
ֵצא ת ַוּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְלִהְתַּפֵּלל ְּבָמקֹום ָראּוי ְוָכֵׁשר
"ַוֵּיֵצא ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶל ָחָרָנה; ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום" (כח י-יא)

ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ֻחִּלין צא ב) ֵּפְרׁשּו ֶׁשְּכֶׁשִהִּגיַע ַיֲעקֹב ְלָחָרן 
ַהּמֹוִרָּיה)  (ַהר  ֲאבֹוַתי  ֶׁשִהְתַּפְּללּו  ְּבָמקֹום  ֶׁשָעַבְרִּתי  "ֶאְפָׁשר  ָׁשַאל: 
ְוא ִהְתַּפַּלְלִּתי?" ָנַתן ַּדְעּתֹו ְלַתֵּקן ֶאת ְּדָרָכיו ְוַלֲחזֹר, ּוִמָּיד ַנֲעָׂשה 

.לֹו ֵנס ְוִהְתַקְּצָרה לֹו ַהֶּדֶר

ִמְדָרָׁשם  ֵּבית  ָהָיה  ֶׁשַּצר  ַהְּבִרית  ְּבַאְרצֹות  ְקִהָּלה  ִּבְבֵני  ה  ַמֲעֹשֶ
ַּבָּיִמים  ּבֹו  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשִהְתַעְּתדּו  ָהַרִּבים  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ֶאת  ֵמָהִכיל 
ְּבִקְרַבת  ֶׁשָּׁשַכן  ָיַדִים  ְרַחב  אּוָלם  ִלְׂשּכֹר  ַהָּללּו  ִּבְּקׁשּו  ַהּנֹוָרִאים. 
 ְּבַמֲהַל ִׁשֵּמׁש  ֶזה  ֶׁשאּוָלם  ֵּכיָון  ַהְּתִפּלֹות.  ֶאת  ּבֹו   ְֹוַלֲער ָמקֹום 
ַהָּגאֹון  ִלְפֵני  ִּבְׁשֵאָלה  ָּבאּו  ּוְפִריצּות,  הֹוֵללּות  ִלְמִסּבֹות  ַהָּׁשָנה 

ִמְּטִׁשיִּבין ָזָצ"ל, ַהִאם ֻמָּתר ָלֶהם ְלִהְתַּפֵּלל ּבֹו.

ָהֲאמּוִרים,  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ֶאת  ִמְּטִׁשיִּבין  ַהָּגאֹון  ֵהִביא  ִּבְתׁשּוָבתֹו 
ֶׁשֵּמֶהם נּוַכל ִלְלֹמד ַעד ַּכָּמה ֲחׁשּוָבה ְּבִחיַרת ָמקֹום ָראּוי ִלְתִפָּלה: 
ָיכֹול ָהָיה ַיֲעקֹב ְלִהְתַּפֵּלל ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשָּׁשָהה, ְוַלְמרֹות זֹאת ִהְסִּכים 
ַלֲחזֹר ֶמְרָחק ָעצּום ְּכֵדי ְלִהְתַּפֵּלל ַּבָּמקֹום ֶׁשִהְתַּפְּללּו ֲאבֹוָתיו, ְוַאף 
 .ֶׁשָּקְפָצה לֹו ַהֶּדֶר ִמָּׁשַמִים ִהְסִּכימּו ִעּמֹו ְּכִפי ֶׁשִּנָּתן ְלִהָּוַכח ִמָּכ
ִמָּכאן ָלַמְדנּו ַעד ַּכָּמה מֹוִסיָפה ְקֻדַּׁשת ַהָּמקֹום ַלְּתִפָּלה, ְוַעל ַאַחת 
ְלהֹוֵללּות  ַהְּמַׁשֵּמׁש  ְּבָמקֹום  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשֵאין  ְּבַוַּדאי  ְוַכָּמה  ַּכָּמה 

ְוִלְפִריצּות.
'ְיׁשּורּון' ֶּכֶר יג עמ' רע

ְּתִפַּלת ַעְרִבית ְרׁשּות ִהיא
"ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום ַוָּיֶלן ָׁשם ִּכי ָבא ַהֶּׁשֶמׁש" (כח יא)

ְּתִפַּלת  ֶׁשִּתֵּקן  ָלַמְדנּו  ְּתִפָּלה...  ְלׁשֹון  ֵּפְרׁשּו  ְוַרּבֹוֵתינּו   – "'ַוִּיְפַּגע' 
ַעְרִבית" (ַרִׁש"י).

ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (כז ב) ֵהִביָאה ַהְּגָמָרא ֶאת ַּדַעת ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ַהּסֹוֵבר 
ְּתִפַּלת  חֹוָבה,  ְּבֶגֶדר  ֶׁשֵהן  ּוִמְנָחה  ַׁשֲחִרית  ִמְּתִפּלֹות  ֶׁשְּבׁשֹוֶנה 
זֹו  ְּתִפָּלה  ִהְׁשַּתְּנָתה  ְּבָמה  ָּתְמהּו  ַרִּבים  ְרׁשּות.  ֶאָּלא  ֵאיָנּה  ַעְרִבית 

ִמֶּיֶתר ַהְּתִפּלֹות?

ֵּבֵאר ַרִּבי יֹוֵסף ָׁשאּול ָנַתְנזֹון ִמְּלבֹוב:

ָהְיָתה  ְוַכָּוָנתֹו  ֲחָדָׁשה,  ְּתִפָּלה  ְלַתֵּקן  ַיֲעקֹב  ִּבֵּקׁש  א  ֵמִעָּקָרא 
לֹו  ֶׁשָּׁשְקָעה  ֵּכיָון   ַא ָאִביו.  ֶׁשִּתֵּקן  ַהִּמְנָחה  ְּתִפַּלת  ֶאת  ְלִהְתַּפֵּלל 
 ָּכ  ּוִמּתֹו ַעְרִבית,  ְּתִפַּלת  ֶׁשִהְתַּפֵּלל  ִנְמָצא  ְזַמָּנּה  ֶטֶרם  ַהֶּׁשֶמׁש 
ָאז  ַעד  ֶׁשָהיּו  ַהְּתִפּלֹות  ְׁשֵּתי  ַעל  ְלהֹוִסיף  ֶׁשֵּיׁש  ְלדֹורֹות  ִנְקָּבע 
ַיֲעקֹב   ְלָכ ִהְתַּכֵּון  ֶׁשֹּלא  ֵּכיָון  ָמקֹום  ּוִמָּכל  ַעְרִבית.  ְּתִפַּלת  ֶאת 

ִמְּלַכְּתִחָּלה, ְלִפיָכ ִנְקְּבָעה ִהיא ִּכְרׁשּות ְוא ְּכחֹוָבה.
'ִּדְבֵרי ָׁשאּול'

ּכֹחֹו ֶׁשל ֶנֶדר ְּבֵעת ָצָרה
"ַוִּיַּדר ַיֲעקֹב ֶנֶדר ֵלאמֹר" (כח כ)

"'ֵלאמֹר' - ְלדֹורֹות, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו נֹוְדִרים ְּבֵעת ָצָרָתן" (ב"ר ע א).

ַמְחַסן  ְלבֹוב;  ָּבִעיר  ָׁשָנה  ֵמאֹות  ִּכְׁשלֹוׁש  ִלְפֵני  ֵאַרע  נֹוָרא  ָאסֹון 
ָּבֹרַבע  ַרִּבים  ְלָבִּתים  ָּגַרם  ִּפְתאֹום  ְּבֶפַתע  ֶׁשִהְתּפֹוֵצץ  ֶנֶפץ  ָחְמֵרי 
ְּבאֹותֹו  ֶנֶהְרגּו  ְלבֹוב  ִמיהּוֵדי  ַרִּבים  יֹוְׁשֵביֶהם.  ַעל  ִלְקרֹס  ַהְּיהּוִדי 
ָאסֹון, ּוֵביֵניֶהם ִאְׁשּתֹו ּוִבּתֹו ַהְּצִעיָרה ֶׁשל ַהָּגאֹון ַּבַעל 'ְּפֵני ְיהֹוֻׁשַע' 
ְיכֶֹלת  ְּבא  ַהֲהִריסֹות  ַּתַחת  ִנְקַּבר  ַעְצמֹו  ְיהֹוֻׁשַע'  ַה'ְּפֵני  ַאף  ִזי"ַע. 
ְלֵהָחֵלץ, ּוְבתֹו עֶֹמק ָצָרתֹו ָהַל ְּבַדְרּכֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְוָנַדר 

ֶנֶדר ַלה', ְּכִפי ֶׁשֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ְּבַהְקָּדָמתֹו ְלֵסֶדר ָנִׁשים:

"ָאז ָאַמְרִּתי, עֹוֶדִּני ְּבתֹו ַהַּגל: ִאם ִיְהֶיה ֱאִקים ִעָּמִדי ְוהֹוִציַאִני 
ְּגבּוִלי  ְלַהְרּבֹות  ֶנֱאָמן  ַּבִית  ִלי  ְוִיְבֶנה  ְלָׁשלֹום  ַהֶּזה  ַהָּמקֹום  ִמן 
ַעל  ְוִלְׁשקֹד  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית  ִמָּכְתֵלי  ַעְצִמי  ֶאְמַנע  א  ְּבַתְלִמיִדים, 
ַּדְלֵתי ָהִעּיּון ְּבסּוְגַית ַהשַּׁ"ס ּופֹוְסִקים ְוָללּון ְּבָעְמָקּה ֶׁשל ֲהָלָכה... 
ֲאִני ֶטֶרם ֲאַכֶּלה ְלַדֵּבר ַהְּדָבִרים ֶאל ִלִּבי, ָׁשַמע ה' ְּבקֹול ָעְנִיי ְוָנַתן 
ְוָיָצאִתי  ִלי  ַנֲעָׂשה  ַמָּמׁש  ְׁשִביל  ְּכִמין  ָהעְֹמִדים  ֵּבין  ַמְהְלִכים  ִלי 

ְּבָׁשלֹום ְּבִלי ֶּפַגע... ָאז ָיַדְעִּתי ֶנֱאָמָנה ִּכי ֵמה' ָהָיה ַהָּדָבר".

ְלַהְקִּפיד לֹוַמר: 'ִאם ִיְרֶצה ה''
"ַוִּיַּדר ַיֲעקֹב ֶנֶדר ֵלאמֹר ִאם ִיְהֶיה ֱאקִים ִעָּמִדי" (ָׁשם)

ָּבא  ִמּקֹוסֹוב  ַחִּיים'  'ּתֹוַרת  ַּבַעל  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֶׁשל  ֵמֲחִסיָדיו  ֶאָחד 
ִסֵּפר  הּוא  ָמה.  ְזַמן   ֶמֶׁש ְּבִצּלֹו  ֶׁשִהְסּתֹוֵפף  ַאַחר  ֵמַרּבֹו  ְלִהָּפֵרד 
ָהַרִּבי  ִנְמַנע  ְּכַדְרּכֹו  ֶׁשֹּלא  ַזאֶּבְלטֹוב.  ָלֲעָיָרה  ִלְנסֹעַ  ְּבָתְכִניתֹו  ִּכי 
ֶנֱאַלץ  ְמֵהָרה  ֶׁשַעד  ֶאָּלא  ֶהָחִסיד,  ָנַסע   .ַהֶּדֶר ְּבִבְרַּכת  ִמְּלָבְרכוֹ 
ָלׁשּוב ַעל ִעְקבֹוָתיו, הֹוִאיל ְוַהֶּגֶׁשר ֶׁשָעָליו ָהָיה ָאמּור ַלֲחצֹות ֶאת 

ַהָּנָהר ָקַרס ַּתְחָּתיו, ְוַדְרּכֹו ֶנְחְסָמה.

ִמֶּׁשָּׁשב ָהִאיׁש ְלקֹוסֹוב, ִהִּביַע ְּתִמיָהתֹו ִּבְפֵני ָהַרִּבי: "ַמּדּוַע ָׁשַתק 
ַרֵּבנּו ְּכֶׁשָּׁשַאְלִּתי ְלַדְעּתֹו ְוא ָאַמר ִלי ֵמרֹאׁש ֶׁשֹּלא ְּכַדאי ִלי ִלְנסֹעַ 

ַעָּתה ְלַזאֶּבְלטֹוב?"

ָהַרִּבי  לֹו  ֵהִׁשיב  ִלְהיֹות",  ֶהָעִתיד  ֶאת  ָיַדְעִּתי  א   ,ָּכמֹו ֲאִני  "ַאף 
 ַלֶּדֶר ָלֵצאת   ָּתְכִניְת ַעל  ִלי  ֶׁשִּסַּפְרָּת  ֶׁשְּבֵעת  "ֶאָּלא  ֲאָתר,  ַעל 
'ִאם  ִאיד':  ֵמ'ֶעְרִליֶכער  ַהִּמְתַּבְּקׁשֹות  ַהִּמִּלים  ֶאת  ְלהֹוִסיף  ִמְּבִלי 
ִיְרֶצה ה'', ֵהַבְנִּתי ֶׁשֹּלא ִּתְצַלח ַּדְרְּכ ְוַעל ֵּכן א ֵּבַרְכִתּיךָ ְּבִבְרַּכת 
ַהֶּדֶר". הֹוִסיף ָהַרִּבי ְוָאַמר: "ָּדָבר ֶזה ָלַמְדִּתי ִמַּיֲעקֹב ָאִבינּו ָעָליו 
ַיֲעקֹב  'ַוִּיַּדר  ַהּתֹוָרה:  ָעָליו  ֶׁשֵהִעיָדה  ֶאת  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש   ְוָכ ַהָּׁשלֹום, 
ֶנֶדר ֵלאמֹר' – ַיֲעקֹב ָנַדר ֶנֶדר ֶׁשִּלְפֵני ָּכל ְּפֻעָּלה ַיְקִּדים ְויֹאַמר: 'ִאם 

ִיְהֶיה ֱאקִים ִעָּמִדי'".
'ַׂשְרֵפי קֶֹדׁש' עמ' תמט

ֵהיָכן ִּבֵּקׁש ַיֲעקֹב ָלׁשּוב 'ָׁשֵלם ִמן ַהֵחְטא'?
"ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל... ְוַׁשְבִּתי ְבָׁשלֹום..." (כח כ-כא)

ֶׁשֹּלא  ַהֵחְטא  ִמן  "ָׁשֵלם  ַרִׁש"י:  ֵּפֵרׁש  "ְבָׁשלֹום"  ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ֶאת 
ֶאְלַמד ִמַּדְרֵכי ָלָבן".

ְּבַטַעם ֶׁשֹּלא ֵּפֵרׁש ַרִׁש"י ֶאת ַהָּפסּוק ִּכְפׁשּוטֹו: 'ָׁשֵלם ְּבגּופֹו', ֵּבֵאר 
ַרִּבי ַאְרֵיה ֵליּב ְּתאֹוִמים ַרָּבּה ֶׁשל ָּבָראד, ַעל ִּפי ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשהּוָבא 
ַּבְּגָמָרא (ַּתֲעִנית ח ב): ְּבִעירֹו ֶׁשל ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמִני ָנַפל ָּדָבר 
ְלַרִּבי  ָהִעיר  ּתֹוָׁשֵבי  ָּפנּו  ָלֶהם  ַּבַּצר  ְּבַאַחת.  ּוַמֵּגָפה  ָרָעב  ּוָבאּו 
ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמִני ּוִבְּקׁשּו ֶׁשּיֹוֶרה ָלֶהם ֶּדֶר ְּתִפָּלה. ֵהִׁשיב ָלֶהם: 

"ִהְתַּפְּללּו ֶׁשִּיְתַּבֵּטל ָהָרָעב ְוַיֲחזֹר ַהֹּׂשַבע ָלעֹוָלם, ּוִמֵּמיָלא ִּתְתַּבֵּטל 
ַהַּמֵּגָפה. ֶׁשֲהֵרי ְּכָלל הּוא ְּבָיֵדינּו ֶׁשֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא מֹוִריד 
ׂשַֹבע ָלעֹוָלם ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשִּיְחיּו ּבֹו ַהְּבִרּיֹות, ַּכָּכתּוב (ְּתִהִּלים קמה טז): 

'ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי'".

ַאף ָּכאן, ַּכֲאֶׁשר ִהְקִּדים ּוִבֵּקׁש ַיֲעקֹב: "ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל", ֲהֵרי 
"ְוַׁשְבִּתי  ּוִבֵּקׁש  ֶׁשָּׁשב   ּוִמָּכ ַהּגּוף,  ְׁשֵלמּות  ַעל  ַּבָּקָׁשה   ְּבָכ ָּכַלל 
ִלְהיֹות  ּוְלַבֵּקׁש  ְלהֹוִסיף  ָהְיָתה  ֶׁשַּכָּוָנתֹו  ַרִׁש"י  ִהִּסיק   – ְבָׁשלֹום" 

ָׁשֵלם ִמן ַהֵחְטא.
'ַיֲעַלת ֵחן'

ֵלָאה ָּבְקָעה ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים
"ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות" (כט יז)

ּבֹא ּוְרֵאה ַּכָּמה ָּגדֹול ּכָֹחּה ֶׁשל ְּתִפָּלה, ֶׁשֲהֵרי ַעל ִּפי ִמְנַהג ָהעֹוָלם 
ֵּכיָון   ַא ַהְּבכֹור,  ְלֵעָׂשו  ְלִהָּנֵתן  ֲאמּוָרה  ַהְּבִכיָרה  ֵלָאה  ָהְיָתה 
ֶׁשָּבְכָתה ְוִהְתַחְּנָנה ִלְפֵני ה' ֶׁשֹּלא ִּתּפֹל ְּבָיָדיו, ָזְכָתה ְוִנְּׂשָאה ְלַיֲעקֹב 

(ַרִׁש"י ע"פ ב"ר ע טז).

הֹוִסיף ְוָכַתב ָהַאְלִׁשיךְ ַהָּקדֹוׁש:

ִמְּלַבד ִסָּבה זֹו, ָהיּו ִסּבֹות ַרּבֹות נֹוָספֹות ְלָכ ֶׁשַּיֲעקֹב ִיְבַחר ְּבָרֵחל 
ְּבָפָרָׁשֵתנּו.  ְּפסּוִקים  ְוַכָּמה  ְּבַכָּמה  ַּכְּמפָֹרט  ֲאחֹוָתּה,  ֵלָאה  ְּפֵני  ַעל 
ָׁשַמִים  ַׁשֲעֵרי  ִלְבקַֹע  ְּתִפָּלָתּה  ְּבכֹחַ  ֵלָאה  ִהְצִליָחה  זֹאת  ַלְמרֹות 
ְוִלְזּכֹות  ַיֲעקֹב,  ֶׁשל  ְוִהְׁשַּתְּדלּותֹו  ְרצֹונֹו  ְּפֵני  ַעל  ַאף  ּוְלַהְעִּפיל 
ֵּכאֵקינוּ  ֵאין  ִּכי  אֹוֵמר  "ֱהֵוי  ִמִּיְׂשָרֵאל.  ְׁשָבִטים  ִׁשָּׁשה  ְלַהֲעִמיד 
 ִיְתָּבַר הּוא  ַיַעְזֶרּנוּ  ֲאֶׁשר  טֹוב  ְוטֹוב  ֶּבֱאֶמת,  ִיְקָראּוהּו  ֲאֶׁשר  ְלָכל 

ִמָּכל ַמְׁשִּכיֵמי קּום ְּבָכל ּכֹחֹות ֶׁשָּבעֹוָלם".

'ּתֹוַרת מֶֹׁשה'

הֹוָדָאָתּה ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשל ֵלָאה
"ַוּתֹאֶמר ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת ה' ַעל ֵּכן ָקְרָאה ְׁשמֹו ְיהּוָדה" (כט לה)

ָּתמּוַּה ַהָּדָבר: ְוִכי ַעד ַעָּתה ֶטֶרם הֹוְדָתה ֵלָאה ַעל ְׁשֶׁשת ַהְּׁשָבִטים 
ֶׁשָּזְכָתה ְלַהֲעִמיד ְּבִיְׂשָרֵאל?

ְּבֵלדֹוֶתיהָ  ַלה'  ֵלָאה  ֶׁשהֹוְדָתה  ְּבַוַּדאי  ִׁשיק:  ַהַּמֲהָר"ם  ֵּפֵרׁש 
ְוָלֶלֶדת  ֶחְלָקּה  ַעל  ֶיֶתר  ִלּטֹל  ְּכֶׁשָּזְכָתה  ֶׁשַעָּתה  ֶאָּלא  ַהּקֹוְדמֹות, 
ֵּבן ְרִביִעי ְלַיֲעקֹב, ָּתֲהָתה: ְוִכי ַרק "ַהַּפַעם" – ִּבְׁשַעת ַהֵּלָדה "אֹוֶדה 
ֶאת ה'"? ַוֲהלֹוא ְצִריָכה ֲאִני ְלהֹודֹות ַעל ָּכ ְּבָכל ֶרַגע ְּבַחַּיי! "ַעל 
ְלהֹודֹות  ִּתְזּכֹר  ְׁשמֹו  ֶׁשְּבֶאְמָצעּות  ְּכֵדי   – ְיהּוָדה"  ְׁשמֹו  ָקְרָאה  ֵּכן 
ַלּבֹוֵרא ָּתִמיד, ּוְכִפי ֶׁשָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום ִּבְתִהִּלים (לד 

ב): "ֲאָבֲרָכה ֶאת ה' ְּבָכל ֵעת ָּתִמיד ְּתִהָּלתוֹ ְּבִפי".

ַעל ִּפי ְיסֹוד ֶזה ֵּפֵרׁש ַּבַעל 'ַּדַעת סֹוֵפר' ִמְּפֶרְׁשּבּוְרג ֶאת ִּדְבֵרי ַרִּבי 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּבָרא  ב): "ִמּיֹום  ז  (ְּבָרכֹות  ַרְׁשבִּ"י  ְּבֵׁשם  יֹוָחָנן 
ֶאת עֹוָלמֹו א ָהָיה ָאָדם ֶׁשהֹוָדה ְלַהָּקדֹושׁ ָּברּו הּוא ַעד ֶׁשָּבאָתה 

ֵלָאה ְוהֹוָדתוֹ, ֶׁשֶּנֱאָמר: 'ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת ה''".

הֹודּו  א  ֵלָאה  ֶׁשָּבָאה  ַעד  ְוִכי  ַהְּגָמָרא:  ִּדְבֵרי  ַעל  ָּתְמהּו  ַרִּבים 
ְּבִמְקָראֹות  ַוֲהלֹוא  ָלֶהם,  ֶׁשֵאְרעוּ  ִנִּסים  ַעל  ַהְּקדֹוִׁשים  ָהָאבֹות 
ְלָפֵרׁש:  ִנָּתן  ָהָאמּור  ּוְלאֹור   ?ִיְתָּבַר ַלה'  ֶׁשהֹודּו  ָמִצינּו  ְמפָֹרִׁשים 
ֲאבֹוֵתינּו ָאֵכן הֹודּו ַלה' ְּבָׁשָעה ֶׁשַּנֲעׂשּו ָלֶהם ִנִּסים, ַא ֵלָאה ָהְיָתה 
ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָעְׂשָתה ְלַעְצָמּה ִסיָמן ְּכֵדי ֶׁשִּתְזּכֹר ָלׁשּוב ּוְלהֹודֹות ַעל 

ַחְסֵדי ה' ְּבָכל יֹום ָּתִמיד.

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

ני ּפְ ם

ָאֵמן ִמִּפי ְׁשַנִים
"ְוַיֲעקֹב ָהַל ְלַדְרּכֹו ַוִּיְפְּגעּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאקִים" (לב ב)

ָּכַתב ָהָרָמ"ע ִמָּפאנוֹ:

'ַיֲעקֹב'  ַּגם  'ָאֵמן',  ְּפָעִמים  ב'  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ָהֱאִקים'   ַמְלַא'
ְּבִגיַמְטִרָּיה ב' ְּפָעִמים 'ָאֵמן', ְוֵיׁש ִלְלֹמד ִמָּכאן ֶׁשְּלַכְּתִחָּלה 
ֶׁשַּיֲענּו  ֵרִעים-ַמְקִׁשיִבים  ְׁשֵני  ִּבְפֵני   ְלָבֵר ָהָאָדם  ִיְׁשַּתֵּדל 

ַאֲחָריו 'ָאֵמן'.
'ֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות' [ְלָרָמ"ע ִמָּפאנֹו] ַמֲאַמר ִחּקּור ִּדין ב טו

ִכְסֵלו תרפ"א)  ָרֵאל' ִמּמֹוְדִז'יץ (נפ' י"ג ּבְ ְבֵרי ִיׂשְ ַעל 'ּדִ ֵרׁש ּבַ ְך ּפֵ ּכָ

זֹון: ת ַהּמָ ִבְרּכַ ָאנּו אֹוְמִרים ּבְ ֶאת ׁשֶ

ֵלָמה ְונֹאַמר ָאֵמן": ְבָרָכה ׁשְ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו… ּבִ "ּכֵ

ת ָאֵמן  יד ַעל ֲעִנּיַ ְקּפִ ַהּמַ ֶלְך רפה ב) ׁשֶ ְבֵרי ַהּזַֹהר (ַוּיֵ אן ּדִ ִנְרְמזּו ּכָ

ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו…  ַפע ַרב – "ּכֵ יְך ַעל ַעְצמֹו ׁשֶ ַמְמׁשִ

ְזכּות "ְונֹאַמר ָאֵמן". ֵלָמה" ּבִ ְבָרָכה ׁשְ ּבִ

ים. ִכ ְר ּבָ ְת ִמ ּו ים  ִנ ֹו ע  , ן ֵמ ָא
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'ָרַמת ֶאְלָחָנן' ִּבְבֵני  'קֹול ָּבָרָמה', ִּבְטאֹוָנהּ ַהָּידּוַע ֶׁשל ְׁשכּוַנת  ַהִּסּפּור ֶׁשְּלָפֵנינּו ֶׁשהּוָבא ַבִּּבָּטאֹון 
ֵמְרָכִסים  ְלִמְׁשָּפָחה  ֶׁשֵאַרע  ַהָּגדֹול  ַהֵּנס  ֶאת  ְמגֹוֵלל  ַהַּמֲעֶׂשה,  ַּבֲעֵלי  ִמִּפי  ַּבֵּׁשִנית  ְוִנְׁשַמע  ְּבַרק, 

ִּבְזכּות ִהְתַחְּזקּוָתם ַהְּמֻיֶחֶדת ְּבִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ָּכל ְּפָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה:

ָהַרב  ַהּנֹוָדע  ַהְּיָלִדים  רֹוֵפא  עֹוָלמֹו  ְלֵבית  ִנְפַטר  זֹאת  ְּבָׁשָנה  ּוֶמֱחָצה.  ְּכָׁשָנה  ִלְפֵני  ֵהֵחל  ַהִּסּפּור 
ּדֹוְקטֹור ְיֻרַחם ֲאֶׁשר ֶּבְנַטל ָז"ל.

ּדֹוְקטֹור ֶּבְנַטל ֶׁשִּׁשֵּמׁש ַּבָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות ִּכְמַנֵהל ַהַּפִּגָּיה ְּבֵבית ַהחֹוִלים 'ַלִניָאדוֹ' ִּבְנַתְנָיה ּוְבֵבית 
ַהחֹוִלים 'ַמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה' ִּבְבֵני ְּבַרק, ָהָיה ָידּוַע ִּכיהּוִדי ַּבר אֹוְרָין, ִאיׁש ֵסֶפר ִויֵרא ָׁשַמִים.

ִמְּלַבד ִמְקצֹוִעּיּותֹו ַהְּמֻיֶחֶדת, נֹוַדע ְׁשמֹו ֶׁשל ד"ר ֶּבְנַטל ִלְתִהָּלה ִּבְזכּות ִיְרַאת ַהָּׁשַמִים ַהְּמֻיֶחֶדת 
ֶׁשֵּנחֹון ָּבּה. ַלְמרֹות ְיִדיעֹוָתיו ַהֻּמְפָלגֹות ְּבִעְנְיֵני ָהְרפּוָאה ִהְקִּפיד ְלִהְתַיֵעץ ַעל ָּכל ַצַעד ְוַׁשַעל ִעם 
ַרּבֹוָתיו ַהְּגדֹוִלים, ֲאֶׁשר ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים ֵהִׁשיבּו לֹו ַאֲהָבה ְוִחָּבה, ְוַאף ֵהם נֹוֲעצּו ּבֹו ִּבְׁשֵאלֹות 

ֲהרֹות ּגֹוָרל ֶׁשָעלּו ַעל ֻׁשְלָחָנם ֵמֵעת ְלֵעת.

ַרִּבים ֵהם ַהִּתינֹוקֹות ֶׁשָחִבים לֹו ֶאת ַחֵּייֶהם, ֵּביֵניֶהם ָּכֵאּלּו ֶׁשּנֹוְלדּו ְּבִמְׁשָקל ָנמּו ִּבְמֻיָחד, ְוהּוא 
ְּבִריִאים  ְּכֶׁשֵהם  ְלֵביָתם  ֶׁשִהְׁשַּתְחְררּו  ַעד  ּוְבִמְקצֹוִעּיּות  ְּבַאֲחָריּות  ָּבֶהם  ִטֵּפל  ָהַרָּבה  ְּבֻמְמִחּיּותוֹ 

ּוְׁשֵלִמים.

ִהְתַיֵּסר  ֶּבְנַטל  ד"ר  ִליְצָּלן.  ַרֲחָמָנא  ַהְּידּוָעה,  ַהַּמֲחָלה  אֹותֹו  ָּתְקָפה  ְלַחָּייו  ָהַאֲחרֹוָנה  ַּבְּתקּוָפה 
ִּתינֹוקֹות  ָועֹוד  עֹוד  ְלַהִּציל  ַהְּמסּוָרה  ֵמֲעבֹוָדתֹו  ָחַדל  א  זֹאת  ָּכל  ַלְמרֹות   ַא ָקִׁשים,  ְּבִיּסּוִרים 

ּוְלַסֵּיַע ְלהֹוִרים ַרִּבים ְלַהֲעִמיד ּדֹורֹות ְּבִיְׂשָרֵאל.

ׁשֹוִנים  ִחּזּוִקים  ַעְצָמם  ַעל  ְלַקֵּבל  ּוַמָּכָריו  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֵני  ִהְׁשַּתְּדלּו  ָקִׁשים  ֳחָדִׁשים  ְּבאֹוָתם 
ִלְרפּוָאתֹו, ַּכֲאֶׁשר ֵּבין ַהִחּזּוִקים ָּבַלט ַהִּמְבָצע ַהְּמֻיָחד ֶׁשֵהִכינּו ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ְּבַמָּטָרה ְלִהְתַחֵּזק 
ּוְלַחֵּזק ֶאת ָּכל ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ַּבִּמְצָוה ַהַּכִּביָרה ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן. ַּכָּידּוַע, ֲעִנַּית ָאֵמן ִהיא ִמְצָוה ַקָּלה, 
ַא ֵמִאיָד ֵּכיָון ֶׁשִעַּקר ְּגֻדָּלָתּה ְּתלּוָיה ְּבַכָּוַנת ֲעִנָּיָתּה ַעל ָּכל ְּבָרָכה ְלִפי ִעְנָיָנּה, ְלִפיָכ ִהיא ּדֹוֶרֶׁשת 

ַמֲחָׁשָבה ְוכֶֹבד רֹאׁש.

ְרׁשּומֹות  ֶׁשֲעֵליֶהן  ְקַטּנֹות  ִמִּמְׁשְּבצֹות  ַהֻּמְרָּכב  ְּפֵסיָפס  ָּגדֹול  ְנָיר  ְּכָרַזת  ַעל  ִצְּירּו  ֵהם   ָּכ ְלצֶֹרְך 
ְסָפרֹות ֵמַאַחת ַעד ַאְרַּבע. ְּברֹאׁש ַהְכָּרָזה ִנְרְׁשמּו ַאְרַּבע ְקבּוצֹות ֶׁשל ְּבָרכֹות, ַּכֲאֶׁשר ָּכל ְקבּוָצה 

ֻסְּמָנה ְּבִמְסָּפר ּוְבֶצַבע ׁשֹוֶנה.

ָּכל ֶאָחד ִמְּבֵני ַהַּבִית ֶׁשֵּבֵר ְּבָרָכה, ִהְדִּביק ַעל ַהְכָּרָזה ַמְדֵּבָקה ְּבֶצַבע ַהּתֹוֵאם ַלְּקבּוָצה ֶׁשַהְּבָרָכה 
ֻסְּדרּו  ַהֲחָוָיה  ֶאת  ְלַהְגִּדיל  ְּכֵדי  זֹוֲהרֹות.  ְּבַמְדֵּבקֹות  ַהְכָּרָזה  ִהְתַמְּלָאה  ַאט  ַאט   ְוָכ ָלּה,  ַׁשֶּיֶכת 
ַהְּקׁשּוִרים  ּוִמְׁשָּפִטים  ִמִּלים  ִיָּוְצרּו  ַהַּמְדֵּבקֹות  ֶׁשל  ְנכֹוָנה  ַהְדָּבָקה  ֶׁשְּבֶאְמָצעּות  ְּבֹאֶפן  ַהְּבָרכֹות 

ְלָאֵמן, ָּדָבר ֶׁשֶהֱעִצים ֶאת ַהֲהָנָאה ֵמַהִּמְבָצע ַהְּמַאְתֵּגר ְוַהּתֹוַעְלִּתי.

ֲעִנַּית  ְוַעל  ְּבקֹול  ַהְּבָרכֹות  ֲאִמיַרת  ַעל  יֹוֵתר  ְלַהְקִּפיד  ַהְּיָלִדים  ֵהֵחּלּו  ַהִּמְבָצע  ְּבִעְקבֹות  ַּכָּצפּוי, 
ָאֵמן ַאֲחֵריֶהן ַּבַּכָּוָנה ָהְראּוָיה. ַעל ַאף ֶׁשְּזַמן ָמה ְלַאַחר ִמֵּכן, ִלְמִגַּנת ֵלב, ִנְפַטר ַהָּסב ַהָּדגּול ְלֵבית 
ֵהם  ְּבַמֲעֵׂשיֶהם  ִּכי  ְּבִלָּבם  ָחׁשּו  ֵהם  עֹז.  ּוְבֶיֶתר  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  ַּבִּמְבָצע  ַהְּיָלִדים  ִהְמִׁשיכּו  עֹוָלמֹו, 

ּגֹוְרִמים ַנַחת רּוַח ְוִעּלּוי ְנָׁשָמה ְלָסָבם ַהָּגדֹול, ְוַהָּדָבר ֵהֵסב ָלֶהם קֹוַרת רּוַח ְוִסּפּוק.

ַהּיֹום  ְלִׂשיַחת  הּוא   ָהַפ ַאט  ְוַאט  ַהִּמְבָצע,  ַעל  ְלַחְבֵריֶהם  ַהְּיָלִדים  ִסְּפרּו  ָהַרָּבה  ְּבִהְתַלֲהבּוָתם 
ְּבֶקֶרב ַיְלֵדי ְרָכִסים. ִמֶּפה ְלאֶֹזן ָעְבָרה ַהְּׁשמּוָעה ַעל ַהִּמְבָצע ַהְּמֻיָחד ְוַהְּפָלָקט ַהַּמְרִהיב ֶׁשִּנְלָוה 
ֵאָליו. ַרִּבים ִּבְּקׁשּו ְלִהְתַחֵּזק, ְוִגְליֹון ַהִּמְבָצע ֻצַּלם ְּבַכָּמה ַעְׂשרֹות ֳעָתִקים ְוהּוַפץ ִּבְמִחיר ַהֶּקֶרן 

ְלָכל ּדֹוֵרׁש ּוְמַבֵּקׁש.

ַהְּׁשפֹוֶפֶרת  ִצְלֵצל.  ֶּבְנַטל  ִמְׁשַּפַחת  ְּבֵבית  ַהֶּטֶלפֹון  ַמְכִׁשיר  ַהַּׁשָּבתֹות.  ִמּמֹוָצֵאי  ְּבַאַחד  ֶזה  ָהָיה 
ַהָּדרֹות  ַהִּמְׁשָּפחֹות  ַאַחת  ְּכֵאם  ֶׁשִהְזַּדֲהָתּה  ִאָּׁשה  ֶׁשל  ִנְרָּגׁש  קֹול  ִנְׁשַמע  ַלַּקו  ּוֵמֵעֶבר  הּוְרָמה 
ִּבְׁשכּוָנָתם. ִהיא ִסְּפָרה ִלְגב' ֶּבְנַטל ִּכי ְזַמן ָמה קֶֹדם ָלֵכן ָרְכָׁשה ֶאת ַהְכָּרָזה ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשל ָה'ָאֵמן'. 
ַהְכָּרָזה ֻהְדְּבָקה ִּבְנַיר ֶּדֶבק ָרָחב ַעל ִקיר ֲחַדר ַהְּיָלִדים ְּבֵבית ַהִּמְׁשָּפָחה, ּוַבְּׁשבּוַעִים ָהַאֲחרֹוִנים 

ַהְּפֵסיָפס ְּכָבר ִהְסִּפיק ְלִהְתַמֵּלא ְּבֶחְציֹו ְוַלֲחׂשֹף ִמְּקָצת ֵמַהִּמִּלים ֶׁש'ֶּנְחְּבאוּ' ְּבתֹוכֹו.

ַהַּבִית  ְּבֵני  ָּכל  ִהְתעֹוְררּו  ַהַּׁשָּבת,  יֹום  ְּבבֶֹקר  ְלַמַּדי,  ֻמְקֶּדֶמת  "ְּבָׁשָעה  ְוִסְּפָרה:  ָהִאָׁשּה  הֹוִסיָפה 
ְלֶׁשַמע ַזֲעקֹוָתיו ַהַּמֲחִרידֹות ֶׁשל ַאַחד ַהְּיָלִדים.

ִנַּגְׁשנּו ִּבְמִהירּות ְלַחְדרֹו ְוִהְבַחּנּו ַּבֶּיֶלד ַהְּמבָֹעת ַהַּמְצִּביַע ְלֵעֶבר ַהְכָּרָזה ַהְּתלּוָיה ַעל ַהִּקיר. ַמָּבט 
ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתן  ַהֶּדֶבק  ְנַיר  ִמִּפּסֹות  ַאַחת  ֶאל  ָלנּו;  ֶׁשֵאַרע  ַהֵּנס  ּגֶֹדל  ֶאת  ֶׁשָּנִבין  ְּכֵדי  ִהְסִּפיק  ָקָצר 
ֻהְצְמָדה ַהְכָּרָזה ַלִּקיר, ָּדבּוק ָהָיה ָנָחׁש ֵמת. ַהָּנָחׁש ֶׁשִּנְרָאה ָּגדֹול ּוְמַאֵּים, ִנְדַּבק ְּברֹאׁשֹו ְלִפַּסת 

ַהֶּדֶבק, ּוְלַמְרֵּבה ַהֶּפֶלא, ַעל ַאף ֶׁשִּנָּסה ְּבָכל ּכֹחֹוָתיו ְלִהְׁשַּתְחֵרר א ָעָלה ַהָּדָבר ְּבָידֹו. 

ַאַחד ַהְּׁשֵכִנים ֶׁשָּבִקי ָהָיה ְּבִטְבָעם ֶׁשל ְנָחִׁשים ֻהְזַעק ַלָּמקֹום ְוִהְתַּפֵעל ַעד ִעְמֵקי ִנְׁשָמתֹו ֵמַהֵּנס 
ֶהָעצּום ֶׁשִהְתַרֵחׁש מּול ֵעיָניו. 'ְמֻדָּבר ְּבַנַחׁש ַאְרִסי ּוְמֻסָּכן', ִצֵּין ָהִאיׁש, 'ֵאיֶנִּני ָיכֹול ְלַהְסִּביר ֵּכיַצד 
א ִהְצִליַח ְלִהְׁשַּתְחֵרר ִמִּפַּסת ַהֶּדֶבק ֶׁשֵאֶליָה ִנְדַּבק, ּוַמּדּוַע א ִהִּזיק ְלֵאי ִמי ִמַּיְלֵדיֶכם ְּבֶטֶרם 
ִטֵּפס ַעל ַהְכָּרָזה, ֵאין ָסֵפק ִּכי ִהְתַרֵחׁש ָּכאן ֵנס ָּגלּוי!', הֹוִסיף ָהִאיׁש ְּבִהְתַּפֲעלּות ְּבֶטֶרם ָעַזב ֶאת 

ַהַּבִית".

ַהֶּדֶלת ִנְסְּגָרה ֵמֲאחֹוָריו, ּוַבַּבִית נֹוְתרּו ַההֹוִרים ְוַיְלֵדיֶהם ֲהמּוִמים ֵמַהֵּנס ַהָּגדֹול ֶׁשִהְתחֹוֵלל ְלמּול 
ֵעיֵניֶהם. ֵהם א ָהיּו ְזקּוִקים ְלֶהְסֵּבִרים נֹוָסִפים. ְּבטּוִחים ָהיּו ֵמַעל ְלָכל ָסֵפק ַמִהי ַהְּזכּות ֶׁשֵהֵגָּנה 
 ָּכ ַעל  ֵהִעיָדה  ָהֶעְליֹון  ְּבֶחְלָקּה  ָהְיָתה  ֶׁשְּקרּוָעה  ַהִּצְבעֹוִנית  ַהְכָּרָזה  ָהֵאיְמָתִני.  ֵמַהָּנָחׁש  ֲעֵליֶהם 

ְּכֶאֶלף ֵעִדים.

ַמְלֲאֵכי ָהָאֵמן ֶׁשִּמְּלאּו ֶאת ֲחַלל ַהַּבִית ַּבָּיִמים ָהַאֲחרֹוִנים ָּבְלמּו ֶאת ַהָּנָחׁש ְוִהִּצילּו ֶאת ַהְּיָלִדים 
ִמְּנִׁשיָכתֹו ַהְּמֻסֶּכֶנת.

ַוְיָבֶר ָּדִויד
ַּכֲהָכָנה ְלִבְרַּכת 'ִיְׁשַּתַּבח' ַמְקִּדיִמים ָאנּו ּוַמְזִּכיִרים ֶאת ְּפסּוֵקי 'ַוְיָבֶר ָּדִויד' ְוֶאת 'ִׁשיַרת ַהָּים', ֲאֶׁשר ִמּתֹוָכם 
'ִיְׁשַּתַּבח' (טּור או"ח  ְוַעל ִּפיֶהם ִיְּסדּו ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה ֶאת ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ַהְּׁשָבִחים ַהֻּמְזָּכִרים ְּבִבְרַּכת 
סי' נא). ְלִדְבֵרי ַּבַעל 'ָאְרחֹות ַחִּיים', ֵחֶלק ֶזה ֶׁשל ַהְּתִפָּלה ִנְפָּתח ִּבְפסּוֵקי 'ַוְיָבֶר ָּדִויד ֶאת ה'' ִמּׁשּום ֶׁשָּכל 

.ַהִּׁשירֹות ֶׁשֻהְזְּכרוּ ַעד ַעָּתה ָהיּו ִמִּׁשיֵרי ָּדִוד ַהֶּמֶל

ַאְרַּבַעת ַהְּפסּוִקים ָהִראׁשֹוִנים ְּב'ַוְיָבֶרְך ָּדִויד' (ַעד 'ְלֵׁשם ִּתְפַאְרֶּת') ִהָּנם ִצּטּוט ַהְּבָרָכה ֶׁשֵּבֵר ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו 
ַהָּׁשלֹום ֶאת ה' ַאַחר ֶׁשַּנֲענּו ִיְׂשָרֵאל ְלַבָּקָׁשתֹו ִלְתרֹם ִמַּכְסָּפם ּוְזָהָבם ְלטֹוַבת ְּבִנַּית ֵּבית ה' (דה"י א כט י-יג). 
ַאֲחֵריֶהם הּוְבאּו ִׁשָּׁשה ְּפסּוִקים נֹוָסִפים ִמֵּסֶפר ְנֶחְמָיה (ט ו-יא) ַהְּמַבְּטִאים ֶאת הֹוָדָאָתם ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְּבֵעת ֶׁשָּזכּו ְלִהָּבֵדל ִמּתֹו ְּבֵני ַהֵּנָכר ֶׁשְּבִקְרָּבם ָׁשהּו ִּבְתקּוַפת ָּגלּות ָּבֶבל, ְוַלֲעלֹות ְלִעיר 

ַהּקֶֹדׁש ְוַהִּמְקָּדׁש.

ַהִּמְתַּפֵּלל   ָצִרי ִלְׁשָעָתם,  ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ֶׁשל  ִמְּדָבָריו  ִצּטּוט  ִהיא  זֹו  ֶׁשְּבָרָכה  ַאף 
 ,'ּוְמַהְלִלים ְלֵׁשם ִּתְפַאְרֶּת ֵקינוּ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְוַעָּתה ֱא' ְלַהְרִּגיׁש ִּבְׁשַעת ֲאִמיָרָתּה, ּוִבְפָרט ַּבֵּתבֹות: 
ֶׁשַאף ָאנּו מֹוִדים ּוְמַהְּלִלים ַעל ָּכל ְּפָרט ּוְפָרט ֵמִרֵּבי ִרְבבֹות ַהֲחָסִדים ְוַהּטֹובֹות ֶׁשַּמְרִעיף ָעֵלינּו ַהּבֹוֵרא 
אֹוָתנּו   ֵּבֵר ּוִפְרְנָסנּו,  ִּגְּדָלנּו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַהֶּזה;  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ְוַעד  ַּדְעֵּתנּו  ַעל  ָעְמֵּדנּו  ִמּיֹום   ִיְתָּבַר
ְּברּוָחִנּיּות ּוְבַגְׁשִמּיּות, ְוַגם ַּכֲאֶׁשר ָחִליָלה ָנִטינּו ִלּפֹל, ִמָּיד ֶהֱחִזיק ְּבָיֵדינּו ְוֶהֱעָלנּו ִמְּׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות. ַעל 
ָּכל זֹאת ָעֵלינּו ְלַהְּללֹו ּוְלַׁשְּבחֹו, ְלָפֲארֹו ּוְלרֹוְממֹו ֵמעֶֹמק ִלֵּבנּו ְּבָכל יֹום ָויֹום, ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ('עֹוַלת 

ָּתִמיד' פי"ז).

ְלֵעיֵני ָּכל ַהָּקָהל ַוּיֹאֶמר ָּדִויד
ָהַרִּבי ר' ָּברּו ִמְּמִז'יּבּוז' ָרִגיל ָהָיה לֹוַמר ֶׁשַאְנֵׁשי ָהעֹוָלם ֵאיָנם ְמִביִנים ָלעֶֹמק ֶאת ִׂשיַחת ַהַּצִּדיִקים. ִנְרֶאה 
ָלֶהם ִּכְבָיכֹול ְמַסְּפִרים ֵהם 'ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות', אּוָלם ֶּבֱאֶמת אֹוְצִרים ַמֲעִׂשּיֹות ֵאּלּו ְּבִקְרָּבם סֹודֹות ֲעֻמִּקים 
ה אֹו ִאְמָרה. ְּבֶדֶר ַצחּות ֵּפֵרׁש הּוא ֶאת ַהָּכתּוב  ְוִנְׂשָּגִבים, ֶׁשאֹוָתם ָּבֲחרּו ַהַּצִּדיִקים ְלַהְטִמין ְּבתֹו ַמֲעֹשֶ
ִּבְתִפָּלה זֹו: 'ַוְיָבֶר ָּדִויד ֶאת ה'' – ָּדִוד ֵּבֵר ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבָכל ַהַּכָּונֹות ַהִּנְסָּתרֹות, אּוָלם 'ְלֵעיֵני 
ה ְּבַעְלָמא ('ּתֹוְלדֹת  ָּכל ַהָּקָהל ַוּיֹאֶמר ָּדִויד' – ְלִצּבּור ַהּׁשֹוְמִעים ִנְרֶאה ָהָיה ַהָּדָבר ְּכִאּלּו ְמַסֵּפר הּוא ַמֲעֹשֶ

ָאָדם' פר' ַוֵּיֶׁשב).

ִּכי כֹל ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ
ְּבבֹוֵאנּו ְלַׁשֵּבַח ֶאת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר, ְיכֹוָלה ֶלֱאחֹז אֹוָתנּו ֶרֶתת ְוַחְלָחָלה; ְוִכי ֵּכיַצד יּוַכל ָקרּוץ ֵמחֶֹמר ְלָהִבין 
ַאף ֶאת ֶאֶפס ְקֵצה ְּגֻדַּלת ַהּבֹוֵרא ְּכֵדי ְלהֹודֹות ַעל ֲחָסָדיו ָהֵאין-סֹוִפִּיים?! ָאֵכן זֹאת ֶנָחָמֵתנּו ְּבָעְנֵינוּ, ַאף 
ִּכי ֵאין ָלנּו ְּתִפיָסה ּבֹו ִיְתָּבַר ְּכָלל, ִמָּכל ָמקֹום ֲהֵרי הּוַׂשְמנוּ ְּבֶזה ָהעֹוָלם ַהָּׁשֵפל ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַה'ִּנְגֶלה' 
ַהַּמֲעֶרֶכת  ֶׁשל  ְּגֻדָּלָתּה  ֶאת  ְּבַדְעֵּתנּו  ְלַהֲעלֹות  ָאנּו  ְיכֹוִלים  ְלֵעיֵנינּו  ַהִּנְרִאים  ַהְּפָרִטים  ּוִמן  ֶׁשַּבְּבִריָאה, 

.ַהִּנְסֶּתֶרת, ֶׁשָּבּה ֵאין ִׁשעּור ְלַגְדלּותֹו ְוִתְפַאְרּתֹו ִיְתָּבַר

ּדֹוֶמה ַהָּדָבר ְלָאָדם ֶׁשֹּלא ָטַעם ְּדַבׁש ִמָּיָמיו, ּוִמֶׁשִּּבֵּקׁש ְלָהִבין ֶאת ָעְצַמת ְמִתיקּות ַהְּדַבׁש, ִהִּגיׁשּו ְלָפָניו 
ַמֲאָכל ֶׁשֻּתַּבל ִּבְדַבׁש. ַעל ַאף ֶׁשְּלַאַחר ְטִעיַמת ַמֲאָכל ֶזה ֲעַדִין ֵאין לֹו ֻמָּׂשג ְּבַמהּותֹו ֶׁשל ַהְּדַבׁש ַעְצמֹו, 
ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ָמה  ַהְּדַבׁש,  ֶׁשל  ְמִתיקּותֹו  ְּבָעְצַמת  ָּכְלֶׁשִהי  ַוֲהָבָנה  ֻמָּׂשג  ְלַקֵּבל  יּוַכל  ַעָּתה  ֲהֵרי  ָמקֹום  ִמָּכל 

ְמֻסָּגל קֶֹדם ָלֵכן.

ּגֶֹדל  ֶאת  ְלָהִבין  ְּבָיֵדינּו  ֵאין  ּוָבָאֶרץ';  ַּבָּׁשַמִים  כֹל  ִּכי  ְוַהְּגבּוָרה...  ַהְּגֻדָּלה  ה'   ְל' ָּכאן:  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ֶזהּו 
 ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל, ּוִמֵּמיָלא ֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים ְלהֹודֹות ֲעֵליֶהם ִּבְפרֹוְטרֹוט, ַא ִנְפְלאֹוָתיו ְורֹוְממּותֹו ִיְתָּבַר
ִמַּגְדלּותֹו ַהִּנֶּכֶרת ָּבָאֶרץ נּוַכל ְלָהִבין ַעד ַּכָּמה ֲעצּוָמה ְוִנְׂשָּגָבה ִהיא ְּגֻדָּלתוֹ ַּבָּׁשַמִים ְוַעל ָּכ ָעֵלינּו ְלהֹודֹות 

ְּבֶפה ָמֵלא ('ֵּבית ָּדִוד' [ְלַרִּבי ָּדִוד ֶטעִּביל ִמִּמיְנְסק] ְּדרּוׁש ה).

ְנִתיַנת ְצָדָקה ִּב'ְוַאָּתה מֹוֵׁשל ַּבּכֹל'
ַרִּבי  ַּבּכֹל'.  מֹוֵׁשל  'ְוַאָּתה  ֶׁשָאַמר:  ְּבֵעת  ְצָדָקה  ָלֵתת  ָנַהג  ֶׁשָהֲאִריזָ"ל  ֵהִביא  יט)  נא  (או"ח  ְּברּוָרה'  ַה'ִּמְׁשָנה 
ַיֲעקֹב ָקִמיֶנְצִקי, ַמְסִּביר ְּבִמְנָהג ֶזה ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשָאנּו נֹוֲהִגים ַלֲעמֹד ִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת 'ַוְיָבֶר ָּדִויד', ַּכּמּוָבא 

ַּבּטּור (יור"ד שסא) ֶׁשָראּוי ַלֲעמֹד ִּבְׁשַעת ֲעִׂשַּית ַהִּמְצָוה ('ַטְלֵלי אֹורֹות').

ַּבֵּסֶפר 'נֵֹהג ַּכּצֹאן יֹוֵסף' (אֹות יא) הֹוִסיף ְוֵהִעיד ִּכי ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול ֶׁשל ָהַרמָּ"א ָּבִעיר ְקָראָקא ָהְיָתה 
ֻקָּפה ְקבּוָעה ְּבכֶֹתל ַהִּמְזָרח, ָסמּו ִלְמקֹום ָעְמּדֹו ֶׁשל ָהַרמָּ"א ִזי"ַע, ֶׁשָּבּה ָהָיה נֹוֵתן ַהָּגאֹון ָזָצ"ל ְצָדָקה 

ִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת 'ַוּיֹאֶמר ָּדִויד'.

ְּבִסְפרֹו 'ְּבֵאר מֶֹׁשה' (פר' ְּתרּוָמה) ֵּבֵאר ָהְרַה"ק ֵמאֹוְז'רֹוב ִמְנָהג ֶזה, ַעל ִּפי ָמה ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים ְּבַמֶּסֶכת ָאבֹות 
(פ"ג מ"ז): "ֶּתן לֹו ִמֶּׁשּלֹו, ָׁשַאָּתה ְוֶׁשְּל – ֶׁשּלֹו". ָלַמְדנּו ִמִּדְבֵריֶהם ֶׁשְּיסֹוד ִמְצַות ַהְּצָדָקה הּוא ָהֱאמּוָנה ִּכי 

ָהָאָדם ֵאינֹו ֶאָּלא ְּבֶגֶדר 'ׁשֹוֵמר' ַעל ַהֶּכֶסף ֶׁשִהְפִקיד ְּבָיָדיו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ּוֵמחֹוָבתֹו ְלַהְפִריׁש ֵמַהָּממֹון 
ַהֻּמְפָקד ְּבָידֹו ַּבֲעבּור ָהֲעִנִּיים ְּכִצּוּוי ה'. זֹוִהי ַאף ַהַּמֲעָלה ֶׁשָּבּה ִׁשֵּבַח ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ַאְבָרָהם ָאִבינּו 
 ָעָליו ַהָּׁשלֹום ַּבָּפסּוק (ְּבֵראִׁשית יח יט): "ִּכי ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ַאֲחָריו ְוָׁשְמרּו ֶּדֶר
ה' ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט" – 'ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה' ַהִּנֶּתֶנת ִמַּצד ַהִּדין, ִּבְבִחיַנת 'ִמְׁשָּפט', ְוא 'ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת 
ַהִּדין'. ְלִפיָכ ָראּוי ֶׁשְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ֶׁשֵּמִעיד ָהָאָדם ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 'מֹוֵׁשל ַּבּכֹל' ְוָכל ָמה ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו 

ַׁשָּיְך ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְיַקֵּים ְּבפַֹעל ֶאת ְּדָבָריו ְוִיֵּתן ְצָדָקה ַלֲעִנִּיים.

ְּבֶהְמֵׁש ְּדָבָריו ֵהִביא ַה'ְּבֵאר מֶֹׁשה' ֶאת ֲאֶׁשר הּוָבא  ַּבֵּסֶפר 'ִאְמֵרי ִּפיְנָחס' (ַׁשַער ֵסֶדר ַהּיֹום אֹות עט) ְּבֵׁשם ַרִּבי 
ִּפיְנָחס ִמּקֹאִריץ ֶׁשִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת 'ְוַאָּתה מֹוֵׁשל ַּבּכֹל' ֵיׁש ְלַהְפִריׁש ג' ְּפרּוטֹות ִלְצָדָקה (ְרֵאה ַּב'ֵּבן ִאיׁש ַחי' 
ָׁשָנה א' ַוִּיַּגׁש אֹות יג ֶׁשֵהִביא ֶאת ַהֵּסֶדר ָהָראּוי ע"פ ַהּסֹוד ִּבְנִתיַנת ג' ְּפרּוטֹות ֵאּלּו), ְוִאּלּו ָהיּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְמִביִנים ֶאת 

ַמֲעַלת ִמְנָהג ֶזה ְוָהיּו נֹוֲהִגים ָלֵתת ג' ְּפרּוטֹות ִלְצָדָקה ִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת 'ְוַאָּתה מֹוֵׁשל ַּבּכֹל' ִמָּיד ָהָיה ַמִּגיַע 
ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו.

ְסֻגָּלה ַלֲחׂשּוֵכי ָּבִנים
ַּבֵּסֶפר 'עֹוַלת ָּתִמיד' (פי"ז) ֵהִביא ַהְּמַחֵּבר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל הֹוִמיֶנר ָזָצ"ל ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַרִׁש"י (דה"י א' ג יא), ִּכי 
ִּבְפסּוֵקי ַהֶּׁשַבח: "ָּברּו ַאָּתה ה' ֱאקֵי ִיְׂשָרֵאל" ַעד "ּוְבָיְד ְלַגֵּדל ּוְלַחֵּזק ַלּכֹל" ֵיׁש ְׁשלֹוִׁשים ּוְׁשמֹוֶנה ִמּלֹות 
ֶׁשַבח, ַוֲאִמיַרת ְׁשָבִחים ֵאּלּו ְּבַכָּוָנה ִהיא ְסֻגָּלה ַלֲחׂשּוֵכי ָּבִנים ֶׁשִּיְזּכּו ְלֶזַרע ֶׁשל ַקָיָּמא. ַא ִסֵּים ַהְּגַר"ש: 
ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ְלַמַען  ָעָליו  ִויַרֵחם  ֶׁשּלֹו  ֶאת  ַיֲעֶׂשה   ִיְתָּבַר ְוַהֵּׁשם  ָׁשַמִים,  ְלֵׁשם  ְלַכֵּון   ֶׁשָּצִרי ָּפׁשּוט  "ָאְמָנם 

ַהָּגדֹול".

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַמְלּכֶֹדת ֶׁשל ֲאֵמִנים

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

ור ססִספפּפּ ם
ִויד' ֵחֶלק א'  'ַוְיָבֶרְך ּדָ

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


