵמְרצֹוִני ַּבֲאִויָרה עֹוֶיֶנת ְּכַלֵּפי ְקרֹוַבי ְוַאף א ָזִכיִתי ְלַהִּכיָרם.

ִמְׁשַּפְחִּתי,  ְקרֹוֵבי  ִעם  ְקָׁשַרי  ֶאת  ְלַחֵּדׁש  ְמאֹד  ֲאִני  ָחֵפץ  ֵמָחָדׁש,  ַיֲהדּוִתי  ֶאת  ְלַגּלֹות  ֶׁשָּזִכיִתי  ְלַאַחר  ַּכּיֹום, 
ֶאָּלא ֶׁשֵאין ִלי ָּכל ֻמָּׂשג ִמי ֵהם ְוֵהיָכן ֵהם ִמְתּגֹוְרִרים. ָּכל ֶׁשֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשֵּביֵניֶהם ֵיׁש ַאְדמֹו"ר ְמֻכָּבד ַהָּגר ְּבּבּורֹו 

ָּפאְרק ּוְׁשמֹו--- ַהִאם ּתּוַכל ַלֲערֹ ֵּביֵנינּו ֶהֵּכרּות ְּכֵדי ֶׁשִּנְתַוַּדע ֶזה ֶאל ֶזה?!"

ָהַרב ׁשֹור ָׂשַמח ְּכָתִמיד ְלַסֵּיַע. ִּבְמִהירּות ִצְלֵצל הּוא ִלְמַׁשְּמׁשוֹ ֶׁשל ָהַאְדמֹו"ר ַהָּיִׁשיׁש. ָהַאְדמֹו"ר ִהִּביַע ִמָּיד 
ֶאת ְנכֹונּותֹו ְלַקֵּבל ֶאת ְּבֵני ַהּזּוג ִלְמעֹונֹו, ַעל ַאף ֶׁשֶּטֶרם ֵהִבין ְּבֵברּור ֶאת ַמהּות ַהֶּקֶׁשר ַהִּמְׁשַּפְחִּתי ֵּביֵניֶהם.

ְּבחֹול ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹות ֻזְּמנּו ְּבֵני ַהּזּוג ִלְמעֹונֹו ֶׁשל ָהַרִּבי. ַּכָּצפּוי ָהְיָתה ַהְּפִגיָׁשה ְמַרֶּגֶׁשת ַעד ְמאֹד. ָהַרִּבי ָׂשַמח 
ּכֹה  ִלְדמּות  ִמִּקְרָבָתם  ִהְתַרְּגׁשּו  ִמִּצָּדם  ַהּזּוג  ּוְבֵני  ְלַיֲהדּוָתם,  ָׁשבּו  ָהְרחֹוִקים  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְקרֹוֵבי  ִּכי  ִלְׁשמַֹע 

ֲהדּוָרה ּוְמֻיֶחֶדת.

ְּבַמֲהַל ַהִּׂשיָחה ִסֵּפר ָהַרִּבי ְלמֶֹׁשה ָּדִוד ַהִּנְרָּגׁש ַעל ָׁשְרֵׁשי ִמְׁשַּפְחּתֹו ַהְּנטּוִעים ְּבהּוְנָגְרָיה, ְּבִמְׁשָּפָחה ַרָּבִנית 
ֲחׁשּוָבה ַוֲאִציִלית.

ּתֹו ְּכֵדי ִׂשיָחה ֻהְפַּתע מֶֹׁשה ָּדִוד ִלְראֹות ֶאת ָהַרִּבי ַהָּיִׁשיׁש ׁשֹוֵקַע ִּפְתאֹום ְּבַמְחָׁשבֹות, ְּכֶׁשְּדָמעֹות נֹוְׁשרֹות 
ֵמֵעיָניו ַעל ְזָקנֹו ַהָּלָבן ֶהָהדּור. ַהְּׁשִתיָקה ַהְּסִמיָכה ֶׁשִהְׂשָּתְרָרה ַּבֶחֶדר הּוְפָרה ְלַאַחר ַּכָּמה ַּדּקֹות ְּכֶׁשִּנְנַער 

ָהַרִּבי ְוָׁשַאל ְּבִהְתַרְּגׁשּות: "ַהַאָּתה הּוא מֶֹׁשה ָּדִוד ֶׁשּנֹוַלד ְּבֹרַבע ְּברּוְנְקס?"

"ֵּכן", ֵהִׁשיב ַהָּלה ְּבַתְדֵהָמה, ֵאינֹו ֵמִבין ֵמֵהיָכן ָנֲחָתה ָעָליו ַהְּׁשֵאָלה.

ֵהֵחל  ְוהּוא  ְׁשֵלמּות,  ִלְכַלל  ְּבמֹחוֹ  ִהְתַאֲחדּו  ַהְּתמּוָנה  ְרִסיֵסי  ְלָאחֹור.  ַרּבֹות  ָׁשִנים  ָהַרִּבי  ִנְזַרק  ֶאָחת  ְּבַבת 
ְלַסֵּפר:

 .ִּבְבִריְת ַהַּסְנָּדק  ֶׁשֶאֱהֶיה  ִמֶּמִּני  ּוִבֵּקׁש   ָאִבי ֵאַלי  ִהְתַקֵּׁשר  ַהִּמיָלה,  ִּבְבִרית   ְלַהְכָנָסְת ֶׁשָּקַדם  "ַּבַּלְיָלה 
ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה א ָהָיה ְלִאיׁש ִמְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ֶקֶׁשר ִעם ָאִבי ֶׁשְּכָבר ָרחֹוק ָהָיה ֵמעֹוָלָמּה ֶׁשל ּתֹוָרּה, ְוַאף 
ַלֲחֻתָּנתוֹ א ֻהְזַמן ִאיׁש ֵמִאָּתנּו. ְלִפיָכ ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיָעה ֵאַלי ִׂשיַחת ַהֶּטֶלפֹון ַהַּמְפִּתיָעה, ָהֶרֶגׁש ַהְּפִניִמי ֶׁשִּלי 

ָאַמר ִלי ְלָסֵרב ִמָּיד. ְוִכי ֵאיזֹו ּתֹוֶעֶלת ִּתְצַמח ֵמהֹוַפְעִּתי?!

ֶאָּלא ֶׁשָאז ִהְרַהְרִּתי ְלַעְצִמי, ִּכי ַּגם ִאם ֵאין ָראּוי ֶׁשַאְטִריַח ַעְצִמי ְלַמַען ֲאִבי ַהִּתינֹוק, ֶאְׁשַּתֵּתף ַּבְּבִרית ְלַמַען 
ַהִּתינֹוק ָהַר. ִמי יֹוֵדַע, אּוַלי ַהְּתִפָּלה ֶׁשֶאָּׂשא ָעָליו ְּבעֹודֹו ֻמָּנח ַעל ִּבְרַכּי ִּבְׁשַעת ַהְּבִרית ַּתֲעמֹד לֹו ֶׁשִּבְרבֹות 

ַהָּיִמים ִיְגַּדל ְוִיְהֶיה ִליהּוִדי ָהגּון.

ְוָאֵכן ָּכ ָעִׂשיִתי. ָהַלְכִּתי ְלָׁשם ְלַמַעְנ, מֶֹׁשה ָּדִוד, ְוַכֲאֶׁשר ִעְרַסְלִּתי אֹוְת ֵּבין ְזרֹועֹוַתי א ָיכְֹלִּתי ַלֲעצֹר ֶאת 
ִהְתַרְּגׁשּוִתי: ֵעיַני ָזְלגּו ְּדָמעֹות ְלא ֶהֶרף. ִהְתַּפַּלְלִּתי ַּבֲעבּוְר ְּבָכל ִלִּבי ִּכי ִּתְזֶּכה ִלְגּדֹל ִּכיהּוִדי ָּכֵׁשר ְוָיָׁשר.

ָׁשִנים ַרּבֹות ָחְלפּו ֵמָאז. ֵזֶכר ַהַּמֲעֶׂשה ְּכָבר ִנְׁשַּכח ִמִּלִּבי, ֶאָּלא ֶׁשָאז, ְּכמֹו ִמּתֹו ֲחלֹום הֹוַפְעָּת ִּבְמעֹוִני. ְּכָבר 
ְּכֶׁשִהַּצְגָּת ַעְצְמ ְּכ'מֶֹׁשה ָּדִוד' ִהְתעֹוֵרר ֶאְצִלי ִזָּכרֹון ָעמּום, ְוַאט ַאט נֹוַכְחִּתי ָלַדַעת ִּכי ַאָּתה הּוא ֶזה ַהֶּיֶלד 

ֶׁשַּבֲעבּורֹו ָנָׂשאִתי ְּתִפָּלה ּכֹה ִנְרֶּגֶׁשת ִלְפֵני ֶעְׂשִרים ּוְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים.

ּתֹו ְּכֵדי ִּדּבּור ָקם ָהַרִּבי ִמְּמקֹומֹו, ִנַּגׁש ַלֲארֹון ַהְּסָפִרים ְוהֹוִציא ִמֶּמּנּו ֶּכֶר ָיָׁשן ֶׁשל ְּגָמָרא ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת. הּוא 
ִעְלֵעל ֵּבין ַּדָּפיו ְּכָבִקי ְוָרִגיל ְוֵהֵחל ְלַהְקִריא ִלְפֵני מֶֹׁשה ָּדִוד ִמּתֹו ָהאֹוִתּיֹות ַהְּקַטּנֹות ֶׁשל ַהָּגהֹות ַהָּגאֹון ַרִּבי 

ֵאִלָּיהּו ּגּוְטַמֶכר ִמְּגַרייִדיץ (ַׁשָּבת קל א).

ַהִּמְׁשַּתֵּתף  ַעל  תטו):  (סי'  ֶאְפַרִים'  'עֹוְללֹות  ַּבַעל  ֶׁשל  ַהִּנְפָלָאה  ְסֻגָּלתוֹ  ֶאת  ּגּוְטַמֶכר  ָהַרב  ֵהִביא  ִּבְתִחָּלה 
ַּבְּבִרית ַלֲחׁשֹב ַעל ְּבָעיֹוָתיו ּוְלִהְתַּפֵּלל ִליׁשּוָעתֹו ְּבָׁשָעה ֶׁשּבֹוֶכה ַהִּתינֹוק ִמַּצַער ַהִּמיָלה, ֶׁשֵּכן ִּבְכיֹו ַהָּטהֹור 
ְוַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ַהִּתינֹוק עֹוֶלה ַלָּׁשַמִים ְלא ִעּכּוִבים, ְוָלֵכן ַאף ְּתִפָּלתֹו ַּתֲעֶלה ִעם ֶּבִכי ַהִּתינֹוק ְּבֵאין ַמְפִריַע 

ְוִתְתַקֵּבל ְלָרצֹון.

ְּבֶהְמֵׁש ְּדָבָריו ֵהִביא ָהַרב ִמְּגַרייִדיץ ֶרֶמז ַלְּדָבִרים ִמְּפסּוֵקי ַהִּמְזמֹור ֶׁשֶּנֱאָמר ַעל ְּבִרית ַהִּמיָלה (ְּתִהִּלים ו 
ט-י): "ִּכי ָׁשַמע ה' קֹול ִּבְכִיי; ָׁשַמע ה' ְּתִחָּנִתי ה' ְּתִפָּלִתי ִיָּקח" – ְּבָׁשָעה ֶׁשּׁשֹוֵמַע ה' ֶאת קֹול ֶּבִכי ַהִּתינֹוק, 

ׁשֹוֵמַע הּוא ַאף ֶאת ְּתִחּנֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַהּנֹוְכִחים ּוַמְקִׁשיב ִלְתִפָּלָתם.

ָזִכיִתי  ֶׁשַּכּיֹום  "ַעד  ְּבִהְתַרְּגׁשּות,  ָהַרִּבי  ִסֵּים  ְמרֹוִמים",  ִּבְׁשֵמי  ַהְּתִפָּלה  ִהְמִּתיָנה  ָׁשִנים  ּוְׁשמֹוֶנה  "ֶעְׂשִרים 
ִלְראֹות ְּבִהְתַּגְּׁשמּוָתּה ַהֻּמְפָלָאה, ַּכֲאֶׁשר ְלָפַני עֹוֵמד אֹותֹו ֶיֶלד ַר ְּכֶׁשהּוא ֶּבן ּתֹוָרה ַּבַעל ִמְׁשָּפָחה ְיהּוִדית 

ְלמֹוֵפת".
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('ֻׁשְלָחן  ְלתֹוָדה"  ִמִּמְזמֹור  חּוץ  ִלָּבֵטל,  ֲעִתידֹות  ַהִּׁשירֹות  ֶׁשָּכל  ִּבְנִגיָנה,  ְלָאְמָרּה  ֵיׁש  ְלתֹוָדה  "ִמְזמֹור 
ָערּו' או"ח נא ט).

ִלְפֵני ֲאִמיַרת 'ְיִהי ְכבֹוד' ַמְקִּדיִמים ָאנּו לֹוַמר ֶאת ֶּפֶרק 'ִמְזמֹור ְלתֹוָדה' (ְּתִהִּלים ק). ִמְזמֹור ֶזה ְמֻיָחס 
ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ַּכּמּוָבא ִּבירּוַׁשְלִמי (ְׁשבּועֹות א ח): "ַרִּבי ַּתְנחּוָמא ְּבֵׁשם ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר: 
'ִמְזמֹור  ְוָאַמר:  ִהְתִחיל  כא)  טז  (ַוִּיְקָרא  ָעָליו'  'ְוִהְתַוָּדה  ְלמֶֹׁשה:  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ֶׁשָאַמר  ְּבָׁשָעה 

ְלתֹוָדה' ['ּתֹוָדה' ְלׁשֹון ִוּדּוי, ְוָנַתן מֶֹׁשה ֶׁשַבח ְוהֹוָדָאה ַעל ֶׁשִּמְתַרֶּצה ְּבִוּדּוי ('ְּפֵני מֶֹׁשה' ָׁשם)].

ְּב'ִמְזמֹור ְלתֹוָדה' ֵיׁש מ' ֵּתבֹות ְּכֶנֶגד ַאְרָּבִעים ַחּלֹות ַהּמּוָבאֹות ִעם ָקְרַּבן ַהּתֹוָדה. ְלִפיָכ ָנֲהגּו ְלאֹוְמרֹו 
ַרק ִּבימֹות ַהחֹול ְוא ְּבַׁשָּבת ְויֹום טֹוב, ֵּכיָון ֶׁשָּקְרַּבן ַהּתֹוָדה ֵאינֹו ּדֹוֶחה ַׁשָּבת ְויֹום טֹוב.

ְּכֶנֶגד ָקְרַּבן ַהּתֹוָדה
ָּכַתב ַהְּלבּוׁש (או"ח נא ז): "ִמְזמֹור ְלתֹוָדה ֵיׁש ְלאֹוְמרֹו ִּבְנִגיָנה, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ִׁשיר ָנֶאה ּוְמֻׁשָּבח ֶׁשָהיּו 
ַהּטֹובֹות  ָּכל  ַעל  ַלה'  ְותֹוָדה  ֶׁשַבח  ָלֵתת  ַמְקִריִבים,  ֶׁשָהיּו  ַהּתֹודֹות  ָקְרְּבֵני  ָּכל  ַעל  אֹותֹו  אֹוְמִרים 

ֶׁשְּגָמָלנּו".

יֹום,  ְּבָכל  ְלאֹוְמרֹו  ִּתְּקנּו  ַהּתֹוָדה,  ָקְרַּבן  ְּכֶנֶגד  ִהיא  ְלתֹוָדה'  'ִמְזמֹור  ֲאִמיַרת  ַּתָּקַנת  ֶׁשִעַּקר  ַאף  ַעל 
ַאף ְּכֶׁשֵאין ָהָאָדם ְמֻחָּיב ְּבָקְרַּבן ּתֹוָדה. ֶאת ִסַּבת ַהַּתָּקָנה ֵּבֲארּו ַהְּמָפְרִׁשים (ַקב ַהָּיָׁשר פ"ח ּוְרֵאה עֹוד 
ְּבַאּבּוִדְרַהם) ֶׁשִהיא ְלִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָז"ל (ִנָּדה לא א): "ֵאין ַּבַעל ַהֵּנס ַמִּכיר ְּבִנּסֹו": ְּבָכל יֹום ִמְתַרֲחִׁשים 
ִעָּמנּו ִנִּסים ַרִּבים ַוֲעצּוִמים ֶׁשֵאיֶנּנּו ַמִּכיִרים ָּבֶהם ְּבִׁשְגַרת ַהַחִּיים ָהֲעמּוָסה ְוַהּדֹוֶרֶׁשת, ַוֲעֵליֶהם ָעֵלינּו 

ְלהֹודֹות ַּבֲאִמיַרת ַהִּמְזמֹור ֶׁשהּוא ְּכֶנֶגד ֲהָבַאת ָקְרַּבן ּתֹוָדה.

ּוְכָבר ֶנֱאָמר ַּבִּמְדָרׁש ְּבִעְנָין ֶזה (ִמְדַרׁש ְּתִהִּלים קו ַעֵּין ָׁשם עֹוד): "ֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב: 'ַרּבֹות ָעִׂשיָת ַאָּתה 
ה' ֱאַקי ִנְפְלאֶֹתיךָ ּוַמְחְׁשבֶֹתיךָ ֵאֵלינּו' (ְּתִהִּלים מ ו); ַמהּו ַרּבֹות ָעִׂשיָת? ַהְרֵּבה ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ַאָּתה 

עֹוֶׂשה ִעָּמנּו ְּבָכל יֹום, ְוֵאין ָאָדם יֹוֵדַע".

ִעְבדּו ֶאת ה' ְּבִׂשְמָחה
ֵחֶלק ִנְכָּבד ֵמֲעבֹוַדת ה' ִהיא חֹוַבת ֲעִׂשָּיָתּה ְּבִׂשְמָחה, ְּכִפי ֶׁשָּכַתב ָהַרְמָּב"ם (לּוָלב ח טו): "ַהִּׂשְמָחה 
ַעְצמֹו  ַהּמֹוֵנַע  ְוָכל  ִהיא.  ְּגדֹוָלה  ֲעבֹוָדה  ָּבֶהן,  ֶׁשִּצָּוה  ָהֵא-ל  ּוְבַאֲהַבת  ַהִּמְצָוה  ַּבֲעִׂשַּית  ָאָדם  ֶׁשִּיְׂשַמח 
ִמִּׂשְמָחה זֹו ָראּוי ְלִהָּפַרע ִמֶּמּנּו, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְּדָבִרים כח מז): 'ַּתַחת ֲאֶׁשר א ָעַבְדָּת ֶאת ה' ֱאֶקיךָ ְּבִׂשְמָחה 

ּוְבטּוב ֵלָבב'".

ּוְכֵׁשם  ַעְצָמּה.  ִּבְפֵני  ִמְצָוה  ִהיא  ַהִּמְצוֹות  ְּבַמֲעֵׂשה  "ַהִּׂשְמָחה  ָנׂשֹא):  פר'  (עה"ת  ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו  ְוָכַתב 
ֶׁשַהִּמְצָוה ֲעבֹוָדה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ָּכ ַהִּׂשְמָחה ַעל ַהִּמְצָוה ִנְקֵראת 'ֲעבֹוָדה'. ְוהּוא ֶׁשָּכַתב: 'ִעְבדּו ֶאת 
ה' ְּבִׂשְמָחה'... ִּכי ַהִּׂשְמָחה ְׁשֵלמּות ָהֲעבֹוָדה. ְוַעל ֵּכן ָהָיה ִעְנַין ַהִּׁשיר ַּבִּמְקָּדׁש ּוַבִּמְׁשָּכן ְּבִׁשיר ַהֶּפה 

ְוַהְּכִלי, ֶׁשהּוא ֵמִכין ֶנֶפׁש ָהָאָדם ְלֶדֶר ַהִּׂשְמָחה".

ַרּבֹו  ָאַמר  ֶׁשָעָליו  ַהְגָּר"א  ִמַּתְלִמיֵדי  ִנְׂשָּגב  ַצִּדיק  ִמֶּטְלז,  ֵליּב  ַרִּבי  ַעל  ֻסַּפר  ֶזה  ְּבִעְנָין  ִנְפָלא  ה  ַמֲעֹשֶ
:ַהָּגדֹול ִּכי ֵאינֹו ְּבֶגֶדר ָאָדם ֶאָּלא ְּבֶגֶדר ַמְלָא

ְלִהְׁשַּתֵּמט  ָהִעיר  ַאְנֵׁשי  ָהיּו  ְרִגיִלים  ֵעת  ְּבאֹוָתּה  ֶטְלז.  ָהִעיר   ֶּדֶר ָצָבא  ְּפֻלּגֹות  ָעְברּו  ְלַפַעם  ִמַּפַעם 
ּוְלִהְסַּתֵּתר ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיַהְפכּו אֹוָתם ַהַחָּיִלים ְל'מֹוֵרי ֶּדֶר'. ְּבַאַחת ֵמאֹוָתן ְּפָעִמים ִנְכְנסּו ַהַחָּיִלים ְלֵבית 
ַהִּמְדָרׁש ְּבתּוָרם ַאַחר מֹוֵרה ֶּדֶר, ּוָמְצאּו ֶאת ַרִּבי ֵליּב ְמֻעָּטר ְּבַטִּלית ּוִבְתִפִּלין ְוהֹוֶגה ַּבּתֹוָרה. ִמָּיד 

ְנָטלּוהוּ ִעָּמֶהם. ָיָצא ַרִּבי ֵליּב ִמֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְּכֶׁשִּסְפרֹו ַּתַחת ֵּבית ֶׁשְחיֹו, ּוִפיו א ּפֹוֵסק ִמִּגְרָסתֹו.

 ֵמַהֶּדֶר סֹוֶטה  ִלְראֹותֹו  ֻהְפְּתעוּ  ַהִּמְנָחה  ְזַמן  ּוְבַהִּגיַע  ֵליּב,  ַרִּבי  ַאֲחֵרי  ַהַחָּיִלים  ָצֲעדּו  ֲאֻרּכֹות  ָׁשעֹות 
ַהְּסלּוָלה ּופֹוֶנה ָלֶלֶכת ֵּבין ֲעֵצי ַהַּיַער ֶׁשְּלַצד ַהֶּדֶר. ַּבֲהִביָנם ִּכי ִאיׁש ָקדֹוׁש הּוא ָהְלכּו ַאֲחָריו ַהַחָּיִלים 
ְּבַצְיָתנּות, ְוַאף ַׂשר ַהָּצָבא ֶׁשָּפַסע ֵמֲאחֹוֵריֶהם ָנָטה ִמן ַהֶּדֶר ְּבַסְקָרנּותֹו ָלַדַעת ָמה ְמַבֵּקׁש ַרִּבי ֵליּב 

ְּבַמֲעֵבה ַהַּיַער.

ְוִהֵּנה, ֶנֱעַצר ַרִּבי ֵליּב ָסמּו ְלַמֲעַין ַמִים ֶׁשִפָּכּה ַּתַחת ֵעץ ְרַחב ֶּגֶרם, ָנַטל ֶאת ָיָדיו ְוֶנֱעַמד ְלַצד ָהִאיָלן 
ִלְתִפַּלת ִמְנָחה ִנְרֶּגֶׁשת. ַּגם ַהַּפַעם א ָמחּו ּבֹו ַׂשר ַהָּצָבא ְוַחָּיָליו; ְּבִהְׁשָּתאּות ֵהם ִהְתּבֹוְננּו ְּבַרִּבי ֵליּב, 

ְּבָפָניו ַהּצֹוֲהלֹות ִמִּׂשְמָחה ֶׁשל ִמְצָוה ּוְבגּופֹו ַהּלֹוֵהט ְּבֵאׁש ַאֲהַבת ה'.

ְלַאַחר ַּכָּמה ַּדּקֹות ִסֵּים ַרִּבי ֵליּב ֶאת ְּתִפָּלתֹו ְוָׁשב ְלהֹוִביל ֶאת ַהַּׂשר ְוַחָּיָליו ַעד ֶׁשִהִּגיעּו ִלְמחֹוז ֶחְפָצם. 
ִמֶּׁשִהִּגיעּו ִלְמחֹוז ֶחְפָצם ִהְבִחין ַהַּׂשר ַּבָּכבֹוד ֶׁשּבֹו ִקְּבלּוהּו ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום. אֹו ָאז א ָיכֹול ָהָיה ִלְכּבֹׁש 

ֶאת ִהְתַּפֲעלּותֹו ְוָאַמר ַלּנֹוְכִחים ַּבָּמקֹום:

"ָּבעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשל ַרִּבי ֵליּב ֵאיִני ָיכֹול ֲאִפּלוּ ְלַקֵּנא, ֵהן יֹוֵדַע ֲאִני ִּכי ְלעֹוָלם א ַאִּגיַע ְלַדְרַּגת ְקֻדָּׁשתוֹ. 
ַא ַמְרֶׁשה ֲאִני ְלַעְצִמי ְלַקֵּנא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֶׁשּלֹו; ִהֵּנה ֲאִני ַׂשר ָצָבא, ִנְכָּבד ְוָעִׁשיר ֲאֶׁשר ַאְלֵפי ַחָּיִלים 
ַאִּגיַע  א  ַהְצָלחֹות  ֶׁשל  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  ֶׁשל  ֶרֶצף  ַאַחר  ַאף  ִּכי  ִלי  ִנְדֶמה  זֹאת,  ּוְבָכל  ְלָמרּותֹו,  ָסִרים 
ְלַדְרַּגת ִׂשְמָחה ִעָּלִאית ְּכִפי ֶׁשִהּנֹו ָׁשרּוי ִּבְתִפָּלתֹו, ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ְּבָכל יֹום" ('ֲעִלּיֹות ֵאִלָּיהּו', ֵלִוין הע' כא).

ֵסֶדר ַהִּמְזמֹור ְּכֵסֶדר ַהְּתִפָּלה
ְלִדְבֵרי ַה'ְּמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות' (אֶֹפן רלט) ִנָּתן ִלְמצֹא ְּבֵסֶדר ְּפסּוֵקי ִמְזמֹור ֶזה ֶרֶמז ְלֵסֶדר ְּתִפַּלת ַהַּׁשֲחִרית, 

ְוָנִביא ָּכאן ֶאת ַּתְמִצית ְּדָבָריו ָהֲעֻמִּקים:

"ָהִריעּו ַלה' ָּכל ָהָאֶרץ" – ָראֵׁשי ֵּתבֹות 'ֲהָלָכה', ִמָּכאן ֶרֶמז ְלִדְבֵרי ֲחָז"ל (ְּבָרכֹות לא א): "ֵאין עֹוְמִדים 
 ְּדַבר ֲהָלָכה"; "ִעְבדּו ֶאת ה' ְּבִׂשְמָחה" – ֶרֶמז ַלֲעבֹוַדת ַהָּקְרָּבנֹות ַהַּנֲעֵׂשית ִמּתֹו ְלִהְתַּפֵּלל ֶאָּלא ִמּתֹו
ִׂשְמָחה; "ּבֹאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה" – ֶרֶמז ִלְפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ַהֶּנֱאָמִרים ִּבְרָנָנה, ִמ'ָּברּוךְ ֶׁשָאַמר' ַעד 'ִיְׁשַּתַּבח'.

"ְּדעּו ִּכי ה' הּוא ֱאִקים" – ֶרֶמז ְלָפָרָׁשה ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע, ֶׁשָּבּה ָאנּו ַמְצִהיִרים ַעל ַאְחדּות 
ה'; "הּוא ָעָׂשנּו ְולֹו ֲאַנְחנּו" – ֶרֶמז ְלָרָמ"ח ֵּתבֹות ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע, ָהרֹוְמזֹות ַלָּפסּוק: "ַנֲעֶׂשה ָאָדם 
ָרָמ"ח  ַעל  ֵהם  ֶׁשּׁשֹוְלִטים  ִמּׁשּום  'ָאָדם'  ַהִּנְקָרִאים  ְלִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּמְתַיֵחס  כו)  א  (ְּבֵראִׁשית  ְּבַצְלֵמנּו" 
ֵאיְבֵריֶהם (ְּבִנּגּוד ְלעֹוְבֵדי ַהּכֹוָכִבים ַהּמֹוְלִכים ַרק ַעל רמ"ג ֵמֶהם, ְרֵאה ְנָדִרים לב ב); "ַעּמֹו ְוצֹאן ַמְרִעיתֹו" – ֶרֶמז 
ִלְמִסירּות ַהֶּנֶפׁש ֶׁשָּצִרי ָהָאָדם ְלַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְּבֵעת ְקִריַאת ְׁשַמע, ְלַקֵּים ָמה ֶׁשֶּנֱאָמר (ְּתִהִּלים מד 

כג): "ִּכי ָעֶלי הַֹרְגנּו ָכל ַהּיֹום ֶנְחַׁשְבנּו ְּכצֹאן ִטְבָחה".

"ּבֹאּו ְׁשָעָריו ְּבתֹוָדה" – ְּכֶנֶגד 'ַׁשַער ַהְּתִפָּלה', ַהְינּו ָׁשלֹוׁש ְּבָרכֹות ִראׁשֹונֹות ֶׁשל ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ֶׁשָּבֶהן 
ָאנּו ּפֹוְתִחים ְּבהֹוָדָאה ּוְבֶׁשַבח ַהָּמקֹום; "ֲחֵצרָֹתיו ִּבְתִהָּלה" – ְּכֶנֶגד י"ג ְּבָרכֹות ֶאְמָצִעּיֹות ֶׁשל ְׁשמֹוֶנה 
ֶעְׂשֵרה, ֶׁשֵהן ְּכֶנֶגד י"ג ְּפָרצֹות ֶׁשָּפְרצּו ְיָוִנים ַּבֲחַצר ַהִּמְקָּדׁש (ְרֵאה ִמּדֹות פ"ב מ"ב); "הֹודּו לֹו ָּבְרכּו ְׁשמֹו" 
– ְּכֶנֶגד ִּבְרַּכת 'ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון', ֶׁשֲחָזַרת ַהְּׁשִכיָנה ְלִצּיֹון ֵּתָעֶׂשה ְּבֶאְמָצעּות ִיחּוד ֵׁשם ֲהָוָי"ה 
(ְּבִגיַמְטִרָּיה 'לֹו') ְוַאְדנּות (ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ְׁשמֹו'); "ִּכי טֹוב ה' ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו" – ְּכֶנֶגד ִּבְרַּכת 'מֹוִדים' ֶׁשָּבּה ָאנּו 
מֹוִדים 'ַעל ִנֶּסי ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמנּו'; "ְוַעד ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתֹו" – ְּכֶנֶגד ִּבְרַּכת 'ִׂשים ָׁשלֹום' (ַעֵּין ָׁשם ִּבְדָבָריו).

ֵיׁש ְּבנֹוֵתן ַטַעם ְלָהִביא ָּכאן ֶאת ֲאֶׁשר ָּכַתב ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְבָרָהם ָפָלאִג'י ('ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם' ַמֲעֶרֶכת ת') ַעל 
ִּדְבֵרי ַה'ְּמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות' ָהֲאמּוִרים:

"ַּתַּבְעָנה ְׂשָפַתי ֲחקֹר ָּדָבר; ָמה ִנְׁשַּתָּנה 'ִמְזמֹור ְלתֹוָדה' ֶׁשאֹוְמִרים אֹותֹו ְּבקֹול ָרם ּוְמׁשֹוְרִרים אֹותֹו 
'ְמַגֶּלה  ָהַרב  ֶׁשָּכַתב  ָמה  ִּפי  ַעל  ְּבָחְפִזי  ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני  ָהֲעִמיָדה...  ְּתִפַּלת  ֶׁשּקֶֹדם  ִמְזמֹוִרים...  ִמְּׁשַאר 
ֲעֻמּקֹות' ֶׁשָרַמז ָּכל ַהְּתִפָּלה ֵמֵריָׁשא ַלֵּסיָפא ַּבִּמְזמֹור ַהֶּזה... ּוְבֵכן ָנֶאה ְוָיֶאה ְלַהִּמְזמֹור ַהֶּזה ְּבָאְמרֹו 

ָּכל ַהָּקָהל ְּבקֹול ָרם ּוְבִׁשיֵרי ִזְמָרה".

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ֵאין ְּתִפָּלה ַהָּׁשָבה ֵריָקם

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

ססִספפּפוו ם
ִמְזמֹור ְלתֹוָדה

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


