
ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִמְצַות 'ִסּפּור ִנִּסים'
"ַוְיַסֵּפר מֶֹׁשה ְלחְֹתנֹו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' ְלַפְרעֹה ּוְלִמְצַרִים" 

(יח ח)

ֵּפֵרׁש ַהְּגִרי"ז ַהֵּלִוי ִמְּבִריְסק:
ִמן ַהָּפסּוק (ְּתִהִּלים קז כב): "ְוִיְזְּבחּו ִזְבֵחי תֹוָדה ִויַסְּפרּו ַמֲעָׂשיו 
ְּבִרָּנה", ֵיׁש ִלְלמֹד ֶׁשִּמְּלַבד ַהִחּיּוב ְלהֹודֹות ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ִחּיּוב  ֵיׁש  תֹוָדה"],  ִזְבֵחי  ["ְוִיְזְּבחּו  ִעָּמנּו  ֶׁשעֹוֶׂשה  ַהִּנִּסים  ַעל 
ב):  קה  (ָׁשם  ַּבָּפסּוק  ְמפָֹרׁש  ַאף  ֶזה  ָּדָבר  ְּבִנָּסיו.  ְלַסֵּפר  ְמֻיָחד 
ֶׁשִּמְּלַבד  ְּכלֹוַמר  ִנְפְלאֹוָתיו",  ְּבָכל  ִׂשיחּו  לֹו  ַזְּמרּו  לֹו  "ִׁשירּו 
ַהחֹוָבה ָלִׁשיר ּוְלהֹודֹות ַעל ִנָּסיו ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמנּו, מּוָטל ָעֵלינּו 
ִחּיּוב נֹוָסף: "ִׂשיחּו ְּבָכל ִנְפְלאֹוָתיו" – ְלׂשֹוֵחַח ּוְלַסֵּפר ַּבִּנְפָלאֹות 

ֶׁשָעָׂשה ִעָּמנּו ַהּבֹוֵרא. 
מֶֹׁשה  ָהָיה  ָיכֹול  א  ִיְתרֹו  ֶׁשָּבא  ַעד  ִּכי  לֹוַמר,  נּוַכל  ֵמַעָּתה 
ְלַקֵּים ִּדין ֶזה, ֵּכיָון ֶׁשָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ָיְדעּו ְוָראּו ְּבֵעיֵניֶהם ֶאת 
ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָּכל  "ֵאת  ָלֶהם  ְלַסֵּפר  ַטַעם  ָהָיה  ְוא  ַהִּנִּסים  ָּכל 
ה' ְלַפְרעֹה ּוְלִמְצַרִים". ַא ַּכֲאֶׁשר ָּבא ִיְתרֹו ֶׁשֹּלא ָנַכח ִּבְׁשַעת 
ַהִּנִּסים ּוִמֵּמיָלא א ִהִּכיר ָּבֶהם, ִמָּיד ִמֵהר מֶֹׁשה ְלַקֵּים ִעּמֹו ֶאת 

ִחּדּוֵׁשי ַרֵּבנּו ַהְּגִרי"ז (ְסֶטְנִסיל) ַעל ַהּתֹוָרה אֹות נז ִמְצַות ִסּפּור ַהִּנִּסים.

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָענּו 'ָאֵמן' ַאַחר ִּבְרַּכת ִיְתרֹו
ּוִמַּיד  ִמְצַרִים  ִמַּיד  ֶאְתֶכם  ִהִּציל  ֲאֶׁשר  ה'   ָּברּו ִיְתרֹו  "ַוּיֹאֶמר 

ַּפְרעֹה" (יח י)
ים ִרּבֹוא ֶׁשֹּלא ָאְמרּו 'ָּברּו' ַעד ֶׁשָּבא  "ְּגַנאי הּוא ְלמֶֹׁשה ְוִׁשּׁשִ

ִיְתרֹו ְוָאַמר 'ָּברּו ה''" (ַסְנֶהְדִרין צד א).
ְּבֵני  ַּגם   'ָּברּו' ִיְתרֹו  ֶׁשָאַמר  ֶׁשְּלַאַחר  ַמְׁשָמע  ַהְּגָמָרא  ִמִּדְבֵרי 
ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ֵּבֵאר  ַהָּדָבר?  ָהָיה  ֵאיָמַתי   .'ָּברּו' ָאְמרּו  ִיְׂשָרֵאל 
ַחִּיים ׁשֹור: ֵיׁש ְלַהִּניַח ִּכי ְּבָׁשָעה ֶׁשֵּבֵר ִיְתרֹו ֶאת ה' ַעל ֶׁשִהִּציל 
ְיֵדי   ְּבָכ ָלֵצאת  ְוִהְתַּכּוְנּו  'ָאֵמן'  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָענּו  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאת 
ָאָדם  ֶׁשָּיכֹול  ד)  ריט  או"ח  (טוש"ע  ֶׁשִּנְפָסק  ּוְכִפי  ַהְּבָרָכה.  חֹוַבת 
ּוִבְתַנאי  חֹוָבתֹו,  ְיֵדי  ּוְלהֹוִציאֹו  ַלֲחֵברֹו  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ֵנס  ַעל   ְלָבֵר
 ְלִפיָכ ִּבְרָכתֹו.  ַאַחר  'ָאֵמן'  ֵנס,  לֹו  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ֶזה  ֲחֵברֹו,  ֶׁשַּיֲעֶנה 

ֵּבֵר ִיְתרֹו ֶנְחָׁשב ָלֶהם ְּכִאּלּו ֵּבְרכּו ְּבַעְצָמם.  ִמּׁשֶ
'ּתֹוַרת ַחִּיים' ַסְנֶהְדִרין צד א

ִּבְרַּכת ַהֵּגר ְּגדֹוָלה ִמִּבְרַּכת ִיְׂשָרֵאל
ּוִמַּיד  ִמְצַרִים  ִמַּיד  ֶאְתֶכם  ִהִּציל  ֲאֶׁשר  ה'   ָּברּו ִיְתרֹו  "ַוּיֹאֶמר 

ַּפְרעֹה" (יח י)
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ְּבִׁשְבָחם  ֲחָכִמים  ִהְפִליגּו  ב)  (צא  ֻחִּלין  ְּבַמֶּסֶכת 
ֵרת. זֹאת ִמּשּׁום  ְוָאְמרּו ִּכי ְּגדֹוָלה ֲחִביבּוָתם יֹוֵתר ִמַּמְלֲאֵכי ַהּׁשָ
ַּבֲאִמיַרת:  ֵּתבֹות  ְׁשֵּתי  ַאַחר  ה'  ֵׁשם  ֶאת  ַמְזִּכיִרים  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל 
ֵרת  ַהּׁשָ ַמְלֲאֵכי  ְלֻעַּמת  ֶאָחד",  ה'  ֱאֵקינוּ  ה'  ִיְׂשָרֵאל  "ְׁשַמע 
ַהַּמְזִּכיִרים ֶאת ֵׁשם ה' ַרק ְלַאַחר ָׁשלֹוׁש ֵּתבֹות, ַּכָּכתּוב (ְיַׁשְעָיה ו 

ג): "ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה'". 
ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא ָלַמד ִמָּפסּוק ֶזה ִּכי ַמְדֵרָגתֹו ֶׁשל ַהֵּגר ְּגבֹוָהה ַאף 
יֹוֵתר ִמִּיְׂשָרֵאל, ֶׁשֲהא ִיְתרֹו ֶׁשָהָיה ֵּגר ִהְזִּכיר ְּבִבְרָכתֹו ֶאת ֵׁשם 

ה' ַאֲחֵרי ֵּתָבה ַאַחת, ַּכָּכתּוב: "ַוּיֹאֶמר ִיְתרֹו: ָּברּו ה'".
'ַמֲעֵׂשה ַרב ֶהָחָדׁש' ַהְנָהגֹות ַהְגָּר"א אֹות כט

ַהְּתִפָּלה ִּכְתַנאי ְלִמְצַות ִּבּקּור חֹוִלים
"ְוהֹוַדְעָּת ָלֶהם ֶאת ַהֶּדֶר ֵיְלכּו ָבּה" (יח כ)

ֵמַהָּפסּוק: "ְוהֹוַדְעָּת ָלֶהם ֶאת ַהֶּדֶר ֵיְלכּו ָבּה", ֵהִביאּו ֲחָכִמים 
ֶׁשִּקּיּוָמּה  חֹוִלים,  ִּבּקּור  ִמְצַות  ִקּיּום  ְלחֹוַבת  ַאְסַמְכָּתא 

ִמְתַאְפֵׁשר ַּבֲהִליָכה ְלֵבית ַהחֹוֶלה (ב"מ ל ב; ְּפִריָׁשה יו"ד שלה ג). 
ַאַחד ַהְּטָעִמים ֶׁשִּנְּתנּו ְלִמְצַות ִּבּקּור חֹוִלים, ִהיא ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַּפֵּלל 
ַהְּמַבֵּקר ִלְרפּוַאת ַהחֹוֶלה. ְלִפיָכ ִמי ֶׁשִּבֵּקר ֶאת ַהחֹוֶלה ְוא 
שלה  יו"ד  ַרָּמ"א  א;  מ  (ְנָדִרים  זֹו  ִמְצָוה  ִקֵּים  א  ִלְרפּוָאתֹו  ִהְתַּפֵּלל 
ְּתִפָּלה'  ('ֵּבית  ַּפאּפוֹ  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי   ִמָּכ ָלַמד  ְלַמֲעֶׂשה  ַהְנָהָגה  ד). 
ְּתִפָּלה ַעל ַהחֹוֶלה): "ָמה טֹוב ֶׁשְּכֶׁשִּנְפָרד ִמן ַהחֹוֶלה, ֶׁשּיֹאַמר לֹו: 
'ַהָּמקֹום ְיַרְּפֲא ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְּבתֹו ְׁשַאר חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל', ְּדָהֵוי 

ְּכֵעין ְּתִפָּלה ְקָצָרה". 
ֵיׁש ְלָהִבין: ְלֵׁשם ָמה ִהְצִריכּו ְלַבֵּקר ֶאת ַהחֹוֶלה ְּכֵדי ְלִהְתַּפֵּלל 

ִלְרפּוָאתֹו, ְוִכי ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַּפֵּלל ָעָליו ִמְּבִלי ְלַבְּקרֹו?
ַהחֹוֶלה  ֵׁשם  ֶאת  ַמְזִּכיִרים  ַּכֲאֶׁשר  סֹוֵפר':  ַה'ֲחַתם  ֵּבֵאר  א. 
נַֹח  זַֹהר  (ְרֵאה  ִּדיִנים  ָעָליו  ְלעֹוֵרר  ֲעלּוִלים  ִלְרפּוָאתֹו,  ִּבְתִפָּלה 
 צֶֹר ֵאין  ְּבָפָניו  ַהחֹוֶלה  ַעל  ִמְתַּפְּלִלים  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ְוֵכיָון  ב).  סט 
ְלַהְזִּכיר ֶאת ְׁשמֹו (ְּבָרכֹות לד א, ע"פ מג"א קיט א), ְלִפיָכ ִהְצַטּוֵינוּ 
ְלַבְּקרֹו ְּכֵדי ֶׁשַּנֲעמֹד ְלִצּדֹו ְונּוַכל ְלִהְתַּפֵּלל ָעָליו ִמְּבִלי ְלַהְזִּכיר 

ֶאת ְׁשמֹו.
ב. ַרִּבי מֶֹׁשה ַפְייְנְׁשֵטיין ֵּבֵאר: ַּכֲאֶׁשר ָאנּו ְמַבְּקִרים ֶאת ַהחֹוֶלה 
ְלִהְתַּפֵּלל  ִמְתעֹוְרִרים  ָאנּו  ַהָּקֶׁשה,  ּוְבַמָּצבֹו  ְּבִסְבלֹו  ְורֹוִאים 

ָעָליו ְּבַכּוָָנה ְיֵתָרה. 
ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ַפְייְנְׁשֵטיין  מֶֹׁשה  ַרִּבי  זֹאת  ֵּבֵאר  נֹוָסף  ְּבאֶֹפן  ג. 
ַהחֹוֶלה.  ִלְמַרֲאׁשֹות  ִנְמֵצאת  ִכיָנה  ֶׁשַהּׁשְ ב)  יב  (ַׁשָּבת  ַהְּגָמָרא 
ֶׁשְּבָמקֹום  ֵאָליו,   ְּבָסמּו ּוְלִהְתַּפֵּלל  ְלַבְּקרֹו  ִּתְּקנּו   ְלִפיָכ

ִכיָנה ׁשֹוָרה – ַהְּתִפָּלה ִמְתַקֶּבֶלת. ֶׁשַהּׁשְ
'ֲחַתם סֹוֵפר' ְנָדִרים מ א; ׁשּו"ת 'ִאְּגרֹות מֶֹׁשה' יֹו"ד ח"א סי' רכג

'ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָהַעִּמים'
"ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים" (יט ה)

ְּבָכל ּבֶֹקר ָאנּו ְמַׁשְּבִחים ּומֹוִדים: "ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָהַעִּמים 
ִעם  ֶזה  ֻנָּסח  ב  ִמְתַיּׁשֵ ֵּכיַצד  ְלָהִבין  ְוֵיׁש  ּתֹוָרתֹו".  ֶאת  ָלנּו  ְוָנַתן 
ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ע"ז ב ב) ֶׁשִּבְתִחָּלה ִהִּציַע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת 
ַהּתֹוָרה ְלָכל ֻאָּמה ְוָלׁשֹון ְוא ִקְּבלּוָה, ַעד ֶׁשָּבא ֵאֶצל ִיְׂשָרֵאל 
ְוִקְּבלּוָה. ַמְׁשָמע ִלְכאֹוָרה ֶׁשֹּלא ִנְבַחְרנּו ִמְּלַכְּתִחָּלה ְלַקֵּבל ֶאת 
ַהּתֹוָרה, ֶאָּלא ְּתִחָּלה ִהִּציַע אֹוָתּה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָלֻאּמֹות, 

ְוַרק ְלַאַחר ֶׁשֹּלא ִקְּבלּוָה ָּפָנה ֵאֵלינּו?
ֶׁשּבֹו  ֵמָהֹאֶפן  ַאְדַרָּבה,  ִּכי  ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב,  ִיְצָחק  ֵלִוי  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש 
מּוָכח  ָהֻאּמֹות  ְלָכל  ַהּתֹוָרה  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִהִּציַע 
רֹוְממּות  ַעל  ִּגָּלה  א  ָהעֹוָלם  ְלֻאּמֹות  ָּבנּו;  ַּדְוָקא  ֶׁשָּבַחר 
ַהְּמֻנֶּגֶדת  ַהִּמְצָוה  ֶאת  ַּדְוָקא  ֻאָּמה  ְלָכל  ִּגָּלה  ְוַאְדַרָּבה  ַהּתֹוָרה, 
ּגֶֹדל  ֶאת  ִּגָּלה  ָלנּו  אּוָלם  תתקנא),  ֶרֶמז  ְּדָבִרים  ילק"ש  (ְרֵאה  ְלָאְפָיּה 
ִמָּכל  ָּבנּו  ֶׁשָאֵכן "ָּבַחר  ֲהֵרי  ְּבַאֲהָבה.  ֶׁשְּנַקְּבָלּה  ְּכֵדי  רֹוְממּוָתּה 
ָהַעִּמים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו", ְוַהָּצָעתֹו ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם ָהְיָתה 

ַרק ְלַמְרִאית ַעִין ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתַקְּנאּו ָּבנּו ַעל ְזִכָּיֵתנּו. 
ת ֵלִוי' ָאבֹות ב ו  'ְקֻדּׁשַ

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים

צר

ני ּפְ ם
ָאֵמן ָּבעֹוָלם ַהָּבא

ִמֵּבית  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ   הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר  ֱאֶקיךָ  ה'  "ָאֹנִכי 
ֲעָבִדים" (כ ב)

ֶאת  ַהְּמַחֶּיֶבת  ָהֱאמּוָנה  ְלִמְצַות  ַהָּמקֹור  הּוא  ֶזה  ָּפסּוק 
ֵסֶפר  (ַרְמָּב"ם  ּוַמְנִהיג  ּבֹוֵרא  ָלעֹוָלם  ֶׁשֵּיׁש  ְלַהֲאִמין  ָהָאָדם 
ְּתלּויֹות  ַהִּמְצוֹות  רֹב  ְּבעֹוד  כה).   ַהִחּנּו ֵסֶפר  א;  מ"ע  ַהִּמְצוֹות 
ִּבְזַמן, ְּבָמקֹום אֹו ְּבגֹוְרִמים ׁשֹוִנים, ִמְצָוה זֹו ִהיא ְּתִמיִדית, 
ּוְבָכל ֵעת ֶׁשְּמַהְרֵהר ָהָאָדם ִּבְמִציאּות ה', ֲהֵרי הּוא ְמַקְּיָמּה. 
 א ִּתְּקנּו ֲחָכִמים ְלָבֵר ָה'אֹור ָזרּוַע' (א קמ) ּכֹוֵתב ֶׁשְּלִפיָכ
ְלָפֶניָה ַּכֶּדֶר ֶׁשְּמָבְרִכים ַעל ֶיֶתר ַהִּמְצוֹות, ְלִפי ֶׁשֹּלא ִּתְּקנּו 

ְלַהְקִּדים ְּבָרָכה ֶאָּלא ְלִמְצָוה ַהָּבָאה ִלְפָרִקים. 
ַאף ֶׁשָּכָאמּור א ִנְתְקָנה ְּבָרָכה ְלִמְצָוה זֹו, ָּכל ִעַּקר ִמְצַות 
ֵמֲחָמָתּה.  ִנְתְקָנה  ְוַהְּתִפּלֹות  ַהְּבָרכֹות  ַאַחר  ָאֵמן  ֲעִנַּית 
ְּכִדְבֵרי ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי (ְׁשמֹות יד א): "ּוִמְּפֵני ֶׁשָהֱאמּוָנה ְיסֹוד ָּכל 
ִּבְתִפָּלה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָלנּו  ִּתְּקנּו  ֻּכָּלּה,  ַהּתֹוָרה 
ּוִבְבָרכֹות ַלֲענֹות ָאֵמן, ֶׁשהּוא ִנְגָזר ִמְּלׁשֹון ֱאמּוָנה ּוִמְּלׁשֹון 
ְיֵתָרה  ָּבֶהם".  ּומֹוֶדה   ַהְּמָבֵר ִּדְבֵרי  ָעָליו  ֶׁשְּמַקֵּבל  הֹוָדָאה, 
ְּבֵלב  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ּוַמְׁשִריָׁשה  ְמַחֶּזֶקת  ַאף  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ִמּזֹו, 
ָהָאָדם ְוִכְלׁשֹון ַה'ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות' (פר' ַהֲאִזינּו): "ִעַּקר ָהֱאמּוָנה 

ְּתלּוָיה ַּבֲעִנַּית ָאֵמן". 
'ְקַהל  ַרב  יּוֶדֶלִביץ  ַאֲהרֹן  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ֵּבֵאר  ָהָאמּור  ִּפי  ַעל 
ֲעַדת ְיֻׁשרּון' ְּבַמְנֶהְטן ֶאת ַמֲאַמר ֲחָכִמים (ַּתְנחּוָמא צו ט): "ָּכל 
ַהָּבא",  ָלעֹוָלם  ָאֵמן  ַלֲענֹות  זֹוֶכה  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה 

ְּבַהְקִּדימֹו ְלָכ ָמָׁשל קֹוֵלַע:
ַּבְּדָרָׁשה  נֹוֵכַח  ֶׁשָהָיה  ָהָאֶרץ  ְוַעם  ּבּור  ְּבָאָדם  ה  ַמֲעֹשֶ
ָטַרח  ַהְּדָרָׁשה  ְּבִסּיּום  ַהּדֹור.  ֵמַחְכֵמי  ֶאָחד  ִמִּפי  ֶׁשֶּנֶאְמָרה 
ֶאָחד  ְׁשָאלֹו  ַּכֲאֶׁשר  ֵלב.  ִמֶּקֶרב  ֶלָחָכם  ְוהֹוָדה  ָהִאיׁש 
ֲהא  ֶלָחָכם,   ָּכ ָּכל  הֹוֵדיָת  ָמה  "ִמְּפֵני  ָׁשם:  ֵמָהעֹוְמִדים 
ְּבַהִּכיִרי אֹוְת – ְּבַוַּדאי א ֵהַבְנָּת ְמאּוָמה ִמְּדָבָריו?" ֵהִׁשיב 
ְּכָחָכם  ּוְמֻפְרָסם  ָידּוַע  ֶזה  ַּדְרָׁשן  "ֵהן  ִּבְתִמימּות:  ַהָּלה 
ָּבטּוַח  ִלְהיֹות  ְּכֵדי  ְּדָבָריו  ֶאת  ְלָהִבין  ָעַלי  ְוִכי  ְוַנֲעֶלה.  ָּגדֹול 

"!?ֶׁשְּדָרָׁשתֹו ָהְיָתה ְּבנּוָיה ְלַתְלִּפּיֹות ּוְלהֹודֹות לֹו ַעל ָּכ
ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֶהָחָכם ֶאת ֶהְסֵּברֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ִהְתַּפֵעל ַעד ְמאֹד 
ַמְסִּבירֹות  ּוְבָפִנים  ְלִצּדֹו  ָלֶׁשֶבת  לֹו  ָקָרא  הּוא  ִמְּתִמימּותֹו. 
ִלְּמדֹו ֶאת ָּכל ַמֲהַל ַהּסּוְגָיא ִמְּתִחָּלָתּה ְלסֹוָפּה, ַעד ֲאֶׁשר 
ֵהִבין ֶאת ַהְּדָבִרים ַעל ֻּבְרָים. ַאף ַעָּתה הֹוָדה ָהִאיׁש ֶלָחָכם 
 ִמּתֹו זֹאת  ָעָׂשה  ַהַּפַעם  אּוָלם  ַמֲעִטירֹות,  ִּבְבָרכֹות  ּוֵבְרכֹו 

ֲהָבָנה ֲאִמִּתית ְּבֵעֶר ַהְּדָבִרים.
ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ְׂשַכר  ֶאת  ֲחָכִמים  ָקְצבּו   ְלִפיָכ
ָּבעֹוָלם  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ַהָּבא;  ָלעֹוָלם  ַאף  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ֶׁשִּיְזֶּכה 
ֶאָּלא   ,ִיְתָּבַר ְּדָרָכיו  ִנְסָּתרֹות  עֶֹמק  ֶאת  ְלָהִבין  ִמְּבִלי  ַהֶּזה 
ִיְזֶּכה  ְּדָרָכיו',  ְּבָכל  ה'  'ַצִּדיק  ִּכי  ְּתִמיָמה  ֱאמּוָנה   ִמּתֹו ַרק 
ַּדְרֵכי  ֶאת  ְוִלְלמֹד  ַהַּצִּדיִקים  ִּבְמִחַּצת  ָלֶׁשֶבת  ַהָּבא  ָּבעֹוָלם 
ַלֲהָבָנה   ְּבָכ ְלַהִּגיַע  ֶׁשִּיְזֶּכה  ּוְלַאַחר  ַהְנָהגֹוָתיו.  ְוִסְתֵרי  ה' 
ְוַהַּפַעם   – ְוָאֵמן'  'ָאֵמן  ְוַיֲעֶנה  ָיׁשּוב  ֲאַזי  ה',  ְּבַדְרֵכי  ֲאִמִּתית 

ִמּתֹו ְיִדיָעה ְוַהָּכָרה ֲאִמִּתית.
'ָּדַרׁש ָאב' ֵעֶקב ְּדרּוׁש רלא אֹות ו

ת ִיְתרֹו ָרׁשַ 317ּפָ תש"פ

ַחר ְּבַחְברּוָתא – ַהְצָהַרת ֱאמּוָנה ִמֵּדי ּבֶֹקר. ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ֶׁשַּיֲעֶנה  ּוִבְבָרכֹות  ִּבְתִפָּלה  ְלִהָּזֵהר  ָאָדם   ָצִרי"
ַאֲחֵריֶהם ָאֵמן ֶׁשִהיא ִמָּלה ִנְגֶזֶרת ִמְּלׁשֹון ֱאמּוָנה. 
ְוָכל ִמי ֶׁשָעְמדּו ֲאבֹוָתיו ַעל ַהר ִסיַני ְוִקְּבלּו ַהּתֹוָרה 
ּוַמְחַׁשְבּתֹו  ִלּבֹו  ְלַכֵּון  הּוא  ַחָּיב  ֱאמּוָנה...  ַהִּנְקֵראת 

ַּבֲעִנַּית ָאֵמן..." ('ַּכד ַהֶּקַמח' ֵעֶר ֱאמּוָנה).

ִדי ָיָקר! ְיהּו
קֹוְרִאים  ָאנּו  ֶׁשָּבּה  ַּבַּׁשָּבת 
ֵּתן  ִסיַני,  ַהר  ַמֲעַמד  ַעל  ַּבּתֹוָרה 
ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ְקִריָאתֹו  ֶאת  ִלְּבָך  ֶאל 

ַּבְחֵיי ִלְמַקְּבֵלי ַהּתֹוָרה: 
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ּוְמלֹוָאּה  ֵּתֵבל  ָרֲעָׁשה  תרע"ד  ִּבְׁשַנת 
ֶרַצח  ָהִראׁשֹוָנה.  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ִּבְפרֹץ 
ִמְתַנֵּקׁש  ִּביֵדי  ָהאֹוְסְטִרי  ָהֶעֶצר  יֹוֵרׁש 
 ֶׁשֻהְׁשַל ַהּבֹוֵער  ַהַּגְפרּור  ָהָיה  ֶסְרִּבי 
ְנָאה  ַהּׂשִ ְּגדּוַׁשת  ַהֶּנֶפץ  חֶֹמר  ָחִבית   ְלתֹו
ֵאירֹוָּפה  ֵאירֹוָּפה.  ַמַעְצמֹות  ֵּבין  ְרָרה  ֶׁשּׂשָ
ְוִתיְמרֹות  ָוֵאׁש  ָּדם  ֶׁשל  ִּבְנָהרֹות  ִנְׁשְטָפה 
ָעָׁשן, ֲאֶׁשר ָּגְררּו ַאֲחֵריֶהן ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו 

ְלִמְלָחָמה ֲאֻרָּכה ְרוּוַית ָקְרָּבנֹות.
ְּבֵראִׁשית  ֶׁשָּפְלׁשּו  ֶּגְרַמְנָיה  ִצְבאֹות 
ָּגְרמּו  ּפֹוִלין,  ֶׁשל  ְלִׁשְטָחּה  ַהִּמְלָחָמה 
ֶׁשִּמֶּנֶגד  ַּבַּצד  ֶׁשָהְיָתה  ָהרּוִסית  ַלַּמֲעָצָמה 
ּפֹוִלין  ּוִבְהיֹות  ַלַּמֲעָרָכה.  ִמָּיד  ְלִהְתַיֵּצב 
ּתֹוָׁשֶביָה  ָהיּו  ַלַּסָּדן,  ַהַּפִּטיׁש  ֵּבין  ְלכּוָדה 
ְּלמּו ְמִחיר ָּכֵבד ֶׁשל ָמֶות  ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשּׁשִ

ְוָגלּות.
ִמיר'  'ְיִׁשיַבת  ָׁשְכָנה  ֶׁשָּבּה  ִמיר,  ָהֲעָיָרה 
ַהּנֹוַדַעת ַעד ָיֵמינּו, ִנְּצָבה ְּבתֹו עַ ָהֲאִרי, 
ְוֶגְרַמְנָיה.  רּוְסָיה  ֶׁשֵּבין  ַהְּקָרבֹות  ַּבֲחִזית 
ַהָּצָבא  ִּביֵדי  ִנְכְּבָׁשה  ֲאֶׁשר  ַעד   ,ְוָכ
ָקׁשֹות,  ַהְפָּגזֹות  ָהֲעָיָרה  ָסְפָגה  ַהֶּגְרָמִני, 
ְוֶנְחַרב  ַהְּיִׁשיָבה  ֵהיַכל  ִנְׂשַרף  ֶׁשְּבַמֲהָלָכן 

ָּכִליל. 
ַעל ִסּפּור ֵנס ֻמְפָלא ֶׁשִהְתחֹוֵלל ְּבִעּצּוָמם 
ַּתְלִמיד  ֵהִעיד  ַהָּקִׁשים,  ַהְּקָרבֹות  ֶׁשל 
ָּבאס  ֶהעְרץ  ַרִּבי  ָיִמים  ֵמאֹוָתם  ַהְּיִׁשיָבה 

הי"ד:
ָׁשרּוי  ַהַּמְפִּתיַע,  ַהִּמְלָחָמה  ְּפרֹץ  ֵעֶקב 
ּכֹחַ  ָקָׁשה.  ִּבְמצּוָקה  ָהרּוִסי  ַהָּצָבא  ָהָיה 
ָעׂשּו  ַהָּצָבא  ְוָראֵׁשי  ְמֻדְלָּדל,  ָהָיה  ָהָאָדם 
ַצו  הּוָצא   ָּכ ִמּתֶֹקף  ְלַעּבֹותֹו.  ְּכֵדי  ַהּכֹל 
ַלֲעׂשֹות  ָהרּוִסי,  ַהָּצאר  ִמַּטַעם  ַמְלכּוִתי 
ַהּכֹל ְּכֵדי ְלַאֵּתר ּוְלַגֵּיס עֹוד ִמיְליֹוֵני ַחָּיִלים 
ַאְלֵפי  ִרְבבֹות  ָּכל  ֶאת  ּוִבְפָרט  ְלׁשּורֹוָתיו, 

ַהְּצִעיִרים ֶׁשִהְׁשַּתְּמטּו ֵמַהָּצָבא.
ְצָבִאית  ְּפֻלָּגה  ַעל  הּוַטל  ַהַּצו  ִיּשּׂום 
ְמַלאְכָּתּה  ֶאת  ָעְׂשָתה  ֲאֶׁשר  ֻמְבֶחֶרת 
ֶנֱאָמָנה, ְלא ַרֲחִמים ּוְלא ַמּשֹׂוא ָּפִנים. 
ַּדי ִאם ְנַצֵּין ִּכי ִּבְזכּוָתּה ָּגְדָלה ַּכּמּות ַחָּיֵלי 
ה  ַהָּצָבא ָהרּוִסי ַהַּמְלכּוִתי ְּבַמֲהַל ַּכֲחִמּׁשָ
ֳחָדִׁשים ְּבַאְרָּבָעה ִמיְליֹוֵני ַחָּיִלים נֹוָסִפים, 
ֶנֶהְרגּו  ִמּתֹוָכם  ִמיְליֹוִנים  ִּכְׁשֵני  ֲאֶׁשר 

ַּבְּקָרבֹות. 
ְׁשַנת  ֶׁשל  ָנה  ַהּׁשָ רֹאׁש  ְיֵמי  ָהיּו  ַהָּיִמים 
ּפֹוֵסק  ַהִּבְלִּתי  ַהּתֹוָתִחים  ַרַעם  תרע"ה. 
ַמְׁשָמעּות  ְוָיַצק  ַהְּלָבבֹות  ֶאת  ֶהֱחִריד 
ְיֵתָרה ְלֶחְרַּדת ַהִּדין. ְּבֶׁשל ָהֻעְבָּדה ִּכי ִּבְנַין 
ַהְּיִׁשיָבה ִנְׂשַרף ְּבַמֲהַל ַהַהְפָּגזֹות, ֶנֶאְספּו 
ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ִלְתִפָּלה  ַהְּיִׁשיָבה  ְּבֵני 
ַהָּגדֹול ֶׁשל ָהֲעָיָרה ִמיר, ֲאֶׁשר ָׁשַכן ַּבֲחַצר 
ַה'ּשּׁוְלהֹוְיף' ְּבֶמְרַּכז ָהֲעָיָרה. ְלֶפַתע ָעְבָרה 
ַהְּגדּוד  ִּכי  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ֵּבין  מּוָעה  ַהּׁשְ
ְּבָקרֹוב  ִלְפׁשֹט  עֹוֵמד  ַהְּמֻיָחד   ַהְּצָבִאי 
ּתֹוָׁשֶביָה  ֵּבין  ְלַאֵּתר  ְּכֵדי  ָהֲעָיָרה  ַעל 
ְּבַמָּטָרה  ַהָּצָבא  רּות  ִמּׁשֵ ִמְׁשַּתְּמִטים 

ְלַגְּיָסם ַלֲחִזית ַהִּמְלָחָמה.
ֻּכָּלם  ָענּו  ַהְּיִׁשיָבה  ְּבֵני  ִּכי  ְלַצֵּין  ְלמֹוָתר 
ְלתַֹאר ֶזה, ֶׁשֲהא ַעד ַעָּתה ָהיּו ְרׁשּוִמים 
ְּכתֹוָׁשֵבי ּפֹוִלין, ּוְבָלאו ָהֵכי ִאיׁש ֵמֶהם א 
ְלֵׁשרּות  ִמָּיְזָמתֹו  ְלִהְתַיֵּצב  ֵמעֹוָלם  ָחַלם 

ַּבָּצָבא ָהרּוִסי.
ַהּכֹל  ְמאֹד.  ַעד  ְּגדֹוָלה  ָהְיָתה  ַהֲחָרָדה 
ָיְדעּו ֶאת ַמְׁשָמעּות ַהְּגֵזָרה; ֵׁשרּות ַּבָּצָבא 
ַּתֲענּוג  ָהָיה  א  ְּכִתּקּוָנם  ְּבָיִמים  ָהרּוִסי 
ְיהּוִדּיֹות  ְנָׁשמֹות  ַהְמָעָטה.  ִּבְלׁשֹון  ָּגדֹול 
ַרּבֹות ֶנֶעְקדּו ַעל ִמְזֵּבַח ְצָבא ַהָּצאר, ֵהֵחל 
ִּבְׁשנֹות ְּגֵזַרת ַהַּקְנטֹוִניְסִטים ְוַעד ְלאֹוָתּה 
ַהִּמְלָחָמה,  ִּבְתקּוַפת  ַעָּתה,  אּוָלם  ֵעת. 
ָהרּוָחִנית  ְּכֶׁשַּלַּסָּכָנה  ַהֲחָרָדה  ָּגְדָלה 
ָיְדעּו  ַהּכֹל  מּוָחִׁשית.  ָמֶות  ַסָּכַנת  נֹוְסָפה 
ִּכי ֵׁשרּות ַּבָּצָבא ְּבֵעת ִמְלָחָמה ּכֹה ָקָׁשה 
ְוִאיׁש  ָמֶות,  ִּדין  ִלְגַזר  ְקרֹוָבה  ַמְׁשָמעּותֹו 

.א ָרָצה ְלַהִּגיַע ִליֵדי ָּכ
ַּבַּדּקֹות ֶׁשּנֹוְתרּו ָלֶהם ָעְמָדה ִּבְפֵני ָראֵׁשי 
ַהִאם  ִמְׁשָקל;  ְּכֵבַדת  ַהְכָרָעה  ַהְּיִׁשיָבה 
ֲארוּ ֻּכָּלם ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול  מּוָטב ֶׁשִּיּׁשָ
ְוִיְתַּפְּללּו ַיְחָּדו, ַאף ִּכי ִרּכּוז ּכֹה ָּגדֹול ֶׁשל 
ֵלב  ְּתשֹּוַמת  ֶאת  ְיעֹוֵרר  ְּבַוַּדאי  ְצִעיִרים 
ֶאת  ְלַפֵּזר  יֹוֵתר  ָנכֹון  ֶׁשָּמא  אֹו  ַהַחָּיִלים, 
 ָּכ ַהְּכֵנִסּיֹות.  ָּבֵּתי  ֶיֶתר  ֵּבין  ַהְּיִׁשיָבה  ְּבֵני 
ֲעֵליֶהם  ֵיַקל  ְמֻבָּגִרים  ִּבְסִביַבת  ְּכֶׁשֵהם 
ְלִהְסַּתֵּתר ּוְלִהָּמַנע ִמְּמִׁשיַכת ְּתשֹּוַמת ֵלב 

ְמֻיֶּתֶרת.
ַהּנֹוָדע  ַהַּמְׁשִּגיַח  ִּבְפֵני  הּוְבָאה  ֵאָלה  ַהּׁשְ
ְּבֵני  ַעל  ִּכי  ֶהֱחִליט  ְוהּוא  ְירָֹחם,  ַרִּבי 
ּוִבְמקֹום  ִּבְמקֹוָמם,  ֵאר  ְלִהּׁשָ ַהְּיִׁשיָבה 
ָעְצַמת  ֶאת  ְלַהְגִּביר  ֲעֵליֶהם   – ְלִהְסַּתֵּתר 
ְּתִפָּלָתם ּוִבְטחֹוָנם ַּבה' ֶׁשַּיִּציֵלם ִמָּצָרה זֹו.
ְלא  ַהַהְחָלָטה  ֶאת  ִקְּבלּו  ַהְּיִׁשיָבה  ְּבֵני 
עֹוְרִרין. קֹולֹות ַהְּתִפָּלה ְוַהְּזָעָקה ֶׁשָּבְקעּו 
ֶאת  הֹוִתירּו  ַהְּכֶנֶסת  ִמֵּבית  ֵעת  ְּבאֹוָתּה 
ַּתְלִמיֵדי  ֶׁשל  ְּבִלָּבם  ָלֶנַצח  ִרּשּׁוָמם 
ַהְּיִׁשיָבה. ַהּכֹל ָחׁשּו ִּכי ְּבַפַעם זֹאת ָהְיָתה 
ְּתִפָּלָתם ׁשֹוָנה ִמָּתִמיד; ַהִּמִּלים: "ִמי ִיְחֶיה 
ִקְּבלּו  ַּבַחָּיה"  ּוִמי  ַּבֶחֶרב  ִמי  ָימּות...  ּוִמי 

ַמְׁשָמעּות ְקרֹוָבה ּומּוָחִׁשית.
ֵּכן  ַהְּתִפָּלה,  קֹולֹות  ֶׁשִהְתַגְּברּו  ְּכָכל 
ָהְלָכה ַהָּצָרה ְוִנְׁשְּכָחה ֵמַהְּלָבבֹות. ְלַאַחר 
ֶאת  ה'  ִיְקַרע  ִּכי  ִלָּבם  ֵמעֶֹמק  ֶׁשִהְתַּפְּללּו 
ַהְּיִׁשיָבה  ְּבֵני  ִרְּכזּו  ֵמֲעֵליֶהם,  ַהְּגֵזָרה  רַֹע 
 – ַהּיֹום  ְּבַמְּטַרת  ִּבְדֵבקּות  מָֹחם  ֶאת 
ָּכל  ְּפֵני  ַעל  הּוא  ְּבִריךְ  קּוְדָׁשא  ַהְמָלַכת 

ָהָאֶרץ.
ִהְסַּתְּיָמה  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ִמְסָּפר  ָׁשעֹות 
ִהְתרֹוְממּות  ִרְגׁשֹות   ִמּתֹו ַהְּתִפָּלה 
ְוִהְתַעּלּות ֶׁשְּכמֹוָתן א ָזְכרּו ְּבֵני ַהְּיִׁשיָבה 
ַהְּיִׁשיָבה  ָראֵׁשי  ִהְתַּפּנּו  ָאז  ַרק  ֵמעֹוָלם. 
עֹות  ַּבּׁשָ ִהְתַרֵחׁש  ֲאֶׁשר  ֶאת  ְלָבֵרר 
ֶׁשֵאַרע  ַהָּגדֹול  ַלֵּנס  ּוְלִהְתַוֵּדַע  ָהַאֲחרֹונֹות 

ִעָּמם.
ָּבֲעָיָרה  ְׁשהּוָתם   ְּבַמֲהַל ִּכי  ִמְסַּתֵּבר 
ְמֻדְקָּדִקים  ִחּפּוִׂשים  ַהַחָּיִלים  ָעְרכּו 
ֵּבין  ָעְברּו  ֵהם  ֶׁשְּבִמיר.  ַהְּכֶנֶסת  ָּבֵּתי  ְּבָכל 
ָּכל  ֶאת  ְוָלְקחּו  ְלֶאָחד  ֶאָחד  ַהִּמְתַּפְּלִלים 
ְלַמְרֵּבה  ַּבָּצָבא.  ְלָׁשֵרת  ָּכִׁשיר  ֶׁשָהָיה  ִמי 
ַהֶּפֶלא, ְּכמֹו ֻהּכּו ְּבַסְנֵוִרים, ַרק ַעל ִמְפַּתן 
ְּתִפָּלָתם  ְמקֹום  ַהָּגדֹול,  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית 
ְוַזֲעָקָתם ֶׁשל ְּבֵני ַהְּיִׁשיָבה, א ָּדְרָכה ַּכף 

ַרְגָלם ְּכָלל. 
'ַאְרֵיה ִּבְגבּוָרתֹו' [ּתֹוְלדֹות ַרִּבי ָמְרְּדַכי ָמן] עמ' 43

ָעה ַהּזֹאת ְׁשַעת ַרֲחִמים'  'ְּתֵהא ַהּׁשָ
ְוַהֵּמִטיב'  'ַהּטֹוב  ִּבְרַּכת  ֶׁשְּלַאַחר  ַּבַּבָּקׁשֹות 
ּוְכִפי  'ָהַרֲחָמן',  ְּבִפינּו:   ִיְתָּבַר ה'  ְמֻכֶּנה 
ִמְצַות  ִקּיּום  ְׁשַעת  ִּכי  ַּבְּפִתיָחה  ֶׁשִהְתָּבֵאר 
ְלהֹוִסיף  ֵיׁש  ַרֲחִמים.  ְׁשַעת  ִהיא  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת 
ּוְלָהִביא ְּבִעְנָין ֶזה ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְּבָרכֹות כ א): 
ֵרת:  ַהּׁשָ ְלַמְלֲאֵכי  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָאַמר 
א ָּפִנים ְלִיְׂשָרֵאל? ֶׁשָּכַתְבִּתי ָלֶהם  "ְוִכי א ֶאּׂשָ
ַּבּתֹוָרה (ְּדָבִרים ח י): 'ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת 
 ֶקיךָ' ְוֵהם ְמַדְקְּדִקים ַעל ַעְצָמם [ְלָבֵרה' ֱא
ְּכִׁשעּור  ָאְכלּו  א  ִאם  ֲאִפּלוּ  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת 
ִמָּכאן  ַּכֵּביָצה".  ְוַעד  ַּכַּזִית  ַעד  ֶאָּלא:]  ְׂשִביָעה, 
ַעת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִהיא ְׁשַעת ַרֲחִמים ֶׁשָּבּה  ֶׁשּׁשְ
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא נֹוֵׂשא ָּפִנים ְלִיְׂשָרֵאל, ּוָמה 

ָראּוי ֶׁשְּנַבֵּקׁש ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִּבְלׁשֹון: 'ָהַרֲחָמן'.
ַּבָּקׁשֹות  ְּבָׁשלֹוׁש  ִנְפָּתחֹות  'ָהַרֲחָמן'  ַּבָּקׁשֹות 
ִיְמךְ",  "הּוא   :ִיְתָּבַר ְלַמְלכּותֹו  ַהּנֹוְגעֹות 
"הּוא ִיְתָּבַר", "הּוא ִיְׁשַּתַּבח... ְוִיְתָּפַאר", ְוַרק 
ְלַאַחר ִמֵּכן ְּבַבָּקׁשֹות ִאיִׁשּיֹות: "הּוא ְיַפְרְנֵסנּו", 
"הּוא ִיְׁשּבֹר ֻעֵּלנּו" ְוכוּ'. ִּתְּקנּו ָּכ ַעל ִּפי ִּדְבֵרי 
ַהְּגָמָרא (ְּבָרכֹות לב א): "ְלעֹוָלם ְיַסֵּדר ָאָדם ִׁשְבחֹו 
ִיְתַּפֵּלל",   ָּכ ְוַאַחר  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל 
ַהּנֹוְגעֹות  ְּבַבָּקׁשֹות  ּפֹוְתִחים  ָאנּו   ְלִפיָכ
ְלַמְלכּותֹו, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ְּבַבָּקׁשֹות ַהִּנְצָרכֹות ָלנּו 

('אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות').  

'ּוַמְלכּותֹו ְבָרצֹון ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם'
ָּכַתב ַה'ֶּמֶׁשְך ָחְכָמה' (ְּדָבִרים ח י) ִּכי ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון 
ֶאָּלא  ְמזֹוֵננּו,  ַעל  ֶׁשּנֹוֶדה  ְּכֵדי  ַרק  נֹוֲעָדה  א 
ֲאִכיָלֵתנּו,   ִמּתֹו ה'  ֶאת  ִנְׁשַּכח  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַאף 
ַּכָּכתּוב (ָׁשם ח יב; יד): "ֶּפן ּתֹאַכל ְוָׂשָבְעָּת... ְוָרם 
לֹוַמר  ְוֵיׁש  ֱאֶקיךָ".  ה'  ֶאת  ְוָׁשַכְחָּת   ְלָבֶב
ְּבַבָּקָׁשה  ִנְפָּתחֹות  'ָהַרֲחָמן'  ַּבָּקׁשֹות   ְלָכ ִּכי 
ַמְלכּותֹו  ַּתַחת  ִלְהיֹות  ְרצֹוֵננּו  ֶאת  ַהְּמַבֵּטאת 
ִיְתָּבַר: "ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמךְ ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד" 

('ִּתְפֶאֶרת ְצִבי' [ּתֹוַרת מֶֹׁשה] ב"מ, ֵּפרּוׁש ברהמ"ז).

ְּבַׁשֲחִרית  יֹום,  ְּבָכל  ְּבִפינּו  ֶנֱאֶמֶרת  זֹו  ַּבָּקָׁשה 
ְלַהְזָּכַרת  ַמְסִמיִכים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר  ּוְבַעְרִבית, 
ְלַאַחר  ֶׁשִּמָּיד  ָהֻעְבָּדה  ֶאת  ִמְצַרִים  ְּגֻאַּלת 
ְוָאְמרּו"  ְוִהְמִליכּו  "הֹודּו  ִיְׂשָרֵאל:  ֶׁשִּנְגֲאלּו 
ִקְּבלּו  בְָרצֹון  "ּוַמְלכּותֹו  ּוְבַעְרִבית:  [ְּבַׁשֲחִרית, 
ָאנּו  ֶׁשֵאֶליָה  ַהַּבָּקָׁשה  ְּפסּוק  ֶאת  ֲעֵליֶהם"] 

ְמַיֲחִלים ָּכל ָיֵמינּו: "ה' ִיְמךְ ְלעָֹלם ָוֶעד".
ְעּבּוד  ִמּׁשִ ָיָצאנּו  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי   ִמָּכ ָלַמְדנּו 
'ְּבֵני  ִלְהיֹות  ַמְטָּרֵתנּו  ָהְיָתה  א  ִמְצַרִים, 
ְלַאַחר  ַאף  ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ִּכְׁשַאר  חֹוִרין', 
נֹוְתרּו  ַאֶחֶרת,  ְלַמְלכּות  ִמְּלִהְׁשַּתְעֵּבד  ֶׁשָחְדלּו 
ְמַבְּקִׁשים  ַאְדַרָּבה,  ֶאָּלא  ְלִיְצָרם.  ְמֻׁשְעָּבִדים 
ַּתַחת  ַעְצֵמנּו  ְלַהְכִניס  ָויֹום  יֹום  ְּבָכל  ָאנּו 
ָעֵלינּו  ִיְמךְ  הּוא  "ָהַרֲחָמן   –  ִיְתָּבַר ַמְלכּותֹו 
ָהֲאִמִּתית  ַהֵחרּות  ִהיא  זֹו  ֶׁשֵּכן  ָוֶעד" –  ְלעֹוָלם 
ּלֹוַח' ח"ב ֵריׁש מס' ר"ה). ('ַהְּתִהָּלה ְוַהִּתְפֶאֶרת', ּוְרֵאה 'ֵמי ַהּׁשִ

ֵמָאֶלְּכַסְנֶדּר:  מֶֹׁשה'  ָה'ֱאמּוַנת  ַּבַעל  ָאַמר  עֹוד 
ֶׁשאֹוָתּה  ְיהּוִדי,  ָּכל  ֶׁשל  ַהְּתִמיִדית  ְׁשִאיָפתֹו 
ִלְהיֹות  ִהיא  ְוָצֳהַרִים,  ָובֶֹקר  ֶעֶרב  ַמִּביַע  הּוא 
ם ִיְתָּבַר, ּוְלַהִּכיר ְּבַמְלכּותֹו  ָּתִמיד ָּדבּוק ְּבַהּׁשֵ
ְּבָכל ַנְפׁשֹו ּוְמאֹודֹו. ֶאָּלא ֶׁשְּלִעִּתים הּוא נֹוֵפל 
"ָהַרֲחָמן  ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו   ָּכ ְוַעל  זֹו,  ִמַּמְדֵרָגה 
הּוא ִיְמךְ ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד" – ֶׁשְּלעֹוָלם ָוֶעד 
ַאף   – ה'  ְּבַמְלכּות  ֵמַהַהָּכָרה  ַּדְעֵּתנּו  ֻּתַּסח  א 
עמ'  ְּבֵראִׁשית [ַלֲחֻנָּכה]  מֶֹׁשה',  ('ֱאמּוַנת  ֶאָחד  ְלֶרַגע  א 

רמט).

ְּבאֶֹפן נֹוָסף ֵּפֵרׁש זֹאת ָה'ֱאמּוַנת מֶֹׁשה' ַעל ִּפי 
ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ָאָדם  "ָּכל  א):  ה  (סֹוָטה  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי 
ֵאין   – הּוא   ָּברּו 'ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר:  ָהרּוַח  ַּגּסּות 

ֲאֶׁשר  ְוזֹאת  ָּבעֹוָלם'".  ָלדּור  ְיכֹוִלין  ְוהּוא  ֲאִני 
ִלֵּבנּו,  ִיְגַּבּה  א  ֶׁשְּלעֹוָלם  ָּכאן,  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו 
ִכיָנה ִלְׁשרֹות ִּבְמִחיָצֵתנּו  ּוִמּתֹו ָּכ ּתּוַכל ַהּׁשְ

ְלעֹוָלם ָוֶעד (ָׁשם ְׁשמֹות עמ' רסד).
ַחִּיים'  'ּתֹוַרת  ַּבַעל  ַעל  ְמַסְּפִרים  ֲחִסיִדים 
ֲחִסיָדיו  ֶאת  ַּפַעם  ָׁשַמע  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ִמּקֹוסֹוב, 
ְיַפְרְנֵסנּו  הּוא  "ָהַרֲחָמן  ַּבָּקַׁשת:  ֶאת  אֹוְמִרים 
ְּבָכבֹוד" ְּבִהְתַלֲהבּות ּוְבִהְתַרְּגׁשּות ְיֵתָרה, ֵהִעיר 
ָלֶהם ְּבתֹוָכָחה ֻמְסֶּתֶרת: "ֵהן ְּבָאְמְרֶכם 'ָהַרֲחָמן 
ְרִאיִתיֶכם  א  ָוֶעד'  ְלעֹוָלם  ָעֵלינּו  ִיְמךְ  הּוא 

ִנְלָהִבים ָּכל ָּכ..." ('ֶאֶבן ְׁשִתָּיה ֶהָחָדׁש' עמ' רסח).

ַמִים ּוָבָאֶרץ' 'הּוא ִיְתָּבַר ַּבּׁשָ
ַמִים ּוָבָאֶרץ;  ְּבָכל יֹום ְויֹום ִמְׁשַּתֵּבַח ֵׁשם ה' ַּבּׁשָ
ּוָבָאֶרץ  ָמרֹום,  ְצָבא  ְּבֶאְמָצעּות  ַמִים  ַּבּׁשָ
ֶזה  ְּבִעְנָין  ֲאִריכּות  (ְרֵאה  ָהָאָדם  ְּבֵני  ְּבֶאְמָצעּות 
'ָהַרֲחָמן  ְּבַבָּקַׁשת  יֹוָנה).  ֲעַנף  י'  אֹות  ַּתְלִּפּיֹות'  ְּב'ִמְדַרׁש 

ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ּוָבָאֶרץ'  ַמִים  ַּבּׁשָ  ִיְתָּבַר הּוא 
ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשְּכִפי ֶׁשָּכל ְצָבא ַמְלָאָכיו 
ֵּכן  ֵלָמה,  ַהּׁשְ ְּבַמְלכּותֹו  ַמִּכיִרים  ַמִים  ֶׁשַּבּׁשָ
ְוַיִּכירּו  ָהעֹוָלם,  ָּבֵאי  ָּכל  ְּבִפי  ַּגם  ְׁשמֹו   ִיְתָּבַר
('ַהָּגָדה  ֶאָחד"  ּוְׁשמֹו  ֶאָחד  "ה'  ִּבְהיֹות:  ֻּכָּלם 

ִּכְפׁשּוָטּה').

ֶׁשַבח ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות
ִיְתַהַּדר  ֶׁשה'  ְמַבְּקִׁשים  ָהִיינּו  ִאּלּו  ְלָהִבין:  ֵיׁש 
ְוִיְתָּפַאר ָּבנּו ְלַאַחר ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ָהָיה ַהָּדָבר 
"ְוִיְתָּפַאר  ְלַבֵּקׁש  ֵיׁש  ָמקֹום  ָמה  אּוָלם  מּוָבן. 
ְּפֻעָּלה  ְלַאַחר  ַּדְוָקא  ָּבנּו..."  ְוִיְתַהַּדר  ָּבנּו... 
א)  נא  (ְּבָרכֹות  ֶׁשֲחָכֵמינּו  ֶאָּלא  ַּכֲאִכיָלה?  ַּגְׁשִמית 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ְלִפי  ַלִּמְזֵּבַח,  ְלָחן  ַהּׁשֻ ֶאת  ִּדּמּו  ְּכָבר 
ָהָאָדם אֹוֵכל ָּכָראּוי, ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ֲהֵרי ִּכְבָיכֹול 
 ּוְבָכ ַלה'.  ְוַתֲאָותוֹ  ִיְצרֹו  ֶאת  'זֹוֵבַח'  הּוא 
ֶאת  ֶׁשַאף  ָּבנּו,  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִמְתָּפֵאר 
ְיסֹוד ַהחֶֹמר ַהָּטבּוַע ָּבנּו ָאנּו ְמַקְּדִׁשים ְלַמֲענֹו 

ִיְתָּבַר (ַהְּגַה"צ רח"ע ַּבְרֶזל, 'אֹוְצרֹות ַהְּבָרָכה' עמ' קכז).
ְּבֶדֶר ַצחּות ֵיׁש ֶׁשֵהִביאּו ָּכאן ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא 
ְּבִהְלכֹות ֵנר ֲחֻנָּכה (ַׁשָּבת כא ב) ֶׁשַהְּמַהְּדִרין ָנֲהגּו 
ְלהֹוִסיף ְּבָכל יֹום ֵנר. ּוֵבֲארּו ְּבֶדֶר ְּדָרׁש ֶׁשּזֹאת 
ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ָּכאן, ֶׁשִּיְתַנֵהג ִעָּמנּו ה' ְלאֶֹר ָּכל 
ַהְדָלַקת  ִּביָנה'  ('ְּבֵני   ...'ְוהֹוֵל 'מֹוִסיף  ְּבִמַּדת  ָיֵמינּו 

נ"ח עמ' כה).

ְּתִפָּלה ַעל ַהּדֹורֹות ַהָּבִאים
ֵיׁש ְלהֹוִסיף ְוָלֵתת ֶאת ַהַּדַעת ְלָכ ֶׁשְּבַבָּקַׁשת 
ְמאֹד  ַעד  נֹוָרָאה  ְּתִפָּלה  ְטמּוָנה  זֹו  'ָהַרֲחָמן' 
ְלֶׁשֶלת ַהָּזָהב  ָעֵלינּו ְוַעל ֶצֱאָצֵאינּו ַאֲחֵרינּו: ֶׁשּׁשַ
ֶׁשל ָהֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה ַהְּנטּוָעה ָּבנּו ּוְמַחֶּבֶרת 
 – ִיְׂשָרֵאל  ְלַעם  ְּכָבִנים  ּדֹורֹות  ְלדֹוֵרי  אֹוָתנּו 
ֶאָּלא  ִמַּזְרֵענּו,  ָחִליָלה  ִּתָּפֵסק  א  ַהֶּנַצח,  ַעם 
ְׁשמֹו ִיְתָּבַר ַיְמִׁשי ְלִהְתַהֵּדר ּוְלִהְׁשַּתֵּבַח ְּבִפי 
ֶצֱאָצֵאינּו ְּכִפי ֶׁשהּוא ִמְתַהֵּדר ּוִמְׁשַּתֵּבַח ְּבִפינּו: 
"ְלדֹור ּדֹוִרים... ּוְלֵנַצח ְנָצִחים... ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי 

עֹוָלִמים..."
(ְׁשמֹות  ַהָּכתּוב  ִמְּלׁשֹון  ִלְדרֹׁש  ִנָּתן   ְלָכ ֶרֶמז 
ִיָּקֵרַע",  א  ָסִביב...  ְלִפיו  ִיְהֶיה  "ָׂשָפה  לב):  כח 

ִיְׁשַּתַּבח"]  ["הּוא  'ֶׁשַבח  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  'ָׂשָפה' 
ִיְתַהַּדר"],  ["הּוא  ִהּדּור'  ִיְתָּפָאר"]  ["הּוא  ְּפֵאר 
ְׁשגּוָרה  ִּתְהֶיה  ָּתִמיד  זֹו  ְּתִפָּלה   – ְלִפיו'  'ִיְהֶיה 
ְּבִפי ָהָאָדם, 'א ִיָּקֵרַע' – ֶׁשָחִליָלה א ִּתָּקַרע 
ּוְלֵנַצח  ּדֹוִרים  ְלדֹור  ִמַּזְרעֹו  ָהֱאמּוָנה  ְוֻתְפַסק 

ְנָצִחים ('ִּבְרַּכת ָּדִוד' ְּבֵׁשם הגש"פ 'ַוַּיֵּגד ַיֲעקֹב').

'ִמי ִיְחֶיה' – ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
חיה' – ְּבֵב

פפּפּו סִסִ ם
ׁשֹות 'ָהַרֲחָמן' (ב) ּקָ ּבַ

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

זֹון ת ַהּמָ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ְלִבְרּכַ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
ּקׁש ּּּ ּּב

ִניינ פפּפְ ם 


