
ִבים ת ִנּצָ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתִפָּלה ְּבַאְחדּות ֻמְחֶלֶטת
ַאֶּתם  אָֹתם;  ַוֲעִׂשיֶתם  ַהּזֹאת  ַהְּבִרית  ִּדְבֵרי  ֶאת  ”ּוְׁשַמְרֶּתם 

ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה‘“ (כט ח-ט)

ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ְוִנָּצִבים  ִּכי-ָתבֹא  ַּפְרִׁשּיֹות  ֶׁשל  ְסִמיכּוָתן  ֶאת 
ָּדִוד  ַרִּבי  ֶׁשל  ֵּבאּורֹו  ִּפי  ַעל  ָמאד,  ֶׁשל  ַרָּבּה  ְׁשַוְרץ,  ַנְפָּתִלי 
ְּב'יֹוֵצר'  ַהַּפְיָטן  ִּדְבֵרי  ַעל  ִמיְכְלדֹוְרף  ֶׁשל  ַרָּבּה  ִּביְסְטִריץ 
קֹול  ִלְׁשמַֹע  ְוָלׁשֹון,  ְּבֶפה  "ֲאַהֵּלל  ֻסּכֹות:  ֶׁשל  ֵׁשִני  ְליֹום 

ַלְחׁשֹון, ְּכָנם ּוְלַקְחֶּתם ְּביֹום ָהִראׁשֹון":

ֲהֵרי  ְוָלׁשֹון",  "ְּבֶפה  ְלַהֵּלל  ָעַלי  ָמה  ִמְּפֵני  ַהַּפְיָטן:  ָּתַמּה 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵדַע  ַמְחָׁשבֹות – "ׁשֹוֵמַע קֹול ַלְחׁשֹון"? 
ַוֲהֵרי  ַּדְרָּגתֹו,  ְלִפי  ְמַהֵּלל  ֶאָחד  ָּכל  ַּבַּמְחָׁשָבה  ּוַמְסִּביר: 
ַּבּיֹום  ָלֶכם  "ּוְלַקְחֶּתם  ִצָּוה:   – "ָנם"  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ַהִּמיִנים  ֶׁשַאְרַּבַעת  יב)  ל  (ויק"ר  ֲחָכִמים  ְוָדְרׁשּו  ָהִראׁשֹון", 
ְלאֹוְגָדם  ְוִנְצַטֵּוינּו  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבַעם  ְקבּוצֹות  ַאְרַּבע  ְמַסְּמִלים 
ַיְחָּדו, ְלִפי ֶׁש: "ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ָיבֹואּו ֲאֻגָּדה ַאַחת 
ָאנּו   ְלִפיָכ ֲעוֹונֹוֵתיֶהם".  ָּכל  ַעל  ָלֶהם  מֹוֵחל  ַוֲאִני  ְלָפַני, 
ְמַהְּלִלים אֹותֹו "ְּבֶפה ְוָלׁשֹון", ֶׁשַרק ְּבֹאֶפן ֶזה ַהּכֹל ְמַהְּלִלים 
ִּבְתִפָּלָתם  ִמְתַאֲחִדים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּכַלל  ְוִנְמָצא  ְּבָׁשֶוה,  אֹותֹו 

ִּכְרצֹון ה'.

ִעְנָין ֶזה ִנְרָמז ַאף ִּבְסִמיכּות ַהָּפָרִׁשּיֹות: "ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִּדְבֵרי 
ְּבַמְחָׁשָבה,  ְוא  ְּבַמֲעֶׂשה   – אָֹתם"  ַוֲעִׂשיֶתם  ַהּזֹאת  ַהְּבִרית 
 – ה'"  ִלְפֵני  ֻּכְּלֶכם  ַהּיֹום  ִנָּצִבים  "ַאֶּתם  ֶׁש:  ִנְמָצא   ּוְבָכ

ְּבַאְחדּות ּוְבִׁשְויֹון.
'ֵּבית ַנְפָּתִלי'

ְלִהְתַּפֵּלל ְּבָלׁשֹון ֶׁשֵאיָנּה ִמְׁשַּתַּמַעת ְלָרָעה
”ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה‘ ֱאקֵיֶכם" (כט ט)

ַעל ַהָּפסּוק (ִאּיֹוב א ו): "ַוְיִהי ַהּיֹום ַוָּיבֹאּו ְּבֵני ָהֱאקִים ְלִהְתַיֵּצב 
ַעל ה'“, ֵּפֵרׁש ַרִׁש“י (ָׁשם): ”אֹותֹו יֹום ֶׁשָהָיה רֹאׁש ַהָּׁשָנה“. 
ִמִּדְבֵרי ַרִׁש“י ַמְׁשָמע ֶׁשְּלׁשֹון ’ַהּיֹום‘ ִמְתַיֵחס ְלרֹאׁש ַהָּׁשָנה, 
ִנָּצִבים...  ”ַאֶּתם  ְלַגֵּבי  ַאף  ַרִׁש“י   ָּכ ֵּפֵרׁש  א  ָמה  ּוִמְּפֵני 

ַהּיֹום“?

ֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו ְיֶחְזֵקאל ַלְנּדֹא ַה'ּנֹוָדע ִּביהּוָדה':

ְּב'ָמֵגן ַאְבָרָהם' (או"ח תקפב ב) ָּכַתב ֶׁשֵּיׁש לֹוַמר ַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי 
ְּתׁשּוָבה: 'ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים' [ִּבְׁשָו"א], ּוֵבֵאר: ְלִפי ְּכָלֵלי ַהִּדְקּדּוק 
ְיכֹוָלה  זֹו  ֶׁשָּלׁשֹון  ֵּכיָון   ַא [ְּבַפָּת"ח],  'ַלַחִּיים'  ִלְגרֹס  ֵיׁש 
ְּברֹאׁש  ְלִהְתַּפֵּלל  ְלַהֲעִדיף  ֵיׁש  ְּכ'א-ַחִּיים',  ַאף  ְלִהָּׁשַמע 

ַהָּׁשָנה ְּבָלׁשֹון ֶׁשֵאיָנּה ִמְׁשַּתַּמַעת ִלְׁשֵני ָּפִנים.

ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהָּפסּוק  ַעל  זּוְטָרָתא  ִּבְפִסיְקָּתא  ְלִעְנָיֵננּו,  ַאף 
ַהָּצָבה  ְוֵיׁש  ְלטֹוָבה  ַהָּצָבה  ֵיׁש   – ִנָּצִבים'  "'ַאֶּתם  ָּדְרׁשּו: 
רֹאׁש  ַהְינּו  ֶׁש'ַהּיֹום'  ַרִׁש"י  ֵּפֵרׁש  א   ּוְלִפיָכ ְלָרָעה...", 
ַהָּׁשָנה, ֶׁשֵּכן מֶֹׁשה ְּבַוַּדאי א ָהָיה ִמְׁשַּתֵּמׁש ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה 

ְּבָלׁשֹון ַהִּמְׁשַּתַּמַעת ַאף ְלָרָעה.
'נֹוָדע ִּביהּוָדה' עה"ת

ַמְלכּות ַהִּמְתַּבֵּטאת ִּבְׁשֵלמּות
ָראֵׁשיֶכם  ֱאקֵיֶכם  ה‘  ִלְפֵני  ֻּכְּלֶכם  ַהּיֹום  ִנָּצִבים  ”ַאֶּתם 

ִׁשְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם ְוׁשְֹטֵריֶכם ּכֹל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל" (כט ט)

ֶאת ֵּפֶׁשר ְּכִפילּות ַהָּלׁשֹון: 'ֻּכְּלֶכם... ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל" ֵּפֵרׁש 
ַהַּגֲאָב"ד ַרִּבי יֹוֵסף ְצִבי ּדּוִׁשיְנְסִקי, ִּכי ַּכָּוַנת ַהּתֹוָרה ְּבֵתַבת 
ִמן  א  ה'';  'ִלְפֵני  ִיְׂשָרֵאל  ִהְתַיְּצבּות  ֶאת  ְלָתֵאר  'ֻּכְּלֶכם' 
ַהָּׂשָפה ְוַלחּוץ, ֶאָּלא 'ֻּכְּלֶכם' – 'ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ְמאְֹדֶכם'.

ַהָּׁשָנה:  רֹאׁש  ִּבְתִפַּלת  ַּבָּקָׁשֵתנּו  ֶאת  ַהַּגֲאָב"ד  ֵּפֵרׁש   ְּבָכ
ִנְרִאים  ָּכאן  ֶׁשַאף   ,"ִּבְכבֹוֶד ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ָּכל  ַעל   ְמלֹו"
ַהְּדָבִרים ְּכֶכֶפל ָלׁשֹון ִלְכאֹוָרה. ְוֵיׁש ְלָפֵרׁש ִּכי ַּכָּוָנֵתנּו ְלַבֵּקׁש 
ֶׁשַּמְלכּות ה' ַעל ָהעֹוָלם א ִּתְתַּבֵּטא ַרק ְּבִחיצֹוִנּיּוָתם ֶׁשל 
ַהְּיצּוִרים, ֶאָּלא ְּתֵהא זֹו ַמְלכּות ֻמְׁשֶלֶמת ַהִּמְתַּבֵּטאת ְּבָכל 

ַמהּוָתם. 
'ּתֹוַרת ַמֲהִרי"ץ'

ְלִהְתַוּדֹות ִּבְלׁשֹון ַרִּבים
ָראֵׁשיֶכם  ֱאקֵיֶכם  ה‘  ִלְפֵני  ֻּכְּלֶכם  ַהּיֹום  ִנָּצִבים  ”ַאֶּתם 

ִׁשְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם ְוׁשְֹטֵריֶכם ּכֹל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל" (כט ט)

ֻּכְּלֶכם  ֵּביֵניֶכם,  ֶאָחד  ַצִּדיק  ֲאִפּלּו  ָּבֶזה.  ֶזה  ֲעֵרִבים  "ֻּכְּלֶכם 
לֹוֶקה"  ַהּדֹור  ָּכל  חֹוֵטא  ִמֶּכם  ּוְכֶׁשֶאָחד  ִּבְזכּותֹו...  עֹוְמִדין 

(ַּתְנחּוָמא ב).

ַהִּוּדּוי  ֶאת  לֹוַמר  ִמְנָהֵגנּו  ֶאת  ַהָּקדֹוׁש  ָהֲאִר"י  ְמַיֵּׁשב   ְּבָכ
ֲעֵליֶהם  ָעַבְרנּו  ֶׁשֹּלא  ֲחָטִאים  ַאף  ּבֹו  ּוְלָפֵרט  ַרִּבים  ִּבְלׁשֹון 
ַחָּיב  ֶאָחד  ָּכל  ָּבֶזה,  ֶזה  ֲעֵרִבים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּכל  ֵּכיָון  ֵמעֹוָלם. 
הּוא  ַהָּיִחיד  ֵחְטא  ֶׁשֵּכן  ַהִּצּבּור,  ֲחָטֵאי  ַעל  ַאף  ְלִהְתַוּדֹות 

ֵחְטא ַהִּצּבּור.
'ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה' ְקדִֹׁשים

ְּפסּוֵקי ַהְּתִהִּלים ֶׁשִּגְּירּו ֶאת חֹוֵטב ָהֵעִצים
”ְוֵגְר ֲאֶׁשר ְּבֶקֶרב ַמֲחֶני ֵמחֵֹטב ֵעֶצי" (כט י)

ְמַלאְכּתֹו  ַלֲעׂשֹות  לֹו  ֶׁשִהְזַּדֵּמן  ָנְכִרי  ֵעִצים  ְּבחֹוֵטב  ה  ַמֲעֹשֶ
ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ִּביהּוָדה'.  ַה'ּנֹוָדע  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ְלַחְדרֹו   ָסמּו
ָהָיה ַה'ּנֹוָדע ִּביהּוָדה' ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ִנְלֶהֶבת 
ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ַהְּתִהִּלים  ְּפסּוֵקי  ּוְקֻדַּׁשת  ַהֶּנֶפׁש,  ְּבִהְׁשַּתְּפכּות 
 ְּבַׁשְלֶהֶבת קֶֹדׁש ָחְדָרה ְלִלּבֹו ֶׁשל חֹוֵטב ָהֵעִצים, ַעד ְּכֵדי ָּכ

ֶׁשָּגְרָמה לֹו ְלִהְתַּגֵּיר.

ֶרֶמז ְלִסּפּור ֻמְפָלא ֶזה ָלַמד ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנֶּדל ַׁשִּפיָרא ַרָּבּה 
ֶׁשל ְדַּרגֹוִמיְרְׁשט ִמן ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ְוֵגְר ֲאֶׁשר ְּבֶקֶרב 
ֶׁשִהְתַּגֵּיר  ָהֵעִצים'  ְל'חֹוֵטב  ֶרֶמז   –  "ֵעֶצי ֵמחֵֹטב   ַמֲחֶני

ֵמֲחַמת ְׁשהּותֹו ָסמּו ְלַחּלֹון ַחְדרֹו ֶׁשל ַה'ּנֹוָדע ִּביהּוָדה'...
'ֹמאְזֵני ֶצֶדק'

ָהָאָדם ִנְמָצא ַּבָּמקֹום ֶׁשַּמְחְׁשבֹוָתיו ִנְמָצאֹות
”ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ּפֹה ִעָּמנּו עֵֹמד ַהּיֹום ִלְפֵני ה‘ ֱאֵהינּו ְוֵאת 

ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ּפֹה ִעָּמנּו ַהּיֹום“ (כט יד)

ֲחִסיִדים ְמַסְּפִרים ִּכי ַּפַעם ִנַּגׁש ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב 
ְלָאָדם ֶׁשִּסֵּים ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ְוִקְּדמֹו ְּבִבְרַּכת 'ָׁשלֹום 
ָׁשלֹום  ֲאִמיַרת  ֲאִני.  ַהָּמקֹום  "ֵמַאְנֵׁשי  ַהָּלה:  ָּתַמּה  ֲעֵליֶכם'. 

זֹו, ָמה ִטיָבּה?"

ִנְתַחֵּי ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ְוָאַמר: "נֹוַכְחִּתי ְלַהְבִחין ִּכי ּתֹו ְּכֵדי 
ַהְּתִפָּלה ׁשֹוֵטט ְּכבֹודֹו ֶּבָעִרים ּוַבְּׁשָוִקים, ְוַאף ָעַסק ְּבִמְסָחר, 

ְלִפיָכ ִמן ַהִּדין ֶׁשְּבׁשּובֹו ֲאַקֵּבל ָּפָניו ְּב'ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם'".

ְוָכ ֵיׁש ְלָפֵרׁש ֶאת ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו:

ָּכֵאּלּו  ֶיְׁשָנם  ְלָפָניו  ָהעֹוְמִדים  ֵּבין  ֶׁשָּמא  מֶֹׁשה  ָחַׁשׁש 
ֶׁשַּמְחְׁשבֹוֵתיֶהם ְמׁשֹוְטטֹות ְּבָמקֹום ַאֵחר, ּוִמֵּכיָון ֶׁשִּבְמקֹום 
ְל:  ַאף  ְּדָבָריו  ְלַהְפנֹות  ִּדְקֵּדק  ָהָאָדם,  ָׁשם   – ַהַּמֲחָׁשָבה 

"ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ּפֹה ִעָּמנּו ַהּיֹום".
'ֲחִסיִדים ְמַסְּפִרים' ח"א עמ' 49; 'ִאְמרֹות ָחְכָמה'

"ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפָּלה ּוְצָדָקה" ְּבחֶֹדׁש ֱאלּול
”ּוָמל ה‘ ֱאֶהי ֶאת ְלָבְב ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶע“ (ל ו)

ַרִּבי ֶאְפַרִים ַזְלָמן ַמְרָּגִלּיֹות ִמָּבָראד ֵהִביא ְׁשלֹוָׁשה ְּפסּוִקים 
ַּבָּפסּוק  א.  ֵּתבֹות:  ְּבָראֵׁשי  ֱאלּול  חֶֹדׁש  ִנְרָמז  ֶׁשָּבֶהם 
ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ֶאת ְלָבְב ְוֶאת ְלַבב", ב. "ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי" 

(שה"ש ו ג), ג. "ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים" (ֶאְסֵּתר ט כב).

ִלְׁשֶׁשת ְּפסּוִקים ֵאּלּו ָאנּו רֹוְמִזים ִּבְתִפַּלת 'ּוְנַתֶּנה ּתוֹ קֶ ף‘: 
ַהְּגֵזָרה“;  רֹוַע  ֶאת  ַמֲעִביִרין  ּוְצָדָקה  ּוְתִפָּלה  ”ּוְתׁשּוָבה 
’ּוְתִפָּלה‘ – ”ֲאִני ְלדֹוִדי  ’ּוְתׁשּוָבה‘ – ”ֶאת ְלָבְב ְוֶאת ְלַבב“, 
ָלֶאְביִֹנים“,  ּוַמָּתנֹות  ְלֵרֵעהּו  ”ִאיׁש   – ’ּוְצָדָקה‘  ִלי“,  ְודֹוִדי 

”ַמֲעִביִרין ֶאת רוַֹע ַהְּגֵזָרה“, ְּבחֶֹדׁש ֱאלּול.
'ֶאֶלף ְלַמֶּטה' ַעל 'ַמֵּטה ֶאְפַרִים' תקפא א

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים

א

ני ּפְ ם
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ָאֵמן ַלֲאִריכּות ָיִמים

”ְרֵאה ָנַתִּתי ְלָפֶני ַהּיֹום ֶאת ַהַחִּיים ְוֶאת ַהּטֹוב“ (ל טו) 

 ַהַּמֲאִרי ֲחָכִמים: "ָּכל  ָאְמרּו  א)  (מז  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ְּבָאֵמן – ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו", ּוַבְיּרּוַׁשְלִמי (ָׁשם 
ח ח) הֹוִסיפּו: "ָהעֹוֶנה ָאֵמן... ֲאֻרָּכה ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו 

ּוְׁשנֹוָתיו ְּבטֹוָבה". ִּדְבֵרי ַהַּבְבִלי ְוַהְּירּוַׁשְלִמי ְרמּוִזים 
 ְלָפֶני "ָנַתִּתי  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק 
 ְלַלֶּמְד 'ָאֵמן'.  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהָּנם  ַהַחִּיים",  ֶאת  ַהּיֹום 
ֶׁשָהעֹוֶנה 'ָאֵמן' ִיְזֶּכה ְלַקֵּבל "ֶאת ַהַחִּיים ְוֶאת ַהּטֹוב".

'ִמּסֹוד ֲחָכִמים' אֹות כב

ָרֵזי ֱאמּוִנים
ם
ת
ָאנּו 
ּלִלים 
ם

ָרֵזי
ָיִמי ריכּות

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

תַתח,  ¿ פּפּ םם  ƒי מַמַ ָָ ׁ̆̆ יי  ֲערררר≈≈≈ ַ ׁ̆̆ """
ח" ַּ̇̇ פ¿ ƒ̇̇ בב ָלננּו  ָך ‰ַ‰טּטו… ררר¿¿ ָ̂ ‡‡וו… וו¿¿

ְיהּוִדי ָיָקר!
ָב‰ּוָבָ‡‰‰, ר≈ ¿̃̃  ‰ ָ ׁ̆̆ ָנ‰‰חֲחָ„ ָָ̆ ׁ̆

.‰ ָ ׁ̆̆ ָחָל‰ ֲחָ„ ¿̇̇ ‰ַ ַערר ל¿ ַ ׁׁ̆̆ ַח  …… ּ̇ פ¿פ ƒמַמַמןןל ‰‰ ַ‰ּז¿ ז∆

ַח ≈ּ̇ פ¿ ָך ַ‰ּמַ ָי„¿ ? ּב¿ ָ ּ̇ ֲ‰ָיַ„ע¿
ים! ƒָער ¿ ׁ ּ̆ ל ַ‰ ˙ ּכָ ַח ‡∆ ≈̇ ּפו… ∆ ׁ̆  

ל  ּכָ י  ƒּכ ָמר  ¡‡ נ∆ ב)  רפ‰  ך¿  ל∆ (ַוּי≈  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ּז…ַ‰ר  ּבַ
י„  ƒּפ ¿̃ ּמַ ∆ ׁ̆ י  ƒמ י  נ≈ פ¿ ƒּב ים  ƒח ָּ̇ פ¿ ƒנ ים  ƒָער ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ
ָך  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ל  ּב≈ ַ̃ ָנ‰.  ַכּוָ ּב¿ ן  ָ‡מ≈  ˙ ַלֲענו…
י  י„≈ ƒָך מ ר¿ י ֲחב≈ ƒּפ ƒַחר מ ַ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ כו… ר¿ ƒמ…ַע ּב ¿ ׁ̆ ƒל
ָכל  ו¿ ן  ָ‡מ≈  ˙ ּיַ ƒֲענ ּבַ ָך  מ¿ יו…  ˙ ∆‡ ח  ַ̇ ּפ¿ ר,  ∆̃ ּב…

יָך... ָפנ∆ חּו ּב¿ ¿̇ ּפָ ƒים י ƒָער ¿ ׁ ּ̆ ‰ַ
י  ֲער≈ ַ ׁ̆ ֈֈ‰ָרָכ י ב¿ב¿ ֲער≈ ַ ׁ̆ ֈ‰ָר י ‡‡ו… ֲער≈ ַ̆ ׁ̆  ֈֈיננּו ≈̃ ח ָלנּו ‰'' ‡¡‡ל… ַ̇ ""ּפ¿פ¿
י  ֲער≈ ַ ׁ̆  ֈ‰ליָחƒל ס¿ י  ר≈ עֲעֲ ַ ׁ̆  ֈיםם ƒב טו… יים  ƒַחּי י  עֲֲער≈ ַַ̆ ׁׁ̆̆ ֈ‰ָלָח ¿̂̂ ‰ַ‰
 ˙ מּועו… ¿̆ ׁ̆ י ֲער≈ ַ̆ ׁ̆ ֈ‰ימָמ ל≈ ¿ ׁ̆ פּוָ‡‰‰  רר¿ י  ֲער≈ר≈ ַַ ׁ̆̆  ֈֈ‰‰בָב טו… ָנָס‰‰ פַפר¿ר¿

"ֈֈ‰ּוָב ׁ̆ ¿̇̇ י  ֲער≈ ַ̆ ׁ̆  .‰‰ ּלָ ƒפפ ¿̇ י עעֲֲערר≈ ַ ׁ̆ ֈ˙̇ בו… טטו…ו…
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ַיְסִּכימּו  ֶחְברֹון,  ִּביִׁשיַבת  ַהּנֹוָרִאים  ַהָּיִמים  ִלְתִפּלֹות 
ַטַעם  ַּתֲחִליף.  לֹו  ֶׁשֵאין  ְמֻיָחד  ַטַעם  ָהָיה  ּבֹוְגֶריָה,  ָּכל 
ָּבֶהן,  ִנְמְזגּו  ַהֶּזה.  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ַעד  ְּבִפיֶהם  ֶׁשּנֹוָתר 
ִּבְתִפּלֹות ֵאּלּו, ִׁשּלּוב ֶׁשל ָקָהל ְמֻיָחד ְּבִמינֹו, ֲאֶׁשר ָּכַלל 
ּוִמְּגאֹוֶניָה,  ְירּוָׁשַלִים  ִמִּזְקֵני  ֶׁשַּבֲחבּוָרה,  ָהֲאָריֹות  ֶאת 
ֻמְבָהִקים.  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ֻמְפָלִאים,  ַחָּזִנים  ִעם  ַיַחד 
ֶהָעֵרב,  ְּבקֹוָלם  ָלָאְזַנִים  ַהַחָּזִנים  ִמֶּׁשִהְנִעימּו  יֹוֵתר 
ַהְּגבֹוָהה  ַנְפָׁשם   ְּבִהְׁשַּתֵּפ ַהְּלָבבֹות  ֶאת  ֵהם  ִהְרִטיטּו 
ֶאת  ַאֲחֵריֶהם  ְוָסֲחפּו  ַהְּתִפָּלה,  ַעּמּוד  ַיד  ַעל  ְּבעֹוְמָדם 

ַהָּקָהל ֻּכּלֹו ְּבַמֲעלֹות ְקדֹוִׁשים ּוְטהֹוִרים.

נֹוַדַעת ִּבְמֻיָחד ָהְיָתה ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ַהַּמִּגיד ַהְּירּוַׁשְלִמי, 
ַהָּגאֹון ַהֻּמְבָהק ַרִּבי ָׁשלֹום ְׁשַבְדרֹון ָזָצ“ל. ’ֻנָּסח‘ ְמֻיָחד 
ָהָיה לֹו, ֻנָּסח ֶׁשֶהֱעִתיק ִמַּכָּמה ִמַּבֲעֵלי ְּתִפּלֹות ַּבּדֹורֹות 
ִציִצים  לֹו  ְוהֹוִסיף  ִׁשְכְללֹו  ַאף   ּוַבֶהְמֵׁש ַהּקֹוְדִמים, 
ָהַאִּדיר  ְּבקֹולֹו  ְלָהִפיק  ִהְׂשִּכיל  ָׁשלֹום  ַרִּבי  ּוְפָרִחים. 
ְּבַמֲעַמֵּקי  ֶׁשֶּנְחְרָתה  ְמֻיֶחֶדת  ְּתִפָּלה  ַהְּלָבבֹות,  חֹוֵצב 
ְּתִפָּלה‘  ’ַּבֲעֵלי  ֶׁשל  ָׁשֵלם  ּדֹור  ַאֲחֶריָה  ְוֶהֱעִמיָדה  ַהֵּלב 
ַהּיֹום  ֶעֶצם  ַעד  ַהְּיִׁשיבֹות  ְּבעֹוַלם  ַּבּקֶֹדׁש  ַהְּמַׁשְּמִׁשים 

ַהֶּזה.

ָׁשלֹום.  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּתִפָּלתֹו  ֶאת  ְּבִמִּלים  ְלָתֵאר  ָקֶׁשה 
ְלעֹוָלם  יּוַכל  א  ָּבּה,  נֹוָכח  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ֶׁשִּמי  ֶאְפָׁשר 
ִּבְגאֹונּות  ִהְצִליַח  ָׁשלֹום  ַרִּבי  ַמְׁשָמעּוָתּה.  ֶאת  ְלָהִבין 
ַהְּתִפָּלה  ִמּלֹות  ְוִעם  ַהִּנּגּון  ִעם  ַעְצמֹו  ְלַאֵחד  ְמֻיֶחֶדת 
ַמְׁשָמעּות  ְמַקֶּבֶלת  ֵּתָבה  ְּכֶׁשָּכל  ֶאָחת,  ְּכִמְקָׁשה 
ּוַפְרָׁשנּות ִיחּוִדית ֶׁשִהְתַּבְּטָאה ְּבַהָּבַעת ָּפָניו, ְּבִסְלסּול 
”ְוִחיל  ֵּתבֹות  ֶׁשָּכֶזה,  ְּבאֶֹפן  ֶׁשִּלָּוהּו.  ּוַבִּנּגּון  קֹולֹו 
ְּדָמָמה  ”ְוקֹול  ֵּתבֹות  ּוְרָעָדה,  ְּבִחיל  ֶנֶאְמרּו  ּוְרָעָדה“ 
ַּדָּקה“ ֶנֶאְמרּו ְּבקֹול ְּדָמָמה ַּדָּקה, ּוְבַהְכָרַזת ”ּוְתׁשּוָבה 
ִהְתעֹוֵרר  ֶׁשֹּלא  ִאיׁש  ַּבָּקָהל  ִנְמָצא  א  ּוְתִפָּלה...“ 

ִלְתׁשּוָבה ְוִלְתִפָּלה.

ְלַאְלֵפי  ּוְלַהְמִחיׁש  ְלַהְנִחיל  ִהְׂשִּכיל  ָׁשלֹום  ַרִּבי 
ִיֲחלּו  ֶׁשֵהם  ָמה  ָּכל  ֶאת  ֶׁשִהִּקיפּוהּו  ַהִּמְתַּפְּלִלים 
ָהאֶֹׁשר  ֶאת  ַהִּכּסּוִפין,  ֶאת  ַהְּנִעימּות,  ֶאת  ִּבְתִפָּלָתם; 
ִנְסֲחפּו  ְוַהָּללּו  ֶׁשַּבַּמְלכּות,  ַהִּתְפֶאֶרת  ְוֶאת  ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה 

ַאֲחָריו ְּכָצָבא ַאַחר ַמְצִּביאֹו ַהָּדגּול.

ִסּפּוֵרנּו עֹוֵסק ַּדְוָקא ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה ֶׁשָּבּה א ָזכּו ְּבֵני 
ַרִּבי  ֶׁשל  ָהַאִּדיר  ַהּקֹול  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ֶחְברֹון  ְיִׁשיַבת 
ָׁשלֹום. ְּבאֹותֹו רֹאׁש ַהָּׁשָנה ֻהְכַרח ַרִּבי ָׁשלֹום ִלְׁשהֹות 
ִּבְׁשִליחּות קֶֹדׁש ִּבְמִדיַנת ְׁשַוְיץ ָהְרחֹוָקה, ְּבֶקֶרב ָקָהל 

ָזר, ַּבַעל אִֹפי ְוִסְגנֹון ׁשֹוֶנה ּוִבְלִּתי ֻמָּכר.

א  ִּכי  ִמֶּׁשָּׁשְמעּו  ַרִּבים  ִהְתַאְכְזבּו  ַהּקֶֹדׁש  ְּבֶאֶרץ 
 ַא ָׁשלֹום',  'ר'  ֶׁשל  ְּתִפָּלתֹו  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ַהָּׁשָנה  ִיְזּכּו 
ָׁשלֹום,  ר'  ְּבִצִּפָּיה.  ָהרּוחֹות  ָסֲערּו  ִּבְׁשַוְיץ   ,ֵמִאיָד
ָהָיה  ָעִתיד  ָהַאָּגִדי  ְוַהַּמִּגיד  ַהֻּמְפָלא  ַהְּתִפָּלה  ַּבַעל 
ַלֲעׂשֹות ֶאת ְּתִפּלֹוָתיו ְּבֵהיַכל ַהְּיִׁשיָבה ַהְּגדֹוָלה ָּבִעיר 
ֶׁשָּבּה ִהְתַאְכֵסן. ֵאּלּו ִמְּבֵני ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשָּזכּו ִּבְצִעירּוָתם 
ְלׁשֹוְמעֹו, ִהְלִהיבּו ֶאת ַחְבֵריֶהם ְּבֵתאּוִרים ַמְפִעיִמים, 
ְוַרִּבים ֵמֶהם ָּבֲחרּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ְּתִפּלֹות רֹאׁש ַהָּׁשָנה 
ָלֶגֶׁשת  ֵיָעֵתר  ִּכי  ְּבִתְקָוה  ָׁשלֹום,  ר'  ֶׁשל  ִּבְמִחָּצתֹו 

ַלֲעמֹד ּוְלעֹוֵרר ֶאת ַהָּקָהל ַהְּׁשֵויָצִרי ִּבְתִפּלֹוָתיו.

ֵליל רֹאׁש ַהָּׁשָנה. ְּכֶׁשִּנְרֲאָתה ְּדמּותֹו ַהְּתִמיָרה ֶׁשל ַרִּבי 
ָׁשלֹום ְּבֶפַתח ַהְּיִׁשיָבה, ִנְנֲעצּו ָּבּה ְמאֹות זּוגֹות ֵעיַנִים 

ּוְמֵלאֹות  ַסְקָרִנּיֹות 
ְרִציִנּיֹות  ְּבָפִנים  ִעְנָין. 
ְלִאּטֹו  ָׁשלֹום  ר'  ָּפַסע 
ַהַּמֲעָבִרים,  ֵּבין 
ִצְּדדּו  ְוַהִּמְתַּפְּלִלים 
ְּפֵניֶהם ְלֶעְברֹו ְוכֹוְפפּו 
'ּגּוט  ְּבִבְרַּכת  רֹאָׁשם 
ֶׁשֶּנֶעְנָתה  טֹוב'  יֹום 

ִּבְמנֹוד רֹאׁשֹו.

ֵהֵחָּלה  ַמֲעִריב  ְּתִפַּלת 
ְּב'ָבְרכּו' ֶׁשהּוַׁשר ְּבִנּגּון 
ָׁשלֹום  ְור'  ָמָסְרִּתי, 
ְּבַמְחְׁשבֹוָתיו  ָנַדד 
ִנּגּון  אֹותֹו  ֶאל  ְּבַאַחת 
ֶאת  ִלָּוה  ֶׁשּבֹו  ַמְרִטיט 
ֶׁשל  ָהִראׁשֹון  'ָּבְרכּו' 
ַהְרֵחק  ַהָּׁשָנה,  רֹאׁש 
ְּבֶאֶרץ  ָׁשם  ֵאי  ַהְרֵחק, 

ַהּקֶֹדׁש. ַהִּזָּכרֹון ָּגַרם לֹו ְלֶפֶרץ ְרָגׁשֹות, ַא ַרִּבי ָׁשלֹום 
ְּכֶׁשהּוא  ַהְּתִפָּלה,  ִמּלֹות  ֶאל  ִמָּיד  ְוִהְתַכֵּּנס  ִהְדִחיקֹו 
ַמְכִריז ִּבְנִעיָמה: "ִּכי ֵהם ַחֵּיינּו... ְוַאֲהָבְת ַאל ָּתִסיר 

ִמֶּמּנּו ְלעֹוָלִמים...".

ְּכָוִתיִקין,  ָׁשלֹום  ר'  ִהְתַּפֵּלל  ַׁשֲחִרית  ְּתִפַּלת  ֶאת 
ָׁשב  ְוִנּגּון  ִנּגּון  ָּכל  ַּכֲאֶׁשר  ָיִמיָמה,  ִמָּיִמים  ְּכֶהְרֵּגלֹו 
ָלּה  ֶׁשֵאין  ַהְּירּוַׁשְלִמית  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  לֹו  ְוִהְזִּכיר 
ַּתֲחִליף, ְוֶהֱעִצים ְּבִלּבֹו ֶאת ְּתחּוַׁשת ַה'ָּגלּות' ְוִיּסּוֶריָה.

ַּבַהְפָסָקה ַהַּקָּלה ֶׁשֵּבין ַׁשֲחִרית ְלמּוָסף ִנְּגׁשּו ָראֵׁשי 
ִּכי  ְּבַתֲחנּוִנים  ּבֹו  ְוִהְפִצירּו  ָׁשלֹום  ר'  ֶאל  ַהְּיִׁשיָבה 
יֹוִאיל ְלַכְּבָדם ְוַלֲעבֹר ִלְפֵני ָהַעּמּוד ִלְתִפַּלת ַהּמּוָסף. 
ר' ָׁשלֹום ִהְתַלֵּבט ּוְלַבּסֹוף ֶנְעַּתר, ְוַהִהְתַרְּגׁשּות ְּבֶקֶרב 
ְּבֵעיֵניֶכם,  ִהיא  ֲהַקָּלה  ְלִׂשיא;  ָּגֲאָתה  ַהִּמְתַּפְּלִלים 

ְלִהְׁשַּתֵּתף ִּבְתִפָּלתֹו ֶׁשל ַּבַעל ְּתִפָּלה ּכֹה ֻמְפָלא...

ָּבִּתים'  'ַּבֲעֵלי   – ֻּכּלֹו  ְוַהָּקָהל  'ַאְׁשֵרי',  ִהְכִריז  ַהַחָּזן 
ְוַתְלִמיֵדי  ַהּצֹאן  ְצִעיֵרי  ְלַצד  ּוְׁשֵלִמים,  ְיֵרִאים 
ָׁשלֹום  ַרִּבי  קֶֹדׁש.  ְּבִרְגׁשֹות  ַאֲחָריו  ִנְסֲחפּו  ַהְּיִׁשיָבה, 
ֶהֱחִליט ֶׁשֹּלא ְלַוֵּתר ַאף ַעל ָּתג ֶאָחד ִמֻּנַּסח ַהְּתִפָּלה 
ֶׁשּבֹו ָהָיה ָרִגיל, ְוַהָּקָהל, ַעל ַאף ֶׁשֹּלא ֻהְרַּגל ִּבְתִפָּלה 
ּכֹה ֲאֻרָּכה ּוְמֻסְלֶסֶלת, א ִהְצַטֵער ַאף ְלֶרַגע ַעל ַהְּזַמן 

.ּוִמְתָאֵר ַההֹוֵל

 ָנמּו ְּבקֹול  ָׁשלֹום  ר'  ֵהֵחל  ַהָּׁש"ץ'  'ֲחָזַרת  ֶאת 
ֶׁשָהַל ְוָגַבר, ָהַל ְוָסַער ְּכָכל ֶׁשָּקַרב ֶאל ַה'ְּקֻדָּׁשה'. 
ְלַהְרִעיד  הּוא  ִהְצִליַח  'ְקֻדָּׁשה'  ַּבֲאִמיַרת  ּוְכֶׁשֵהֵחל 
ֶאת ַאּמֹות ַהִּסִּפים. ַמָּמׁש ְּכמֹו ְּב'ֶחְברֹון', ַהָּקָהל ֻּכּלֹו, 
ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן ַנֲענּו ַאֲחָריו ִּבְקִריָאה ַאִּדיָרה: "ָקדֹוׁש, 

ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש... ָּברּו ְּכבֹוד ה' ִמְּמקֹומֹו".

ֶוֱאֵקי  "ֱאֵקינּו  ְּתִפָּלתֹו:  ְּבַלַהט   ִהְמִׁשי ָׁשלֹום  ר' 
ֲאבֹוֵתינּו ֱהֵיה ִעם ִּפיִפּיֹות... ָהעֹוְמִדים ְלַבֵּקׁש ְּתִפָּלה 

ְוַתֲחנּוִנים...", ְּכֶׁשְּלֶפַתע ִנְרַּתע ַלֲאחֹוָריו.

ִמַּבַעד  ְלֶפַתע  ָחַדר  ּוְמֻנָּכר,  ָזר  ַּפֲעמֹוִנים,  ִצְלצּול 
ֻטְמָאה  ֶׁשל  ְצִליִלים  ַהִּמְדָרׁש.  ֵּבית  ְלַחּלֹונֹות 
 ַהַּז ְּתִפָּלתֹו  ְלִנּגּון  ִהְפִריעּו  ַהְּסמּוָכה,  ֵמַהְּכֵנִסָּיה 
ְּבִקְרּבֹו  ִנְׁשַּבר  ַהָּגדֹול  ִלּבֹו  ָׁשלֹום.  ר'  ֶׁשל  ְוַהָּטהֹור 

.א ָיכֹול ָהָיה ְלַהְמִׁשי ִלְרִסיִסים, ְוהּוא

ִרְגׁשֹוֵתיֶהם  ְּבִהְׁשּתֹוְממּות.  ְלֶעְברֹו  ִהִּביט  ַהָּקָהל 
ֶׁשל ַהִּמְתַּפְּלִלים ָקהּו ֶזה ִמְּכָבר, ְוֵהם א ָחׁשּו ְּכָלל 
ַּבְּצִליִלים ַהְּטֵמִאים, אּוָלם ָאְזנֹו ֶׁשל ר' ָׁשלֹום ְרִגיָׁשה 
ְוִלְכּבֹׁש  ְלִהְתַעּלֹות  ִהְצִליַח  ַרב  ְּבקִֹׁשי   ַא ָהְיָתה. 
 ִהְמִׁשי ּוְכֶׁשהּוא  ִּבְלָבבֹו,  ֶׁשִהְתחֹוְלָלה  ַהְּסָעָרה  ֶאת 
 ְלַׁשֵּכ ְּבֵאיָמה,  ַהּקֶֹדׁש  ֲארֹון  מּול  "ָּגִשׁים  ְּב:  ְלַבּסֹוף 
ֲחָדָׁשה,  ִּבְנִעיָמה  ִמִּפיו  ַהִּמִּלים  ָּפְרצּו  ְוֵחיָמה",  ַּכַעס 

ֲאֶׁשר ִׁשְּלָבה ְּבתֹוָכּה ַׁשְלָוה ּוַפַחד, ִיְרָאה ּוַמְלכּות.

ְלָיִמים, ַּכֲאֶׁשר ָׁשב ַרִּבי ָׁשלֹום ִלירּוָׁשַלִים, ִׁשֵּלב ֶאת 
 ַהַּמְנִּגיָנה ַּבִּפּיּוט 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים'. הּוא ָחׁש ֶׁשָהָיה ְּבָכ
צֹוֶרֶמת  ַהְפָרָעה  ְלאֹוָתּה  ַהִּמְׁשָקל'  'ְּתׁשּוַבת  ְּכֵעין 
ַּתַחת  ֵנָכר.  ְּבֶאֶרץ  ֶׁשָעָׂשה  ַהּמּוָסף  ִּבְתִפַּלת  ֶׁשָחָוה 
ֱאמּוָנה  ֶׁשל  ִנּגּון  ָׁשלֹום  ַרִּבי  ִנֵּגן  ַהְּכִפיָרה,  ִצְלצּוֵלי 

ְּתִמיָמה, "ְוכֹל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ְלַבּדֹו הּוא...".

'ִׂשיַח ְׁשמּוֵאל' ֻעְבדֹות ְוַהְנָהגֹות עמ' תקכו

ְזִכיַרת ְיִציַאת ִמְצַרִים
ְּבַהְזָּכַרת  ִמְסַּתֶּיֶמת  ’ַוּיֹאֶמר‘  ָּפָרַׁשת 
ה‘  ”ֲאִני  ַּבָּפסּוק:  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת 
ֱאֵקיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ 
ה'  ֲאִני  ֵלאקִים  ָלֶכם  ִלְהיֹות  ִמְצַרִים 
(ע“פ  ָאנּו  ְמַקְּיִמים   ְּבָכ ֱאקֵיֶכם“. 
ְיִציַאת  ַהְזָּכַרת  חֹוַבת  ֶאת  ב)  יב  ְּבָרכֹות 

ַהִּנְלֶמֶדת  ַהָּׁשָנה,  ְימֹות  ְּבָכל  ִמְצַרִים 
יֹום  ֶאת  ִּתְזּכֹר  ”ְלַמַען  ַהָּפסּוק:  ִמן 
 “ַחֶּיי ְיֵמי  ּכֹל  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ   ֵצאְת
ְּבִמְצוֹות  ִהְצַטֵּוינּו  ְוָאֵכן,  ג).  טז  (ְּדָבִרים 

ַרּבֹות ַּבּתֹוָרה ְּכֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצַרִים.

ָהְיָתה  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ֶׁשל  ִיחּוִדּיּוָתּה 
ַהֻּמְפָלִאים,  ַהִּנִּסים  ְיֵדי  ֶׁשַעל   ,ְּבָכ
ָהאֹותֹות ְוַהּמֹוְפִתים ֶׁשַּנֲעׂשּו ְּבַמֲהָלָכּה 
ִמִּיְׂשָרֵאל,  ֲאָלִפים  ַאְלֵפי  ְלֵעיֵני 
ֲאבֹוֵתינּו יֹוְצֵאי ִמְצַרִים, ִהְתָּבֵרר ְּבֹאֶפן 
ָּברּור ְּביֹוֵתר ִּכי ה‘ הּוא ָהֱאִקים, ְוהּוא 
ְלַבּדֹו ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ּוַמְנִהיגֹו. ַעד ֶׁשֹּלא 
סֹופֹו  ְוַעד  ָהעֹוָלם  ִמְּקֵצה  ָאָדם  נֹוַתר 
ֶׁשֹּלא הֹוָדה ְּבָכ, ְוַעל ְיֵדי ָּכ ִנְקְּבָעה 
ָהֱאמּוָנה  ֻּכָּלּה  ַהְּיהּוִדית  ָהֻאָּמה  ְּבֵלב 
ְּכָיֵתד   ,ִיְתָּבַר ִּבְמִציאּותֹו  ַהחּוִׁשית 

ֶׁשֹּלא ִּתּמֹוט (’ֵסֶפר ַהִחּנּו‘ ִמְצָוה כא). 

ַהֲעָבַרת ַלִּפיד ָהֱאמּוָנה ִמּדֹור ְלדֹור

ִמְצַרִים,  ְיִציַאת  ְזִכיַרת  ְּבֶאְמָצעּות 
ָהֱאמּוָנה  ַלִּפיד  ֶאת  ָאנּו  ַמֲעִביִרים 
ַהּדֹורֹות  ֶאל  ֵמֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשִּקַּבְלנּו 
ַהְּידּוִעים  ְוִכְדָבָריו  ַאֲחֵרינּו.  ַהָּבִאים 
(ְׁשמֹות  ַלּתֹוָרה  ְּבֵפרּוׁשֹו  ָהַרְמָּב“ן  ֶׁשל 

יג ח):

א  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִּכי  ”ּוַבֲעבּור 
ַיֲעֶׂשה אֹות ּומֹוֵפת ְּבָכל ּדֹור, ְלֵעיֵני ָּכל 
ֶׁשַּנֲעֶׂשה  אֹוָתנּו  ְיַצֶּוה  ּכֹוֵפר,  אֹו  ָרָׁשע 
ֵעיֵנינּו,  ָראּו  ַלֲאֶׁשר  ָואֹות  ִזָּכרֹון  ָּתִמיד 
ּוְבֵניֶהם  ָּבֵנינּו,  ֶאל  ַהָּדָבר  ְוַנֲעִתיק 
ּוִמן  ַאֲחרֹון...  ְלדֹור  ּוְבֵניֶהם  ִלְבֵניֶהם 
ָאָדם  ַהְּמֻפְרָסִמים  ַהְּגדֹוִלים  ַהִּנִּסים 
ְיסֹוד  ֶׁשֵהם  ַהִּנְסָּתִרים,  ַּבִּנִּסים  מֹוֶדה 
ֵחֶלק  ָלָאָדם  ֶׁשֵאין  ֻּכָּלּה.  ַהּתֹוָרה 
ְּבָכל  ֶׁשַּנֲאִמין  ַעד  מֶֹׁשה,  ְּבתֹוַרת 
ֵאין  ִנִּסים  ֶׁשֻּכָּלם  ּוִמְקֵרינּו,  ְּדָבֵרינּו 

ָּבֶהם ֶטַבע ּוִמְנָהגֹו ֶׁשל עֹוָלם...“.

ְּבִלֵּבנּו  נֹוֶסֶכת  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ְזִכיַרת 
ַאף ֱאמּוָנה ּוִבָּטחֹון, ֶׁשַאף ְּבדֹורֹות ֵאּלּו 
ָיִריב ה‘ ֶאת ִריֵבנּו ְוַיִּציֵלנּו ִמיֵדי ֻאּמֹות 
ָויֹום  יֹום  ְּבָכל  ָעֵלינּו  ַהָּקִמים  ָהעֹוָלם 
(’ֵסֶפר ַהּכּוָזִרי‘  ּוְמַבְּקִׁשים ָּתִדיר ְלַכּלֹוֵתנּו 

[ַהְּמפָֹרׁש] ַמֲאָמר ג).

ִזּכּו ַהֵּׂשֶכל ַּבֶּדֶר ֶלֱאמּוָנה
פ“ג):  ה‘‘  (’ְּגבּורֹות  ַהַּמֲהָר“ל  ָּכַתב   ְוָכ
ְיסֹוד  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ַהּתֹוָרה  ”ָׂשָמה 
ַהְרֵּבה  ּוִמְצוֹת  ַהּכֹל,  ְוׁשֶֹרׁש  ַהְּיסֹודֹות 
ִיְהֶיה  ָיָדם  ֶׁשַעל  ַהְּיִציָאה  ִּבְׁשִביל  ָּבאּו 
ְלֵעיֵנינּו ְיסֹוד ַהֶּזה ּוֵמֶאְצֵלנּו ַּבל ִיּמֹט... 
ִמְצַרִים...  ְיִציַאת  ִּכי  מֹוֶרה  ֶזה  ֶׁשָּכל 
הּוא ְיסֹוד ָהֱאמּוָנה ֶׁשָעָליו ִנְבָנה ַהּכֹל. 
ַאף ִּכי ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ֵאין ִמְסָּפר ָעָׂשה 
א  ִיְׂשָרֵאל,  ִעם  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ְוַלֲעׂשֹות  אֹוָתם  ִלְזּכֹר  ַהּתֹוָרה  ָׂשָמה 
ֵזֶכר ָלֶהם ִּכי ִאם ִליִציַאת ִמְצַרִים... ִּכי 
ְּכֶנֶגד  ְׁשקּוָלה  ְּבַעְצמֹו  ִמְצַרִים  ְיִציַאת 

ָּכל ַהִּנִּסים“.

ּבּונִים  ר‘  ְּבַרִּבי  ה  ַמֲעֹשֶ ָהָיה   ָּכ
ֶאת  ַּפַעם  ָׁשַאל  ַּכֲאֶׁשר  ִמְּפִׁשיְסָחא: 

ֵמֵהיָכן  ִמּקֹוְצק  רמ“מ  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב 
ְלַמְדֵרָגתֹו  ְלַהִּגיַע  ִהְצִליַח  ְוֵכיַצד 
ַהְּגבֹוָהה ֶּבֱאמּוָנה ּוַבֲעבֹוַדת ה‘, ֵהִׁשיב 
”ְׂשאּו  כו):  מ  (ְיַׁשְעָיה  ַהָּכתּוב  ִּבְלׁשֹון  לֹו 
 ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאֶּלה“, ַא
ַהְּדָבִרים  ֶאת  ְלַקֵּבל  ֵסֵרב  ּבּונִים  ַרִּבי 
ְוָאַמר: ”ַאֲחֵרי ְיִציַאת ִמְצַרִים ֵאין ׁשּום 
ְזִכיַרת  ִמְּלַבד  ָלֱאמּוָנה  ַאֵחר  ָמקֹור 

ְיִציַאת ִמְצַרִים!“.

ַה‘ֵּׁשם  ַּבַעל  ִמּקֹוְצק,  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ֶנְכּדֹו 
ָּתַמּה:  ִמּסֹוְכְטׁשֹוב  ִמְּׁשמּוֵאל‘ 
(יסוה“ת  ָהַרְמָּב“ם  ְּבִדְבֵרי  ִלְכאֹוָרה, 
ָהַרִּבי  ִּכְתׁשּוַבת  ְלֶהְדָיא  ְמבָֹאר  ב)  ב 

ֶלֱאמּוָנה  ֶׁשַהִהְתעֹוְררּות  ִמּקֹוְצק 
ְּבִסְדֵרי  ִהְתּבֹוְננּות   ֶּדֶר ָלבֹוא  ְצִריָכה 
ַאַחר  ַרק  ָאֵכן,  ְוֵתֵרץ:  ַהְּבִריָאה? 
ְיִציַאת  ְּבִזְכרֹון  ַהֵּׂשֶכל   ֶׁשִהְזַּדֵּכ
ְלִהְתעֹוֵרר  ָאָדם  ָּכל  ָיכֹול  ִמְצַרִים, 
ְוזֹוִהי  ַּבְּבִריָאה,  ֵמִהְתּבֹוְננּות  ֶלֱאמּוָנה 
ָעֶליָה  ֶׁשִּדֵּבר  ַהְּמצּוָיה  ָהֱאמּוָנה  צּוַרת 
ָהַרְמָּב“ם. ּוְלִפיָכ קֶֹדם ְיִציַאת ִמְצַרִים 
ְיִחיֵדי  ֶׁשל  ַנֲחָלָתם  ָהֱאמּוָנה  ָהְיָתה 
ָלֶהם  ָהְיָתה  ֲחֵסָרה  ִּכי  ִּבְלַבד,  ְסֻגָּלה 

ִהְתעֹוְררּות זֹו (’ֵׁשם ִמְּׁשמּוֵאל‘ ָוֶאְתַחַּנן).

ֵּבין ְיִציַאת ִמְצַרִים ְלָפָרַׁשת ִציִצית
ַהְזָּכַרת  ֶׁשל  ִעְנָיָנּה  ָמה  ָּתְמהּו,  ַרִּבים 
ִציִצית?  ְלָפָרַׁשת  ִמְצַרִים  ְיִציַאת 
ַּבְּגָמָרא  ָלִראׁשֹוָנה  ִנְׁשֲאָלה  זֹו  ְׁשֵאָלה 
הּוא  ”ֲאִני  ֵּתְרָצה:  ֲאֶׁשר  ב),  סא  (ב“מ 

ֶׁשל  ִטָּפה  ֵּבין  ְּבִמְצַרִים  ֶׁשִהְבַחְנִּתי 
ֲאִני   – ְּבכֹור  ֶׁשל  ֶׁשֵאיָנּה  ְלִטָּפה  ְּבכֹור 
ֶׁשּתֹוֶלה  ִמִּמי  ִלָּפַרע...  ֶׁשָעִתיד  הּוא 
ְלֶצַבע  ַהּדֹוֶמה  [ֶצַבע  ִאיָלן  ָקָלא 
ְּבִבְגּדֹו  ַהִחָּלזֹון]  ִמן  ַהּמּוָפק  ַהְּתֵכֶלת 

ְואֹוֵמר ְּתֵכֶלת הּוא“.

ְיִציַאת  ֵּבין  ַלֶּקֶׁשר  נֹוָסִפים  ֶהְסֵּבִרים 
ִמְצַרִים ְלִמְצַות ִציִצית ָּכְתבּו ַרּבֹוֵתינּו:

ַאְרָּבָעה  ֵהִביא  מא)  טו  (ַּבִּמְדָּבר  ַרִׁש“י  א. 
ִעְנָיִנים ֶׁשָּבֶהם ּדֹוָמה ַהִּציִצית ִליִציַאת 
ְּכַנף  ַעל  ִנֶּתֶנת  ַהִּציִצית  א.  ִמְצַרִים: 
ַּכְנֵפי  ַעל  ֶאְתֶכם  ”ָוֶאָּׂשא  ְּכֶנֶגד  ַהֶּבֶגד 
ַּכְנפֹות  ַאְרַּבע  ב.  ד),  יט  (ְׁשמֹות  ְנָׁשִרים“ 
ֶׁשל  ְלׁשֹונֹות  ַאְרַּבע  ְּכֶנֶגד  ֵהן  ַהִּציִצית 
ְּגֻאָּלה. ג. ְּתֵכֶלת ִמְּלׁשֹון ’ִׁשּכּול‘, ְּכֶנֶגד 
ָיְצאּו  ֶׁשָּבּה  ַהְּבכֹורֹות  ִׁשּכּול  ַמַּכת 
חּוֵטי  ְׁשמֹוָנה  ד.  ִמִּמְצַרִים.  ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשָהיּו  ָיִמים  ְׁשמֹוָנה  ְּכֶנֶגד  ַהִּציִצית 

ִמיִציַאת ִמְצַרִים ַעד ְקִריַעת ַים סּוף.

יז  (סֹוָטה  ְמֻקֶּבֶצת‘  ְּב‘ִׁשיָטה  ַאף  ב. 
ֵּבין  ַהְּמַדִּמים  ִעְנָיִנים  ַּכָּמה  ֵהִביא  א) 
ֶאָחד  ַּכֲאֶׁשר  ִמְצַרִים,  ִליִציַאת  ִציִצית 
ֵמֶהם ִהּנֹו ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְמָנחֹות 
ָלָרִקיַע“.  ּדֹוָמה...  ”ְּתֵכֶלת  ב):  מג 

ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ַהְזָּכַרת   ּוְלִפיָכ
ֶׁשִּנְזֹּכר  ְּכֵדי  ִציִצית,  ְּבָפָרַׁשת  מֹוִפיָעה 
ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַהּיֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא 
ַהִּנִּסים  ֶאת  ָלנּו  ֶׁשָעָׂשה  הּוא  ַהָּכבֹוד 

ַעל ַהָּים.

ג. ַהְּגִרי“ז ִמְּבִריְסק (ְסֶטְנִסיל עה“ת סי‘ רטו) 
ָּכַתב ֶׁשָּקְבעּו ֶאת ִזְכרֹון ְיִציַאת ִמְצַרִים 
עֹל  ַקָּבַלת  ֶׁשַּמהּוָתּה  ִציִצית  ְּבָפָרַׁשת 
ִעָּקָרּה  ָּכל  ִּכי   ְלַלֶּמְד ָׁשַמִים,  ַמְלכּות 
ֶׁשל ְיִציַאת ִמְצַרִים ָהְיָתה ְּכֵדי ֶׁשְּיַקְּבלּו 
ּוְכֻנַּסח   ,ִיְתָּבַר ַמְלכּותֹו  ִיְׂשָרֵאל 
ֶאְתֶכם...  הֹוֵצאִתי  ”ֲאֶׁשר  ַהָּפסּוק: 

ִלְהיוֹ ת ָלֶכם ֵלאִקים“.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְוכֹל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ְלַבּדֹו הּוא

ע טּתַ בּבָ ה ם  מַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
מאמינ ל

ו סִספפּפּ ם
ת ’ַוּיֹאֶמר‘ (י‘) ָרׁשַ ַמע – ּפָ ְקִריַאת ׁשְ

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

ְיהּוִדי ָיָקר!
ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, 

 ַּכֲאֶׁשר ַּתֲעמֹד ְלִהְתָּבֵר
ִמִּפי ֲחֵבֶרי

ְּבִבְרַּכתְּבִבְרַּכת
"ְלָׁשָנה טֹוָבה"ְלָׁשָנה טֹוָבה

ִּתָּכֵתב ְוֵתָחֵתםִּתָּכֵתב ְוֵתָחֵתם""
ַהְקֵּפד ַלֲענֹות 
ַאֲחֵריֶהם ָאֵמן, 
ְוַרק ַאַחר ָּכ ְלָהִׁשיב
ָלֶהם ְּבאֹותֹו ַמְטֵּבַע

.ֶׁשֵּבְרכּו

ְּביֹום ַהִּדין ַהָּגדֹול, 
ֶׁשּבֹו ָּכל ְּבָרָכה ַהּיֹוֵצאת 

ִמִּפי ְיהּוִדי ִהיא 
ִּכְפַרְקִליט ַּבֲעבּוֵרנּו,

ְזכֹר ָנא 
ִּכי ֲעִנַּית 'ָאֵמן' 
ִהיא אֹות ְלִקּיּום

ַהְּבָרָכה ּוְלַקָּבָלָתּה,
ּוִבְלָעֶדיָה ֵאין
ַהְּבָרָכה
ֻמְׁשֶלֶמת.


