
ת ּבֹא ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתִפַּלת ַצִּדיק עֹוָׂשה רֶֹׁשם
"ְוַאֲחָריו א ִיְהֶיה ֵּכן" (י יד)

ֶׁשִהְתַּפֵּלל  ֵמָאז  ֲחַנְנֵאל:  ַרֵּבנּו  ְּבֵׁשם  ָהַרְמָּב"ן  ֵהִביא  ִנְפָלא  ִחּדּושׁ 
מֶֹׁשה ַעל ֲהָסַרת ָהַאְרֶּבה ִמִּמְצַרִים ְוַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה – ָהַאְרֶּבה 

ֵאינֹו ַמִּזיק ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים.
הֹוִסיף ְוָאַמר ַרִּבי ַחִּיים ַזְייצִ'יק ִמְּגדֹוֵלי נֹוְבַהְרּדֹוק:

ִמָּכ נּוַכל ִלְלֹמד ַעל ּגֶֹדל ּכָֹחּה ֶׁשל ְּתִפָּלה, ּוִבְפָרט ְּתִפַּלת ַהַּצִּדיק; 
ַעל  ַרק  ִהְתַּפֵּלל  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ַרֵּבנּו  ֶׁשּמֶֹׁשה  ַאף  ַעל  ֵכן,  ִּכי  ִהֵּנה 
ְּבֶאֶרץ  ִנָּכר  ְוָרְׁשָמּה  ּדֹורֹות  ְלדֹוֵרי  ְּתִפָּלתֹו  ָּפֲעָלה  ָׁשָעה,  אֹוָתּה 

'אֹור ַהֶּנֶפׁש'ִמְצַרִים ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה.

ְּתִפָּלה ַהּפֹוֶעֶלת ִּכְפַלִים
"ְוַהְעִּתירּו ַלה' ֱאֵקיֶכם ְוָיֵסר ֵמָעַלי ַרק ֶאת ַהָּמֶות ַהֶּזה" (י יז)

ָמה ִּבֵּקׁש ַּפְרעֹה ְלַמֵעט ְּבַהְדִּגיׁשֹו: 'ַרק ֶאת ַהָּמֶות ַהֶּזה'?
ֵּתֵרץ ַרֵּבנּו ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ:

ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִּגּלּו (שמו"ר י ב) ִּכי ָּכל ַאַחת ֵמֶעֶׂשר ַהַּמּכֹות 
ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ְוִהֵּנה  ֶּדֶבר.  ְּבַמַּכת  ַּגם  ֻלְּוָתה  ַהִּמְצִרים  ַעל  ֶׁשָּבאּו 
(ַּתֲעִנית ח ב) ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָרָעב ּוַמֵּגָפה (ֶּדֶבר) ָּבִאים ָלעֹוָלם ְּכַאַחת, ֵיׁש 
ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ֲהָסַרת ָהָרָעב, ְוָכ ִּתְתַּבֵּטל ַהַּמֵּגָפה ֵמֵאֶליָה. ֶׁשֲהֵרי 
ָלעֹוָלם  ׂשַֹבע  מֹוִריד  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֵאין  ִּכי  ְּבָיֵדינּו  הּוא  ְּכָלל 
ֶאָּלא ְּכֵדי ְלַהֲחיֹות ּבֹו ֶאת ְּבִרּיֹוָתיו, ַּכָּכתּוב (ְּתִהִּלים קמה טז): "ּפֹוֵתַח 

ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי".
ֵמַעָּתה ּתּוַבן ַּבָּקָׁשתֹו ֶׁשל ַּפְרעֹה: ַהְעִּתירּו ֶאל ה' ֱאֵקיֶכם 'ַרק' ַעל 

ַמַּכת ָהַאְרֶּבה, ּוִמֵּמיָלא ִּתְתַּבֵּטל ַמַּכת ַהֶּדֶבר ֶׁשִּלְּוָתה אֹוָתּה.
'ִּדְבֵרי ְיהֹוָנָתן'

ָקְרְּבנֹוָתיו ֶׁשל ַּפְרעֹה
"ַּגם ַאָּתה ִּתֵּתן ְּבָיֵדנּו ְזָבִחים ְועֹת ְוָעִׂשינּו ַלה' ֱאקֵינּו" (י כה)

ֵהיָכן  ֵּכן,  ִאם  ַרְמַּב"ן).  (ְרֵאה  ְלַבָּטָלה  ֶנֶאְמרּו  א  ְּבַוַּדאי  מֶֹׁשה  ִּדְבֵרי 
ָמִצינּו ֶׁשָּנַתן ַּפְרעֹה צֹאן ּוָבָקר ְלִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי ֶׁשַּיְקִריבּום ַלה'?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְיהּוָדה ָאָסאד:
ַּבִּמְדָרׁש (שמו"ר כא ה) ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים ִמן ַהָּפסּוק (ְלַהָּלן יד י): "ּוַפְרעֹה 
ֶׁשָרְדפּו  ֶׁשֵּכיָון  ִלְתׁשּוָבה...  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  "ֶׁשִהְקִריב   – ִהְקִריב" 
ְוָעׂשּו  ַלָּמרֹום  ֵעיֵניֶהם  ְוָתלּו  ְמאֹד,  ִנְתָיְראוּ  אֹוָתן  ְוָראּו  ַאֲחֵריֶהם 
ְּתׁשּוָבה ְוִהְתַּפְּללּו". ְוִהֵּנה ָאְמרּו ַּבְּגָמָרא (סֹוָטה ה ב): "ִמי ֶׁשַּדְעּתֹו 
ֻּכָּלם,  ַהָּקְרָּבנֹות  ָּכל  ִהְקִריב  ְּכִאּלּו  ַהָּכתּוב  ָעָליו  ַמֲעֶלה  ְׁשֵפָלה, 

ֶׁשֶּנֱאָמר (ְּתִהִּלים נא יט): 'ִזְבֵחי ֱאקִים רּוַח ִנְׁשָּבָרה'".
ֵמַעָּתה נּוַכל ְלָהִבין ֶאת ַּכָּוַנת ִּדְבֵרי מֶֹׁשה ְלַפְרעֹה: "ַּגם ַאָּתה ִּתֵּתן 
ְּבָיֵדנּו ְזָבִחים ְועֹת" –ִּבְרִדיָפְת ַאֲחֵריֶהם ָעִתיד ַאָּתה ִלְׁשּבֹר ֶאת 
ֶזה,  ִלָּבם  ּוְבִׁשְעּבּוד  ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  ַלֲאִביֶהם  ּוְלַׁשַעְּבדֹו  ְּבִקְרָּבם  ִלָּבם 

'ִּדְבֵרי ַמֲהִרי"א'ֵיָחֵׁשב ָלֶהם ְּכִאּלּו ִהְקִריבּו ֶאת ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות ֻּכָּלם.

ִּבְרַּכת ַהחֶֹדׁש ְּכַקָּבַלת ְּפֵני ְׁשִכיָנה
"ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים" (יב ב) 

ְּכִתיב  ְׁשִכיָנה,  ְּפֵני  ְמַקֵּבל  ְּכִאּלּו  ִּבְזַמּנֹו –  ַהחֶֹדׁש  ַעל   ַהְּמָבֵר "ָּכל 
ְוַאְנֵוהוּ'"  ֵא-ִלי  'ֶזה  ב):  טו  (ְלַהָּלן  ָהָתם  ּוְכִתיב  ַהֶּזה'  'ַהחֶֹדׁש  ָהָכא: 

(ַסְנֶהְדִרין מב א).

ֵהיָכן מֹוְצִאים ָאנּו ְּבִבְרַּכת ַהחֶֹדׁש ִּבּטּוי ְלַקָּבַלת ְּפֵני ְׁשִכיָנה?
ִיֵּׁשב זֹאת ָהַרִּבי ַּבַעל 'ֵּבֵאר מֶֹׁשה' ֵמאֹוְז'רֹוב:

ַּכֲאֶׁשר ָאנּו אֹוְמִרים ְּבִבְרַּכת ַהְּלָבָנה ַעל ְצָבא ַהָּׁשַמִים: "חֹק ּוְזַמן 
ַהָּכָרֵתנּו  ַעל  ָאנּו  ְמִעיִדים  ַּתְפִקיָדם",  ֶאת  ְיַׁשּנּו  ֶׁשֹּלא  ָלֶהם  ָנַתן 
ּוִבְכָלָלם  ְּכ'ִטְבִעִּיים',  ַהִּנְרִאים  ַהְּבִריָאה  ַמַהְלֵכי  ַאף  ִּכי  ַהֻּמְחֶלֶטת 
ְׁשִליָטתֹו  ַּתַחת  ְנתּוִנים  ְבָּחְדׁשֹו,  חֶֹדׁש  ִמֵּדי  ַהְּלָבָנה  ִהְתַחְּדׁשּות 
ֶרַגע  ְּבָכל  ֶׁשַּמְפִעיָלם  ֶזה  ְוהּוא  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ַהְּמֵלָאה 
ְּפֵני  ְּכַקָּבַלת  זֹו  ְּבָרָכה  ְׁשקּוָלה  ִּכי  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ֵּכן  ְוַעל  ָוֶרַגע. 
ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ָראּו  ֵעת  סּוף,  ַים  ְקִריַעת  ְּבַמֲעַמד  ֶׁשָהְיָתה  ְׁשִכיָנה 
ִסְתֵרי ַהְנָהַגת ה' ְּבֹאֶפן מּוָחִׁשי ְּביֹוֵתר, ַעד ֶׁשהֹורּו ְּבֶאְצָּבָעם ְוָאְמרּו: 

"ֶזה ֵא-ִלי ְוַאְנֵוהוּ".
'ֵּבֵאר מֶֹׁשה' ָּפָרַׁשת ּבֹא עמ' רעא

ְסֻגָּלה ִלְכֵאב ִׁשַּנִים
('ִּבְרַּכת  ַלַּיֲעבֵ"ץ  ַיֲעקֹב'  'ֵּבית  ְּבִסּדּור  ִעְנָין;  ְּבאֹותֹו  ְלִעְנָין  ֵמִעְנָין 
ַהְּלָבָנה') הּוְבָאה ְסֻגָּלה ְלִרּפּוי ְּכֵאב ִׁשַּנִים (ְוֵכן הּוָבא ְּב'ַטֲעֵמי ַהִּמְנָהִגים' 
ַהְּלָבָנה  ְּבִבְרַּכת  ְלהֹוִסיף  ֵמרֹוִז'ין):  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ְּבֵׁשם  תס,  ְלאֹות  ְּבֶהָעָרה 
ְלַאַחר ֲאִמיַרת: "ָּכ א יּוְכלּו ָּכל אֹוְיַבי ִלְנּגֹוַע ִּבי ְלָרָעה" – "ְוא 

ִיְהֶיה ִלי ְּכֵאב ִׁשַּנִים".
ְּבָכל   ָּכ לֹוַמר  ָנַהג  ִּכי  ֵהִעידּו  ָזָצ"ל  ַיֲעקֹב'  'ְקִהּלֹות  ַּבַעל  ַעל  ַאף 
חֶֹדׁש ִּבְׁשַעת ִּבְרַּכת ַהְּלָבָנה, ּוְבנֹו ַהְּגַר"ח ַקְנֵיְבְסִקי ְׁשִליָט"א ִסֵּפר 
ִׁשַּנִים,  ִמְּכֵאב  ַּפַעם  ֶׁשָּסְבָלה  ְּבֵעת  ִּכי  ַהָּׁשלֹום,  ָעֶליָה  ִאּמֹו  ְּבֵׁשם 
ִהְזִּכיָרּה ַה'ְּקִהּלֹות ַיֲעקֹב' ִּבְׁשַעת ִקּדּוׁש ְלָבָנה, ּוִמָּיד ְּכֶׁשִּסֵּים ֶאת 

'ָאְרחֹות ַרֵּבנּו' ח"א עמ' רפטַהְּבָרָכה ָחְלפּו ְּכֵאֶביָה ְּכא ָהיּו.

ֵאזֹור, ַנַע"ל ּוַמֵּק"ל
ּוַמֶּקְלֶכם  ְּבַרְגֵליֶכם  ַנֲעֵליֶכם  ֲחֻגִרים  ָמְתֵניֶכם  אֹתֹו  ּתֹאְכלּו  "ְוָכָכה 

ְּבֶיְדֶכם" (יב יא)
ִיְׂשָרֵאל  ָזכּו  ֵעת  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת  ְׁשַעת  ַעל  ֶׁשֶּנֱאָמר  ֶזה  ְּבָכתּוב 
ְלִגּלּוֵיי 'ֱאמּוָנה' ֶׁשֵאין ּדֹוֶמה ָלֶהם, ִנְרְמזּו ְׁשלֹוָׁשה ְיסֹודֹות ֲחׁשּוִבים 

ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ְּכֵדי ְלַהְמִׁשי ֱאמּוָנה זֹו ְלָכל אֶֹר ַהּדֹורֹות:
ֶאת  ְלַלּוֹות   ֶׁשָּצִרי ָהֱאמּוָנה  ְלִחּזּוק  ֶרֶמז   – ֲחֻגִרים"  "ָמְתֵניֶכם  א. 
ָהָאָדם ְּבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע, ַּכָּכתּוב: "ְוָהָיה ֶצֶדק ֵאזֹור ָמְתָניו ְוָהֱאמּוָנה 

ֵאזֹור ֲחָלָציו" (ְיַׁשְעָיהּו יא ה).
ב. "ַנֲעֵליֶכם ְּבַרְגֵליֶכם" – 'ַנַעל' ָראֵׁשי ֵּתבֹות: 'עֵֹׂשה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו', 

ְו'ֶרֶגל' ִמְּלׁשֹון 'ֶהְרֵּגל'; ְּכֵדי ִלְזּכֹות ֶּבֱאמּוָנה ָעֵלינּו ִלְראֹות ְּבָכל ְּפָרט 
ּוְפָרט ְּבַמֲהַל ַהַחִּיים ַהִּטְבִעי ֶאת ּכֹחוֹ ֶׁשל עֹוֵׂשה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו, 

ְוא ִלְתלֹות זֹאת ָּבֻעְבָּדה ֶׁש'ֶהְרֵּגל ַנֲעֶׂשה ֶטַבע'.
 ;'ָל ִקִּוינוּ  'ֵמעֹוָלם  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי  'ַמֵּקל'   – ְּבֶיְדֶכם"  "ּוַמֶּקְלֶכם  ג. 
ַהְּתִפָּלה.  ְּבַמֵּטה  ָּתלּוי  ַהַהְצָלָחה  ַמְפֵּתַח  ַהִהְׁשַּתְּדֻלּיֹות,  ָּכל  ַאַחר 

ָעֵלינּו ֶלֱאחֹז ְּבַמֵּק"ל ֶזה ְּבָכל ּכֵֹחנּו ְוא ְלַהְרּפֹות ֶאת ָיֵדינּו ִמֶּמּנּו.
'ּוָמתֹוק ָהאֹור'

ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים
"ַהּיֹום ַאֶּתם יְֹצִאים ְּבחֶֹדׁש ָהָאִביב" (יג ד) 

ָּכַתב ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי: ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה ָּתְלָתה ֶאת ְזַמן ַהּמֹוֲעִדים ְּבעֹונֹות 
ַהָּׁשָנה; ַחג ַהֶּפַסח ִּבְזַמן ָה'ָאִביב', ָׁשבּועֹות ִּבְזַמן ַה'ָּקִציר' ְוֻסּכֹות ִּבְזַמן 
ָה'ָאִסיף'. ְלִפיָכ ִּתְּקנּו ֲחָז"ל ְּבֻנַּסח ִּבְרַּכת ַהִּקּדּוׁש ּוְתִפַּלת ַהּמֹוֲעִדים: 
"ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים", ְוא "ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְוַהּמֹוֲעִדים", ֶׁשֲהֵרי 

ִקּיּום ַהּמֹוֲעִדים ָּתלּוי ִּבְזַמן ָהָאִביב, ַהָּקִציר ְוָהָאִסיף.

ֲאִכיָלה ְלֵׁשם ְּבָרָכה
"ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹת; ַמּצֹות ֵיָאֵכל ֵאת ִׁשְבַעת ַהָּיִמים" (יג ו-ז)

ֶׁשָּנַסע ִעם ְּבנֹו ִלְׁשּבֹות ִּבְמִחַּצת ַרּבֹו, ְּכֵדי ַלֲחזֹות  ה ְּבָחִסיד  ַמֲעֹשֶ
קֶֹדׁש  ַׁשָּבת  ֵליל  ִּבְסעּוַדת  ֵמַהְנָהגֹוָתיו.  ְוִלְלֹמד  ָּפָניו  ִזיו  ְּבנַֹעם 
ַלֵעיַנִים,  ַּתֲאָוה  ֲאַדְמַּדם,  ַּתּפּוַח  ְּבָידֹו  ָהאֹוֵחז  ָּבַרִּבי  ַהֶּיֶלד  ִהְבִחין 

ְמָבֵר ָעָליו ִּבְדֵבקּות ְואֹוְכלֹו.
"ַעד  ָאִביו:  ְּבָאְזֵני  ְּתִמיָהתֹו  ֶאת  ַהֵּבן  ִהִּביַע  ְלַאְכַסְנָיה  ְּבׁשּוָבם 
יֹוֵתר  אֹוֵכל  ְוֵאינֹו  ָהעֹוָלם  ִמַּתֲאוֹות  ִמְתַנֵּזר  ָהַרִּבי  ִּכי  ָסַבְרִּתי  ַעָּתה 
ֶנֱהָנה  ֶׁשהּוא  ָרִאיִתי  ְוַעָּתה  ּגּופֹו,  ְלִקּיּום  ַחָּלה  ֶׁשל  ַאַחת  ִמְּפרּוָסה 
ֵמֲאִכיַלת ַּתּפּוִחים, ַמָּמׁש ָּכמֹוִני...", ָּדָחה ָאִביו ִמָּיד ֶאת ְּדָבָריו ֶׁשל 
ָרִאיָת  ַאָּתה  ָהַרִּבי;  ְלֵבין   ֵּביְנ ַקָּים  ָּגדֹול  "ֶהְבֵּדל  לֹו:  ְוִהְסִּביר  ְּבנֹו 
ֶׁשָאסּור  ֵּכיָון   ַא ְלאֹוְכלֹו,  ְוִהְתַאֵּויתָ  ַהֻּׁשְלָחן  ַּגֵּבי  ַעל  ָנֶאה  ַּתּפּוַח 
ֵלָהנֹות ֵמָהעֹוָלם ְּבא ְּבָרָכה ֶנֱאַלְצָּת ְלָבֵר ָעָליו קֶֹדם. ְלֻעַּמת זֹאת 
ֵּכיָון   ַא  ,ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ֶאת   ְלָבֵר ְּגדֹוָלה  ַּתֲאָוה  ִהְתַאָּוה  ָהַרִּבי 
ֶׁשָאסּור לֹוַמר ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה, ֶנֱאַלץ הּוא ֶלֱאכֹל ַּתּפּוַח ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה 

"...לֹו ַעל ָמה ְלָבֵר
ְּבָכ ֵּבֵאר ַרִּבי ַאְייִזיק ָאְזַּבְנד, רֹאׁש ְיִׁשיַבת ְקִליְּבֶלְנד ֶאת ַהְּכִפילּות 
ַהָּפסּוק  ֵיָאֵכל":  "ַמּצֹות   – ַמּצֹת"  "ּתֹאַכל  ַהָּכתּוב:  ְלׁשֹון  ְוִׁשּנּוי 
ְלַהְׁשִקיט  ְּכֵדי  ַהֶּפַסח  ִּביֵמי  ַמָּצה  ֶׁשאֹוֵכל  ְלִמי  ִמְתַיֵחס  ָהִראׁשֹון 
ַהָּפסּוק   ַא ְל'ַמּצֹות'.  'ּתֹאַכל'  ַהּתֹוָרה  ִהְקִּדיָמה  ְלַגָּביו  ַרֲעבֹונֹו; 
ֶלֱאכֹל  ֶחְפצֹו  ְוָכל  יֹוֵתר,  ְּגבֹוָהה  ֶׁשַּדְרָּגתֹו  ָאָדם  ַעל  ְמַדֵּבר  ַהֵּׁשִני 
ִהְקִּדיָמה  ּוְלַגָּביו  ה',  ִמְצַות  ֶאת  ְלַקֵּים  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי  ַרק  הּוא  ַמָּצה 

'ֶלַקח ַּדַעת'ַהּתֹוָרה 'ַמּצֹות' ְל'ֵיָאֵכל'.

ִּבְרַּכת 'ְלָהִניַח ְּתִפִּלין'
"ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה ּוְלטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעיֶני" (יג טז)

ִּכְלׁשֹון  ְּתִפִּלין",  "ְלָהִניַח   :ְלָבֵר ָלנּו  ִּתְּקנּו  ַהְּתִפִּלין  ִּבְרַּכת  ְּבֻנַּסח 
ַהַּתְרּגּום ַעל ָּפסּוק ֶזה – "ְוִלְתִפִּלין ֵּבין ֵעיָנ"; ַמּדּוַע ֵאיֶנּנּו ְמָבְרִכים 

'ְלָהִניַח טֹוָטפֹות' ִּכְלׁשֹון ַהָּכתּוב?
ֵּבֵאר ַרִּבי ַיֲעקֹב ְצִבי ִמְּקִליְנּבּוְרג ַּבַעל 'ַהְּכָתב ְוַהַּקָּבָלה':

ֵּכיָון ֶׁשִּבְּקׁשּו ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה ְלַהְזִּכיֵרנּו ִּכי ַמְטָּרָתּה ֶׁשל ִמְצָוה 
זֹו ִהיא ְלַהְפִריֵׁשנוּ ּוְלַהְבִּדיֵלנוּ ִמִּפּתּוֵיי ָהעֹוָלם ּוְלַׁשְעֵּבד ֶאת ִלֵּבנּו 
ַא ְוַרק ַלֲעִׂשַּית ְרצֹון ה', ְלִפיָכ ִּתְּקנּו ָלנּו ְלָבֵר ִּבְלׁשֹון 'ְּתִפִּלין' 
"ִּכי  ד):  ד  (ְּתִהִּלים  ַהָּכתּוב  ִּכְלׁשֹון  ְוַהְבָּדָלה,  ַהְפָלָיה  ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתּה 

'ִעּיּון ְּתִפָּלה' ִּבְרַּכת ַהְּתִפִּליןִהְפָלה ה' ָחִסיד לֹו". 

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

סֹוָדּה ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן ִיְתַּגֶּלה ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון
"ַוֲאַנְחנּו א ֵנַדע ַמה ַּנֲעבֹד ֶאת ה' ַעד ּבֵֹאנּו ָׁשָּמה" (י כו)

ַקָּלה  ְּכִמְצָוה  ַעם  ִלְפׁשּוֵטי  ִנְרֵאית  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ִמְצַות 
ְּבַמֲעָלָתּה  ַהּכֹל  ַיִּכירּו  ָלבֹא  ֶלָעִתיד   ַא ּוְפחּוָתה, 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ֶׁשִהְבִטיחּו  ּוְכִפי  ּוַבֲחִׁשיבּוָתּה, 
 (ַׁשָּבת קיט ב) ֶׁשָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחוֹ ִיְזֶּכה ְוִיָּפְתחּו ְּבָפָניו 

ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן. 

 – "ַוֲאַנְחנּו"  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק  ִלְמצֹא  נּוַכל  ַלְּדָבִרים  ֶרֶמז 
ְּפׁשּוֵטי ָהָעם, "א ֵנַדע ַמה ַּנֲעבֹד ֶאת ה'" – ֵאיֶנּנּו ְמִביִנים 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֶאת עֶֹמק ַמְׁשָמעּוָתּה ֶׁשל ִמְצַות 'ָאֵמן' (ָראֵׁשי 
ָלעֹוָלם   – ָׁשָּמה"  ּבֵֹאנּו  "ַעד  ֶאת'),  ַּנֲעבֹד  'ַמה  ַהֵּתבֹות: 
ָהֶעְליֹון, ַּכֲאֶׁשר ִיָּפְתחּו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן ְּבָפֵנינּו ְוִנְזֶּכה ִלְראֹות 

ֶאת ּגֶֹדל ְׂשָכָרּה.
ְרֵאה 'ִּבְרַּכת ִיְצָחק' (ֶמעִליץ) פר' ֵעֶקב

'ָאֵמן' – ָלֵצאת ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה.

ֵאַלי  ֵאֶּלה   ֲעָבֶדי ָכל  "ְוָיְרדּו  ח):  יא  (ְׁשמֹות  ֶנֱאָמר   חֶֹׁש ַמַּכת  ָאֵמן, ִּכי ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן ְּבַכָּוָנה, זֹוִכים ִיְׂשָרֵאל ְלִהָּפדֹות ֵמחֶֹׁש ַוֲאֵפָלה.ְוִהְׁשַּתֲחוּו ִלי ֵלאמֹר ֵצא ַאָּתה ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ְּבַרְגֶלי" – 'ֵצא' ְּבִגיַמְטִרָּיה ְלַאַחר 
'ִאְמֵרי ֹנַעם' ְּבָפָרָׁשֵתנּו

'ֵצא' ְּבִגיַמְטִרָּיה ָאֵמן
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ַהָּבִּתים  ַחּלֹונֹות  ְירּוָׁשַלִים.  ֶׁשל  ַהְּצפֹוִנּיֹות  ִמְּׁשכּונֹוֶתיָה  ְּבַאַחת  ֻמְקֶּדֶמת  ּבֶֹקר  ְׁשַעת 
ֶׁשָהיּו מּוָגִפים ֵהיֵטב ֵעֶקב ַהּקֹר ָהַעז ֶׁשָּׂשַרר ַּבחּוץ ָמְנעּו ֵמַהְּקִריאֹות ַהְּקצּובֹות ֶׁשָּבְקעּו 
ַעל  ֶׁשִרֲחָפה  ָהֲאֻּיָמה  ַּבַּסָּכָנה  ִהְבִחין  א  ִאיׁש  ְלתֹוָכם.  ַלְחּדֹר  מ.  ִמְׁשַּפַחת  ֵּבית  ִמַּגג 

רֹאׁשֹו ֶׁשל ַאְבֵרייִמי ַהָּקָטן ְוַהּׁשֹוָבב.

ַיְלֵדי ִמְׁשַּפַחת מ. ִּבְכָללּוָתם ִהְתַאְפְינוּ ְּבֶמֶרץ ּוְבׁשֹוְבבּות ִחּיּוִנית, אּוָלם ּדֹוֶמה ָהָיה ִּכי 
ַאְבֵרייִמי ֶזה ָעָלה ַעל ֻּכָּלם. ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ְרִגיִלים ָהיּו ְלִהְתַרֲחֻׁשּיֹות ַמְפִּתיעֹות ָּכֵאּלּו 
ַוֲאֵחרֹות ֶׁשִּסֵּפק ָלֶהם ְּבָנם ַהָּקָטן ְּברַֹחב ֵלב ִמַּפַעם ְלַפַעם, ַא ָמה ֶׁשעֹוֵלל ְּבאֹותֹו ּבֶֹקר 

ָהָיה ֵמַעל ּוֵמֵעֶבר ְלָכל ִּדְמיֹון.

ְזַמן ָמה קֶֹדם ָלֵכן ֶנֱעַר ַּבֶּסִמיָנר ֶׁשּבֹו לֹוֶמֶדת ִּבָּתם ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ִמְׁשַּפַחת מ. ִמְבַצע 
ִחּזּוק ְּבנֹוֵׂשא ַהְּבָרכֹות, ֶׁשְּבִמְסַּגְרּתֹו ִהְתַּבְּקׁשּו ַהָּבנֹות ְלַקֵּבל ַעל ַעְצָמן ְלִהְתַחֵּזק ִּבְפָרט 

ַהָּטעּון ִחּזּוק ְּבנֹוֵׂשא ַהְּבָרכֹות ְוִהְלכֹוֵתיֶהן.

ַעל  ִקְּבָלה  ֵמֶהן  ַאַחת  ָּכל  ּוְבִׂשְמָחה.  ְּבִהְתַלֲהבּות  ַהְּבׂשֹוָרה  ֶאת  ַהָּבנֹות  ִקְּבלּו  ַּכָּצפּוי 
ַעְצָמּה ַקָּבָלה ִּבְפָרט ְמֻסָּים ֶׁשָרֲאָתה צֶֹר ְלִהְתַחֵּזק ּבֹו, ַּכֲאֶׁשר ִהְגִּדילּו ַלֲעׂשֹות ַּכָּמה 
ָּבנֹות ּוֵביֵניֶהן ַהַּבת ַהְּמֻדֶּבֶרת, ֲאֶׁשר ִקְּבלּו ַעל ַעְצָמן ַקָּבָלה ְמֻיֶחֶדת: א ְלָבֵר ְּבָרָכה 
ֶאָּלא ַרק ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה ָאֵמן ַאֲחֶריָה. ֶטֶרם ִקְּבָלה זֹאת ַהַּבת ַעל ַעְצָמּה ָׁשְקָלה 
ֵהיֵטב ֶאת ַהָּדָבר ְוַאף ִהְתָיֲעָצה ִעם הֹוֶריָה. ִהיא ָיְדָעה ִּכי ְמֻדָּבר ְּבַקָּבָלה א ְּפׁשּוָטה 
ַעל  ָיָדם  ָסְמכּו  ְוהֹוֶריָה  ַעְצָמּה,  ַעל  ְלַקְּבָלּה  ֶחִליָטה  הֶַ ִהיא  זֹאת  ְּבָכל   ַא ְלִיּׂשּום, 

ַהַהְחָלָטה.

ַקָּבָלָתּה  ֶאת  ְלַיֵּׂשם  ַהִּנָּתן  ְּכָכל  ְּבָיָדּה  ְלַסֵּיַע  ַהַּבִית  ְּבֵני  ָּכל  ִנְרְּתמּו  ַהָּבִאים  ַּבָּיִמים 
ְּבַהְצָלָחה. ְּבֶמֶׁש רֹב ְׁשעֹות ַהּיֹום ָעָלה ַהָּדָבר ְּבָיָדּה ְּבַקּלּות ַיֲחִסית, אּוָלם ַּבּבֶֹקר ָעַמד 
ָלֵצאת  ָעֶליָה  ָהָיה  ְירּוָׁשַלִים,  ְּבֶמְרַּכז  ָׁשַכן  ָלְמָדה  ֶׁשּבֹו  ֶׁשַהֶּסִמיָנר  ֵּכיָון  ֶאְתָּגר;  ְּבָפֶניָה 

ֻמְקָּדם ִמן ַהַּבִית, ְלִעִּתים ְּבָׁשָעה ֶׁשְּבֵני ַהַּבִית ֲעַדִין ָנמּו ֶאת ְׁשָנָתם.

ָהָיה  ָרִגיל  ַהָּקָטן  ַאְבֵרייִמי  ַּבֲעבּוָרּה.  ְלֵעֶזר  ַאְבֵרייִמי  ֶׁשל  ׁשֹוְבבּותֹו  ָעְמָדה  ָאז  ַּדְוָקא 
ִמּׁשּום ָמה ְלַהְׁשִּכים קּום ְּבָכל ּבֶֹקר, ְוַכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֵמֲאחֹותֹו ֶאת ַּבָּקָׁשָתּה ִהְתַמֵּלא ִלּבֹו 

ְּבַגֲאָוה, ְוהּוא ִהְסִּכים ְּבִׂשְמָחה ְלַהָּצָעָתּה ַלֲענֹות ָאֵמן ְלִבְרכֹוֶתיָה.

ַמְמִּתין  ַאְבֵרייִמי  ָהָיה  ְּביֹוֵתר  ֻמְקֶּדֶמת  ְּבָׁשָעה  ּבֶֹקר  ְּבָכל  ֶקַבע.  ְלנַֹהל   ָהַפ ַהָּדָבר 
ַּבִּמְטָּבח ְּבַסְבָלנּות ַלֲאחֹותֹו ַעד ֶׁשָּתִכין ְלַעְצָמּה ּכֹוס ְׁשִתָּיה ַחָּמה, ַמְקִׁשיב ְּבֹכֶבד רֹאׁש 

ַלְּבָרָכה, עֹוֶנה ָאֵמן ְּבִׂשְמָחה ּוַמְמִׁשי ְלִמְׂשָחָקיו.

ְּבאֹותֹו ּבֶֹקר ִהְׁשִּכים ַאְבֵרייִמי ָלקּום ְּבָׁשָעה ֻמְקֶּדֶמת ֵמֶהְרֵּגלֹו. ְּבֵני ַהַּבִית ֲעַדִין ָנמּו ֶאת 
ְׁשֵאִרית ְׁשָנָתם, ְוִאיׁש ֵמֶהם א ָׂשם ֵלב ַלֶּיֶלד ַהָּקָטן ֶׁשָחַמק ְוָיָצא ֶאל ַהַּגג ֶּדֶר ַחּלֹון 

ַחְדרֹו ֶׁשָּׁשַכן ַּבּקֹוָמה ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשל ֵּביָתם.

ַּדּקֹות ְספּורֹות ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְתעֹוְרָרה ַהַּבת ַהְּבכֹוָרה ִמְּׁשָנָתּה ּוִמָּיד ִהְתַאְרְּגָנה ִּבְזִריזּות 
ִלְקַראת ְיִציָאָתּה ַלֶּסִמיָנר. ִמֶּׁשִּנְכְנָסה ַלִּמְטָּבח ֻהְפְּתָעה ְּבִמְּקָצת ֶׁשֹּלא ִלְמצֹא ָׁשם ֶאת 

ָאִחיָה. ִהיא ֵהִכיָנה ְלַעְצָמּה ְׁשִתָּיה, ְוֶטֶרם ֵּבְרָכה ָעֶליָה ָּפְנָתה ְלַחֵּפׂש ֶאת ַאְבֵרייִמי.

ִהיא ִקְּוָתה ִלְראֹותֹו יֹוֵׁשב ְּבִפַּנת ַהָּסלֹון, ָעסּוק ְּבִמְׁשָחָקיו, אּוָלם ְלַמְרֵּבה ַהֶּפֶלא הּוא 
א ִנְרָאה ָׁשם. "אּוַלי הּוא ָיֵׁשן ֲעַדִין", ִהְרֲהָרה ָהָאחֹות ְלַעְצָמּה, אּוָלם ַּגם ְּבִמָּטתוֹ הּוא 

א ִנְמָצא.

ַּכֲאֶׁשר ַּגם ַּבִּסיבּוב ַהָּקָצר ֶׁשָעְרָכה ֵּבין ַחְדֵרי ַהַּבִית א ִנְמְצָאה ָהֲאֵבָדה, ֵהֵחָּלה ַהְּדָאָגה 
ַּגם   ַא ְקרֹובֹות,  ְלִעִּתים  ָׁשָהה  ָׁשם  ַהִּבְנָין,  ַלֲחַצר  ָלֶרֶדת  ִמֲהָרה  ִהיא  ְּבִלָּבּה.  ְלַכְרֵסם 

ָׁשם א ִנְמָצא ַהֶּיֶלד.

ַעְכָׁשו ְּכָבר ֵהֵחָּלה ִלְדאֹג ֶּבֱאֶמת. ִמי יֹוֵדַע ֵהיָכן הּוא ַהָּקָטן?

 א ַּפַעם ֶׁשִּׁשְטחֹו ָהֵריק ֶׁשל ַהַּגג ַהָּסמּו ּוְלֶפַתע ִהיא ִנְזְּכָרה: ַהַּגג! ִהיא ְּכָבר ָׂשָמה ֵלב
ָּבֶעֶרב  ֶאְתמֹול  ְּכָבר  ַהָּקָטן.  ָאִחיָה  ְּבֵעיֵני  ְוִעְנָין  ֵחן  מֹוֵצא  ִּדיָרָתם  ֶׁשל  ַהְּׁשִנָּיה  ַלּקֹוָמה 
ְּבֵאין  ָׁשם   ֶּדֶר ַלֲחמֹק  ֶׁשִהְסִּפיק  ַאַחר  ַחְדרֹו  ֵמַחּלֹון  אֹותֹו   ִֹלְמׁש ִאָּמּה  ִהְסִּפיָקה 

רֹוִאים...

ַהַּגג.  ֶאל  ַלַחּלֹון  ִמַּבַעד  ָלֵצאת  ְּכֶׁשִּמֲהָרה  ְּבמָֹחּה  ִמְתרֹוְצצֹות  ֵהֵחּלּו  ֵאיִמים  ַמְחְׁשבֹות 
ִהיא ִהִּביָטה ְסִביָבּה, ּוְכֶׁשֹּלא ִהְבִחיָנה ְּבָאִחיָה ֵהֵחָּלה ִלְקרֹא ְּבקֹול ְמבָֹהל: "ַאְבֵרייִמי, 

ֵאיפֹה ַאָּתה??", ּוְלֶפַתע ָׁשְמָעה קֹול ָעמּום ִמִּפַּנת ַהַּגג: "ֲאִני ָּכאן!"

ָּכל עֹוד ַנְפָׁשּה ָּבּה, ָרָצה ִּבְבָעָתה ְלֵעֶבר ַהּקֹול ְוִהְבִחיָנה ְלֶחְרָדָתּה ְּבזּוג ָיַדִים ְמַבְצְּבצֹות 
ֵמֵעֶבר ַלַּמֲעֶקה.

ֵמֵעֶבר  ָעַמד  ַהָּקָטן  ַאְבֵרייִמי  ֶׁשְּלָפֶניָה;  ַהַּסָּכָנה  ֶאת  ְלָהִבין  ְּכֵדי  ָלּה  ִהְסִּפיק  ַקל  ַמָּבט 
ָקָטן  ִזיז  ַעל  ְּבקִֹׁשי   ַא ִנְׁשָענֹות  ְּכֶׁשַרְגָליו  ּכֹחֹוָתיו,  ִּבְׁשֵאִרית  ּבֹו  אֹוֵחז  ַהַּגג,  ְלַמֲעֵקה 

ֶׁשָּבַלט ִמַּתְחִּתית ַמֲעֵקה ַהִּמְרֶּפֶסת ְוֵעיָניו ְּפעּורֹות ְּבֵאיָמה.

ִמְּבִלי ָלַדַעת ֵמֵהיָכן ִהיא ׁשֹוֶאֶבת ֶאת ַהּכֹחֹות ְלָכ, ִהיא הֹוִׁשיָטה ֶאת ָיֶדיָה ֶאל ֵמֵעֶבר 
ַקְרַקע  ַעל  ָעְמדּו  ְּכֶׁשַרְגָליו  ַרק  ַהַּגג.  ַקְרָקִעית  ֶאל  ַהָּקָטן  ֶאת  ְּבכֹחַ  ּוָמְׁשָכה  ַלַּמֲעֶקה 

ַיִּציָבה ִהְתַּפְּנָתה ְלַהְרֵהר ַּבֲאֶׁשר ָעַבר ָעֶליָה.

ַּדּקֹות ֲאֻרּכֹות ָחְלפּו ַעד ֶׁשִהְצִליָחה ְלִהְתאֹוֵׁשׁש ֵמַהֶּבָהָלה ֶׁשָאֲחָזה ָּבּה. ִהיא ִהְתַקְּׁשָתה 
ַלֲחׁשֹב ָמה ָהָיה קֹוֶרה ִאּלּו ָהְיָתה ַמִּגיָעה ְׁשִנָּיה ַאַחת ְמֻאָחר יֹוֵתר. ִמן ַהַּצד ָעַמד ָאִחיָה 
ַּכּׁשּוָרה,  ֶׁשֹּלא  ִהְתַנֵהג  ִּכי  ָחׁש  הּוא  ֻמְׁשָּפלֹות.  ְּבֵעיַנִים  ַּבֲאחֹותֹו  ַמִּביט  ְּכֶׁשהּוא  ַהָּקָטן 
ִמֵהר  ָלּה,  ֶׁשָּגַרם  ַהֶּבָהָלה  ַעל  ְלַפּצֹוָתּה  ָעָליו  ִּכי  ֶׁשֵהִבין  ֵּכיָון  ַּבֲחָרָטה.  ִהְתַמֵּלא  ְוִלּבֹו 

ְוָיַרד ֶאל ַהַּבִית.

ַעד ְמֵהָרה הּוא ָׁשב ְּכֶׁשּכֹוס ְׁשִתָּיה ַחָּמה ְּבָידֹו. "ְקִחי. ְּתָבְרִכי ַוֲאִני ֶאֱעֶנה ָאֵמן", ָאַמר 
ְוָׂשַמח ִלְראֹות ִחּיּו ֵלֶאה ַהּפֹוֵׁשט ַעל ָּפֶניָה ֶׁשל ֲאחֹותֹו ַהְּגדֹוָלה.

ַעָּתה  ִקְּבָלה  ַהְּבָרָכה  ִּבְדָברֹו",  ִנְהָיה  ֶׁשַהּכֹל  ָהעֹוָלם   ֶמֶל ֱאֵקינוּ  ה'  ַאָּתה   ָּברּו"
ַמְׁשָמעּות ְמֻיֶחֶדת, ְוַאְבֵרייִמי ַהָּקָטן ָעָנה ַאֲחֶריָה 'ָאֵמן' ִּבְדֵבקּות.

(ִנְׁשַמע ִמִּפי ַּבֲעֵלי ַהַּמֲעֶׂשה).

ֲאִמיַרת ִׁשיַרת ַהָּים ְּבָכל יֹום
ְמקֹור ִמְנָהֵגנּו לֹוַמר ֶאת ִׁשיַרת ַהָּים ְּבָכל יֹום ִהּנֹו ִּבְדָרַׁשת ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ְירּוַׁשְלִמי סֹוָטה ה ד) ִמן ַהָּפסּוק 
ָּתִמיד  "ֶׁשַּיְזִּכירּו  ֵּפֵרׁש:  ָׁשם  ָהֵעָדה'  ּובְ'ָקְרַּבן  ְלדֹורֹות",   – "'ֵלאמֹר'  ֵלאמֹר";  "ַוּיֹאְמרּו  ַהִּׁשיָרה:  ִּבְפִתיַחת  ֶׁשֶּנֱאָמר 

ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת".

ִּביֵמי ֶקֶדם א ָנֲהגּו לֹוַמר ֶאת ַהִּׁשיָרה ְּבתֹו ַהְּתִפָּלה, ְּכִפי ֶׁשֵהִעיד ָהרֹוֵקַח (ֵּפרּוׁש ַהְּתִפָּלה, ִויָבֵר ָּדִוד): "ְּבָיִמים ַקְדמֹוִנים 
ְּכֶׁשָהיּו ַמִּגיִעים ַעד 'ְלֵׁשם ִּתְפַאְרֶּת', ָהָיה ְׁשִליַח ִצּבּור עֹוֵמד ּוַמְתִחיל ְלַאְלַּתר 'ִיְׁשַּתַּבח ִׁשְמ'. ּוְכֶׁשָּבא ַהָּגאֹון ַרָּבָנא 
 ַקְרלֹו ִלְמִדיַנת ָמֵגְנָצא ָהָיה ַמְנִהיג ֶאת ְּבֵני ּדֹורֹו לֹוַמר ִמָּכאן ָוֵאיָל מֶֹׁשה ִמּלֹוָקא ֶּבן ַרָּבָנא ְקלֹוִנימֹוס ִּביֵמי ַהֶּמֶל

ַעד 'ּוְׁשמֹו ֶאָחד', ִּכי ָּגדֹול ָהָיה ְוֵאין ָּכל ָּדָבר ֶנֱעַלם ִמֶּמּנּו".

ִסַּבת ִסּדּוָרּה ִלְפֵני 'ִיְׁשַּתַּבח'
ַּבַּטַעם ֶׁשִּסְּדרּו ַהַּקְדמֹוִנים לֹוַמר ֶאת ְּפסּוֵקי ִׁשיַרת ַהָּים ַאַחר ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ְוקֶֹדם 'ִיְׁשַּתַּבח' ֵּבֲארּו ָהִראׁשֹוִנים (טּור 
 או"ח סי' נא) ֶׁשהּוא ִמּׁשּום ֶׁשֶאת ָּכל ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ְלׁשֹונֹות ַהֶּׁשַבח ַהֻּמְזָּכרֹות ְּבִבְרַּכת 'ִיְׁשַּתַּבח' ָלְמדּו ֲחָכִמים ִמּתֹו

ֶאת  ֲחָז"ל  ָלְמדּו  ַהָּים,  ְּבִׁשיַרת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִהְׁשַּתְּמׁשּו  ֶׁשָּבֶהן  ֶׁשֵּמַהְּלׁשֹונֹות  ְוַהְינּו  ָּדִוד'.   ִויָבֵר' ּוְפסּוֵקי  ַהָּים  ִׁשיַרת 
ַהֶּדֶר ָהְראּוָיה ְלַהֵּלל ּוְלַׁשֵּבַח ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְוַעל ֵּכן ֵיׁש ְּבכֹחַ ַהְזָּכַרת ְּפסּוִקים ֵאּלּו ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ִלֵּבנּו 

ְלַׁשֵּבַח ּוְלָפֵאר ֶאת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ַּכָּיאּות.

עֹוד ָאַמר ָהַאְדמֹו"ר ַּבַעל 'ְׂשַפת ֱאֶמת' ִמּגּור (ַאֲחֵרי תרנ"ד) ֶׁשֲאִמיַרת ִׁשיַרת ַהָּים ַאַחר ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ִהיא ָׁשָלב נֹוָסף 
ַּבֲהָכָנה ִלְקַראת ָהֲעִמיָדה ִלְפֵני ֶמֶל ָהעֹוָלם ִּבְתִפָּלה, ֶׁשְּכִפי ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִטֲהרּו ַעְצָמם ַּבֲאִמיַרת ַהִּׁשיָרה ְוָלֵכן ָזכּו 
ֶׁשִהְתַקֵּים ָּבֶהם: "ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ה' ַוַּיֲאִמינּו ַּבה'", ָּכ ַּגם ָאנּו ְמַטֲהִרים ֶאת ִלֵּבנּו ַּבֲאִמיַרת ַהִּׁשיָרה קֶֹדם ֶׁשַּנֲעמֹד 

ִּבְתִפָּלה ִלְפֵני קֹוֵננּו.

ְסֻגָּלה ִלְמִחיַלת ֲעוֹונֹות
ָּכַתב ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַאְזָּכִרי ְּבֵסֶפר 'ֲחֵרִדים' (עג):

"ְיַכֵּון ְּבִׁשיַרת ַהָּים ֶׁשאֹוְמִרים ְּבָכל יֹום, ְלאֹוְמָרּה ְּבקֹול ּוְבִׂשְמָחה ַרָּבה ְּכִאּלּו אֹוָתּה ָׁשָעה ָיָצא ִמִּמְצַרִים. ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו 
ַּבִּמְדָרׁש (ַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני ְּבַׁשַּלח רנד): 'ַוַּיַּסע מֶֹׁשה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּים סּוף' (ְׁשמֹות טו כב) – ֶׁשִהִּסיָעם ֵמֲעוֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשִּנְמֲחלּו 

ַעל ְיֵדי ַהִּׁשיָרה ֶׁשָאְמרּו, ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשַּנֲעָׂשה לֹו ֵנס ְואֹוֵמר ִׁשיָרה מֹוֲחִלין לֹו ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוָתיו". 

ֶאת ִּדְבֵרי ַה'ֲחֵרִדים' ֵהִביא ַה'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' ַלֲהָלָכה (נא יז) ְּבָלׁשֹון זֹו: "ְויֹאַמר ִׁשיַרת ַהָּים ְּבִׂשְמָחה ִויַדֶּמה ְּבַדְעּתֹו 
ְּכִאּלּו ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ָעַבר ַּבָּים ְוָהאֹוֵמר ְּבִׂשְמָחה מֹוֲחִלין לֹו ֲעוֹנֹוָתיו".

הֹוִסיף ְוָאַמר ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנְׁשֵטיין: ִמִּדְבֵרי ַּבַעל ֵסֶפר 'ֲחֵרִדים' ִנְרֶאה ִּכי ִלְמִחיַלת ָהֲעוֹונֹות זֹוֶכה ָהָאָדם 
ֶׁשָהיּו  ַהָּים  ְקִריַעת  ְּבִנֵּסי  ּוְפָרט  ְּפָרט  ְּבָכל  ַהִּמְתַּבֵּטאת  ה'  ְּבַהְׁשָּגַחת  ּוִמְתּבֹוֵנן  ֶׁשאֹוֵמר  ַלִּמִּלים  ִלּבֹו  ָׂשם  ִאם  ַּדְוָקא 
ַהֵהֶפ ַהָּגמּור ִמֶּדֶר ַהֶּטַבע, ִּכְבָיכֹול ַאף הּוא ָעַבר ֶאת ַהָּים ִעם ִיְׂשָרֵאל; ְּכֻדְגַמת ָהֻעְבָּדה ֶׁשַהְּתהֹומֹות ָקְפאּו ְונֹוְתרּו 
ְּבַקְרָקִעית ַהָּים, ַאף ֶׁשֶּדֶר ַהֶּקַרח ָלצּוף ְּכַלֵּפי ַמְעָלה, ְוֵכן ֶׁשֵחֶלק ֵמַהִּמְצִרים ָטְבעּו ָּכֶאֶבן, ַעל ַאף ֶׁשְּבֶדֶר ְּכָלל ְּבֵני 
ָאָדם ֵאיָנם טֹוְבִעים ִמָּיד ֶאָּלא ָצִפים. ִאם ָאָדם יֹאַמר ֶאת ַהִּׁשיָרה ְּבֹאֶפן ֶׁשָּכֶזה ְּבַוַּדאי ִּתְדַּבק ַנְפׁשֹו ַּבה' ַעד ֶׁשִּיָּמֲחלּו 

ָּכל ֲעוֹונֹוָתיו ('ְּתִפַּלת ַחָּנה').

ְּדָבִרים ֵאּלּו ָּתֲאמּו ַעד ְמאֹד ְלִמְׁשַנת ַרּבֹו, ַהַּסָּבא ִמֶּקֶלם, ֶׁשָהָיה ָרִגיל לֹוַמר: "ָמה ֵּבין ַצִּדיק ְלָרָׁשע? ּכֹחַ ַהִּצּיּור!". 
ֶׁשל  ְלַחְדרֹו  ֻמְקֶּדֶמת  ּבֶֹקר  ִּבְׁשַעת  ִנְכַנס  ַּפַעם  ֲאֶׁשר  ָזָצ"ל  ַהַּמְׁשִּגיַח  ִמַּתְלִמיֵדי  ֶאָחד  ֶׁשל  ֵעדּותֹו  ְמֻפְרֶסֶמת  ּוְכָבר 
ַהַּמְׁשִּגיַח, ַאַחר ֶׁשָּׁשַמע ִמָּׁשם קֹולֹות ְּגִריַרת ֲחָפִצים. ְוִהֵּנה הּוא רֹוֶאה ֶאת ַהַּמְׁשִּגיַח ַהָּיִׁשיׁש ְמַסֵּדר ְׁשֵּתי ׁשּורֹות 
 ֶׁשל ִּכְסּאֹות ְועֹוֵבר ֵּביֵניֶהן. ִלְתִמיָהתֹו ִהְסִּביר ַהַּמְׁשִּגיַח ִּכי ָעָׂשה זֹאת ְּכֵדי ְלָהִכין ַעְצמֹו ַלֲאִמיַרת ִׁשיַרת ַהָּים ִמּתֹו

ַהְרָּגָׁשה ְּכִאּלּו הּוא ַעְצמֹו ָעַבר ֶאת ַהָּים ('ַׁשֲעֵרי ֶּדֶר' ַאֲחֵרי מֹות). 

עֹוד ְמֻסָּפר ַעל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֱאִליֶמֶל ִמִּליזֶ'עְנְסק ֶׁשִהְזַּדֵּמן ְלֵבית ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל ַרִּבי ְׁשֶמעְלֵקא ִמִּניְקְלְׁשּבּוְרג 
ְוֻכַּבד ָלֶגֶׁשת ִלְפֵני ָהַעּמּוד. ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ַלֲאִמיַרת ִׁשיַרת ַהָּים ֲאָמָרּה ְּבִהְתעֹוְררּות ּוְבִהְתַלֲהבּות ּכֹה ְּגדֹוָלה, ַעד ֶׁשָּכל 
ַהִּמְתַּפְּלִלים ִהְתרֹוְממּו ַאף ֵהם ַאֲחָריו, ּוֵמרֹב ֶׁשָחׁשּו ְּכִאּלּו ָּבִאים ֵהם ַמָּמׁש ְלתֹו ַהָּים ִהְגִּביהּו ׁשּוֵלי ִּבְגֵדיֶהם ֶׁשֹּלא 

ֵיָרְטבוּ...

ַּכֲאֶׁשר ִסְּפרּו ְלַבַעל 'ִּדְבֵרי ַחִּיים' ֶאת ַהְּדָבִרים ִהְפִטיר: "ִאּלּו ָהיּו ֵהם ֶּבֱאֶמת ָחִׁשים ְּכִאּלּו עֹוְבִרים ֵהם ִעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְּבתֹו ַהָּים, ֲהֵרי ֶׁשֹּלא ָהָיה ָּפנּוי מָֹחם ְּכֵדי ָלֵתת ַּדַעת ַעל ִּבְגֵדיֶהם ֶׁשֹּלא ֵיָרְטבוּ..." ('ּתֹוְלדֹות ְׁשמּוֵאל' עמ' 48 ּוַבֶהָעָרה ָׁשם).

ֶׁשַבח ִראׁשֹון ַּבַּמֲעָלה
ְוָאֵכן, ְּבִדְבֵרי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָאנּו מֹוְצִאים ִּכי ַּבֲאִמיַרת ִׁשיַרת ַהָּים ִהְתַעּלּו ִיְׂשָרֵאל ְלַדְרָּגה ֲעצּוָמה ְּבִקְרַבת 

ה', ָּכזֹו ֶׁשֹּלא ָזכּו ָלּה ַאף ְּגדֹוִלים ּוְקדֹוִׁשים ִלְפֵניֶהם, ּוְכִפי ֶׁשָאְמרּו ַּבִּמְדָרׁש (שמו"ר כג ד):

"ִמּיֹום ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ָהעֹוָלם ְוַעד ֶׁשָעְמדּו ִיְׂשָרֵאל ַעל ַהָּים, א ָמִצינּו ָאָדם ֶׁשָאַמר ִׁשיָרה ְלַהָּקדֹושׁ 
ָּברּו הּוא, ֶאָּלא ִיְׂשָרֵאל; ָּבָרא ָאָדם ָהִראׁשֹון ְוא ָאַמר ִׁשיָרה, ִהִּציל ַאְבָרָהם ִמִּכְבַׁשן ָהֵאׁש ּוִמן ַהְּמָלִכים ְוא ָאַמר 

ִׁשיָרה... ֵּכיָון ֶׁשָּבאּו ִיְׂשָרֵאל ַלָּים ְוִנְקַרע ָלֶהם ִמָּיד ָאְמרּו ִׁשיָרה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא".

ִׁשיָרה קֶֹדם ַהְּיׁשּוָעה
"'ה' ִיָּלֵחם ָלֶכם'... ָאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ְלמֶֹׁשה: 'ָמה ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות?' ָאַמר ָלֶהם: 'ַאֶּתם ִּתְהיּו ְמָפֲאִרים ּוְמרֹוְמִמים ְונֹוְתִנים 

ִׁשיר ְלִמי ֶׁשַהִּמְלָחמֹות ֶׁשּלֹו'... ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָּפְתחּו ִיְׂשָרֵאל ִּפיֶהם ְוָאְמרּו ִׁשיָרה" (ְמִכיְלָּתא ִּכי ִתָּׂשא סֹוף פ"ב).

ִמִּדְבֵרי ַהְּמִכיְלָּתא ְמבָֹאר ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאְמרּו ֶאת ַהִּׁשיָרה עֹוד ְּבֶטֶרם ָזכּו ִליׁשּוָעה. ַהָּגאֹון ַרִּבי ֵמִאיר סֹולֹוֵבייצִ'יק 
 ָזָצ"ל ִהְקָׁשה ִלְפֵני ָאִביו ַהְּגִרי"ז ִמִּדְבֵרי ַהְּמִכיְלָּתא ַעל ַּדַעת ָסבֹו ַהְּגַר"ח ֶׁשָּלַמד ֵמַהָּפסּוק (ְּתִהִּלים יג ו): "ַוֲאִני ְּבַחְסְּד
ָבַטְחִּתי ָיֵגל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶת, ָאִׁשיָרה ַלה'..." – ֶׁשַהִּׁשיָרה ֶנֱאֶמֶרת ַרק ְלַאַחר ַהֵּנס, ְוֵאי ֲאָמרּוָה ִיְׂשָרֵאל ְּבֶטֶרם נֹוְׁשעּו?

ִיֵּׁשב לֹו ַהְּגִרי"ז: ִּדְבֵרי ַהְּגַר"ח ֵאיָנם ֲאמּוִרים ֶאָּלא ְּבִמי ֶׁשּבֹוֵטַח ֶׁשה' ַיֲעֶׂשה לֹו ֵנס ִמּכֹחַ ִמַּדת ַהִּבָּטחֹון, ֲאָבל ְּכֶׁשֻהְבַטח 
לֹו ְּבֶאְמָצעּות ָנִביא ְּכמֶֹׁשה ֶׁשָּכ ֵיָעֶׂשה לֹו, ָיכֹול לֹוַמר ִׁשיָרה קֶֹדם ֶׁשַּנֲעָׂשה ַהֵּנס.

ְוָאְמָנם ַהְגָּר"א ְּבֵפרּוׁשֹו ַלַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח ָלַמד ֵמַהָּפסּוק: "קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה ְּבָאֳהֵלי ַצִּדיִקים" (ְּתִהִּלים קיח טו), 'ִרָּנה' 
קֹוֶדֶמת ִל'יׁשּוָעה', ֶׁשָאָדם ַהָּבטּוַח ִּביׁשּוַעת ה' ָיכֹול ְלַרֵּנן ּוְלַׁשֵּבַח עֹוד קֶֹדם ֶׁשּנֹוַׁשע. ַא ִנָּתן ְלַיֵּׁשב ֶאת ַהְּדָבִרים ַעל 
ִּפי ִּדְבֵרי ַה'ֲחזֹון ִאיׁש' ֶּב'ֱאמּוָנה ּוִבָּטחֹון' (פ"ב): "ֵיׁש עֹוד ִמִּמַּדת ַהִּבָּטחֹון ִּכי ַעל ַהּבֹוֵטַח ׁשֹוָרה רּוַח ַהּקֶֹדׁש ּוִמְתַלָּוה 
ִעּמֹו רּוַח עֹז ַהְּמַבְּׂשרוֹ ִּכי ָאְמָנם ַיַעְזֵרהוּ ה'... ְוֶזה ִעְנָין ִמְתַחֵּלף ְלִפי ַמֲעַלת ַהּבֹוֵטַח ְורֹב ָקְדׁשֹו". ִמְּדָבָריו ְמבָֹאר ֶׁשָאֵכן 

ֵיׁש ַמְדֵרַגת ַּבֲעֵלי ִּבָּטחֹון ֶׁשְּיכֹוִלים לֹוַמר ִׁשיָרה קֶֹדם ַהֵּנס.

ְוִנְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ִלְלֹמד ֶסֶמ ְלִחּלּוק ֶזה ִמִּדְבֵרי ַּתְרּגּום ִׁשיר ַהִּׁשיִרים (א ט) ֶׁשַּצִּדיֵקי ַהּדֹור ֵהם ֶׁשָאְמרּו ֶאת ַהִּׁשיָרה. 
ְמבָֹאר ֶׁשַרק ַהַּצִּדיִקים ֶׁשִהִּגיעּו ְלַמֲעַלת ִּבָּטחֹון ְּגבֹוָהה ְיכֹוִלים ָהיּו לֹוַמר ִׁשיָרה קֶֹדם ֶׁשַּנֲעָׂשה ַהֵּנס, ּוְׁשַאר ָהָעם 

ָאְמרּו ֶאת ַהִּׁשיָרה ְלַאַחר ֶׁשָּיְצאּו ִמן ַהָּים ְּבָׁשלֹום ('ִרַּנת ִיְצָחק' ֵּבאּוֵרי ְּתִפָּלה).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
'ָאֵמן' ְּתלּוָיה ַּבֲאִויר...

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

ססִספּפוּורר ם
ם  יַרת ַהּיָ ׁשִ

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


