
ָרא ת ַוּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַּבָּקַׁשת ַאְבָרָהם ַעל ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה
"ַאל ָנא ַתֲעבֹר ֵמַעל ַעְבֶּד" (יח ג)

ַהַּמְפֵּתַח  ֶׁשִהיא  ִנְׂשָּגָבה  ַּבָּקָׁשה  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ִּבֵּקׁש  ֵאּלּו  ְּבִמִּלים 
ְלָכל ַהְּתִפּלֹות ְוַהַּבָּקׁשֹות ֶׁשָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֵמָאז ְוַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה: 
 ַהְׁשֵרה ֶאת ְׁשִכיָנְת– "ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם, "ַאל ָנא ַתֲעבֹר ֵמַעל ַעְבֶּד

ָעֵלינּו ָּתִמיד, ּוְלעֹוָלם ַאל ַּתְסֵּתר ֶאת ָּפֶני ֵמִאָּתנּו.

ְוָאֵכן, ָזָכה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוַנֲעָנה ִמָּיד ְלטֹוָבה, ַּכֶּנֱאָמר ְּבָסמּו (פס' 
יז): "ַוה' ָאָמר ַהְמַכֶּסה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה", ָּכ ְמַיֲחִלים 
ַּגם ָאנּו ְּבָכל ַּבָּקׁשֹוֵתינּו ֶׁשִּתְׁשֶרה ְׁשִכיָנתֹו ָעֵלינּו ְוֵּתָעֶניָנה ְּתִפּלֹוֵתינוּ 

'ֵהיַכל ָרֵחל'ְּבַרֲחִמים.

'ַאַחר ַּתֲעבֹרּו' – ְּבא ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון
"ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם ַאַחר ַּתֲעבֹרּו" (יח ה)

ְידּוָעה ִהיא ִׁשיַטת ַהְּיֵרִאים (ח"ב ִסיָמן רנג) ֶׁשָהאֹוֵכל ַּכַּזִית ַּפת ְוֵאינֹו 
ׁשֹוֶתה ִעָּמּה ַמְׁשֶקה ַעל ַאף ִצְמאֹונוֹ, ֵאינֹו ַחָּיב ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון.

ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהָּפסּוק  ֶאת  ָחְכָמה'   ֶמֶׁש' ַּבַעל  ָּדַרׁש  ַצחּות   ְּבֶדֶר
ַפת  "ְוֶאְקָחה  ַלַּמְלָאִכים:  ַאְבָרָהם  ָאַמר  ָהֲאמּוָרה;  ָלֲהָלָכה  ְּכֶרֶמז 
ַעל  ַמִים  ְּבא  ֶלֶחם  ִלְפֵניֶכם  ֶׁשַאִּגיׁש  ֵּכיָון   – ִלְּבֶכם"  ְוַסֲעדּו  ֶלֶחם 
ִמָּיד  ָלֶלֶכת  ּתּוְכלּו   – ַּתֲעבֹרּו"  "ַאַחר   ְלִפיָכ ַאֶּתם,  ֶׁשְּצֵמִאים  ַאף 

ְלַדְרְּכֶכם ְוא ִּתְצָטְרכּו ְלָבֵר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ַאַחר ֲאִכיַלְתֶכם.

ְּתִפַּלת ַאְבָרָהם הֹוִעיָלה ְלַזְרעֹו
"ַוה' ָאָמר ַהְמַכֶּסה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה; ְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה 

ְלגֹוי ָּגדֹול ְוָעצּום" (יח יז-יח)

ִמְּפֵני  ַהִאם  ֵּביֵניֶהם:  ַהֶּקֶׁשר  ַעל  ִיְתַמּה  ֵאּלּו  ִּבְפסּוִקים  ַהִּמְתּבֹוֵנן 
ֶׁשַאְבָרָהם ָעִתיד ִלְהיֹות ְלגֹוי ָּגדֹול ְלִפיָכ ָצִרי ְלהֹוִדיעֹו ַעל ֲהִפיַכת 
ְסדֹום? ּוְבנֹוָסף, ֲהֵרי ָּגלּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני ִמי ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם ֶׁשֵאין 
ַאְבָרָהם  ְּתִפַּלת  ִנּדֹוָנה   ּוְלִפיָכ ַצִּדיִקים,  ֲעָׂשָרה  ִּבְסדֹום  ַּבִּנְמָצא 

ָאִבינּו ֵמרֹאׁש ְלִהָּדחֹות. ִאם ֵּכן, ַמִהי ֵאפֹוא ַהּתֹוֶעֶלת ְּבִגּלּוי ֶזה?

ְּבֶמֶתק ְׂשָפָתיו ֵּבֵאר ַהַּמִּגיד ִמּדּוְבָּנא ִּכי ְׁשֵּתי ֻקְׁשיֹות ֵאּלּו ְמתָֹרצֹות 
זֹו ְּבזֹו, ּוְכַדְרּכֹו ָּפַתח ֶאת ְּדָבָריו ְּבָמָׁשל קֹוֵלַע:

ָצִעיר  ּוִמְׁשֵנהּו  ְמֻבָּגר  ָהֶאָחד  ַהְּגדֹוָלה.  ָלִעיר  ִנְקְלעּו  סֹוֲחִרים  ְׁשֵני 
ַהְּמפָֹארֹות  ֵמַהֲחֻנּיֹות  ִמְׁשָּתִאים  ְסִביָבם,  ַהְּׁשַנִים  ִהִּביטּו  ְלָיִמים. 
ְּגדּוׁשֹות ַהְּסחֹוָרה. ָּפַתח ַהְּמֻבָּגר ְוָאַמר ְלֵרֵעהּו ַהָּצִעיר, ּתֹו ֶׁשהּוא 
נֹוֵתן ֵעיָניו ְּבַמֲעֶרֶכת ְּבָגִדים ְמפֶֹאֶרת ֶׁשֻהְּצָגה ְלַרֲאָוה ְּבַחּלֹון ַאַחת 
ְזקּוַני  ְלֶבן  ֶׁשָּכזֹו  ַמֲעֶרֶכת  ִלְרּכֹׁש  ִלְמאֹד  ַעד  ֲאִני  "ָחֵפץ  ַהֲחֻנּיֹות: 
ָהָאהּוב. אּוָלם א אּוַכל ַלֲעׂשֹות זֹאת, ִמְּפֵני ֶׁשָּיֵרא ֲאִני ֶּפן א ַיֲהם 
ְלַבָּטָלה".  ְמעֹוַתי  מֹוִציא  ְוִנְמֵצאִתי  ַהְּמֻדָּיקֹות  ִמּדֹוָתיו  ֶאת  ַהֶּבֶגד 
ְלֻעָּמתֹו ִמֵהר ַהָּצִעיר ִלְרּכֹׁש ֶאת ַהֶּבֶגד ְּבִׂשְמָחה, ּתֹו ֶׁשהּוא ַמְפִטיר 
ְּכַלֵּפי ַהְּמֻבָּגר: "ֲאִני ְלֻעָּמְת ֵאיֶנִּני חֹוֵׁשׁש. ֶׁשֵּכן ֵּביִתי ְמבָֹר ִּביָלִדים; 
ַאף ִאם א ַיְתִאים ַהֶּבֶגד ָלֶאָחד, יּוַכל הּוא ְלַהְתִאים ְלִמְׁשֵנהּו, ְוַגם 

ִאם א ְּבָׁשָנה זֹו – ֲאַזי ַיְתִאים הּוא ַּבָּׁשִנים ַהָּבאֹות".

ַאף ָּכאן ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: ֵהן ֱאֶמת ֶׁשְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם א 
ֵמַאְבָרָהם,  ְסדֹום  ֲהִפיַכת  ֶאת  ֲאַכֶּסה  א   ַא ְסדֹום,  ְלַאְנֵׁשי  ּתֹוִעיל 
ֶׁשֲהלֹוא ָעִתיד הּוא ִלְהיֹות "ְלגֹוי ָּגדֹול ְוָעצּום", ְוַגם ִאם א ּתֹוִעיל 
ְּתִפָּלתֹו ְלַאְנֵׁשי ְסדֹום, ּתֹוִעיל ִהיא ַלּדֹורֹות ֶׁשֲעִתיִדים ָלֵצאת ִמֶּמּנּו, 

ְלַהִּציָלם ִמָּכל ָצָרה ְוצּוָקה.
ְל אֶֹהל ַיֲעקֹב' ֶל'

ְּגדֹוָלה ְּתִפָּלה ִמְּנבּוָאה
"ְוַאְבָרָהם עֹוֶדּנּו עֵֹמד ִלְפֵני ה'; ַוִּיַּגׁש ַאְבָרָהם ַוּיֹאַמר" (יח כב-כג)

ָּדַרׁש ָמָרן הגראי"ל ְׁשֵטייְנָמן ְׁשִליָט"א:

ָּפסּוק ֶזה ְמַׁשֵּמׁש הֹוָכָחה ִנַּצַחת ַלְּיסֹוד ֶׁשָּקַבע ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי (ְּדָבִרים יא 
יג) ִּכי ַמְדֵרַגת ַהְּתִפָּלה ְּגדֹוָלה ִמַּמְדֵרַגת ַהְּנבּוָאה. ֶׁשֲהֵרי ָּכאן ְּכָבר 
ָעַמד ַאְבָרָהם ָאִבינּו "לְִפֵני ה'" – ְּבַמָּצב ֶׁשל ְנבּוָאה, ְוַלְמרֹות זֹאת 
ַוּיֹאַמר"  ַאְבָרָהם  "ַוִּיַּגׁש  ֶנֱאָמר:  ְסדֹום  ַאְנֵׁשי  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּבבֹואֹו 
–'ַוִּיַּגׁש' הּוא ְלׁשֹון ּתֹוֶסֶפת ִקְרָבה (ְרֵאה רֹוֵקַח ִהְלכֹות ְּתִפָּלה ִסיָמן שכב), 

'ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר'; 'ִּתְפֶאֶרת ִׁשְמׁשֹון'ַוֲהֵרי ֶׁשַהְּתִפָּלה ְּגדֹוָלה ִמן ַהְּנבּוָאה.

ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף
ָעָפר  ְוָאֹנִכי  ֲאֹדָני  ֶאל  ְלַדֵּבר  הֹוַאְלִּתי  ָנא  ִהֵּנה  ַוּיֹאַמר  ַאְבָרָהם  "ַוַּיַען 

ָוֵאֶפר" (יח כז)

ֲהָלָכה ִהיא (ְרֵאה ְּבָרכֹות י ב) ֶׁשַהִּמְתַּפֵּלל ָצִרי ָלֶגֶׁשת ִלְתִפָּלה ְּכָעִני 
ַהָּׁשלֹום  ָעָליו   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ָאַמר  ְוֵכן  ִנְׁשָּבר,  ּוְבֵלב  ִּבְדָמעֹות  ַּבֶּפַתח, 

(ְּתִהִּלים קב א): "ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף ְוִלְפֵני ה' ִיְׁשּפֹךְ ִׂשיחֹו".

"ְוָאֹנִכי  ַהַהְצָהָרה:  ֶאת  ִלְתִפָּלתֹו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ִהְקִּדים   ְלִפיָכ
ָעָפר ָוֵאֶפר", ִּכי ְּבָכ ֶׁשִהְקִטין ּוִמֵעט ֶאת ַעְצמֹו ְּכָעִני, ִּבֵּקׁש ְלעֹוֵרר 

ַרֲחִמים ִלְפֵני ַהָּמקֹום.
'ְּדרּוִׁשים ְוִלְקֵחי מּוָסר' (ְלַתְלִמיד ַמֲהָר"ם ָּבֵנט)

ַאְבָרָהם עֹוֵמד ְּבִצְדקֹו
"ְוַאְבָרָהם ָׁשב ִלְמקֹמֹו" (יט לג)

ַעל ֶמֶסר ִנְפָלא ַהָּטמּון ְּבָפסּוק ֶזה ָעַמד ַהַּצִּדיק ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְׁשָרָגא 
ִמִּשינֹוֶבה:

ַעל ַאף ֶׁשְּתִחָּנתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו א ָנְׂשָאה ְּפִרי, ּוְסדֹום ָהְפָכה 
ְּברּוחֹו,  ָנַפל  ְוא  ַאְבָרָהם  ִהְתַעֵּצב  א  זֹאת  ְּבָכל  ּוֶמַלח,  ְלָגְפִרית 
ֶצֶדק  ה'  ּפַֹעל  ָּכל  ִּכי  ְוַהְּתִמיָמה  ַהַּזָּכה  ֶּבֱאמּוָנתֹו  ֵאיָתן  ָעַמד  ֶאָּלא 

ְוִהְמִׁשי ַלֲעבֹד ֶאת ה' ִמּתֹו ִׂשְמָחה ְוטּוב ֵלָבב.

ֲחִליׁשּות  ׁשּום  ְלא   – ִלְמקֹמֹו"  ָׁשב  "ְוַאְבָרָהם  ָּכאן:  ֶׁשֶּנֱאָמר  ֶזהּו 
ַהַּדַעת ְוִרְפיֹון, ָׁשב הּוא ְלאֹוָתּה ַּדְרָּגה רּוָחִנית ֶׁשָעַמד ָּבּה ִּבְתִחָּלה, 

ֶטֶרם ִנַּגׁש ְלַבֵּקׁש ַעל ְסדֹום.
'ִּדְבֵרי ְיֶחְזֵקאל'

ַאְבָרָהם ִּתֵּקן ֶאת ְּתִפַּלת ַהַּׁשַחר
"ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָעַמד ָׁשם" (יט כז)

ֶׁשַאְבָרָהם  ב)  ו  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו  ָׁשם"  ָעַמד  "ֲאֶׁשר  ֵמַהִּמִּלים: 
ָאִבינּו ִּתֵּקן ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית, ֶׁשֲהֵרי 'ֵאין ֲעִמיָדה ֶאָּלא ְּתִפָּלה' ַּכָּכתּוב 
ֲהלֹוא  ַהְּמָפְרִׁשים,  ְוָתְמהּו  ַוְיַפֵּלל".  ִּפיְנָחס  "ַוַּיֲעמֹד  ל):  קו  (ְּתִהִּלים 
ֶׁשְּכָבר  ִלְכאֹוָרה  מֹוִכיָחה  ָעָבר,  ִּבְלׁשֹון  ַהּמֹוִפיָעה  'ָעַמד'  ֵּתַבת 

ִהְתַּפֵּלל קֶֹדם ַהְׁשָּכָמתֹו ַּבּבֶֹקר?
ֵּבאּור ָחִריף, ְּכַדְרּכֹו, ָאַמר ַרֵּבנּו ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ: 

ַחָּיב  ַהּתֹוָרה  ִּדין  ֶׁשֵּמִעַּקר  א)  א  (ְּתִפָּלה  ָהַרְמָּב"ם  ַּדַעת  ִהיא  ְידּוָעה 
ָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל ַּפַעם ַאַחת ְּבָכל יֹום, ַוֲאבֹוֵתינּו ֵהם ֶׁשִהְרִחיבּו חֹוָבה 
ַרק  ַמְזִּכיר  ַהָּכתּוב  ָהָיה  ִאּלּו  ֵמַעָּתה,  יֹום.  ְּבָכל  ְּפָעִמים  ְלָׁשלֹוׁש  זֹו 
ֶאת ֻעְבַּדת ֲעִמיָדתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ְלִהְתַּפֵּלל, ָהָיה ָמקֹום לֹוַמר ֶׁשֹּלא 
"ֲאֶׁשר  ֶנֱאָמר:   ְלִפיָכ ַהְּבִסיִסית,  ַהְּתִפָּלה  חֹוַבת  ַעל  ָּדָבר  הֹוִסיף 
ָעַמד ָׁשם" – ִּבְלׁשֹון ָעָבר, ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשֶאת ִעַּקר חֹוַבת ַהְּתִפָּלה ִקֵּים 
ַּבֲעִמיָדתֹו ָהִראׁשֹוָנה [ָּבֶעֶרב, ְּבֵעת ֶׁשָהְלכּו ַהַּמְלָאִכים ִלְסדֹום (ְלֵעיל 

יט א)] ְוַעָּתה הֹוִסיף ְוִתֵּקן ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית.
'ַיֲערֹות ְּדַבׁש' ח"ב ְּדרּוׁש יח

ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ִלְמַרֲאׁשֹוָתיו ֶׁשל ַהחֹוֶלה
"ִּכי ָׁשַמע ֱאִהים ֶאל קֹול ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם" (כא יז)

"ִמָּכאן  נג):  (ב"ר  ַהִּמְדָרׁש  ִּדְבֵרי  ֶאת  ַרִׁש"י  ֵהִביא  ַלָּפסּוק  ְּבֵפרּוׁשֹו 
קֹוֶדֶמת  ְוִהיא  ָעָליו,  ֲאֵחִרים  ִמְּתִפַּלת  ַהחֹוֶלה  ְּתִפַּלת  ֶׁשָּיָפה 

ְלִהְתַקֵּבל", ְוֵיׁש ְלָהִבין ֵּכיַצד ִנְרָמז ַהָּדָבר ַּבָּפסּוק.
ֵּבֵאר ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ:

ַּבְּגָמָרא (ַׁשָּבת יב ב) ְמבָֹאר ִּכי ְּתִפַּלת ַהחֹוֶלה ְקרֹוָבה יֹוֵתר ְלִהָּׁשַמע, 
 ֵּכיָון ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ְלַמְעָלה ֵמרֹאׁשֹו. ְלִפי ֶזה ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשָּכ
ַהַּנַער",  קֹול  ֶאל  ֱאִהים  ָׁשַמע  "ִּכי  ַהָּפסּוק:  ֶאת  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו 
ֶׁשַהְּׁשִכיָנה  'ְּברֹאׁש')  אֹוִתּיֹות  ('ַּבֲאֶׁשר'   – ָׁשם"  הּוא  "ַּבֲאֶׁשר  ֵמֲחַמת 

'ִּתְפֶאֶרת ְיהֹוָנָתן'ָׁשְרָתה ְלַמְעָלה ֵמרֹאׁשֹו ֶׁשל ִיְׁשָמֵעאל.

ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה – ִּבְמקֹום ִמְנָחה
"ַוַּיֲעקֹד ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו ַוָּיֶׂשם אֹתֹו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ִמַּמַעל ָלֵעִצים" (כב ט)

ִמְנָחה  ַׁשֲחִרית,  ְּתִפּלֹות:  ָׁשלֹוׁש  ְלִהְתַּפֵּלל  זֹוִכים  ָאנּו  יֹום  ְּבָכל 
ַעל  ְמֻכּנֹות  ְוַעְרִבית  ַׁשֲחִרית  ֶׁשְּתִפּלֹות  ְּכֵׁשם  ִלְכאֹוָרה,  ְוַעְרִבית. 
ָהְיָתה  ְצִריָכה  ַהִּמְנָחה  ְּתִפַּלת  ַּגם   ָּכ ֶנֱאָמרֹות,  ֵהן  ֶׁשּבֹו  ַהְּזַמן  ֵׁשם 
ְלִהָּקֵרא 'ְּתִפַּלת ַהָּצֳהַרִים', ְוַאף ַהָּכתּוב אֹוֵמר (ְּתִהִּלים נה יח): "ֶעֶרב 

ָובֶֹקר ְוָצֳהַרִים ָאִׂשיָחה ְוֶאֱהֶמה", ּוַמהּו ֵּפֶׁשר ְׁשָמּה ַהְּמֻיָחד?

ֵּבֵאר ַרִּבי ַחִּיים ִמְפִריְדּבּוְרג, ֲאִחי ַהַּמֲהָר"ל ִמְּפָראג:

ָּתָהה  ַהִּמְזֵּבַח  ַּגֵּבי  ַעל  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ָאִבינּו  ִיְצָחק  ֶׁשֶּנֱעַקד  ְּבָׁשָעה 
כח  (ַּבִּמְדָּבר  ִמְנָחה  ְלַהְקִריב  ֵיׁש  ָקְרָּבן  ָּכל  ִעם  ֲהלֹוא  ָאִביו:  ִּבְפֵני 
ה), ּוַמּדּוַע אֹוִתי ַמֲעִלים ְּבא ִמְנָחה?! ַעל ֵּכן ָעַמד ִמָּיד ְוִתֵּקן ֶאת 
ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה, ְּכֶנֶגד ַהִּמְנָחה ֶׁשָהָיה ָעָליו ְלָהִביא ִעם ָקְרָּבנֹו, ּוֵמָאז 

ִנְקַּבע ָּכ ְׁשָמּה ְלדֹורֹות.
'ִאֶּגֶרת ַהִּטּיּול' ֵחֶלק ַהְּפָׁשט ֵעֶר ִמְנָחה

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

ני ּפְ ם

ִּבְזכּות ָאֵמן ַהְּתִפָּלה ִמְתַקֶּבֶלת 
ֶ"ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן" (יח ג)

"ִאם ָנא ָמָצאִתי" ָראֵׁשי ֵּתבֹות 'ָאֵמ"ן'. ִמְּלַבד זֹאת ַּבִּמִּלים 
ִּכי  ַהּתֹוָרה  ָרְמָזה   ְּבָכ 'ָאֵמן'.  ַהִּמָּלה  ְטמּוָנה  ָנא",  "ִאם 
ְּכִפי  ה',  ְּבֵעיֵני  ֵחן  ָלֵׂשאת  זֹוֶכה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ַהַּמְקִּפיד 
ַוה'  ִּתְקָרא  "ָאז  ֶׁשַהָּפסּוק:  א)  (מ  ַהּזַֹהר  ְּבִתּקּוֵני  ֶׁשּמּוָבא 

ַיֲעֶנה" (ְיַׁשְעָיה נח ט) ֶנֱאָמר ַעל ַהַּמְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן.
'נַֹעם ֵחן' (לרנ"ג ַוייְנְטרֹוְיְּב) עמ' ה

ָאֵמן ַמִּציָלה ִמְּגֵזרֹות ָקׁשֹות
"ְוכֹל ֲאֶׁשר ְל ָּבִעיר הֹוֵצא ִמן ַהָּמקֹום" (יט יב)

ֶׁשִּבְזכּות  ִמָּכאן  'ָאֵמן'.  ֵּתבֹות  סֹוֵפי   – ַהָּמקֹום"  ִמן  "הֹוֵצא 
ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ָרעֹות,  ְּגֵזרֹות  ִמָּכל  ָהָאָדם  ִנּצֹול  ָאֵמן  ֲעִנַּית 
ְּגַזר  לֹו  קֹוְרִעין  ּכֹחֹו  ְּבָכל  ָאֵמן  א): "ָהעֹוֶנה  מ  (תיקו"ז  ֲחָז"ל 

ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה".
'ַוִּיַּקח מֶֹׁשה'

ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ֶנֱאָמר ֶׁש'ַּצִּדיק' הּוא ָראֵׁשי ֵּתבֹות: צ' ֲאֵמִנים, ד' ְקֻדּׁשֹות, י' ַקִּדיִׁשים, ק' 
ְּבָרכֹות, ְוֵאין ָאָדם ִנְקָרא ַצִּדיק ֶאָּלא ִאם ִהְקִּפיד ַעל ַאְרָּבָעה ְּדָבִרים ֵאּלּו ְּבָכל יֹום.

ָּכתּוב ָּכאן ָּדָבר ָעצּום – ִאם ָחֵסר ֶאָחד ֵמַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ֶזה ְּכָבר א ַצִּדיק! ֵאין ֶזה ִעְנָין 
ֶׁשל עֹוד 'ָאֵמן' אֹו ָּפחֹות 'ָאֵמן'... ָאנּו עֹוְסִקים ָּכאן ְּבִבְנָין ֶׁשל 'ַצִּדיק', ְוִאם ֲחֵסָרה ָאֵמן 

ַאַחת, ָּכל ַהִּבְנָין ֶׁשל ַה'ַּצִּדיק' ָחֵסר! ֵיׁש ָלנּו ָּכאן 'ַּבַעל מּום'...
ִמִּדְבֵרי ה גר"ש ִּפיְנקּוס ָזָצ"ל, 'ֶנֶפׁש ִׁשְמׁשֹון' – ִסּדּור ַהְּתִפָּלה עמ' קלח

ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא ִהָּנּה ֶּדֶר ַקָּלה ּוְבטּוָחה 
ְּביֹוֵתר ְלַהְׁשָלַמת צ' ֲאֵמִנים ְּביֹום (משנ"ב ו כג).
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ַהּדֹורֹות  ִמן  ֵהן  ִסּפּוִרים,  ְמַעט  א  ִנְׁשְמעּו  ְּבִמְנָין  ְּתִפָּלה  ַעל  ַהַּמְקִּפיד  ֶׁשל  ּוְׂשָכרֹו  ַמֲעָלתֹו  ַעל 
ֶׁשְּלָפֵנינּו ְוֵהן ִמּדֹוֵרנּו ָאנּו. ַּבִּסּפּור ֶׁשְּלָפֵנינּו נּוַכל ִלְמצֹא ֵּתאּור אֹוֶתְנִטי ּוְמַרֵּגׁש ֶׁשִּנְׁשַמע ִמִּפי ַּבַעל 
ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה  ְלָׁשָלל  לֹו  ִנְּתנּו  ֶׁשַחָּייו  ְוָזָכה  ְּבִמְנָין  ְּתִפָּלה  ַעל  ֶנֶפׁש  ֶׁשָּמַסר  ְיהּוִדי  ַהַּמֲעֶׂשה, 

ֻמְפָלָאה ְוחּוִׁשית.

* * *

ְּכסֹוֵפר  ַּפְרָנָסתֹו  ְלַהְׁשָלַמת  ָעַסק  ַהְּדרֹוִמּיֹות,  ֶהָעִרים  ְּבַאַחת  ֶׁשִהְתּגֹוֵרר  ָיָקר   ֲאָבֵר ַיֲעקֹב,  ָהַרב 
ְסָת"ם. ֵּכיָון ֶׁשְּבֵאזֹור ְמגּוָריו ָיָצא לֹו ֵׁשם ֶׁשל סֹוֵפר ֻמְמֶחה ֶׁשִּיְרָאתֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו ַרִּבים ִּבְּקׁשּו 
ַהְּפׁשּוָטה  ֵמַהִּסָּבה  ַלֲעבֹוָדה,  ַהְזָמנֹות  ְלַקֵּבל  ִמֵהר  א  הּוא  אּוָלם  ָלקֹוחֹוָתיו.  חּוג  ַעל  ְלִהָּמנֹות 
ֶׁשֶאת רֹב ְׁשעֹות ַהּיֹום הּוא ִהְקִּדיׁש ַלֲעַמל ַהּתֹוָרה, ָמה ֶׁשהֹוִתיר ְּבָידֹו ָׁשעֹות ּבֹוְדדֹות ְּביֹום ֶׁשָּבֶהן 

ִהְתַּפָּנה ִלְכִתיָבה.

ַהְּמֻאָחרֹות.  ַהַּלְיָלה  ִּבְׁשעֹות  ַּדְוָקא  ְלַפּנֹות  ַיֲעקֹב  ָהַרב  ָּבַחר  מּוָעטֹות  ֲעבֹוָדה  ְׁשעֹות  אֹוָתן  ֶאת 
ְּבָׁשעֹות ְׁשֵקטֹות ֵאּלּו, ְּכֶׁשַהּמַֹח ָצלּול ְוָהֲאִויר ָנִקי ְוָׁשֵקט ֶהְסֵּפק ְּכִתיָבתֹו ָהָיה ַרב יֹוֵתר ִמְּׁשעֹות 
ְוָעַסק  ַהְּׁשכּוָנה  ְּבַפֲאֵתי  ֶׁשָּׂשַכר  ְלַחְדרֹון  הּוא  ָּפָנה  ַעְרִבית,  ְּתִפַּלת  ְלַאַחר  יֹום  ְּבָכל   ,ָּכ ַהּיֹום. 
ִּבְכִתיַבת ִסְפֵרי ּתֹוָרה, ְּתִפִּלין ּוְמזּוזֹות ַעד ָסמּו ַלֲחצֹות ַהַּלְיָלה. ְּבִסּיּום ֲעבֹוָדתֹו ָהָיה ָׁשב ְלֵביתֹו 

ּופֹוֵרׁש ִלְׁשַנת ַלִיל.

ְוַהַּפַחד  ְּכֶמְרָקָחה,  ָהָיה  ֻּכּלֹו  ַהָּדרֹום  ָעָנן'.  'ַעּמּוד  ִמְבָצע  ֶׁשל  ְּבֵראִׁשיתֹו  ַהֵּלילֹות,  ְּבַאַחד  ֶזה  ָהָיה 
ְוַהֶּבָהָלה ָׂשְררּו ְּבֵלב ּכֹל. ִמִּסּבֹות ֶׁשֵאיָנן ְּתלּויֹות ּבֹו, ְּבאֹותֹו ַלְיָלה ִהְפִסיד ָהַרב ַיֲעקֹב ֶאת ַהִּמְנָין 
ְׁשַעת  ַּבַּלְיָלה,  ָוֵחִצי  ֶעֶׂשר  ַלָּׁשָעה  ַעד  ַרק  ְּבַחְדרֹו  ִלְכּתֹב  ֶהְחִליט  ֵּכן  ַעל  ַעְרִבית,  ִלְתִפַּלת  ַהָּקבּוַע 

ַהִּמְנָין ָהַאֲחרֹון ִלְתִפַּלת ַעְרִבית.

ְלַאַחר  ְספּורֹות  ַּדּקֹות  לֹו;  ֵאַרע  א  ַרב  ְזַמן  ֶׁשְּכָבר  ִמְקֶרה  ַיֲעקֹב  ָלַרב  ֵאַרע  ַלְיָלה  ְּבאֹותֹו  ַּדְוָקא 
ְמחֹוֵגי  הֹורּו  ְּבֶבָהָלה  ּוְכֶׁשִהְתעֹוֵרר   ,ְּבָכ ֶׁשָחׁש  ִמְּבִלי  ֻׁשְלָחנֹו  ַעל  ִנְרַּדם  הּוא  ִּבְכִתיָבה,  ֶׁשִהְתִחיל 

ַהָּׁשעֹון ַעל ַהָּׁשָעה... ַאַחת ִלְפנֹות ּבֶֹקר.

ַהַּמֲחָׁשָבה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָעְלָתה ְּבמֹחוֹ ָהְיָתה ְלַהְמִׁשי ְוִלְכּתֹב ַעד אֹור ַהּבֶֹקר. א ָהְיָתה לֹו ְּבֵרָרה. 
ֻמְכָרח ָהָיה ַלֲעמֹד ְּבֶקֶצב ַהֶהְסֵּפִקים, ַא ִמֶּׁשַא ָנַטל ֶאת ַהֻּקְלמּוס ְּבָידֹו ִהָּכה ּבֹו ְלֶפַתע ַהִּזָּכרֹון; 

הּוא ֶטֶרם ִהְתַּפֵּלל ְּתִפַּלת ַעְרִבית...

ִמֶּזה ָׁשִנים ַרּבֹות ִהְקִּפיד ַרִּבי ַיֲעקֹב ֶׁשֹּלא ְלַהְפִסיד ְולּו ְּתִפָּלה ַאַחת ְּבִמְנָין. ַקָּבָלה זֹו ִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו 
עֹוד ִמיֵמי ַּבֲחרּותֹו, ֵעת ִנְזַקק ִליׁשּוָעה ְּגדֹוָלה ּוְלַאַחר ֶׁשַּבֲעַצת ַרּבֹו ִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְלַהְקִּפיד ַעל 

ְּתִפָּלה ְּבִמְנָין, נֹוַׁשע ְּבֹאֶפן ִּפְלִאי.

ּוָפָנה  ִהְתִניַע   ,ְּבָסמּו ֶׁשָחָנה  ְלִרְכּבֹו  ְנחּוִׁשים  ִּבְצָעִדים  ַיֲעקֹב  ָהַרב  ָּפַסע  ַהָּקֶׁשה,  ַהִּנָּסיֹון  ַלְמרֹות 
ִלְנסֹעַ ְלִכּוּון ְּבֵני ְּבַרק, ָׁשם ָיַדע ִּכי ָלֶבַטח ִיְמָצא ִמְנָין ַּגם ְּבָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת ֶׁשָּכזֹו.

ִאם ִנְרֶצה ְלָתֵאר ֶאת ּגֶֹדל ַהַהְקָרָבה ֶׁשָהָיה ָעָליו ְלַהְקִריב ְּכֵדי ַלֲעמֹד ְּבַקָּבָלתֹו זֹו, ַּדי ִאם ְנַצֵּין ִּכי 
ְמֻדָּבר ָהָיה ִּבְנִסיָעה ַּבת ָׁשָעה ָוֶרַבע ְלָכל ַצד ַהּכֹוֶלֶלת הֹוָצאֹות ֶּדֶלק, ּתֹו ַהְקָרַבת ָׁשעֹות ְיָקרֹות 

ּוִבְלִּתי חֹוְזרֹות ֶׁשל ְּכִתיָבה, ָּדָבר ֶׁשִּיְגרֹר ְּבִעְקבֹוָתיו ִּפּגּור ִנָּכר ַּבֶהְסֵּפִקים.

ָהיּו ְלר' ַיֲעקֹב ֶאת ָּכל ַהִּסּבֹות ְלִהְׁשַּתְכֵנַע ִּכי ַהַּפַעם ָעָליו ְלַוֵּתר, אּוָלם הּוא א ִוֵּתר. הּוא ֶהְחִליט 
ַלֲעמֹד ְּבַקָּבָלתֹו ְּבָכל ְמִחיר, ּוְבִלּבֹו ָהָיה ָסמּו ּוָבטּוַח ִּכי א ֶיֱאַרע לֹו ָּכל ֶנֶזק ְּכתֹוָצָאה ִמְּנִסיָעתֹו.

ַּגְלַּגֵּלי ָהֶרֶכב ָּדֲהרּו ַּבְּכִביִׁשים ָהֵריִקים, ּוְלַאַחר ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ָעְמדּו ַרְגָליו ֶׁשל ַרִּבי ַיֲעקֹב ַעל ִמְפַּתן 
ַאַחד ִמָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ַהֶּמְרָּכִזִּיים ִּבְבֵני ְּבַרק, ָׁשם ָעַמד ְלַהְתִחיל ִמְנָין ִלְתִפַּלת ַעְרִבית. 

ַהְּתִפָּלה ִהְסַּתְּיָמה. ַרִּבי ַיֲעקֹב ָחׁש ִּכי ִהיא ָעְבָרה ָעָליו ִמּתֹו ִהְתרֹוְממּות רּוַח ִּבְלִּתי ְרִגיָלה, ְוא 
ִהְתַּפֵּלא. ֵהן א ְּבָכל יֹום זֹוֶכה ָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ֶׁשָּכזֹו. ַהְיֵׁשר ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ִמֵהר 

ְלִרְכּבֹו ּתֹו ֶׁשְּבִלּבֹו ִּפֲעָמה ִּתְקָוה ְקלּוָׁשה ִּכי אּוַלי ַיְסִּפיק ִלְכּתֹב ְמַעט ְּבֶטֶרם ָיִאיר ַהּבֶֹקר.

ְּבֶׁשל ַהָּׁשָעה ַהְּמֻאֶחֶרת א ָמָצא הּוא ְלָנכֹון ְלַטְלֵּפן ְלֵביתֹו ֶטֶרם ְנִסיָעתֹו ְּכֵדי ְלהֹוִדיַע ַעל ַהָּתְכִנית 
ַהִּבְלִּתי ְצפּוָיה, ֶאָּלא ֶׁשָּכֵעת, ְּבַמֲהַל ַהְּנִסיָעה ָחזֹור ִצְלֵצל ַהֶּטֶלפֹון ַהַּנָּיד ְּבִכיסֹו. ַרִּבי ַיֲעקֹב ֻהְפַּתע 

ִלְראֹות ַעל ַהָּצג ֶאת ַהִּמְסָּפר ַהֻּמָּכר ֶׁשל ַהַּבִית ּוִמֵהר ַלֲענֹות.

ֵמֵעֶבר ַלַּקו ִנְׁשַמע קֹוָלּה ַהְּמבָֹהל ֶׁשל זּוָגתֹו, ַעל ֶרַקע קֹולֹות ְיָלָדיו ַהּבֹוִכִּיים.

ַרִּבי ַיֲעקֹב ֵהִבין ִּכי ְּדַבר ָמה ֵאַרע. ָהָיה ֶזה, ָּכָאמּור, ְּבִעּצּוָמם ֶׁשל ְיֵמי ִמְלָחָמה, ַהַּפַחד ִמֵּלא ֶאת 
ָהֲאִויר, ְוַהֲחָרָדה ִקְּנָנה ְּבִלּבֹו. הּוא ִמֵהר ַלֲעצֹר ֶאת ִרְכּבֹו ְּבַצד ַהֶּדֶר, ְוִהְתַאֵּמץ ְלָהִבין ִמַּבַעד ִלְבִליל 

ַהּקֹולֹות ַמהּו ֵּפֶׁשר ַהֶּטֶלפֹון ַהָּבהּול.

ַעָּזה,  ֵמְרצּוַעת  ְׁשֵפִלים  ְמַרְּצִחים  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשִּנְׁשַלח  ִטיל  ִּכי  ִּבְקָצָרה  ִאְׁשּתֹו  לֹו  ִסְּפָרה  ָחנּוק  ְּבקֹול 
ָּפַגע ֶזה ַעָּתה ְּפִגיָעה ְיִׁשיָרה ְּבַאַחד ַהָּבִּתים ִּבְׁשכּוָנָתם. ַהְּפָרִטים ֲעַדִין א ְּברּוִרים אּוָלם ִמּׁשּום 
ֶׁשּקֹול ַהֶּנֶפץ ִנְׁשַמע ִמִּכּוּון ַהֶחֶדר ַהָּׂשכּור ֶׁשּבֹו ָנַהג ִלְכּתֹב, ִמֲהָרה ְלַוֵּדא ֶאת ְׁשלֹומֹו. ָּכֵעת ָרַוח ָלּה.

ַהַהְפָּתָעה ַהְּגדֹוָלה ְוַהַּמְפִעיָמה ִצְּפָתה לֹו ַּכֲאֶׁשר ִנְכַנס ִלְׁשכּוַנת ְמגּוָריו. ַהִּסְמָטה ַהְּׁשֵקָטה ֶׁשָּבּה 
ָׁשַכן ֲחַדר ֲעבֹוָדתֹו ָרֲחָׁשה ָּכֵעת ְּפִעילּות ֵעָרה. ּכֹחֹות ַרִּבים ֶׁשל ִמְׁשָטָרה ִנְראּו ַּבָּמקֹום, ְוַהֶּבָהָלה 

ָהְיָתה ַרָּבה. ִמֶּׁשִהְתָקֵרב ְקָצת יֹוֵתר ִהְתַחֵּור לֹו ּגֶֹדל ַהֵּנס.

ָסַפג  ִּבְכִתיָבה,  ַהָּקרֹוב  ַהַּלְיָלה  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ִּתְכֵנן  ּובֹו  ַלְיָלה,  ְּבָכל  ָלֶׁשֶבת  ָהָיה  ָרִגיל  ֶׁשּבֹו  ַהֶחֶדר 
ְּבָכל  ֶׁשִהְתַּפְּזרּו  ַמֶּתֶכת  ֻּגּלֹות  ְּבַאְלֵפי  ָעמּוס  ָהָיה  ֶׁשרֹאׁשֹו  ַקְטָלִני  ְּגָראד  ִמִּטיל  ְיִׁשיָרה  ְּפִגיָעה 
ַהְּסִביָבה. ַמֲעֶרֶכת ַהַּמָּכ"ם ַהְּמֻׁשְכֶלֶלת א ִהְצִליָחה ְלַזהֹות ֶאת ַהִּטיל, ָהַאְזָעָקה ְּכמֹו 'ִּכַּפת ַהַּבְרֶזל' 

א ֻהְפֲעלוּ ְׁשֵניֶהם, ְוַהִּטיל ָּפַגע ִמְּבִלי ֶׁשִּתְקַּדם לֹו ַהְתָרָעה.

ַהְּׁשֵכִנים ֶׁשִהִּכירּוהּו ֵהיֵטב ִהִּביטּו ּבֹו ִמְׁשָּתִאים. ְּכָבר ִהְסִּפידּוהּו ְּבִלָּבם, ְוִהֵּנה הּוא מֹוִפיַע ִּבְפֵניֶהם 
ִּבְמלֹוא קֹוָמתֹו. ַהָּדָבר ִנְדֶמה ְּבֵעיֵניֶהם ִּכְתִחַּית ַהֵּמִתים ֶׁשל ַמָּמׁש.

ִהִּביט  הּוא  ָסֵפק.  ָּכל  ְּבָידֹו  הֹוִתיר  א  ַהָּגלּוי  ַהֵּנס  ִנַּצל.  ָמה  ִּבְזכּות  ֵהיֵטב  ָיַדע  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ִמִּצּדֹו, 
ַּבֶחֶדר ֶהָהרּוס ְוַהְּמֻנָּתץ ְוִהְצַטְמֵרר ַּכֲאֶׁשר ָחְלָפה ְּברֹאׁשֹו ַהַּמֲחָׁשָבה; ִאּלּו ַרק ָהָיה ִנְכָנע ּוְמַוֵּתר ַעל 

ַקָּבָלתֹו, ֵהיָכן ָהָיה ִנְמָצא ַעָּתה, ִאם ִּבְכָלל...

ֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה' ַוֵּיֶל'

ִסּיּום 'ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה'

ַּבֵחֶלק ָהִראׁשֹון ֶׁשל 'ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה' ִׁשַּבְחנּו ְוִהַּלְלנּו ֶאת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר, ְּבֶאְמָצעּות ֲאִמיַרת ְּפסּוֵקי 'הֹודּו' 
 ְּבַמֲהַל ָוֶרַגע  ֶרַגע  ְּבָכל  ַהִּמְתַּגָּלה   ִיְתָּבַר ַמְלכּותֹו  ַּגְדלּות  ֶאת  ַהַּמִּביִעים  'ַהְללּוָי-ּה'  ּוִמְזמֹוֵרי  ְכבֹוד'  ִו'יִהי 

ִקּיּום ָהעֹוָלם ּוְבִרּיֹוָתיו.

ֶאת ִסּיּומֹו ֶׁשל ֵחֶלק ֶזה ַהֻּמְרָּכב ֻרּבֹו ְּכֻכּלֹו ִמְּפסּוֵקי ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ּוִמְזמֹוָריו, ָאנּו חֹוְתִמים ַּבֲאִמיַרת ִסְדַרת 
ְּפסּוִקים (ְרֵאה ַאּבּוִדְרַהם) ִמּתֹו ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים: "ָּברּו ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן" (פט נג). "ָּברּו ה' ִמִּצּיֹון ׁשֵֹכן 
ְּכבֹודֹו  ֵׁשם   ּוָברּו ְלַבּדֹו;  ִנְפָלאֹות  עֵֹׂשה  ִיְׂשָרֵאל  ֱאקֵי  ֱאקִים  ה'   ָּברּו" כא).  (קלה  ַהְללּוָי-ּה"  ִים  ְירּוָׁשלִָ

ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן" (עב יח-יט).

רֹוְמִזים  ֶׁשֵהם  ָהַאֲחרֹוִנים  ְּבֵׁשם  עי"ש)  נד  ָהֲעבֹוָדה  (ַעּמּוד  מֶֹׁשה'  ַה'ַּמֵּטה  ֵהִביא  ֵאּלּו  ְּפסּוִקים  ַלֲאִמיַרת  ַטַעם 
ֲחֵמׁש  ְּכֶנֶגד  ֵּתבֹות,  ָחֵמׁש  ֵיׁש  ְלעֹוָלם'  ה'   ָּברּו' ָהִראׁשֹון:  ַּבָּפסּוק  ִּבְתִפָּלה;  ֶמְרָּכִזִּיים  ֲחָלִקים  ִלְׁשלֹוָׁשה 
ַהֵּתבֹות ֶׁשַּבֲעִנַּית 'ָּברּו ה' ַהְּמבָֹר ְלעֹוָלם ָוֵעד', ַהָּפסּוק ַהֵּׁשִני: 'ָּברּו ה' ִמִּצּיֹון' ֻמְרָּכב ִמֵּׁשׁש ֵּתבֹות, ְּכֶנֶגד 
ְּפסּוֵקי 'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל' ּו'ָברּוךְ ֵׁשם' ֶׁשְּבָכל ֶאָחד ֵמֶהם ֵיׁש ֵׁשׁש ֵּתבֹות, ְוִאּלּו ַהְּפסּוִקים ָהַאֲחרֹוִנים: 'ָּברּו ה' 

ִמִּצּיֹון' 'ּוָברּו ֵׁשם ְּכבֹודֹו' ֻמְרָּכִבים ִמי"ט ֵּתבֹות, ְּכִמְנַין ִּבְרכֹות ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה (ְּבתֹוֶסֶפת ִּבְרַּכת 'ְוַלַּמְלִׁשיִנים').

עֹוד ֵהִביאּו ָהַאֲחרֹוִנים ('ְצלֹוָתא ְּדַאְבָרָהם' – 'ֵעֶמק ְּבָרָכה' ַעל ִּפי ֵסֶפר ַהַּפְרֵּדס ְלַרִׁש"י) ִּכי ְּפסּוִקים ֵאּלּו ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם 
ֶׁשֵהם  ְּדִזְמָרה  ְּפסּוֵקי  ְלִעַּקר  'ִיְׁשַּתַּבח')  (ְּכִבְרַּכת  ֶׁשְּלַאֲחֶריָה'  'ְּבָרָכה  ְּכֵעין  ְמַׁשְּמִׁשים  ּוַמְלכּות  ְּבָרָכה  ְלׁשֹון 
ִמְזמֹוֵרי 'ַהְללּוָי-ּה'. ְוָאֵכן ֵהִביאּו ָׁשם ִּכי ָּכ ָנֲהגּו ַּכָּמה ֵמָהִראׁשֹוִנים ֶׁשִאם ֻהְצְרכוּ ְלַהְפִסיק ִּבְפסּוֵקי ְּדִזְמָרה 

ָהיּו ַמְזִּכיִרים ְּפסּוִקים ֵאּלּו ֶׁשֵהם ְּכֵעין 'ְּבָרָכה ֶׁשְּלַאֲחֶריָה'.

ָאֵמן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוָאֵמן ָלעֹוָלם ַהָּבא

ַּבִּמְדָרׁש (ַּתְנחּוָמא צַו ט) הּוְבאּו ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ַּגְדָיא ֶׁשָּדַרׁש ִמְּפסּוִקים ֵאּלּו: "ָּכל ִמי ֶׁשעֹוֶנה ָאֵמן ָּבעֹוָלם 
ַהֶּזה, זֹוֶכה ְועֹוֶנה ָאֵמן ָלעֹוָלם ַהָּבא, ִמַּנִין? 'ָּברּו ה' ֱאֵקי ִיְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן', ַמהּו 

ָאֵמן ְוָאֵמן? ָאֵמן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוָאֵמן ָלעֹוָלם ַהָּבא!".

ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ָּבעֹוָלם ַהָּבא הּוָבא ַּבִּמְדָרׁש (תנדב"א זּוָטא פ"כ) ַאַחר ֵּתאּור ְסעּוַדת עֹורֹו ֶׁשל ִלְוָיָתן ַהּמּוָכָנה 
ַלַּצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא: "ַאַחר ֶׁשאֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ּוְמָבְרִכין, ֵמִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ַהּתֹוָרה ּוַמִּניָחּה 
ִלְפֵני  ַאָּגָדה  ֶׁשל)  (ַקִּדיׁש  ָּדִוד  ְואֹוֵמר  ּוַבֲהָלכֹות.  ּוְבֶהֵּתר  ְּבִאּסּור  ּוְבָטֳהָרה  ְּבֻטְמָאה  ַּבּתֹוָרה  ְועֹוֵסק  ְּבֵחיקֹו, 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְועֹוִנין ַהַּצִּדיִקים: 'ְיֵהא ְׁשמֹו ַהָּגדֹול ְמבָֹר ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים' ְּבַגן ֵעֶדן, ּופֹוְׁשֵעי 
 הּוא ַלַּמְלָאִכים: 'ִמי ֵהן ַהָּללּו ֶׁשעֹוִנין ָאֵמן ִמּתֹו ֵּגיִהּנֹם. אֹוֵמר ָלֶהן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ִיְׂשָרֵאל עֹוִנין ָאֵמן ִמּתֹו
ֵּגיִהּנֹם?' אֹוְמִרים ְלָפָניו: 'ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם: ַהָּללּו ּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהן ַּבֵּגיִהּנֹם ְּבָעָקה (ָצָרה) 
ֵעֶדן  ַּגן  ָלֶהן  'ִּפְתחּו  ַהָּׁשֵרת:  ְלַמְלֲאֵכי  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  אֹוֵמר  ָאֵמן'.   ְלָפֶני ְואֹוְמִרים  ִמְתַחְּזִקים  ְּגדֹוָלה 
ְוָיבֹאּו ִויַזְּמרּו ְלָפַני, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְיַׁשְעָיה כו ב): 'ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים' – ַאל ִּתְקִרי ֱאמּוִנים 

ֶאָּלא ֶׁשאֹוֵמר ָאֵמן".

ִנְרָאה ִּכי א ִּבְכִדי ִמְסַּתְּיִמים ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ַּבֲעִנַּית 'ָאֵמן ְוָאֵמן', ִּכי ְּבָכ ָאנּו ַמְׁשִליִמים, ְמַאְּׁשִרים ּוְמַאְּמִתים 
ֶאת ָּכל ַהְּבָרכֹות ְוַהְּׁשָבִחים ֶׁשִהְזַּכְרנּו ַעד ּכֹה, ֵהן ֶאת ֵאּלּו ַהִּנְגִלים ְלֵעיֵנינּו ְּבַמֲהַל ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ְוֵהן ֶאת 
ֵאּלּו ַהִּנְסָּתִרים ֵמֵעיֵנינּו ְּבֶזה ָהעֹוָלם, ַא ֲעִתיִדים ְלִהְתַּגּלֹות ְלֵעיֵני ָּכל ָּבָׂשר ֶלָעִתיד ָלבֹוא ְּבֵעת ֶׁשִּיָּגֶלה ְּכבֹוד 

ה' ְלֵעיֵני ָּכל ָּבָׂשר (ַעל ִּפי 'ֶנֶפׁש ִׁשְמׁשֹון' ִסּדּור ַהְּתִפָּלה, 'ַלּבֶֹקר ִרָּנה').

ַהַּטַעם ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם ָּבאֹות ֵּבי"ת

ַהִּמְדָרׁש  ֶאת  ָּכאן  ֶׁשְּנַצֵּין  ָהָראּוי  ִמן  ֵאּלּו,  ִּבְפסּוִקים  ָאנּו  ֶׁשַּמִּביִעים  ַהָּגדֹול  ַהֶּׁשַבח  אֹודֹות  ַעל  ַּדְּבֵרנּו  ִמֵּדי 
ַהִּנְפָלא ַהּמּוָבא ְּב'ַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני' (ְּבֵראִׁשית ֶרֶמז א) ַעל ַהָּפסּוק (ְּתִהִּלים לג ו): "ִּבְדַבר ה' ָׁשַמִים ַנֲעׂשּו":

"ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאּלּו ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים אֹוִתּיֹות ֶׁשָּבֶהן ִנְּתָנה ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה... ּוְבָׁשָעה ֶׁשִּבֵּקׁש ִלְבראֹות ֶאת 
ָהעֹוָלם ָיְרדּו ְוָעְמדּו ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא; ֶזה אֹוֵמר ְלָפָניו: 'ִּבי ִּתְבָרא ֶאת ָהעֹוָלם', ְוֶזה אֹוֵמר ְלָפָניו: 'ִּבי 
ִּתְבָרא ֶאת ָהעֹוָלם...' ְוַאֲחֵרי ֻּכָּלן ִנְכַנס ֵּבי"ת ְוָאַמר ְלָפָניו: 'ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם, ְרצֹוְנ ֶׁשִּתְבָרא ִּבי ֶאת ָהעֹוָלם, 
ֶׁשִּבי אֹוְמִרים ְּבָכל יֹום: 'ָּברּו ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן''. ֵהִׁשיב ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: 'ֵהן, ָּברּו ַהָּבא ְּבֵׁשם ה''! ִמָּיד 

ִקְּבלֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּוָבָרא ּבֹו ֶאת ָהעֹוָלם ְּבֵבי"ת ֶׁשֶּנֶאָמר (ְּבֵראִׁשית א א): 'ְּבֵראִׁשית ָּבָרא'".

'ָאֵמן ְוָאֵמן' ִּבְמקֹום ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים

ְלִסּיּום ָנִביא ֶאת ָהֵעָצה ַהִּנְפָלָאה ֶׁשֵהִביא ַּבַעל 'ֶּבן ִאיׁש ַחי' (פר' ַוֵּיֶׁשב אֹות טו) ְּבֵׁשם ֵסֶפר 'ֶּכֶתר ַמְלכּות' ִמְּכַתב 
ָיד, ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה יּוַכל ָּכל ָאָדם ְלַהִּגיַע ְּבָכל יֹום, ַּגם ְּבֵעת ֶׁשהּוא ָאנּוס ִמְּלַקֵּים ֶאת ַּתָּקַנת ֲחָז"ל (ְרֵאה תיקו"ז 

י"ט, ַּדף מ ב) ַלֲענֹות ְּבָכל יֹום ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים:

"ִמְנָהג ָיֶפה לֹוַמר ָהָאָדם ְּבָכל יֹום ָּפסּוק: 'ָּברּו ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ֲחִמָּׁשה ְוַאְרָּבִעים ְּפָעִמים, ּוְבָאְמרֹו 
'ָאֵמן ְוָאֵמן' ְיַכֵּון ְּבֵׁשם ַהִּׁשּלּוב ֶׁשל ֲהָוָי"ה ֲאדֹנָ"י, ְוֶזה ַהָּפסּוק יֹוִעיל לֹו ִּבְמקֹום ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ֶׁשַחָּיב ָאָדם 
לֹוַמר ְּבָכל יֹום, ְּבֵעת ֶׁשהּוא ָאנּוס ְוֵאינֹו ָיכֹול ַלֲענֹות, ְּכגֹון ֶׁשהּוא יֹוֵׁשב ַּבַּבִית ְלַבּדֹו ְוֵאין הֹוֵל ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת 

ֵמֲחַמת אֶֹנס".

ַעל ִּדְבֵרי ַה'ֶּכֶתר ַמְלכּות' הֹוִסיף ַה'ֵּבן ִאיׁש ַחי': "ְוִנְרֶאה ִלי ְּדִמְנָהג ָיֶפה הּוא ֶזה, ְוֵכן ֲאִני ָנַהְגִּתי לֹוַמר ָּפסּוק 
ֶזה ַּכִּמְסָּפר ַהִּנְזָּכר ְּבָכל יֹום ַאַחר ָּפָרָׁשה ֶׁשל ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים ֶׁשֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ַאַחר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבָכל יֹום, 

ְוָעִׂשיִתי ֵּכן ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִּתְׁשַּתַּכח ֲאִמיָרָתם ִמֶּמִּני, ֵמַאַחר ֶׁשָעִׂשיִתי ָלּה ְזַמן ָקבּוַע".

ָּכאן ַהָּמקֹום ְלַצֵּין ֵעָצה נֹוֶסֶפת ֶׁשָּכַתב ָהָרָמ"ע ִמָּפאנוֹ (שו"ת, סי' קט) ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה יּוַכל ָּכל ָאָדם ְלַהְׁשִלים 
ְּבָנֵקל ֲעִנַּית צ' ֲאֵמִנים ְּביֹום ּוְבָכ ְלִהָּקֵרא 'ַצִּדיק ָּגמּור' (ְּכִדְבֵרי ַהּזַֹהר ָׁשם):

"ּוָמה טֹוב ְלַהְנִהיג ֶׁשְּׁשִליַח ִצּבּור ְיָבֵר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבקֹול ָרם... ְוא זֹו ִּבְלַבד ֶאָּלא ֲחֵבִרים ַהְּיֵׁשִנים ְּבֶחֶדר 
 ָּכל ֶאָחד ְלַעְצמֹו ַוֲחֵבָריו ַיֲענּו ָאֵמן ְוַאַחר ָּכ ֶאָחד, ּוְכגֹון ַהֵני ִציֵפי ְּדֵבי ַרב (ַּתְלִמיֵדי ַהְּיִׁשיבֹות) ַיְׁשִּכימּו ְלָבֵר
לֹו  ְמָבְרִכים  ּוְקַטִּנים  ְּגדֹוִלים  ּוָבָניו  ִאְׁשּתֹו   ָּכ ְוַאַחר  ְלַעְצמֹו   ֶׁשְּמָבֵר ּוִמי  ְּבָרֶגׁש.  ְיַהְּלכּו  ֱאִקים  ֵּבית  ֶאל 
ְּכַהאי ַּגְוָנא, ֵאין ָל ֵרִעים ָהֲאהּוִבים יֹוֵתר ֵמֵאֶּלה, ְוהּוא ַהִּדין ַלְּמָבְרִכים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶזה ַאַחר ֶזה ְלַזּכֹות ֶאת 

ָהַרִּבים ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן ְּבִכינּוְפָיא".

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ֵאין ְּפִגיָעה ֶאָּלא ְּתִפָּלה

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

ססִספפּפור ם
רּוְך ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ּבָ

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


