
י ֵתֵצא ת ּכִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַהִּנָּצחֹון ָּתלּוי ַּבְּתִפָּלה
"ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל אְֹיֶביךָ ּוְנָתנֹו ה' ֱאֶקיךָ ְּבָיֶד" (כא י)

ְּבֶדֶר ֶרֶמז ָּכַתב ַרִּבי ְׁשמֹה ָאָב"ד לּוְּבִלין:

'ִּכי ֵתֵצא' ְּבִגיַמְטִרָּיה 'הְַתִּפָלּה', ִמָּכאן ֶׁשִעַּקר ַהְצָלָחָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל 
(ְרֵאה  ֲחָז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ַּבְּתִפָּלה.  ְּבִהְתַחְּזקּוָתם  ָּתלּוי  ַּבִּמְלָחָמה 
במ"ר כב ג) ֶׁשְּכֶנֶגד ָּכל ֲחלּוץ ָצָבא ֶׁשָהָיה יֹוֵצא ְלִמְלֶחֶמת ַהִּמְצָוה, 

ָהיּו ׁשֹוְלִחים ִאיׁש ֶׁשַּיֲעמֹד ִּבְתִפָּלה.
'ֵסֶפר ַהִּגיַמְטִרָּיאֹות'

ְּבאֹותֹו ִעְנָין הֹוִסיף ְוָדַרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ַזְלָמן ֱאֶרְנַרִייךְ ִמַּׁשאְמלֹוי:

ַאף ֵמֶהְמֵׁש ַהָּפסּוק נּוַכל ִלְלֹמד ַעל ֶחְלָקּה ַהַּמְכִריַע ֶׁשל ַהְּתִפָּלה 
'ְּפִריַׂשת  הּוא  ַהְּתִפָּלה  ֵמֶחְלֵקי  ֶאָחד  ֶׁשֲהֵרי  ַהִּמְלָחָמה,  ְּבִנְצחֹון 
ַּכַּפִים' ְּכִפי ֶׁשָאַמר מֶֹׁשה ְלַפְרעֹה (ְׁשמֹות ט כט): "ְּכֵצאִתי ֶאת ָהִעיר 
ְּבָאְמרֹו:  ַהָּכתּוב  ָּכאן  ָרַמז  זֹאת  ּוְלֻעְבָּדה  ה'",  ֶאל  ַּכַּפי  ֶאת  ֶאְפרֹׂש 
ַּכַּפִים  ִּבְפִריַׂשת   –  "ְּבָיֶד" ִּבְזכּות  ְוֵכיַצד?  ֱאֶקיךָ",  ה'  "ּוְנָתנֹו 

.ַאְבֵני ַהָּמקֹום' – ֶאֶבן ָהֵרַחִים נטֶׁשִּבְתִפָּלְת'

'ּוְנָתנֹו' ִּבְזכּות 'ְוָׁשִביָת ִׁשְביֹו'
"ּוְנָתנֹו ה' ֱאֶקיךָ ְּבָיֶד ְוָׁשִביָת ִׁשְביֹו" (כא י)

ְוִנַּגׁש  ַהִּמְלָחָמה  ֶאל  ְּכָקָרְבֶכם  ב-ג): "ְוָהָיה  כ  (ְלֵעיל  ַהָּכתּוב  ִמְּלׁשֹון 
ַהּכֵֹהן ְוִדֶּבר ֶאל ָהָעם; ְוָאַמר ֲאֵלֶהם ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל", ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים 
(סֹוָטה מב ב): "ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ִמּׁשּום ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחי, ָאַמר ָלֶהן 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלִיְׂשָרֵאל: ֲאִפּלוּ א ִקַּיְמֶּתם ֶאָּלא ְקִריַאת ְׁשַמע 

ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית – ִאי ַאֶּתם ִנְמָסִרין ְּבָיָדם".

ֶרֶמז ְלִדְבֵרי ֲחָז"ל ָהֲאמּוִרים ָּדַרׁש ַרִּבי ַאְבָרָהם ְצִבי ַוִיס ָזָצ"ל ָאָב"ד 
ְלִהָּלֵחם  אֹוְיִבים  ָיקּומּו  ִאם  ְּבָפָרָׁשֵתנּו:  ַהָּכתּוב  ִמן  ֲאִחיֶעֶזר'  'ְנֵוה 
ָּבֶכם, ַאף ְּכֶׁשֵאין ְּבֶיְדֶכם ֵּדי ְזֻכּיֹות ְּכֵדי ְלִהָּנֵצל ִמָּיָדם, ֻמְבָטח ָלֶכם: 
"ּוְנָתנֹו ה' ֱאֶקיךָ ְּבָיֶד", ּוִבְתַנאי ֶׁשַּמְקִּפיִדים ַאֶּתם ַעל: "ְוָׁשִבי"ָת 
ִׁשְבי"ֹו" – ָראֵׁשי ֵּתבֹות: "ּוְמַיֲחִדים ִׁשְמ ְּבָכל יֹום ָּתִמיד ְואֹוְמִרים 

ְּבַאֲהָבה ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל" (ִמּתֹו ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית).
'ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם'

ִצָּפְרַנִים ְּכֶרֶמז ְלֻחְמַרת ַהֵחְטא
"ְוָעְׂשָתה ֶאת ִצָּפְרֶניהָ" (כא יב)

ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ֲחָז"ל (ב"ר כ יב) ֶׁשִּלְפֵני ַהֵחְטא ָהָיה ַמְלּבּוׁשֹו ֶׁשל ָאָדם 
ָהִראׁשֹון ָחָלק ַּכִּצּפֶֹרן ְוָנֶאה ְּכַמְרָּגִלּיֹות, ְוַאַחר ַהֵחְטא נֹוַתר ְלבּוׁש 
ַהּכֵֹהן  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ַהְּמֻקָּבל  ֵּפֵרׁש  ְוַרְגָליו,  ָיָדיו  ִצָּפְרֵני  ַעל  ַרק  ֶזה 

ִמְּצַפת ְּבֶדֶר ְּדָרׁש:  
ֶטֶרם   – ִצָּפְרֶניהָ"  ֶאת  "ְוָעְׂשָתה  ַהּתַֹאר  ִליַפת  מֹוָרה  ַהּתֹוָרה 
ֶמה   ;ַנְפֵׁש ֶחְׁשּבֹון  ַוֲעִׂשי   ַּדְעֵּת ְּתִני  ִיְׂשָרֵאל,  ִלְכַלל   ִהְצָטְרפּוֵת
ּוֶמה  ְוַהָּיִחיד,  ָהֶאָחד  ֶחְטאֹו  ְּבִגין  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֶׁשל  ְּבגֹוָרלֹו  ָעָלה 
ָעלּול ִלְהיֹות ּגֹוָרֵל ִאם ַּתְמִׁשיִכי ְּבַדְרֵּכ ַהְּנלֹוָזה, ָלֵכן ֵהיִטיִבי ֶאת 

ַמֲעַׂשִי ִלְפֵני ה'.
ְלַהִּביט  נֹוֲהִגים  ָאנּו  ה)  בא"א  ג  רחצ  ְמָגִדים'  'ְּפִרי  (ְרֵאה  ֶזה  ִמַּטַעם 
ַּבִּצָּפְרַנִים ִּבְׁשַעת ַהַהְבָּדָלה ְּבמֹוָצֵאי ַהַּׁשָּבת, ֶׁשֲהֵרי ְּבמֹוָצֵאי ַהַּׁשָּבת 
ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ִּבְתִפַּלת 'ַאָּתה חֹוַנְנָּתנוּ': "ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָהֵחל ָעֵלינּו 
ּוְמֻנִּקים  ֵחְטא  ִמָּכל  ֲחׁשּוִכים  ְלָׁשלֹום  ִלְקָראֵתנּו  ַהָּבִאים  ַהָּיִמים 
ִמָּכל ָעוֹן". ְוַהַהָּבָטה ַּבִּצָּפְרַנִים ֵיׁש ָּבּה ְּכֵדי ְלַלְּמֵדנּו 'ַקל ָוחֶֹמר': ִאם 
ָאָדם ָהִראׁשֹון ֶנֱעַנׁש ְּבֹעֶנׁש ּכֹה ָחמּור ַעל ֵחְטא ּבֹוֵדד ֶׁשָהָיה ּבֹו, 

ָמה ַנֲעֶנה ָאנּו ַהְּמֵלִאים ַּבֲחָטִאים ּוַבֲעוֹונֹות?!
'ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן' ַעל ַהּתֹוָרה

ְּתִפָּלה ּוְבָרכֹות ְּבקֹול – ְסֻגָּלה ְלַהְצָלָחה ַּבִחּנּו
"ִּכי ִיְהֶיה ְלִאיׁש ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ֵאיֶנּנּו ׁשֵֹמַע ְּבקֹול ָאִביו ּוְבקֹול ִאּמֹו" 

(כא יח)

הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַאף  ִּכי  ַהָּקדֹוׁש,  ָהֲאִר"י  ִּדְבֵרי  ֵהם  ְידּוִעים 
יֹוֵדַע ַמְחָׁשבֹות, ָאנּו ַמְקִּפיִדים ְלהֹוִציא ֶאת ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה ִמִּפינּו 
ֶאת  ַהּׁשֹוְמִעים  ֶׁשִּיְתעֹוְררּו  ְּכֵדי  ַהֵּלב,  ְּבִהְרהּור  ִמְסַּתְּפִקים  ְוֵאיֶנּנּו 
ִמן  ָהֲאִר"י  ָּדַרׁש  זֹאת  ְלַהְקָּפָדה  ֶרֶמז  ֵהם.  ַאף  ְוִיְתַּפְּללּו  ְּתִפָּלֵתנּו 
ֶאת  אֹוִציא   – ִּפי"  ְיַדֶּבר  ה'  "ְּתִהַּלת  כא):  (קמה  ִּבְתִהִּלים  ַהָּפסּוק 
ָוֶעד" –  ְלעֹוָלם  ָקְדׁשֹו  ֵׁשם  ָּבָׂשר  ָּכל   ִמִּפי, "ִויָבֵר ַהְּתִפָּלה  ִמּלֹות 

ְּכֵדי ֶׁשִּיְלְמדּו ִמֶּמִּני ַהּׁשֹוְמִעים, ְוַאף ֵהם ְיַהְּללּו ֶאת ה'.
ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק  ִמּמּוְנַקאְטׁש  ִהיְרׁש  ְצִבי  ַרִּבי  ָּדַרׁש  ִעְנָין  ְּבאֹותֹו 
ֻעְבָּדה  ִּכי  ָלַדַעת  הֹוָריו  ַעל   – ּומֹוֶרה"  סֹוֵרר  ֵּבן  ְלִאיׁש  ִיְהֶיה  "ִּכי 
זֹאת ִנְגְרָמה ִמּׁשּום ֶׁשְּבָנם ָּגַדל ְּבַבִית ֶׁשּבֹו "ֵאיֶנּנּו ׁשֵֹמַע ְּבקֹול ָאִביו 
ּבֹו  ֶנֱאָמרֹות  ֵאיָנן  ַההֹוִרים  ֶׁשל  ְוַהְּבָרכֹות  ַהְּתִפָּלה   – ִאּמֹו"  ּוְבקֹול 

'ִּתְפֶאֶרת ָּבִנים'ְּבקֹול ּוְבַכָּוָנה.

ֵיׁש ְּבנֹוֵתן ַטַעם ְלָהִביא ָּכאן ֶאת ֲאֶׁשר עֹוֵרר ָהַרב ַהַּצִּדיק ַרִּבי ַיֲעקֹב 
ֵמִאיר ֶׁשְכֶטר ְׁשִליָט"א, רֹאׁש ְיִׁשיַבת 'ַׁשַער ַהָּׁשַמִים', ְּבִמְכַּתב ִחּזּוק 

ְלׁשֹוְמֵעי ִלְקחֹו:
 ֶאת ַהָּבִנים ְוַהָּבנֹות ְלָבֵר ָראּוי ְלָהִניַח ְּבָרָכה ְּבָבֵּתי ִיְׂשָרֵאל ּוְלַחֵּנ"
ִּבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין ְּבקֹול ּוְבַכָּוָנה, ְוָכל ְּבֵני ַהַּבִית ַיֲענּו ַאֲחֵריֶהם ָאֵמן. 
ְוֵכן ִיְהֶיה ָנהּוג ְּבָכל ּבֶֹקר ֶׁשֶאָחד ִמְּבֵני ַהַּבִית ְיָבֵר ֶאת ָּכל ִּבְרכֹות 
ַהַּׁשַחר ְּבקֹול ּוִבְמִתינּות, ְוַיֲענּו ֻּכָּלם ַאֲחָריו ָאֵמן. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָּתנּוַח 

ַהְּבָרָכה ְּבַבִית ֶזה, ְוא ִיָּׁשַמע עֹוד ׁשֹד ָוֶׁשֶבר ִּבְגבּוֵלנּו".
'ַהְּמָבֵר ִיְתָּבֵר' עמ' סו

ַהִּמְתַּפֵּלל ַעל ֲחֵברֹו ַנֲעָנה ְּתִחָּלה
"ָהֵקם ָּתִקים ִעּמֹו" (כב ד)

ָּכ ָהָיה ַהַּצִּדיק ַרִּבי ִיְצָחק ִמּוֹוְרֶקא ּדֹוֵרׁש ָּפסּוק ֶזה:
"ָהֵקם" – ִאם ַּתְרִּגיל ַעְצְמ ְלִהְתַּפֵּלל ָּתִמיד ַעל טֹוַבת ֲחֵבְר, ֲאַזי 

ֻמְבָטח ְל ִּכי "ָּתִקים" –

ִּתָּוַׁשע ַאף ַאָּתה "ִעּמֹו", ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ב"ק 
צב א): "ָּכל ַהְּמַבֵּקׁש ַרֲחִמים ַעל ֲחֵברֹו ְוהּוא ָצִרי ְלאֹותֹו ָּדָבר – 

'ֵּבית ִיְצָחק'הּוא ַנֲעָנה ְּתִחָּלה".

ִּבְרַּכת 'ַמה ּטֹבּוֹ' נֹוְתָרה ַעל ַּכָּנּה
ֶאת   ְּל ֱאֶקיךָ  ה'  ַוַּיֲהפֹךְ  ִּבְלָעם  ֶאל  ִלְׁשמַֹע  ֱאֶקיךָ  ה'  ָאָבה  "ְוא 

ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה" (כג ו)

"ַהְּקָלָלה  ֶׁשֶּנֱאָמר:   ִמָּכ ֲחָז"ל  ִּדְּיקוּ  ב)  (קה  ַסְנֶהְדִרין  ְּבַמֶּסֶכת 
ִלְבָרָכה" – ִּבְלׁשֹון ָיִחיד, ִּכי ָּכל ִּבְרכֹוָתיו ֶׁשל ִּבְלָעם ָחְזרּו ִּבְרבֹות 
ּטֹבּו  "ַמה  ִּבְרַּכת:  ִמְּלַבד  ַהִּנְסֶּתֶרת,  ִּכְׁשִאיָפתֹו  ִלְקָלָלה  ַהָּיִמים 
אָֹהֶליךָ ַיֲעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתיךָ ִיְׂשָרֵאל" (ַּבִּמְדָּבר כד ה), ַהִּמְתַיֶחֶסת ְלָבֵּתי 

ְּכֵנִסּיֹות ּוְלָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות (ילק"ש ָּבָלק ֶרֶמז תשע) ֶׁשּנֹוְתָרה ַעל ַּכָּנּה.

ִמַּנִין ָלְמדּו ֲחָז"ל ֶׁשַּדְוָקא ְּבָרָכה זֹו נֹוְתָרה ַעל ַּכָּנּה?

ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ַאְבַרְמְסִקי: ְּבָכל ִּבְרכֹוָתיו ִהְתַיֵחס ִּבְלָעם 
ְלִיְׂשָרֵאל ִּבְלׁשֹון ִנְסָּתר, ְּכגֹון: "ִּכי ֵמרֹאׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנוּ" (ַּבִּמְדָּבר כג 
ט), ְוֵכן: "ה' ֱאָקיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבֹו" (ָׁשם כא), ִמְּלַבד ְּבָרָכה 
ַאַחת ִויִחיָדה ֶׁשִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה ִּבְלָעם ִּבְלׁשֹון נֹוֵכַח: "ַמה ּטֹבּו אָֹהֶליךָ 
ַיֲעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתיךָ ִיְׂשָרֵאל", ְלִפיָכ ַּכֲאֶׁשר ָנְקָטה ָּכאן ַהּתֹוָרה ִּבְלׁשֹון 
נֹוֵכַח: "ַוַּיֲהפֹךְ ה' ֱאֶקיךָ ְּל ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה", ֵהִביָנה ַהְּגָמָרא 

ֶׁשַהַּכָּוָנה ְלִבְרַּכת "ַמה ּטֹבּו" ַהִּמְתַיֶחֶדת ִּבְלׁשֹון ַהּנֹוֵכַח ֶׁשָּבּה.
'ֲחזֹון ְיֶחְזֵקאל'

ֲעִנַּית 'ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא' – ַהֶּדֶר ְלִנְצחֹון ַהֵּיֶצר 
"ִּכי ֵתֵצא ַמֲחֶנה ַעל אְֹיֶביךָ" (כג י)

ָׂשח ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי יֹוֵסף ְצִבי ִמְּגרֹוכֹוב:
ֶׁשל  ּוְסֻגָּלָתּה  ְּבַמֲעָלָתּה  ַרּבֹות  ִהְפִליגּו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
ְלַמְעָלה  ָׁשַמִים  ַרֲחֵמי  ַהְּמעֹוֶרֶרת  ַרָּבא'  ְׁשֵמיּה  ְיֵהא  'ָאֵמן  ֲעִנַּית 
(ַׁשָּבת  ֲחָכִמים  ֶׁשִהְבִטיחּו  ָמה  ּוְכֵעין  ָאָדם,  ֶׁשל  ֲעוֹונֹוָתיו  ּוְמַכֶּפֶרת 
קיט ב, ְוֵכן ָּדְרׁשּו בתיקו"ז ָחָדׁש קלב א ַעל ֲעִנַּית 'ָאֵמן'): "ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן 

ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבה ְמבָֹר ְּבָכל ּכֹחוֹ קֹוְרִעים לֹו ְּגַזר ִּדינֹו".
ַעל  ַמֲחֶנה  ֵתֵצא  "ִּכי  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק  ִלְמצֹא  נּוַכל   ְלָכ ֶרֶמז 
ִמָּכאן  'ַמְׁשִריָתא',  אּוְנְקלֹוס:  ִּתְרֵּגם  'ַמֲחֶנה'  ַהִּמָּלה  ֶאת   – אְֹיֶביךָ" 
ּוְלַנְּצחֹו,  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  מּול  ַלִּמְלָחָמה  ָלֵצאת  ָהָאָדם  ְמַבֵּקׁש  ֶׁשִאם 
 – ָּתִמיד'   ְמבָֹר ַרָּבא  ְׁשֵמיּה  ְיֵהא  'ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ְלַהְקִּפיד  ָעָליו 

'אֶֹהל יֹוֵסף'ָראֵׁשי ֵּתבֹות 'ַמְׁשִריָתא'. 

ַמּדּוַע א ִהְתַּפַּלְלָּת?!
"ְוִנְׁשַמְרָּת ִמּכֹל ָּדָבר ָרע" (כג י)

ָּדַרׁש ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ִּפיְנקּוס:
ְוַתֲחנּוִנים  ְּתִפָּלה  הּוא  ָרע"  ָּדָבר  "ִמּכֹל  ַהְּׁשִמיָרה  ֵמחֹוַבת  ֵחֶלק 
ָהָאָדם  ִהְתַרֵּׁשל  ִאם  ֵמַהִּנָּסיֹון.  ְלִהָּנֵצל  ְּבָיֵדינּו  ֶׁשְּיַסֵּיַע  ַהּבֹוֵרא  ִלְפֵני 
ִמְּלִהְתַּפֵּלל ַעל ָּכ ְוִנְכַׁשל – ֵיָעֵנׁש ַּגם ַעל ֶעֶצם ָהֻעְבָּדה ֶׁשֹּלא ִהְתַּפֵּלל.

ְּכַדְרּכֹו ֵּבֵאר זֹאת ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ְּבָמָׁשל ִנְפָלא:
ְּבֵבית  ִמּיּון  ַּבֲחַדר  ִמְׁשֶמֶרת  ְּכַאֲחַראי  ֶׁשֻּמָּנה  ְּברֹוֵפא  ה  ַמֲעֹשֶ
ַהחֹוִלים. ִאְתַּרע ַמָּזלֹו ּוְבַאַחד ַהֵּלילֹות ִהִּגיעּו ַלֲחַדר ַהִּמּיּון חֹוִלים 
ֶׁשִהְתַאֵּמץ  ַאף  ַעל  ְּביֹוֵתר.  ָקֶׁשה  ְּבַמָּצב  ֶחְלָקם  ַאַחת,  ְּבַבת  ַרִּבים 
ֶאת  ָמְצאּו  ֵמֶהם  ְוַכָּמה  ְּבֻכָּלם  ְלַטֵּפל  ִהְצִליַח  א  ּכֹחֹוָתיו,  ְּבָכל 
ָטַען  ְרפּוִאית,  ַרְׁשָלנּות  ַעל  ִנְתַּבע  ַּכֲאֶׁשר  ִליְצָּלן.  ַרְחָמָנא  מֹוָתם, 
ּוֵמֵעֶבר  ֵמַעל  ִהְׁשַּתַּדְלִּתי  ַלֲעׂשֹות?!  ָעַלי  ָהָיה  ָמה  "ְוִכי  ַלֲהָגָנתֹו: 
ְלכֹחֹוַתי...", ַא ָאז ֵהִטיַח ּבֹו ַהּׁשֹוֵפט: "ֵאין ִלי ְטָענֹות ְּכַלֶּפי ַעל 
ֶׁשֹּלא ִהְצַלְחָּת ְלַטֵּפל ְּבָכל ַהחֹוִלים. ַטֲעָנִתי ֵאֶלי ִהיא ַמּדּוַע א 

ִהְזַעְקָּת ֶעְזָרה!"
ַלּתֹוָרה  ְּבנֹוֵגַע  ִלְטעֹן  ָהָאָדם  ְיַנֶּסה  ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  ְּבִעְנָיֵננּו;  ַּגם   ָּכ
ְוַלִּמְצוֹות ֶׁשִּבֵּטל ִּכי ְקָׁשִיים ְוִנְסיֹונֹות ֶׁשָעְמדּו ְּבָפָניו ֵהם ֶׁשָּגְרמּו לֹו 
ַלֲחטֹא. ָעָליו ָלַדַעת ִּכי ָאז ִיְטֲענּו ְּכֶנְגּדֹו: "ָלָּמה א ָזַעְקָּת ְלֶעְזָרה? 

ַמּדּוַע א ִהְתַּפַּלְלָּת ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא ֶׁשְּיַסֵּיַע ְּבָיְד ַלֲעמֹד ַּבִּנָּסיֹון...?!"
'ִּתְפֶאֶרת ִׁשְמׁשֹון'

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

ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ְּכֶנֶגד ַהַּמִּזיִקים
"ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל אְֹיֶביךָ ּוְנָתנֹו ה' אֶקיךָ ְּבָיֶד" (כא י)

ְּבֵׁשם  לג)  א  ְקֵדמֹות'  ('ִמְדַּבר  ַהִחידָ"א  ִּדְבֵרי  ֵהם  ְידּוִעים 
ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַנְחָמן ּפּוָאה ִּכי ֲעִנַּית ִּתְׁשִעים 'ֲאֵמִנים' 
ְּביֹום ַמִּציָלה ֶאת ָהָאָדם ִמן ַהַּמִּזיִקים. ְוֵיׁש לֹוַמר ִּכי ִעְנָין 
'ָּכל  ֶזה ִנְרָמז ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ִּכי ֵּתֵצא" – ָראֵׁשי ֵּתבֹות 
 :ְל ֻמְבָטח   ָּכ ַעל  ַּתְקִּפיד  ְוִאם  ֲאֵמִנים',  ָצִדי  ַּתֲעֶנה  יֹום 
ַהָּבִאים  ֵמַהַּמִּזיִקים  ִּתָּנֵצל   –  "ְּבָיֶד ֱאֶקיךָ  ה'  "ּוְנָתנֹו 

ְלַהִּזיְקָך.
'ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶת'

ֲעִנַּית ָאֵמן ַמְרָּבה ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם
ְּביֹום ו' י"ג ֶּבֱאלּול ָיחּול יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ַהָּגאֹון ַהּנֹוָדע 

ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ִמַּבְגָּדד ַּבַעל 'ֶּבן ִאיׁש ַחי'. 
ָּכ ָּכַתב ַהָּגאֹון ַעל ַמֲאַמר ֲחָז"ל (ָנִזיר סו א): "ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַמְרִּבים ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם":

אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא.............. ררררררררררררררררּוּוּוּוּוּוּוּוּוּוּוּוּוּוּותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתָָָָָָָָָָָָָָָָָ בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבְְְְְְְְְְְ חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחַַַַַַַַַ רררררררררררררררררררררררררררררררר   ּבּבּבּבּבּבּבּבּבּבּבּבּבּבּבּבּבּבּבּבּבּבּבּבּבּבּבְְְְְְְְְְְְ חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחַַַַַַַַ ּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּׁשַַַַַַַַַ ככככככככככככככככככֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹותתתתתתתתתתתת     הההההההההההההַַַַַַ ררררררררררררררְְְְ ררררררררררררר   ּבּבּבּבּבּבּבּבּבּבּבּבּבִִִִִ יייייייייי  אאאאאאאאאאאאאאֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוֹוממממממממממממממממממֵֵֵֵֵֵֵ ננננננננננננִִִ םםםםםםםםםם אאאאאאאאאֲֲֲֲֲֲֲֲֲ ּגּגּגּגּגּגּגּגּגּגּגַַַַַַַ

ְלַהְרּבֹות  ַרב  ּכָֹחּה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְוָלֵכן  ְוַאְדנּו"ת,  ֲהָוָי"ה  ְׁשמֹות  ֶׁשל  ִחּבּור  ֵיׁש  ְּב'ָאֵמן' 
ְוַתְלִמיֵדיֶהם  ָאֵמן  ְוַלֲענֹות   ְלָבֵר ֶׁשִּתְּקנּו  ְוַרָּבָנן  ָמָרָנן   ּוְלִפיָכ ָּבעֹוָלם.  ָׁשלֹום 

ַאֲחֵריֶהם ֶׁשְּמעֹוְרִרים ְלַהְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ָּכָראּוי, ַמְרִּבים ֵהם ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם.
('ֶּבן ְיהֹוָיָדע' ָנִזיר סו א)
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ְּבִסְפרֹו  ַג'ְרָּבא  ֵמַחְכֵמי  ָחָדאד  ַמְכלּוף  ַרִּבי  ַהַּדְרָׁשן  ִמִּפי  ְוֻסַּפר  ַקְדמֹוִנים,  ִמִּפי  ִנְׁשַמע  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהִּסּפּור 
'ְּכַרֵחם ָאב'. ְּבִסּפּור ֶזה ֵיׁש ְּכֵדי ְלַהְנִחיל מּוָסר ְלָכל ָאָדם ַעל חֹוַבת ַהִּבָּטחֹון ַּבה' ְוֶׁשֹּלא ָיִׂשים ִמְבָטחֹו 

ְּבָבָׂשר ָוָדם ִּכי ַרק ַלה' ַהְּיׁשּוָעה.
ִאיׁש ָהָיה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּוְׁשמֹו ֶאְלָקָנה. ָעִׁשיר ָּגדֹול ָהָיה ָהִאיׁש ּוְכגֶֹדל ָעְׁשרֹו ֵּכן ּגֶֹדל ִצְדקֹוָתיו. ֵּביתֹו 
ָהָיה ָּפתּוַח ִלְרָוָחה ִּבְפֵני ָּכל ֲעִני ּוַמר ֶנֶפׁש, ּוְבטּוב ִלּבֹו ִחֵּלק ְּבָכל יֹום ָמזֹון ּוַמְׁשֶקה ְלִמְׁשְּפחֹות ֲעִנִּיים 

ְוֶאְביֹוִנים.
ְּברֹב ַהָּיִמים ִהְתַהֵּפ ָעָליו ַהַּגְלַּגל ְוהּוא ָהֳעַמד ְּבִנְסיֹון ָהֹעִני. ִמָּכל ְרכּוׁשֹו ָהַרב ֶׁשִאֵּבד ְּבִעְנָין ַרע, נֹוְתָרה 

לֹו ֵעז ַאַחת, ֵמֲחִליָבָתּה ָמָצא הּוא ְּכֵדי ִמְחָיתֹו ְּבדַֹחק ַרב.
ָהִעיר  ֶאל  ְּפָעָמיו  ָלִׂשים  ֶהְחִליט  ֵּכן  ַעל  ָהַאֲחרֹון,  ַּפְרָנָסתֹו  ְמקֹור  ָהֵעז,  ֵמָתה  ָמה  ְזַמן  ֶׁשַּכֲעבֹר  ֶאָּלא 
ַהְּגדֹוָלה, ָׁשם ִקָּוה ִלְמצֹא ֲעבֹוָדה ֶׁשְּתַסֵּיַע ְּבָידֹו ְלַהְגִּדיל ֶאת ַּפְרָנָסתֹו ְואּוַלי ַאף ָלׁשּוב ְלָיָמיו ַהּטֹוִבים 

ְּכִמֶּקֶדם.
ְּבַדְרּכֹו ֶאל ָהִעיר ִהְתַיֵּׁשב ֶאְלָקָנה ָלנּוַח ַּתַחת ֵעץ ֶׁשָעַמד ְּבַצד ַהֶּדֶר, ְוִהֵּנה הֹוִפיַע ְלָפָניו ִאיׁש ָלבּוׁש 
ִּבְבָגִדים ְּפׁשּוִטים ְוֵהֵחל ְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו ּוְלִהְתַעְנֵין ְּבַמֲעָׂשיו. ְּבַצר לֹו ִּתָּנה ֶאְלָקָנה ְּבָפָניו ֶאת ְיגֹונֹו, ֵּכיַצד 
ְּכֵדי  ָּבּה  ֶׁשִּיְהֶיה  ֲעבֹוָדה  ָּכל  ַאַחר  ֶׁשָּתר  ְוֶאְביֹון  ֶלָעִני   ָהַפ ֻמְפָלג  ֶׁשֵּמָעִׁשיר  ַעד  ֶּדִחי,  ֶאל  ִמֶּדִחי  ָיַרד 

ְלָהִביא ֶטֶרף ְלֵביתֹו.
ֲאֶׁשר  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו   ַהֶּמֶל ְׁשמֹה  ֶאָּלא  ֵאינֹו  ְּבָפָניו  ָהעֹוֵמד  ָהִאיׁש  ִּכי  ְּבַדְעּתֹו  ִׁשֵער  א  ֶאְלָקָנה 
ְּבַעְנְוָתנּותוֹ ָרִגיל ָהָיה ִמַּפַעם ְלַפַעם ְלסֹוֵבב ֵּבין ָעֵרי ַמְלכּותֹו ְּבִבְגֵדי ֶאְזָרח ְּפׁשּוִטים ֶׁשֵאיָנם ַמְסִּגיִרים 

ֶאת ַמֲעָמדֹו ָהָרם.
ְּכֶׁשָּׁשַמע ְׁשמֹה ֶאת ִסּפּורוֹ ֶׁשל ֶאְלָקָנה ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו. הּוא הֹוִציא ִּגָּליֹון ֵמֵחיקֹו, ָרַׁשם ָעָליו ְּבֻקְלמּוסוֹ 
ַּכָּמה ִמִּלים, ֲחָתמֹו ְּבַׁשֲעָוה ּוְנָתנֹו ְלֶאְלָקָנה ְּבָאְמרֹו: "ְלֵׁשם ָמה ָעֶלי ְלִהְתַאֵּמץ ָּכל ָּכ ְּכֵדי ָלתּור ַאַחר 
ַּפְרָנָסה? ְמסֹר ָנא ִמְכָּתב ֶזה ֶאל ְׁשמֹה ַהֶּמֶל ַהּיֹוֵׁשב ִּבירּוָׁשַלִים ְוהּוא ְּבַוַּדאי ַיֲעִניק ְּבָיְד ְנָדָבה ֲהגּוָנה 

"!ֶׁשִּיְהֶיה ָּבּה ְּכֵדי ְלהֹוִׁשיֲע
ָנַטל ֶאְלָקָנה ֶאת ַהִּמְכָּתב ִמיֵדי ַהֵהֶל ּוְטָמנֹו ֵּבין ֲחָפָציו ּתֹו ֶׁשהּוא ְמַגֵח ְּבִלּבֹו ַעל אֹותֹו ִאיׁש ָּפׁשּוט 
ַהחֹוֵׁשב ִּכי ִמְכָּתבֹו ַיְׁשִּפיַע ְלטֹוָבה ַעל ְׁשמֹה ַהֶּמֶל ַהָּגדֹול ְוֶהָחָכם ִמָּכל ָאָדם. חֶֹדׁש ָיִמים ָחַלף ֵמָאז 
אֹותֹו ְמאָֹרע. ְּבַמֲהָלכֹו ִנָּסה ֶאְלָקָנה ֶאת ַמָּזלֹו ְּבָכל ְמָלאָכה ֶׁשָּיכֹול ָהָיה ַלֲעסֹק ָּבּה, ּוְכָבר ָעַמד ָלׁשּוב 
ְלֵביתֹו ְּבַאְכָזָבה ּוְבֵיאּושׁ. ְלֶפַתע ִנְזַּכר ַּבִּמְכָּתב ֶׁשָּנַתן ְּבָידֹו אֹותֹו ָאָדם, ְוָעָלה ִהְרהּור ְּבִלּבֹו: ִמי יֹוֵדַע, 

אּוַלי ֵיׁש ַמָּמׁש ְּבִדְבֵרי ַהֵהֶל. ּוָמה ַאְפִסיד ִאם ֲאַנֶּסה?!
ְמקֹום  ִלירּוָׁשַלִים,  ַלֲעלֹות  ָּפָנה  ְלֵביתֹו  ָלׁשּוב  ִּבְמקֹום  ֲחָפָציו.  ֶאת  ֶאְלָקָנה  ָצַרר  זֹו  ַמְחָׁשָבה   ִמּתֹו
ַעְצמֹו  ָמָצא  ִמְסָּפר  ָיִמים  ַּכֲעבֹר   ַא ַקָּלה,  א  ּוְכָלל  ֲאֻרָּכה  ָהְיָתה   ַהֶּדֶר  .ַהֶּמֶל ְׁשמֹה  ֶׁשל  מֹוָׁשבֹו 

עֹוֵמד ֶאל מּול ַאְרמֹונֹו ַהְּמפָֹאר ֶׁשל ְׁשמֹה.
ְּבֶפַתח ָהַאְרמֹון ִנְּצבּו ׁשֹוְמִרים ֶׁשָּמְנעּו ִמָּכל ָזר ְלִהָּכֵנס. ֶאָּלא ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִהִּציג ֶאְלָקָנה ִּבְפֵניֶהם 

ֶאת ַהִּמְכָּתב ֶׁשְּבָידֹו, ִמָּיד ִנְרְּתעּו ַלֲאחֹוֵריֶהם ְּבִיְרַאת ָּכבֹוד ְוָאְמרּו לֹו: "ְׂשֵמִחים ָהִיינּו ִלְפּתַֹח ְּבָפֶני ֶאת 
ַהְּׁשָעִרים, ֶאָּלא ֶׁשְּבָׁשָעה זֹו ַהֶּמֶל ֵאינֹו ִנְמָצא ְּבֵביתֹו ֶאָּלא עֹוֵמד ִּבְתִפָּלה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוִאם ְמַבֵּקׁש 

ִהְּנ ְלפֹוְגׁשוֹ ָעֶלי ָלִׂשים ְּפָעֶמי ְלָׁשם".
ָּפָנה ֶאְלָקָנה ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ּוְבֶפַתח ָהֲעָזָרה ִהְבִחין ִּבְׁשמֹה ַהֶּמֶל ָהעֹוֵמד ִּבְתִפָּלתֹו, ָיָדיו ְּפרּוׂשֹות 
ֶאל ַהָּׁשַמִים ּוְתִפָּלתֹו ְמַהְדֶהֶדת ְּבקֹול ִמְׁשַּתֵּפ: "ָּבֵר ָעֵלינּו ה' ֱאֵקינוּ ֶאת ַהָּׁשָנה ַהּזֹאת ְוֶאת ָּכל ִמיֵני 

ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה, ְוֵתן ְּבָרָכה ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה"...
ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֶאְלָקָנה ֶאת ְּתִפַּלת ַהֶּמֶל, ָחְלָפה ּבֹו ַמְחָׁשָבה: ִאם ַהֶּמֶל ְׁשמֹה ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ִנְזַקק 
ֶׁשֶאְפֶנה  ָעִדיף  א  ְוִכי  ֶעְזָרה,  ְּבַבָּקַׁשת  ֵאָליו  ִלְפנֹות  ָעַלי  ַמּדּוַע  הּוא,   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ֶעְזָרה  ְלַבֵּקׁש 

ְיִׁשירֹות ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא?!
ִלְפֵני  ִּבְתִפָּלה  ִלְזעֹק  ְוֵהֵחל  ָּפָניו  ַעל  ָנַפל  ָהֶעְזָרה,  ִמִּפּנֹות  ְּבַאַחת  ֶאְלָקָנה  ֶנֱעַמד  ְלַמֲעֶׂשה  ִמַּמְחָׁשָבה 
ַהּׁשֹוֵכן ְּבִצּיֹון ִּכי ָיחּוס ִויַרֵחם ָעָליו ְויֹוִׁשיעֹו ְמָעְניֹו ּוִמַּמָּצבֹו ַהָּׁשֵפל. ִמֶּׁשִּסֵּים ְּתִפָּלתֹו ָּפָנה ָלׁשּוב ְלֵביתֹו 

ִמְּבִלי ָלֶגֶׁשת ֶאל ַהֶּמֶל, ּתֹו ֶׁשִּלּבֹו ָסמּו ּוָבטּוַח ִּביׁשּוַעת ה' ֶׁשָּתבֹוא ֵאָליו ְּכֶהֶרף ַעִין.
ְּבחֹוְזרֹו ְלֵביתֹו ֵהֵחל ֶאְלָקָנה ַלֲעסֹק ַּבֲחִטיַבת ֵעִצים. ְמָלאָכה ָקָׁשה ּוְמָפֶרֶכת ֲאֶׁשר ִסְּפָקה לֹו ְּכֵדי ָצְרכֹו 
ְּבִצְמצּום ַרב, ַא יֹוֵתר א ִהְרֵהר ִּבְקָׁשֵיי ַהַּפְרָנָסה ִּכי ִלּבֹו ָהָיה ָסמּו ּוָבטּוַח ַּבה' ֶׁשְּכֶׁשַּתִּגיַע ַהָּׁשָעה 

ַהְּנכֹוָנה ְיַחְּלֵצהּו ִמַּדּלּותֹו.
ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים ָעסּוק ָהָיה ֶאְלָקָנה ִּבְמַלאְכּתֹו ַהָּקָׁשה. ַהֶּׁשֶמׁש ָיְקָדה ַעל רֹאׁשֹו ְוַהֵּזָעה ָקְלָחה ִמֶּמּנּו 
ְּפָלִגים ְּפָלִגים. ְלָפָניו ָעַמד ֵעץ ָרָחב ְוָחסֹון ֲאֶׁשר ָּכל ִנְסיֹונֹוָתיו ְלעֹוְקרוֹ ִמן ַהַּקְרַקע ָעלּו ַּבּתֹהוּ. ַהְּזַמן 
ְוהּוא  אֹותֹוֵתיֶהם  ֶאת  ּבֹו  ָנְתנּו  ַהּקֹוַפַחת,  ַהֶּׁשֶמׁש  ַּתַחת  ִּבְמַלאְכּתֹו  ֶאְלָקָנה  ֶׁשִהְׁשִקיַע  ָהַרב  ְוַהַּמֲאָמץ 

ִחֵּׁשב ְלִהָּׁשֵבר.
ְּבַמר ִלּבֹו ּוְבֵיאּוׁשוֹ ָנָׂשא ֶאְלָקָנה ֶאת ֵעיָניו ֶאל ַהָּׁשַמִים ּוִבֵּקׁש ִּבְדָמעֹות ֶאת ְיׁשּוַעת ה'. ִּפְתאֹום ֶנֱעַקר 
ָהֵעץ ִמְּמקֹומֹו ְּבַאַחת ּתֹו ֶׁשהּוא חֹוֵׂשף ַּתְחָּתיו ְמִחָלּה ַהֲחצּוָבה ְּבַמֲעַמֵּקי ָהֲאָדָמה. ִהִּביט ֶאְלָקָנה ֶאל 

ּתֹו ַהְּמִחָּלה ְוֵעיָניו ִּכְמַעט ְוֻהּכּו ְּבַסְנֵוִרים.
אֹוָצר ֶׁשל ַמָּמׁש ִהְתַּגָּלה ֶאל מּול ֵעיָניו ַהִּנְדָהמֹות. ַמְטְּבעֹות ַהָּזָהב ָהַרִּבים ֶׁשִּמְּלאּו ֶאת ֲחַלל ַהְּמִחָּלה 

ִּבְּׂשרּו ְלֶאְלָקָנה ִּכי ָׁשַמע ה' ִלְתִפָּלתֹו ְוהֹוִׁשיעֹו ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה.
ֵמאֹותֹו יֹום ָוֵאיָל ֵהֵחָּלה ַקְרנֹו ֶׁשל ֶאְלָקָנה ַלֲעלֹות ַמְעָלה ַמְעָלה. ִמְסָחרֹו ָהַל ּוָפַרץ ַעד ֶׁשָּׁשב הּוא 

.ְלַמֲעָמדֹו ָהִראׁשֹון ְוַאף יֹוֵתר ִמָּכ
ְּבַאַחד ַהָּיִמים ִהְזַּדֵּמן ְׁשמֹה ַהֶּמֶל ְלִעירֹו ֶׁשל ֶאְלָקָנה ִּבְדמּות ֵהֶל ָּפׁשּוט ְּכֵמָאז, ְוַכֲאֶׁשר ָׁשַמע ִמִּפי 
ְּבֵני ָהִעיר ַעל ֶהָעִׁשיר ַּבַעל ַהְּצָדָקה ַהִּמְתּגֹוֵרר ְּבִעיָרם ִּבֵּקׁש ְלפֹוְגׁשוֹ. ִמֶּׁשִּנְפְּגׁשּו א ִהִּכיר ְׁשמֹה ֶאת 

ָהִאיׁש ִּבְהיֹותֹו ָלבּוׁש ִּבְבָגִדים ֲחׁשּוִבים ִויָקִרים ֶׁשֹּלא ָּתֲאמּו ְּכָלל ֶאת הֹוָפָעתֹו ִּבְפִגיָׁשָתם ַהּקֹוֶדֶמת.
ְלֻעַּמת זֹאת ֶאְלָקָנה ִהִּכיר ֶאת ַהֵהֶל ֶׁשְּלָפָניו ֵהיֵטב, ְוַכֲאֶׁשר ִנְזַּכר ַּבִּמְכָּתב ֶׁשֶהֱעִניק לֹו, ִסֵּפר לֹו ְלִפי 
ֻּתּמֹו ֶאת ַהּקֹורֹות ִעּמֹו, ְלִמן אֹותֹו ַהּיֹום ֶׁשּבֹו ָמַסר לֹו ֶאת ַהִּמְכָּתב, ַעד ֶׁשִהְבִחין ִּבְתִפָּלתֹו ֶׁשל ְׁשמֹה 
ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ֶׁשְּבִגיָנּה ָּגְמָלה ַהַהְחָלָטה ְּבִלּבֹו ֶׁשֹּלא ִלְפנֹות ְלָבָׂשר ָוָדם, ְוָכ ָזָכה ִליׁשּוַעת ה' ְּבצּוָרה 

ֻמְפָלָאה ְּביֹוֵתר.
ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע זֹאת ְׁשמֹה ִהְזַּדָהה ִמָּיד ְּבָפָניו ְוָאַמר לֹו:

ַעד  ַהְּנכֹוָנה   ַּבֶּדֶר ְוִהְנָחָך   ִמְּמ ַחְסּדֹו  ָעַזב  א  ֲאֶׁשר  ה'   ָּברּו ּבַה'!  ֶׁשָּבַטְחָּת   ֶחְלְק ְוַאְׁשֵרי   ַאְׁשֶרי"
ַלְּיׁשּוָעה!  ְּבַמֲעֶׂשי ַהּטֹוִבים ִקַּיְמָּת ְּבַנְפְׁש ֶאת ְּדָבָריו ֶׁשל ֲאדֹוִני ְוָאִבי, ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ֲאֶׁשר 
ה'  ַעל  ִׂשְברֹו  ְּבֶעְזרֹו  ַיֲעקֹב  ֶׁשֵא-ל  ַאְׁשֵרי  ְתׁשּוָעה…  לֹו  ֶׁשֵאין  ָאָדם  ְּבֶבן  ִבְנִדיִבים  ִּתְבְטחּו  'ַאל  ָאַמר: 

ֱאָקיו'".
'ְלַמַען ֲאַסְּפָרה' עמ' נה

'א  ֶנֱאָמר:  ַוֲהלֹוא  ִלְכֶׁשָּימּות?!  ְמַקֵּלס,  הּוא  ָמַתי  ַחי,  ְּכֶׁשהּוא  ְמַהֵּלל  ֵאינֹו  ִאם   – ְּבַחָּיי'  ה'  "'ֲאַהְלָלה 
ַהֵּמִתים ְיַהְללּו ָי-ּה', ְלָכ ֶנֱאָמר 'ֲאַהְלָלה ה' ְּבַחָּיי', ָּכל ְזַמן ֶׁשהּוא ַחי ֲהֵרי הּוא ְמַהֵּלל ֶאת ה'" (ִמְדַרׁש 

ְּתִהִּלים קמו).

ַהִּמְזמֹור  ֶׁשל  ַמְּטָרתֹו  ַהַּׁשֲחִרית,  ִלְתִפַּלת  ּוְפִתיָחה  ַהְקָּדָמה  ַהְּמַׁשְּמִׁשים  ְּדִזְמָרה  ִמְּפסּוֵקי  ְּכֵחֶלק 
ָהָאָדם  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ִהיא  ְּבעֹוִדי",  ֵלאקי  ֲאַזְּמָרה  ְּבַחָּיי  ה'  ֲאַהְלָלה  ה';  ֶאת  ַנְפִׁשי  "ַהְלִלי  ֶׁשְּלָפֵנינּו: 
ְלַהֵּלל ּוְלַׁשֵּבַח ֶאת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ּוְלַהְרּבֹות ַמֲעִׂשים טֹוִבים ָּכל עֹוד ִנְׁשָמתֹו ְורּוחֹו ְּבִקְרּבֹו. ֶׁשֲהֵרי 
ַאַחת  ָׁשָעה  "ָיָפה  כב):  ד  (ָאבֹות  ֲחָז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  זֹאת,  ַלֲעׂשֹות  ְּבָידֹו  ִיְהֶיה  א  ְּכָבר  מֹותֹו  ְלַאַחר 

ִּבְתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִמּכֹל ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא" ('ֵמַעם ֵעז' ְּתִהִּלים קמז א).

ֲאַהְלָלה ה' ְּבַחָּיי
ְּבַכָּמה ְוַכָּמה ֳאָפִנים ֵּבֲארּו ַהְּמָפְרִׁשים ֶאת ַהּמּוָסר ַהָּטמּון ַּבָּפסּוק ַהּפֹוֵתַח ֶאת ַהִּמְזמֹור: "ֲאַהְלָלה 

ה' ְּבַחָּיי ֲאַזְּמָרה ֵלאַקי ְּבעֹוִדי":

א. ְלִפי ִּדְבֵרי ָהַרְמָּב"ן ַמְׁשָמעּות ַהְצָהַרת: 'ֲאַהְלָלה ה' ְּבַחָּיי' ִהיא ֶׁשָהָאָדם ַיְקִּדיׁש ֶאת ָּכל ַמֲהַל ַחָּייו 
ַלֲעבֹוַדת ה'. ְוָכ ָּכַתב הּוא ְּבֵפרּוׁש ַהִּצּוּוי: "ְואֹתֹו ַתֲעבֹד" (ְּדָבִרים ו יג):

"ֶׁשִּתְהֶיה לֹו ְּבָכל ֵעת ַּכֶעֶבד ַהָּקנּוי ַהְּמָׁשֵרת ִלְפֵני ֲאדֹוָניו ָּתִמיד, ֶׁשעֹוֶׂשה ְמֶלאֶכת ַרּבֹו ִעַּקר ְוָצְרֵכי 
ַעְצמֹו ֲעַראי, ַעד ֶׁשָּיבֹא ִמֶּזה ָמה ֶׁשָאְמרּו (ָאבֹות ב יז): 'ְוָכל ַמֲעֶׂשי ִיְהיּו ְלֵׁשם ָׁשַמִים', ֶׁשֲאִפּלוּ ָצְרֵכי 
ּגּופֹו ְלֵׁשם ֲעבֹוַדת ָהֵא-ל ִיְהיּו, (ְוַאף ַּכֲאֶׁשר) יֹאַכל ְוִייַׁשן ְוַיֲעֶׂשה ְצָרָכיו ְּכֵדי ִקּיּום ַהּגּוף ַלֲעבֹד ה' ... 

ְוִיְתַּכֵּון ְּבָכל ָצְרֵכי ַהּגּוף ְלִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב (ְּתִהִּלים קמו ב) 'ֲאַהְלָלה ה' ְּבַחָּיי ֲאַזְּמָרה ֵלאַקי' ְוגֹו'".

ב. ַהַּמְלִּבי"ם (ְּתִהִּלים קמו ב) ֵּבֵאר ְּבֶדֶר ְּפָׁשט ִּכי ְׁשֵני ֶחְלֵקי הֹוָדָאה ְטמּוִנים ְּבָפסּוק ֶזה: "ֲאַהְלָלה 
'עֹוד'. הֹוָדָאה ַעל ַהּתֹוֶסֶפת  ה' ְּבַחָּיי" – ַעל ֶעֶצם ִקּיּום ַהַחִּיים, "ֲאַזְּמָרה ֵלאַקי ְּבעֹוִדי" – ִמְּלׁשֹון 

ְוַהִּיְתרֹון ֶׁשָּנַתן ָלנּו ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ִמְּלַבד ַהָּנחּוץ ָלנּו ְלֶעֶצם ִקּיּום ַהַחִּיים.

ֵמַעְצמֹו  ְלִהְתָיֵאׁש  ָהָאָדם  ָיכֹול  ְלִעִּתים  מּוָסר:   ְּבֶדֶר ֵּבֵאר  ָׁשם)  (ְּתִהִּלים  ְלָדִוד'  'ְּתִהָּלה  ְּבֵסֶפר  ג. 
ְוַלֲחׁשֹב: ֵּכיַצד ְּתַהֵּלל ַנְפִׁשי ֶאת ה', ֲהלֹוא ָמֵלא ֲחָטִאים, ֶחְסרֹונֹות ּוְפָגִמים ָאנֹוִכי? ַעל ֵּכן ָאַמר ָּדִוד 
ְרצֹונֹו  ִּכי  ִהיא  אֹות  ַּבַחִּיים,  ה'  ֶׁשהֹוִתיָרִני  ָהֻעְבָּדה  ֶעֶצם  ְּבַחָּיי",  ה'  "ֲאַהְלָלה  ַהָּׁשלֹום:  ָעָליו   ַהֶּמֶל

ֶׁשֶאְחֶיה ְּכֵדי ֶׁשֲאַתֵּקן ֶאת ֶׁשָּפַגְמִּתי ְוֵאָקֵׁשר ֵאָליו ְּבֶאְמָצעּות ֶׁשֲאַהְּללֹו ְּבָכל ְמאֹוִדי.

ִּכְׁשבּוַעִים  ְּדַוי,  ֶעֶרׂש  ַעל  ִמּקֹוְבִרין  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ָׁשָהה  ֵעת  תרי"ח,  ְׁשַנת  ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ְּבַׁשָּבת 
קֶֹדם ִהְסַּתְּלקּותֹו, ָראּוהּו ְמקָֹרָביו נֹוֵׂשא ֵעיַנִים ַלָּמרֹום ּוְמַבֵּקׁש: "ַהְלִלי ַנְפִׁשי ֶאת ה'" – יֹוֵדַע ֲאִני ִּכי 
ַנְפִׁשי ַּתְמִׁשי ְלַהֵּלל ֶאת ה' ַּגם ָּבעֹוָלם ַהָּבא, עֹוַלם ַהְּנָׁשמֹות, ַא ִעם ָּכל זֹאת ְמַבֵּקׁש ֲאִני ֵמַהּבֹוֵרא 
ִיְתָּבַר: "ֲאַהְלָלה ה' ְּבַחָּיי" – ְרצֹוִני ְלַהֵּלל ֶאת ה' ַּדְוָקא ְּבעֹוִדי ְּבַחֵּיי ִחּיּוִתי ְּבֶזה ָהעֹוָלם ('ִאְמרֹות מֶֹׁשה', 

ְּבֵסֶדר ַהְּתִפָּלה).

חֹוַבת ַהִּבָּטחֹון ּוַמֲעָלתֹו
ֶהְמֵׁש ַהִּמְזמֹור: "ַאל ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים ְּבֶבן ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ְתׁשּוָעה" עֹוֵסק ְּבחֹוַבת ָהָאָדם ִלְבטַֹח 
ַּבה' ְוִלְתלֹות ַרק ּבֹו ֶאת ְיָהבֹו, ִּכי ְּבִנּגּוד ְלִבָּטחֹון ַּבּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ֶׁשֵאין ְּבָידֹו ַמֲעצֹור ִמְּלהֹוִׁשיַע ְּבַרב 

אֹו ִּבְמַעט, ְלִבָּטחֹון ְּבָבָׂשר ָוָדם ֵאין ָּכל ַּתְכִלית ְוִקּיּום.

AAAַעל  ַּבִהְסַּתְּמכּות  ֵיׁש  ֶמְרָּכִזִּיים  ֶחְסרֹונֹות  ְׁשלֹוָׁשה  ִּכי  ְלִהָּוַכח  נּוַכל  ַהִּמְזמֹור  ִּבְפסּוֵקי  ֵמִעּיּון 
'ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ְתׁשּוָעה':

לֹו  ֵאין  ֶזה  ֶׁשָרצֹון  ֶאָּלא  ַלֲחֵברֹו,  ַלֲעזֹר  ְמאֹודֹו  ְּבָכל  ָהָאָדם  ֶׁשִּיְרֶצה  ִיָּתֵכן   – ָהָרצֹון  הּוא  ָהִראׁשֹון 
ִקּיּום, ִּכי ָמָחר 'ֵּתֵצא רּוחֹו' – רּוַח ָהָרצֹון ָּתפּוג ִמֶּמּנּו ְויֹוֵתר א ִיְרֶצה ְלהֹוִׁשיעֹו. ַהֵּׁשִני הּוא ַהְּיֹכֶלת 
– ַאף ִאם נֹוָתר ָּבָאָדם ְרצֹונֹו ַהּטֹוב ְלהֹוִעיל ַלֲחֵברֹו, ִיָּתֵכן ֶׁשָּמָחר 'ָיֻׁשב ְלַאְדָמתֹו' ְויֹוֵתר א ִּתְהֶיה 
ְּבָידֹו ַהְּיֹכֶלת ַלֲעׂשֹות ְמאּוָמה. ַהְּׁשִליִׁשי הּוא ַהְּיִדיָעה – ַאף ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ְּבָידֹו ָהָרצֹון ְוַהְּיֹכֶלת, ֲעַדִין 
ָזקּוק הּוא ִליִדיָעה ּוְלַהְׂשָּכָלה ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלָהִפיק ֶאת ְרצֹונֹו ֶאל ַהּפַֹעל, ְוִלְפעֹל ַּבֲעבּור ֲחֵברֹו ֶאת 
ַהּטֹוָבה ַהִּנְדֶרֶׁשת לֹו, ַוֲהֵרי ִיָּתֵכן שֶׁׁׁׁ'ַּבּיֹום ַההּוא ָאְבדּו ֶעְׁשּתֹנָֹתיו' – ִיְתָּבֵרר ֶׁשַּמְחְׁשבֹוָתיו ָהיּו ְׁשגּויֹות, 

ּוִבְמקֹום ְלהֹוִעיל ַלֲחֵברֹו ַאף ִהִּזיק לֹו. 

ְלִפיָכ ַמְצִהיִרים ָאנּו: 'ַאְׁשֵרי ֶׁשֵא-ל ַיֲעקֹב ְּבֶעְזרֹו ִׂשְברֹו ַעל ה' ֱאָקיו' – ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֶׁשֵאינֹו ּתֹוֶלה 
ְיָהבֹו ְּבָבָׂשר ָוָדם, ֶׁשֲהֵרי ַרק ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 'עֶֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ' ְוגֹו' ֵיׁש ָהָרצֹון, ַהְּיֹכֶלת ְוַהֶּיַדע 
ַהֻּמְׁשָלִמים ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתם ָיכֹול הּוא ְלהֹוִׁשיַע ֶאת ָהָאָדם. ָלֵכן ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשָּׂשם ּבֹו ֶאת ִמְבָטחֹו ִּכי ַרק 
ָאָדם ֶזה ִיְזֶּכה ִליׁשּוָעה ֲאִמִּתית ּוֻמְׁשֶלֶמת, ָּכזֹו ֶׁשֵּיׁש ָלּה ִקּיּום ִנְצִחי (ַרִּבי ֲעַזְרָיה ִפיגֹו, 'ִבּיָנה ַלִעִּתים' – 'ֵעת 

ֵהָאֵסף' ְּדרּוׁש יד).

ִמיהּו ֶהָעִׁשיר ָהֲאִמִּתי?
ְמֻסָּפר ַעל ַהָּנִדיב ַרִּבי מֶֹׁשה ַחִּיים רֹוֶטְנֶּבְרג, ָאִחיו ֶׁשל ַּבַעל 'ִחּדּוֵׁשי ָהִרי"ם', ֶׁשַּפַעם ִהִּגיַע ֵאָליו ָחִסיד 
ֲעִני ְוֶאְביֹון, ּוְבָיָדיו ִמְכָּתב ֵמַרּבֹו, ָהַאְדמֹו"ר ִמּקֹוְצק ָזָצ"ל. ְּבִמְכָּתבֹו ִּבֵּקׁש ָהַרִּבי ִמּקֹוְצק ֵמר' מֶֹׁשה 

ַחִּיים ַלֲעזֹר ֶלָעִני ַהִּמְתַעֵּתד ְלַהִּׂשיא ֶאת ִּבּתֹו ְלַמָּזל טֹוב.

ִּבְתגּוָבה ֶהֱעִניק לֹו ַרִּבי מֶֹׁשה ַחִּיים ֻרָּבל ֶאָחד ּוְפָטרֹו ְלָׁשלֹום. ִנְדַהם ֶהָעִני ְוָאַמר לֹו: "ֲהִיָּתֵכן? ֲהֵרי 
ַרק הֹוָצאֹות ַהֶּדֶר ָעלּו ִלי יֹוֵתר ֵמֻרָּבל?!" ַא ַרִּבי מֶֹׁשה ַחִּיים א ֵהִגיב. ָיָצא ֶהָעִני ָׁשבּור, ּוְבַפֵחי 

ֶנֶפׁש ָּפָנה ָלׁשּוב ְלֵביתֹו.

א ִהְסִּפיק ַהָּלה ִלְפסֹעַ ַעד ְקֵצה ָהְרחֹוב, ְוִהֵּנה ְּבִעְקבֹוָתיו ְׁשִליחֹו ֶׁשל ַרִּבי מֶֹׁשה ַחִּיים. ִנַּגׁש ַהָּׁשִליַח 
ְלָחִסיד ְוֶהֱעִניק לֹו ְסכּום ִנְכָּבד ֶׁשִהְסִּפיק ְלָכל הֹוָצאֹות ַהֲחֻתָּנה. ִהְתַּפֵּלא ֶהָחִסיד ְוֶהְחִליט ָלׁשּוב 

ּוְלָבֵרר ֶאת ֵּפֶׁשר ַהָּדָבר ֵאֶצל ָהַרב.

ַאָּתה  ּוָבטּוַח   ָסמּו ִּכי  ֵהַבְנִּתי  ָהַרִּבי,  ֶׁשל  ִמְכָּתבֹו   ּוְבָיְד ָלִראׁשֹוָנה   ְּכֶׁשְרִאיִתי" ָהַרב:  לֹו  ִהְסִּביר 
ִּכי ַהֶּכֶסף ְּכָבר ָנתּון ְּבִכיְס... ּכֹה ָּבַטְחָּת ִּבי ַעד ֶׁשָּׁשַכְחָּת ֶׁשֵּיׁש ּבֹוֵרא ָלעֹוָלם ְוַרק ּבֹו ָעֶלי ִלְבטַֹח! 
ִלְבטַֹח.  ַאָּתה   ָצִרי ּוְבִמי  ָהֲאִמִּתי  ָהִרּבֹון  ִמיהּו  ֶׁשִּתְזּכֹר  ִקִּויִתי   ָּכ ַקָּלה,  ְלָׁשָעה   ְּדִחיִתי  ְלִפיָכ

ּוִמֶּׁשָאֵכן ָּכ ָקָרה, ֶהֱעַנְקִּתי ְל ִמִּנְדַבת ָיִדי" ('אֹוְצרֹות ָהַאָּגָדה' ְּתִהִּלים קמו).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַאְׁשֵרי ֶׁשֵא-ל ַיֲעקֹב ְּבֶעְזרֹו

ע טּתַ בבּבָָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ׁשא-ל

וור פפּפּ ססִסִ ם
י ֶאת ה' ַהְלִלי ַנְפׁשִ

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


