
ֶלְך ת ַוּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ל ִראׁשֹוִנים ְּתִפָּלָתם ֶׁשל ַאֲחרֹוִנים טֹוָבה ִמּׁשֶ
ֲחַזק  ִיְׂשָרֵאל  ָכל  ְלֵעיֵני  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ִליהֹוֻׁשַע  מֶֹׁשה  ”ַוִּיְקָרא 
ְוַאָּתה  ָהָאֶרץ...  ֶאל  ַהֶּזה  ָהָעם  ֶאת  ָּתבֹוא  ַאָּתה  ִּכי  ֶוֱאָמץ 

ַּתְנִחיֶלָּנה אֹוָתם“ (לא ז)
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְצִבי ֱאִליֶמֶל ִמִּדינֹוב: 

ְּבִלֵּבנּו  ַלֲעלֹות  ֲעלּוִלים  ִיְׂשָרֵאל,  ְּגֻאַּלת  ַעל  ְלַבֵּקׁש  ְּבבֹוֵאנּו 
ַוֲחִסיִדים  ַצִּדיִקים  ֶׁשל  קֹוְדִמים  ּדֹורֹות  ַוֲהא  ִהְרהּוִרים: 
 ,ְלָכ ָזכּו  ְוא  ִּבְּקׁשּו  ֵמִאָּתנּו,  מֹוִנים  ֲעֶׂשֶרת  ְראּוִיים  ֶׁשָהיּו 
ָכל  ”ְלֵעיֵני  ִליהֹוֻׁשַע  מֶֹׁשה  ָקָרא   ְלִפיָכ ָאנּו?  ִנְזֶּכה  ְוֵכיַצד 
ִיְׂשָרֵאל“ ְוָאַמר לֹו: ַאף ֶׁשְּתִפּלֹוַתי ְלִהָּכֵנס ָלָאֶרץ א ַנֲענּו, 
 ְּבָכ אֹוָתם“.  ַּתְנִחיֶלָּנה  ”ְוַאָּתה  ִּתְזֶּכה:  ֶׁשֵּכן  ֶוֱאָמץ“,  ”ֲחַזק 
ִלֵּמד מֶֹׁשה ֶאת ַהּדֹורֹות ַהָּבִאים ְלַבל ִיְתָיֲאׁשוּ ִמְּלַבֵּקׁש ַעל 
ְּדָבִרים ֶׁשַהּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים א ָזכּו ָלֶהם, ֶׁשִּיָּתֵכן ִּכי ַעָּתה 

’ִלּקּוֵטי ַמַהְרָצ“א‘ הּוא: ”ֵעת ְלֶחְנָנּה ִּכי ָבא מֹוֵעד“ (ְּתִהִּלים קב יד).

ֶהְסֵּתר ָּפִנים ֶׁשְּלַאַחר ַהֲחָרָטה
”ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא ֲהא ַעל ִּכי ֵאין 
ֱאקַי ְּבִקְרִּבי ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה; ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני 
ֲאֵח־ ֱאִהים  ֶאל  ָפָנה  ִּכי  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָהָרָעה  ָּכל  ַעל  ַההּוא  ַּבּיֹום 

ִרים“ (לא יז-יח) 
ְּבֶחְטָאם  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהִּכירּו  ֶׁשְּלַאַחר   ָּכ ַעל  ָּתְמהּו  ַרִּבים 
ְוִהְתָחְרטּו ָעָליו, ַמּדּוַע ַיֲעִניֵׁשם ה‘ ְּב: ”ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר...“?

:ַּכָּמה ֵּתרּוִצים ֶנֶאְמרּו ְלָכ
ֶׁשָהִעָּקר  ְוַיְחְׁשבּו  ִיְטעּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִּכי  ֵּפֵרׁש  סֹוֵפר‘  ַה‘ֲחַתם 
הּוא ֶׁשַּבֵּלב ְּפִניָמה ִיְהיּו ֵּדעֹוֵתיֶהם טֹובֹות ּוְנכֹונֹות, ֲאָבל ַמֲעֵׂשי 
 ַהִּמְצוֹות – ֵאין ָלֶהם ֲחִׁשיבּות ְוֵאין ֶנֱעָנִׁשים ַעל ִּבּטּוָלם. ְלִפיָכ
ַהֵּלב  ַמְחְׁשבֹות  ַעל   – ְּבִקְרִּבי“  ֱאַקי  ֵאין  ִּכי  ”ַעל  ַרק  ִיְתַוּדוּ 
ֶׁשְּבִקְרָּבם ְּפִניָמה, ַא א ַעל ַהִּזְלזּול ַּבִּמְצוֹות ַהַּמֲעִׂשּיֹות. ְוַעל 
ָּכ ַמְזִהיָרה ַהּתֹוָרה ֶׁשֶהְסֵּתר ַהָּפִנים ִיְהֶיה עֶֹנׁש: ”ַעל ָּכל ָהָרָעה 

ֲאֶׁשר ָעָׂשה“.
ב. ָה‘ַאְבֵני ֵנֶזר‘ ֵּבֵאר: ֲחָרָטָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִּתְהֶיה ַרק: ”ַעל ִּכי 
ְלִסּלּוק  ֶׁשָּגְרמּו  ַהֲחמּוִרים  ָהֲעוֹונֹות  ַעל   – ְּבִקְרִּבי“  ֱאקַי  ֵאין 
ֶאת  ֶׁשָּגְררּו  ַהַּקִּלים  ָהֲעוֹונֹות  ַעל  אּוָלם  ִמּתֹוָכם,  ִכיָנה  ַהּׁשְ
ֻעְבָּדה  ְּתׁשּוָבָתם.  ִּתְתַקֵּבל  א   ּוְלָכ ִיְתָחְרטּו,  א  ַהֲחמּוִרים 
זֹו ִנְרֶמֶזת ַאף ִּבְלׁשֹון ַהָּכתּוב: ”ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני... ִּכי 
ָפָנה ֶאל ֱאִהים ֲאֵחִרים“ – עֶֹנׁש ַהַהְסָּתָרה ִיְהֶיה ַעל ָּכ ֶׁשֹּלא 
ִהְתָחְרטּו ַעל עֹוְבָרם ַעל ִצּוּוי: ”ַאל ִּתְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלם“ (ַוִּיְקָרא 
יט ד) ָהאֹוֵסר ַעל ָהָאָדם ָלֵתת ַּדְעּתֹו ַעל ִעְנְיֵני ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּכָלל, 

ֶׁשָּמא ִיָּמֵׁש ַאֲחֶריָה (ַרְמָּב“ן ָׁשם).
ג. ְּבֶדֶר ׁשֹוָנה ֵּפֵרׁש ַרִּבי ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ִמֻּלְּבִלין ֶׁשְּתׁשּוָבָתם ֶׁשל 
ִיְׂשָרֵאל ָאֵכן ִּתְתַקֵּבל, ּוְלִפיָכ ֶנֱאָמר: ”ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני 
ַּבּיֹום ַההּוא“ – א ’ֵמֶהם‘, ֶאָּלא: ”ַעל ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָעָׂשה“ – 
ֶאת  ה‘  ַיֲעִלים  ִּכְבָיכֹול  ֶׁשָעׂשּו,  ָהָרעֹות  ַעל  ֶׁשִּיְתָחְרטּו  ֶׁשֵּכיָון 

ֵעיָניו ֵמֲעוֹונֹוֵתיֶהם.
”ְוָאַמר  ַהּתֹוָרה:  ֶׁשִהְקִּדיָמה  ִהְסִּביר  ִמְּבֶרָז‘אן  ַהַּמַהְרשָׁ“ם  ד. 
ַּבּיֹום ַההּוא“, ְלַלֶּמְד ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיְתָחְרטּו ַרק ִמּתֹו ֶחְרַדת 
ַיְסִּתיר   ּוְלִפיָכ ְלִכְסָלם,  ָיׁשּובּו  ַהָּצָרה  ַּכֲחף   ַא ַהָּצָרה, 
ה‘ ָּפָניו ֵמֶהם, ֶׁשֵּכן ְּתׁשּוָבה ֶׁשָּכזֹו ֵאיָנּה ִמְתַקֶּבֶלת. ּוְכִפי 

ֶׁשָּפַסק ָהַרְמָּב“ם (ְּתׁשּוָבה ב ב): ”ּוָמה ִהיא ַהְּתׁשּוָבה? ִהיא ֶׁשַּיֲעזֹב 
ַיֲעֵׂשהּו  ֶׁשֹּלא  ְּבִלּבֹו  ְוִיְגמֹר  ִמַּמְחַׁשְבּתֹו  ְוָיִסירֹו  ֶחְטאֹו  ַהחֹוֵטא 
ַהֵחְטא  ְלֶזה  ָיׁשּוב  ֶׁשֹּלא  ַּתֲעלּומֹות  יֹוֵדַע  ָעָליו  ְוָיִעיד  עֹוד... 

ְלעֹוָלם“.
ָּבאִניָהאד:  ֶׁשל  ַרָּבּה  ּפֹוַלק  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֵּבֵאר  נֹוָסף  ְּבאֶֹפן  ה. 
ְּכֶׁשִּנְכֶזֶבת  ְוַרק  ַּבֲאֵחִרים,  ִמְבָטחֹו  ָׂשם  ָצָרתֹו  ֶׁשְּבֵעת  ִמי 
ׁשֹוֵמַע  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֵאין  ְלבֹוְראֹו,  ּפֹוֶנה  ֵמֶהם  ּתֹוַחְלּתֹו 
ה‘  ַעל  מֹוִׁשיַע  ְוֵאין  ”ְיַׁשּוְעוּ  מב):  יח  (ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב  ִלְתִפָּלתֹו, 
ְוא ָעָנֽם“: ְּכלֹוַמר, ַהְּמַׁשּוֵעַ ְּתִחָּלה ַלֲאֵחִרים, ְוַרק ִּבְראֹותֹו ִּכי 
ּוְלִעְנָיֵננוּ,  ָעָנֽם“.  ֲאַזי: ”ְוא  ה‘“,  ְיָהבֹו ”ַעל  ָׂשם  מֹוִׁשיַע“,  ”ֵאין 
ִמְּפֵני  ַאְסִּתיר“,  ַהְסֵּתר  ”ְוָאֹנִכי  ָמה  ִמְּפֵני  ַהּתֹוָרה:  ְמָפֶרֶׁשת 

ֶׁשִּבְתִחָּלה ”ָפָנה ֶאל ֱאִהים ֲאֵחִרים“.
ַהָּכתּוב:  ִמְּלׁשֹון  ִּדֵּיק  ִמְּסלֹוִנים  ַחִּיים  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו“ר  ו. 
ָהֵאֶּלה“,  ָהָרעֹות  ְמָצאּוִני  ְּבִקְרִּבי  ֱאקַי  ֵאין  ִּכי  ַעל  ”ְוָאַמר... 
ֶׁשָּפְקדּו  ָהָרעֹות  ַעל  ַרק  ִיְהֶיה  ַהִּמְתַוִּדים  ֶׁשל  ְּכֵאָבם  ֶׁשִעַּקר 
ֵאינֹו  ֶׁשָּכֶזה  ֶׁשּוִּדּוי  ְוֵכיָון  ה‘,   ִמֶּדֶר ֶׁשָּסרּו   ָּכ ַעל  ְוא  אֹוָתם 

נֹוֵבַע ֵמעֶֹמק ַהֵּלב, ְלִפיָכ ֵיָעְנׁשּו ְּבֶהְסֵּתר ַהָּפִנים. 
מּוֵאל‘ תרע“ב; ’ְּפִרי ַצִּדיק‘;  ’ְּדָרׁשֹות ֲחַתם סֹוֵפר‘ ח“א עמ‘ קמד ב; ’ֵׁשם ִמּׁשְ
’ְּתֵכֶלת ָמְרְּדַכי‘; ’ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה‘; ’ְנִתיֵבי ְיֻׁשרּון‘ מֹוֲעִדים עמ‘ קעט

’ֲאׁשֹוֵרר ִׁשיָרה ִלְכבֹוד ַהּתֹוָרה‘
יָרה ַהּזֹאת“ (לא יט)  ”ְוַעָּתה ִּכְתבּו ָלֶכם ֶאת ַהּׁשִ

’ִׁשיָרה‘  ֶהְסֵּבר ָנֶאה ְלָכ ֶׁשַהָּכתּוב ְמַכֶּנה ָּכאן ֶאת ַהּתֹוָרה: 
ֵהִביא ַרִּבי יֹוֵסף ְׁשַוְרץ ִמְּגרֹוסֶווְרַּדיין:

ּתֹוָרה,  ֵסֶפר  ִלְכּתֹב  ֶׁשַהּזֹוֶכה  הּוָבא  ַהָּקדֹוׁש  ָהֲאִר“י  ְּבֵׁשם 
ְמַתֵּקן ְּבָכ ֶאת ֲחָטָאיו ַהְּכתּוִבים ֲעֵלי ֵסֶפר – ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו 
ְוִהֵּנה,  ִנְכָּתִבים“.  ְבֵסֶפר   ַמֲעֶׂשי ”ְוָכל  א):  ב  (ָאבֹות  ֲחָכִמים 
ְּב‘ִתְפֶאֶרת ִיְׂשָרֵאל‘ (ַּתֲעִנית פ“ד אֹות סו) ֵּפֵרׁש ֶׁשַהִּסָּבה ֶׁשָּנֲהגּו 
ְלׁשֹוֵרר ֶאת ֵסֶדר ַהּוִּדּוי ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ִהיא ְּכֵדי ִלְרמֹז ֶׁשָּכל 
ב  ֶׁשַהּׁשָ א)  פו  (יֹוָמא  ַּבְּגָמָרא  ַּכְּמבָֹאר  ִלְזֻכּיֹות.  ָהְפכּו  ֲחָטֵאינּו 
ִמְּפֵני  מּוָבן   ְּבָכ ִּכְזֻכּיֹות.  לֹו  ַנֲעִׂשים  ְזדֹונֹות   – ֵמַאֲהָבה 
יָרה  ַהּׁשִ ֶאת  ָלֶכם  ִּכְתבּו  ”ְוַעָּתה  ְלׁשֹון:  ַהּתֹוָרה  ָנְקָטה  ָמה 
ַהּזֹאת“, ֶׁשֵּכן ְּכִדְבֵרי ָהֲאִר“י, ַאף ִּבְזכּות ְּכִתיַבת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה 

ֶנֱהָפִכים ַהְּזדֹונֹות ִלְזֻכּיֹות, ְוזֹוִכים לֹוַמר ִׁשיָרה. 
ֻקְנְטֵרס ’ַוִּיְצּבֹר יֹוֵסף‘ אֹות ב

’ְוֵתן ְּבִלֵּבנּו ִּביָנה‘ ִלְהיֹות ’ְמַלְּמִדים‘ טֹוִבים
”ְוָאַכל ְוָׂשַבע ְוָדֵׁשן ּוָפָנה ֶאל ֱאִהים ֲאֵחִרים ַוֲעָבדּום ְוִנֲאצּוִני 

ְוֵהֵפר ֶאת ְּבִריִתי“ (לא כ)
ְוָדֵׁשן  ְוָׂשַבע  ”ְוָאַכל  ָיִחיד:  ִּבְלׁשֹון  ַהָּכתּוב  ָּפַתח  ָמה  ִמְּפֵני 

ּוָפָנה...“, ְוִסֵּים ִּבְלׁשֹון ַרִּבים: ”ַוֲעָבדּום ְוִנֲאצּוִני“?
ֶׁשַעל  ַהָּכתּוב  ָלנּו  ָרַמז   ְּבָכ ִּכי  ַפְיְנְׁשֵטיין  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש 
ִּכי  ְּבֶחְׁשּבֹון  ִלְכל  ֲאֵחִרים‘,  ’ֱאִהים  ֶאל  ַהּפֹוֶנה  ַהָּיִחיד 
ֲאֵחִרים ֲעלּוִלים ִלְלמֹד ִמַּמֲעָׂשיו. ִמַּטַעם ֶזה ָקְבעּו ֲחָכִמים 
ְּבֻנַּסח ַהְּתִפָּלה ְלַבֵּקׁש: ”ְוֵתן ְּבִלֵּבנּו ִּביָנה... ִלְלמֹד ּוְלַלֵּמד...“, 
זֹאת  ַלֲאֵחִרים,  ַהּתֹוָרה  ְּבַהְנָחַלת  עֹוְסִקים  ֻּכָּלנּו  ֶׁשֹּלא  ַאף 
ְלִפי ֶׁשָּכָאמּור ְּבפַֹעל ֻּכָּלנּו ְּבֶגֶדר ’ְמַלְּמִדים‘ ְּבַיַחס ְלזּוָלֵתנּו, 
 ְּבֶדֶר ָלֶלֶכת  ִּביָנה  ְּבִלֵּבנּו  ה‘  ֶׁשִּיֵּתן  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ְוָלֵכן 

’ָּדַרׁש מֶֹׁשה‘ ַהָּיָׁשר, ּוְבָכ ִיְלְמדּו ֲאֵחִרים ִמַּמֲעֵׂשינּו ַהּטֹוִבים.

’ֵמָאה ְּבָרכֹות‘ ְמִגּנֹות ִמְּקָללֹות
”ְוָהָיה ִּכי ִתְמֶצאןָ אֹתֹו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות“ (לא כא)

ַמִּגיַע  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ֶׁשְּכֶׁשָהָיה  מּוָבא:  א)  (ה  ֲחִגיָגה  ְּבַמֶּסֶכת 
ְלָפסּוק ֶזה ָהָיה ּבֹוֶכה: ”ֶעֶבד ֶׁשַרּבֹו ַמְמִציא לֹו ָרעֹות ְוָצרֹות, 
ִנְכְּתבּו  ָתבֹא  ִּכי  ְּבָפָרַׁשת  ֲהא  ְלָהִבין,  ְוֵיׁש  לֹו“?  ֵיׁש  ַּתָּקָנה 
ֶׁשִהִּגיַע  ַעד  ָּבָכה  א  ְוֵכיַצד  ְּביֹוֵתר,  ָקׁשֹות  ְקָללֹות  צ“ח 

ְלָפסּוק ֶזה?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ְיהֹוֻׁשַע ְפרֹוָמן ִמּלֹוְדז‘:

ְוָזָנה...“,  ַהֶּזה  ָהָעם  ”ְוָקם  ֶנֱאָמר:  טז)  (לא  ָהִעְנָין  ִּבְתִחַּלת 
ּוֵפֵרׁש ’ַּבַעל ַהּטּוִרים‘: ”ָּתִגין ַעל ַהּקּו“ף, לֹוַמר ֶׁשִּיְמֲאסּו ְּבק‘ 
ְּבָרכֹות“. ְלִפי ֶזה ֵיׁש לֹוַמר ֶׁשַעד ַעָּתה ֵהֵגָּנה ֲעֵליֶהם ְזכּות 
ֵמָאה  ֶׁשַּתָּקַנת  מו)  (או“ח  ַהּטּור  ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי  ַהְּבָרכֹות,  ֵמָאה 
ָּבֶהם.  ֶׁשָאְכָלה  ִמַּמֵּגָפה  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ְלַהִּציל  נֹוֲעָדה  ְּבָרכֹות 
ַעל  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ָּבָכה  ַהְּבָרכֹות  ְּבֵמָאה  ְּכֶׁשָּמֲאסּו  ַעָּתה  אּוָלם 

ָּכ ֶׁשֵּמַעָּתה א ִּתְהֶיה ָלֶהם ְזכּות ֶׁשָּתֵגן ֲעֵליֶהם.
’ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ְיהֹוֻׁשַע‘ 

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ראׁשֹוִנים ל

ח אל

ני ּפְ ם

עֹוִנים ָאֵמן ֶּבֱאמּוָנה
ָהָרָעה  ָּכל  ַעל  ַההּוא  ַּבּיֹום  ָּפַני  ַאְסִּתיר  ַהְסֵּתר  ”ְוָאֹנִכי 

ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִּכי ָפָנה ֶאל ֱאִהים ֲאֵחִרים“ (לא יח)
ַהָּכתּוב  ַעל  לא)  ְּתִהִּלים  (ִמְדַרׁש  ֶׁשָאְמרּו  ָמה  ּוְרֵאה  ”ּבֹא 
(ְּתִהִּלים לא כד): ’ֶאֱהבּו ֶאת ה‘ ָּכל ֲחִסיָדיו ֱאמּוִנים נֵֹצר 
ְמַחֵּיה   ָּברּו’ אֹוֵמר:  ֶּבֱאמּוָנה;  ָאֵמן  ֶׁשעֹוִנין  ֵאּלּו  ה‘‘: 
ְמַחֵּיה  ֶׁשֲאִני  ִּבי  ּוַמֲאִמיִנים  ָּבא,  א  ַוֲעַדִין  ֵמִתים‘ 
ִנְגֲאלּו  א  ַוֲעַדִין  ִיְׂשָרֵאל‘  ּגֹוֵאל   ָּברּו’ אֹוֵמר:  ֵמִתים. 
ַמֲאִמיִנים  ְוֵהם  ְוִנְׁשַּתַעְּבדוּ,  ְוָחְזרּו  ְלָׁשָעה,  ֶאָּלא 
ְּכלֹוַמר  ה‘‘.  נֵֹצר  ’ֱאמּוִנים  ֱהֵוי:  ִלְגֲאָלם.  ָעִתיד  ֶׁשֲאִני 
ְּבָכל  ַמֲאִמיִנים  ֶׁשֵהם  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ַמֲעָלָתם  ִהיא  זֹו 
ֵמֱאמּוָנָתם  ָזִזים  ֵאיָנם  ַהֶהְסֵּתר  ִּבְׁשַעת  ַוֲאִפילּו  ֵעת, 
ֱאמּוָנָתם  ְוִהֵּנה  ֵמַהָּגלּות.  אֹוָתם  ִיְגַאל   ִיְתָּבַר ֶׁשה‘ 
מֹוֵצאת ִּבּטּוָיּה ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ַעל ָמה ֶׁשֹּלא ָראּו ֲעַדִין 

ְּבֵעיֵניֶהם...
ָאֵמן,  ָהעֹוֶנה  ֶזה  ֶׁשל  ְׂשָכרֹו  ָּגדֹול  ַּכָּמה  ַעד  ְוִתְרֶאה 
ָּבעֹוָלם  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ’ָּכל  ז):  צו  (ַּתְנחּוָמא  ָאְמרּו  ֶׁשֲהֵרי 
ְּבעֹוד  ְּכלֹוַמר  ַהָּבא‘,  ָלעֹוָלם  ָאֵמן  ַלֲענֹות  זֹוֶכה  ַהֶּזה 
ָהֱאמּוָנה,  ַעל  מֹוָרה  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ֶׁשעֹוִנים  ֶׁשָאֵמן 
ַהִהְתַּגּלּות  ַעל  מֹוָרה  ַהָּבא  ָּבעֹוָלם  ֶׁשַּיֲענּו  ָאֵמן  ֲהֵרי 
ָמה  ֶׁשָּכל  לֹו  ִיְתַּגֶּלה  ָאז  ִּכי  ָׁשָעה,  ְּבאֹוָתּה  ֶׁשִּתְהֶיה 
ֶׁשֶהֱאִמין ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָּכ ִהיא ָהֱאֶמת, ּוִמֵּמיָלא ְיַׁשֵּבַח 

ְויֹוֶדה ַעל ָהֱאמּוָנה ֶׁשָּזָכה אֹותֹו ָּבּה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה“. 
’ְּבֵאר מֶֹׁשה‘ 

ֶלְך ת ַוּיֵ ָרׁשַ 299ּפָ תש"פ

ה ַעל  ָרׁשָ ּפָ ְמקֹורֹות ּבַ
ת ָאֵמן ּגֶֹדל ַמֲעַלת ֲעִנּיַ ֵאר ֱאמּוִנים ִמּבְ
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יֹום  ה ל¿ ָ̃ „ּו ה ּב¿ ֻ‚ּלָ נּו ס¿ ּלָ ı ּכֻ ַ‡ּמ≈ נ¿
ָ„ה  ּפָ ¿̃ ַה נּו ּב¿ ˙ יֹומ≈ ַֹח ‡∆ ּ̇ פ¿ ƒין, ל ƒ„ַּה
כֹות  ר¿ ƒן ַ‡ַאר ּב ת ָ‡מ≈ ּיַ ƒַעל ֲענ
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ן. ָרˆֹון, ָ‡מ≈ ים ּוב¿ ƒַרֲחמ ּב¿
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 ְּכָבר ַּבְּכִניָסה ְלַׁשֲעֵרי ַמֲחֵנה ָהֲעבֹוָדה ַקאּוְפִריְנג, ָסמּו
ְלַלְנְדְּסֶּבְרג ֶׁשְּבֶגְרַמְנָיה, ֲאֶׁשר ְׂשִריָדיו ַקָּיִמים ַעד ֶעֶצם 
ֶזה,  ְּבַמֲחֶנה  ַהְּזָוָעה.  ְּבָעְצַמת  ָלחּוׁש  ִנָּתן  ַהֶּזה,  ַהּיֹום 
ֶׁשהּוַקם ְּבִׁשְלֵהי ְיֵמי ַהּשֹׁוָאה, ָּבֲחרּו ַהָּנאִצים ִיַּמח ְׁשָמם 
ְלָהִלין ֶאת ָקְרְּבנֹוֵתיֶהם ְּבבֹורֹות ֶׁשֶּנְחְּפרּו ָּבֲאָדָמה ְוֻכּסּו 

ְּבַגּגֹות ְמֻאְלָּתִרים ֶׁשֻהְרְּכבּו ִמַּתֲעֹרֶבת ּבֹוץ ְוַקׁש.
ַלְיָלה  ְּבָכל  ִנְדֲחסּו  ֵאּלּו  ְמֻאְלָּתרֹות  ַמְחּפֹורֹות   ְּבתֹו
ֶאת  ֶׁשִּסְּימוּ  ְלַאַחר  ַּבַּמֲחֶנה,  ֶׁשֻּשְּׁכנּו  ַהְּיהּוִדים  ַאְלֵפי 
ַּבֲעבּור  ֶׁשּיֲֹעדּו  ֲעָנִקִּיים  ּבּוְנֶקִרים  ִּבְבִנַּית  יֹוָמם  ֲעַמל 
אֹור  ִעם  ּוַבּבֶֹקר,  ַהִּמְתמֹוֵטט.  ַהֶּגְרָמִני  ָהֲאִויר  ֵחיל 
ִראׁשֹון הּוְצאּו ִמּתֹוָכם ַלֲעבֹוַדת ָּפֶר ֶׁשִּנְמְׁשָכה ִמּבֶֹקר 
ְּבִנָּיה  ָחְמֵרי  ְסִחיַבת  ְוָכְלָלה  ַהְפָסָקה,  ְלא  ֶעֶרב  ַעד 

ֶׁשְּלִעִּתים ִהִּגיעּו ִּכְמַעט ְלִמְׁשַקל ּגּוָפם ַהָּכחּוׁש.
ֶׁשָעְברּו  ַהְּזָוָעה  ָעְצַמת  ֶאת  ִמְּלָתֵאר  ַהִּמִּלים  ַּדּלֹות 
ֵמֶהם  ִאיׁש  ִּכְׁשמֹוִנים  ֵמתּו  יֹום  ִמֵּדי  ַקאּוְפִריְנג.  ׁשֹוְכֵני 
ְמַעט  ֶׁשֹּלא  ָלֻעְבָּדה  ֶהְסֵּבר  ָּכל  ְוֵאין  ּוִמַּמֲחלֹות,  ֵמָרָעב 
ִמְּבֵני יֹוְׁשֵבי אֹותֹו ַמֲחֶנה ָׂשְרדּו, ִמְּלַבד ָהרּוַח ַהְּיהּוִדית 

ֶׁשִהְמִׁשיָכה ְלַפֵעם ָּבֶהם, ַּגם ִּכי ָהְלכּו ְּבֵגיא ַצְלָמֶות.
ַרִּבי  הרה“ח  ָהָיה  ַקאּוְפִריְנג  ַמֲחֶנה  ִריֵדי  ִמּׂשְ ֶאָחד 
ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ֶׁשִאֵּבד  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָזָצ“ל.  ֶּבִנישׁ  ִׁשְמעֹון 
ַהְּיהּוִדית  ָהרּוַח  ַעל  ִלְׁשמֹר  ִהְקִּפיד  ַּבּשֹׁוָאה,  ִויָלָדיו 
ֶׁשָּבֲעָרה ְּבִקְרּבֹו ַּגם ְּבַמֲהַל ַהְּזָועֹות ַהּנֹוָראֹות ֶׁשָעַבר, 
יֹוְׁשֵבי  ֲחֵבָריו  ֶאת  ִעּמֹו  ִלְסחֹף  ְּכֵדי  ַהּכֹל  ָעָׂשה  ְוַאף 

ַהַּמֲחֶנה.
ְּבנֹו, ָהַרב ַהָּגאֹון ר‘ ַחִּיים ֶּבִנישׁ, ְמַסֵּפר ֶאת ֲאֶׁשר ֵהִעיד 
ְּבָפָניו ְיהּוִדי ְּבֵׁשם ַאְרֵיה, ָׂשִריד ַאֵחר ֵמאֹותֹו ַמֲחֶנה, ַעל 

אֹודֹות ָאִביו, ְוָכ ִסֵּפר ַאְרֵיה:
ָהָיה  ַּבַּמֲחֶנה  ֶׁשָעַבְרנּו  ְּביֹוֵתר  ַהָּקִׁשים  ֵמַהָּיִמים  ֶאָחד 
ְּבֵראִׁשית ְׁשַנת תש“ה. ְּבבֶֹקר ֶאָחד ָעַבר ַהָּכרֹוז ְּבַרֲחֵבי 
ַהַּמֲחֶנה, ִּכי ִמְׁשלֹוַח ָּגדֹול ֶׁשל ַאְבַקת ֶּפָחם ִהִּגיַע ִלְׂשֵדה 
ַהְּתעּוָפה ַהָּסמּו, ְוִכי ַהֲעָבָרתֹו ַלַּמְחָסִנים מּוֶטֶלת ַעל 

ְּכֵתֵפינּו ַהַּדּלֹות.
ַהְּתעּוָפה,  ְׂשֵדה  ְלֵעֶבר  הּוַרְצנּו  ְּכָבר  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ֶרַגע 
ְוָכ, ַּתַחת ֶּגֶׁשם סֹוֵחף ָעַבְדנּו ִמּבֶֹקר ַעד ֶעֶרב ְּבַהֲעָבַרת 
ֵאיָנם  ֵמִאָּתנּו  ַרִּבים  ַּכֲאֶׁשר  ַלַּמְחָסִנים,  ַהֶּפַחם  ַׂשֵּקי 

עֹוְמִדים ַּבֵּסֶבל ְוקֹוְרִסים ַּתְחֵּתיֶהם ֶאל מֹוָתם.
ָּבֶעֶרב, ְּכתֹם יֹום ָהֲעבֹוָדה, ִנְדֵמינּו ֻּכָּלנּו ְּכִעָּסה ְׁשחָֹרה 
ּוְדִביָקה, ִמַּתֲעֹרֶבת ַהֶּגֶׁשם, ָהַאְבָקה ְוַהְּבָגִדים ָהְרֻטִּבים, 
א ֶׁשּנֹוֲעדּו ְלהֹוִביָלנּו  ְוָכ ֻהְצַעְדנּו ְלֵעֶבר ְקרֹוִנּיֹות ַהַּמּׂשָ

ְלַמֲחֵנה ַהְּמגּוִרים.
ִּבְמקֹוָרם  ֲאֶׁשר  ַּגג,  ְלא  ְּפתּוִחים,  ְקרֹונֹות  ֵאּלּו  ָהיּו 
ִנְדֲחסּו  ֵמִאָּתנּו  ִאיׁש  ִּכְׁשמֹוִנים  ָּבָקר.  ְלהֹוָבַלת  יֲֹעדּו 
ָהְמָתה  ִּבְטֵננּו  ְוָעצּוב.  ָאִדיׁש  ְּבֶׁשֶקט  ֵמֶהם,  ֶאָחד  ְּבָכל 
ֵמָרָעב, ּגּוֵפנּו ַהָּתׁשּוׁש ִׁשּוֵַע ִלְמנּוָחה, ּוְלִאיׁש א ָהָיה 

ּכֹחַ ְלָהִניַע ֶאת ְׂשָפָתיו.
ּוִפְתאֹום, ִמַּמֲעַמֵּקי ַהָּקרֹון ִנְׁשְמָעה ְזָעָקה: ”אֹוי, ִייְדן! 
ַעָּתה  ֲהא  ”ְיהּוִדים,   – ַנאְכט“  ִנְדֵרי‘  ’כָּל  ַהְייְנט  ְס‘ִאיז 
ַרִּבי   ,ָאִבי ֶׁשל  קֹולֹו  ֶזה  ָהָיה  ִנְדֵרי‘!“  ’ָּכל  ֵליל  הּוא 
ָהֲאִסיִרים  ֵּבין  ַחְׁשַמל  ְּכֶזֶרם  ָעַבר  ֲאֶׁשר  ֶּבִנישׁ,  ִׁשְמעֹון 

ַהְּסחּוִפים ְוַהְּדוּוִיים.
ָקֶׁשה ְלָתֵאר ְּבִמִּלים ֶאת ֶׁשִהְתַרֵחׁש ֵמֶרַגע ֶזה. ְּתִפָּלה 
ְלַחִּיים  ִהְתעֹוְררּו  ֻּכָּלם  ֵמעֹוִדי.  ָׁשַמְעִּתי  א  ֶׁשָּכזֹו 
ַהַּמֲעלֹות  ”ִׁשיר  ִּבְבִכי:  לֹוַמר  ֵהֵחל   ָאִבי ַאַחת.  ְּבַבת 
ִמַּמֲעַמִּקים“, ְוֻכָּלם ָחְזרּו ַאֲחָריו ִּבְזָעָקה ֲעצּוָמה ֲאֶׁשר 

ָסֲחָפה ַאֲחֶריָה ַאף ֶאת ָהעֹוְמִדים ִּבְׁשַאר ַהְּקרֹונֹות.
ַהּשֹׁוֵטף,  ַהֶּגֶׁשם  קֹולֹות  ַעל  ִלְגּבֹר  ִהְצִליָחה  ַהְּזָעָקה 
ַהָּנאִצים  ַהַּקְלַּגִּסים  ֶׁשל  ְלָאְזֵניֶהם  ַאף  ִנְׁשְמָעה  ְוִהיא 
ְּבִריָצה  ָחׁשּו  ַהָּללּו  מּוָגן.  ַמֲחֶסה  ַּתַחת  ָׁשהּו  ֲאֶׁשר 
ָהרּוחֹות,  ֶאת  ְלַהְרִּגיַע  ְּבַמָּטָרה  ְשׁלּוִפים  ְּכֶׁשרֹוֵביֶהם 
ִּבְׁשֵאִרית  ִלְזעֹק  ִהְמַׁשְכנּו  ִהְפִריַע.  א  ֶזה  ָלנּו  אּוָלם 
ּכֹחֹוֵתינוּ; ”ה‘ ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי“, ּוִמֶׁשֵהִבינּו ַהָּללּו ִּכי ֵאין 

ְמֻדָּבר ְּבִהְתקֹוְממּות, ָׁשבּו ְלֶעְמדֹוֵתיֶהם.
ָהיּו  ֶׁשֲעַדִין  ֵמִאָּתנּו  ַרִּבים  ַהַּמֲחֶנה,  ֶאל  ָחַזְרנּו  ַּכֲאֶׁשר 
ַּתַחת רֶֹׁשם ַהְּתִפָּלה, א ִנְּגׁשּו ֶאל ַהִּמְטָּבח ְּכֵדי ָלַקַחת 
ִנְׁשָמֵתנּו  ֶאת  ֶׁשֶהְחִזיָקה  ַהּיֹוִמית  ַהַּדְיָסה  ְמַנת  ֶאת 
ּוְרֻטִּבים  ְסחּוִטים  ֶׁשָהִיינּו,  ְּכִפי  ִמָּיד,  ִנְׁשַּכְבנּו  ְּבגּוֵפנּו. 

ִמּבֹוץ ּוִמַּמִים, ְוָכ ָעִלינּו ַעל ַּדְרָּגֵׁשינּו ְוָׁשַכְבנּו ִליׁשֹן.
ִּכּפּוִרים  יֹום  ְּבאֹותֹו  ֶׁשָּלנּו  ִנְדֵרי‘  ’ָּכל  ְּתִפַּלת  ָהְיָתה  זֹו 

ַמר ְוִנְמָהר.
ִהְמִׁשי ַאְרֵיה ְוִסֵּפר:

ָׁשָנה ְלַאַחר ִמֵּכן, ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים ֶׁשל ְׁשַנת תש“ו, 
ָּבעֹוָלם,  ְוָאבּוד  ּבֹוֵדד  ּוְמֻׁשְחָרר,  ָחְפִׁשי  ָהִייִתי  ְּכָבר 
ֶאת  ָמָצאִתי   ְוָכ ֲאבֹוַתי.   ֶּדֶר ֶאת  ָנַטְׁשִּתי   ָּכ  ּוִמּתֹו
ֶאת  ְוחֹוֵלב  ַלְנְּדְסֶּברג  ָלִעיר   ָסמּו ִּבְכָפר  יֹוֵׁשב  ַעְצִמי 

ָּפרֹוָתיו ֶׁשל ַּבַעל ַהַחּוָה ֶׁשֶאְצלֹו ָעַבְדִּתי.
יֹום  ְּבאֹותֹו  ִנְזַּכְרִּתי  ְלַהֲעִריב  ַהּיֹום  ִהְתִחיל  ַּכֲאֶׁשר 
ּוְבאֹוָתּה ָׁשָעה, ֵׁשׁש ָׁשִנים קֶֹדם ָלֵכן; ִנְזַּכְרִּתי ַּבַּמְטַעִּמים 
ֶׁשִהִּגיָׁשה ִאִּמי ַלְּסעּוָדה ַהַּמְפֶסֶקת, ַּבֲאִבי ַהַּמִּניַח ָיָדיו 
ַעל רֹאִׁשי ּוְמָבְרֵכִני, ּוִבְצִעיָדִתי ְּבַצְוָּתא ִעּמֹו ְוִעם ַאַחי 

ִלְתִפַּלת ’ָּכל ִנְדֵרי‘ ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת.
ּוִפְתאֹום, ָמָס ָאֵפל ְוָׁשחֹר ִּכָּסה ְּבַאַחת ֶאת ַהִּזְכרֹונֹות 
ַהָּקִׁשים  ַהִּזְכרֹונֹות  ְוָצפּו  ָׁשבּו  ַּתְחֵּתיֶהם  ַהְּנִעיִמים. 
ֵמֲעבֹוַדת ַהָּפֶר, ֵמָהָרָעב, ֵמַהֶהֶרג, ֵמַהִּיּסּוִרים ּוֵמָאְבַדן 
ַהִּכְבָׁשִנים  ְּבֵאֶפר  ָנמֹוָגה  ֲאֶׁשר  ָהֲאהּוָבה,  ִמְׁשַּפְחִּתי 

ְוהֹוִתיָרה אֹוִתי ּבֹוֵדד ָּבעֹוָלם.
ִלְׁשּכֹחַ  ִלְרצֹות  ִלי  ָּגְרמּו  ֶׁשָּתִדיר  ַהִּזְכרֹונֹות  ָהיּו  ֵאּלּו 
ֵמַהּכֹל, ִלְפרֹק ָּכל עֹל ּוְלַהְתִחיל ְּבַחִּיים ֲחָדִׁשים ֶׁשאּוַלי 
ָהָיה  ֶזה  ַהַּפַעם  אּוָלם  ְמֻדֶּמה...  אֶֹׁשר  ְּבֻחָּבם  ִיְצְּפנּו 
ָּבְקָעה  ְוֶהָעגּום  חֹר  ַהּׁשָ ֶהָעָנן   ִמּתֹו ַהַּפַעם,  ׁשֹוֶנה. 

:ְוִהְדֲהָדה ַזֲעָקתֹו ֶׁשל ָאִבי
”אֹוי, ִייְדן! ְס‘אִיז הַיינְט ’ָּכל ִנְדֵרי‘ ַנאְכט!“

ְּבַהְחָלָטה  ִלִּבי.  ַמֲעַמֵּקי  ֶאל  ַּכֵחץ  ָחְדָרה  ַהּזֹו  ַהְּזָעָקה 
ְלֵעֶבר  ָלרּוץ  ְוִהְתַחְלִּתי  ַהָּפרֹות  ֶאת  ָנַטְׁשִּתי  ֶרַגע  ֶׁשל 
ַלְנְּדְסֶּברג, ָהִעיר ַהְּסמּוָכה. ָׁשַמְעִּתי ִּכי ְּבִעיר זֹו ִהְתַרְּכזּו 
ַּכָּמה ִמְנָיִנים ֶׁשל ְיהּוִדים ׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ְוִקּוִיִתי 

ֶׁשאּוַכל ְלִהְצָטֵרף ֲאֵליֶהם ִלְתִפַּלת יֹום ַהִּכּפּוִרים.
’ְלָכל ַהָּפחֹות אַֹמר ’ִיְזּכֹר‘ ַאַחר ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ַהַהְפָּתָעה  אּוָלם  ִהְרַהְרִּתי,  ַלֲעבֹוָדִתי‘,  ָאׁשּוב  ּוִמָּיד 
ַרִּבי  ַהְּמֻאְלָּתר;  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַּבְּכִניָסה  ְּכָבר  ִלי  ִצְּפָתה 
ָעַמד  ַהֵּמִתים,  ִמֵּבין  ָעָלה  ִּכְבָיכֹול  ָלָבן,  ָלבּוׁש  ִׁשְמעֹון, 
ַלָּבִאים  ַמִּגיָׁשם  ְוהּוא  ּוַמְחזֹוִרים  ַטִּליתֹות  ְּבָיָדיו  ָׁשם. 

ְלִהְתַּפֵּלל. 
ְּביֹום  ַאְרֵיה  ֶׁשִהְתַּפֵּלל  ִנָּיה  ַהּׁשְ ַהְּתִפָּלה  זֹו  ָהְיָתה 
ָחְלפּו  ֵמָאז  ִׁשְמעֹון.  ַרִּבי  ִעם  ֲחָדא  ְּבַצְוָּתא  ַהִּכּפּוִרים, 
ֵלב  ּוְלַדֲאבֹון  ָלָאֶרץ,  ָעָלה  ֶׁשְּבַמֲהָלָכן  ָׁשִנים,  ַעְׂשרֹות 

ִנֵּתק ָּכל ֶקֶׁשר ִעם ַהַּיֲהדּות.
ִלְׁשמֹר.   ִהְמִׁשי הּוא  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ִעם  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת 
ְּכֶנֶסת  ֵּבית  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָּבָנה  ִנים  ַהּׁשָ  ְּבַמֲהַל ְוַכֲאֶׁשר 
ֵמַחְבֵריֶהם  ֶאָחד  ֶׁשל  ְלִזְכרֹו  ַאְרֵיה,  ֶׁשל  ְמגּוָריו  ְּבִעיר 
ְלַמֲחֶנה ַקאּוְפִריְנג, ְיהּוִדי ֶׁשִּנְפַטר ַּגְלמּוד ְוהֹוִריׁש ֶאת 
ַּכְסּפֹו ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ֲאֶׁשר ָּבַחר ִלְבנֹות ְּבֶאְמָצעּותֹו ֵּבית 
ִהְזִמין  ַהִּנְפָטר,  ֶׁשל  ְלִזְכרֹו  ְׁשמֹה‘  ’ֵהיַכל  ְּבֵׁשם  ְּכֶנֶסת 

ֶאת ַאְרֵיה ַלֲחֻנַּכת ַהַּבִית.
ְמַסֵּפר ַרִּבי ַחִּיים ֶּבִנישׁ:

יָחה ִעם ַאְרֵיה ִהְתַקְּיָמה ִּבְׁשַנת ַּתְׁשָע“א, ּוְלַאֲחֶריָה,  ַהּׂשִ
ִמַּפַעם  ִעּמֹו.  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת  ִהְמַׁשְכִּתי  ֲאִבי,  ְּבִעְקבֹות 
רֹאׁש  ּוְבֶעֶרב  ְּבַמָּצבֹו,  ְלִהְתַעְנֵין  ְרִּתי  ִהְתַקּׁשַ ְלַפַעם 
ְלַאֵחל  ְּכֵדי  ֵאָליו  ְרִּתי  ִהְתַקּׁשַ ַאף  ִמֵּכן  ֶׁשְּלַאַחר  ָנה  ַהּׁשָ

לֹו ָׁשָנה טֹוָבה.
ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ַהִאם  ִמִּפי  ַאְרֵיה  ִהְתַעְנֵין  ִׂשיָחה  ְּבאֹוָתּה 

ֶׁשהּוַקם ַעל ְיֵדי ָאִביו ֲעַדִין ָּפִעיל. ֵהַׁשְבִּתי לֹו ְּבִחּיּוב.
ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְלַרב  ְרִּתי  ִהְתַקּׁשַ ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ְּבמֹוָצֵאי 
ַלִּמְתַּפְּלִלים  ִהְצָטֵרף  ָנה  ַהּׁשָ ַהִאם  ֶאְצלֹו  ְוִהְתַעְנַיְנִּתי 
ְיהּוִדי ְמֻבָּגר ְוא ֻמָּכר, ְוהּוא ַנֲעָנה ְּבִחּיּוב; ָאֵכן, ְיהּוִדי 
ִנְכַנס  הּוא  ַלִּמְתַּפְּלִלים.  ִהְצָטֵרף  ֻמָּכר  ּוִבְלִּתי  ְמֻבָּגר 
ִמּתֹוכֹו  ְוִהְתַּפֵּלל  ְּבָידֹו  ָחָדׁש  ְּכֶׁשַּמֲחזֹור  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית 
ָּדָחה  ַּבְּתִפָּלה,  לֹו  ְלַסֵּיַע  ָהַרב  ִנָּסה  ַּכֲאֶׁשר  ַרב.  ְּבֶרֶגׁש 
ֶאת ָהֶעְזָרה, ְּבאֹוְמרֹו ִּכי ַהְּתִפָּלה ֻמֶּכֶרת לֹו ֵהיֵטב ִמֵּבית 

ַאָּבא.
ַרִּבי ַחִּיים ִהְתַעְנֵין ְלַמְרֵאהּו ֶׁשל ָהִאיׁש, ְוָׂשַמח ִלְׁשמַֹע 

ִּכי ָאֵכן ָהָיה ֶזה ַאְרֵיה.
ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָהָיה  ָיכֹול  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים   ,ָּכ
ָּפֲעָלה  ֶׁשּלֹו  ִנְדֵרי‘  ’ָּכל  ְּתִפַּלת  ְמרֹוִמים;  ְּבִגְנֵזי  ִלְׂשמַֹח 

ְיׁשּועֹות ְוֵהִׁשיָבה ְנָׁשָמה ּתֹוָעה ְלכּור ַמְחַצְבָּתּה.
’ִאיׁש ֶלָהָבה‘ עמ‘ 591

ֵּכיַצד ִנְקָרא ָהָאָדם ’ַצִּדיק‘?
ְּכֶהְמֵׁש ַלַּמֲאָמר ַהּקֹוֵדם ֶׁשּבֹו ֵהֵבאנּו 
ֶאת ַמֲעָלתֹו ֶׁשל ִמְנַהג ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות 
ְוַנְרִחיב  נֹוִסיף  ְּבַחְברּוָתא,  ַחר  ַהּׁשַ
ִמְנָהג  ְּבׁשֶֹרׁש  ָהעֹוֶמֶדת  ַהֲהָלָכה  ַעל 
ֶׁשִּמְנַהג  ַּבּפֹוְסִקים  ֶׁשהּוָבא  ּוְכִפי  ֶזה. 
ְּבַחְברּוָתא  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֲאִמיַרת 
ִנָּתן  ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו  ְּכֵדי  ִּביסֹודֹו  נֹוָעד 
ִיְהֶיה ְלַקֵּים ֶאת ַּתָּקַנת ֲעִנַּית ִּתְׁשִעים 
ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר  ַּכּמּוָבא  ְּביֹום.  ֲאֵמִנים 
 ָצִרי ָאָדם  ֶׁשָּכל  א)  לג  ַּדף  יח  (תיקו“ז 
ַאְרַּבע  ֶאת  יֹום  ְּבָכל  ְלַקֵּים  ְלַהְקִּפיד 
’ַצִּדי“ק‘,  ְּבֵתַבת  ֶׁשִּנְרְמזּו  ַהַּתָּקנֹות 
ֶׁשֵהם ֲעִנַּית: צ‘ ֲאֵמִנים, ד‘ ְקֻדּשֹׁות, י‘ 

ַקִּדיִׁשים, ַוֲאִמיַרת ק‘ ְּבָרכֹות.
’ַּכד  ְּבִסְפרֹו  ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו  ָּכַתב   ְוָכ

ַהֶּקַמח‘ (ֵעֶר ְּבָרָכה):
”ִמי ֶׁשהּוא ָזִהיר ְּבצ‘ ֲאֵמִנים ְוכּו‘ הּוא 
ַהָּנִביא  אֹוֵמר  ְוָעָליו  ַצִּדיק,  ִנְקָרא 
ְוָיבֹא  ְׁשָעִרים  ’ִּפְתחּו  ב):  כו  (ְיַׁשְעָיה 
ִּתְקִרי  ַאל  ֱאֻמִנים‘,  ׁשֵֹמר  ַצִּדיק  גֹוי 
ֶׁשעֹוִנין  ֵאּלּו  ’ֲאֵמִנים‘ –  ֶאָּלא  ’ֱאֻמִנים‘ 
ָאֵמן‘“. ְוֵכן ַּבֵּסֶפר ’אֹור ַהָּיָׁשר‘ (ַלַּמֲהָר“ם 
אות  ו  סי‘  ָהֲעבֹוָדה  ַעּמּוד  ָהֲאִר“י,  ִמּגּוֵרי  ּפֹוְפְּרׁש, 

כב):

”ֵאין ָאָדם ִנְקָרא ’ַצִּדיק‘ ַעד ֶׁשַּיְׁשִלים 
צ‘ ֲאֵמִנים ְוד‘ ְקֻדּשֹׁות ְוי‘ ַקִּדיִׁשים ְוק‘ 

ְּבָרכֹות – ָראֵׁשי ֵּתבֹות ’ַצִּדי“ק‘“.
ִמן  ְמִגָּנה  ַאף  ֲאֵמִנים  צ‘  ֲעִנַּית 
ַהַּמִּזיִקים, ְוַכַּמֲעֶׂשה ַהֻּמְפָלא ֶׁשֵהִביא 
ה  ִאּׁשָ אֹוָתּה  אֹודֹות  ַעל  ַהִחידָ“א 
ְּבָנּה,  ֶנֶפׁש  ֶאת  ִלּטֹל  ַהַּמִּזיִקים  ֶׁשָרצּו 
ְוא ָיְכלּו ַלֲעׂשֹות זֹאת ִמְּפֵני ֶׁשָעְנָתה 
ְקֵדמֹות‘  (’ִמְדַּבר  ֲאֵמִנים  צ‘  יֹום  ְּבאֹותֹו 

ַמֲעָרָכה א‘ אֹות לג).

ָזָצ“ל  ִּפיְנקּוס  ִׁשְמׁשֹון  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ִּדְבֵרי  ִּכי  אֹוֵמר,  ָהָיה 
ְּבִדְקּדּוק,  ֶנֶאְמרּו  ְּבַוַּדאי  ִלְבָרָכה 
ֵמַהִּמְכסֹות  ַאַחת  ָלָאָדם  ֲחֵסָרה  ְוִאם 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ֶׁשָּקְבעּו 
ּוֵביֵניֶהן  ה,  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ ְּדָבִרים  ַלֲאִמיַרת 
צ‘ ֲאֵמִנים, הּוא ֵאינֹו ְּבֶגֶדר ’ַצִּדיק‘. ִאם 
ַנְחׁשֹב ַעל ָּכ, ֵאין ַהֶחְׁשּבֹון הּוא ָאֵמן 
ַאַחת יֹוֵתר אֹו ָּפחֹות, ִּכי ִאם ִּבְנַין ֶנֶפׁש 
ָאֵמן  ָלנּו  ֶׁשֶּתְחַסר  ִיָּתֵכן  ַה‘ַּצִּדיק‘; 
ַאַחת ִּבְלַבד, ְוָכל ַהִּבְנָין ֶׁשל ַה‘ַּצִּדיק‘ 
לֹו  ֶׁשָחֵסר  ֶׁשָאָדם  ְּכִפי  ָחֵסר;  ִיְהֶיה 
 ֵאיָבר ֶאָחד ֵאינֹו ’ָאָדם‘ ָׁשֵלם, ֶאָּלא ָּכ
לֹו  ָחֵסר  זֹו,  ִמְכָסה  ִהְׁשִלים  ֶׁשֹּלא  ִמי 
ִּבְׁשֵלמּות ַה‘ַּצִּדיק‘ (’ֶנֶפׁש ִׁשְמׁשֹון‘ ַעל ִסּדּור 

ַהְּתִפָּלה עמ‘ קלח).

צ‘ ֲאֵמִנים – ַרק ַעל ְּבָרכֹות
סי‘  (ׁשּו“ת,  ִמָּפאנוֹ  ָהְרָמ“ע  ָּכַתב  ְוִהֵּנה, 
ִלְכל  ִנָּתן  ֲאֵמִנים  צ‘  ְּבִמְנַין  ִּכי  קט), 
ַרק ֶאת ָהֲאֵמִנים ַהַּנֲענֹות ַעל ְּבָרכֹות, 
ֶׁשֲהא ָהֲאֵמִנים ַהַּנֲענֹות ַעל ַהַּקִּדיׁש 
 ִנְכְללּו ְּבַתָּקַנת ’י‘ ַקִּדיִׁשים‘. ֵּכיָון ֶׁשָּכ
ָקֶׁשה ַעד ְמאֹד ְלַקֵּים ַּתָּקָנה זֹו, ִמְּלַבד 
ִּבְרכֹות  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ֶׁשַּמְקִּפיד  ְלִמי 
ַאֲחֵריֶהם  ְוַלֲענֹות  ֲחֵבָריו  ִמִּפי  ַחר  ַהּׁשַ

ָאֵמן. ְוִכְלׁשֹון ָהְרָמ“ע ִמָּפאנוֹ:
ִצּבּור  ִליַח  ֶׁשּׁשְ ְלַהְנִהיג  טֹוב  ”ּוָמה 
ָרם  ְּבקֹול  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות   ְיָבֵר
ְוָהעֹוִנים ְיַכּוְנּו ֶׁשֹּלא ָלֵצאת ְיֵדי חֹוַבת 
ֲחֵבִרים  ֶאָּלא  ִּבְלַבד,  זֹו  ְוא  ְּבָרָכה. 

 ַהְּיֵׁשִנים ְּבֶחֶדר ֶאָחד... ַיְׁשִּכימּו ְלָבֵר
ָאֵמן,  ַיֲענּו  ַוֲחֵבָריו  ְלַעְצמֹו  ֶאָחד  ָּכל 
ְיַהְּלכּו  ֱאִקים  ֵּבית  ֶאל   ָּכ ְוַאַחר 
 ְלַעְצמֹו, ְוַאַחר ָּכ ְּבָרֶגׁש. ּוִמי ֶׁשְּמָבֵר
ִאְׁשּתֹו ּוָבָניו ְּגדֹוִלים ּוְקַטִּנים ְמָבְרִכין 
לֹו ְּכַהאי ַּגְוָנא, ֵאין ְל ֵרִעים ֲאהּוִבים 
ַלְּמָבְרִכים  ַהִּדין  ְוהּוא  ֵמֵאֶּלה.  יֹוֵתר 
ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶזה ַאַחר ֶזה ְלַזּכֹות ֶאת 

ָהַרִּבים ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן ִּבְכנּוְפָיא“.
ֻהְׁשַּתת  ֶׁשָעָליו  ַהְּיסֹוד  ִהיא  זֹו  ַּתָּקָנה 
ַה‘ִּמְׁשָנה  ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי  ֶזה,  ִמְנָהג 
ְלָחן ָערּו‘ (או“ח  ְּברּוָרה‘ ַעל ִּדְבֵרי ַה‘ּׁשֻ
ֶאָחד   ֶׁשֵּבֵר ֶׁשַאַחר  נֹוֲהִגין  ”ֵיׁש  ד):  ו 
ַחר ְוָענּו ַאֲחָריו ָאֵמן, חֹוֵזר  ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ְועֹוִנין   ּוְמָבֵר ָאֵמן  ֵמָהעֹוִנים  ֶאָחד 
ָּכל  עֹוִׂשין  ַהֶּזה  ְוַכֵּסֶדר  ָאֵמן,  ַאֲחָריו 
ְוָכַתב  ְּתִחָּלה“,  ָאֵמן  ֶׁשָענּו  אֹוָתם 
”ְוַכּוָָנָתם  יג):  (ס“ק  ְּברּוָרה‘  ַה‘ִּמְׁשָנה 
הּוא ֶׁשַּיְׁשִלים ָּכל ֶאָחד ַעד צ‘ ֲאֵמִנים 

ְליֹום...“

צ‘ ֲאֵמִנים – קֶֹדם ַהְּתִפָּלה
ַאֲהרֹן‘  ’ּתֹוְלדֹת  ַּבֵּסֶפר  ֵּכן,  ַעל  ֶיֶתר 
(לר“א ִמזִּ‘יטֹוִמיר ִמְּגדֹוֵלי ַהֲחִסידּות, פר‘ ׁשֹוְפִטים) 
צ‘  ַּתָּקַנת  ִעְנַין  ֶאת  סֹוד   ְּבֶדֶר ֵּבֵאר 
ֶאת  ִלְפּתַֹח  ִהיא  ֶׁשַּתְכִליָתּה  ֲאֵמִנים, 
ַהְּתִפָּלה  ֶׁשְּצִריָכה  ַהְּפָתִחים  ְׁשֶׁשת 
 ֶמֶל ִלְפֵני  ְלִהְתַקֵּבל  ְּבַדְרָּכּה  ַלֲעבֹר 
ַמְׁשָמע  ִמְּדָבָריו  ַהְּמָלִכים.  ַמְלֵכי 
קֶֹדם  ָהֲאֵמִנים  צ‘  ֶאת  ַלֲענֹות  ֶׁשֵּיׁש 
ֶאְפָׁשִרי  ֵאינֹו  ֶׁשְּבַוַּדאי  ָּדָבר  ַהְּתִפָּלה, 
ִמַּכָּמה  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ְׁשִמיַעת  ְלא 

ֲאָנִׁשים ַוֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֵריֶהם.
ֵהִביא  ִמִּזיְדְטׁשֹויב  ְצִבי‘  ָה‘ֲעֶטֶרת 
ַּבּזַֹהר  ֶׁשהּוָבא   ִמָּכ ַלָּדָבר  ְרָאָיה 
ֶׁשִּמי  א)  פד  ַּדף  ח“ב  ָחָדׁש,  זַֹהר  (ִּתּקּוֵני 
ֲאֵמִנים,  צ‘  ַלֲענֹות  ִהְסִּפיק  ֶׁשֹּלא 
ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ֶׁשל  ַהָּוִוי“ן  ְּבט“ו  ְיַכּוֵן 
ְוַיִּציב‘  ’ֱאֶמת  ִּבְתִפַּלת  ָהִראׁשֹונֹות 
ַהִּמְצָטְרפֹות  ְׁשַמע,  ְקִריַאת  ֶׁשְּלַאַחר 
ַיְחָּדו ְלִמְנַין צ‘, ְוַיַחד ִעם ָהאֹות א‘ ֶׁשל 
צ“א  ַלִּגיַמְטִרָּיה  ִמְצָטְרפֹות  ’ֱאֶמת‘ 

ַּכִגּיַמְטִרָּיה ֶׁשל ’ָאֵמן‘.
ַעד  ֶׁשַּיְמִּתין  ַּבּזַֹהר  ָאְמרּו  ֶׁשֹּלא   ִמָּכ
“ץ ּוְׁשַאר ִּבְרכֹות ַהּיֹום ְּכֵדי  ֲחָזַרת ַהּׁשָ
ַאֲחֵריֶהן  ’ָאֵמן‘  ֲעִנַּית  ֶׁשְּבֶאְמָצעּות 
ֶׁשִעַּקר  ַמְׁשָמע  ֲאֵמִנים,  צ‘  ַיְׁשִלים 
ָהֲאֵמִנים  צ‘  ֶאת  ַלֲענֹות  הּוא  ָהִעְנָין 
ִנָּתן  ֶׁשָּכָאמּור  ָּדָבר  ַהְּתִפָּלה,  קֶֹדם 
ִּבְרכֹות  ֲאִמיַרת  ְּבֶאְמָצעּות  ַרק  ְלַקֵּים 
ַעל  ַאָּבא‘  ’ְּבֵני  (ַהָּגהֹות  ְּבַחְברּוָתא  ַחר  ַהּׁשַ
ַחר אֹות ו).  ֵסֶפר ’ְּפתֹוָרא ְּדַאָּבא‘ ִעְנַין ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ְלִהָּקֵרא  רֹוֶצה  ֵאינֹו  ֵמִאָּתנּו  ִמי 
ֶׁשֵּבין  ֵאּלּו  ְּבָיִמים  ּוִבְפָרט  ַצִּדיק, 
ְמַיֲחִלים  ָאנּו  ֶׁשָּבֶהם  ְלָעׂשֹור,  ֶּכֶסה 
ִלְזּכֹות ְלֵהָחֵתם ְּבִסְפָרם ֶׁשל ַצִּדיִקים 
ֶׁשָּקְבעּו   ַהֶּדֶר ָלנּו  ִהֵּנה  ְּגמּוִרים; 
 ֶּדֶר ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָלנּו 
ְלתַֹאר  ִלְזּכֹות  ִנָּתן  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה 
ַעְצֵמנּו  ַעל  ְנַקֵּבל  ָהָבה  ֶזה.  ִנְכָסף 
ַעל  ְלַהְקִּפיד   ָוֵאיָל ֶזה  ִמּיֹום 
ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֶׁשל  ַוֲאִמיָרה  ְׁשִמיָעה 
ְלִהָּכֵתב  ִנְזֶּכה   ּוְבָכ ְּבַחְברּוָתא, 

ְּבִסְפָרם ֶׁשל ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים. ָאֵמן.

ל  ט ַעל ַמֲעָלָתּה ׁשֶ ַמּבָ
ְדָרׁש ית ַהּמִ ַמת ּבֵ ּכָ ’ַהׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ

ַמְעָּגל ֶׁשל ’ָּכל ִנְדֵרי‘ ֲאֶׁשר ִנְסַּגר ְלַאַחר ִׁשְבִעים ָׁשָנה

ע ט עעּתַ בּבָ מַמַ
ְשכ ’הַהַ

ָ ַַָ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
נְדֵרי‘ ’ּכל

ּו פפּפּ סִסִ ם
ַחְברּוָתא (ב‘) ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּ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


