
ת ׁשֹוְפִטים ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֵאין ְלַׁשּנֹות ֶאת ֻנַּסח ַהְּתִפָּלה
 ְל נֵֹתן  ֱאֶקיךָ  ה'  ֲאֶׁשר   ְׁשָעֶרי ְּבָכל   ְל ִּתֶּתן  ְוׁשְֹטִרים  "ׁשְֹפִטים 

ִלְׁשָבֶטי" (טז יח)

ְּבַהְקָּדָמתֹו ְלִסיָמן ס"ח ֵהִביא ַה'ָּמֵגן ַאְבָרָהם' ְּבֵׁשם ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש, 
ִּכי ֵאין ְלַׁשּנֹות ִמִּמְנֲהֵגי ַהְּתִפָּלה ְוֻנְסֲחאֹוֶתיהָ, ִמּׁשּום ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵיׁש 
י"ב ְׁשָעִרים ְלַקָּבַלת ַהְּתִפּלֹות, ּוְלָכל ֶאָחד ִמּי"ב ַהְּׁשָבִטים ֵיׁש ַׁשַער 

ְמֻיָחד ִמֶּׁשּלֹו ֶׁשּבֹו ִנְכֶנֶסת ַהְּתִפָּלה ַהֶּנֱאֶמֶרת ְלִפי ִמְנָהגֹו.

ֶרֶמז ַלְּדָבִרים ֵהִביא ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְׁשמֹה ִמַּבאּבֹוב ִמָּפסּוק ֶזה:

סֹוֵפי ֵּתבֹות ַהָּפסּוק: "ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְל ְּבָכל ְׁשָעֶרי ֲאֶׁשר 
ה' ֱאקֶי נֵֹתן ְל" ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיה תקט"ו ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל 'ְּתִפָּלה': 
ְּכֵׁשם ֶׁשִּמּנּו ׁשֹוְפִטים ָלדּון ַּבַּׁשַער ֶׁשל ָּכל ֵׁשֶבט ְוֵׁשֶבט (ְרֵאה ַרִׁש"י 
ד"ה 'ִלְׁשָבֶטי'), ָּכ ָצִרי ָּכל ֵׁשֶבט ִלְׁשמֹר ַעל ִמְנַהג ֲאבֹוָתיו ַּבְּתִפָּלה, 
ְּכֵדי ֶׁשִּתָּכֵנס ְּתִפָּלתֹו ַּבַּׁשַער ַהְּמֻיָחד לֹו ְוִתְתַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון.

'קֶֹבץ ִאְמֵרי קֶֹדׁש' (ַּבאּבֹוב) ָוֶאְתַחַּנן תשס"ט עמ' יז

ֶאת ַה'ֶּצֶדק' ֵיׁש ִלְרּדֹף ְּכֵדי ְלַקֵּים
"ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף" (טז כ)

ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (תיקו"ז ָחָדׁש קלב א) ְמבָֹאר, ֶׁשַהִּמָּלה 'ְצָדָקה' רֹוֶמֶזת 
ּוְלַקֵּים  ָּבֶהם  ַלֲעסֹק  ָהָאָדם   ֶׁשָּצִרי ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ְּדָבִרים  ְלַאְרָּבָעה 
ה'  ְּבָרכֹות,  ק'  ְקֻדּׁשֹות,  ד'  ֲאֵמִנים,  צ'  ֵהם:  ְוֵאּלּו  יֹום,  ְּבָכל  אֹוָתם 

ֻחְּמֵׁשי ּתֹוָרה.
ְּבֶאְמָצעּות  חֹוָבה  ְיֵדי  ָלֵצאת  ָאָדם  ָיכֹול  ַהּתֹוָרה  ְּבִלּמּוד  ְוִהֵּנה, 
ְוַהְּקֻדּׁשֹות  ָהֲאֵמִנים  ַהְּבָרכֹות,  ֶאת  אּוָלם  ּתֹוָרה,  לֹוְמֵדי  ַהְחָזַקת 
ֶצֶדק  "ֶצֶדק  ַהָּכתּוב:  ָּכאן  ֶׁשָרַמז  ְוֶזהּו  ְּבַעְצמֹו,  לֹוַמר  ְמַחֵּיב  הּוא 
ִּתְרּדֹף" – ֶאת ְׁשֶׁשת ַהְּדָבִרים ֶׁשִּנְרְמזּו ַּבִּמָּלה 'ֶצֶדק' ָעֶלי 'ִלְרּדֹף' 

ְּבַעְצְמ ְּכֵדי ְלַקֵּים, ְוא ְלִהְסַּתֵּמ ַעל ֲאֵחִרים.
'ֵאזֹור ֵאִלָּיהּו' [לר"א הֹורֹוׁשֹוְבְסִקי]

ְלַהּכֹות ַעל ַהֵּלב ַּבֲאִמיַרת ַהִּוּדּוי
"ַיד ָהֵעִדים ִּתְהֶיה ּבֹו ָבִראׁשָֹנה" (יז ז)

ָנֲהגּו ִיְׂשָרֵאל ְלַהּכֹות ַעל ִלָּבם ִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת ַהִּוּדּוי, ַעל ִּפי ַהְּמבָֹאר 
ֶׁשָּגַרר  ַהֵּלב  ֶאת  ָאנּו  ַמֲאִׁשיִמים  זֹו  ֶׁשִּבְפֻעָּלה  ט)  ז  (קֶֹהֶלת  ַּבִּמְדָרׁש 

אֹוָתנּו ַלֲעבֹר ֲעֵברֹות.
ַטַעם ִנְפָלא ְלַהְנָהָגה זֹו ֵהִביא ַרִּבי ַחִּיים ִמְפִריְדּבּוְרג, ֲאִחי ַהַּמֲהָר"ל 

ִמְּפָראג:
ִמְּלׁשֹון ַהָּפסּוק ְּבִאּיֹוב (לז ז): "ְּבַיד ָּכל ָאָדם ַיְחּתֹום" ִנְרֶאה ִּכי ַהָּיד 
ָאנּו  ֶׁשאֹוְמִרים  ּוְכִפי  ָהָאָדם,  ֶחְטֵאי  ַעל  ֶׁשְּמִעיָדה  זֹו  ִהיא  ַעְצָמּה 
 ְלִפיָכ ּבֹו".  ָאָדם  ָּכל  ַיד  ּתֶֹקף': "ְוחֹוָתם  'ּוְנַתֶּנה  ְּתִפַּלת  ְּבֻנַּסח  ַּגם 
ַעל  ְלַהּכֹות  ֵיׁש  ָבִראׁשָֹנה" –  ּבֹו  ִּתְהֶיה  ָהֵעִדים  ַהּתֹוָרה: "ַיד  מֹוָרה 
ַהֵּלב ַּבֲאִמיַרת ַהִּוּדּוי ְּבֶאְמָצעּות ַהָּיד, ֶׁשֲהֵרי ִהיא זֹו ֶׁשְּמִעיָדה ַעל 

'ִאֶּגֶרת ַהִּטּיּול' ֵחֶלק ָהֶרֶמז אֹות ידֶחְטֵאי ָהָאָדם.

ְלִהָּׁשֵמר ִמַּמְחָׁשבֹות ָזרֹות ִּבְקִריַאת ְׁשַמע
"ׂשֹום ָּתִׂשים ָעֶלי ֶמֶל ...א תּוַכל ָלֵתת ָעֶלי ִאיׁש ָנְכִרי" (יז טו)

ֶרֶמז ְלחֹוַבת ַהַּכָּוָנה ִּבְקִריַאת ְׁשַמע נּוַכל ִלְלֹמד ִמָּפסּוק ֶזה:

"ׂשֹום ָּתִׂשים ָעֶלי ֶמֶל" – ִּבְׁשַעת ַקָּבַלת עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים, "א 
תּוַכל ָלֵתת ָעֶלי ִאיׁש ָנְכִרי" – ַאל ַּתֲעִסיק ֶאת מֲֹח ְּבַמְחָׁשבֹות 

ָזרֹות, ֶאָּלא ַּבְּדָבִרים ַהּיֹוְצִאים ִמִּפי ִּבְלַבד.

'ֲאִרי ְּבִמְסָּתִרים'

'ֵאין ֵּכאֵקינּו' – ֲהָנַחת ְיסֹוד
"ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה' ֱאקֶי" (יח יג)

ּפֹוַתַחת  ָמה  ִמְּפֵני  ָזָצ"ל:  זֹוֶנְנֶפְלד  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ִנְׁשַאל 
ְּתִפַּלת 'ֵאין ֵּכאֵקינוּ' ִּבְקִביָעה זֹו, ְוַרק ְלַאֲחֶריָה מֹוִפיָעה ַהְּׁשֵאָלה: 
'ִמי ֵּכאֵקינוּ', ֲהלֹוא ִלְכאֹוָרה ִמן ַהִּדין ָהָיה ְלַהְקִּדים ֶאת ַהְּׁשֵאָלה: 

'ִמי ֵּכאֵקינוּ' ַלְּתׁשּוָבה ַהּקֹוַבַעת: 'ֵאין ֵּכאֵקינוּ!'?

ְוֵהִׁשיב: ָאָדם ַהִּנְכָנס ִלְמָעָרה ֲאֻרָּכה ּוְמֵלַאת ִּפּצּוִלים ּוְמַבֵּקׁש ֶׁשֹּלא 
ִלְתעֹות ּוְלַאֵּבד ֶאת ַּדְרּכֹו, ָעָליו ִלְקׁשֹר ֶחֶבל ְלֶפַתח ַהְּמָעָרה ְוִלְצעֹד 
ְּכֶׁשָּידֹו אֹוֶחֶזת ְּבֶחֶבל ֶזה. ָּכ ַּגם ְּבִעְנְיֵני ֱאמּונֹות ְוֵדעֹות, ַהְּמַבֵּקׁש 
'ֵאין  ִּכי  ּוְבמֹחוֹ  ְּבִלּבֹו  ִלְקּבַֹע  ְּתִחָּלה   ָצִרי ְוַלֲחקֹר,  ְלַהֲעִמיק 
ִּבְׁשֵאַלת  ְוַלֲחקֹר  ְלַהֲעִמיק  יּוַכל  ְּבָידֹו  זֹו  ּוְכֶׁשְּקִביָעה  ֵּכאֵקינוּ!', 

'ָחְכַמת ַחִּיים''ִמי ֵּכאֵקינוּ?'.

ְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשִּיְתַקְּבלּו ְּדָבָריו
"ְוִנַּגׁש ַהּכֵֹהן ְוִדֶּבר ֶאל ָהָעם" (כ ב)

ֵּפֵרׁש ַרֵּבי מֶֹׁשה ָפאְרַהאְנד ָאָב"ד  מַאקָאוָוא:
ֶׁשְּבֶטֶרם  ִלְלֹמד  נּוַכל  ִמָּכאן  ח).  מט  (ב"ר  ְּתִפָּלה  ְלׁשֹון  הּוא  'ְוִנַּגׁש' 

ִּדֵּבר ַהּכֵֹהן ֶאל ָהָעם, ִהְקִּדים ְּתִפָּלה ֶׁשְּדָבָריו ִיְתַקְּבלּו.
ָּכ ָנֲהגּו ַּגם ַחְכֵמי ַהּדֹורֹות, ְּכִפי ֶׁשּמּוָבא ַּבְּגָמָרא (ֵּביָצה לח א) ַעל 
ַעל  ֶׁשִּיְתַקְּבלּו  ִהְתַּפֵּלל  ִלְקחֹו  ְלׁשֹוְמֵעי  ְּדָבָריו  ֶׁשִּלְפֵני  ַאָּבא  ַרִּבי 

ִלָּבם ְּבָאְמרֹו: "ְיֵהא ַרֲעָוא ְּדֵאיָמא ִמיְּלָתא ְּדִתְתַקַּבל".
'אֶֹהל מֶֹׁשה'

ַהָּׂשח ִּבְפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ַמֲחִזיר ֶאת 'עֹוְרֵכי ַהִּמְלָחָמה'
"ִמי ָהִאיׁש ַהָּיֵרא ְוַר ַהֵּלָבב ֵיֵל ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו" (כ ח)

ְּבֵבאּור ַהָּפסּוק ֵהִביא ַרִׁש"י ֶאת ִּדְבֵרי ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי (סֹוָטה מד א): 
"ַהָּיֵרא – ֵמֲעֵברֹות ֶׁשְּבָידֹו". ּובַ'ֻּׁשְלָחן ָערּו' ְמבָֹאר ֶׁשַאף ַעל ֲעֵבָרה 
ַקָּלה חֹוְזִרים ֵמַהִּמְלָחָמה, ְּכִפי ֶׁשָּפַסק ְּבִהְלכֹות ְּתִפָּלה (או"ח נד ג): 
ְוחֹוֵזר  ְּבָידֹו,  ִהיא  ֲעֵבָרה  ְל'יֹוֵצר'  'ִיְׁשַּתַּבח'  ֵּבין  [ְמַדֵּבר]  "ַהְּמַסֵּפר 

ָעֶליָה ֵמעֹוְרֵכי ַהִּמְלָחָמה".

ֶּדֶר נֹוֶסֶפת ַּבֲהָבַנת ִּדְבֵרי ַה'ֻּׁשְלָחן ָערּו' ֵהִביא ַה'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' 
ָהָאָדם  ְּכֶׁשעֹוֵמד  נג):  ָהֲעבֹוָדה  (ַעּמּוד  מֶֹׁשה'  ַה'ַּמֵּטה  ְּבֵׁשם  ח)  (ָׁשם 
ְלִהְתַּפֵּלל עֹוְרִכים ַהְּקִלּפֹות ִמְלָחָמה ְּכֶנְגּדֹו, ּוְלָכ ִּתְּקנּו ְלַהְקִּדים 
ִלְתִפָּלה ֲאִמיַרת ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ַהַּמְכִריִתים אֹוָתם [ּוְלָכ ִנְקָרִאים 
יח  (ְיַׁשְעָיהּו  ַּבַּמְזֵמרֹות"  ַהַּזְלַזִּלים  "ְוָכַרת  ִמְּלׁשֹון:  ְּדִזְמָרה',  'ְּפסּוֵקי 
 ְּבָכ ִּכי  ְּבֶאְמָצָעם  ְלַדֵּבר  ֶׁשֹּלא   'ָערּו ַה'ֻּׁשְלָחן  ִהְזִהיר  ֵּכן  ַעל  ה)]. 
(ַהְּקִלּפֹות)  ַהִּמְלָחָמה  ֶׁשעֹוְרֵכי   ְלָכ ְוגֹוֵרם  זֹו,  ְסֻגָּלה  ָהָאָדם  ְמַבֵּטל 

חֹוְזִרים ְלַקְטֵרג ָעָליו.

ַאְחָריּוָתם ֶׁשל ַהּכֲֹהִנים ְל'ָּכל ִריב ְוָכל ָנַגע'
"ְוִנְּגׁשּו ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ֵלִוי ִּכי ָבם ָּבַחר ה' ֱאֶהיךָ ְלָׁשְרתֹו ּוְלָבֵר ְּבֵׁשם 

ה' ְוַעל ִּפיֶהם ִיְהֶיה ָּכל ִריב ְוָכל ָנַגע" (כא ה)

ִנְפָלא  ה  ַמֲעֹשֶ סֹורֹוְצִקין  ַזְלָמן  ַרִּבי  ֵמִביא  ַלּתֹוָרה'  'ָאְזַנִים  ַּבֵּסֶפר 
ֶׁשאֹותֹו ָׁשַמע ֵמַרִּבי ַחִּיים ַיֲעקֹב ַנְפָּתִלי ִזיְלֶּבְרֶּברג ֵמַרָּבֵני ַוְרָׁשה:

ֶׁשל  ַרָּבּה  ְּגזּוְנְדַהְייט  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ְּכֶנֶגד  ַהְּגדֹוָלה  ַהַּמְחֶקת  ִּבְׁשַעת 
ַוְרָׁשה, ָעלּו ּוָבאּו ְלַוְרָׁשה ַּכָּמה ִמְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ְּכֵדי ְלַנּסֹות ְלַהְׁשִּכין 
ָׁשבּו  ְּבֶטֶרם  ְּבָיָדם.  ָעָלה  א  ַהָּדָבר   ַא ַהַּמֲחנֹות,  ֵּבין  ָׁשלֹום 
ִלְמעֹוָנם ִנְכְנסּו ְלֵביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַיֲעקֹב ְּכֵדי ְלִהָּפֵרד ִמֶּמּנּו. ַרִּבי ַיֲעקֹב 
ֵמַחְבֵרי  ֶאָחד  ֶאת  ִּכֵּבד  ַהְּסעּוָדה  ּוְלַאַחר  ִּבְמִחָּצתוֹ,  ִלְסעֹד  ִּבְּקָׁשם 

ַהִּמְׁשַלַחת ֶׁשָהָיה ּכֵֹהן ְלָבֵר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון.

ְּבֶטֶרם ִהְתִחיל ְלָבֵר ִּבְּקׁשֹו ַרִּבי ַיֲעקֹב ְלַכֵּון ְּבֹאֶפן ְמֻיָחד, ְוִהְטִעים: 
ַּתְפִקיָדם  ֶאת  ְלָתֵאר  ַהּתֹוָרה  ַמֲאִריָכה  ֲערּוָפה  ֶעְגָלה  "ְּבָפָרַׁשת 
'ִּכי ָבם ָּבַחר ה' ֱאֶהיךָ  ֶׁשל ַהּכֲֹהִנים ָהעֹוְסִקים ַּבֲעִריַפת ָהֶעְגָלה: 
ַּדְוָקא  ַמּדּוַע  ֵּבאּור;  ְטעּוִנים  ְוַהְּדָבִרים  ה'',  ְּבֵׁשם   ּוְלָבֵר ְלָׁשְרתֹו 
ַעָּתה ּבֹוֶחֶרת ַהּתֹוָרה ְלַהְזִּכיר ֶאת ַּתְפִקיָדם, ְוִכי ַעד ּכֹה א ֻהְזְּכרוּ 

ֵהם ַּבּתֹוָרה?

ַהּכֲֹהִנים  ֶׁשְּצִריִכים  ַלִּסָּבה  ָּכאן  ַהּתֹוָרה  ֶׁשָרְמָזה  לֹוַמר  ֵיׁש  ֶאָּלא 
ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבֲעִריַפת ָהֶעְגָלה; ֵּכיָון ֶׁשַּתְפִקיָדם הּוא 'ְלָבֵר ְּבֵׁשם ה'' 
'ְוָיֵׂשם ְל ָׁשלֹום', ְלִפיָכ ִאם א ֵּבְרכּוָה ָּכָראּוי ֶנֱחָׁשב  – ְּבִבְרַּכת 
ָלֶהם ַהָּדָבר ְּכִאּלּו: 'ַעל ִּפיֶהם ִיְהֶיה ָּכל ִריב ְוָכל ָנַגע', ְוַאף ְרִציָחה 
ְּבַמֲעַמד  ְלַבֵּקׁש  ְצִריִכים  ֵהם  ַּדְוָקא  ֵּכן  ַעל  ְּבַאְׁשָמָתם.  ֵאְרָעה  זֹו 

ֲעִריַפת ָהֶעְגָלה: 'ַּכֵּפר ְלַעְּמ ִיְׂשָרֵאל'".

 ִלְזּכֹר ֶאת ַּתְפִקיְד ַאף ַאָּתה", ָּפָנה ַרִּבי ַיֲעקֹב ָלַרב ַהּכֵֹהן, "ָעֶלי"
ַהַּמְכִריַע ְוֶאת ַאְחָריּוְת ְלַהְׁשִּכין ָׁשלֹום ְּבִיְׂשָרֵאל, ְוָלֵכן ַהְקֵּפד ָנא 
ְלָבְרֵכנּו ְּבַכָּוָנה ְיֵתָרה, ִּבְפָרט ַּבָּפסּוק ַהְּמַסֵּים ֶאת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון: 'ה' 

עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ה' ְיָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום'".

ְלַהְקִּדים ְּתִפָּלה ַעל ַהְּכָלל
 ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ה' ְוַאל ִּתֵּתן ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב ַעְּמ ַּכֵּפר ְלַעְּמ"

ִיְׂשָרֵאל ְוִנַּכֵּפר ָלֶהם ַהָּדם" (כא ח)

ְמָבֵאר ָהַאְלִׁשיךְ ַהָּקדֹוׁש:

ְּכָלל הּוא ְּבִהְלכֹות ְּתִפָּלה, ִּכי "ָּכל ַהְּמַבֵּקׁש ַרֲחִמים ַעל ֲחֵברֹו ְוהּוא 
ָצִרי ְלאֹותֹו ָּדָבר, הּוא ַנֲעָנה ְּתִחָּלה" (ב"ק צב א). ְלִפיָכ ְּכֶׁשָּבִאים 
ַהּכֲֹהִנים ְלַבֵּקׁש ַעל ְּבֵני "ָהִעיר ַהְּקֹרָבה ֶאל ֶהָחָלל", ִצְּוָתה ַהּתֹוָרה 
ְלַהְקִּדים ְּתִחָּלה ַּבָּקָׁשה ְּכָלִלית ַעל ִיְׂשָרֵאל: "ַּכֵּפר ְלַעְּמ ִיְׂשָרֵאל 
ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ה' ְוַאל ִּתֵּתן ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל", ְוַרק ַאַחר 

 ּוְבָכ ַהָּדם",  ָלֶהם  "ְוִנַּכֵּפר  ַהְּקרֹוָבה:  ָהִעיר  ְּבֵני  ַעל  ְלַבֵּקׁש   ָּכ
ֻמְבָטִחים ֵהם ֶׁשִּתְתַקֵּבל ְּתִפָּלָתם.

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

תן

ני ּפְ ם

'ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים' ְּבָכל ֵּבית ְּכֶנֶסת
ֱאֶהיךָ  ה'  ֲאֶׁשר   ְׁשָעֶרי ְּבָכל   ְל ִּתֶּתן  ְוׁשְֹטִרים  "ׁשְֹפִטים 

נֵֹתן ְל" (טז יח)

ַגֲּאבָ"ד  ָּכַתב  קד)  עמ'  (ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ְיהֹוֻׁשַע'  'ֲעֶטֶרת  ְּבִסְפרֹו 
ְירּוָׁשַלִים ַרִּבי מֶֹׁשה ַאְרֵיה ְפַרְיְנד ָזָצ"ל:

ְּביֹום ֲהָקַמת ַהַּמֵּצָבה ִליהּוִדי ֶׁשָהָיה ָרִגיל ָּכל ָיָמיו ְלעֹוֵרר 
ְּבִדְבֵרי  ִהְרַהְרִּתי  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ָהָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶאת  ּוְלַחֵּזק 
ּפֹוְתִחים  ּכֹחוֹ  ְּבָכל  ָאֵמן  "ָהעֹוֶנה  ב):  קיט  (ַׁשָּבת  ֲחָז"ל 
"ׁשְֹפִטים  ַהָּפסּוק:  ֶאת  ֵּפַרְׁשִּתי   ְוָכ ֵעֶדן",  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  לֹו 
ֵּבית  ְּבָכל  ֶׁשְּנַמֶּנה  ַמְזִהיֵרנּו  ַהָּכתּוב   –  "ְל ִּתֵּתן  ְוׁשְֹטִרים 
ֶאת  ּוְלעֹוֵרר  ְלַהְׁשִּגיַח  ִיְהֶיה  ֶׁשַּתְפִקיָדם  'ׁשְֹטִרים'  ְּכֶנֶסת 
ָהָעם ֶׁשֹּלא ְיׂשֹוֲחחּו ּבֹו ָחִליָלה, ֶאָּלא ַיְקִׁשיבּו ַלַחָּזן ְוַיֲענּו 
 "ְׁשָעֶרי ִל"ְּבָכל  ַהִּצּבּור  ִיְזּכּו   ּוְבָכ ְּבָרָכה,  ָּכל  ַעל  ָאֵמן 

ֶׁשִּיָּפְתחּו ִּבְפֵניֶהם ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן ְּכַהְבָטַחת ֲחָז"ל.

ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ˙ ַ‡ַח„ ַה ‡ֹו˙ ‡∆ ר¿ ƒי ָזָכה ל ƒָֹ̃רבֹו ּכ מ¿ ƒלּול ˙˜נ"‡) ל ¡‡ יı (נפ' י' ּב∆ ƒֹור ּ̃ ƒָחס מ ינ¿ ƒי ּפ ƒי˜ ַרּב ƒ„ּ ַּ̂ ר ַה ּפ≈ ƒס
יב לֹו  ƒ ׁ̆ ‡ן?", ה≈ נּו ּכָ ּמָ ƒע ‡ ָ̂ מ¿ ƒנּו נ ים: "ַוֲהלֹו‡ ַרּב≈ ƒע ֹומ¿ ׁ ּ̆ ַה ָח„ מ≈ ַמּה ‡∆ ָּ̇ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ן… ּכַ ∆„ ַ‚ן ע≈ ב ּב¿ ≈ ׁ̆ עֹו„ֹו יֹו ּב¿
ן  י ּ‚ַ ֲער≈ ַ ׁ̆ ים לֹו  ƒח ¿̇ ָכל ּכֹחֹו ּפֹו ן ּב¿ ה ָ‡מ≈ ל ָהעֹונ∆ יט ב): 'ּכָ  ̃˙ ּבָ ַ ׁ̆ ים ( ƒרּו ֲחָכמ ן ָ‡מ¿ ר: "ה≈ ָ̇ ָחס ַעל ֲ‡ ינ¿ ƒי ּפ ƒַרּב
ם,  ָ̇ ָנ ָּ̃ ַ̇ ָכל ּכֹחֹו ּכ¿ ן ּב¿ ה ָ‡מ≈ עֹונ∆ ∆ ׁ̆ י  ƒי מ ƒרּוָרה ּכ ם ּב¿ ָ̇ ָנ ַכּוָ ם, ו¿ יה∆ ƒּפ ƒָמה מ ז¿ י‡ּו ּ‚ֻ ƒ̂ ינּו לֹ‡ הֹו ≈̇ י ַרּבֹו ן'. ַוֲהר≈ ∆„ ע≈
ה". ים ָלז∆ ƒין ַהּכֹל זֹוכ נּו ‡≈ ַ„ֲ‡בֹונ≈ ּל¿ ∆ ׁ̆  ‡ ּלָ ˙ֹוכֹו. ‡∆ יט ל¿ ƒַהּב ָיכֹול ל¿ ן ו¿ ∆„ ן ע≈ י ּ‚ַ ֲער≈ ַ ׁ̆  ˙ ֹפַעל ‡∆ ים לֹו ּב¿ ƒח ¿̇ ּפֹו ∆ ׁ̆ ה  זֹוכ∆

˜ ב) ר∆ ים ּפ∆ ƒָער ¿ ׁ̆ חּו  ¿̇ ƒים' ַמֲ‡ָמר ּפ ƒמּונ י ‡¡ ר≈ ֹומ¿ ׁ̆ ')

ים. ƒָער ¿ ׁ̆ ן ּפֹוַתַחת  ּיַת ָ‡מ≈ ƒֲענ

ללללר‡ֹו˙ זכה כי ֹ̃רבובֹוֹ למ ˙˜נ"‡‡)))) ב‡ללול י' (נפ' ıמ˜ֹורי פינחס י
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ַמֲאָמרֹו ֶׁשל ֶהָחָכם ִמָּכל ָאָדם (קֶֹהֶלת ח ה): "ׁשֹוֵמר ִמְצָוה א ֵיַדע ָּדָבר ָרע", ְמַקֵּבל ִּבּטּוי 
ְמֻיָחד ַּבִּסּפּור ֶׁשְּלָפֵנינּו, ֵהֵחל ִמְּתִחָּלתוֹ ַהְּמַרֶּגֶׁשת ְוַעד ְלסֹופֹו ַהַּמְפִּתיַע. ִסּפּור ֻמְפָלא 
ֶזה ִנְׁשַמע ִמִּפי ַמִּגיד ַהֵּמיָׁשִרים ָהַרב ַהָּגאֹון ַרִּבי ּגֹוֵאל ֶאְלָקִריף ְׁשִליָט"א ֶׁשָהָיה לֹו ֵעד 

ִמְּכִלי ִראׁשֹון:

ַהְּמַרֶּגֶׁשת  ַּבֲחֻתָּנה  ַהִּמְׁשַּתְּתִפים  ַאֲחרֹוֵני  ַהַּלְיָלה.  ֲחצֹות  ֶׁשל  ְמֻאֶחֶרת  ְּבָׁשָעה  ֶזה  ָהָיה 
ֶׁשֶּנֶעְרָכה ָּבאּוָלם ִּבְנִתיבֹות ְּכָבר ָעְזבּו ְלָבֵּתיֶהם. 

ַאֲחרֹוֵני ָהעֹוְזִבים ִהְתִניעּו ֶאת ָהֶרֶכב ְוָיְצאּו ַלֶּדֶר, ְּכֶׁשֵהם ׁשֹוֲעִטים ַּבְּכִביִׁשים ָהֲאֵפִלים 
ְוַהְמֻּׁשָּבִׁשים ַּבֶּדֶר ַהּיֹוֵצאת ִמְּנִתיבֹות ּבֹוֲאָכה ֶמְרַּכז ָהָאֶרץ. ְלֶפַתע ֵהֵסב ַאַחד ֵמַהּנֹוְסִעים 
ֶאת ְּתשֹּוַמת ֵלב ַהַּנָהג ַלְּדמּות ָהעֹוֶמֶדת ְּבַצד ַהֶּדֶר ּוְמנֹוֶפֶפת ְלֶעְבָרם ִנְמָרצֹות. ַהַּנָהג 
ֵהֵאט ֶאת ְמִהירּות ְנִסיָעתֹו ּוִמֶּׁשִהְבִחין ִּכי ְמֻדָּבר ְּבַאְבֵר ֶׁשָחזּותֹו ֵהִעיָדה ַעל ֱהיֹותֹו ֶּבן 

ּתֹוָרה, ָעַצר ֶאת ִרְכּבֹו ְּבַאַחת.

"ְלֵהיָכן ְּפֵניֶכם מּוָעדֹות?", ִהְתַעְנֵין ָהַאְבֵר, ּוִמֶּׁשַּנֲעָנה: "ִלְבֵני ְּבַרק", ִנְׁשְּפָכה ַעל ָּפָניו 
ְנָהָרה ֶׁשל ִׂשְמָחה. 

 ּתֹו ַהְּטֶרְמִּפיְסט  ָאַמר  ִמָּׁשַמִים!",  ִּבְמֻכָּון  ֵאַלי  ֶׁשִּנְׁשַלְחֶּתם  ָּבטּוַח  ֲאִני  ַרָּבה!  "ּתֹוָדה 
ֶׁשהּוא ִמְתַיֵּׁשב ִּבְמקֹומֹו ּומֹוֶחה ֵאֶגל ֵזָעה ִּבְלִּתי ִנְרֶאה ִמִּמְצחֹו.

ַּדּקֹות ַהְּנִסיָעה ָהִראׁשֹונֹות ָעְברּו ַעל ַהַּנָהג ְואֹוְרחֹו ִּבְׁשִתיָקה, אּוָלם ְּבֶהְמֵׁש ַהֶּדֶר א 
ָיכֹול ָהָיה ַהַּנָהג ִלְכּבֹׁש ֶאת ַסְקָרנּותֹו ְוהּוא ָּתָהה ְּבָאְזֵני ָהַאְבֵר: "ֲאִני ֻמְכָרח ְלָהִבין: ָמה 
ֵמִביא ַאְבֵר ָּכמֹו ַלֲעמֹד ְּבָׁשָעה ּכֹה ְמֻאֶחֶרת ְּבֶאְמַצע ַהְּׁשָמָמה ּוְלַחֵּפׂש ִּבְבִהילּות ַאַחר 

ָּדָבר ִּכְמַעט ִּבְלִּתי ֶהְגיֹוִני – ֶטְרְמּפ ֶׁשּיֹוִביל אֹוְת ַהְיֵׁשר ִלְבֵני ְּבַרק?"

ָהאֹוֵרַח ֶׁשָּנבֹו ָהָיה ֵמַהְּׁשֵאָלה ַהְּיִׁשיָרה, ָחַכ ְּבַדְעּתֹו ַהִאם ַלֲענֹות אֹו א, אּוָלם ְלַאַחר 
ַּכָּמה ִרְגֵעי ַמְחָׁשָבה ֵהִׁשיב ְּבֶׁשֶקט:

"ֲאַסֵּפר ְל ְּדָבִרים ַּכֲהָוָיָתם: ִמָּׁשַמִים ָזִכיִתי, ּוִמֶּזה ָׁשִנים ַרּבֹות ֶׁשַּמְקִּפיד ֲאִני ְּבָכל ּתֶֹקף 
ְלִהְתַּפֵּלל ָׁשלֹוׁש ְּתִפּלֹות ְּבָכל יֹום ְּבִמְנָין. ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ֶהֱחַזְקִּתי ְלָכל אֶֹר ַהָּׁשִנים 

ְּבַקָּבָלה זֹו ִמְּבִלי ְלַהֲחִמיץ ְולּו ְּתִפָּלה ַאַחת, ַּגם ַּכֲאֶׁשר ִנְתַקְלִּתי ִּבְקָׁשִיים ּוִבְמִניעֹות.

ְלַצֲעִרי, ַהּיֹום ֶנֱאַלְצִּתי ְלִהְתַאֵחר ְּבֹאֶפן ִּבְלִּתי ָצפּוי ַלִּמְנָין ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ְּתִפַּלת ַעְרִבית. 
ַרְצִּתי ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבָכל ּכֹחֹוַתי, ַא ֵמָרחֹוק ָקְלטּו ָאְזַני ֶאת ֵהֵדי ַה'ָּבְרכוּ' ַהְּמַסֵּים ֶאת 

ַהְּתִפָּלה.

ְמֻאֶחֶרת  ְּבָׁשָעה  נֹוָסף  ִמְנָין  ִלְמצֹא  אּוַכל  א  ְנִתיבֹות,  ְמגּוַרי,  ְּבִעיר  ִּכי  ֶׁשָּיַדְעִּתי  ֵּכיָון 
ֶׁשָּכזֹו, ָעַמְדִּתי ִּבְפֵני ִנָּסיֹון ָקֶׁשה: ַהִאם ְלַוֵּתר ַעל ַהַּקָּבָלה, אֹו ְלִהְתַאֵּמץ ְּכֵדי ַלֲעמֹד ָּבּה? 
ִּכְמַעט ְוִנְכַנְעִּתי ָלַעְצלּות, ַא ְלַבּסֹוף ָּגְמָלה ַהַהְחָלָטה ְּבִלִּבי; ִאם ֵאין ִמְנָין ִּבְנִתיבֹות – 
ַהִּצּבּוִרית  ֶׁשַהַּתְחּבּוָרה  ֶאָּלא  ִלְתִפָּלה.  ָראּוי  ִמְנָין  ֶאְמָצא  ְּבַוַּדאי  ָׁשם  ְּבַרק,  ִלְבֵני  ֶאַּסע 
ְּכָבר א ָהְיָתה ְּפִעיָלה, ְוַהָּׂשַגת 'ֶטְרְמּפ' ְּבָׁשָעה ָּכזֹו ִנְרֲאָתה ְּכָדָבר ֲחַסר ִסּכּוי. ְּבָכל זֹאת 

ֶהְחַלְטִּתי ְלַנּסֹות, ְלָפחֹות ְּכֵדי ָלֵצאת ְיֵדי חֹוַבת ַהִהְׁשַּתְּדלּות...

ַהַּתֲעִׂשָּיה  ֶׁשְּבֵאזֹור  ַהְּׂשָמחֹות  אּוַלם  ְלִכּוּון  ִמֵּביִתי  ִנָּכר  ֶמְרָחק  ָצַעְדִּתי  ַרב  ְּבַמֲאָמץ 
ַהְּמֻרָחק, ָׁשם ָסַבְרִּתי ִּכי ֵיׁש ָקֶצה ֶׁשל ִסּכּוי ֶׁשֶאְמָצא ֶאת ְמֻבָּקִׁשי. ְוָאֵכן, ּתֹו ְּכֵדי ְצִעיָדה 
ִהְבַחְנִּתי ְּבִרְכְבֶּכם. ֶהְחַלְטִּתי ְלַנּסֹות ְוַלֲעצֹר אֹותֹו, ְונֹוַכְחִּתי ִלְראֹות ִּכי ֱהִייֶתם ְׁשִליִחים 

ִמָּׁשַמִים ְלַסֵּיַע ְּבָיִדי ַלֲעמֹד ְּבַקָּבָלִתי".

ַהְּדָבִרים ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְּבַפְׁשטּות ּוְבתֹם ֶׁשָּכֶזה ָּגְרמּו ַלַּנָהג ְּכמֹו ַלּנֹוְסִעים ֶׁשֵּמֲאחֹוָריו ְלֵהָאֵלם 
ּדֹם. ְוָאז ֵהֵפר ֶאָחד ֵמֶהם ֶאת ַהְּׁשִתיָקה ְוָׁשַאל: "ּוָמה ַּתֲעֶׂשה ְּבָחזֹור? ֵּכיַצד ָּתׁשּוב ִמְּבֵני 

ְּבַרק ְלֵביְת ְּבָׁשָעה ּכֹה ְמֻאֶחֶרת?"

"ְלזֹאת ֵאין ִמַּתְפִקיִדי ִלְדאֹג", ֵהִׁשיב ָהַאְבֵר ִּבְתִמימּות, "ָסמּו ּוָבטּוַח ֲאִני ְּבִמי ֶׁשֲעָזָרִני 
ַעד ּכֹה ִּכי א ַיַעְזֵבִני. ְוַגם ִאם א ֶאְמָצא ֶּדֶר ָלׁשּוב ְלֵביִתי ַהַּלְיָלה, ָאִׂשים ְּפָעַמי ֶאל 
ְיִׁשיַבת ּפֹוִניִביז' ַהַּמֲעִטיָרה, ָׁשם ֵאֵׁשב ִלְלֹמד ַעד אֹור ַהּבֶֹקר, ֶאְתַּפֵּלל ַּבַהְׁשָּכָמה ְוֶאַּסע 

ָּבאֹוטֹוּבּוס ָהִראׁשֹון ִלְנִתיבֹות".

ַהֶּדֶר ָעְבָרה ִּבְמִהירּות, ְוַעד ְמֵהָרה ִהִּגיעּו ַהּנֹוְסִעים ִלְבֵני ְּבַרק. ַהַּנָהג ֶהְחִליט ְלַהְׁשִלים 
ֶאת ַהִּמְצָוה ְוָלַקַחת ֶאת ָהַאְבֵר ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת 'ִאיְצקֹוִביץ'. ִלְפֵני ֶׁשָּיַרד ַהָּלה ִמן ָהֶרֶכב 
 .ֵּתן ִלי ְּבַבָּקָׁשה ֶאת ִמְסַּפר ַהֶּטֶלפֹון ֶׁשְּל" :הֹוִציא ַהַּנָהג ַּדף ָוֵעט ִמִּכיסֹו ּוִבֵּקׁש ֵמָהַאְבֵר

ְמַסְקֵרן אֹוִתי ְלָבֵרר ָמָחר ַּבּבֶֹקר ֵּכיַצד ֶהֱעַבְרָּת ֶאת ַהַּלְיָלה".

ִמְּלִהְתַקֵּׁשר  ַהַּנָהג  ִהְתַאֵּפק  א  ַהָּמֳחָרת  ַּבּבֶֹקר  ַהְׁשֵּכם  ָיד.  ִּבְלִחיַצת  ִנְפְרדּו  ַהְּׁשַנִים 
ָלַאְבֵר ְּכֵדי ִלְׁשמַֹע ֶאת סֹופֹו ַהֻּמְפָלא ֶׁשל ַהִּסּפּור:

ַהַּלְיָלה  ְׁשֵאִרית  ֶאת  ִּכי  "ִהְפַנְמִּתי  ִׂשיחֹו,  ִאיׁש  ִסֵּפר  ַעְרִבית",  ְּתִפַּלת  ֶאת  "ִלְכֶׁשִּסַּיְמִּתי 
ֵמַהּנֹוְכִחים  ַאַחד  ֶאת  ָׁשַמְעִּתי  ְלֶפַתע  ָאז  אּוָלם  ּפֹוִניִביז',  ְיִׁשיַבת  ֶׁשל  ְּבֵהיָכָלּה  ֶאֱעֶׂשה 
קֹוֵרא ַלֲחֵברֹו: 'יֹוִסי, אּוַלי ַמְסִּפיק ְלַפְטֵּפט?! ַהִאם ָׁשַכְחָּת ֶׁשָאנּו ְצִריִכים עֹוד ְלַהְסִּפיק 

ְלַהִּגיַע ַהַּלְיָלה ִלְנִתיבֹות?!'"

ַהֶּצֶמד  ִמַהְרִּתי ְלִהְתַעְנֵין ֵאֶצל  ֶׁשִּנְגְלָתה ְלֵעיַני.  ַהַהְׁשָּגָחה  ֵמָעְצַמת  ִנְדַהְמִּתי ְוִנְפַעְמִּתי 
ֶׁשְּלָפַני ַהִאם ָאֵכן ְּפֵניֶהם מּוָעדֹות ִלְנִתיבֹות ְוַנֲעֵניִתי ְּבִחּיּוב. ָׁשַאְלִּתי ִאם אּוַכל ְלִהְצָטֵרף 
ֲאֵליֶהם, ְוַגם ַהַּפַעם ַנֲעֵניִתי ְּבִחּיּוב ּוִבְמאֹור ָּפִנים. ָיָצאנּו ַלֶּדֶר ִּבְמִהירּות, ּוְלמֹוָתר ְלַצֵּין 

ִּכי ֶאת סֹופֹו ֶׁשל ַהַּלְיָלה ְּכָבר ָעִׂשיִתי ְּבֵביִתי".

ֵנס  ֵהן  ְרצֹונֹו.  ׁשֹוְמֵרי  ְוֶאת  ֲחִסיָדיו  ֶאת  ה'  ַיֲעזֹב  א  ִּכי  ְּבָׂשִרי  ַעל  ָלַמְדִּתי  ֵכן  ִּכי  ִהֵּנה 
ֶׁשָּכֶזה ָיכֹול ְלחֹוֵלל ַרק ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ֲאדֹון ַהְּברּוִאים, ּבֹוֵרא ָּכל ְנָׁשמֹות ֶהָחֵפץ ְּבטֹוַבת 

ְּבִרּיֹוָתיו.
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ֵׁשם  ַעל  'ַאְׁשֵרי'  ְּבִפינּו  ַהְּמֻכֶּנה  ַהֻּמְפָלא  ַּבִּמְזמֹור  ֵלאֵקינוּ  ּוְלָפֵאר  ְלַׁשֵּבַח  ָאנּו  זֹוִכים  יֹום  ְּבָכל  ְּפָעִמים  ָׁשלֹוׁש 
ְּפִתיָחתֹו, ֲאֶׁשר ְּפסּוָקיו ַהְּמֻסָּדִרים ְּבֵסֶדר ַאְלָפא ֵּביָתא עֹוְסִקים ֻּכָּלם ִּבְגֻדָּלתוֹ ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּוְבַהְׁשָּגָחתֹו 

ָהִאיִׁשית ַעל ָּכל ְּפָרט ְּבַמֲעֶרֶכת ַהְּבִריָאה.

ְּבֵסֶפר ַהְּתִהִּלים (קמה) ִנְפָּתח ִמְזמֹור ֶזה ַּבָּפסּוק 'ְּתִהָּלה ְלָדִוד', ּוִמְסַּתֵּים ַּבָּפסּוק 'ְּתִהַּלת ה' ְיַדֶּבר ִּפי', אּוָלם ְמַסְּדֵרי 
ַהְּתִפָּלה ִּתְּקנּו ְלַהְקִּדים לֹו ֶאת ַהְּפסּוִקים 'ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי' ְו'ַאְׁשֵרי ָהָעם' ְּכֵדי ְלַהְזִּכיֵרנּו ֶׁשִעַּקר ִסַּבת ּבֹואֹו ֶׁשל ָהָאָדם 
ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת הּוא א ְּכֵדי ְלַבֵּקׁש ַעל ְצָרָכיו, ֶאָּלא ְּכֵדי ְלַׁשֵּבַח ּוְלַהֵּלל ֶאת ּבֹוְראֹו, ֶׁשֵּכן ֶזהּו ַהָּדָבר ַהָּיִחיד ֶׁשָּיכֹול 
ְלָהִביא אֶֹׁשר ָלָאָדם (טּור או"ח נא, ּוְרֵאה ְּפִריָׁשה ָׁשם ט). ְּכמֹו ֵכן ִּתְּקנּו ְלהֹוִסיף ָעָליו ֶאת ַהָּפסּוק "ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵר ָי-ּה 
ֶׁשִּבְזכּות   – ֶהָעִתיד  ַעל  ִּכְתִפָּלה  ְוֵכן  ְּדִזְמָרה,  ְּפסּוֵקי  ִּכְׁשַאר  בְּ'ַהְללּוָי-ּה'  ְלַסֵּים  ְּכֵדי  ַהְללּוָי-ּה",  עֹוָלם  ְוַעד  ֵמַעָּתה 

ֲאִמיַרת 'ְּתִהָּלה ְלָדִוד' ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ִנְזֶּכה ְלַׁשֵּבַח ֶאת ּבֹוְרֵאנּו ַּגם ָּבעֹוָלם ַהָּבא (ֵסֶפר 'ַהַּמְנִהיג'). 

ֵהִעיד ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֻרַחם ַהֵּלִוי ִמִּמיר, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ַּפַעם ִנְכַנס ִעם ֲחֵבָריו ַּתְלִמיֵדי ֶקֶלם ְלַחְדרֹו ֶׁשל ַהַּסָּבא ָזָצ"ל, 
ֻהְפְּתעוּ ִלְראֹותֹו רֹוֵקד ְלַבּדֹו ְּבִׂשְמָחה ֲעצּוָמה. ַּכֲאֶׁשר ִהְבִחין ַהַּסָּבא ִּבְפִליָאָתם ָאַמר ָלֶהם: "ַמּדּוַע ִהְּנֶכם ֻמְפָּתִעים? 
ְוִכי א ָראּוי ְוָנכֹון ְלָכל ְיהּוִדי ֶׁשּזֹוֶכה ְלַׁשֵּבַח ֶאת ּבֹוְראֹו ּוְלַהִּכיר ְּבַמֲעָלתֹו ַּבֲאִמיַרת 'ַאְׁשֵרי' ְּבַכָּוָנה ֶׁשַּיֲעץ ְוִיְׂשַמח 

ַעד ְמאֹד?!" ('ְּתִפַּלת ַחָּנה').

ֻמְבָטח לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן עֹוָלם ַהָּבא 

ָּכָאמּור, ִמְזמֹור ֶזה ָאנּו אֹוְמִרים ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ְּבָכל יֹום. ְיסֹודֹו ֶׁשל ִמְנָהג ֶזה ְּבִדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְּבָרכֹות ד ב): "ָאַמר 
ַרִּבי ֶאְלָעָזר ָאַמר ַרִּבי ָאִביָנא: ָּכל ָהאֹוֵמר 'ְּתִהָּלה ְלָדִוד' ְּבָכל יֹום ָׁשׁש ְּפָעִמים ֻמְבָטח לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן ָהעֹוָלם ַהָּבא".

ֵיׁש ָלֵתת ֶאת ַהַּדַעת ְלִדְבֵרי ָהָרָד"ק (ְּתִהִּלים קמה א): "ְוַהִּמְתּבֹוֵנן ְּבֶזה ַהִּמְזמֹור ִיְרֶאה ּבֹו ִנְפְלאֹות ַהּבֹוֵרא ּוִמְׁשָּפָטיו 
ַעל ְּברּוָאיו... ְוא ָאְמרּו ('ֻמְבָטח לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן עֹוָלם ַהָּבא') ַעל ָהאֹוְמרוֹ ְּבִפיו ִּבְלַבד, ֶאָּלא ְּבִפיו ּוְבִלּבֹו ּוִבְלׁשֹונֹו", ְוֵכן ָּפַסק 
ַה'ָּמֵגן ַאְבָרָהם' (או"ח א ז) ְּבֵׁשם ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ֶׁשְּכֵדי ִלְזּכֹות ִלְסֻגּלֹות ַהִּמְזמֹור, ֵאין ֵּדי ַּבֲאִמיָרתֹו ְּבַעְלָמא, ֶאָּלא ֵיׁש ְלַכֵּון 

ּוְלָהִבין ֶאת ֵּבאּור ַהִּמִּלים ְּכֵדי ֶׁשִּמּתֹו ָּכ ַיִּכיר ָהָאָדם ְּבִנְפְלאֹות ה'.

ֵּבֵאר  ּבֹו')  'ָּכל  (ְרֵאה  ְוַעְרִבית  ִמְנָחה  ַׁשֲחִרית,  ַהּיֹום;  ְּתִפּלֹות  ְלָׁשלֹוׁש  ֲאִמיָרתֹו  ֵסֶדר  ֶאת  ִחְּלקּו  ֶׁשֹּלא  ַהִּסָּבה  ֶאת 
ַהַּמַהְרשָׁ"א (ח"א ָׁשם):

ָּבֶהן  ֶׁשאֹוְמִרים  ַלְּתִפּלֹות  ִהְסִמיכּוהּו   ְלִפיָכ אֹוִתּיֹות,  ְּבכ"ב  ֶׁשִּנְּתָנה  ַלּתֹוָרה  ְורֹוֵמז  ב'  א'  ִּפי  ַעל  ֻסַּדר  ֶזה  ִמְזמֹור 
'ְקֻדָּׁשה': ַּבֲחָזַרת ַהָּׁש"ץ ֶׁשל ַׁשֲחִרית, ְּבִסּיּום ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית (ְקֻדָּׁשא ְּדִסְדָרא) ּוַבֲחָזַרת ַהָּׁש"ץ ֶׁשל ִמְנָחה. זֹאת ִמּׁשּום 
ְּב'ַקִּדישׁ  ֶׁשֶּנֱאָמר  ַרָּבא'  ְׁשֵמיּה  ְיֵהא  'ָאֵמן  ְוַעל  ְּדִסְדָרא  ְקֻדָּׁשא  ַעל  עֹוֵמד  ֶׁשָהעֹוָלם  ְמבָֹאר  א)  מט  (סֹוָטה  ֶׁשַּבְּגָמָרא 
ְּדַרָּבָנן' ַאַחר ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ּוֵבֵאר ָׁשם ַרִׁש"י ֶׁשִּלּמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשִּמְצָטֶרֶפת ֵאֶליָה ַהְזָּכַרת ְקֻדַּׁשת ה', ֲחִביִבים ִּבְמֻיָחד 
ֶּפֶרק  ֲאִמיַרת  ֶאת  ְלַסֵּדר  ֲחָכִמים  ָּבֲחרּו  ְּבִעְנָיֵננּו  ַאף  ָלֵכן  ֲעֵליֶהם.  עֹוֵמד  ָהעֹוָלם  ֵּכן  ְוַעל  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני 

'ְּתִהָּלה ְלָדִוד' ָהרֹוֵמז ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ָסמּו ְלַהְזָּכַרת ְקֻדַּׁשת ה'.

ַמּדּוַע ִסְּדרּוהּו ְּבֵסֶדר ַאְלָפא ֵּביָתא

ַהִּמְתּבֹוֵנן ְּבִמְזמֹור ְמֻיָחד ֶזה ִיְרֶאה ִּכי ְּפסּוָקיו ֻסְּדרּו ַעל ִּפי ֵסֶדר א' ב'. ְּבֶדֶר ְּפָׁשט ֵּבֲארּו ֶׁשָּדִוד ִסֵּדר ַעל ִּפי ֵסֶדר 
ָאֶל"ף ֵּבי"ת ָּכל ִמְזמֹור ֶׁשָרָצה ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשגּור ְּבִפיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ('ִּתּקּון ְּתִפָּלה').

ַא ַרִּבים ֵמַהְּמָפְרִׁשים ֵּבֲארּו ֶׁשֵּסֶדר א' ב' ְּבִמְזמֹור 'ְּתִהָּלה ְלָדִוד' הּוא ְּכֶנֶגד ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְּתָנה ְּבכ"ב אֹוִתּיֹות, ּוֵבֵאר 
ַה'ְּפֵני ְיהֹוֻׁשַע' (ְּבָרכֹות ד ב) ֶׁשְּלִפיָכ ִהְבִטיחּו ָלאֹוֵמר אֹותֹו ג' ְּפָעִמים ְּביֹום ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. 
ֶׁשֵּכן ְּבֶאְמָצעּותֹו ִמְתַחֶּזֶקת ּוִמְתַאֶּמֶתת ְּבֶקֶרב ָהָאָדם ָהֱאמּוָנה ֶׁשַהְּיקּום ְוָכל ְּברּוָאיו א ִנְבְראּו ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ַהּתֹוָרה 
ְולֹוְמֶדיָה, ּוִמּתֹו ָּכ ֵיַדע הּוא ְלַהְבִחין ֵּבין ִעָּקר ְלָטֵפל, ְוַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו ַאְרַעי ְותֹוָרתֹו ֶקַבע. ֶׁשֲהֵרי ַקל ָוחֶֹמר 
הּוא: ִאם ְמַזֵּמן ַהּבֹוֵרא ַּפְרָנָסה ִלְכַלל ַהְּבִרּיֹות ַעל ַאף ֶׁשֹּלא ִהְצַטּוּו ַעל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוַתְכִלית ְּבִריָאָתן ִהיא ַרק 

ְלצֶֹרְך לֹוְמֶדיָה, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשְּיַפְרֵנס ֶאת לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ְּבַעְצָמם, ּוָמה ָלֶהם ִלְדאֹג ְלַפְרָנָסָתם?!

ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ ָזָצ"ל (ַיֲערֹות ְּדַבׁש ֵחֶלק א' ְּדרּוׁש יד) ִהְמִׁשיל ַעל ָּכ ָמָׁשל ְלָאָדם ֶׁשִּנְקְּבָעה לֹו ְּפִגיָׁשה ֵאֶצל 
ֶמֶל ָּגדֹול ּוְמרֹוָמם. ַּכֲאֶׁשר ִנְכַנס ֶאל ַהֶּמֶל ּוִבֵּקׁש ְלַׁשְּבחֹו ִּבְתָאִרים ִנְכָּבִדים ָּכָראּוי ִלְכבֹודֹו, א ָמָצא ִמִּלים ְּבִפיו, 
ַּבֲאֶׁשר ֵהִבין ֶׁשְּבָכל ֶׁשַבח ֶׁשּיֹאַמר א ִיְהֶיה ַּדי ַאף ְּכֵדי ְלַהִּביַע ֶאת ִמְּקָצת ְּכבֹודֹו. ְלִפיָכ ָנַטל ְּבָידֹו ִּגְליֹון ְנָיר ָחָלק, 
ּוְבָקֵצהּו ַהַּתְחּתֹון ָרַׁשם ּתַֹאר ֶאָחד ִּבְלַבד, ְּכאֹוֵמר ַלֶּמֶל: ֲהֵרי ַהְּנָיר ֶׁשְּלָפֶני ָחָלק הּוא, ְוִאּלּו ָהָיה ְּבָיִדי ַהַהָּׂשָגה 

ָהִייִתי ְמַמְּלאוֹ ְּבָכל ֶׁשַבח ֶׁשָּבעֹוָלם.

'ְּתִהָּלה ְלָדִוד' ֶׁשִּבֵּקׁש ָּדִוד ְלרֹוֵמם ּוְלָפֵאר ְּבֶאְמָצעּותֹו ֶאת ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַא ֵּכיָון ֶׁשִהִּכיר  ָּכ ַּגם ְּבִעְנַין ֶּפֶרק 
ֶׁשָּכל  ב'  ָהא'  ֵסֶדר  ְלִפי  ְּפסּוָקיו  ֶאת  ִסֵּדר  ִּבְתָאִרים,  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ִׁשְבחֹו  ֶאת  ְלַהִּביַע  ִנָּתן  ֶׁשֹּלא  ָּבֻעְבָּדה 

ַהִּדּבּוִרים ֶׁשָּבעֹוָלם ֻמְרָּכִבים ִמֶּמּנּו, ְוָכ ֶנְחָׁשב ְּכִאּלּו ָאַמר ְּבִפיו ֶאת ָּכל ַהְּׁשָבִחים ֶׁשָּבעֹוָלם. 

ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע

ָּכַתב ַהּטּור (סי' נא): "ְויֹוֵתר ְיַכֵּון ְּבָפסּוק 'ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד', ֶׁשִעַּקר ָמה ֶׁשְּקָבעּוהּו לֹוַמר ְּבָכל יֹום (ֶאת ִמְזמֹור 'ְּתִהָּלה ְלָדִוד') 
הּוא ִּבְׁשִביל אֹותֹו ָּפסּוק ֶׁשַמְזִּכיר ּבֹו ִׁשְבחֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֶׁשַּמְׁשִּגיַח ַעל ְּבִרּיֹוָתיו ּוְמַפְרְנָסן", ּוְלִעְנַין ֲהָלָכה 

ָּפַסק ַה'ֻּׁשְלָחן ָערּו' (ָׁשם ז) ֶׁשִאם א ִּכֵּון ְּבָפסּוק ֶזה, ָצִרי ַלֲחזֹר ּוְלאֹוְמרֹו.

ִסַּבת ְׁשמֹו ֶׁשל ֵסֶפר ַה'ְּתִהִּלים'

ִלְפֵני  ַּבֲחלֹום  ִהְתַּגָּלה  ָּגדֹול  סֹוד  עת"ר):  (סי'   'ַהֶּמֶל 'ִמַטַּעם  ַהָּקדּום  ַּבֵּסֶפר  הּוָבא  ֲאֶׁשר  ֶאת  ָנִביא  ַמֲאָמֵרנּו  ְלִסּיּום 
ּדֹורֹות ְלֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ַהְּמֻקָּבִלים ֶׁשִהְתּגֹוֵרר ַּבְּכָפר ָּכאּבּול ַהָּסמּו ִלְצַפת, ִּכי ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום ָּכַלל ְּבִמְזמֹור 
'ְּתִהָּלה ְלָדִוד' ֶאת ָּכל ּתֶֹכן ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים. ְוֵיׁש ּבֹו (ִמְּתִחַּלת ַהִּמְזמֹור – 'ֲארֹוִמְמ' – ֶׁשהּוא ְּתִחַּלת ֵסֶדר ַאְלָפא ֵּביָתא ֶׁשּבֹו) ֵמָאה 
ַוֲחִמִּׁשים ֵּתבֹות ְּכִמְסַּפר ִמְזמֹוֵרי ַהְּתִהִּלים, ַּכֲאֶׁשר ְּבָכל ֵּתָבה ִנְרֶמֶזת ַּכָּוַנת ַאַחד ַהִּמְזמֹוִרים. ְוֵיׁש ּבֹו (ַּכַּנ"ל) תרל"ח 
ִיְצָחק  ַאְבָרָהם,  ִעם  ַלֶּמְרָּכָבה  ְרִביִעית'  'ֶרֶגל  ֶנְחָׁשב  ֶׁשָּדִוד  ְוֵכיָון  ַיֲעקֹב',  ִיְצָחק  'ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ַּכִגּיַמְטִרָּיה  אֹוִתּיֹות 
ְוַיֲעקֹב, ְלִפיָכ ַמְקִּדיִמים ְלִמְזמֹור ֶזה ֶאת ַהְּפסּוִקים: 'ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי' ַעד 'ֶׂשה' ֱאָקיו', ֶׁשַּיְחָּדו ֵיׁש ָּבֶהם י"ד ֵּתבֹות 

ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ָּדִוד, ְּכֵדי ְלָצְרפֹו ִעם ְׁשֶׁשת ָהָאבֹות.

עֹוד ֵּבֵאר ָׁשם ִּכי ְלִפיָכ ִנְקָרא ִסְפרֹו ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום 'ְּתִהִּלים' ְוא 'ִמְזמֹוִרים' אֹו 'ִׁשיִרים', ַאף ִּכי ֵיׁש 
ּבֹו ַרק 'ְּתִהָּלה' ַאַחת, ְלֻעַּמת 'ִמְזמֹור' ְו'ִׁשיר' ַרִּבים, ִמּׁשּום ֶׁשָּכָאמּור, 'ְּתִהָּלה' זֹו ּכֹוֶלֶלת ֶאת ַהִּמְזמֹוִרים ְוַהִּׁשיִרים 

ֻּכָּלם, ְוַהְּדָבִרים ִנְפָלִאים ַלִּמְתּבֹוֵנן.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ֶטְרְמּפ ְּבִאיׁשֹון ַלִיל

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

ור ססִספפּפּ ם
ֵבי ֵביֶתָך ֵרי יֹוׁשְ ַאׁשְ

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


