
י ָתבֹא ת  ּכִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתׁשּוָבה ְּבָפָרַׁשת ַהִּבּכּוִרים
"ְוָהָיה ִּכי ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ" (כו א)

ָּכַתב ַרִּבי יֹוֵסף ְּבלֹו ַּתְלִמיד ַהַּמִּגיד ִמֶּמְזִריְטׁש:

ַהִּמִּלים 'ִּכי ָּתבֹא' ֵהן ָראֵׁשי ֵּתבֹות: 'ֻּכָּלם ַיֲעׂשּו ְּתׁשּוָבה ְּבחֶֹדׁש ו' 
(ַהִּׁשִּׁשי) ֱאלּול'.

ַהְּתִפָּלה ִנְקֵראת 'ִּבּכּוִרים', ִמּׁשּום ֶׁשִהיא ָהִראׁשֹוָנה ְּבֵסֶדר ֲעבֹוַדת 
ַלֲעׂשֹות  ָלָאָדם  ֶׁשָאסּור  א)  יד  (ְּבָרכֹות  ֲחָז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ַהּיֹום, 
ֲחָפָציו קֶֹדם ֶׁשִּיְתַּפֵּלל. ִמִּסָּבה זֹאת ָרְמָזה ַהּתֹוָרה ְּבָפָרַׁשת ִּבּכּוִרים 
ְּכֵדי  הּוא  ֱאלּול  ְּבחֶֹדׁש  ַהְּתׁשּוָבה  ִעַּקר  ֶׁשֵּכן  ַהְּתׁשּוָבה,  ִעְנַין  ַעל 
ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ָהָאָדם ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַּבָּיִמים ַהּנֹוָרִאים ְּבַכָּוָנה 

'ִּגְנֵזי יֹוֵסף'ַזָּכה. 

ַהְכָנָעה ַּכֲהָכָנה ַלְּתִפָּלה
"ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה' ֱאֶקי" (כו ה)

ְּבֶדֶר ֶרֶמז ֵּפֵרׁש ַהָּגאֹון ַרִּבי ַיֲעקֹב ְצִבי ַיאִליׁש ַּבַעל 'ְמא ָהרֹוִעים':

ֵמַאְנָּת  ָמַתי  "ַעד  ג):  י  (ְׁשמֹות  ַּכָּכתּוב  ַהְכָנָעה,  ְלׁשֹון   – "ְוָעִניָת" 
ֵלָענֹת ִמָּפָני". ְוָכ ָרַמז ָּכאן ַהָּכתּוב: "ְוָעִניָת – ְוָאַמְרָּת", ַעל ָהָאָדם 
ְלִהְתּכֹוֵנן ּוְלַהְכִניַע ַעְצמֹו ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ָלֶגֶׁשת ַלֲאִמיַרת ַהְּתִפָּלה.
'קֹול ַיֲעקֹב'

ַהְקָּדַמת 'ְלֵׁשם ִיחּוד' ַלֲעִׂשַּית ִמְצָוה
"ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה' ֱאֶקי" (כו ה)

ִמְנָהג ָנפֹוץ הּוא לֹוַמר 'ְלֵׁשם ִיחּוד' ִלְפֵני ֲעִׂשַּית ִמְצָוה.
ָמָׁשל ָנֶאה ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְּכֵדי ְלַהְסִּביר ֶאת ַהִּסָּבה ַלָּדָבר ֵהִביא ַהַּמַהְרָׁש"ם 

ִמַּבְרַעז'ַאן  ְּבֵׁשם ַהָּגאֹון ַהּנֹוָדע ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר:
ָעבֹת  ַיַער   ֶּדֶר ְיָקָרה  ְסחֹוָרה  ְלַהֲעִביר   ֶׁשֻהְצַר ְּבָאָדם  ה  ַמֲעֹשֶ
ָעַמד  ִלְסחֹוָרתֹו,  ְמאֹד  ָחַׁשׁש  ָהִאיׁש  ָרעֹות.  ְוַחּיֹות  ׁשֹוְדִדים  ׁשֹוֵרץ 
ַיְצִליַח  ֵּכיַצד  ַּתְחּבּוָלה  ְוִחֵּפׂש  ֵעצֹות,  אֹוֵבד  ְּכֶׁשהּוא  ַהַּיַער  ְּבֶפַתח 

ְלַהֲעִביר ֶאת ְסחֹוָרתֹו ְּבָׁשלֹום.
ְוִהֵּנה ָעַבר ְלָפָניו ִאיׁש ִּפֵּקַח. ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ַעל ְּבָעָיתֹו ָיַעץ לֹו ִלְתלֹות 
ַעל ֶעְגָלתֹו ֶׁשֶלט ָּגדֹול ֶׁשּבֹו ִיָּכֵתב ִּכי ַהְּסחֹוָרה ֶׁשהּוא מֹוִביל ַׁשֶּיֶכת 

ַלֶּמֶל. ָּכ ֻמְבָטח הּוא ֶׁשַהּׁשֹוְדִדים א ָיֵעּזּו ָלַגַעת ָּבּה.
ֵהם  ַרִּבים  ִמְצָוה,  ַלֲעׂשֹות  ָהָאָדם  ִנָּגׁש  ְּבֶטֶרם  ְּבִעְנָיֵננּו:  ַהָּדָבר  ֵּכן 
ּוְלַבְלֵּבל  ִמֶּמּנּו  ְלחֹוְטָפּה  ַהְּמַבְּקִׁשים  ְוַהַּמִּזיִקים  ַהְּמַקְטְרִגים 
טֹוָבה  ֵעָצה   ְלִפיָכ ְוָלִריק.  ַלֶהֶבל  ֵיְלכּו  ֶׁשַּמֲעָׂשיו  ְּכֵדי  ַּכָּוָנתֹו  ֶאת 
ה',  ְלֵׁשם  ֻמְקָּדִׁשים  ַמֲעָׂשיו  ִּכי  ַיְצִהיר  ֶׁשָּבּה  ְּתִפָּלה  ֶׁשַּיְקִּדים  ִהיא 
ּוִמּתֹו ָּכ א ָיִהינּו ַהָּללּו ְלַחֵּבל ְּבִמְצָותֹו. הֹוִסיף ַהַּמַהְרָׁש"ם ִּכי 
ְלָכ ִהְתַּכֵּון ַאף ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום ַּבָּפסּוק ִּבְתִהִּלים (מה ב): 

."ָרַחׁש ִלִּבי ָּדָבר טֹוב – אֵֹמר ָאִני ַמֲעַׂשי ְלֶמֶל"
ַאף ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו, ָרַמז ַהָּכתּוב ְלָאָדם ָהעֹוֵמד ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות 
 'ֶקיַהִּבּכּוִרים: קֶֹדם ֶׁשַּתֲעֶׂשה ַהִּמְצָוה 'ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת – ִלְפֵני ה' ֱא
– ַהְקֵּדם ְלַהְצִהיר ִּכי ַּכָּוָנְת ַּבִּמְצָוה ִהיא: 'ִלְפֵני ה' ֱאֶקי' – ְלֵׁשם 
ָׁשַמִים ּוְלַמַען ְּכבֹודֹו ִיְתָּבַר, ּוְבָכ ֻמְבָטח ַאָּתה ִּכי ִּתְזֶּכה ְלַקְּיָמּה 

'ְּתֵכֶלת ָמְרְּדַכי'ִּבְׁשֵלמּות.

הֹוָדָאה ַעל ְיִציַאת ִמְצַרִים ְּבִבְרַּכת ָהָאֶרץ
"ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה" (כו ה)

ְיסֹוד מּוָסִרי ִנְפָלא ָלַמד ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֻרַחם ֵליּבֹוִביץ ִמֵּסֶדר 

ָּפָרַׁשת ַהִּבּכּוִרים:

ְרָבבֹות  ֵמִרֵּבי  ַאַחת  ַעל   ִיְתָּבַר ַלּבֹוֵרא  טֹוָבה  ְלַהִּכיר  ְּבבֹוֵאנּו 
ַהּטֹוָבה  ֶאת  ַרק  ֶׁשַּנְזִּכיר   ְּבָכ ַּדי  ֵאין  ִעָּמנּו,  ֶׁשָעָׂשה  ַהּטֹובֹות 
ֶאת  ְּבהֹוָדָאֵתנּו  ּוְלַהְזִּכיר  ִלְכל  ָעֵלינּו  ֶאָּלא  מֹוִדים,  ָאנּו  ֶׁשָעֶליָה 

ַחְסֵדי ֶהָעָבר ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתם ִהְׁשַּתְלְׁשָלה ָלנּו טֹוָבה זֹו.

ֶאת  ְלָהִביא  ַהְּמַבֵּקׁש  ָלָאָדם  ַהּתֹוָרה  מֹוָרה  ֶׁשִּבְגָלָלּה  ַהִּסָּבה  זֹאת 
ְּתָכָכיו  ִמֵּתאּור  ֵהֵחל  ִמְּבֵראִׁשית.  ּוְלהֹודֹות  ְלַהְתִחיל  ִּבּכּוָריו,  ְּפִרי 
ֶׁשל ָלָבן ָהָרָׁשע ֶׁשִּבֵּקׁש ַלֲעקֹר ֶאת ַהּכֹל, ֶהְמֵׁש ִּביִציַאת ִמְצַרִים 
ַעל  ְלהֹודֹות  ּוְלַבּסֹוף  ָלָאֶרץ,  ַמִּגיִעים  ָהִיינּו  א  ִהיא  ֶׁשִאְלָמֵלא 
ַהּטֹוָבה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשִהְנִחיל ָלנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב 

ּוְדַבׁש, ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשָּזַרְענּו ָּבּה הֹוִציָאה ָלנּו ֵּפרֹות ּכֹה ְמֻׁשָּבִחים.

ְיסֹוד ֶזה ִנָּכר ַּגם ְּבֻנַּסח ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון: ְּבֶטֶרם מֹוִדים ָאנּו ַעל ָהָאֶרץ 
ַהּטֹוָבה ֶׁשָּנַתן ָלנּו ה' ְּכִפי ֶׁשִהְצַטֵּוינּו: "ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת 
ה' ֱאֶקי ַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָל" (ְּדָבִרים ח י), ַמְקִּדיִמים 
ֲהֵרי לּוֵלא ָזִכינּו ָלֵצאת  ִמְצַרִים.  ַעל ְיִציַאת  ִמָּיְזָמֵתנּו הֹוָדָאה  ָאנּו 

."א ָהִיינּו זֹוִכים ְל: "ָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָל ,ִמִּמְצַרִים

ַהְּמַבֵּקׁש ִּבְזכּות ֲאֵחִרים ַנֲעֶנה ִּבְזכּות ַעְצמֹו
"ַוִּנְצַעק ֶאל ה' ֱאֵקי ֲאבֵֹתינּו ַוִּיְׁשַמע ה' ֶאת קֵֹלנּו" (כו ז)

ַהְּמַבֵּקׁש  ָּכל  ב):  (י  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת  ֲחָכִמים  ִלְּמדּונּו  ִנְפָלא  ְיסֹוד 
ֶׁשִּתְתַקֵּבל ְּתִפָּלתֹו ִּבְזכּות ֲאֵחִרים ּתֹוִלים לֹו ִמן ַהָּׁשַמִים ֶאת ַקָּבַלת 
ְּתִפָּלתֹו ִּבְזכּות ַעְצמֹו, ְלֻעַּמת ַהְּמַבֵּקׁש ֶׁשְּיַקְּבלּו ֶאת ְּתִפָּלתֹו ִּבְזכּות 

ַמֲעָׂשיו, ֶׁשְּמַקְּבִלים אֹוָתּה ִּבְזכּות ֲאֵחִרים.

 – ֲאבֵֹתינּו"  ֱאֵקי  ה'  ֶאל  "ַוִּנְצַעק  ֶזה:  ְּבָכתּוב  ָמָצאנּו   ְלָכ ֶרֶמז 
ַּכֲאֶׁשר ִּבַּקְׁשנּו ֶׁשִּתְתַקֵּבל ְּתִפָּלֵתנּו ִּבְזכּות ֲאבֹוֵתינּו, ָזִכינּו ְל"ַוִּיְׁשַמע 

ה' ֶאת קֵֹלנּו" – ִקֵּבל ה' ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו ִּבְזכּות ַעְצֵמנּו.
 'ְזרֹוַע ָיִמין' [ַלִחיָד"א] הגש"פ ד"ה ַוִּנְצַעק ֶאל ה'

ֶּכֶתר ִּתְפָאָרה – ַלִּנְזָהר ִמִּדּבּור ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה
"ּוְלִתְּת ֶעְליֹון ַעל ָּכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלְתִהָּלה ּוְלֵׁשם ּוְלִתְפָאֶרת" 

(כו יט)

ָּכ ָּכַתב ַרֵּבנּו ַיֲעקֹב ַּבַעל ַהּטּוִרים ַעל ָּכתּוב ֶזה:

ִּתְפָאָרה  ֶּכֶתר  קֹוֵׁשר  הּוא  ֲהֵרי  ָּכָראּוי  ִמְתַּפֵּלל  ָהָאָדם  ַּכֲאֶׁשר 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְיַעְּטרֹו  ָלבֹוא  ּוְלָעִתיד  הּוא,   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש 
ִּכי  ָלַדַעת  ֶׁשֵּיׁש  ֶאָּלא  ְלרֹאׁשֹו.  ֲעָטָרה  ִהיא  ְוִתְהֶיה  זֹו  ְּבִתְפֶאֶרת 
ְלַמֲעָלה זֹו ִיְזֶּכה ַרק ִמי ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ָּכָראּוי, ַא ִמי ֶׁשְּמַדֵּבר ִׂשיַחת 

ֻחִּלין ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה, א ַּדי ֶׁשֹּלא ִיְזֶּכה ְלָכ, ֶאָּלא 
ַאף ֵיָעֵנׁש ִויַעְּטרּוהּו ַּתַחת זֹאת ְּבֶכֶתר ֶׁשל קֹוִצים.

ְׁשִתיָקה ָיָפה ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה
"ַהְסֵּכת ּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל" (כז ט)

ְוֶרֶמז  ִסיָמן  ָּגאֹון  ְסַעְדָיה  ַרִּבי  ָנַתן  ּוְׁשַמע"  "ַהְסֵּכת  ַהִּמִּלים  ַעל 
ַלְּזַמִּנים ֶׁשָּבֶהם ֵיׁש ִלְׁשּתֹק ּוְלַהְקִׁשיב ְּבִרּכּוז ּוְבַכָּוָנה:

ְּתִפִּלין;  ַהָּנַחת  ֹּכֲהִנים;  ִּבְרַּכת  ּתֹוָרה;  ֵסֶפר  ְקִריַאת  ַהֵּלל;  ֲאִמיַרת 
ִוּדּוי; ְּתִקיַעת ׁשוָֹפר; ְקִריַאת ְמִגָּלה; ְסִפיַרת ָהֹעֶמר.

פי' ָהָרָס"ג ַעל ַהּתֹוָרה

ָאֵמן ַאַחר ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים
"ְוָענּו ָכל ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמן" (כז טו)

ּכֲֹהִנים  ֶׁשִּבְרַּכת  ַהֲהָלָכה  ֶאת  ֲחָז"ל  ָלְמדּו  א)  (לח  סֹוָטה  ְּבַמֶּסֶכת 
ִמַּמֲעַמד  ִּבְגֵזָרה-ָׁשָוה  ּוַבֲעִמיָדה,  ַהּקֶֹדׁש  ִּבְלׁשֹון  ְלֵהָאֵמר  ְצִריָכה 
ִּבְלׁשֹון  ַהְּבָרָכה  ֶנֶאְמָרה  ָׁשם  ֶׁשַאף  ְּגִריִזים,  ְּבַהר  ֶׁשָהָיה  ַהְּבָרָכה 

ַהּקֶֹדׁש ּוַבֲעִמיָדה.

א),  מח  ְזָבִחים  (ְרֵאה  ַלֲחָצִאין  ְּגֵזָרה-ָׁשָוה  ִלְדרֹׁש  ֶׁשֵאין  ַהְּכָלל  ְלאֹור 
ִמְפיֹוְרדָא  ְׁשַטייְנֶהְרט  יֹוֵסף  ַרִּבי  ַהּנֹוָדע  ַהּפֹוֵסק  ְוָדַרׁש  הֹוִסיף 

ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה:

 ְּכִפי ֶׁשְּבַמֲעַמד ַהר ְּגִריִזים ֶנֱאָמר: "ְוָענּו ָכל ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמן", ָּכ
ַהּתֹוָרה  ִמן  חֹוָבה  ַהּׁשֹוְמִעים  ַעל  ָחָלה   – ּכֲֹהִנים  ִּבְרַּכת  ַאַחר  ַאף 

ְלַהְקִׁשיב ַלְּבָרָכה ְוַלֲענֹות ָאֵמן ַאֲחֶריָה.
ׁשּו"ת 'ִזְכרֹון יֹוֵסף' ִסיָמן יג

ְּבָרָכה ִּבְזכּות 'ַהְּבָרָכה'
"ְיַצו ה' ִאְּת ֶאת ַהְּבָרָכה ַּבֲאָסֶמי ּוְבכֹל ִמְׁשַלח ָיֶד" (כח ח)

ִמְּפֵני ָמה ָּכְתָבה ַהּתֹוָרה 'ַהְּבָרָכה' ְּבֵה"א ַהְּיִדיָעה?

ָרְמָזה  ַהְּיִדיָעה  ֵה"א  ֶׁשְּבֶאְמָצעּות  ִמַּבְגָּדד  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי  ֵּבֵאר 
'ַהּמֹוִציא'  ִּבְרַּכת  ַהָּמזֹון:  ַעל  ֶׁשְּמָבְרִכים  ַהְּבָרכֹות  ְלה'  ַהּתֹוָרה  ָלנּו 
ֶׁשִּבְזכּות  ּוִמָּכאן  ַהָּמזֹון.  ִּבְרַּכת  ֶאת  ַהַּמְרִּכיבֹות  ַהְּבָרכֹות  ְוַאְרַּבע 
 ַהַהְקָּפָדה ַעל ַהְּבָרכֹות ֶׁשְּמָבְרִכים ַעל ַהָּמזֹון זֹוֶכה ָהָאָדם ְלִהְתָּבֵר
ִמְׁשַלח  ְוֵכן "ְבכֹל  ָהַעִין,  ִמן  ַהָּסמּוי  ַהָּבא  ָּבעֹוָלם  ַהְינּו   ,"ַּבֲאָסֶמי"

ָיֶד" – ָּבעֹוָלם ַהֶּזה.

ז):  ְּבקֶֹהֶלת (ט  ַהָּפסּוק  ֶאת  ַאף  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ִעְנָין  ְּבאֹותֹו 
"ֵל ֱאכֹל ְּבִׂשְמָחה ַלְחֶמ" – 'ְּבִׂשְמָחה' אֹוִתּיֹות 'ַּבֲחִמָּׁשה', ֶׁשִּבְזכּות 
ְּבִׂשְמָחה  ֶלֱאכֹל  זֹוֶכה  ַהָּמזֹון,  ַעל  ָאָדם   ֶׁשְּמָבֵר ַהְּבָרכֹות  ֲחֵמׁש 

ּוִבְרָוָחה ֶאת ַלְחמֹו.
'עֹוד יֹוֵסף ַחי'

'ֶׁשִּנְהֶיה ְלרֹאׁש' ַּבֲעבֹוַדת ה'
"ּוְנָתְנ ה' ְלרֹאׁש ְוא ְלָזָנב" (כח יג)

ֵּבֵאר ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ָּדִוד ִּפיְנקּוס:

ֲהֵרי  ַעְצִמי,  ְוָרצֹון  ְּפִניִמית  ַהָּכָרה   ִמּתֹו ּבֹוְראֹו  ֶאת  ָהעֹוֵבד  ָאָדם 
הּוא ִּבְבִחיַנת 'רֹאׁש', ְלֻעַּמת זֹאת ָהעֹוֶׂשה זֹאת ַרק ֵעֶקב ַהְׁשָּפַעת 

ַהְּסִביָבה ֲהֵרי הּוא ִּבְבִחיַנת 'ָזָנב'.

ְלִהְתַּפֵּלל  ְמֻיֶחֶדת  ִהְזַּדְּמנּות  ָלָאָדם  ִנֶּתֶנת  ַהָּׁשָנה  ְּברֹאׁש   ְלִפיָכ
ָאנּו  נֹוֲהִגים   ּוְלִפיָכ ה',  ַּבֲעבֹוַדת  'רֹאׁש'  ִּבְבִחיַנת  הּוא  ֶׁשִּיְהֶיה 

ְלַבֵּקׁש ְּבֵליל רֹאׁש ַהָּׁשָנה: "ֶׁשִּנְהֶיה ְלרֹאׁש ְוא ְלָזָנב".
'ִּתְפֶאֶרת ִׁשְמׁשֹון'

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

ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן
"ְוַעֵּמ ֻּכָּלם ַצִּדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמָּטַעי ַמֲעֵׂשה 

ָיַדי ְלִהְתָּפֵאר" (ִמּתֹו ַהְפָטַרת ַהָּׁשבּוַע, ְיַׁשְעָיה ס כא)

'ָאֶרץ ֵנֶצר ַמָּטַעי' – ָראֵׁשי ֵּתבֹות 'ָאֵמן', ְוסֹוֵפי ֵּתבֹות 'ֵיֶצר'. 
ָהָאָדם  זֹוֶכה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ַהַהְקָּפָדה  ֶׁשִּבְזכּות  ִמָּכאן 
ָלֶרֶׁשת  ְוָראּוי  ַצִּדיק  ַנֲעֶׂשה   ְוָכ ָהַרע,  ַהֵּיֶצר  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר 
ַּגן ֵעֶדן. ְּכַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ַׁשָּבת קיט ב): "ָּכל 

ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחֹו ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן".
ְרֵאה 'ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה' (ְלר"י ַאּבּוֲחִציָרא) אֶֹפן כב

ִלְקַראת ַהָּׁשָנה ַהֲחָדָׁשה ַהָּבָאה ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, 
ְקחּו ָלֶכם ָסֵנגֹור ְוִהְתַחְּזקּו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ְּכִהְלָכָתּה, 

ִויִהי ָרצֹון ֶׁשְּבָכ ִנְזֶּכה ֶׁשְּיֻקַּים ָּבנּו ְלׁשֹון ַהָּכתּוב ְּבָפָרָׁשֵתנּו:
"ּוָבאּו ָעֶלי ָּכל ַהְּבָרכֹות ָהֵאֶּלה ְוִהִּׂשיֻג..." ָאֵמן.

ָּכ מּוָבא ַּבִּמְדָרׁש ְּבָפָרָׁשֵתנּו (דב"ר ז א):

"ֵאין ָּגדֹול ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵתר ֵמָאֵמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנים".
ְיהּוִדים ְיָקִרים!
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ְׁשַנת תרנ"ז. ָיִמים ְספּוִרים ֶטֶרם ַחג ַהֶּפַסח ִנְׁשְמעּו ְנִקיׁשֹות ַעל ֶּדֶלת ֵּביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵליּב ּכֵֹהן, ִמַּגָּבֵאי 
'ּכֹוֵלל ִמיְנְסק' ִּבירּוָׁשַלִים. ַּבֶּפַתח ָעַמד ִאיׁש ַהּדַֹאר ְּכֶׁשְּבָידֹו ִמְבָרק ָּבהּול ַהְּמֻמָען ַּבֲעבּורֹו. ְּכַדְרָּכם ֶׁשל 
ִמְבָרִקים ָהָיה ַהֻּנָּסח ָקָצר ְוַתְכִליִתי: "ִמִּמיְנְסק ְמַבֵּקׁש ָּברּו ְזִלידֹוִביץ': ַהְרּבּו ְּתִפָּלה ַעל ַהָּבחּור ֵאִלָּיהּו 

ָּברּו ֶּבן מּוְׁשָקא".

ְׁשמֹו ֶׁשל ַהְּגִביר ַהִּנְכָּבד ַרִּבי ָּברּו ְזִלידֹוִביץ' ְנִׂשיא 'ּכֹוֵלל ִמיְנְסק' א ָהְיָתה ָזָרה ְּכָלל ְלר' ֵליּב, אּוָלם 
הּוא ִהְתַיֵּגַע ַּבַּמְחָׁשָבה, ִמיהּו אֹותֹו 'ֵאִלָּיהּו ָּברּו' ֶׁשַּבֲעבּורֹו ִּבֵּקׁש ַהְּגִביר ְלִהְתַּפֵּלל? ִנָּתן ָהָיה ְלָהִניַח 
ִּכי ֵאין ְמֻדָּבר ִּבְבנֹו ֶׁשל ַהְּגִביר, ֶאָּלא ְּבֵבן ֶׁשל ֶאָחד ִמְּקרֹוָביו אֹו ְמקָֹרָביו, ַא ר' ֵליּב ִהְסַּתְקֵרן ָלַדַעת 

ֶאת ֵּפֶׁשר ַהַּמֲעֶׂשה.

ָּתלּוי  ְירּוָׁשַלִים  ְּבֵני  ֶׁשל  ַהַּגְׁשִמי  ִקּיּוָמם  ָהָיה  ְרחֹוִקים  ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ִּכי  ְנַצֵּין  ְּבִסּפּוֵרנּו   ַנְמִׁשי ֶטֶרם 
ַהִּנְזָּכר   ָּברּו ר'  ַהְּגִביר  ְּכֻדְגַמת  ָלָאֶרץ,  ִמחּוץ  ֵלב  ְנִדיֵבי  ֲעִׁשיִרים  ְיהּוִדים  ֶׁשל  ִלָּבם  ּוְבִנְדַבת  ִּבְזכּוָתם 
ְלַמְעָלה ְועֹוד ַרִּבים ְוטֹוִבים ֲאֶׁשר ָראּו ְלַעְצָמם ְזכּות ְוָכבֹוד ִלְהיֹות ֻׁשָּתִפים ְּבַהְחָזַקת ַהּתֹוָרה ְולֹוְמֶדיָה 

ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש.

ַעל ֲחלּוַקת ַהְּכָסִפים ָהיּו ַאֲחָרִאִּיים ּגּוִפים ְּכ'כֹוֵלל ִמיְנְסק', 'ּכֹוֵלל ַחַּב"ד', 'ּכֹוֵלל ַּגִלּיְצָיה', 'ּכֹוֵלל אּוְנֶגְרן' 
ָועֹוד, ַּכֲאֶׁשר ֵסֶדר ֲחֻלַּקת ַהְּכָסִפים 

ָהָיה ָנתּון ִּביֵדי ַהַּגָּבִאים ַהֶּנֱאָמִנים ֶׁשֵּבְררּו ָהֵדק ֵהיֵטב ֶׁשָּכל ְּפרּוָטה ַּתִּגיַע ְלַיֲעָדּה ָהָראּוי ְוַהָּנכֹון.

***

ִמּתֹו ְּתחּוַׁשת ַאְחָריּות ָאְפָיִנית ִמֵהר ַרִּבי ֵליּב ְלָהִחיׁש ְּפָעָמיו ֶאל ֵּבית ְיִדידֹו ְוֻׁשָּתפֹו ְלַהְנָהַלת ַהּכֹוֵלל, 
ִאיׁש ַהֶחֶסד ְוַהַּמַעׂש ַרִּבי ַנְפָּתִלי ּפֹורּוׁש. ּתֹו ָׁשָעה ַקָּלה ִאְרְּגנּו ַהְּׁשַנִים ִמְנָין ֶׁשל ַאְנֵׁשי צּוָרה ּוָפנּו ַיְחָּדו 

ֶאל ֵעֶבר ַהָּמקֹום ֶׁשִּמֶּמּנּו א ָזָזה ְׁשִכיָנה ֵמעֹוָלם.

ַהָּׁשָעה ָהְיָתה ְקרֹוָבה ַלֲחצֹות ַהַּלְיָלה. ַהְּתִפָּלה ַהִּנְרֶּגֶׁשת ִהְסַּתְּיָמה, ְלַאַחר ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ֶׁשָּבּה ֶהֱעִתירּו 
ַהִּמְתַּפְּלִלים, ִמָּסְלָּתּה ְוַׁשְמָנּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ֶׁשֵּבין ַהחֹומֹות, ַעל ָהֶעֶלם ֵאִלָּיהּו ָּברּו ֶּבן מּוְׁשָקא. ִמְּבִלי 
ָלַדַעת ַעל ָמה ְוָלָּמה, ִהְתַּפְּזרּו ְּבֵני ַהֲחבּוָרה ְלֵביָתם ְּכֶׁשִּלָּבם ָסמּו ּוָבטּוַח ִּביׁשּוַעת ה' ַהְּקרֹוָבה ָלבֹוא.

ָיִמים ֲאָחִדים ְלַאַחר ִמֵּכן ִהִּגיַע ִמְבַרק ַהּתֹוָדה ֶׁשּבֹו ִהְתַּבֵּׂשר ַרִּבי ֵליּב ִּכי ַהְּתִפָּלה ִהְתַקְּבָלה, ְוַהָּצָרה 
ָסָרה ֵמַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל אֹותֹו ֶעֶלם ַאְלמֹוִני. ַהִּמְבָרק ַהָּקָצר ְוַהְּמַׂשֵּמַח הֹוִתיר ַאֲחָריו ִניחֹוַח ְמַסְקֵרן, ְור' 

ֶלייֶּב'ל ָחֵפץ ְּבָכל ְמאֹודֹו ְלָהִבין ֶאת ֵּפֶׁשר ַהָּצָרה ְוַהְּתׁשּוָעה.

ְמִליִצית  ּוְבָלׁשֹון  ְיֵתָרה  ַּבֲאִריכּות  ַהַּתֲעלּוָמה.  ַעל  אֹור   ֶׁשָּׁשַפ ַהִּמְכָּתב  ִהִּגיַע  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ִּכְׁשבּוַעִים 
ֵהיִטיב ַרִּבי ַנְפָּתִלי ַמְׂשִּכיל ְלֵאיָתן, ַּגָּבֵאי ַה'ּכֹוֵלל' ְּבִמיְנְסק, ְלָתֵאר ֶאת ָּכל ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ַהַּמֲעֶׂשה ִמְּבִלי 

ְלַהֲחִסיר ְּפָרט:

ִנְכָּבד  ְּגִביר  ֶׁשָהָיה  ֶזה  ְצִבי  ר'  ְזִלידֹוִביץ.  ִהיְרׁש  ְצִבי  ַרִּבי  ּוְׁשמֹו  ְזִלידֹוִביץ   ָּברּו ְלר'  ָהָיה  ִמְׁשָּפָחה  ֶּבן 
ְּבֵני  ֵלב  ִלְמִגַּנת  ָיִמים  ּוְבִקּצּור  ַּבֲחָטף  ִנְפַטר  ֶׁשְּבִעְקבֹוֶתיָה  ָקָׁשה  ֵראֹות  ְּבַדֶּלֶקת  ָחָלה  ַעְצמֹו,  ִּבְזכּות 
ְּבָעִלים  ִּפְתאֹום  ְּבֶפַתע  ַעְצמֹו  ֶׁשָּמָצא   ָּברּו ֵאִלָּיהּו  ַהָּיִחיד  ְּבנֹו  ֶאת  ַאֲחָריו  מֹוִתיר  ְּכֶׁשהּוא  ִמְׁשַּפְחּתֹו, 

ֶׁשל ְרכּוׁש ָעצּום ְוִנְכָּבד.

ְּכִפי ַהִּנְרֶאה ִהְסַתְחֵרר ָהֶעֶלם ֵאִלָּיהּו ָּברּו ִמְּסכּום ַהֶּכֶסף ָהַרב ֶׁשָּנַפל ִלְרׁשּותֹו, ּוַבֲעַצת ֲחֵבִרים ּוַמָּכִרים 
ֵהֵחל ְלַבְזְּבזֹו ַעל ִּדְבֵרי ֲהַבאי. ֵעיֶניָה ֶׁשל ִאּמֹו ָהַאְלָמָנה ָּדְמעּו ַעל ּגֹוָרלֹו ְוִהיא ִהְתַחְּנָנה ֵאָליו ְלַבל ָיסּור 
ִמן ַהֶּדֶר, ַא ְּבָנּה ְיִחיָדּה ִהְפָנה ָלּה ֶאת ָעְרּפֹו. ּתֹו ְזַמן ָקָצר ָעַזב ֵאִלָּיהּו ֶאת ַהַּבִית, ָּפָנה ְלִהְתּגֹוֵרר 

ְּבַאַחת ֵמַהִּדירֹות ַהָּנאֹות ֶׁשָּיַרׁש ֵמָאִביו ְוֵהֵחל ְלִהְתהֹוֵלל ִעם ַנֲעֵרי ַהּׁשּוַלִים ֶׁשָּבִעיר.

ִּבְמִהירּות ַרָּבה ָהַל ֵאִלָּיהּו ִמֶּדִחי ֶאל ֶּדִחי. ַּכָּמה ָיִמים ֶטֶרם ַחג ַהֶּפַסח הֹוִדיַע ִלְבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ִּכי הּוא 
עֹוֵמד ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַחג ְּבֵבית ָמלֹון ֶׁשל ּגֹוִיים ְּבַצְוָּתא ִעם ֵרָעיו ַהּפֹוֲחִזים. ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ָחׁשּו ִּכי ִהִּגיעּו 
ַמִים ַעד ָנֶפׁש ּוִמֲהרּו ִלְפנֹות ְּבֶאְמָצעּות ַרִּבי ָּברּו, ְקרֹוָבם, ֶאל ְּבֵני ְירּוָׁשַלִים ֶׁשַּיֲעִתירּו ִּבְתִפָּלה ַּבֲעבּור 

ַהֵּבן ָהאֹוֵבד ַעל ַיד ְׂשִריד ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו.

ַהַּמֲעָרִבי,  ַהּכֶֹתל  ְלַיד   ֶׁשֶּנֱעַר ַהְּתִפָּלה  ַמֲעַמד  ְלַאַחר  ַלְיָלה  ָחֵמץ,  ְּבִדיַקת  ְּבֵליל  ָקָרה.  ֵיָאֵמן  ַהֹּלא 
ַהְּׁשבּוָרה.  ָהַאְלָמָנה  ֶׁשל  ֵּביָתּה  ֶּדֶלת  ַעל  ָרפֹות  ְנִקיׁשֹות  ִנְׁשְמעּו  ַלְיָלה  ְּבִאיׁשֹון   .ַהַּמְהָּפ ִהְתחֹוֵלל 

ְּכֶׁשהּוַסט ַהִּוילֹון ֶׁשִּלְפֵני ַהֶּדֶלת ִנְדֲהָמה ָהֵאם ִלְמצֹא ֵמֲאחֹוָריו ֶאת ְּבָנּה ַהָּיִחיד.

ִמִּפי  ֶנֶעְתקּו  ַהִּמִּלים  ַהַּבִית.  ִמְפַּתן  ַעל  ַרְגלֹו  ְלַהִּציג  ֵהֵעז  ְּבֶטֶרם  ַהֵּבן  ִהְתַחֵּנן  ִלי",  ִסְלִחי  ִאָּמא,  "ָאָּנא, 
ָהֵאם. ִהיא ִמֲהָרה ִלְפּתַֹח ֶאת ֶּדֶלת ַהַּבִית ִלְרָוָחה ְוִקְּבָלה ִּבְזרֹועֹות ְּפתּוחֹות ֶאת ְּבָנּה ֶׁשָּנַפל ַעל ַצָּואָרּה 

ּוָבָכה ְּכִתינֹוק.

ַּדּקֹות ֲאֻרּכֹות ָחְלפּו ַעד ֶׁשִּנְרַּגע ַהֵּבן ְוֵהֵחל ְלַסֵּפר ֶאת ִסּפּורֹו:

"ֶאְתמֹול ִּכְבָכל ַלְיָלה ִהְתהֹוַלְלִּתי ִעם ֲחֵבַרי ְּבֶמֶׁש ַהּיֹום ֻּכּלֹו. ָהֶעֶרב ָיַרד ְוַׁשְבִּתי ְלֵביִתי ָׁשתּוי ַלֲחלּוִטין. 
ִמָּיד ָצַנְחִּתי ַעל ַהִּמָּטה ְוִנְרַּדְמִּתי ִּבְבָגַדי. ֶאָּלא ֶׁשָאז הֹוִפיָעה מּוִלי ְּדמּותֹו ֶׁשל ַאָּבא. ֲאִבי, ר' ִהיְרְׁשל, 
 ,ְּבִני ֵאִלָּיהּו ָּברּו ,ֵאִלָּיהּו ָּברּו' הֹוִפיַע ְלָפַני ְּבָפִנים ֲחמּורֹות ֵסֶבר ְּכֶׁשהּוא קֹוֵרא ֵאַלי ְּבקֹול ִמְתַחֵּנן: 

ֲחזֹר ְּב! ֲחזֹר ְּב ְּבֶטֶרם ִיְהֶיה ְמֻאָחר!'.

ִהְתעֹוַרְרִּתי ִּבְבָעָתה ְוִנִּסיִתי ְלַׁשְחֵזר ֶאת ַהֲחלֹום, אּוָלם ָהֲעֵיפּות ִהְכִריָעה אֹוִתי ְוׁשּוב ִנְרַּדְמִּתי, ַא א 
ִלְזַמן ָארֹ... ְּדמּותֹו ֶׁשל ֲאִבי ׁשּוב הֹוִפיָעה ַּבֲחלֹוִמי ְוהּוא ָקָרא ְלֶעְבִרי ְּבקֹול ֶׁשֵאינֹו ִמְׁשַּתֵּמַע ִלְׁשֵני 
ָּפִנים: 'ֵאִלָּיהּו ָּברּו, ֲעזֹב ָנא ֶאת ְּדָרֶכי ָהָרעֹות ְוׁשּוב ְלֵביְת ּוְלאַֹרח ַחִּיים ְיהּוִדי ְּכִמֶּקֶדם!'. ַּגם ַהַּפַעם 
'ֵאִלָּיהּו ָּברּו, זֹו  ָחמּור ְוַתִּקיף:  ֵאַלי ְּבקֹול  ַהְּׁשִליִׁשית ְוָצַעק  ֲאִבי ַּבַּפַעם  ֶׁשָאז, הֹוִפיַע  ֶאָּלא  ִנְרַּדְמִּתי, 
ַהַּפַעם ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשֲאִני ַמְתֶרה ְּב: קּום ִמְּׁשָנְת, ֲעזֹב ֶאת ַּדְרְּכ ַהְּנלֹוָזה ְוׁשּוב ְלֵבית ִאְּמ ְּכִמֶּקֶדם, 

'!ִּכי ַרע ָוַמר ִיְהֶיה ּגֹוָרְל א ֵּכן ֲהֵריִני ְלַהְזִהיְר ֶׁשִאם

ַהַּפַעם א ָהִייִתי ְמֻסָּגל ָלׁשּוב ְוִליׁשֹן. ַקְמִּתי ִמִּמָּטִתי ְּבֶבָהָלה, ָעִטיִתי ָעַלי ֶאת ְמִעיִלי ָהֶעְליֹון ְוַרְצִּתי ָּכל 
..."?ַהְתַקְּבִלי אֹוִתי ַּבֲחָזָרה ְלֵביֵת .ִאָּמא. ַוֲהֵרי ֲאִני ָּכאן ְלָפַנִי ,עֹוד רּוִחי ְוַנְפִׁשי ֶאל ֵּביֵת

ׁשּובֹו ֶׁשל ֵאִלָּיהּו ָּברּו ְלֵחיק ַעּמֹו ּוְלֵבית ִאּמֹו ָהַפ ְלִׂשיַחת ַהּיֹום ְּבִמיְנְסק. ַעד ְמֵהָרה ָנפֹוָצה ַהְּׁשמּוָעה 
ְוִהְּכָתה ַּגִּלים. ַהּכֹל ֵהִבינּו ִּכי ְּתִפָּלָתם ֶׁשל ְּבֵני ְירּוָׁשַלִים ַּבָּמקֹום ַהְּמֻקָּדׁש ְּביֹוֵתר ְלַעֵּמנּו ִהיא זֹו ֶׁשָּפְתָחה 

ֶאת ַׁשֲעֵרי ַהְּתׁשּוָבה ִלְפֵני ֵאִלָּיהּו.

עֹוד ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ִהְתעֹוְררּו ַּכָּמה ִמִּנְכְּבֵדי ָהִעיר ּוְברֹאָׁשם ְּבֵני ִמְׁשַּפַחת ְזִלידֹוִביץ, ַלֲערֹ ַמְגִּבית ְלטֹוַבת 
ֲעִנֵּיי ְירּוָׁשַלִים ֲאֶׁשר ִמֶּזה ְזַמן ַרב ִנּסּו ְלעֹוְרָרם ַעל ְמצּוַקת ַהִּדּיּור ַהֲחִריָפה ַהְּמַאֶּיֶמת ַעל ִקּיּום ַהִּיּׁשּוב 
ֶׁשִּמחּוץ ַלחֹומֹות. ְּבַמֲהַל ַהַּמְגִּבית ֶנֱאַסף ְסכּום ָעצּום. ְלַאַחר ֶׁשִּנְׁשְלָחה ַהְּתרּוָמה ַהִּנְכָּבָדה ִלירּוָׁשַלִים 
זֹו  ֶחְלָקה  ַעל  'ְּבַצְלֵאל'.  ִלְרחֹוב  ִיְׂשָרֵאל'  'ְּכֶנֶסת  ְׁשכּוַנת  ֵּבין  ְּגדֹוָלה  ֲאָדָמה  ֶחְלַקת  ְּתמּוָרתֹו  ִנְרְּכָׁשה 

הּוְקמּו 'ָּבֵּתי ִמיְנְסק' ֶׁשָּבֶהם ָּדרּו ַרִּבים ִמּטֹוֵבי ָּבֶניָה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים.

(ְׁשלֹוָשה ּדֹורֹות ִּבירּוָׁשַלִים עמ' 65)

ְלִחִּכי  ִנְמְלצּו  ָמה  ִמְדְּברֹוָתיו,  ַּפֲעֵמי  ָּנאוּו  ָמה  ָזָהב,  ְּבתֹוֵרי  ְמֻקָּׁשִרים  ַהֶּזה  ַהִּמְזמֹור  ְּפסּוֵקי  "ָּכל 
ִאְמרֹוָתיו. ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵח – ָיבֹא ְוִיְטעֹום צּוף ְּדַבׁש, ִאְמֵרי נַֹעם, ָמתֹק ַלֶּנֶפׁש ּוַמְרֵּפא ָלֶעֶצם ַהָּׁשבּור 
ִמַּכְבֵלי ַּבְרֶזל ַהָּגלּות ַהֶּזה ּוִמּבֹור ַהָּיגֹון ְוָהֲאָנָחה, ְלַבֵּׂשר ֲעָנִוים ְויֹוִסיפּו ַּבה' ִׂשְמָחה; ַּתַחת רּוַח ֵּכָהה – 
ַמֲעֵטה ְתִהָּלה, ּוִמּתֹו ָצָרה ְוצּוָקה – ְרָוָחה ְוַהָּצָלה" (ִמּתֹו ִּדְבֵרי ַהַּיֲעֵב"ץ ְּבִסּדּורֹו ַעל ִמְזמֹור 'ִּכי טֹוב ַזְּמָרה').

ַהִּמְתּבֹוֵנן ְוַהְּמַעֵּין ַּבִּמְזמֹור ַהִּנְפָלא ֶׁשְּלָפֵנינּו ַיְבִחין ְּבִהְתַקְּימּות ִּדְבֵרי ַהָּזָהב ֶׁשל ַהַּיֲעֵב"ץ; ְּפסּוָקיו 
ּוְמֻׁשָּלִבים  ַהָּגלּות,  ְיגֹון  ֵמעֶֹמק  ַהְּׁשבּורֹות  ַלְּנָפׁשֹות  ּוַמְרּגֹוַע  נַֹחם  ְּבַטְלֵלי  ֻּכָּלם  ְספּוִגים  ּוִמּלֹוָתיו 
ְּבִעְנְיֵני מּוָסר ְּבַכָּמה ִעְנָיִנים ָהעֹוְמִדים ִּביסֹוד ֱאמּוָנֵתנּו, ְּכַהְׁשָּגַחת ה', ְּבִריַאת ָהעֹוָלם, ָׂשָכר ָועֶֹנׁש, 

ֱאמּוָנה ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח ָועֹוד.

ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר – ְלַזֵּמר ֵלאֵקינּו
ּדֹוֶמה ִּכי ָהִעְנָין ַהֶּמְרָּכִזי ְּבִמְזמֹור ֶזה ָטמּון ִּבְפִתיָחתֹו: "ַהְללּוָיּה – ִּכי טֹוב ַזְּמָרה ֱאֵקינּו!", ְּבִמִּלים 
ְּפׁשּוטֹות ּוְברּורֹות ֵאּלּו ַמְגִּדיר ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום ֶאת ַהִּסָּבה ַהֶּמְרָּכִזית ֶׁשְּבִגיָנּה ָעֵלינּו ַלֲעסֹק 
ְּבֶזֶמר ּוְבֶׁשַבח ִלְכבֹוד ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר – "ִּכי טֹוב!". ָּכ ַּגם ָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל ְּבָפסּוק ַאֵחר (ְּתִהִּלים צב 
ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ֱאֵקינּו  ִלְפֵני  ּוְבִזְמָרה  ְּבִׁשיָרה  ָהֲעִמיָדה   – ֶעְליֹון"   ְלִׁשְמ ּוְלַזֵּמר  ַלה'  ְלהֹדֹות  "טֹוב  ב): 
ִהיא ַהָּדָבר ַהָּיִחיד ֶׁשִּנָּתן ְלַהְגִּדירֹו 'טֹוב', ּומֹוִסיף ַהָּכתּוב ּומֹוִדיֵענּו ִּכי ֵאין ַהָּדָבר ְּבֶגֶדר 'חֹוב' ֶׁשֵּיׁש 

ְלפֹוְרעֹו, ֶאָּלא הּוא ַּגם ָנִעים – "ִּכי ָנִעים ָנאָוה ְתִהָּלה" ('ַׁשֲעֵרי אֹוָרה' ח"א עמ' קטז).

ֶׁשָּבּה  ַהָּגלּות,  ִלְתקּוַפת  ִמְתַיֲחִסים  ֶׁשְּפסּוָקיו  ֶזה  ְלִמְזמֹור  ַהּנֹוֵגַע  ְּבָכל  ִּבְמֻיָחד  ֲחׁשּוָבה  זֹו  ְיִדיָעה 
ֶׁשֵאין  ְולֹוַמר  ִלְטעֹות  ָמקֹום  ָהָיה  ַוֲהֵרי  ְלַתֲחלּוֵאינּו.  ְורֹוֵפא  ְּפָצֵעינּו  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  חֹוֵבׁש 
ָראּוי ְלַהֵּלל ִּבְזַמן ָקֶׁשה ֶזה. ִחֵּדׁש ָלנּו ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ִּכי ַהִּזְמָרה ֵלאֵקינּו ֵאיָנּה ְּתלּוָיה 

.(ֶלֶחם ַרב' ע"פ ַאְלִׁשי') ְּבַמָּצב ָּכֶזה אֹו ַאֵחר, ֶאָּלא ִהיא ִּבְבִחיַנת 'ָּדָבר-טֹוב' ֵמֲחַמת ַעְצָמּה

'ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה' (ַׁשַער ַהִּׁשיר) ִּבְלׁשֹונֹו ְספּוַגת ָהֶרֶגׁש: "ָראּוי ָלָאָדם ִלְׂשמַֹח  ְּכִפי ֶׁשָּכַתב ַּבַעל 
ִׂשְמָחה ֲעצּוָמה ְוִלֵּתן הֹוָדָאה ֲעצּוָמה ְּבִלּבֹו ְלַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמֹו ְוִיְתַעֶּלה, ַעל ֶׁשִּזָּכה אֹותֹו ַּגם ֵּכן 

ְלַזֵּמר ּוְלַׁשֵּבַח ְלִיְתָּבַר ְׁשמֹו".

ְוַהָּגאֹון ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ ָזָצ"ל ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ְּבִמְכָּתב ֶׁשּבֹו ְמָפֵרט ֶאת ֵסֶדר ְּתִפָּלתֹו (ִנְדַּפס ְּברֹאׁש 
ֵסֶפר 'אֹור ַהָּׁשִנים'): "...ֲאֶׁשר ַעל ָהרֹב, ַהִּצּבּור אֹוְמִרים ַקִּדיׁש ַעל ָעֵלינּו, ַוֲאִני ֲעַדִין ַּבֲעִמיָדה – זֹו ְּתִפָּלה, 

ְוִאם ִּכי ִיְלֲעגּו ָעַלי ְוָצֲחקּו ְצִעיִרים, ֲאִני ֵמַהֶּנֱעָלִבים ָּבֶזה, ְוֶזה ֶחְלִקי ִמָּכל ֲעָמִלי, ָׁשָעה זֹו ֶׁשֲאִני עֹוֵמד 
ִלְפֵני ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה...".

ְמַעְנֵין ְלַצֵּין ָּכאן ֶאת ֶׁשָּכַתב ְּבִסּדּור ַהְּׁשָל"ה ְּבֶדֶר ֶרֶמז, ִּכי ק"ב ְּפָעִמים ֻהְזַּכר ַהּׁשֶֹרׁש 'ֶזֶמר' ְּבֵסֶפר 
'ֱאֵקינּו'  ְּכִמְנַין   – ַזְּמָרה'  טֹוב  ִּכי  'ַהְללּוָיּה  ַהָּכתּוב:  ָּכאן  ֶׁשָרַמז  ְוֶזהּו  'ֱא-ֵהינּו',  ְּכִמְנַין  ַהְּתִהִּלים, 

ַהֻּמְזָּכִרים ְּבֵסֶפר ְּתִהָּלה.

ם ה' ּבֹוֵנה ְירּוָׁשלִַ
ָּכָאמּור, ַהִּׁשיָרה ְוַהִּזְמָרה ֵלאֵקינּו ְראּויֹות ַוֲחׁשּובֹות ֵמֲחַמת ַעְצָמן, אּוָלם ֵמִעּיּון ְּבִסְפֵרי ַהְּמָפְרִׁשים 
ַהְּגֻאָּלה.  ּבֹוא  ֶאת  ְלָקֵרב  ְּכֵדי  ַאף  ָּבֶהן  ְוֵיׁש  יֹוֵתר,  ָּבֶהן  ְלַהְרּבֹות  ֵיׁש  ַהָּגלּות  ִּבְזַמן  ַאְדַרָּבה,  ִּכי  ִנָּוַכח 
ם ה'': "ְּכֵׁשם ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  ַּכְּמבָֹאר ַּבִּמְדָרׁש ('ׁשֹוֵחר טֹוב' ְּתִהִּלים קמז) ַעל ַהָּפסּוק 'ּבֹוֵנה ְירּוָׁשלִַ

ֶמֶל ְּבַהֵּלל ּוִבְזִמירֹות, ָּכ ְירּוָׁשַלִים ֵאיָנּה ִנְבֵנית ֶאָּלא ְּבַהֵּלל ּוִבְזִמירֹות".

זֹו  ִהיא  ַעְצָמּה  ַהָּגלּות  ֶׁשַּדְוָקא  ִמְסַּתֵּבר  ִּכי  טו)  ְּדרּוׁש  (ח"א  ְּדַבׁש'  'ַיֲערֹות  ַּבַעל  ָּכַתב  ִחּדּוׁש  ְּבֶיֶתר 
ֶׁשֲעׂשּוָיה ִלְגרֹם ָלנּו ְלַזֵּמר, ֶׁשֲהֵרי ְּבִפְרֵקנּו ֶנֱאָמר: 'ַזְּמרּו ֵלאֵקינּו ְבִכּנֹור', ְוא ְלִחָּנם ָנַקט ַהָּכתּוב 
ָעֵרב  ְצִלילֹו   ָּכ יֹוֵתר,  ִניָמיו  ֶאת  ֶׁשּדֹוֲחִקים  ְּכָכל  ֶׁשִּכּנֹור,  ֶׁשְּכִפי  ְלַלְּמֵדנּו  ְּכֵדי  ֶאָּלא  'ְּבִכּנֹור',  ַּדְוָקא 
ְלִרּבֹון  יֹוֵתר  ֵעיֵניֶהם  ְנׂשּואֹות   ָּכ ַּבָּגלּות,  יֹוֵתר  ּוְמֻיָּגִעים  ְּדחּוִקים  ֶׁשֵהם  ְּכָכל  ִיְׂשָרֵאל   ָּכ יֹוֵתר, 

ָהעֹוָלִמים, ּוְנִגיָנָתם ְוִזְמָרָתם ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִמְתַרּבֹות יֹוֵתר. 

עֹוד נּוַכל ְלָהִבין זֹאת ַעל ִּפי ָמה ֶׁשֵּבֵאר ַּבַעל 'ִׂשיַח ִיְצָחק' (ַּבִּסּדּור 'ִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל') ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ַהְּידּוָעה; 
ם ה'', ּוְמַסֵּים ִּבְלׁשֹון ָעִתיד: 'ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל ְיַכֵּנס'? ִמְּפֵני ָמה ּפֹוֵתַח ַהָּפסּוק ִּבְלׁשֹון הֹוֶוה: 'ּבֹוֵנה ְירּוָׁשלִַ

ִּבְראֹוָתם  ַלְּגֻאָּלה,  ִמִצִּפָיָתם  ֶׁשִהְתַרּפּו  ֲאָנִׁשים  ְלאֹוָתם  ַמֲעֶנה  נֹוֵתן  ֶזה  ָּפסּוק  ִיְצָחק':  ַה'ִּׂשיַח  ֵּבֵאר 
ם ה'' – ְּדעּו ָלֶכם  ֶׁשְּכָבר ָעַבר ָקִציר ְוָכָלה ַקִיץ, ַוֲעַדִין א נֹוְׁשעּו; ֲעֵליֶהם ָאַמר ַהָּכתּוב: 'ּבֹוֵנה ְירּוָׁשלִַ
ִּכי א ַרק ֶּבָעִתיד, ֶאָּלא ַאף ַּבהֹוֶוה עֹוֵסק ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּכל ָהֵעת ְּבִבְנַין ְירּוָׁשַלִים, ִּכי ַהִּמְתּבֹוֵנן 
ּוְלאֹוָתּה  ַמָּטָרה  ְלאֹוָתּה  נֹוֲעדּו  ֻּכָּלם  ִּכי  ַיְבִחין  ַלְּבָקִרים  ֲחָדִׁשים  אֹוָתנּו  ַהּפֹוְקִדים  ַהְּמאָֹרעֹות  ְּבָכל 
ַּתְכִלית – ְלָקֵרב ֶאת ּבֹוא ַהְּגֻאָּלה ּוְלָהִחיׁש ֶאת ִּבְנַין ְירּוָׁשַלִים, ְוָעֵלינּו ְלַהֲאִמין ִּכי ַּכֲאֶׁשר ַיִּגיַע ַהּמֹוֵעד 

ְוַהְּזַמן ָהָראּוי, ֲאַזי ֶנֱחֶזה ֻּכָּלנּו ְּבִהְתַּגְׁשמּות ַהָּכתּוב: 'ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל ְיַכֵּנס'.

ַהּנֵֹתן ֶׁשֶלג ַּכָּצֶמר...
ה ִנְפָלא ִסֵּפר ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ַאְבַרְמְסִקי ָזָצ"ל ַעל אֹודֹות ְּתקּוַפת ָּגלּותֹו ְּבִסיִּביר ַהְּקפּוָאה: ַמֲעֹשֶ

"ְּבַהִּגיֵענּו ְלִסיִּביר ִהְלִּביׁשּונּו ָהְרָׁשִעים ִּבְבָגִדים ַּדִּקים ּוְקִליִלים, ִּכְבָיכֹול ֵאיֶנּנּו ִנְמָצִאים ְּבָמקֹום ֶׁשּבֹו 
ְלִעִּתים ָצְנחּו ַהֶּטְמֶּפָרטּורֹות ְלַאְרָּבִעים ַמֲעלֹות ִמַּתַחת ָלֶאֶפס. ִאם א ַּדי ְּבָכ, ָּפְקדּו ָהְרָׁשִעים ָעַלי 

ְוַעל ֶיֶתר ַה'ּפֹוְׁשִעים' ֶׁשָהיּו ִאִּתי, ָלרּוץ ְּבָכל ּבֶֹקר ְּבַרְגַלִים ְיֵחפֹות ַעל ְּפֵני ַהֶּקַרח...

ַרִּבים ְסִביִבי ֵמתּו ִּכְזבּוִבים ַרק ִמּתֹו ֶׁשֹּלא ָׂשְרדּו ַּבְּכפֹור ָהַעז. ַאף ֲאִני ִחַּׁשְבִּתי ְלִהָּׁשֵבר, אּוָלם ָאז 
ָנָׂשאִתי ֵעיַני ַלָּׁשַמִים ְוָאַמְרִּתי: 'ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, יֹוֵדַע ֲאִני ִּכי ַהּכֹל ָנתּון ִּביֵדי ָׁשַמִים חּוץ ִמִּציִנים 
ּוַפִחים (ע"ז ג ב), ַא ִהְּנ יֹוֵדַע ִּכי ַהָּדָבר ָאמּור ַרק ְּכַלֵּפי ִמי ֶׁשְּמֻסָּגל ְלִהָּׁשֵמר ִמָּכ. ֲאִני, ֵאיִני ְמֻסָּגל 
ַּבַּמָּצב ַהּנֹוְכִחי ִלְׁשמֹר ַעל ַעְצִמי, ְוִאם ֵּכן חֹוַבת ַהְּׁשִמיָרה חֹוֶזֶרת ֵאֶלי. ָאָּנא, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָהֵגן 

ָעַלי ְּבַרֲחֶמי ֶׁשֹּלא ָאמּות ֵמַהּקֹר'.

"ְראּו ֶזה ֶּפֶלא", ִסֵּים ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ֶאת ִסּפּורֹו, "ַאף ֶׁשִּמִּטְבִעי ָהִייִתי ַּבַעל ּגּוף ָחלּוׁש ְוחֹוָלִני, ְועֹוד 
ִמְּנעּוַרי ָרִגיל ָהִייִתי ַלֲחלֹות ְּפָעִמים ִמְסָּפר ְּבָכל חֶֹרף ֵמֲחַמת ַהּקֹר, ְּבָכל זֹאת א ָחִליִתי ְּבִסיִּביר 
ֲאִפּלּו ַּפַעם ַאַחת. ַחְׁשִּתי ִּכְבָיכֹול ַמְמִטיר ָעַלי ַהּבֹוֵרא ְּבַרֲחָמיו, ֶצֶמר ְמַחֵּמם ַּתַחת ֶׁשֶלג ַמְקִּפיא" 

('ִּפְרֵקי ַחִּיים – ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ַאְבַרְמְסִקי', עמ' 23).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ם ה' ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל ְיַכֵּנס ּבֹוֵנה ְירּוָׁשלִַ

ע טּתַ בבּבָָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ה' לם

ווור פפּפּ ססִסִ ם
ָרה ֱאלֵֹקינּו י טֹוב ַזּמְ ַהְללּוָי-ּה ּכִ

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


