
ֶלְך ת ַוּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ּכַֹח ַהְּתִפָּלה א ִנְמָסר ַרק ַלַּצִּדיק
"א אּוַכל עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא... ה' ֱאקֶי הּוא עֵֹבר ְלָפֶני" (לא ב-ג)

ֶאת ִּדְבֵרי מֶֹׁשה ְלִיְׂשָרֵאל ֵּבֵאר ַה'ָּמאֹור ָוֶׁשֶמׁש' ַעל ִּפי ַהָּמָׁשל ַהִּנְפָלא 
ַהּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש (ב"ר עח ז) ַעל ָהֲאִרי ֶמֶל ַהַחּיֹות, ֶׁשָּכַעס ַעל ְנִתיָניו, 
ַחּיֹות ַהַּיַער, ּוִבֵּקׁש ְלַהֲעִניָׁשם. א ָיְדעּו ַהָּללּו ְלָהִׁשית ֵעָצה ְּבַנְפָׁשם, 
ְּבַוַּדאי  ִּכי  ִּתְקָוה   ִמּתֹו ֶהָחָכם  ַלּׁשּוָעל  ִלְקרֹא  ְּבִלָּבם  ָּגְמרּו  ֵּכן  ַעל 
ַיְצִליַח ַהָּלה ְּבָחְכָמתֹו ּוְבָעְרָמתֹו ְלַרּצֹות ֶאת ַהֶּמֶל. ְלִׂשְמָחָתם ַנֲעָנה 
ִנְפָלִאים  ְמָׁשִלים  ֵמאֹות  ְׁשלֹוׁש  ִּבְרׁשּותֹו  ֵיׁש  ֶׁשָאֵכן,  ְוָאַמר  ַהּׁשּוָעל 
ֶׁשְּבכָֹחם יּוַכל ְלַפֵּיס ֶאת ָהֲאִרי, ַא ִּבֵּקׁש ֶׁשַּיְמִּתינּו ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ַעד 

.ֶׁשִּיְתַאְרֵּגן ָּכָראּוי ַלֲעמֹד ִלְפֵני ַהֶּמֶל

ֶאָּלא ֶׁשְּלרֹב ַאְכָזָבָתם ֶׁשל ַהַחּיֹות, ִמֶּׁשָחַלף יֹום ֶאָחד הֹוִדיַע ַהּׁשּוָעל 
ְּבָעְגָמה ִּכי ָאְבדּו ִמִּזְכרֹונֹו ֵמָאה ְמָׁשִלים. ְּבָכל זֹאת ָּתלּו ַהַחּיֹות ֶאת 
ׁשּוב  נֹוָסף  יֹום  ַּכֲעבֹר   ַא ַהּנֹוָתִרים,  ַהְּמָׁשִלים  ְּבָמאַתִים  ִּתְקָוָתם 
ִמִּזְכרֹונֹו.  ָאְבדּו  ְמָׁשִלים  ֵמָאה  ִּכי  ְמֻכְרָּכמֹות  ְּבָפִנים  ַהּׁשּוָעל  הֹוִדיַע 
ַּגם ַהַּפַעם ָּתלּו ַהַחּיֹות ֶאת ְיָהָבם ִּבְמַאת ַהְּמָׁשִלים ַהּנֹוָתִרים. ְואּוָלם 
ְּבֵעת ֲהִליָכָתם ְלַבֵּקׁש ְמִחיָלה ֵמָהַאְרֵיה הֹוִדיָעם ַהּׁשּוָעל ִּכי א נֹוַתר 

.ְּבָידֹו ְולּו ָמָׁשל ֶאָחד, ַוֲעֵליֶהם ָלֶגֶׁשת ְּבַעְצָמם ּוְלַרּצֹות ֶאת ַהֶּמֶל

ְּבָמָׁשל ֶזה נּוַכל ְלָהִבין ֶאת ֲאֶׁשר ָאַמר מֶֹׁשה ְלִיְׂשָרֵאל: ִאם ַעד ַהּיֹום 
ִהֵּנה  ְואֹוִׁשיֲעֶכם,  ֲעֵליֶכם  ֶאְתַּפֵּלל  ָצָרה  ֵעת  ְּבָכל  ִּכי  ֱהִייֶתם  ְּבטּוִחים 
ִלְפֵניֶכם  ְוָלבֹא  ָלֵצאת  אּוַכל  א  ׁשּוב  ִּכי  ְּבֵעיֵניֶכם  ְרִאיֶתם  ַהּיֹום 
 ֶקיֱא "ה'  ִּכי:  ּוְדעּו  ִהְתַחְּזקּו  ְלַבְבֶכם,  ִייָרא  ֶאל   ַא ְּכָבִראׁשֹוָנה, 
ׁשּובּו  ֵּכן  ַעל  ָלֶכם.  ְלַהֲאִזין  ִלְפֵניֶכם  ִנָּצב  ְוָתִמיד   ,"ְלָפֶני עֵֹבר  הּוא 
ְּבַאֲהָבה  ְּתִפַּלְתֶכם  ֶאת  הּוא  ְיַקֵּבל  ְוָאז  ַמֲעֵׂשיֶכם,  ְוֵהיִטיבּו  ִּבְתׁשּוָבה 

ּוְבָרצֹון.

ָהִרְפיֹון – ׁשֶֹרׁש ַהִּכָּׁשלֹון
"ְוַה'... הּוא ִיְהֶיה ִעָּמ א ַיְרְּפ ְוא ַיַעְזֶבָּך א ִתיָרא ְוא ֵתחַת" (לא ח)

"א ִיֵּתן ְל ִרְפיֹון ִלְהיֹות ֶנֱעָזב ִמֶּמּנּו" (ַרִׁש"י).

ֶאְלָעָזר'  'ִמְנַחת  ַּבַעל  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ָאַמר  ַרִׁש"י  ְּבִדְבֵרי  ִנְפָלא  ֵּבאּור 
ִמּמּוְנַקאְטׁש:

ַאף ְלִׁשיטֹות ַחְכֵמי ַהֶּטַבע, ַהֵּיאּוׁש ְוָהִרְפיֹון ֵהם ׁשֶֹרׁש ַהִּכָּׁשלֹון. ֻעְבָּדה 
זֹו ִנֶּכֶרת ַּכֲאֶׁשר ָחִליָלה ּתֹוֶקֶפת ֶאת ָהָאָדם ַמֲחָלה: ִאם ָהרֹוֵפא ְמיָֹאׁש 
ֵמַהַּמָּצב, ַמִּטיל ַהָּדָבר ִרְפיֹון ַּגם ְּבֵלב ַהחֹוֶלה ּוַבד ְּבַבד ַמֲחִליׁש ַהָּדָבר 
ִאּלּו   ַא ְלָרָעה.  ִמְתַמֶּמֶׁשת  ָהרֹוֵפא  ַּתֲחִזית  ֶׁשְּלַבּסֹוף  ַעד  ּגּופֹו  ֶאת 
ִמְתַחֵּזק  ָהָיה  זֹאת  ְוַתַחת  ָהרֹוֵפא,  ְלִדְבֵרי  ִלּבֹו  ָׁשת  ַהחֹוֶלה  ָהָיה  א 
ִּבְתִפָּלה, ֶּבֱאמּוָנה ּוְבִבָּטחֹון ְּבבֹוְראֹו, ִסּכּוֵיי ְרפּוָאתֹו ָהיּו ְּגֵדִלים ְמאֹד.

זֹוִהי ֵאפֹוא ַהְּבָרָכה ֶׁשֵּבֵר מֶֹׁשה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: ֵּכיָון 
ֶׁשֹּלא ִיֵּתן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִרְפיֹון ִּבְלָבְב, ִמֵּמיָלא ִּתְתַחֵּזק ִּבְתִפָּלה 

ְוִתְבַטח ּבֹו, ַוֲאַזי ַהּבֹוֵרא א ַיַעְזֶבָּך.
'ִאְמֵרי ְּדַבׁש' עמ' קמט

ַהְּיׁשּוָעה ְּתלּוָיה ַּבְּתִפָּלה
ְּבֶדֶר ֶרֶמז ָּדַרׁש ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַהּכֵֹהן ִמְּצַפת ַּבַעל 'ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן' ַעל ַהּתֹוָרה:

ִאם ִנְתּבֹוֵנן ַּבָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו ִנְמָצא ִּכי ְׁשֵּתי ְּפָעִמים ֶנֶאְמָרה ּבֹו ַהִּמָּלה 
 א'. ַאְרַּבע ִמִּלים ֵאּלּו ֵהן ְּבִגיַמְטִרָּיה 'קֹול'. ְּבָכא', ּוְׁשֵּתי ְּפָעִמים 'ְו'
ָרַמז ָלנּו ַהָּכתּוב ִּכי ִּבְזכּות קֹול ַהְּתִפָּלה ֶׁשַּמְׁשִמיִעים ִיְׂשָרֵאל ְּבָבֵּתי 
ְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות, ֻמְבָטח ָלֶהם ִּכי ִיְתַקֵּים ָּבֶהם ְלׁשֹון ַהָּכתּוב: 

"א ַיְרְּפ ְוא ַיַעְזֶבָּך א ִתיָרא ְוא ֵתָח ת".

ֵלב  'ֲהָכַנת  ְּבִסְפרֹו  ִמְּסִטיְטִׁשין  ֵליּב  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ֵּבֵאר  זֹו   ְּבֶדֶר
ִלְתִפָּלה' (ְּבָפָרָׁשֵתנּו) ֶאת ַהָּפסּוק ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ִּבְפסּוֵקי ְּדִזְמָרה 

(ְּתִהִּלים קמח יד): "ַוָּיֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו ְּתִהָּלה ְלָכל ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַעם ְקרֹבו": ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות "ַוָיֶּרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו" ֵהם 'קֹול', ְלַלְּמֵדנּו ִּכי 
ִמְתַּגְּבִרים  ְוֵהם  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ַקְרָנם  ִמְתרֹוֵמם  ַהְּתִפָּלה  קֹול  ִּבְזכּות 

ַעל אֹוְיֵביֶהם.

ָמַתי ֻמָּתר ְלָהִביא ֶאת ַהַּטף ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת
"ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף" (לא יב)

"ְוַהַּטף ָלָּמה ָּבאּו? ָלֵתת ָׂשָכר ִלְמִביֵאיֶהם" (ַרִׁש"י).

ְּבֶדֶר ַצחּות ֵּבֵאר ַרִּבי יֹוֵסף ְּגִריְנַווְלד ִמָּפאָּפא ִּכי ַּכָּוַנת ַרִׁש"י ִּבְׁשֵאָלתֹו 
"ְוַהַּטף ָלָּמה ָּבאּו?" ִהיא: ְלֵׁשם ָמה ֻהְצַר ַהָּכתּוב ְלַהְׁשִמיֵענּו ֶׁשֵּיׁש 
ְלָהִביא ֶאת ַהַּטף, ֲהלֹוא ִאם ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ִהְצַטּוּו ָלבֹא, ְּבַוַּדאי א 

ִיָּׁשֲארּו ַהַּטף ְלַבָּדם ַּבַּבִית?

ַעל ָּכ ֵהִׁשיב ַרִׁש"י: "ָלֵתת ָׂשָכר ִלְמִביֵאיֶהם" – ַהָּכתּוב ָּבא ְלַלְּמֵדנּו 
ִּכי ֶאת ַהַּטף ֻמָּתר ְלָהִביא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוְלֵבית ַהִּמְדָרׁש, ַרק ְּבֹאֶפן 
ֶׁשְּיַקְּבלּו ְמִביֵאיֶהם ָׂשָכר ַעל ָּכ, ְּכגֹון ֶׁשְּמִביִאים אֹוָתם ְּכֵדי ְלַלְּמָדם 
ּגֹוֶרֶמת  ָחִליָלה  ִאם   ַא ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה.  ְּדָבִרים  ּוְׁשַאר  ָאֵמן  ַלֲענֹות 
ְּבֵביָתם  הֹוֵריֶהם  ֶׁשַּיְׁשִאירּום  מּוָטב  ַלִּמְתַּפְּלִלים,  ַהְפָרָעה  נֹוְכחּוָתם 
ַהֲחִריִפים  ְּדָבָריו  [ְרֵאה  ֶׁשֱהִביאּום.  ַעל  ָׂשָכר  ְיַקְּבלּו  ֶׁשֹּלא  ּוְבַוַּדאי 
ֶׁשל ַהְּׁשָל"ה ַהָּקדֹוׁש (הּוְבאּו ַּב'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' צח ג) ֶׁשּקֹוֵרא ִּתָּגר ְּכֶנֶגד 
ֵאּלּו ַהְּמִביִאים ֶאת ְּבֵניֶהם ַהְּקַטִּנים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוִמּתֹו ָּכ ּגֹוְרִמים 

ַהְפָרָעה ּוִבְלּבּול ְלָכל ַהִּמְתַּפְּלִלים].
'ַוְיִחי יֹוֵסף' ַׁשָּבת ׁשּוָבה

ָהאֹוִתּיֹות  ֶחְׁשּבֹון  ִעם  'ַטף'  ֶׁשַהִּמָּלה   ִמָּכ ְלָהִביא  ִנָּתן  ַלְּדָבִרים  ֶרֶמז 
ִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיה צ"א ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל 'ָאֵמן'.

'ְּבֵצל ְיהּוָדה'

ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי ַה'
"ֵהן ָקְרבּו ָיֶמי ָלמּות" (לא יד)

ֶׁשל  ַהֵּתבֹות  ְּכָראֵׁשי  לק"י  ִהָּנם  ָלמּות"   ָיֶמי "ָקְרבּו  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי 
ֲחָז"ל  ֶׁשֵהִביאּו  ְלָמה  ֶרֶמז  ִמָּכאן  יי",  ִקִּויִתי    ִליׁשּוָעְת" ַהָּפסּוק: 
(ְּבָרכֹות י א) ַעל אֹודֹות ִחְזִקָּיהּו ַהֶּמֶל, ֶׁשַאף ַּכֲאֶׁשר ָאַמר לֹו ַהָּנִביא 
(ְמָלִכים ב' כ א): "ַצו ְלֵביֶת ִּכי ֵמת ַאָּתה ְוא ִתְחֶיה", ְּבָכל זֹאת א 
ִהְתָיֵאׁש ִלּבֹו ְוִהְכִריז ִּכי: "ֲאִפּלּו ֶחֶרב ַחָּדה ֻמַּנַחת ַעל ַצָּוארֹו ֶׁשל ָאָדם 
ַאל ִיְמַנע ַעְצמֹו ִמן ָהַרֲחִמים", ּוִמּתֹו ֱאמּוָנתֹו ּוִבְטחֹונֹו ְּבצּורֹו ָזָכה 

ִּכי ְלַבּסֹוף ָסָרה ֵמָעָליו ַהָּצָרה.

'ַיְלקּוט ֵמַעם לֹוֵעז'

ַהְּקָלָלה ַהְּטמּוָנה ְּבֶהְסֵּתר ַהָּפִנים
"ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום ַההּוא" (לא יח)

ְּכָלל ָידּוַע ּוָברּור ְלָכל ְיהּוִדי ַמֲאִמין ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָחִליָלה ּפֹוֶקֶדת אֹותֹו 

ֶׁשִּיְתַחֵּזק   ּוִמּתֹו ה',  ִמיֵדי  ָעָליו  ָּבָאה  זֹו  ֶׁשָּצָרה  ְלָהִבין  ָעָליו  ָצָרה, 
ִּבְתִפָּלה ְלָפָניו ִמֵּמיָלא ִיָּוַׁשע. ַא ִאם ָחִליָלה ַיֲחׁשֹב ִּכי ִמֶּדֶר ַהֶּטַבע 
ָּבָאה ָעָליו ַהָּצָרה ְוא ְּבַהְׁשָּגָחה ּוִמּתֹו ָּכ ִיָּמַנע ִמְּתִפָּלה, א יּוַכל 

ְלִהָּמֵלט ֵמָהָרָעה.

ְלאֹור זֹאת ֵּפֵרׁש ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא ֶאת ַהְּקָלָלה ַהְּטמּוָנה ְּבָפסּוק ֶזה:

ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַיְסִּתיר  ִיְׂשָרֵאל,  ַעל  ַהָּצרֹות  ֶׁשָּתבֹאָנה  ְּבֵעת 
ָּפָניו ֵמֶהם ּוִמּתֹו ֶׁשֹּלא ַיְבִחינּו ִמיֵדי ִמי ָּבָאה ִהיא ֲעֵליֶהם ְוִיְתלּו ֶאת 

ָרָעָתם ְּבִפְגֵעי ַהֶּטַבע, ִיָּמְנעּו ִמְּתִפָּלה ְוא ִיָּוְׁשעּו.
'ִּדְבֵרי ֵאִלָּיהּו'

ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶת ֻּכָּלנּו יֹוְדֵעי ְׁשֶמ
"ְוַעָּתה ִּכְתבּו ָלֶכם ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ְוַלְּמָדּה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִׂשיָמּה 

ְּבִפיֶהם" (לא יט)
'ִׂשיָמה ְּבִפיֶהם', ֲהלֹוא  ַהְּתִמיָהה עֹוָלה ְּכֵמֵאֶליָה: ַמהּו ֵּפֶׁשר ַהָּלׁשֹון 
ְּכֶׁשְּמַלֵּמד ָהָאָדם ֶאת ֲחֵברֹו ֲהֵרי הּוא ָׂשם ֶאת ַהְּדָבִרים ְּבָאְזָניו ְוא 

ְּבִפיו?
ְּכָלל ָּגדֹול ָלַמד ִמָּכ ַהָּגאֹון ַרִּבי מֶֹׁשה סֹולֹוֵבייִצ'יק ִמְּׁשַוִיץ:

ִמְצַות 'ְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת ְּבֵניֶכם' ֵאיָנּה ִמְסַּתֶּכֶמת ְּבַהְׁשָמַעת ַהְּדָבִרים 
ְּגֵריָדא, ֶאָּלא ָעֵלינּו ִלְדאֹג ִּכי ַהְּדָבִרים ֵיָחְרתּו ְּבִלְבבֹות ׁשֹוְמֵעי ִלְקֵחנּו 

ְּבֹאֶפן ֶׁשָּתִמיד ִיְהיּו ְּבִפיֶהם, ְוָכ א ִּתְׁשַּתַּכח ַהּתֹוָרה ִמִּיְׂשָרֵאל.
ֻנַּסח  ַעל  ַהְּתִפָּלה  ְמַסְּדֵרי  הֹוִסיפּו  ַמּדּוַע  ְלָהִבין  נּוַכל  זֹאת  ְלאֹור 
יֹוְדֵעי  ֻּכָּלנּו  ְוֶצֱאָצֵאינּו...  ֲאַנְחנּו  "ְוִנְהֶיה  ַּבָּקַׁשת:  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ִּבְרכֹות 
ְׁשֶמ ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶת", ִּכי זֹו ַּתְכִלית ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ִלְדאֹג ֶׁשַהּלֹוְמִדים 

ִיְגְּדלּו ִלְהיֹות 'יֹוְדֵעי ְׁשֶמ ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶת' ָּכל ְיֵמיֶהם.
'ְוָהִאיׁש מֶֹׁשה'

ַהְּתִפָּלה ּגֹוֶרֶמת ִליׁשּוָעה
"ְוָקָראת ֶאְתֶכם ָהָרָעה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים" (לא כט)

ַהִּמָּלה  מֹוִפיָעה   "ַּבָתָּנ ְּפסּוִקים  ְּבַאְרָּבָעה  ִּכי  ֵהִביא  ַהּטּוִרים'  'ַּבַעל   
"ְוָקָראת", ְוֶזה ִסְדָרם:

"ְוָקָראת ְׁשמֹו ִיְׁשָמֵעאל" (ְּבֵראִׁשית טז יא). . א
"ְוָקָראת ֶאְתֶכם ָהָרָעה", ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו. . ב
"ְוָקָראת ְׁשמֹו ִעָּמנּו ֵאל" (ְיַׁשְעָיה ז יד).. ג
 "ְוָקָראת ְיׁשּוָעה חֹומַֹתִי" (ָׁשם ס יח).. ד

ְוָכ הּוא ֵּפֵרׁש ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֵּביֵניֶהם: ְּבָכל ֵעת ֶׁשָחִליָלה ּפֹוֶקֶדת ָרָעה 
ֶאת ָהָאָדם, ָעָליו ִלְקרֹא ָלֵא-ל ָהעֹוֵמד ָּתִמיד ְלִצּדֹו ('ִעָּמנּוֵאל') ְוַכֲאֶׁשר 
('ִיְׁשָמֵעאל') ְוָאז ִיְזֶּכה  ַיֲעֶׂשה ֵּכן ֻמְבָטח לֹו ִּכי ִיְׁשַמע ָהֵא-ל ִלְתִפָּלתֹו 

."ֶׁשְּיֻקַּים ּבֹו ַמֲאַמר ַהָּכתּוב: "ְוָקָראת ְיׁשּוָעה חֹומַֹתִי

ַעד ֶׁשַּיִּגיעּו ִליֵדי ְּתִמימּות
ַעד  ַהּזֹאת  ַהִּׁשיָרה  ִּדְבֵרי  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְקַהל  ָּכל  ְּבָאְזֵני  מֶֹׁשה  "ַוְיַדֵּבר 

ֻּתָּמם" (לא ל)

ָּתַמּה ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר: ְלֵׁשם ָמה ְמַצֶּיֶנת ַהּתֹוָרה ִּכי מֶֹׁשה 
ִּדֵּבר: "ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה  ַהּזֹאת ַעד ֻּתָּמם", ֲהַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ִּכי ֲאדֹון 

ַהְּנִביִאים ַיֲחִסיר ְולּו ְמַעט ִמְּדַבר ה'?

ְלַלְּמֵדנּו  ַהּתֹוָרה  ָּבָאה   ּוְבָכ 'ָּתִמים',  ִמְּלׁשֹון  הּוא  ֻּתָּמם'  'ַעד  ּוֵבֵאר: 
ַהְּדָבִרים  ָחְדרּו  ֲאֶׁשר  ַעד  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאל  ִמְּלַדֵּבר  ָחַדל  א  מֶֹׁשה  ִּכי 
ְלֵלב ָהָעם ּוָפֲעלּו ֶאת ְּפֻעָּלָתם ְלָהִׁשיב ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה 

ְוִלְהיֹות ְּתִמיִמים ִעם ֱאֵקיֶהם.
'ִאְמֵרי ֶשֶפר'

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

ב

ני ּפְ ם

'ָאֵמן' ַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה
'ִּתְׁשֵרי' ְּבִגיַמְטִרָּיה ְּתַׁשע ֵמאֹות ְוֶעֶׂשר – ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ֶעֶׂשר 
ְּפָעִמים 'ָאֵמן', ֶרֶמז ְלָכ ֶׁשַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ָצִרי ָהָאָדם 
ַרָּבה  ְסֻגָּלָתּה  ֲאֶׁשר  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ַעל  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  ְלַהְקִּפיד 

ְלהֹוִעיל ֶׁשֵּיֵצא ַזַּכאי ְּבִדינֹו.
'ַּבת ַעִין' ָּפָרַׁשת ִּכי ָתבֹא, ּוְרֵאה 'ֶחְמַּדת ָיִמים' יוה"כ ג עה

ִלְקַראת יֹום ַהִּכּפּוִרים ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ֶׁשּבֹו ֻּכָּלנּו ִמְתַחְּנִנים ּוְמַבְּקִׁשים 
ְלֵהָחֵתם ְּבִסְפָרם ֶׁשל ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום,
 ָהָבה ְנַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ְלַהְקִּפיד ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ַעל ֲעִנַּית 'ָאֵמן' 

ֶׁשִּמּכָֹחּה ִנְקְראּו ִיְׂשָרֵאל 'ַצִּדיִקים', 
ְּכִדְבֵרי ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ְּבִסְפרֹו 'ַּכד ַהֶּקַמח' (ֵעֶר ֱאמּוָנה):

"ִּבְׁשִביל ַהִּמָּדה ַהּזֹאת ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן ִנְקְראּו ִיְׂשָרֵאל 
ַצִּדיִקים, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְיַׁשְעָיה כו ב) 'ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי

 ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים'".

'ָאֵמן' – ְמלֹוא ַהַּכף ְזֻכּיֹות.
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ִמְּגדֹוֵלי ָהַרָּבִנים ִּבְתקּוָפתֹו ָהָיה ַהָּגאֹון ַהּנֹוָדע ַרִּבי ְצִבי ִּבְנָיִמין אֹוֶיעְרָּב ָזָצ"ל ַּבַעל 'ַנַחל ֶאְׁשּכֹול', ֲאֶׁשר ֻּכָּנה 
ְּבִפי ָּכל ְּבָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ְׁשמֹו: 'ָהַרב ַהָּצָב"א', ְּכִפי ֶׁשָרִגיל ָהָיה ַלֲחתֹם ְּבַעְצמֹו ִּבְסָפָריו.

ֶנֶגד  ְּבִמְלַחְמּתֹו  נֹוַדע  ְּבִעָּקר  ַּבֶּפֶרץ.  ְועֹוְמֵדי  ָּגֵדר  ִמּגֹוְדֵרי  ַהָּצָב"א  ָהַרב  ָהָיה  ָיָמיו  ָּכל  הּוא,  ֵּכן  ִּכְׁשמֹו 
ָהֶרפֹוְרִמים ֶׁשִּנּסּו ְּבָכל ּכָֹחם ְלַקֲעֵקַע ֶאת ַהָּמסֶֹרת ַהְּיהּוִדית ּוְלָהִמיָרּה ְּברּוַח ַהִּקְדָמה ְוַהַהְׂשָּכָלה ֶׁשָּפְׁשָתה 
ְּבאֹוָתם ָיִמים ְּכַסַּפַחת ְּבגּוף ָהֻאָּמה. ְּבַדְרָּכם זֹו א ָּבֲחלּו ַהָּללּו ְּבׁשּום ְּפֻעָּלה, ּוִמי ֶׁשִּנָּסה ָלֵצאת ֶנְגָּדם ֻהַּקע 
ְּבַאְכָזִרּיּות. ַא ָּכל זֹאת א ִהְרִּתיַע ֶאת ָהַרב ַהָּצָב"א ֲאֶׁשר ִנְלַחם ָּבֶהם ְלא מֹוָרא, ַאף ֶׁשֹּלא ַּפַעם ִׁשֵּלם 

ַעל ָּכ ְמִחיר ָּכֵבד.

ֻּדְגָמה ְלִמְלָחָמה זֹו ָהָיה ַמֲאָבָקם ֶׁשל ָהֶרפֹוְרִמים ְלִבּטּוָלּה ֶׁשל ְּתִפַּלת 'ָּכל ִנְדֵרי'. ִּבְקִהַּלת ַהְלֶּבְרְשַׁטט ֶׁשָּבּה 
'ָּכל ִנְדֵרי' ַיֲעמֹד ִמִּצּדֹו ָהֶאָחד ֶׁשל ַהַחָּזן ַרב ַהְּקִהָּלה,  ִּכֵהן ָהַרב ַהָּצָב"א ְּכַרב, ָנהּוג ָהָיה ִּכי ְּבֵעת ֲאִמיַרת 
ּוִמִּצּדֹו ַהֵּׁשִני ַהַּדָּין ַהָּיִׁשיׁש ַרִּבי וֹוְלף. ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה ִנְפַטר ַהַּדָּין, ְוָהַרב ֶהְחִליט ִּכי ְמַמֵּלא ְמקֹומֹו ַהַּדָּין ַרִּבי 
ֶאְפַרִים ַיֲעמֹד ַּתְחָּתיו. ֶאָּלא ֶׁשְּבֶטֶרם ִהְסִּפיק ַלֲעׂשֹות זֹאת ְּכָבר ִמֲהרּו ָהֶרפֹוְרִמים ְלַנֵּצל ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות 

ְוִהִּציבּו ִּבְמקֹומֹו ְיהּוִדי ּפֹוֵקר ֵמָראֵׁשי ֲעָדָתם.

ְּבֵהָעֵדר ְּבֵרָרה ְּבָידֹו ֶהְחִליט ָהַרב ַהָּצָב"א ִלְתּבַֹע ֶאת ָהֶרפֹוְרִמים ִּבְפֵני ַהִּׁשְלטֹונֹות ַעל ַהָּׂשַגת ְּגבּול, ְּבא 
ָלַדַעת ִּכי ָהֶרפֹוְרִמים ְּכָבר ִהְתּכֹוְננּו ְלָכ ְזַמן ַרב קֶֹדם ָלֵכן ְוִהִּגיׁשּו ְּתִביָעה ֶנְגִּדית ְלִבּטּול ִמְנַהג 'ָּכל ִנְדֵרי' 
ְּבַטֲעָנה ִּכי ְּבכַֹח ֲאִמיָרתֹו ְמֵפִרים ַהְּיהּוִדים ֶאת ָּכל ַהְבָטחֹוֵתיֶהם ּוִמְתַנֲעִרים ִמָּכל מֹוָצא ִּפיֶהם, ֵּבין ַהְּׁשָאר 

ַּגם ַּבְּדָבִרים ַהּנֹוְגִעים ַלִּׁשְלטֹון.

ְלַצֵּית  ְלֶרַגע  ָחַׁשב  א  ַהָּצָב"א  ָהַרב   ַא ֲאָתר,  ַעל  ַהִּמְנָהג  ֶאת  ְלַבֵּטל  ֵיׁש  ִּכי  ַהִּׁשְלטֹונֹות  ָּפְסקּו  ַּכָּצפּוי 
ָחַׁשׁש  ֶׁשַהָּׁש"ץ  ְוֵכיָון  ָּכָרִגיל,  ַהָּׁשָנה  ִּתְתַקֵּים  ִנְדֵרי'  'ָּכל  ְּתִפַּלת  ִּכי  ֶנֱחָרץ  ְּבֹאֶפן  הֹוִדיַע  הּוא  ְלִדְבֵריֶהם. 

ֵמֲהָפַרת ַצו ַהֶּמְמָׁשָלה, הֹוִסיף ְוהֹוִדיַע ִּכי ַהָּׁשָנה ִיַּגׁש ְּבַעְצמֹו ִלְפֵני ָהַעּמּוד.

ְּבִסַּיְעָּתא   ַא ַהַּצו,  ֲהָפַרת  ַעל  ְלַהֲעִניׁשֹו  ֶׁשִּבְּקׁשּו  ַהִּׁשְלטֹון  ְנִציֵגי  ִלְפֵני  ָהַרב  ִנְקָרא  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ְלַאַחר 
ְּבִלָּבם,  ָהֶרפֹוְרִמים  ֶׁשָּנְטעּו  ַהֲחָׁשׁש   ֻמְפָר ַּכָּמה  ַעד  ּוְלַשְכֵנָעם  ָלֶהם  ְלַהְסִּביר  ְּבָחְכָמתֹו  ִהְצִליַח  ִדְׁשַמָּיא 
ּוְלַבּסֹוף ֻּבַּטל ַהַּצו. ְלָיִמים ָקַבע ָהַרב ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ְלִזָּכרֹון ְלדֹורֹות ְּבִסְפרֹו 'ּתֹוַרת ַהְּקָנאֹות', ְלַמַען ִיְׁשְמעּו 

ַהּכֹל ְוִיְראּו ִּכי ְלעֹוָלם ֵאין ְלֵהָרַתע ֵמֲעִמיָדה ַעל ִמְׁשַמר ַהַּיֲהדּות.

*

ְּבִפי ֶצֱאָצָאיו ֶׁשל ָהַרב ַהָּצָב"א ָׁשמּור ַהַּמֲעֶׂשה ַהֻּמְפָלא ַהָּבא, ֲאֶׁשר ֵיׁש ּבֹו ְּכֵדי ְלַהְמִחיׁש ֶאת ֶׂשֶגב ְקֻדָּׁשתֹו 
ֶׁשל ִמְנַהג 'ָּכל ִנְדֵרי' ְוֶאת עֶֹמק ְקִביעּותֹו ְּבַמֲעַמֵּקי ַהְּנָׁשָמה ַהְּיהּוִדית, ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה ָּכ ָהָיה:

ַהָּפעֹוט  ַיְלָּדם  ַהְלֶּבְרְשַׁטט.  ִּבְקִהַּלת  ַהֲחׁשּובֹות  ֵמַהִּמְׁשָּפחֹות  ַאַחת  ֶׁשל  ְּבֵביָתּה  ֵאְרָעה  נֹוָרָאה  ְטָרֶגְדָיה 
ִנְׁשָּבה ֶאל ֵּבין ָּכְתֵלי ִמְנָזר נֹוָדע ְלִׁשְמָצה. ַּכֲאֶׁשר נֹוַדע ַהָּדָבר ְלהֹוָריו, ָהָיה ֶזה ְלַאַחר ַּכָּמה ָׁשִנים ֶׁשָּבֶהן 

ִהְסִּפיק ְלִהְתַחֵּנ ְּכֶפַרח ְּכמּוָרה.

ִהְתַעְּקׁשּו  ֶׁשַהּנֹוְצִרים  ֶאָּלא  ַהְּׁשַתְּדָלִנים,  טֹוֵבי  ֶאת  ְלֶעְזָרָתם  ִּגְּיסּו  ְוַאף  ְזָעָקה  קֹול  ְלעֹוֵרר  ַההֹוִרים  ִנּסּו 
ְּבתֶֹקף ְלַהֲחִזיק ַּבֶּיֶלד ְּבַטֲעָנה ִּכי הּוא נֹוְצִרי ִמֶּבֶטן ּוִמֵּלָדה.

ְּכָכל ֶׁשָעְברּו ַהָּׁשִנים ִנְטַמע ַהֶּיֶלד יֹוֵתר ְויֹוֵתר ִּבְמקֹומֹו ֶהָחָדׁש. ַאְנֵׁשי ַהִּמְנָזר ִּפּתּוהּו ְּבָכל ֶּדֶר ֶאְפָׁשִרית 
ְוָגְרמּו לֹו ֶלֱאהֹב ֶאת ַהָּמקֹום, ְוָכ ַאט ַאט ָׁשַכח ַאף ֶאת ַהְּמַעט ֶׁשָּזַכר ֵמֲעָברֹו ְוָגַמר ְּבִלּבֹו ִּכי הּוא ָּבָׂשר 

ִמְּבָׂשָרּה ֶׁשל ַהְּכֵנִסָּיה ַהּנֹוְצִרית.

ַלְמרֹות ַהַּמָּצב ַהּנֹוָאׁש, א ָחְדלּו הֹוָריו ְלֶרַגע ִמִּנְסיֹונֹוֵתיֶהם ְלָהִׁשיב ֶאת ַיְלָּדם ְלֵחיק ַהַּיֲהדּות. ְוָכ ַּכֲאֶׁשר 
ֵאָליו  ִלְפנֹות  ַההֹוִרים  ִמֲהרּו  ִיְׂשָרֵאל,  ְּכאֹוֵהב  ֶׁשּנֹוַדע  ָאָדם  ְּבִעיָרם  ָחָדׁש  ְלׁשֹוֵפט  ֻמָּנה  ַהָּיִמים  ִמן  ְּביֹום 

ִּבְזָעָקה ִּכי ַיֲעֶׂשה ְּבַרֲחָמיו ְלַמַען ַהָּצַלת ְּבָנם.

ַהּׁשֹוֵפט ִהְקִׁשיב ְלִדְבֵריֶהם ְוָקָרא ֶאת ְנִציֵגי ַהִּמְנָזר ְלֵברּור, ֶאָּלא ֶׁשֵהם ָׁשבּו ְוָטֲענּו ְּכַלֵּפיֶהם ִּכי ֶׁשֶקר ְּבִפי 
ַההֹוִרים, ְוִכי ַהֶּיֶלד ִהּנֹו נֹוְצִרי ִמַּׁשַחר ַיְלדּותֹו.

ֵּכיָון ֶׁשִהְתַקָּׁשה ַהּׁשֹוֵפט ְלַהְכִריַע ְלטֹוַבת ַאַחד ַהְּצָדִדים, ֶהְחִליט ְלַבּסֹוף ָלֵתת ְלהֹוָריו ִהְזַּדְּמנּות ַאֲחרֹוָנה 
ְלהֹוִכיַח ֶאת ִצְדָקָתם:

"ְּבָחֵמׁש  ַלהֹוִרים,  ַהּׁשֹוֵפט  ָאַמר  ִּבְלַבד",  ַּדּקֹות  ָחֵמׁש   ְלֶמֶׁש ַלְּכֵנִסָּיה  ְלִהָּכֵנס  ָלֶכם  ְלַאְפֵׁשר  ֲאִני  "מּוָכן 
ַּדּקֹות ֵאּלּו ּתּוְכלּו ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל ְּכֵדי ֶׁשַהֶּיֶלד ִיְרֶצה ִמִּצּדֹו ָלׁשּוב ֲאֵליֶכם. ְוָהָיה ִאם א ַיֲעֶלה ַהָּדָבר ְּבֶיְדֶכם, 

אֹות הּוא ִּכי ַהֶּצֶדק ְּבָיָדם ֶׁשל ַאְנֵׁשי ַהִּמְנָזר ְוַהֶּיֶלד ִיָּׁשֵאר ְּבָיָדם ְלעֹוָלִמים".

ַיְצִליחּו  ֵּכיַצד  ַרְעיֹון  ָּכל  ְּבָיָדם  ָהָיה  א  ְלִתְקָוה.  ְּדָאָגה  ֵּבין  ָחצּוי  ְּכֶׁשִּלָּבם  ַהּׁשֹוֵפט  ִמִּלְפֵני  ָיְצאּו  ַההֹוִרים 
ַהָּׁשִנים   ְּבַמֲהַל ִּכי  ָסֵפק  ְלָכל  ֵמַעל  ָהיּו  ְּבטּוִחים  ְּבָנם.  ְּבֶקֶרב  ַהְּיהּוִדי  ַהִּניצֹוץ  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ַּדּקֹות  ְּבָחֵמׁש 

ִהְצִליחּו ָהְרָׁשִעים ְלַטְמֵטם ֶאת ִלּבֹו ַעד ֶׁשָּׁשַכח ְלַגְמֵרי ֵמֲעָברֹו...

ַּבַּצר ָלֶהם ֶהְחִליטּו ִלְפנֹות ֶאל ָהַרב ַהָּצָב"א ֶׁשִּכֵהן ְּפֵאר ְּבִעיָרם. ָהַרב ִהְקִׁשיב ְלִדְבֵריֶהם ִּבְקֵפָדה, ּוְלַאַחר 
ַמְחָׁשָבה ָאַמר ָלֶהם:

ְּבַעְצִמי  ַוֲאִני  ִלְפִגיָׁשה   ַּתֲאִרי ָנא  ִקְבעּו  ְקרֹוָבה.  ְיׁשּוַעְתֶכם  ִּכי  ְיָקִרים,  הֹוִרים  ֶּבֱאמּוַנְתֶכם,  ָנא  "ִהְתַחְּזקּו 
ָאבֹא ִעָּמֶכם ּוְבֶעְזַרת ה' ַאְצִליַח ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ִּבְנֶכם ְּבתֹו ַהְּזַמן ַהָּקצּוב ָלׁשּוב ִלְמקֹור ַמְחַצְבּתֹו".

ְּבַהִּגיַע ַהּיֹום ַהְּמיָֹעד ִהַּדְּפקּו ַההֹוִרים ַעל ַּדְלּתֹו ֶׁשל ָהַרב ַהָּצָב"א, ּוָמה ַרָּבה ָהְיָתה ַהְפָּתָעָתם ַּכֲאֶׁשר ָּפַתח 
ָלֶהם ֶאת ַהֶּדֶלת ְּבעֹודֹו ָלבּוׁש ְּבִקיְטל ָצחֹור ַּכֶּׁשֶלג ּוְבִכָּפה ְלָבָנה ְלרֹאׁשֹו ִּכְבָיכֹול יֹום ַהִּכּפּוִרים הּוא ַהּיֹום, 

ּוְבעֹודֹו ִמְתַעֵּטף ְּבַטִּליתֹו ָיָצא ָהַרב ִעם ַההֹוִרים ֶאל ַהִּמְנָזר.

ְּדָמָמה ְׂשָרָרה ַּבֶחֶדר ַּכֲאֶׁשר ִנְכְנסּו ֵאָליו ְנִציֵגי ַהִּמְנָזר ְּכֶׁשֲאֵליֶהם ִמְתַלֶּוה ַנַער ְמֻגָּדל ֶׁשִּנְרֶאה ָהָיה ְּכנֹוְצִרי 
ְלָכל ָּדָבר. ַההֹוִרים ָעְמדּו ִנְדָהִמים ְוא ִהְצִליחּו ְלהֹוִציא ֶהֶגה ִמִּפיֶהם, ַא ָהַרב ַהָּצָב"א ִהְתַעֵּׁשת ִמָּיד. הּוא 

ִהְפִׁשיל ֶאת ַטִּליתֹו ַעל רֹאׁשֹו, ֶנֱעַמד ָסמּו ַלִּקיר, ּוְבקֹול ָׁשֵקט ַא ָּברּור ֵהֵחל ְּבַמְנִּגיָנה נּוָגה:

"ֲאָהּה... ֲאַהייי... ֲאָהּה... ֲאָהּה... ָּכל ִנְדֵרי..."

ִמן ַהַּצד ָעַמד ַהַּנַער ְוִנְרֶאה ָהָיה ָקׁשּוב ַלִּמְתַרֵחׁש. ְמחֹוֵגי ְׁשעֹון ָהאֹוְרלֹוִגין ָהַעִּתיק ַסּבּו ַעל ִציָרם. ִלָּבם ֶׁשל 
ַההֹוִרים ָקָפא ִּבְמקֹומֹו, ַא ָהַרב ִהְמִׁשי ְּבֵעיַנִים ֲעצּומֹות ְּכֶׁשּקֹולֹו הֹוֵל ְוגֹוֵבר: "ַוֲחָרֵמי ְוקֹוָנֵמי ְוִכּנּוֵיי... 

ְּדִאְנַּדְרָנא, ֲאָהּה... ֲאָהּה..." ַעד ְלִסּיּום ַהִּנּגּון.

ֶׁשל  ַסְבָלנּוָתם  ּוָפְקָעה  ִּכְמַעט  נֹוֶסֶפת,  ַּפַעם  ְּבִנּגּונֹו  ָהַרב  ִהְתִחיל  ְוַכֲאֶׁשר  ָעְברּו,  ָחְלפּו  ַּדּקֹות  ָׁשלֹוׁש 
ַההֹוִרים. ֵהם א ֵהִבינּו ְלָאן חֹוֵתר ָהַרב ְּבַמֲעָׂשיו, ִּכְמַעט ְוָחְׁשבּו ִלְזעֹק, ֶאָּלא ֶׁשָאז ִהְבִחינּו ְּבִדְמָעה ְקַטָּנה 

ַהּנֹוֶׁשֶרת ֵמֵעיָניו ֶׁשל ַהַּנַער, ִּדְמָעה ֶׁשָּגְרָרה ַאֲחֶריָה עֹוד ִּדְמָעה...

ְּבקֹול:  זֹוֵעק  ֶׁשהּוא   ּתֹו הֹוָריו  ִּבְזרֹועֹות  ְוָנַפל  ִמְּמקֹומֹו  ַהַּנַער  ִזֵּנק  ֲחלֹום   ִמּתֹו ְּכמֹו  ִּפְתאֹום,  ּוְלֶפַתע 
"הֹוִציאּוִני ִמָּכאן! ֵאיִני רֹוֶצה ְלִהָּׁשֵאר ָּכאן ַאף ְלֶרַגע! ְמַבֵּקׁש ֲאִני ַלֲחזֹר ׁשּוב ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ַלָּמקֹום ֶׁשִּמֶּמּנּו 

זֹוֵכר ֲאִני ֶאת ַהַּמְנִּגיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ַהּזֹו, ֲאִני ּכֹה ִמְתַּגְעֵּגַע!"

ֶׁשל  ֲחָזָרתֹו  ַעל  ַהְּבׂשֹוָרה  ְלִמְׁשַמע  ַהָּמקֹום  ְיהּוֵדי  ְּבֶקֶרב  ֶׁשָּפְׁשָטה  ַהִּׂשְמָחה  ֶאת  ִמְּלָתֵאר  ַהִּמִּלים  ַּדּלֹות 
ַהֵּבן ָהאֹוֵבד. ׁשּוב הּוַכח ְלֵעיֵני ּכֹל ַעד ַּכָּמה ָּגדֹול הּוא ּכֹחֹו ֶׁשל ִמְנַהג ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵיׁש ּבֹו ְּכֵדי ְלָהִׁשיב 
ְנָׁשמֹות ִנָּדחֹות ִמַּמֲעַמֵּקי ַהְּתהֹום. ְוַעד ַּכָּמה ֲחׁשּוָבה ְּפִעילּותֹו ֶׁשל ַרָּבם ַהֶּנֱעָרץ ִּבְׁשִמיָרה ַעל ָּכל ִמְנָהג 

ַעד ֻקּצֹו ֶׁשל יֹו"ד.
'מּוַסף שב"ק' ַוֵּיֶל תשע"ג

ַהַחָּמה,  ִּדְמּדּוֵמי  ִעם  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ַהִּצּבּור  ֶׁשִּמְתַקְּבִצים  ְּבֵעת  ִיְׂשָרֵאל,  ְּתפּוצֹות  ְּבָכל  ָנפֹוץ  ִמְנָהג 
יֹום  ְּתִפּלֹות  ֵסֶדר  ֶאת  ּוִבְרָעָדה  ְּבִחיל  ַהִּצּבּור  ְׁשִליַח  ּפֹוֵתַח  ַּבָּׁשָנה,  ְּביֹוֵתר  ַהָּקדֹוׁש  ַהּיֹום  ִּבְכִניַסת 
ַהִּכּפּוִרים ַּבֲאִמיַרת 'ָּכל ִנְדֵרי', ְּבַלַחן ַמְרִטיט ְוַעִּתיק יֹוִמין, ַּכֲאֶׁשר ַהִּצּבּור ֻּכּלֹו ִמְצָטְרִפים ֵאָליו, ְּתִחָּלה 

ִּבְלִחיָׁשה ְוַאט ַאט ְּבקֹול הֹוֵל ּוִמְתַּגֵּבר.

ְּגדֹוָלה  ְלִהְתַרְּגׁשּות  ְמִביָאה  ְּגֵריָדא,  ְנָדִרים  ַהָּתַרת  ֶׁשל  ִהְלָכִתית  ִּכְפֻעָּלה  ֶׁשִּנְרֵאית  ַאף  ַעל  זֹו,  ְּתִפָּלה 
ְּבֶקֶרב ַהִּמְתַּפְּלִלים, ַעד ְּכֵדי ְּבִכָּיה. ְּבַטַעם ַהָּדָבר ָאְמרּו ַצִּדיִקים, ִּכי ֵּכיָון ֶׁשְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ֵאין ַלָּׂשָטן 
ְּכָכל  ְלַקְטֵרג  ְּכֵדי  ָּגדֹול  ְּבכַֹח  הּוא  ִמְתַחֵּזק  ַהּיֹום  ְּכִניַסת  ִלְקַראת   ְלִפיָכ ִיְׂשָרֵאל,  ַעל  ְלַהְׂשִטין  ְרׁשּות 
ֶׁשַּיְסִּפיק ַעד ְּכִניַסת ַהּיֹום. ְוַאף ֶׁשֵאיֶנּנּו רֹוִאים זֹאת ְּבֵעיֵנינּו, ִנְׁשָמֵתנּו ָחָׁשה ְּבָכ, ּוִמּתֹו ָּכ ִמְתעֹוְרִרים 

ָאנּו ִלְבִכָּיה ('ֶאֶלף ַהָּמֵגן' ְּתֵרי טיט ְּבֵׁשם ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב).

ָּכ ֵהִעידּו ַעל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַה'ַּׂשר ָׁשלֹום' ִמֶּבעְלְזא ִזי"ַע: ְּתִפַּלת 'ָּכל ִנְדֵרי' ֶנֶאְמָרה ִמִּפיו ְּבִהְתַרְּגׁשּות 
ְּתִפָּלתֹו.  ְלִמְׁשַמע  ְׁשֵלָמה  ִלְתׁשּוָבה  ּוִמְתעֹוֵרר  ָנֵמס  ָהָיה  ֶאֶבן  ֵלב  ֶׁשַאף  ַעד  ֲעצּומֹות  ּוִבְבִכּיֹות  ְּגדֹוָלה 
ַּדְרּכֹו ָהְיָתה ִלְדרֹׁש ְּבִהְזַּדְּמנּות זֹו ִלְפֵני ְּבֵני ֲעָדתֹו ְּבֵפרּוׁש ְלׁשֹון ַהִּמְׁשָנה: "ְׁשָׁשה ְּדָבִרים ָצִרי ָאָדם 

לֹוַמר ְּבתֹו ֵּביתֹו ֶעֶרב ַׁשָּבת ִעם ֲחֵׁשָכה: ִעַּׂשְרֶּתם ֵעַרְבֶּתם ַהְדִליקּו ֶאת ַהֵּנר":

"'ִעַּׂשְרֶּתם' – ִהֵּנה ָעְברּו ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה, 'ֵעַרְבֶּתם' – ְוָחַלף ֶעֶרב יֹום ַהָּקדֹוׁש, 'ַהְדִליקּו ֶאת ַהֵּנר' – 
ְּכָבר ִהְדִליקּו ֶאת ַהֵּנרֹות ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ַוֲעַדִין א ַׁשְבנּו ִּבְתׁשּוָבה, ַעד ָמַתי ַנְמִּתין?!"

ה'  'ָאָּנא  ַהִּוּדּוי:  ִנְׁשַמע  ַהּכֹל  ּוִמִּפי  ִלְתׁשּוָבה  ִמְתעֹוְרִרים  ַהָּקָהל  ָהיּו  ִמָּיד  ַהּנֹוְקִבים  ְּדָבָריו  ְלִמְׁשַמע 
ָחָטאִתי' ('ְזכּות ָאבֹות' יֹום ַהִּכּפּוִרים עמ' ע).

ְמקֹור ַהִּמְנָהג
ְמקֹורֹו ֶׁשל ִמְנַהג ֲאִמיַרת 'ָּכל ִנְדֵרי' ִהּנֹו ָקדּום ְּביֹוֵתר. ֵיׁש ֵמַרּבֹוֵתינּו ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשִּיֲחסּוהּו ְלַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת 
ַהְּגדֹוָלה (שיטמ"ק ְנָדִרים כג ב), ְוַאף ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ָמִצינּו ֶׁשֻהְזַּכר ִמְנָהג ֶזה (ח"ב קטז א, ּוְבֶיֶתר ֵּפרּוט בח"ג 

רנה א).

ְנָדִרים  ְּבָפָרַׁשת  ְמפָֹרׁש  ִמָּפסּוק  ִסּמּוִכין  לֹו  ֵהִביא  ב)  תריט  ַחִּיים  (אַֹרח   'ָערּו ַל'ֻּשְׁלָחן  ַהְגָּר"א  ְּבֵבאּור 
(ַּבִּמְדָּבר ל ו): "ַוה' ִיְסַלח ָלּה", ַוֲהֵרי יֹום ַהְּסִליָחה הּוא יֹום ַהִּכּפּוִרים, ִמָּכאן ֶׁשֵּיׁש ְלַהִּתיר ֶאת ַהְּנָדִרים 

ְּביֹום ֶזה.

ֻנַּסח 'ָּכל ִנְדֵרי'
ִעָּקרֹו ֶׁשל ַהֻּנָּסח ַהָּמצּוי ְּבָיֵדינּו מֹוִפיַע ָלִראׁשֹוָנה ְּב'ֵסֶדר ַרב ַעְמָרם ָּגאֹון', ְוֵכן ֶהֱעִתיקּו ָהרֹא"ׁש (יֹוָמא 
פ"ח אֹות כח) ְוַהּטּור (סי' תריט) ְּבֵׁשם ַרב ְסַעְדָיה ָּגאֹון. ְּבָרם, ַרִּבים ֵמַרּבֹוֵתינּו ָהִראׁשֹוִנים (עי"ש) ִעְרֲערּו 

ַעל ִמְנָהג ֶזה ְּבֻנְסחֹו ָהַעִּתיק ַהְּמֻכָּון ַרק ַעל ַהְּנָדִרים ֶׁשָעְברּו, ְוִעַּקר ַטֲעָנָתם ָהְיָתה ֶׁשֶּנֶדר ִנָּתן ְלַהִּתיר 
ַרק ַּבֲחָרָטה ּוִבְׁשלֹוָׁשה ַּדָּיִנים, ַוֲאִמיַרת ַהִּפּיּוט ֲעלּוָלה ִלְגרֹם ַלֲאָנִׁשים ְלָהֵקל רֹאׁש ִּבְנָדִרים ּוִבְׁשבּועֹות.

ְלִפיָכ ִנְכַנס ְלעִֹבי ַהּקֹוָרה ַרִּבי ֵמִאיר ַמְרְמרּוג, ֲחָתנֹו ֶׁשל ַרִׁש"י ַהָּקדֹוׁש, ְוִתֵּקן ֶאת ַהֻּנָּסח ֶׁשִעָּקרֹו ִיְהֶיה 
ְמֻכָּון ַעל ַהְּנָדִרים ָהֲעִתיִדִּיים ְוא ַעל ֵאּלּו ֶׁשָעְברּו. ְּדָבָריו ִהְתַּפְרְסמּו ִמִּפי ְּבנֹו ַרֵּבנּו ַּתם ַּבַעל ַהּתֹוָספֹות 
ֶׁשָּכַתב ְּבִסְפרֹו 'ֵסֶפר ַהָּיָׁשר' (ִחּדּוִׁשים סי' ק) ִּכי ֵיׁש ִלְגרֹס: "ִמּיֹום ִּכּפּוִרים ֶזה ַעד יֹום ִּכּפּוִרים ַהָּבא ָעֵלינּו 

ְלטֹוָבה".

ִסַּבת ֲאִמיָרתֹו 
ְּבַטַעם ַהַּתָּקָנה הּוָבא ְּב'ַמֲחזֹור רֹוַמְנָיא' (מהד' ֶוֶנְצָיא רפג): יֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר ַעל ָּכל ָהֲעֵברֹות ֶׁשעֹוֶׂשה 
ָהָאָדם ִאם ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה, ִמְּלַבד ֲעוֹון ְנָדִרים, ֶׁשִאם ָנַדר ָהָאָדם ִלְצָדָקה אֹו ְלָכל ָּדָבר ָקדֹוׁש ְוָׁשַכח ֶאת 
ִנְדרֹו ּוִמּתֹו ָּכ ִנְמַנע ִמְּלַקְּימֹו, ֵאין יֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר לֹו. ַעל ֵּכן ּפֹוְתִחים ָאנּו ֶאת ַהּיֹום ַּבֲאִמיַרת 
'ָּכל ִנְדֵרי' ֶׁשָּבּה ָאנּו ְמֵפִרים ֶאת אֹוָתם ְנָדִרים ֶׁשָּׁשַכְחנּו ֵמֶהם, ְּכֵדי ֶׁשֵּנֵצא ֵמַהּיֹום ַהָּקדֹוׁש ְנִקִּיים ְוַזִּכים 

ִמָּכל ָעוֹון.

ְוָראּוי ְלַצֵּין ֶאת ֶׁשָּכַתב ַמֲהִרי"ץ, ִמְּגדֹוֵלי ַרָּבֵני ֵּתיָמן ('ֵעץ ַחִּיים' עמ' פג-פד) ִּכי ֵיׁש לֹוַמר ֶאת ֵסֶדר 'ָּכל ִנְדֵרי' 
ְּבַכָּוָנה ּוְבִהְתעֹוְררּות ְּגדֹוָלה, ּוִבְדָבָריו ְיַכֵּון ְּבִלּבֹו ַעל ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ב"ב עד א) ִּכי ְּבָכל יֹום אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא: "אֹוי ִלי ֶׁשִּנְׁשַּבְעִּתי (ְלַהְגלֹות ֶאת ַעִּמי), ְוַעְכָׁשו ֶׁשִּנְׁשַּבְעִּתי ִמי ֵמֵפר ִלי?!", ִויַכֵּון ְּבִלּבֹו ְלָהֵפר 

ֶאת אֹוָתּה ְׁשבּוָעה ֶׁשל ַמְעָלה.

ֲאִמיָרתֹו ג' ְּפָעִמים
נֹוֲהִגים ָאנּו לֹוַמר ֶאת ַהְּתִפָּלה ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים, ְּכִפי ֶׁשְּבָכל ַהָּתַרת ְנָדִרים אֹוְמִרים ַהַּמִּתיִרים ַלְּמַבֵּקׁש 
ַהָּתָרה 'ֻמָּתר ָל' ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים. ֶאת ְׁשלֹוׁש ַהְּפָעִמים אֹוְמִרים ָאנּו ְּבקֹול ִמְתַּגֵּבר ְוהֹוֵל: ְּתִחָּלה ְּבקֹול 
ָנמּו, ְלַאַחר ִמֵּכן ְּבקֹול ָרם יֹוֵתר, ּוַבַּפַעם ַהְּׁשִליִׁשית ְּבקֹול ָרם ְוָגבֹוַּה. ִסַּבת ַהָּדָבר ִהיא ִמּׁשּום ֶׁשְרצֹוֵננּו 
ְלעֹוֵרר ֶאת ְׁשִמיָעָתם ֶׁשל ַהִּצּבּור, ָּכ ֶׁשִּמַּפַעם ְלַפַעם ִיְצָטְרפּו ְיהּוִדים נֹוָסִפים ּוְלַבּסֹוף ְיַכֵּון ַהָּקָהל ֻּכּלֹו 

ְלַהִּתיר ֶאת ְנָדָריו ('ִלּקּוֵטי ַּפְרֵּדס' ְלַרִׁש"י יב).

ְּב'ַמֲחזֹור ִויְטִרי' ֵּבֵאר ִּכי ָאנּו עֹוִׂשים זֹאת ִּכְפִתיָחה ְליֹום ַהִּכּפּוִרים, ִמּׁשּום ֶׁשָראּוי ֶׁשִּנָּכֵנס ַלּיֹום ַהָּקדֹוׁש 
ְּכָאָדם ַהִּמְתּכֹוֵנן ְלִהָּכֵנס ְלֵהיַכל ַהֶּמֶל: ִּבְתִחָּלה ַּבֲחָׁשׁש ּוַבֲחַׁשאי, ְלַאַחר ִמֵּכן ְּבֶיֶתר ִּבָּטחֹון, ּוְלַבּסֹוף 

ְּבִבָּטחֹון ֻמְחָלט ֶׁשִּיְׁשַמע ַהֶּמֶל ֶאת ַׁשְוָעתֹו.

ַעל ַּדַעת ַהָּמקֹום ְוַעל ַּדַעת ַהָּקָהל
ַמִּתיִרים  ָאנּו  ַהָּקָהל  ַּדַעת  ְוַעל  ַהָּמקֹום  ַּדַעת  "ַעל  ּוַמְכִריִזים:  ָאנּו  ַמְקִּדיִמים  ִנְדֵרי'  'ָּכל  ֲאִמיַרת  קֶֹדם 
ְלִהְתַּפֵּלל ִעם ָהֲעַבְרָיִנים". ַּתָּקָנה זֹו נֹוְסָדה ַעל ְיֵדי ַמֲהָר"ם ֵמרֹוֶטְנּבּוְרג (ׁשּו"ת, ח"א תרנג, ּוְרֵאה ָמְרְּדַכי יֹוָמא 
פ"ח ֶרֶמז תשכה) ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְּכִריתּות ו א): "ָּכל ַּתֲעִנית ֶׁשֵאין ָּבּה ִמּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל ֵאיָנּה ַּתֲעִנית".

ְלִהְתַנֵהג  ַרִּבים  ְיהּוִדים  ֶנֶאְלצּו  ֵעת  ְסָפַרד,  ָּגלּות  ִּבְתקּוַפת  ְלֵהָאֵמר  ֵהֵחָּלה  זֹו  ַהְכָרָזה  ִּכי  ֶׁשָּכְתבּו  ֵיׁש 
ּומֹוֵעד  ַחג  ְּבָכל  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות  ִמְתַאְּסִפים  ָהיּו  ֵאּלּו  ְיהּוִדים  ָהִאיְנְקִויִזיְצָיה.  ֵמֵאיַמת  ְּכגֹוִיים  ַּבחּוצֹות 
ְּבַמְרְּתִפים ֲחׁשּוִכים ְּכֵדי ִלְׁשמֹר ַעל ַּגֶחֶלת ַיֲהדּוָתם, ּוִבְפָרט ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ֶנֶאְספּו ֵהם ִמָּקטֹן ַעד ָּגדֹול 
ַּדַעת  ְּבַהְכָרַזת: "ַעל  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ְּתִפּלֹות  ֶאת  ּפֹוְתִחים  ָהיּו  ְוָׁשם  ַּבַּמְחֶּתֶרת,  ֶׁשֵהִקימּו  ְּכֵנִסּיֹות  ְּבָבֵּתי 
ַהָּמקֹום... ָאנּו ַמִּתיִרים ְלִהְתַּפֵּלל ִעם ָהֲעַבְרָיִנים", ְּכֵדי ְלַהְכִריז ֳקָבל ַעם ְוֵעָדה ִּכי ָּכל ִהְתַנֲהגּוָתם ְּכגֹוִיים 
ְּבַחֵּיי ַהּיֹום יֹום ָהְיָתה ַרק ִמן ַהָּׂשָפה ְוַלחּוץ, ּוְבתֹו ּתֹוָכם ִנְׁשֲארּו ֶנֱאָמִנים ְלַיֲהדּוָתם ('ַחִּיים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם' 

מֹוֲעֵדי ַהָּׁשָנה יֹום ַהִּכּפּוִרים). 

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ָּכל ִנְדֵחי

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

וור ססִספפּפּ ם
ל ִנְדֵרי' ת 'ּכָ ִפּלַ ּתְ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


