
רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַמּדּוַע ָּבאִתי ְוֵאין ’ִאיׁש‘ ִנְכָּבד?
”ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנוּ ִלּבֹו ִּתְקחוּ ֶאת ְּתרּוָמִתי“ (כה ב)

ֵּפֵרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ַּפַצ‘נֹוְבְסִקי ִמּלֹוְדז‘:
[ַּכָּכתּוב  ֲחִׁשיבּות  ַהְּמַסֶּמֶלת  ’ִאיׁש‘  ְלׁשֹון  ַהָּכתּוב  ָנַקט 
(ְמָלִכים א‘ ב ב): ”ְוָחַזְקָּת ְוָהִייָת ְלִאיׁש“, ּוֵפֵרׁש ַרִׁש“י (ְׁשמֹות טו 
ג): ”‘ְלִאיׁש‘ – ְלִגּבֹור“], ְלַלֶּמְד ִּכי ִאם ָראֵׁשי ָהָעם ַיְקִּדימּו 
ָלֵתת ֶאת ְּתרּוָמָתם, ִיְגְרמּו ֵהם ְּבָכ ֶׁשַאף ֶיֶתר ָהָעם ָיִרימּו 

ֶאת ְּתרּוָמָתם ַאֲחֵריֶהם.
ַעל ִּפי ָהָאמּור ִנָּתן ְלָבֵאר ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ִּבְבָרכֹות (ו ב): 
ָמָצא  ְוא  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ָּבא  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ”ְּבָׁשָעה 
’ַמּדּוַע  ב):  נ  (ְיַׁשְעָיהּו  ֶׁשֶּנֱאָמר  ּכֹוֵעס,  הּוא  ִמָּיד   – ֲעָׂשָרה  ָּבּה 
ָּבאִתי ְוֵאין ִאיׁש ָקָראִתי ְוֵאין עֹוֶנה‘“. ְוֵיׁש ְלָהִבין ִמְּפֵני ָמה 
ָנַקט ַהָּכתּוב ’ִאיׁש‘ ֲהא ַהַּטֲעָנה ִהיא ְּכַלֵּפי ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים? 
ָה‘ִאישׁ‘  ְּכַלֵּפי  ֻמְפֶנה  ַהַּכַעס  ִעַּקר  ִּכי  ְמבָֹאר,  ָהָאמּור  ּוְלִפי 
ַהּכֹל  ָהיּו  ִראׁשֹון,  ַמִּגיַע  ָהָיה  ֶׁשִאּלּו  ֶׁשֵּביֵניֶהם,  ַהִּנְכָּבד   –

’ַּפְרֵּדס יֹוֵסף‘ ְלֵמִדים ֵהיֶמּנּו.

ִכיָנה א ְּבָכל ’ֵּבית ְּכֶנֶסת‘ ׁשֹוָרה ַהּׁשְ
”ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם“ (כה ח)

ְידּוָעה ִהיא ַהְּתִמיָהה, ִּכי ִלְכאֹוָרה ָהָיה לֹוַמר ַעל ַהִּמְקָּדׁש: 
’ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוכֹו‘, ּוִמְּפֵני ָמה ָנְקָטה ַהּתֹוָרה ָלׁשֹון ’ְּבתֹוָכם‘?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ַּפַצ‘נֹוְבְסִקי ִמּלֹוְדז‘:
ַהּדֹורֹות,  ִלְכַלל  ִצּוּוי  ַאף  ִנְכָלל  ִמְקָּדׁש“  ִלי  ”ְוָעׂשּו  ַּבִּצּוּוי: 
ֲחָכִמים  ִּכּנּו  ֶׁשֲהֵרי  ְּכֵנִסּיֹות.  ָּבֵּתי  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְקִהּלֹות  ִלְבנֹות 
ֶאת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת – ’ִמְקָּדׁש ְמַעט‘ (ְמִגָּלה כט א). ְלִפיָכ א ָנַקט 
ְמִציאּות  ְּבֶעֶצם  ָּתלּוי  ֵאינֹו  ה‘  ְּכבֹוד  ֶׁשֵּכן  ’ְּבתֹוכֹו‘,  ַהָּכתּוב 
ּבֹו.  ִמְתַּפְּלִלים  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל   ְּבָכ ’ְּבתֹוָכם‘  ֶאָּלא  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית 
ּוָבא ַהָּכתּוב ְלהֹוִדיֵענּו, ִּכי ַאף ִאם ִיָּבֶנה ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ִּבְפֵאר 
ַמְקִּפיִדים  ֵאיָנם  ֶׁשִּמְתַּפְּלָליו  ְזַמן  ָּכל  ְוָנֶאה,  ָּגבֹוַּה  ָעצּום, 
ְלִהְתַּכֵּנס ּבֹו ְּבָכל יֹום ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית, ְּתִמיִדין ְּכִסְדָרן, א 

’ַּפְרֵּדס יֹוֵסף‘ ִיְׁשּכֹן ּבֹו ְּכבֹוד ה‘.

ֲחִׁשיבּוָתם ֶׁשל ַהְּמָׁשִלים ְּכֵחֶלק ִמִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה
ֶאת  ...ָלֵׂשאת  ָזָהב;  אָֹתם  ְוִצִּפיָת  ִׁשִּטים  ֲעֵצי  ַבֵּדי  ”ְוָעִׂשיָת 
ָהָארֹן ָּבֶהם; ְּבַטְּבעֹת ָהָארֹן ִיְהיּו ַהַּבִּדים א ָיֻסרּו ִמֶּמּנּו“ (כה 

יג-טו)

מּוָסר‘:  ’ֵׁשֶבט  ַּבַעל  ֵמִאיְזִמיר  ַהּכֵֹהן  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ָּכַתב 
ֶׁשל  ּוַמֲעָלָתם  ֲחִׁשיבּוָתם  ַעל  ִלְלמֹד  נּוַכל  ֵאּלּו  ִמְּפסּוִקים 
ִּדְבֵרי  ֶאת  ַהֲחָכִמים  ְמָבֲאִרים  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתם  ַהְּמָׁשִלים 
ַלֲאִביֶהם  אֹוָתם  ְמָקְרִבים   ּוְבָכ ָהָעם,  ִלְפׁשּוֵטי  ַהּתֹוָרה 
ַמִים. ּוְכִפי ֶׁשֶּנֱאָמר ַעל ְׁשמֹה ַהֶּמֶל (קֶֹהֶלת יב ט): ”ְויֵֹתר  ֶׁשַּבּׁשָ
ֶׁשָהָיה קֶֹהֶלת ָחָכם עֹוד ִלַּמד ַּדַעת ֶאת ָהָעם ְוִאֵּזן ְוִחֵּקר ִּתֵּקן 
ְמָׁשִלים ַהְרֵּבה“, ּוֵפְרׁשּו ֲחָכִמים ַּבִּמְדָרׁש (שה“ש ַרָּבה א ח): 

”ֶׁשָעָׂשה ָאְזַנִים [ָיִדּיֹות ֲאִחיָזה] ַלּתֹוָרה“.

ְוָכ ָּדַרׁש ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ַהּכֵֹהן ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב: 
”ְוָעִׂשיָת ַבֵּדי ֲעֵצי ִׁשִּטים... ָלֵׂשאת ֶאת ָהָארֹן ָּבֶהם“ – ַּתֵּקן 
ַהּתֹוָרה]  ִלְגֻדַּלת  ְּבַיַחס  ָּפׁשּוט  ְּכ‘ֵעץ‘  [ֶׁשִהָּנם  ְמָׁשִלים   ְל
ָהֲעֻמִּקים  ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְלַהְנִגישׁ  ּתּוַכל  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתם 
 – ָזָהב“  אָֹתם  ”ְוִצִּפיָת  ָהָעם;  ְּפׁשּוֵטי  ֶׁשל  ְלִלָּבם  [’ָהָארֹון‘] 
ַלְמרֹות ַּפְׁשטּוָתם ֶׁשל ַהְּמָׁשִלים, ָעֶלי ְלַיְּקָרם ּוְלַהֲחִׁשיָבם, 
 א ָיֻסרּו ִמֶּמּנּו“ – ִמּתֹו ֶׁשֵּכן: ”ְּבַטְּבעֹת ָהָארֹן ִיְהיּו ַהַּבִּדים
ת  ִּבְקֻדּׁשַ ֵהם  ִנְתַקְּדׁשוּ  ַהּתֹוָרה,  ְלַהֲעָבַרת  ִּכְכִלי  ֲחִׁשיבּוָתם 

ַהּתֹוָרה.
’ַאָּתה  ִּבְרַּכת  ֻנַּסח  ֶאת  ַהָּקדֹוׁש  ָהֲאִר“י  ֵּפֵרׁש  ִעְנָין  ְּבאֹותֹו 

חֹוֵנן‘:
”ַאָּתה חֹוֵנן ְלָאָדם ַּדַעת“ – ַאָּתה ה‘ נֹוֵתן ָחְכָמה ְּבֵלב ַאְנֵׁשי 
ּוִבְמִליָצה,  ְּבָמָׁשל  ִּדְבֵריֶהם  ֶאת  ְלַתֵּקן  [’ָאָדם‘]  ַהַּמֲעָלה 
ָהָעם  ְּפׁשּוֵטי  ַּגם   ָּכ ְיֵדי  ְוַעל   – ִּביָנה“  ֶלֱאנֹוׁש  ”ּוְמַלֵּמד 

[’ֱאנֹוׁש‘] זֹוִכים ְלָהִבין ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה.
’ִמְדַרׁש ַּתְלִּפּיֹות‘ ֵעֶר ָארֹון; ’ַׁשַער ַּבת ַרִּבים‘ 

ֲחִביָבה ְּתִפָּלָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ַהָּמקֹום
ְלָחן ֶלֶחם ָּפִנים ְלָפַני ָּתִמיד“ (כה ל) ”ְוָנַתָּת ַעל ַהּׁשֻ

ַהּכֲֹהִנים  ָהיּו  ָהְרָגִלים  ֶׁשִּביֵמי  ְמבָֹאר,  ב)  (כו  ֲחִגיָגה  ְּבַמֶּסֶכת 
ֶלֶחם  ֶאת  ָהֶרֶגל  עֹוֵלי  ֶׁשִּיְראּו  ְּכֵדי  ְלָחן  ַהּׁשֻ ֶאת  ַמְגִּביִהים 
ִלְפֵני  ִחַּבְתֶכם  ”ְראּו  ָלֶהם:  אֹוְמִרים  ְוָהיּו  ֶׁשָעָליו,  ַהָּפִנים 
ַהָּמקֹום“ – ֶׁשַּגם ְלַאַחר ֶׁשָחְלפּו ְׁשמֹוָנה ָיִמים, ִמִּסּדּורוֹ ְוַעד 

ִסּלּוקוֹ, נֹוַתר ַהֶּלֶחם ַחם ְּכִאּלּו ֶנֱאָפה ָּכֵעת.
ִלְפֵני  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ִחָּבָתם  ַעל  זֹו  ֻעְבָּדה  מֹוִכיָחה  ֵּכיַצד 

ַהָּמקֹום?
ֵּבֵאר ַרִּבי ַנְפָּתִלי ַּכ“ץ ַרָּבּה ֶׁשל ְפַרְנְקפּוְרט:

יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶׁשָאַמר  הּוָבא  א)  עו  (יֹוָמא  ַּבְּגָמָרא 
יֹום  ְּבָכל  ַהָּמן  ֶאת  ְלִיְׂשָרֵאל  ה‘  ֶׁשהֹוִריד   ְלָכ ְטָעִמים  ְׁשֵני 
ְוא הֹוִרידֹו ַאַחת ְלָׁשָנה ְּבַכּמּות ֶׁשַּתְסִּפיק ְלָׁשָנה ְׁשֵלָמה, 
ָנה: א.  ִּכְתבּוָאה ַהִּנְקֶצֶרת ַּפַעם ַאַחת ְּבָׁשָנה ַּבֲעבּור ָּכל ַהּׁשָ
ָחֵפץ ה‘ ִּבְתִפּלֹוֵתיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאּלּו ָהָיה ַהָּמן יֹוֵרד ָלֶהם 
ַּפַעם ַאַחת ְּבָׁשָנה, א ָהיּו ְצִריִכים ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַּפְרָנָסָתם 
ָנה. ב. ַהָּמן ָהָיה ֶנֱאָכל ְּכֶׁשהּוא ַחם, ְוִאּלּו ָהָיה  ְּבֶמֶׁש ָּכל ַהּׁשָ

יֹוֵרד ַּפַעם ַאַחת ְּבָׁשָנה – א ָהָיה ֻחּמֹו ִנְׁשַמר.
ְּכִפי  ִּכי  ְלִיְׂשָרֵאל,  ִלְרמֹז  ַהּכֲֹהִנים  ִכּּוְנּו  ְלָחן  ַהּׁשֻ ְּבַהְגָּבַהת 
ֶׁשֶּלֶחם ַהָּפִנים ִנְׁשַמר ְּבֻחּמֹו ְלֶמֶׁש ְׁשמֹוָנה ָיִמים, ָּכ ְּבַוַּדאי 
ָנה ֻּכָּלּה. ְוִאם  ָיכֹול ָהָיה ה‘ ִלְׁשמֹר ֶאת ַהָּמן ְּבֻחּמֹו ְלֶמֶׁש ַהּׁשָ
הּוא  יֹום,  ְּבָכל  ַהָּמן  ֶׁשָּיַרד   ְלָכ ַהַּטַעם  ֶׁשִעַּקר  ִנְמָצא  ֵּכן, 
ְוֶזהּו:  ַהָּמקֹום,  ִלְפֵני  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ְּתִפָּלָתם  ֶׁשֲחִביָבה  ִמְּפֵני 

”ְראּו ִחַּבְתֶכם ִלְפֵני ַהָּמקֹום“.
’ֵעדּות ְּביֹוֵסף‘ [ְלר“י ִאיִטיְנָגא, זֹוְלְצָּבאךְ תק“א] ָּפָרַׁשת ַוִּיְקָרא 

ְּתִפָּלה ַעל ֲעִׁשירּות ְצִריָכה ִלְהיֹות 
ְּבאֶֹפן ֶׁשל ’ָּפִנים ְּבָפִנים‘

ְלָחן ֶלֶחם ָּפִנים ְלָפַני ָּתִמיד“ (כה ל) ”ְוָנַתָּת ַעל ַהּׁשֻ
ְּכָלל ָחׁשּוב ִּבְתִפָּלה ָּדַרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר ִמָּפסּוק ֶזה:

ַּכֲאֶׁשר ְמַבֵּקׁש ָהָאָדם ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשִּיֵּתן לֹו ַּפְרָנָסה 
ְּכִפי ַהִּנְצָר לֹו ְלַחּיֹותֹו – ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹשׁ, ֲאַזי ָיכֹול 
הּוא  ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם  ַעְצמֹו.  ְלטֹוַבת  ְּתִפָּלתֹו  ֶאת  ְלַכּוֵן  הּוא 
ְמַבֵּקׁש ֲעִׁשירּות ַרָּבה – חֹוָבה ָעָליו ְלַכּוֵן ֶׁשְּמַבֵּקׁש זֹאת ְּכֵדי 

ְלַהְרּבֹות ְּבָממֹונֹו ְּכבֹוד ָׁשַמִים.
ְּכֶׁשַאָּתה   – ְלָחן“  ַהּׁשֻ ַעל  ”ְוָנַתָּת  ַהָּכתּוב:  ֶׁשָאַמר  ֶזהּו 
ִמְתַּפֵּלל ַעל ֲעִׁשירּות, ַּכְּמבָֹאר ַּבְּגָמָרא (ב“ב כה ב): ֶׁשַהְּמַבֵּקׁש 
ֲאַזי  ְלָחן,  ַהּׁשֻ ְמֻמָּקם  ֶׁשּבֹו  ָצפֹון  ְלַצד  ָּפָניו  ְיַכּוֵן  ר  ְלִהְתַעּׁשֵ
[ָּדְפנֹוָתיו]  ָּפָניו  ֵׁשם  ַעל   ָּכ ֻּכָּנה  ָּפִנים“  ”ֶלֶחם  ֶׁש:  ְּכִפי 
ַהְמֻּכּוָנֹות זֹו ְּכֶנֶגד זֹו (ַרִׁש“י ְלֵעיל פס‘ כט), ָּכ, ְּבִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה, 
ְלַמַען   – ָּתִמיד“  ”ְלָפַני  ְמֻכּוֶֶנת:  ִלְהיֹות  זֹו   ְּתִפָּלְת ְצִריָכה 
ַהָּקדֹוׁש  ַאף  ֶׁשֲהֵרי   .ַעְצְמ ְּכבֹוד  ְלַמַען  ְוא  ָׁשַמִים  ְּכבֹוד 
ָּברּו הּוא ֵאינֹו ֵמיִטיב ִעְּמ ִלְכבֹודֹו, ֶאָּלא ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָחֵפץ 

.ְּבטֹוָבְת
’ָחְכַמת ַהּתֹוָרה‘ עמ‘ שסה 

’ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע‘
ְלָחן ֶלֶחם ָּפִנים ְלָפַני ָּתִמיד“ (כה ל) ”ְוָנַתָּת ַעל ַהּׁשֻ

ְּבַתְרּגּום יֹוָנָתן (ְלַהָּלן מ ד) ְמבָֹאר ִּכי ְׁשֵנים ָעָׂשר ַלֲחֵמי ַהָּפִנים, 
ָצדֹוק  ַרִּבי  ְוָאַמר  הֹוִסיף  ָבִטים.  ַהּׁשְ ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ְּכֶנֶגד  ָהיּו 
ֱאֵקינוּ‘  ’ֶאָחד  ַּבִּפּיּוט  ַהַּפְיָטן  ָרַמז   ְלָכ ִּכי  ִמֻּלְּבִלין,  ַהּכֵֹהן 
ַהֶּנֱאָמר ְּבֵסֶדר ַהַהָּגָדה: ”ְׁשֵנים ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע... ָׁשִנים ָעָׂשר 
ִׁשְבַטָּיא“. ְּכלֹוַמר: ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֻּמְזָּכר ַהִּמְסָּפר ְׁשֵנים ָעָׂשר, 
ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ְּכֶנֶגד  ְמֻכּוָן  ַהִּמְסָּפר   – ַהָּפִנים  ֶלֶחם  ְּכֻדְגַמת 

ָבִטים. ַהּׁשְ
’ְּפִרי ַצִּדיק‘ ֱאמֹר אֹות יא 

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ּבד?

כה ב

ני ּפְ ם

’ָאֵמן‘ – ַהְּתרּוָמה ַהֲחׁשּוָבה ְּביֹוֵתר
”ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחוּ ִלי ְּתרּוָמה ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש 

ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנוּ ִלּבֹו“ (כה ב)
ְּתרּוָמה“  ִלי  ְוִיְקחוּ  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ”ֶאל  ַהֵּתבֹות:  סֹוֵפי 
ִהיא  ’ָאֵמן‘  ֶׁשֲעִנַּית   ְלָכ ֶרֶמז  ’ָאֵמן‘,  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֵהם 
ַה‘ְּתרּוָמה‘ ַהֲחׁשּוָבה ְּביֹוֵתר. ּוְכִדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש (דב“ר ז 
א): ”ֵאין ָּגדֹול ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵתר ֵמ‘ָאֵמן‘ 
ָּכל  ”ֵמֵאת  ֵּתָעֶנה  ֶׁשִהיא  ּוִבְלַבד  עֹוִנין“,  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל 

ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנוּ ִלּבֹו“, ְּכלֹוַמר: ְּבַכּוַָנת ַהֵּלב. 
’ְּבֵני ְׁשמֹה‘ 

רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ 265ּפָ תשע"ט

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ָרָשׁה ּפָ ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים

ף‘

ָרזְקָּדׁש: 

ְדַר

ּומה ַהֲחׁשּוָבה
רּומ

ררִרממ ממֵמֵ
ר פפּפָ בּבפַַ ים

ַלֲענֹות   ָצִרי ְּתִפָּלה  ָּכל  ”קֶֹדם 
ִּכי  ְּבַכָּוָנה...  ’ָאֵמן‘  ְּפָעִמים  צ‘ 
ַּבֲעִנַּית צ‘ ֲאֵמִנים הּוא ּפֹוֵתַח ֶאת ג‘ 
ַהְּתִפָּלה,  עֹוֶבֶרת  ֶׁשַּבֲעָדם  ַהְּׁשָעִרים 
ִמָּכל  ּוְבָרָכה  ֶׁשַפע  ִנְׁשַּפע  ְוַדְרָּכם 

ָהעֹוָלמֹות ָלעֹוָלם ַהַּתְחּתֹון“.
’ּתֹוְלדֹות ַאֲהרֹן‘ [ְלָהְרַה“ק ַרִּבי ַאֲהרֹן ִמִּז‘יטֹוִמיר] ׁשֹוְפִטים
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ָלַאֲחרֹוָנה  ֵאֵלינּו  ִנְׁשַלח  ֶׁשִּלְפֵניֶכם  ַהְּמַרֵּגׁש  ַהִּסּפּור 
ַּבֲעִנַּית  ּוְלִהְתַחֵּזק  ְלַחֵּזק  ֶׁשָּזְכָתה  ְיָקָרה  ִמַּתְלִמיָדה 
ַהֵּסֶפר  ְּבֵבית  ֱאמּוִנים‘  ’ְּבֵני  ְּפִעילּות  ְּבִמְסֶּגֶרת  ’ָאֵמן‘ 
ָעמֹק  ֶקֶׁשר  ָּתִמיד  ָחָׁשה  ִהיא  לֹוֶמֶדת.  ִהיא  ֶׁשּבֹו 
ְלִמְצָוה ֲחׁשּוָבה זֹו, ְּבִעְקבֹות ָהֻעְבָּדה ִּכי ָסָבּה ַהָּדגּול 
ְמָעה  ּׁשָ ָרַחׁש ְלִמְצָוה זֹו ָּכבֹוד ְמֻיָחד. אּוָלם ַרק ִמּׁשֶ
ֶאת ַהִּסּפּור ַהְּמַרֵּתק ָהעֹוֵמד ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּיַחס ַהְּמֻיָחד 
ַהּתֹוָדה  עֶֹמק  ֶאת  ֵהִביָנה  ַלִּמְצָוה,  ָסָבּה  ֶׁשֶהֱעִניק 
ְּנָתה ֶאת ַחֵּיי  ֶׁשִהיא ַחֶּיֶבת ְלִמְצַות ָהָאֵמן, ִמְצָוה ֶׁשּׁשִ

ִמְׁשַּפְחָּתּה ְלא ֶהֵּכר. ְוָכ ִהיא ְמַסֶּפֶרת:
ֵמָאז ְיֵמי ַיְלדּוִתי, ָּתִמיד ָרִציִתי ִלְהיֹות ְּכָסִבי ַהָּיָקר, 
’ָאֵמן‘ ָהְיָתה ַנֲעֵנית ִמִּפיו ְּבִחיל ּוִבְרָעָדה,  ֲאֶׁשר ָּכל 
ְלִהְתַנֵהג  ִהְתַּבַּיְׁשִּתי  זֹאת.  ַלֲעׂשֹות  ָחַׁשְׁשִּתי  אּוָלם 
ִהְתַיֲחָסה  ֶטֶרם  ֶׁשְּלַצֲעִרי  ֵמַהֶחְבָרה  ׁשֹוֶנה  ְּבאֶֹפן 
ְלִמְצָוה זֹו ְּבאֹותֹו ָּכבֹוד ִויָקר ֶׁשָרַחׁש ָלּה ָסִבי. ַעד 
ֶׁשִהַּגְעֶּתם ַאֶּתם, ’ְּבֵני ֱאמּוִנים‘, ְוֶהְחַזְרֶּתם ֶאת ֲעֶטֶרת 
’ָאֵמן‘ ְלָיְׁשָנּה. ָּכ ֶׁשַּכּיֹום, ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמְקִּפיד  ֲעִנַּית 
ָּכָראּוי ַעל ֲעִנַּית ’ָאֵמן‘, הּוא ֶזה ֶׁשָּצִרי ְלִהְתַּבֵּיׁש... 

ַאְׁשֵריֶכם ֶׁשְּזִכיֶתם ְלַהְרּבֹות ְּכבֹוד ָׁשַמִים.
ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְּבִמְצַות  ְלִהְתַחֵּזק  ָזִכיִתי  ִּבְזכּוְתֶכם 
ִּבְפֵניֶכם,  ְלַהִּביַע  ֶׁשָעַלי  ַהּתֹודֹות  ּוְלַצד  ִּכְׁשִאיָפִתי, 
ִּבְרצֹוִני ְלַׁשֵּתף ֶאְתֶכם ְּבִסּפּור ִאיִׁשי ְמֻיָחד ֶׁשִּסְּפָרה 
ָּבת ָהַאֲחרֹוָנה, ְלַאַחר ֶׁשִּבַּקְׁשִּתי ִמֶּמָּנה  ִלי ָסָבִתי ַּבּׁשַ
ֶנֶעְנָתה  ִהיא  ַחר.  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ַאַחר  ’ָאֵמן‘  ַלֲענֹות 
ְּבִהְתַרְּגׁשּות ְלַבָּקָׁשִתי ְוַאף ָּדְמָעה ּתֹו ְּכֵדי ֲאִמיַרת 

ַהְּבָרכֹות. ּוִמֶׁשִּּסַּיְמִּתי ָאְמָרה ִלי:
”ֶּבַטח ַאְּת מּוַדַעת ָלֻעְבָּדה ֶׁשָּסֵב ִהְקִּפיד ְמאֹד ַעל 
ִהְמִׁשיָכה:  ְוַסְבָּתא  ְּברֹאִׁשי,  ִהְנַהְנִּתי  ָאֵמן“.  ֲעִנַּית 
ִלְׁשמַֹע  ֲהִתְרִצי  ְמֻיֶחֶדת,  ִסָּבה  זֹו  ַלַהְקָּפָדה  ”ָהְיָתה 

ֶאת ַהִּסּפּור?“ 
”ְּבַוַּדאי!“ ֵהַׁשְבִּתי, ְוַסְבָּתא ִסְּפָרה:

ָּפִליט  ְּכַנַער  ַהּשֹׁוָאה  ְלַאַחר  ָלָאֶרץ  ִהִּגיַע  ”ַסָּבא 
ַּגְלמּוד ִמָּכל ִמְׁשַּפְחּתֹו, ַאַחר ֶׁשִאֵּבד ֶאת ָּכל ְקרֹוָביו 
ָקִׁשים.  ָהיּו  ַהְּזַמִּנים  ָהֲאֻּיָמה.  ַהִּמְלָחָמה  ִּבְׁשנֹות 
ֻּכְּנסּו  ְנָעִרים  ְוַאְלֵפי  ֵמאֹות  עֹוד  ִעם  ַיַחד  ַסָּבא, 
ִצּיֹוִנּיֹות,  ְּתנּועֹות  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשֻאְרְגּנּו  ַמֲעָבר  ְּבַמֲחנֹות 
עֹל.  ְּפִריַקת  ֶׁשל  ֲאִויָרה  ָׂשְרָרה  ֶׁשָּבֶהם  ַמֲחנֹות 
ַהָּקָׁשה,   ַהֶּדֶר ָּכל  ֶאת  ִאּתֹו  ֶׁשָּצַעד  ַהָּיָׁשן  ַהִּסּדּור 
ְלַאֲחֶריָה,  ֶׁשָּבאּו  ּוַבְקָּׁשִיים  ַהִּמְלָחָמה   ְּבַמֲהַל

ִנְׁשַּכח ִמִּלּבֹו ְונֹוַתר ָטמּון ְּבַמֲעַמֵּקי ַהִּמְזָוָדה.
ֶׁשל  ְוֶרֶגׁש  ַהָּיָׁשן  ַּבִּסּדּור  ַסָּבא  ִנְזָּכר  ְלַפַעם  ִמַּפַעם 
א  הּוא  ּובֹוֵדד  ָצִעיר  ְּכַנַער  אֹותֹו.  ֵהִציף  ּבּוָׁשה 
ֵהֵעז  ּוְכֶׁשהּוא  ַהַּמְדִריִכים.  ִּפי  ֶאת  ְלַהְמרֹות  ֵהֵעז 
ְלׂשֹוֵחַח ִעָּמם ַעל ַהּנֹוֵׂשא ֶׁשּכֹה ֵהִעיק ָעָליו, ָאְמרּו 

לֹו ְּבֶנֱחָרצּות ּוְבַתִּקיפּות:
’ַהִּסּדּור ֶׁשְּל ָהָיה ֶהְכֵרִחי ַּבּגֹוָלה. ַּבּגֹוָלה ְׁשַמְרֶּתם 
ָּכאן  ֵמר.  ִּתּׁשָ ְּכַעם  ֶׁשֶּזהּוֵתנּו  ְּכֵדי  ַהִּמְצוֹות  ָּכל  ַעל 
ְוֵאין  ִהִּגיָעה,  ְּכָבר  ַהְּגֻאָּלה  ַהְּיהּוִדית.  ַּבּמֹוֶלֶדת  ָאנּו 
ָּכל צֶֹר ְּבַסְמָמִנים ִחיצֹוִנִּיים ְּכֵדי ְלִהָּבֵדל ּוְלַהְפִּגין 

ֶאת ְזהּוֵתנּו ַהְּיהּוִדית‘.
ִמֶּמָּנה  ָיַרד  ַהּקֶֹדׁש,  ֶאֶרץ  ְּבחֹוֵפי  ָהֳאִנָּיה  ְּכֶׁשָעְגָנה 
ְרכּוׁשֹו  ֶׁשָהְיָתה  ַהִּמְזָוָדה  ּוְרִחימּו.  ִּבְדִחילּו  ַסָּבא 
ַהָּיִחיד ֲאחּוָזה ְּבָידֹו, ּוְתחּוָׁשה ְמַרֶּגֶׁשת ָּפְׁשָטה ְּבָכל 

ּגּופֹו.  
ֶׁשִּצְּפָתה  ַה‘ְּגֻאָּלה‘  ִּכי  ָלַדַעת  ַסָּבא  נֹוַכח  ַהְּזַמן  ִעם 
ֶׁשָעֶליָה  ֵמַהְּגֻאָּלה  ְּבַתְכִלית  ׁשֹוָנה  ָהְיָתה  ָּבָאֶרץ  לֹו 
ְרחֹוִקים  ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ָאז,  ַּבֵחיֶדר,  ַהְּמַלֵּמד  ִּדֵּבר 
ְּבַתְכִלית  ׁשֹוָנה  ָהְיָתה  ַּגם  ִהיא  ַהִּמְלָחָמה.  ֶׁשִּלְפֵני 
ּוְזֵקָניו.  הֹוָריו  ְּבֵבית  ָּגַדל  ַּגְעּגּוֶעיָה  ֶׁשַעל  ֵמַהְּגֻאָּלה 
ְמאָֹרעֹות  ָּבּה  ָהיּו  ְּתכּופֹות,  ַאְזָעקֹות  ָּבּה  ָהיּו 
ִּבְטחֹוִנִּיים ֶׁשָּגבּו ְמאֹות ָקְרָּבנֹות, ְוָהְיָתה ָּבּה ֲאִויָרה 

ֶׁשל ְּפִריַקת עֹל ִמְצוֹות, ַרֲחָמָנא ִליְצָּלן.
ָהֲאִויָרה  ְלִהְתַאְקֵלם;  ה  ִהְתַקּׁשָ הּוא  ַּבִּקּבּוץ  ַּגם 
ַה‘ִּיְׂשְרֵאִלית‘ ּפֹוֶרֶקת ָהעֹל ָהְיָתה ָזָרה לֹו. הּוא ִחֵּפׂש 
ָׁשַאל  הּוא  ִלְמצֹא.  ה  ִהְתַקּׁשָ  ַא  ַהְּסַב ִמן  מֹוָצא 
ֶׁשֵאֶליָה  ַהְּגֻאָּלה  ִהיא  זֹו  ’ְוִכי  ַּפַעם:  א  ַעְצמֹו  ֶאת 

ִיַחְלנּו?‘ ַא ְׁשֵאָלתֹו נֹוְתָרה ְלא ַמֲעֶנה.
ַהּבֶֹקר  ְּבאֹותֹו  ַהְּבָקִרים.  ְּבַאַחד  ִהְתַרֵחׁש  ַהִּמְפֶנה 
ַהּיֹום  ִּכי  ַּבִּקּבּוץ  ַהְּנָעִרים  ְלָכל  ַהַּמְדִריִכים  רּו  ִּבּׂשְ

ָהִעְבִרית  ’ָהִעיר  ָאִביב.  ְלֵתל  ְלִטּיּול  יֹוְצִאים 
ֶׁשל  ְוִלּבֹו  ְּבַגֲאָוה,   ַהַּמְדִרי ִהְכִריז  ָהִראׁשֹוָנה!‘ 
ֶזה  ִמִּטּיּול  אּוַלי  יֹוֵדַע,  ִמי  ְּבִצִּפָּיה;  ִהְתַמֵּלא  ַסָּבא 
ִּתְצַמח ַהְּיׁשּוָעה, אּוַלי ָּכאן ַיְׂשִּכיל ִלְראֹות ֶאת ִניָצֵני 

ַהְּגֻאָּלה ֶׁשֵאֶליָה ִיֵחל ְּבָכל ִלּבֹו.
ַהְּנָעִרים  ְוָכל  ַהָּים,  ִלְׂשַפת   ָסמּו ָעַצר  ָהאֹוטֹוּבּוס 
ִמֲהרּו ָלֶרֶדת ַהְיֵׁשר ֶאל ַהחֹוף. ַסָּבא, ְלֻעָּמָתם, א 
ִמֵהר... הּוא ִנֵּצל ֶרַגע ֶׁשל חֶֹסר ְּתשֹּוַמת ֵלב ְוָחַמק 

.ִמַּתַחת ֵעיָניו ַהּבֹוְלׁשֹות ֶׁשל ַהַּמְדִרי
ִהְבִחין  ָאִביב,  ֵּתל  ִּבְרחֹובֹות  ׁשֹוְטטּות  ְּכֵדי   ּתֹו
ַחּלֹונֹות  ַּבַעל  ּוַמְרִׁשים,  ָּגדֹול  ְּבִמְבֶנה  ְלֶפַתע 
ְּגבֹוִהים. ָהָיה ֶזה ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָהָראִׁשי ֶׁשל ְצפֹון ֵּתל 
ָאִביב. ַסָּבא ִנְכַנס ְלתֹוכֹו ַּבָּלאט, ְוַהִּמְתַּפְּלִלים ִקְּבלּו 
ְּבַאַחד  הֹוִׁשיבֹו  ְּדהּוא  ָמאן  ָּפִנים.  ִּבְמאֹור  ָּפָניו  ֶאת 
ַהְּמקֹומֹות, ֵהִניַח ִּכָּפה ַעל רֹאׁשֹו ְוהֹוָרה לֹו ְּבֶאְצָּבעֹו 

ַעל ַהָּמקֹום ַּבִּסּדּור ֶׁשּבֹו ָאֲחזּו ַהִּמְתַּפְּלִלים.
ָהָיה ֶזה ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה. ַסָּבא 
ִמְתנֹוֲעִעים  ַהִּצּבּור  ָּכל  ִּכי  ְוִהְבִחין  ְסִביבֹו  ִהִּביט 
ֻמָּכר  ֵמֵהיָכן  ְלִהָּזֵכר  ִנָּסה  הּוא  ְּבַלַחׁש.  ּוְמַמְלְמִלים 

לֹו ַהַּמֲחֶזה, אּוָלם א ִהְצִליַח.
ַסָּבא  “ץ.  ַהּׁשָ ֲחָזַרת  ִּבְרכֹות  ֶאת  ִהְתִחיל  ַהַחָּזן 
ְּכֶׁשִּנְׁשְמָעה  אּוָלם  ִהְתַחֵּבר,  א  ַוֲעַדִין  ִהְקִׁשיב 
הּו ָזע ְּבִלּבֹו.  ְלֶפַתע ’ָאֵמן‘ רֹוֶעֶמת ִמִּפי ַהִּצּבּור, ַמּׁשֶ
ּוַבִּזְכרֹונֹות  ָהְרחֹוִקים  ַּבָּיִמים  ַאַחת  ְּבַבת  ִנְזַּכר  הּוא 
ְוֵאיֶנּנּו.  ֶׁשָהָיה  ָלעֹוָלם  ְוַהַּגְעּגּוַע  ַהְּכֵאב  ֲאפּוֵפי 
 ְּבֶמֶׁש ַהְצָלָחה  ְלא  ְלַהְדִחיָקם  ֶׁשִּנָּסה  ִזְכרֹונֹות 
ָּכל  ֶאת  ֵהִציפּו  ֵהם  ְוַעָּתה  ָהַאֲחרֹונֹות,  ִנים  ַהּׁשָ

ֵיׁשּותֹו.
ֶאל ָה‘ָאֵמן‘ ַהָּבָאה הּוא ִהְצָטֵרף ְּכָבִקי ְוָרִגיל, ְּבקֹול 
ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ַלֲענֹות  ָרִגיל  ֶׁשָהָיה  ְּכִפי  ּוְבֶרֶגׁש, 
ִּבְמחֹוזֹות ַיְלדּותֹו. ֵעיָניו ָהיּו ֲעצּומֹות, ַא ַהְּדָמעֹות 
ִהְצִליחּו ִלְבקַֹע ַּבֲעָדן ַהחּוָצה, ׁשֹוְטפֹות ַיַחד ִעָּמם 
ִנים  ַהּׁשָ  ְּבַמֲהַל ֶׁשָחׁש  ְוָהִרחּוק  ַהְּכֵאב  ָּכל  ֶאת 

ַהְּספּורֹות ֶׁשָּבֶהן ֻנַּתק ְּבַעל ָּכְרחוֹ ִמן ַהָּמסֶֹרת.
ִמֵּבית  ְלִהָּפֵרד  ה  ִהְתַקּׁשָ ְוַסָּבא  ִהְסַּתְּיָמה,  ַהְּתִפָּלה 
ִנים ָהַאֲחרֹונֹות,  ֵאָלה ֶׁשִּנְקָּרה ְּבמֹחוֹ ַּבּׁשָ ַהְּכֶנֶסת. ַהּׁשְ

ָׁשָבה ְוָצָפה ַעָּתה ְלֶנֶגד ֵעיָניו ִּבְמלֹוא ֻעָּזּה.
ָזֵקן  ִּבְכֵאב  ָׁשַאל  ַהֻּמְבַטַחת?‘  ַהְּגֻאָּלה  ִהיא  ’ֵהיָכן 
ֲהדּור ָּפִנים ֶׁשָעַמד ָלֵצאת ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ’ֵהיָכן ִהיא 
אֹוָתּה ְּגֻאָּלה ֶׁשִהְבִטיחּו ָלנּו ֶׁשִּנְרֶאה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ְּכֶׁשָהִיינּו ְּבַמֲחנֹות ָהֲעקּוִרים ְוֶׁשָעֶליָה ִּדְּברּו ָּבֳאִנָּיה 

ְּבַדְרֵּכנּו ֵהָּנה?‘
ְוָאַמר  ְוַהְמַּלְּטפֹות  ַהַחּמֹות  ֵעיָניו  ֶאת  ּבֹו  ָנַתן  ַהָּזֵקן 

לֹו:
ַעְכָׁשו.  ְּכָבר  ָּכאן,  ִנְמֵצאת  ַהְּגֻאָּלה  ַהָּיָקר!  ’ַנֲעִרי 
ָקם  ַעָּתה  ֶׁשֶּזה  ַאף  ַעל  ְּבָגלּות,  ֶׁשָאנּו  ַאף  ַעל 
ֵאירֹוָּפה,  ַיֲהדּות  ַהְׁשָמַדת  ַהּנֹוָרא,  ֵמַהֻחְרָּבן  ַעֵּמנּו 
ַהְּגֻאָּלה ַקֶּיֶמת ְּבֵלב ָּכל ְיהּוִדי ַמֲאִמין, ָהעֹוֵמד ְּבֵבית 
ָהָאֶרץ  ֲעבֹוַדת  א  ִּבְדֵבקּות.  ’ָאֵמן‘  ְועֹוֶנה  ַהְּכֶנֶסת 
ְּבִמי  ַהְּתִמיָמה  ָהֱאמּוָנה  ִאם  ִּכי  ַהְּגֻאָּלה,  ֶאת  ָּתִביא 
ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם. ְּכֶׁשעֹוִנים ָאֵמן ּוְבָכ ְמַחְּבִרים 
ֲאַזי  ַאַחת,  ַלֲחִטיָבה  ְוֶהָעִתיד  ַההֹוֶוה  ֶהָעָבר,  ֶאת 
ֵאֵלינּו  ָהעֹוֶבֶרת  ָהֱאמּוָנה  ְלַׁשְרֶׁשֶרת  ִמְתַחְּבִרים 
ִמּדֹוֵרי ּדֹורֹות, ּוֻמְבָטח ָלנּו ִּכי ְּבָקרֹוב ִנְזֶּכה ִלְראֹות 

ֶאת ַּפֲעֵמי ָמִׁשיַח‘.
ַסָּבא א ָחַזר ַלִּקּבּוץ ְּבאֹותֹו ַהּיֹום, ְוַגם א ַּבָּיִמים 
 ֶֹׁשְּלַאַחר ִמֵּכן. הּוא ָעַבר ַמַּסע ַחִּיים ְמַטְלֵטל ְוָאר
ְמֵלִאים,  ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ַחֵּיי  ְלִקּיּום  ָׁשב  ֶׁשְּבִסּיּומֹו 

ְוַאף ֵהִקים ִמְׁשָּפָחה ְלִתְפֶאֶרת.
ִמְצַות  ֶאת  ֶזה,  ְלָכל  אֹותֹו  ֶׁשֵהִביָאה  ַהִּמְצָוה  ֶאת 
ָיָמיו  סֹוף  ַעד  ָׁשַכח.  א  ֵמעֹוָלם  הּוא  ָאֵמן,  ֲעִנַּית 
הּוא ִהְקִּפיד ַעל ֲעִנָּיָתּה ְוַאף עֹוֵדד ֲאֵחִרים ַלֲעׂשֹות 

ְּכמֹותֹו.
ִסְּיָמה  ְּבַדְרּכֹו!“  ִלְצעֹד  ֶׁשָּזִכית  ֶנְכָּדִתי,   ,ַאְׁשַרִי
ִּדְמָעה  ָזְלָגה  ּוֵמֵעיָנּה  ַהַּמְפִעים  ִסּפּוָרּה  ֶאת  ַסְבָּתא 

ִנְרֶּגֶׁשת.

הֹוָדָאה ּכֹוֶלֶלת ַעל ָּכל ַהּטֹובֹות
ָהָאֶרץ  ִּבְרַּכת   ְּבתֹו ֶׁשֵּפַרְטנּו  ְלַאַחר 
ַּכָּמה ְוַכָּמה הֹוָדאֹות ַעל טֹובֹות ַרּבֹות 
ְוַהּפּוִרים  ַהֲחֻנָּכה  ּוִביֵמי  ה‘,  ֶׁשְּגָמָלנּו 
ָאנּו מֹוִסיִפים ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ַרּבֹות 
ֶאת  ָאנּו  ְמַסְּיִמים  יֹום,  ֶׁשל  ֵמִעְנָינֹו 
”ְוַעל   – ּכֹוֶלֶלת  ְּבהֹוָדָאה  ַהְּבָרָכה 
 .“ָל מֹוִדים  ֲאַנְחנּו  ֱאֵקינוּ  ה‘  ַהּכֹל 
ֶׁשָּכ הֹורּונוּ ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
 (ְּבָרכֹות מט א): ”ַרִּבי ַאָּבא אֹוֵמר: ָצִרי
 – ָוסֹוף“  ְּתִחָּלה  הֹוָדָאה  ָּבּה  ֶׁשּיֹאַמר 
”ְוַעל  ּוְלַבּסֹוף:   ,“ְל ”נֹוֶדה  ִּבְתִחָּלה: 

.“ַהּכֹל... ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָל
ָלנּו  ִנֶּתֶנת  זֹו  ּכֹוֶלֶלת  ְּבהֹוָדָאה 
ּוְלַהְרִּגיׁש  ַלֲחׁשֹב  ְמֻיֶחֶדת  ִהְזַּדְּמנּות 
ַחָּיִבים  ֶׁשָאנּו  ַהּטֹוב  ַהָּכַרת  ּגֶֹדל  ֶאת 
ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ְּכַלל ַהּטֹובֹות 
יֹום,  ְּבָכל  ָעֵלינּו  ֶׁשַּמְרִעיף  ְוַהֲחָסִדים 
ְּבַנַחת  ְּבעֹוָלמֹו  ִלְחיֹות  ֶׁשּנּוַכל  ְּכֵדי 

ּוִבְרָוָחה.
ָהֲעבֹוָדה‘  ְוׁשֶֹרׁש  ’ְיסֹוד  ַּבַעל  ָּכַתב 
ֶׁשִּיֵּתן   ָצִרי ”ּוְבַוַּדאי  פ“ט):  ז‘  (ַׁשַער 
ֲעצּוָמה  הֹוָדָאה  ִנית  ַהּׁשֵ זֹו  ְּבהֹוָדָאה 
ְויֹוֵתר.  יֹוֵתר  ּוְבִלּבֹו  ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו 
ַהּטֹובֹות  ָּכל  ַעל  ְּכָלִלית  הֹוָדָאה 
ְּדָבָריו   ּוְבֶהְמֵׁש ֵהָּנה“.  ַעד  ֶׁשָּזַכר 
ִנְתְקָנה  זֹו  ֶׁשְּבָרָכה  ּוֵפֵרׁש  הֹוִסיף 
ָלנּו ְּכִמְנַהג ָהעֹוָלם; ְּבבֹואֹו ֶׁשל ִאיׁש 
ֶׁשָּגַמל  טֹובֹות  ַעל  ְלֵרֵעהּו  ְלהֹודֹות 
ִעּמֹו, ִּבְתִחָּלה ּפֹוֵתַח ִּבְלׁשֹון הֹוָדָאה: 
ִלי  ֶׁשָּגַמְלָּת  ַעל  ְיִדיִדי   ְל ֲאִני  מֹוֶדה 
ַהּטֹובֹות  ָּכל  ֶאת  ּוְמָפֵרט   ,ְוָכ  ָּכ
מֹוִסיף  ֶׁשהּוא  ּוְכָכל  ִעּמֹו,  ֶׁשָּגַמל 
ִמְתַּגְּבִרים   ָּכ ַהּטֹובֹות,  ֶאת  ְלָפֵרט 
ְּבִלּבֹו ִרְגׁשֹות ַההֹוָדָאה. ַעד ֶׁשְּבֶטֶרם 
ֶׁשֹּלא  ָיכֹול  ֵאינֹו  ֵמֵרֵעהּו  הּוא  ִנְפַרד 
ְלהֹוִסיף ּוְלהֹודֹות לֹו ְּבִׂשְמָחה ְיֵתָרה 
ַהְּמֻׁשֶּלֶבת  ְוכֹוֶלֶלת  ְקָצָרה  ְּבהֹוָדָאה 
ָּכל  ַעל  ִנְלָּבבֹות  ְּבָרכֹות  ְּבַכָּמה 

ַהּטֹובֹות ֶׁשָּגַמל ִעּמֹו.

’ְוַעל ַהּכֹל‘ – הֹוָדָאה ֶׁשִהיא ’ֵמַעל 
ָּכל‘ ַההֹוָדאֹות

ִׁשְמׁשֹון  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָהְרַה“ק  ְּכֶׁשָעָלה 
ִּבְׁשַנת  ַהּקֶֹדׁש,  ְלֶאֶרץ  ִמְׁשִּּפיטֹוְבָקא 
ָהַרב  ְּבָעְנָים  ִלְראֹות  נֹוַכח  תקנ“ט 
ִהְתַנֵּדב   ְלִפיָכ ָהָאֶרץ.  ְיהּוֵדי  ֶׁשל 
ְמַנת  ַעל  ַהּגֹוָלה  ְלַאְרצֹות  ִלְנסֹעַ 
ְלַגֵּיס ְּכָסִפים ְלִמְחָיָתם. ְּבֶדֶר ְנדּוָדיו 
ֶאָחד  ֶׁשל  ְלֵביתֹו  ִהְזַּדֵּמן  ְּבָמרֹוקֹו 
ִמְּגדֹוֵלי ַהַּצִּדיִקים. ִּבְׁשמַֹע ַהַּצִּדיק ִּכי 
ִמַּתְלִמיָדיו  הּוא  ְוִכי  ִמּפֹוִלין  מֹוָצאֹו 
ִמְּמִז‘יּבּוז‘,   ָּברּו ַרִּבי  ַהְּגַה“ק  ֶׁשל 

ִּבְּקׁשֹו  לֹוַמר לֹו ְּדַבר ּתֹוָרה ֵמַרּבֹו.
ֶׁשּתֹוַרת  ַאף  ַעל  ַהַהְפָּתָעה,  ְלַמְרֵּבה 
ִלּבֹו  לּוַח  ַעל  ֲחרּוָתה  ָהְיָתה  ַרּבֹו 
ִהְצִליַח  א  ַהַּפַעם  ְּבזֹאת  ָּתִמיד, 
ְמֻיָחד.  ִחּדּושׁ  ְּדַבר  ְּבׁשּום  ְלִהָּזֵכר 
ִמּתֹוַרת  ָקָצר  ְּבִחּדּושׁ  ִנְזַּכר  ְלַבּסֹוף 
ַרּבֹו, ְוָאַמר ַלְּמָאֵרַח: ”אַֹמר ְל ’ַּגְרֵּגר 
ָּתַמּה  ְוַרִּבי  מֹוִרי  ּבֹו:  ֶׁשִּנְזַּכְרִּתי  ָקָטן‘ 
ְּבֵפרּוט  ֶׁשהֹוֵדינּו  ֶׁשְּלַאַחר   ָּכ ַעל 
ַהּטֹובֹות  ָּכל  ַעל   ‘ְל ’נֹוֶדה  ְּבִבְרַּכת 
ֶׁשָּגַמל ִעָּמנּו ה‘, ָעֵלינּו ְלהֹודֹות ׁשּוב: 
’ְוַעל ַהּכֹל... ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָל‘, ּוְכֵדי 
ַהְּבָרָכה  ֻנַּסח  ֶאת  ֵּפֵרׁש  זֹאת  ב  ְלַיּׁשֵ

:ָּכ
ַהְּבָרכֹות  ִמָּכל  ְויֹוֵתר   – ַהּכֹל‘  ’ְוַעל 
’ה‘  ּכֹה;  ַעד   ְל ֶׁשהֹוֵדינּו  ְוַההֹוָדאֹות 
ֶׁשַאָּתה  ָהֻעְבָּדה  ֶעֶצם  ַעל   – ֱאֵקינוּ‘ 

’ה‘ ֱאֵקינוּ‘ ַהַּמְנִהיֵגנוּ ְּבַרֲחִמים  הּוא 
ָּכל  ַעל  ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה  ּוַמְׁשִּגיַח 
 ָל מֹוִדים  ’ֲאַנְחנּו   – ֵמִאָּתנּו  ֶאָחד 

.“‘ּוְמָבְרִכים אֹוָת
ָקם  ַצִּדיק,  אֹותֹו  זֹאת  ָׁשַמע  ַּכֲאֶׁשר 
”ֲהָלזֹאת  ְוָאַמר:  ְּבמֹוָרא  ִמְּמקֹומֹו 
ְּגדֹולֹות  ֲהא  ָקָטן‘?  ’ַּגְרֵּגר  ִיָּקֵרא 
ּוְנצּורֹות ִּדֵּבר ָהַרב“. ִמָּיד ֵהֵחל ִלְדרֹׁש 
ַהִּמְסַּתֲעִפים  ַהִּנְׂשָּגִבים  ַּבּסֹודֹות 
ַהָּיִמים  ְׁשֶׁשת   ּוְבֶמֶׁש ֶזה,  ִמֵּפרּוׁש 
ְּבֵביתֹו  ִׁשְמׁשֹון  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָהה  ֶׁשּׁשָ
א ָחַדל ִמְּלַדֵּבר ְּבאֹותֹו ִעְנָין (’ְמקֹור 
אֹות  ַמְרָּגִלּיֹות]  ְראּוֵבן  [ְלַרִּבי   ‘ָּברּו
’ּבֹוִציָנא ִּדְנהֹוָרא‘ – ִעְנְיֵני ֲאִכיָלה  יב; 
(עמ‘ 864)  ְּבָיְפיוֹ‘   ֶמֶל’ ּוַבֵּסֶפר  י;  אֹות 
הּוָבא ִּכי ֵּפרּוׁש ֶזה ָהָיה ָחִביב ְּביֹוֵתר 

ַעל ָמָרן הגר“י ַאְבַרְמְסִקי ָזָצ“ל).

’מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָל... ַעל ֶׁשָאנּו 
‘מֹוִדים ְל

ְלָהְרַה“ק  מֶֹׁשה‘  ’ְּבֵאר  ַּבֵּסֶפר 
הֹוִסיף  תמד)  עמ‘  ח“ב  (ְׁשמֹות  ֵמאֹוְז‘רֹוב 
ּוֵבֵאר זֹאת ַעל ִּפי ֵּפרּוׁש ַרִׁש“י (סֹוָטה 
ֶאת  ַהְּמַסֶּיֶמת  ַלהֹוָדָאה  ַעל)  ד“ה  א  מ 
”מֹוִדים  ְּדַרָּבָנן‘:  ’מֹוִדים  ְּתִפַּלת 
ֲאַנְחנּו ָל... ַעל ֶׁשָאנּו מֹוִדים ָל“, ִּכי 
זֹו הֹוָדָאה ְמֻיֶחֶדת: ”ַעל ֶׁשָּנַתָּת ְּבִלֵּבנּו 

.“ּומֹוִדים ָל ִלְהיֹות ְּדבּוִקים ָּב
ַאף ָּכאן, הֹוָדָאה זֹו ִהיא ֶהְמֵׁש ְוִסּיּום 
ְלִסְדַרת ַההֹוָדאֹות ֶׁשֵּפַרְטנּו ִמְּתִחַּלת 
ְלָפֶניָה  ְמַצְּיִנים  ְוָאנּו  ָהָאֶרץ,  ִּבְרַּכת 
ַהְּגדֹוָלה  ַההֹוָדָאה  ִּכי   – ַהּכֹל“  ”ְוַעל 
ַעָּתה,  ַעד  ֶׁשָאַמְרנּו  ַההֹוָדאֹות  ִמָּכל 
ִהיא ַעל ַהְּזכּות ַהְּגדֹוָלה ֶׁשִּנֶּתֶנת ָלנּו 
 ָל מֹוִדים  ”ֲאַנְחנּו  ַּכֲאֶׁשר:  יֹום  ְּבָכל 

 .“ּוְמָבְרִכים אֹוָת

ִּבְרִאַּית ’ַהּכֹל‘ ִמְתַרָּבה ַההֹוָדָאה
ָאַמר  ַלְּדָבִרים  ְוִנְפָלא  נֹוָסף  ֵּבאּור 
ְיִדיְדָיה  ָׁשאּול  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו“ר 
ַהְּמבָֹאר  ַהְּיסֹוד  ִּפי  ַעל  ִמּמֹוְדִז‘יץ, 
”ַוַּיְרא  לא):  א  (ְּבֵראִׁשית  ַהָּכתּוב  ִּבְלׁשֹון 
ְוִהֵּנה  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת  ֱאקִים 
ְמֻצְמֶצֶמת  ְּבִהְתּבֹוְננּות  ְמאֹד“;  טֹוב 
ָאנּו  ֲעלּוִלים  ְּבַחֵּיינּו,  ָקָטן  ְּפָרט  ַעל 
ִלְטעֹות ְוַלֲחׁשֹב ִּכי הּוא ַרע ַּבֲעבּוֵרנּו, 
ַא ֶלָעִתיד ָלבֹא ְּכֶׁשָּנִבין ִּכי ְּפָרט ֶזה 
ָהָיה ֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד ִמְּכַלל ַמֲעֶרֶכת 
ַהּטֹובֹות ֶׁשַּמְרִעיף ה‘ ָעֵלינּו, ֲאַזי ָנִבין 
’טֹוב  ִּבְׁשִביֵלנּו  ָהָיה  ֶזה  ְּפָרט  ַאף  ִּכי 

ְמאֹד‘.
ְלִבְלָעם  ָּבָלק  ֶׁשָּיַעץ  ָמִצינּו  ֶזה  ְּכֵעין 
ַעל ִיְׂשָרֵאל (ַּבִּמְדָּבר כג יג): ” ֶאֶפס ָקֵצהּו 
ִלי  ְוָקְבנֹו  ִתְרֶאה  א  ְוֻכּלֹו  ִתְרֶאה 
’ֻּכּלֹו‘  ֶאת  ִּתְרֶאה  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי   – ם“  ִמּׁשָ
א ּתּוַכל ְלַקְּלָלם, ְוַרק ְּכֶׁשִּתְבַחן ֶאת 
’ָקֵצהּו‘, ֲאַזי ּתּוַכל ִלְמצֹא ָּבֶהם ִחָּסרֹון 

.ְוִלְתלֹות ּבֹו ֶאת ִקְלָלְת
ְלהֹוִסיף  ֲחָכִמים  ִּדְקְּדקּו   ְלִפיָכ
”ְוַעל  ִויֵתָרה:  ְמֻיֶחֶדת  ְּבָרָכה  ָלנּו 
ִמְּלַבד  ִּכי   ,“ָל מֹוִדים  ֲאַנְחנּו  ַהּכֹל... 
ֶׁשהֹוֵדינּו,  ַהְּפָרִטּיֹות  ַההֹוָדאֹות  ָּכל 
ַאַחת  ִּבְסִקיָרה  ַמִּביִטים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר 
ַעל ְּכַלל ַמֲעֶרֶכת ַהֲהָטָבה ַהֻּמְׁשֶלֶמת 
ֲאַזי   ,ִיְתָּבַר ִמָּיָדיו  זֹוִכים  ָאנּו  ֶׁשָּלּה 
א  (’ִיּׂשָ ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ִּפי  ַההֹוָדָאה  ִּתְגַּדל 

ְּבָרָכה‘ ְּבֻחּקַֹתי).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ָאֵמן ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש

ע טטּתַ ה ם  ממַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
אמן ְמ

וּור ססִספּפּ ם
ת ’ָהָאֶרץ‘ (ה‘) ְרּכַ זֹון – ּבִ ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ

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


