
ת ַהֲאִזינּו ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַמִים' ְּכֵדי ֶׁשִּתְׁשַמע 'ָהָאֶרץ' ַהֲאִזינּו 'ַהּׁשָ
ַמִים ַוֲאַדֵּבָרה ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי" (לב א) "ַהֲאִזינּו ַהּׁשָ

ָּדַרׁש ָהַרִּבי ִמּמּוְנַקְטׁש ַּבַעל ַה'ַּדְרֵכי ְּתׁשּוָבה': 
ְידּוִעים ִּדְבֵרי ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש ('ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה' ְּתִהִּלים סה ג) ִּכי ַאף 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵדַע ַמְחָׁשבֹות, ִהְצַטּוֵינוּ ְלהֹוִציא ֶאת 
ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה ַּבֶּפה ְוא ַרק ְלַהְרֲהָרן ַּבֵּלב, זֹאת ְּכֵדי ֶׁשִּיְראּו 

ֲאֵחִרים ְוִיְלְמדּו ַאף ֵהם ְלִהְתַּפֵּלל ָּכמֹונּו.
ַאף   – ַמִים"  ַהּׁשָ "ַהֲאִזינּו  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק  ִנְרָמז  ֶזה  ְיסֹוד 
ְּכֵדי  ְּבִפי,   – "ַוֲאַדֵּבָרה"  ַהֵּלב,  ְלַרֲחֵׁשי  ַמֲאִזיִנים  ַמִים  ֶׁשַּבּׁשָ
ֶׁש: "ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי" – ֶׁשּיֹוְׁשֵבי ֵּתֵבל ִיְׁשְמעּו ֶאת 

ְּתִפָּלִתי ְוִיְלְמדּו ִמֶּמִּני ְלִהְתַּפֵּלל.
ְּבאֶֹפן נֹוָסף ָּדַרׁש ַה'ַּדְרֵכי ְּתׁשּוָבה' ָּפסּוק ֶזה:

ַמִים  ַהּׁשָ ֶׁשִּמן  רֹוִאים   – "ָהָאֶרץ"  יֹוְׁשֵבי   – ַהָּקָהל  ַּכֲאֶׁשר 
ִמְתַיֵּקר  ִמְתַקְּבלֹות,  ּוַבָּקׁשֹוָתיו  ַהַּצִּדיק,  ִלְתִפּלֹות  ַמֲאִזיִנים 
ְלִדְבֵרי  ָאְזֵניֶהם  ַמִּטים  ֵהם   ָּכ  ִמּתֹו ְּבֵעיֵניֶהם.  ְּכבֹודֹו 
מּוָסרֹו ְוַהְדָרָכתֹו ּוְמַקְּבִלים אֹוָתם ְּבֵלב ָׁשֵלם. ְלזֹאת ִּבֵּקׁש 
ַמִים ַוֲאַדֵּבָרה", ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַיֲאִזינּו ִמן  מֶֹׁשה ַרֵּבנּו: "ַהֲאִזינּו ַהּׁשָ
ַמִים ְלִדְבֵרי ְּתִפָּלִתי, ַאף יֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִיְׁשְמעּו ְל: "ִאְמֵרי  ַהּׁשָ

ִפי" ַּכֲאֶׁשר ֲאַלְּמֵדם ָאְרחֹות ַחִּיים. 
'ִּתְפֶאֶרת ָּבִנים' 

ַמִים' ִאם 'ִּתְׁשַמע ָהָאֶרץ' ַיֲאִזינּו ַּגם 'ַהּׁשָ
ַמִים ַוֲאַדֵּבָרה ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי" (לב א) "ַהֲאִזינּו ַהּׁשָ

ָּדַרׁש ָהַרִּבי ַּבַעל 'ֵּבית ַאְבָרָהם' ִמְּסלֹוִנים: 
"ְוִתְׁשַמע  ַעל:  ַיְקִּפיד  ִלְתִפָּלתֹו,  ַיֲאִזינּו  ַמִים  ֶׁשִּמּׁשָ ָהרֹוֶצה 
 ְּבָכ ִּבְתִפָּלתֹו,  ִיְׁשַּתֵּתף  ָהַאְרִצי  ַהּגּוף  ֶׁשַּגם   – ָהָאֶרץ" 
ַהְּתִפָּלה  ְלִמּלֹות  ּוְלַהְקִׁשיב  ְלִהְתּבֹוֵנן  ִלּבֹו  ֶאת  ֶׁשְּיעֹוֵרר 

ַהּיֹוְצאֹות ִמִּפיו. 
'ֵּבית ַאְבָרָהם' 

ְּתִפָּלה ָהעֹוֶׂשה ֵּפרֹות ַּכַּטל
"ַיֲערֹף ַּכָּמָטר ִלְקִחי ִּתַּזל ַּכַּטל ִאְמָרִתי" (לב ב)

ֵּפֵרׁש ָה'ִאְּבן ֶעְזָרא': 
ִּבְדָבָריו ֵאּלּו ִהְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשְּדָבָריו ַיְחְּדרּו ְלִלּבֹוֵתיֶהם 
ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְוַיֲעׂשּו ֵּפרֹות, ְּכַטל ּוָמָטר ֶׁשֵאיָנם חֹוְזִרים ֵריָקם, 

ֶאָּלא ַמְׁשִקים ֶאת ָהֲאָדָמה ּוַמְצִמיִחים ֵּפרֹות. 

ַעל ֲהָנַאת ַהִּלּמּוד ִנָּתן ְלָבֵר ְלעֹוָלם
"ִּכי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא ָהבוּ גֶֹדל ֵלאקֵינוּ" (לב ג)

ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (כא א ע"פ ַרִׁש"י ָׁשם ד"ה ִּכי) ָלְמדּו ֲחָכִמים ֶאת 
מֶֹׁשה  ָּפַתח  ְּבֶטֶרם   :ָּכ ֶזה  ִמָּפסּוק  ַהּתֹוָרה  ִּבְרַּכת  ִחּיּוב 
ְּבִׁשיַרת ַהֲאִזינּו ָאַמר ְלִיְׂשָרֵאל: "ִּכי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא" – ַּכֲאֶׁשר 
ֲאָבֵר ֶאת 'ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה' ִלְפֵני ֶׁשֶאֱעסֹק ִעְּמֶכם ְּבִדְבֵרי 

ּתֹוָרה, ַאֶּתם "ָהבוּ גֶֹדל ֵלאקֵינוּ" – ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֶריָה. 
ַּתְלמּוד  ִמְצַות  ַעל  ְּבָרכֹות  ְׁשֵּתי  ְמָבְרִכים  ָאנּו  ּבֶֹקר  ְּבָכל 
ַרִּבי  ָּבנּו".  ָּבַחר  ַו"ֲאֶׁשר  ּתֹוָרה"  ְּבִדְבֵרי  "ַלֲעסֹוק  ּתֹוָרה: 
ָמְרְּדַכי ָיֶפה ַּבַעל ַה'ְּלבּוִׁשים' ְמָבֵאר, ֶׁשְּכִפי ֶׁשָהעֹוֶלה ַלּתֹוָרה 
ְלַאֲחֶריָה,  ְוַאַחת  ַהְּקִריָאה  ִלְפֵני  ַאַחת  ְּבָרכֹות:  ְׁשֵּתי   ְמָבֵר
ַעל  ִהיא  ּבֶֹקר  ִמיֵדי  ְמָבְרִכים  ֶׁשָאנּו  ָהִראׁשֹוָנה  ַהְּבָרָכה   ָּכ
 ְלָבֵר ְּבָיֵדינּו  ָהָיה  [ֶׁשֹּלא  ָהֶאְתמֹול  יֹום  ֶׁשל  ַהִּלּמּוד  ִסּיּום 
ֶׁשַּתְחְטֵפנּו  'ַעד  ִלְלמֹד  ָאנּו  ֶׁשְּמֻחָּיִבים  ְלִפי  ֶאֶמׁש,   ָּכ ַעל 

ִנָּיה ִהיא ַהְּבָרָכה ֶׁשִּלְפֵני ִלּמּוד ַהּתֹוָרה  ֵׁשָנה'], ְוַהְּבָרָכה ַהּׁשְ
ֶׁשל אֹותֹו יֹום. 

הֹוִסיף ְוָכַתב ַה'ְּלבּושׁ':
ָהיּו ֶׁשִהְקׁשּו ַעל ְּדָבַרי, ַוֲהא ֲהָלָכה ִהיא ֶׁשֵאין ָהָאָדם ָיכֹול 
ִעּכּול'  'ִׁשעּור  ְזַמן  ֶׁשָעַבר  ְלַאַחר  ַאֲחרֹוָנה',  'ְּבָרָכה   ְלָבֵר
ֵמֲאִכיַלת ַהַּמֲאָכל ֶׁשָעָליו הּוא ְמַבֵּקׁש ְלָבֵר (ׁשו"ע או"ח קפד 

ה), ֵּכיַצד ֵאפֹוא ִנָּתן ְלָבֵר ַּבּבֶֹקר ַעל ִלּמּוד יֹום ָהֶאְתמֹול?
ֶׁשֲהָנַאת  ְלִפי  ַהְּדָבִרים,  ֵּבין  ְלַהְׁשוֹות  ֵאין  ִּכי  ְוֵהַׁשְבִּתי 
ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ְואּוָלם  ָהִעּכּול,  ִעם  ִמְסַּתֶּיֶמת  ָאֵכן  ָהֲאִכיָלה 
 ְּבתֹו  ְותֹוָרְת" ט):  מ  (ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב  ֶנַצח.  ְלַמְזֶּכֶרת  נֹוָתר 

ֵמָעי", ְלִפיָכ ִנָּתן ְלָבֵר ַעל ֲהָנָאה זֹו ַּגם ְּביֹום ַהָּמֳחָרת. 
'ְלבּוׁש' או"ח עז ו ּוַבַהָג"ה ָׁשם

ז' 'ְקִריאֹות' ְוכ"ה 'ֲעִלּיֹות' ְּבָפסּוק ֶאָחד
"ִּכי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא ָהבוּ גֶֹדל ֵלאקֵינוּ" (לב ג)

ָּכַתב ַהִחידָ"א ֶׁשָּפסּוק ֶזה ֶׁשִּמֶּמּנּו ָלְמדּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות כא א) 
ְּבָכל  ַהּתֹוָרה  ְקִריַאת  ְלַתָּקַנת  רֹוֵמז  ַהּתֹוָרה,  ְלִבְרַּכת  ָמקֹור 

ַהְּזַמִּנים ֶׁשָּקְבעּו ֲחָכִמים ֶׁשֵּיׁש ִלְקרֹא ָּבֶהם:
קֹוְרִאים  ֶׁשָּבֶהם  ַהְּזַמִּנים  ְלִׁשְבַעת  רֹוְמזֹות  ֵּתבֹוָתיו  ֶׁשַבע 
ַהּמֹוֵעד',  'חֹל  חֶֹדׁש',  'רֹאׁש  'ַׁשָּבת',  י',  'ֲחִמּׁשִ 'ֵׁשִני',  ַּבּתֹוָרה: 
'יֹום טֹוב' ְו'יֹום ַהִּכּפּוִרים'. ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹוָתיו רֹוְמזֹות 
ֶׁשָּבֶהם  ַהְּזַמִּנים  ְּבָכל  ַלּתֹוָרה  ָהעֹוִלים  ֶׁשל  ַהּכֹוֵלל  ַלִּמְסָּפר 
ְּברֹאׁש   – ַאְרָּבָעה  י,  ַוֲחִמּׁשִ ְּבֵׁשִני   – ְׁשלֹוָׁשה  ָּבּה:  קֹוְרִאים 
ְּביֹום   – ה  ִׁשּׁשָ טֹוב,  ְּביֹום   – ה  ֲחִמּׁשָ ַהּמֹוֵעד,  ּוְבחֹל  חֶֹדׁש 

ַהִּכּפּוִרים ְוִׁשְבָעה – ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש.
'ִּכֵּסא ַרֲחִמים' ַמֶּסֶכת סֹוְפִרים י ו

'ֶעְׂשִרים ְוַאַחת' אֹו 'ְׁשמֹוִנים ְוָחֵמׁש'
"ִּכי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא ָהבוּ גֶֹדל ֵלאקֵינוּ" (לב ג)

ִמְּתִחַּלת ָּפָרַׁשת ַהֲאִזינּו ְוַעד ְלַהְזָּכַרת ֵׁשם ה' ְּבָפסּוק ֶזה ֵיׁש 
ְוָכַתב  אֹוִתּיֹות.  ְוָחֵמׁש  ְׁשמֹוִנים  ּוָבֶהן  ֵּתבֹות  ְוַאַחת  ֶעְׂשִרים 
ְּב'ַתְרּגּום יֹוָנָתן' ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִהְמִּתין ְּבַכּוָָנה ְּכִׁשעּור ֶזה ִלְפֵני 

ֶׁשִהְזִּכיר ֶאת ֵׁשם ה'. 
ֻעְבָּדה  ְּתִפָּלה'  'ִּתּקּון  ְּבִחּבּורוֹ  ִצֵּין  ּגֹוְרדֹון  ֵליּב  ַאְרֵיה  ַרִּבי 
ה  ַהּתֹוֶאֶמת ְלַהְפִליא ְלִדְבֵרי ַה'ַּתְרּגּום יֹוָנָתן': ְּבֵסֶדר ַהְּקֻדּׁשָ
ְלִפי 'ֻנַּסח ַאְׁשְּכַנז' ["ְנַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְמ..."] ֶנֱאָמרֹות ֶעְׂשִרים 
ְוַאַחת ֵּתבֹות ִלְפֵני ַהְזָּכַרת ֵׁשם ה', אּוָלם ֵאין ָּבֶהן ְׁשמֹוִנים 
 ַנְקִּדיְׁש"] ְסַפְרד'  ְּב'ֻנַּסח  זֹאת  ְלֻעַּמת  אֹוִתּיֹות.  ְוָחֵמׁש 
ה',  ַהְזָּכַרת  ִלְפֵני  ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹות  ְׁשמֹוִנים  ֵיׁש   ["...ְוַנֲעִריְצ

אּוָלם ֵמִאיָד ֵיׁש יֹוֵתר ֵמֶעְׂשִרים ְוַאַחת ֵּתבֹות. 
ִסּדּור 'אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות' עמ' קסג 

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
'האֶרץ'

א

ני ּפְ ם
ְּבָרָכה ְּבקֹול – ְּבָרָכה ֻמְׁשֶלֶמת

ַמִים ַוֲאַדֵּבָרה ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי" (לב א) "ַהֲאִזינּו ַהּׁשָ
ָאַמר ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְיִחיֵאל ְיהֹוֻׁשַע ִמִּביַאֶלא: 

ַמִים ִלְתִפָּלתֹו, ַיְקִּפיד ְלָבֵר ְּבקֹול –  ָהרֹוֶצה ֶׁשַּיֲאִזינּו ַּבּׁשָ
"ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי", ִּכי ַרק ָּכ יּוְכלּו ַהּשֹׁוְמִעים 

ְלַהְׁשִלים ֶאת ִּבְרָכתֹו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן. 
'ֶחְלַקת ְיהֹוֻׁשַע' 

ֶׁשִּיְסַּתְּלקּו ׂשֹוְנֵאינּו ּוְמַקְטְרֵגינוּ – ָאֵמן
 "ִּכי ֵחֶלק ה' ַעּמֹו ַיֲעקֹב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו" (לב ט)

ָּכַתב ָהַאְדמֹו"ר ַּבַעל 'ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים': 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר   ְלַלֶּמְד ַנֲחָלתֹו",  ֶחֶבל  "ַיֲעקֹב  ַהָּכתּוב:  ָנַקט 
ְּבֵלב  ֶאָחד  ְּכִאיׁש  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ַמְקִּפיִדים  ַיֲעקֹב  ֶזַרע 
ְלַבל  ַהְּמַקְטְרִגים  ֶאת  ַהּקֹוֵׁשר  'ֶחֶבל'   ִמָּכ ֶנֱאָרג  ֶאָחד, 
"ֶלְאסֹר  ח):  קמט  (ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב  ִיְׂשָרֵאל.  ַעל  ַיְׂשִטינוּ 
ַמְלֵכיֶהם ְּבִזִּקים" [ֲאִזיִקים], ְוַאף ִּבְתִפַּלת מּוָסף ֶׁשל יֹום 

ַהִּכּפּוִרים ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: "ַמְׂשִטין – ַּבֶּכֶבל ֱאסֹר".
ֵמֲעֵליֶהם  ְלַנֵּתק  ָהֵעת  ָּכל  ְמַבְּקִׁשים  ַהְּמַקְטְרִגים 
ַמְרִּפים  ֶׁשֵהם   ְּבָכ ִמְּלַקְטֵרג,  ַּבֲעָדם  ַהּמֹוֵנַע  ֶזה  'ֶחֶבל' 
(ָׁשם  ַּבָּפסּוק  ַּכִּנְרָמז  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ִמִּמְצַות  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת 
ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   – [ֶחֶבל]  מֹוְסרֹוֵתימוֹ"  ֶאת  ג):  "ְנַנְּתָקה  ב 
ְלִהְתַּגֵּבר  ִיְזּכּו  ִאם  ִּכי  ָלַדַעת,  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ְואּוָלם  ָאֵמן. 
ֲעֵליֶהם ְּבָכ ֶׁשִּיְמְסרּו ַנְפָׁשם ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן, ִיְזּכּו ֶׁשִּיָּמַנע 

ַהִּקְטרּוג ֵמֲעֵליֶהם. 
'ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים' ַמֲאָמר ִּפְתחּו ְׁשָעִרים פט"ו

ּכֹוְפִלים  ֶׁשָאנּו  ַהִּסָּבה  ֶאת  ְלָבֵאר  ֶאְפָׁשר  ְּדָבָריו  ִּפי  ַעל 
ּוַמְׂשִטין  ַצר  ָּכל  "ַּכֵּלה  ַמְלֵּכנּו':  'ָאִבינּו  ִּבְתִפַּלת  ְלַבֵּקׁש 
ִּבְתִחָּלה  ּוְמַקְטֵרֵגנּו";  ַמְׂשִטיֵננּו  ִּפּיֹות  ֵמָעֵלינּו" – "ְסתֹם 
ֶאת  ֵמָעֵלינּו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשְּיַכֶּלה  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו 
ַהַּמְׂשִטיִנים ְּבָכ ֶׁשִּיְקְׁשֵרם ְּב'ֶחֶבל' ַהַּנֲעֶׂשה ֵמֲעִנַּית ָאֵמן, 
ִהְצִליחּו  ִאם  ֶׁשַאף  ְלַבֵּקׁש,  מֹוִסיִפים  ָאנּו  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר 
ְלַבְּטֵלנּו ֵמֲעִנַּית ָאֵמן ּוְלַנֵּתק ֵמֲעֵליֶהם ֶאת ַהֶחֶבל, ְלָכל 

ַהָּפחֹות ִיָּסֵתם ִּפיֶהם ִמְּלַקְטֵרג.

ת ַהֲאִזינּו ָרׁשַ 350ּפָ תשפ"א

ת  ֲעִנּיַ ֶאְמָצעּות  ּבְ טו):  ֶרק  ּפֶ ָעִרים'  ׁשְ ְתחּו  'ּפִ (ַמֲאָמר  ֱאמּוִנים'  ֹוֵמר  ַה'ּשׁ ַתב  ּכָ
ְך  ּכָ ּום  ִמּשׁ ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעל  ִטיִנים  ׂשְ ְוַהּמַ ַקְטְרִגים  ַהּמְ ִרים  ִנְקׁשָ ֶהן  ּבָ ׁשֶ ֶחֶבל,  נֹוָצר  ָאֵמן 

ָקה  תּוב: "ְנַנּתְ ּכָ ָכְך ֶאת אֹותֹו ֶחֶבל, ּכַ ק ּבְ ת ָאֵמן ּוְלַנּתֵ ָרֵאל ֵמֲעִנּיַ ל ֶאת ִיׂשְ ים ֵהם ְלַבּטֵ ׁשִ ְמַבּקְ
ת ָאֵמן, ֻמְבָטח  יִדים ַעל ֲעִנּיַ ָרֵאל ּוַמְקּפִ ִרים ִיׂשְ ּבְ ר ִמְתּגַ ֲאׁשֶ בֹות ָאֵמן. ּכַ י ּתֵ " – ָראׁשֵ ֶאת מֹוְסרֹוֵתימוֹ

ִמים ֲעֵליֶהם.  ַקְטְרִגים ַהּקָ חּו ֶאת ַהּמְ רּו ִויַנּצְ ּבְ ְתּגַ ּיִ ָלֶהם ׁשֶ

ֵמָעֵלינּו. ן  ּוַמְׂשִטי ַצר  ָּכל  ַּכֵּלה  ַמְלֵּכנּו  ָאִבינּו 
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ְיֵמי  ֶׁשל  ִׂשיָאם  תשי"א.  ִּכּפּור  יֹום 
ֶׁשל  ִׁשְלטֹונֹו  ְׁשנֹות   – ְוָהֵאיָמה   ַהחֶֹׁש
ַהּצֹוֵרר ְסַטאִלין ִיַּמח ְׁשמֹו. ָהַרב מֶֹׁשה 
ְלֶאָחד  ָהָיה  ֶׁשְּלָיִמים  ִמי  ְּגִריְנֶּבְרג, 
ִמן  ָאִסיר  ָהָיה  ַחָּב"ד,  ַעְסָקֵני  ִמְּגדֹוֵלי 
ַהִּמְנָין ְּבַאַחד ִמַּמֲחנֹות ַה'ִחּנּוךְ ֵמָחָדׁש' 

ֶׁשֵהִקים ְסַטאִלין ְּבַעְרבֹות ִסִּביר.
ִהְתַּפֵּלל  ַהָּקדֹוׁש,  ַהּיֹום  ְּתִפּלֹות  ֶאת 
ַמָּמׁש.  ֶׁשל  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות  זֹו  ְּבָׁשָנה 
ִמְּלַבד  ִּבְׁשֵלמּות,  ִהְתַּפֵּלל  ֻּכָּלן  ֶאת 

ְּתִפָּלה ַאַחת – ְּתִפַּלת 'ָּכל ִנְדֵרי'.
ֶׁשֻּסַּפר  ְּכִפי  ַהַּמֲעֶׂשה  ְּדַבר  ָהָיה  ְוכֹה 

ִמִּפי ְּבנֹו, ַרִּבי זּוָׁשא ְׁשִליָט"א:
ֶעְׂשִרים  ְּכֵבן  ָּבחּור  ָאז  ָהָיה  מֶֹׁשה  ַרִּבי 
ִהְסִּפיק  ּוְכָבר  ַהּכֹל,   ְּבַס ְוַאַחת, 
ְלֶעְׂשִרים  ַהּפֹוְׁשִעים  ְּכַאֲחרֹון  ֵפט  ְלִהּׁשָ
ֲעבֹוַדת  ַהּכֹוְללֹות  ַמֲאָסר  ְׁשנֹות  ְוָחֵמׁש 
ְּבִסִּביר.  סֹוְבֶיִטי  ֲעבֹוָדה  ְּבַמֲחֵנה   ָּפֶר
ְלִהָּמֵלט  ִנְסיֹונוֹ  ָהָיה  ַהּנֹוָרא  ִּפְׁשעֹו 
ֶׁשָּבּה  ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ  ְּבַדְרּכֹו  ֵמרּוְסָיה 
ּתֹוָרה  ִלְׁשמֹר  סֹוף  סֹוף  ֶׁשּיּוַכל  ִקּוָה 

ּוִמְצוֹות ַּבָּגלּוי.
אֹותֹו  ָּתְפסּו  ְּבִריָחתֹו  ִנְסיֹון   ְּבַמֲהַל
ְלטֹונֹות, ְוהּוא ִנְׁשַּפט ִמָּיד ְלַמֲאַסר  ַהּׁשִ
ר'  ֻהְפַרד  ַהִּדין  ְּגַזר  ְלַאַחר  ִמָּיד  עֹוָלם. 
זֹאת  ּוֵמַאֲחיֹוָתיו.  ֵמהֹוָריו  ְּבכֹחַ  מֶֹׁשה 
ָאסּור  ָהָיה  ְּכָבר  ַהָּיִחיד  ֶׁשָאִחיו  ְלַאַחר 
ּדֹוֶמה  'ֶּפַׁשע'  ְּבֶׁשל  ַאֵחר  ְּבַמֲחֶנה 
ְלֵעֶבר  ּוְמַיֶּסֶרת  ֲאֻרָּכה   ְלֶדֶר ְוִנְׁשַלח 

ַמֲחֵנה ֲעבֹוָדה ִנָּדח ְּבַעְרבֹות ִסִּביר.
ֶזה.  ֲעבֹוָדה  ְּבַמֲחֵנה  ָׁשהּו  ִאיׁש  ְּכֶאֶלף 
ִּבְבִנַּית   ,ָּפֶר ַּבֲעבֹוַדת  ָהָעְסקּו  ַיְחָּדו 
ְּכֶעְׂשִרים  ַרק  ֲאזֹוִרית.  ַחְׁשַמל  ַּתֲחַנת 
ֵמֶהם ָהיּו ְיהּוִדים, ְוֵהם ִּבְּקׁשּו ְלִהְתַאֵּגד 
ְּכֵדי ְלַתְכֵנן ְּבֵעָצה ְמֻׁשֶּתֶפת ֵּכיַצד ַלְחּגֹג 

ֶאת ַהַחִּגים ַהְּקֵרִבים.
ִיְהיּו  א  ִּכי  ָהֻעְבָּדה  ִעם  ִהְׁשִלימּו  ֵהם 
ּתֹוָרה  ֵסֶפר  א  ׁשֹוָפר,  א  ִּביֵדיֶהם 
ְוַאף א ַטִּליתֹות, ַא ֵהם ִקּוּו ֶׁשּיּוְכלּו 
ֶׁשִּמֶּמּנּו  ִסּדּור  ַהָּפחֹות  ְלָכל  ִלְמצֹא 
ַהָּיִמים  ְּתִפּלֹות  ֶאת  ְלִהְתַּפֵּלל  יּוְכלּו 

ַהְּקדֹוִׁשים.
ְלַאֵּתר  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ִהְצִליַח  ְּבתּוִׁשָּיתוֹ 
 ַא ָאִסיר,  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  'ִמַּבחּוץ',  ִאיׁש 
ַעל  ְמֻמֶּנה  ִּכְמַהְנֵּדס  ַּבַּמֲחֶנה  ָהֳעַסק 
ָחַׁשב  ָמה  ִמּשּׁום  ׁשֹוִנים.  ְּפרֹוֶיְקִטים 
ִלְהיֹות  ָעׂשּוי  ֶזה  ֶׁשִאיׁש  מֶֹׁשה  ַרִּבי 
ְּכֵדי  ּכֶֹׁשר  ִלְׁשַעת  ִהְמִּתין  ְוהּוא  ְיהּוִדי, 

ָלֶגֶׁשת ֵאָליו ְּבַבָּקָׁשה.
 – ֶהעְלְפן?"  ִמיר  ֶקעְנסטוּ  "ֶאְפָׁשר 
"אּוַלי ּתּוַכל ַלֲעזֹר ִלי?" ָלַחׁש ַרִּבי מֶֹׁשה 
ִּבְזִהירּות ְּבָאְזנֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ְּכֶׁשִּנְקְרָתה 
ְּבאֹוָתּה  ַהַּמְתִאיָמה.  ַהִהְזַּדְּמנּות  ְּבָפָניו 
ְּתקּוָפה ַמְרִּבית ְיהּוֵדי רּוְסָיה ָהיּו ּדֹוְבֵרי 
ִייִדיׁש ׁשֹוֶטֶפת, ְור' מֶֹׁשה ִהְבִחין ַּבִּזיק 
ִּכי  ֵהִבין  הּוא  ַהְּמַהְנֵּדס.  ְּבֵעיֵני  ֶׁשִּנַּצת 

ָלב ַהָּבא: א ָטָעה ְוִהְמִׁשי ַלּׁשָ
ַהְּמַיֲחִלים  ְיהּוִדים  ֶעְׂשִרים  ָּכאן  "ָאנּו 
ְלִהְתַּפֵּלל ַיְחָּדו ַּבַחִּגים ַהְּקרֹוִבים. ֶׁשָּמא 
ְלחֶֹדׁש  ְּתִפָּלה  ַמְחזֹור  ְלַאֵּתר  ּתּוַכל 
ִּבְתִפָּלֵתנּו?"  אֹוָתנּו  ֶׁשְּיַׁשֵּמׁש  ִּתְׁשֵרי 
א  ְוַהָּלה  ָהִאיׁש,  ֶאת  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ָׁשַאל 
ִּכי  ָיְדעּו  ְׁשֵניֶהם  ְּבִחּיּוב.  ְלֵהָענֹות  ִמֵהר 
ְּפֻעָּלה ֶׁשָּכזֹו ֲעלּוָלה ְלַסֵּכן ֶאת ַחֵּייֶהם. 
ִהְסִּכים  ְלַבּסֹוף  אּוָלם  ִהֵּסס  ַהְּמַהְנֵּדס 

ְלַנּסֹות.
"ֵיׁש  ִמְסָּפר.  ָיִמים  ֵמָאז  ָחְלפּו 
ֵאֶצל  מֶֹׁשה  ר'  ִהְתַעְנֵין  ִהְתַּפְּתֻחּיֹות?" 
"ֵיׁש  ְלָפָניו.  ִנְקָרה  ׁשּוב  ַּכֲאֶׁשר  ָהִאיׁש, 
ַוֲחָדׁשֹות  טֹובֹות  ֲחָדׁשֹות   ִּבְׁשִביְל ִלי 
ּוִמָּיד  ַהְּמַהְנֵּדס,  ֵהִׁשיב  ָרעֹות..." 
ֶׁשָהָיה  ָהַרב  ַהּקִֹׁשי  ַאף  "ַעל   :ִהְמִׁשי
ְּבֵביתֹו  ְלַאֵּתר  ִהְצַלְחִּתי  ַּבָּדָבר,   ָּכרּו
ֶׁשָּכֶזה.  ַמְחזֹור  ִמְׁשַּפְחִּתי  ְקרֹוב  ֶׁשל 

אּוָלם ַּכֲאֶׁשר ַא ֵהַעְזִּתי ְלַבְּקׁשֹו ִמָּיָדיו 
ְּתעּוָזִתי  ֶעֶצם  ַעל  ִמַּזַעם  ָרַתח  הּוא 
ַהָּיִחיד  ַהּקֶֹדׁש  ֵסֶפר  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ְלַבֵּקׁש 

ֶׁשָהָיה ָמצּוי ִּבְרׁשּותֹו".
ֶאָּלא ֶׁשר' מֶֹׁשה א ָחַׁשב ְלַוֵּתר; "ַנֵּסה 
ְלׁשֹוֲאלוֹ, אּוַלי ַיְסִּכים ַרק ְלַהְׁשִאיל ִלי 
ֶאת ַהַּמְחזֹור ְּכֵדי ֶׁשַאֲעִתיק ֶאת ַהָּכתּוב 
ּבֹו ּוִמָּיד ְלַאַחר ִמֵּכן ַאְחִזירוֹ ְלָיָדיו, עֹוד 
ַרִּבי  ָׁשַאל  ָנה?"  ַהּׁשָ רֹאׁש  ַיִּגיַע  ְּבֶטֶרם 
ְלַפּנֹות  יּוַכל  ֵּכיַצד  ֶׁשָּיַדע  ִמְּבִלי  מֶֹׁשה, 

ְזַמן ִלְמָלאָכה ָקָׁשה זֹו.
ְּבֵעיֵני  ֵחן  ָמָצא  ַהִּנְרֶאה  ְּכִפי  ָהַרְעיֹון 
ַהָּמֳחָרת  ֶׁשְּביֹום  ִמְּפֵני  ַהַּמְחזֹור,  ַּבַעל 
ֲעטּוָפה  ְּכֶׁשֲחִביָלה  ַהְּמַהְנֵּדס  הֹוִפיַע 
ַּבֵּסֶתר  ֶהֱעִביָרּה  הּוא  ְזרֹועֹו.  ַּתַחת 
ֶאת  ִמֶּמָּנה  הֹוִציא  ְוַהָּלה  מֶֹׁשה,  ְלר' 
ַמֵהר  ִחיׁש  ּוָפָנה  ַהְּיָקָרה  ְּתכּוָלָתּה 

ְלַהְתִחיל ָּבֲעבֹוָדה.
יֹום  ִמיֵדי  ַמָּמׁש,  ֶׁשל  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות 
מֶֹׁשה  ַרִּבי  ָזַחל  ָהֲעבֹוָדה,  ִסּיּום  ִעם 
ְלתֹו ֻּגְמָחה ִנְסֶּתֶרת ֶׁשָּבָנה ְלַצד ְצִריף 
ַהְּמגּוִרים, ָׁשם ִּבָּלה ְּכָכל ֶׁשָּיכֹול ִלְפנֹות 
ֲחפּוָזה,  ַהְעָּתָקה  ִּבְמֶלאֶכת  ִמְּזַמּנֹו 
ֲאֶׁשר  ַעד  רֹוֶאה  ֵמֵעין  ֶנְחָּבא  ְּכֶׁשהּוא 
ֻהְחַזר  ְוַהַּמֲחזֹור  ַהְּמָלאָכה,  ִהְסַּתְּיָמה 

ִלְבָעָליו.
ַהָּיִמים  ְּתִפּלֹות  ָּכל  ְּבָיָדיו  ָהיּו   ָּכ
ַהְּקדֹוִׁשים, ִמְּלַבד ְּתִפָּלה ַאַחת ֶׁשָהְיָתה 
'ָּכל  ְּתִפַּלת   – ַהְּמקֹוִרי  ַּבַּמְחזֹור  ֲחֵסָרה 

ִנְדֵרי'.
ֶאת  ָהֲאִסיִרים  ָׁשְמרּו  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות 
ִהִּגיַע  ְוַכֲאֶׁשר  ַהְיּהּוִדִּיים,  ַהַּתֲאִריִכים 
ַהּשֹׁוְמִרים  ֶאת  ִׁשֲחדּו  ָנה  ַהּׁשָ רֹאׁש 
ָלֶהם  ֶׁשַּיְרׁשּו  ִסיָגִרּיֹות  ְּבֶאְמָצעּות 
ֶאת  ַיְחָּדו  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ַּבַּמֲחֶנה  ֵאר  ְלִהּׁשָ

ַהְּתִפּלֹות.
ִׁשֵּמׁש  ֶׁשְּבָיָדיו  ַהַּמְחזֹור  ְּבֶעְזַרת 
ֶאת  קֹוֵרא  ְּכֶׁשהּוא  ְּכַחָּזן,  מֶֹׁשה  ר' 
ְּבָיָדיו,  ֶׁשָּכַתב  ֵמַהַּמְחזֹור  ַהְּתִפּלֹות 
ָיִמים  ִׁשְבָעה  ַאֲחָריו.  חֹוְזִרים  ַוֲחֵבָריו 
ִּבְכִניַסת  ׁשּוב  ִנְפְּגׁשּו  ֵהם  ִמֵּכן  ְלַאַחר 
ִנְדֵרי'.  'ָּכל  ִלְתִפַּלת  ַהִּכּפּוִרים  יֹום 
אּוָלם ְּבִעְקבֹות ַהַּמָּצב ַהָּקֶׁשה ֶׁשּבֹו ָהיּו 
ְׁשרּוִיים, ִאיׁש ֵמֶהם א ִהְצִליַח ְלִהָּזֵכר 
ַהְּתִפָּלה  ֶׁשל  ַהְּמֻדָּיקֹות  ְּבִמּלֹוֶתיהָ 
ְלאֹוְמָרּה  ֶנֶאְלצּו  ְוֵהם  ַהְּקדֹוָׁשה, 

ְּכֶׁשִהיא ֲחֵסָרה.
ַמֲאָסר,  ְׁשנֹות  ֶׁשַבע  ִּכְמַעט  ְלַאַחר  ַרק 
ְסַטאִלין  ַהּצֹוֵרר  ֶׁשל  מֹותֹו  ְּבִעְקבֹות 
מֶֹׁשה  ַרִּבי  ִהְׁשַּתְחֵרר  ְׁשמֹו,  ִיַּמח 
ַהָּיִחיד  ַהָּפִריט  ָהַאְכָזִרי.  ֵמַהַּמֲאָסר 
ָהָיה  ְלַמְזֶּכֶרת  ִאּתֹו  ָלַקח  ֶׁשאֹותֹו 

ַהַּמְחזֹור.
ֶׁשִהְתּגֹוְרָרה  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ֶאל  ָׁשב  הּוא 
ְּבַפְרָּבֵרי מֹוְסְקָבה, ּוְזַמן ָמה ְלַאַחר ִמֵּכן 
ְלֶאֶרץ  ְוַלֲעלֹות  ִמְׁשָּפָחה  ְלָהִקים  ָזָכה 
ַהּקֶֹדׁש, ַּכֲאֶׁשר ַהַּמְחזֹור ַהְּמֻיָחד עֹוֶלה 

ִעּמֹו.
ְלַהֲעלֹות  ַמְרֶּבה  ָהָיה  א  מֶֹׁשה  ר' 
ִנים ַהָּקׁשֹות ְוַהַּמְכִאיבֹות  ִזְכרֹונֹות ֵמַהּׁשָ
ַּבִּמְקִרים  אּוָלם  ְּבִסִּביר,  ָעָליו  ֶׁשָעְברּו 
ְּתקּוָפה,  אֹוָתּה  ַעל  ֶׁשִּסֵּפר  ַהְּנִדיִרים 
ֶׁשִהְצִּביַע  ְּבָׁשָעה  ְּבֵעיָניו,  ָעלּו  ְּדָמעֹות 
אֹוִתּיֹות  ֶׁשְּבָיָדיו.  ַהָּדהּוי  ַה'ַּמְחזֹור'  ַעל 
ַּגֵּבי  ַעל  ְּבִחָּפזֹון  ַהְּכתּובֹות  ַהַּמְחזֹור 
ַעל  ֵהִעידּו  ַּדִּפים,  ֶׁשל  ְמֻאְלָּתר  אֶֹסף 

ַהְּתָנִאים ָהֲאֻיִּמים ֶׁשָּבֶהם ִנְכַּתב.  
ַרִּבי  אֹוֵמר  ָהָיה  ַעָּתה",  ְוַעד  "ֵמָאז 
מֶֹׁשה ַּבִּמְקִרים ַהְּנִדיִרים ֶׁשָּבֶהם ִׁשֵּתף 
ִהְׁשַּתַּתְפִּתי  א  "ֵמעֹוָלם  ְּבקֹורֹוָתיו, 
ּוַמְׁשָמעּות,  ֶרֶגׁש  ְמֵלאֹות  ִּבְתִפּלֹות 
ִּבְׁשנֹות  ֵחֶלק  ָנַטְלִּתי  ֶׁשָּבֶהן  ֵאּלּו  ְּכמֹו 

ַהַּמֲאָסר ָהֲאֻיּמֹות".

'ָאַהְבִּתי ְמעֹון ֵּביֶת'
ִמְׁשַּכן  ּוְמקֹום   ֵּביֶת ְמעֹון  ָאַהְבִּתי  "ה'  ח):  כו  (ְּתִהִּלים  ַּבָּפסּוק 
 ֶׁשֵאינֹו ָּבא ְלֵבית ה' ִמּתֹו ַעל ָּכ ַמְצִהיר ָּדִוד ַהֶּמֶל "ְּכבֹוֶד
ִכיָנה  ַהּׁשְ ׁשֹוָרה  ֶׁשּבֹו  ַלָּמקֹום  ַאֲהָבתֹו  ֵמֲחַמת  ֶאָּלא  ֶהְרֵּגל, 
ֵּבית  ֶאת  ָלנּו  ֵאין  ֶׁשַּבֲעוֹונֹוֵתינּו  ַּכּיֹום  ָׁשם).  (ַמְלִּבי"ם  ַהְּקדֹוָׁשה 
ִכיָנה ְּבָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות. ּוְכִפי  ַהִּמְקָּדׁש, ׁשֹוָרה ַהּׁשְ
ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחָכִמים (ְמִגָּלה כט א) ֶאת ַהָּפסּוק (ְיֶחְזֵקאל יא טז): "ָוֱאִהי 
ָּבֵּתי  "ֵאּלּו   – ָׁשם"  ָּבאּו  ֲאֶׁשר  ָּבֲאָרצֹות  ְמַעט  ְלִמְקָּדׁש  ָלֶהם 
ְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות ֶׁשְּבָבֶבל", ְוָלֵכן ָעֵלינּו ִלְלמֹד ִמְּדָבָריו 

ֶׁשל ָּדִוד ְוִלְפקֹד אֹוָתם ִמּתֹו ָּכבֹוד ְוַאֲהָבה.
ת  ְקֻדּׁשַ ַעל  ֶזה  ָּפסּוק  ַאַּבֵּיי  ָּדַרׁש  א)  (כט  ְמִגָּלה  ְּבַמֶּסֶכת  ְוָאֵכן 
ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְוָכ ָאַמר: ִמְּתִחָּלה ָהִייִתי לֹוֵמד ְּבֵביִתי ּוִמְתַּפֵּלל 
ָּדִוד  ֶׁשל  ִּבְדָבָריו  ֶׁשִהְתּבֹוַנְנִּתי  ֵמֵעת  אּוָלם  ַהְּכֶנֶסת.  ְּבֵבית 
ִלּמּוִדי  קֹוֵבַע  ֵאיִני   ,"ֵּביֶת ְמעֹון  ָאַהְבִּתי  "ה'  ְּבָפסּוק:   ַהֶּמֶל

ֶאָּלא ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. 
ִלי  ְּבאְֹמִרים  "ָׂשַמְחִּתי  א-ג):  (קכב  ִּבְתִהִּלים  ַהְּפסּוִקים  ֶאת 
ם  ְירּוָׁשלִַ ם;  ְירּוָׁשלִָ  ִּבְׁשָעַרִי ַרְגֵלינּו  ָהיּו  עְֹמדֹות   ;ֵנֵל ה'  ֵּבית 
ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה ַיְחָּדו", ֵּבֵאר ַהַּמַהְרשָׁ"א ָּכ (ָׁשם): 
 הֹוֵל ָהָיה  ְּכִאּלּו  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַּבֲהִליָכתֹו  ִלְׂשמַֹח  ָהָאָדם  ַעל 
ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  עֹוְמדֹות  ַרְגָליו  ְוַכֲאֶׁשר  ַעְצמֹו,  ַהִּמְקָּדׁש  ְלֵבית 
ְּבֵבית   – ם"  ְירּוָׁשלִָ  ִּבְׁשָעַרִי" עֹוֵמד  הּוא  ְּכִאּלּו  ָלחּוׁש  ָעָליו 
ַהְּבנּוָיה",  ִּב"ירּוָׁשַלִים  ָלבֹא  ֶלָעִתיד  ֶׁשֵּכן  ַעְצמֹו.  ַהִּמְקָּדׁש 
ּוְלֵהָעׂשֹות  ְלִהְתַחֵּבר  ֶׁשָּבעֹוָלם  ַהְּכֶנֶסת  ָּבֵּתי  ָּכל  ֲעִתיִדים 
ַּכֲחִטיָבה ַאַחת ִעם ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשִּיָּבֶנה ָּבּה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו. 
ת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְוַעל ַהֲהָכָנה  ַאף ִמָּכ ֵיׁש ִלְלמֹד ַעל ּגֶֹדל ְקֻדּׁשַ

ַהִּנְדֶרֶׁשת ֶטֶרם ּבֹוֵאנּו ָלֵׂשאת ּבֹו ְּתִפָּלה.

'ֶאְׁשַּתֲחֶוה, ְוֶאְכְרָעה, ֶאְבְרָכה'
ַהָּפסּוק ַהָּבא: "ַוֲאִני ֶאְׁשַּתֲחֶוה ָוֶאְכְרָעה ֲאָבְרָכה ִלְפֵני ה' עִֹׂשי" 
א ֶנֱאָמר ִּבְמפָֹרׁש ַּבָתָּנ", ֶאָּלא ִנְּסחּו אֹותֹו ְמַסְּדֵרי ַהְּתִפּלֹות 
ִּבְלׁשֹון  ֶׁשֶּנֱאָמר  ו)  (צה  ִּבְתִהִּלים  ָּפסּוק  ִּפי  ַעל  ָיִחיד,  ִּבְלׁשֹון 

ַרִּבים: "ּבֹאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ה' עֵֹׂשנּו". 
ְּבָפסּוק ֶזה ֶנֶאְמרּו ָׁשלֹוׁש ְלׁשֹונֹות ֶׁשל ִהְתּכֹוְפפּות: 'ֶאְׁשַּתֲחֶוה, 
ֶאְכְרָעה ְוֶאְבְרָכה'. ּוֵבֵאר ָהָרָד"ק (ְּתִהִּלים ָׁשם): 'ִהְׁשַּתֲחָוָיה' ִהיא 
ְוַרְגַלִים.  ָיַדִים  ְּבִפּשּׁוט  ַאְרָצה  ַהּקֹוָמה  ְמלֹוא  ִהְשַּׁתְּטחּות 
ֶׁשָאנּו  ְּכִפי  ְוַהּגּוף,  ָהרֹאׁש  ִּכיפּוף  ְּבֶאְמָצעּות  ַנֲעֵׂשית  'ְּכִריָעה' 
ַהִּבְרַּכִים.  ַעל  ְּכִריָעה  ִהיא  'ְּבִריָכה'  ֶעְׂשֵרה.  ִּבְׁשמֹוֶנה  ּכֹוְרִעים 
ְואּוָלם ֵיׁש ֶׁשֵּפֵרׁש ֶׁש'ִהְׁשַּתֲחָוָיה' ֶׁשֶּנֶאְמָרה ְּבָפסּוק ֶזה ֵּפרּוָׁשּה 
ֶזה  ַּבָּפסּוק  ַהִהְׁשַּתֲחֻוּיֹות  ִנְמנּו  ִלְדָבָריו  ִּבְלַבד.  ָהרֹאׁש  ִּכיפּוף 
ְּבֵסֶדר הֹוֵל ְועֹוֶלה, ִמִּכיפּוף ָהרֹאׁש ְוַעד ִלְכִריָעה ַעל ַהִּבְרַּכִים 

('נֹוָרא ְּתִהּלֹות' ָׁשם ע"פ ָה'ִאְּבן ֶעְזָרא'). 

ָׁשלֹוׁש  ִּכי  א)  ָתבֹא  ִּכי  (ַּתְנחּוָמא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו 
ָׁשלֹוׁש  ְּכֶנֶגד  ֵהן  ֶזה  ְּבָפסּוק  ָהֲאמּורֹות  ַהִהְתּכֹוְפפּות  ְלׁשֹונֹות 
ּוֵבֵאר  יֹום.  ְּבָכל  ְלִהְתַּפֵּלל  ֲחָכִמים  ָלנּו  ֶׁשִּתְּקנּו  ַהְּתִפּלֹות 
ַפת ֱאֶמת' (ִּכי ָתבֹא תרנ"ה), ִּכי ְלָכ ֶנֶאְמָרה ְּכֶנֶגד ָּכל ְּתִפָּלה  ַה'ּׂשְ
סּוג ַאֵחר ֶׁשל ִהְתּכֹוְפפּות, ֶׁשֵּכן ֵהֵחל ֵמַהְׁשָּכָמתֹו ַּבּבֶֹקר ְמֻחָּיב 
ֶׁשִּבְתִפַּלת  ַעד  ְלבֹוְראֹו,  ַהְכָנָעה  ְּבִקְרּבֹו  ְלַהְׁשִריׁש  ָהָאָדם 
ַעְרִבית ְּתֵהא ַהְכָנָעתֹו ֻמְחֶלֶטת. ִמּשּׁום ָּכ 'ִהְׁשַּתֲחָוָיה' ֶׁשִהיא 
ְּכֶנֶגד ַׁשֲחִרית, ַמְׁשָמעּוָתּה ַרק ְּכִפיַפת ָהרֹאׁש, 'ְּכִריָעה' ֶׁשִהיא 
ְּכֶנֶגד ִמְנָחה, ַמְׁשָמעּוָתּה ַּגם ִּכיפּוף ַהּגּוף, ּו'ְבִריָכה' ֶׁשִהיא ְּכֶנֶגד 

ַעְרִבית ְמַסֶּמֶלת ַהְכָנָעה ֻמְחֶלֶטת, ֶׁשָהָאָדם ּכֹוֵרַע ַעל ִּבְרָּכיו. 

ַּבִּמִּלים "ִלְפֵני ה' עֹשִׂי", ָאנּו מֹוִדים ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, א ַרק 
ַעל ָּכ ֶׁשְּבָרָאנּו, ֶׁשֲהֵרי ְּבהֹוָדָאה זֹו ְמֻחָּיִבים ָּכל ְּברּוֵאי ֵּתֵבל, 
ֶאָּלא ַאף ַעל ָּכ ֶׁשָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָהַעִּמים ְוָעָׂשה אֹוָתנּו לֹו ְלַעם 

ְסֻגָּלה (ַמְלִּבי"ם ָׁשם). 
'ֵעת ָרצֹון' 

ַּבָּפסּוק ָהַאֲחרֹון (ְּתִהִּלים סט יד): "ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְל ה' ֵעת ָרצֹון 
 ַהֶּמֶל ָּדִוד  ְמַבֵּקׁש   ,"ִיְׁשֶע ֶּבֱאֶמת  ֲעֵנִני   ַחְסֶּד ְּבָרב  ֱאִקים 
ָעה זֹו ֶׁשָּבּה הּוא עֹוֵמד ִּבְתִפָּלה ְלָפָניו  ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשּׁשָ
ִּתְהֶיה 'ֵעת ָרצֹון' (ַרִׁש"י ָׁשם). עֹוד ֵיׁש ֶׁשֵּפְרׁשּו ֶׁשָּכ ָאַמר ָּדִוד: 
ִהְנִני נֹוֵׂשא "ְתִפָּלִתי ְל ה'" ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה, ִמּתֹו ִּתְקָוה 
 'ֶׁשַאַחת ִמְּתִפּלֹוַתי ֵּתָאֵמר ְּב'ֵעת ָרצֹון' ְוָאז ֶאְזֶּכה ֶׁש'ְּברֹב ַחְסְּד

א ִּתְפֶנה ֶאל ֲעוֹונֹוַתי, ֶאָּלא "ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶע" (ָרָד"ק ָׁשם). 
ָרצֹון?  ֵעת  ֶזה: "ֵאיָמַתי  ָּפסּוק  ַעל  ָּדְרׁשּו  א)  ח  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים 
ְּבָׁשָעה ֶׁשַהִּצּבּור ִמְתַּפְּלִלין". ּוֵבֵאר ַהַּמַהְרשָׁ"א (ָׁשם) ֶׁשְּלִדְבֵרי 
ִּביִחידּות  ַהִּמְתַּפֵּלל  ֶׁשַּגם  ֶזה  ִמָּפסּוק  ִלְלמֹד  ִנָּתן  ֲחָכִמים 
['ְּתִפָּלִתי'] ָעָליו ְלִהְתַּפֵּלל "ְּבָׁשָעה ֶׁשַהִּצּבּור ִמְתַּפְּלִלין" ֶׁשֵּכן 

אֹוָתּה ָׁשָעה ִהיא "ֵעת ָרצֹון". 
ַהִחידָ"א ֵּפֵרׁש ֶאת ְּדָרַׁשת ֲחָכִמים ַעל ָּפסּוק ֶזה ַעל ִּפי ָמָׁשל: 
ה ְּבֶמֶל ֶׁשָּיָצא ְּבַהְכָרָזה ַמְפִּתיָעה ִלְנִתיָניו, ִּכי ְלֶרֶגל יֹום  ַמֲעֹשֶ
ְלֶׁשַמע  ְלָפָניו.  ֶׁשֻּתַּגׁש  ַּבָּקָׁשה  ָּכל  ְלַמֵּלא  הּוא  ָנכֹון  ֻהַלְּדּתוֹ 
ַהְכָרַזת ַהֶּמֶל ִמֲהרּו ַרִּבים ִמן ַהְּנִתיִנים ָלבֹוא, ּוָבֶזה ַאַחר ֶזה 
ָׁשְטחּו ִאיׁש ִאיׁש ֶאת ַּבָּקָׁשתֹו. ְוַהֶּמֶל ָאֵכן א ִאְכֵזב – ָּכל ָמה 

ֶׁשִּבְּקׁשּו ֵהם ִקְּבלּו.
ִלְקַראת סֹוף ַהּיֹום ִנְכַנס ְלַחְדרֹו ֶׁשל ַהֶּמֶל ְיִדידֹו ְוֵרעֹו ַהָּקרֹוב 
ְּביֹוֵתר. ָׂשַמח ַהֶּמֶל ִלְקָראתֹו ּוִבֵּקׁש ִמָּיד ִלְׁשמַֹע ֶאת ְמֻבָּקׁשֹו. 
ְוזֹאת ֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש ֵמַהֶּמֶל ְּבָחְכָמתוֹ: "ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִּכי ִמּיֹום ֶזה 
ָוֵאיָל, ָּכל ַּבָּקָׁשה ּוִמְׁשָאָלה ֶׁשֲאַבֵּקׁש ֵמַהֶּמֶל, ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל 

ָׁשָעה, ִּתְתַקֵּבל ְלָרצֹון ְלָפָניו..."
ַאף ָּדִוד ַהֶּמֶל ִּבֵּקׁש ָּכ (סט יד): "ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְל ה' ֵעת ָרצֹון" 
– ִּבְׁשַעת ָרצֹון, ַּכֲאֶׁשר ִהְנִני ִמְתַּפֵּלל ַּבִּצּבּור, ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִּכי ַּגם 
ַּכֲאֶׁשר א אּוַכל ְלִהְתַּפֵּלל ַּבִּצּבּור: "ֱאִקים ְּבָרב ַחְסֶּד ֲעֵנִני 

ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶע" ('חֹוַמת ֲאָנ' ְּתִהִּלים ָׁשם). 

 ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶע
ַמְׁשָמעּות ַהִּמִּלים ֶּב'ֱאֶמת ִיְׁשֶע" ִהיא: 'ִּביׁשּוָעְת ָהֲאִמִּתית'. 
ֵּבאּור ַהְּדָבִרים: ְיׁשּוָעה ַהִּנֶּתֶנת ַעל ְיֵדי ָּבָׂשר ָוָדם ִהיא ֻמְגֶּבֶלת 
 א ֵּכן ְיׁשּוָעה ַהָּבָאה ַעל ְיֵדי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו .ְוַאף ְזַמָּנּה ָקצּוב
הּוא, ֶׁשִהיא ְיׁשּוָעה ֲאִמִּתית ּוֻמְׁשֶלֶמת ַהִּמְתַקֶּיֶמת ְלעֹוְלֵמי ַעד 

('ְמצּוַדת ָּדִוד' ָׁשם). 

עֹוִנים  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבָׁשָעה  ב)  רפה   ַוֵּיֶל) ְמבָֹאר  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר 
ָאֵמן ְּבַכּוָָנה, ִנְפָּתִחים ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ּוִמְתַקֶּבֶלת ְּתִפָּלָתם. ְנִׂשיא 
'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ַרִּבי ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ְׁשִליָט"א הֹוִסיף ִּכי 
ְּדָבִרים ֵאּלּו ִנְרְמזּו ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו. ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ַהְּבָרכֹות 
ְמַכּוְִנים: "ֱאֶמת ִהיא ַהְּבָרָכה ֶׁשֵּבֵר ַהְּמָבֵר..." (שו"ע או"ח קכד 
ו); ַעל ְיֵדי "ַעְנֵני ֶּבֱאֶמת" ֶׁשעֹוִנים ָאֵמן ְּבַכּוָָנה, ִמְתעֹוֶרֶרת "ֵעת 

ָרצֹון" ּוִמְתַקְּבלֹות ְּתִפּלֹוֵתינוּ ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון. 
ֵיׁש ְלַצֵּין ִּכי ְּבׁשוּ"ת ַמַהְרַׁש"ל (סי' סד) ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ֶׁשָּנַהג 
ַהָּנכֹון  ֶׁשַהְּזַמן  הּוָבא  ֶׁשַּבִּמְדָרׁש  ְלִפי  ֶזה,  ָּפסּוק  ַעל  ְלַדֵּלג 

ַלֲאִמיָרתֹו הּוא ִּבְתִפַּלת ִמְנָחה ֶׁשל ַׁשָּבת. 

ַהַּמְחזֹור ֶׁשל ַאָּבא...

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ׁשל ַאָּבא ֹור

ִספּפּו
ל עלַ

ִ ם
'ַמה ּטֹבּו' (ב)

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

ה ִפָלּ ֵסֶדר ַהְתּ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ּבְ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ נִניינניּתַ ּפְ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים  מִמככ ִמכ ִמְכּתְ ם 
ְלַמֲעֶרֶכת 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים', 

ַהִּמְׁשָנה ַהּפֹוַתַחת ֶאת ֶּפֶרק ַּבּכֹל ְמָעְרִבין (ֵערּוִבין כו ב) ֶׁשִּנְלַמד 
ַהָּמזֹון  ִמן  "ַהּנֹוֵדר  ְמַלֶּמֶדת:  ַהּיֹוִמי,  ַהַּדף  ְּבֵסֶדר  ַעָּתה  ֶזה 
ָהַרְׁשבָּ"א  ָמזֹון.  ִּדין  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ְלִפי  ּוְבֶמַלח",  ְּבַמִים  ֻמָּתר 
(ָׁשם) ְמָפֵרׁש ֶׁשַּמִים ּוֶמַלח ֵאיָנם ֶנֱחָׁשִבים ָמזֹון, ְלִפי ֶׁשֵאיָנם 

ֶנֱאָכִלים ִּבְפֵני ַעְצָמם. 
ַהַּקְדמֹון  ֶהָחָכם  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ֶאת  ֶּבָעָבר  ֶׁשֵהֵבאֶתם  ִנְזַּכְרִּתי 
ז),  (ַּדף  ֵעיַנִים'  'ֶּפַתח  ַּבֵּסֶפר  ַאְׁשְּכַנִּזי  ָיָקר  ַּב"ר  מֶֹׁשה  ַרִּבי 
ֲאֶׁשר ִּבְרצֹותֹו ְלַׂשֵּבר ֶאת ָהֹאֶזן ַעל ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן, 
ְּתרּוָמה  ּתֹוֵרם  ֶמַלח  ֶׁשַּקְמצּוץ  ְּכִפי  ְלֶמַלח;  אֶֹכל  ֵּבין  ִהְׁשָוה 

ֲעצּוָמה ַלַּתְבִׁשיל, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנָּתן ּבֹו ְּבִמָּדה מּוֶעֶטת ְּביֹוֵתר, 
ָה'ָאֵמן'  ַּגם   ָּכ ַלֲאִכיָלה,  ָראּוי  ַהַּתְבִׁשיל  ֵאין  ִּבְלָעָדיו  ֶׁשֵּכן 
ַהְּבָרָכה,  ֶאת  ִהיא  ַמְׁשִליָמה  ְקַטָּנה,  ַאַחת  ִמָּלה  ֱהיֹוָתּה  ֵחֶרף 

ּוִבְלָעֶדיָה ֵאין ַהְּבָרָכה ְׁשֵלָמה. 
ְלאֹור ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ָּכאן, ִנָּתן ְלהֹוִסיף ַהְׁשָוָאה נֹוֶסֶפת: ְּכֵׁשם 
ִליֵדי  ָּבָאה  ְותֹוַעְלּתֹו  ַעְצמֹו  ִּבְפֵני  ְלָמזֹון  ֶנְחָׁשב  ֵאינֹו  ֶׁשֶּמַלח 
ִּבּטּוי ַרק ִּבְנִתיָנתֹו ְלתֹו ַמֲאָכל, ָּכ ָהָאֵמן ֵאין ָלּה ַמְׁשָמעּות 
ַעל  ֶנֱאֶמֶרת  ְּכֶׁשִהיא  ַרק  ֶאָּלא  ַעְצָמּה,  ִּבְפֵני  ֶנֱאֶמֶרת  ְּכֶׁשִהיא 

ְּבָרָכה אֹו ַקִּדיׁש. 
מ.י.פ. - ְנִתיבֹות. 

ַמה טֹּבּו ַּכָּמה טֹוב ִנְׁשָּפע ֵמאָֹהֶלי – ָּבֵּתי ַהִּמְדָרׁש ֶׁשל ֶזַרע ַיֲעקֹב, ִמְׁשְּכנֶֹתי – ּוִמָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל: 
ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּד ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמִדי, ָאבֹוא ֵביֶת – זֹוֶכה ֲאִני ְלהֹודֹות ּוְלִהְתַּפֵּלל ְלָפֶני, ַעל ֵּכן ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל 
ָקְדְשׁךָ ְבִּיְרָאֶת – ְּבִיְרָאה ּוְבַהְכָנָעה: ה' ָאַהְבִתּי ָלבֹא ֶאל ְמעֹון ֵּביֶת – ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ּוְמקֹום ִמְשַּׁכן ְּכבֹוֶד – ָמקֹום 
 – ֶאְבְרָכה  ְוַהּגּוף,  ָהרֹאׁש  ִּבְכִפיַפת  ְוֶאְכָרָעה  ְוַרְגַלִים,  ָיַדִים  ְּבִפּשּׁוט  ֶאְׁשַּתֲחֶוה  ַוֲאִני   :ְּכבֹוְד ְׁשִכיַנת  ׁשֹוָרה  ֶׁשּבֹו 
ְוֶאְכַרע ֶּבֶר ִלְפֵני ה' עִֹשׂי – ּבֹוְרִאי, ֲאֶׁשר ְלָקַחִני לֹו ְלַעם ְסֻגָּלה: ַוֲאִני ְּתִפָּלִתי ְל ה' ֶׁשְּתֵהא ְׁשַעת ְּתִפָּלִתי ֵעת 

ָרצֹון, ְוָאז ֻמְבָטח ֲאִני: ֱאִקים ְּבָרב ַחְסֶּד ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת ִיְשֶׁע – ֶׁשֶאְזֶּכה ִליׁשּוָעה ֲאִמִּתית ַהִּמְתַקֶּיֶמת ָלַעד.



ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַחֵּדׁש ָעֵלינּו ָׁשָנה טֹוָבה 
ָעֵלינּו  ֶׁשִּתְתַחֵּדׁש  ּוְמַבְּקִׁשים  ְמַיֲחִלים  ֻּכָּלנּו  ָהַרֲחִמים  ִּביֵמי 
ְּבִסְפָרן  טֹוִבים  ְלַחִּיים  ְלַאְלַּתר  ְוֵנָחֵתם  ְוִנָּכֵתב  טֹוָבה  ָׁשָנה 
ֶׁשל ַצִּדיִקים. ַהַּמְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית 'ָאֵמן' ִנְקָרא 'ַצִּדיק', ּוְבַוַּדאי 
ִיְזֶּכה ְלִהָּכֵתב ְּבִסְפָרן ֶׁשל ַצִּדיִקים. ֶׁשֵּכן ָּכַתב ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ('ַּכד 
ַהֶּקַמח' ֵעֶר ֱאמּוָנה): "ִּבְׁשִביל ַהִּמָּדה ַהּזֹו ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן ִנְקְראּו 
ִיְׂשָרֵאל ַצִּדיִקים, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְיַׁשְעָיה כו ב): 'ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר 

ֱאֻמִנים'". 

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ְמַנע ַמֵּגָפה ִמַּנֲחָלֶת
לֹום  ָּכַתב ַהּטּור (או"ח מו ּוְרֵאה במ"ר יח כא): "ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהּׁשָ
ְנָפׁשֹות  ֵמָאה  ֵמִתים  ָהיּו  יֹום  ְּבָכל  ְּבָרכֹות...  ֵמָאה  ִּתֵּקן 
ֶׁשָחַקר  ַעד  ֵמִתים  ָהיּו  ָמה  ַעל  יֹוְדִעין  ָהיּו  ְוא  ִמִּיְׂשָרֵאל, 
ְוֵהִבין ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש, ְוִתֵּקן ָלֶהם ְלִיְׂשָרֵאל ֵמָאה ְּבָרכֹות". ְּכֵדי 
ַסְנֶהְדִרין  ִּתְּקנּו  ָּדִוד,  ֶׁשִּתֵּקן  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ְלִמְכַסת  ְלַהִּגיַע 
ַחר, ּוְבָכ ֵיׁש  שְּבאֹותֹו ּדֹור ְלָבֵר ִמֵּדי ּבֶֹקר ֶאת ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ָלנּו ֶעְׂשִרים ְּבָרכֹות ְקבּועֹות ֶׁשאֹוָתן ָאנּו ְמָבְרִכים ִמֵּדי יֹום 
ָנה, ְּבנֹוָסף ַעל ְׁשַאר ַהְּבָרכֹות (טּור ָׁשם; ְּפִריָׁשה  ְּבָכל ְימֹות ַהּׁשָ

או"ח מו טז).

'ָאֵמן' ַמְׁשִליָמה ֶאת ַהְּבָרָכה. ִאם ְרצֹוֵננּו  ַּכָּידּוַע ַלּכֹל, ֲעִנַּית 
ׂשּוָמה  ִּבְׁשֵלמּות,  זֹו  יֹוִמין  ְוַעִּתיַקת  ֻמְפָלָאה  ְסֻגָּלה  ְלַקֵּים 
ָעֵלינּו ְלַהְקִּפיד ְלָבֵר ְּבָרכֹות ֵאּלּו ְּבָאְזֵני ִמי ֶׁשִּיְׁשַמע ְוַיֲעֶנה 
נֹות ּדֹור,  ַאֲחֵרינּו ָאֵמן, ַּכִּמְנָהג ַהּוִָתיק ֶׁשָּנֲהגּו ּבֹו ִיְׂשָרֵאל ִמּׁשְ

ְלָחן ָערּו' (או"ח ו ד) .  ְוַאף הּוָבא ַּב'ּׁשֻ
ְמקֹומֹות  ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַאֵחינּו  ּוְלַמַען  ְלַמֲעֵננּו 
ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ַּבֲאִמיַרת  יֹוֵמנּו  ֶאת  ִנְפַּתח  מֹוְׁשבֹוֵתיֶהם, 
ַעל  ְוָיֵגן  ִיְׁשמֹר  ְּבַוַּדאי  ְוָהֲאֵמִנים  ַהְּבָרכֹות  ְוכַֹח  ְּבַחְברּוָתא, 

ֻּכָּלנּו ִמָּכל ֶנַגע ּוַמֲחָלה. 

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ְקַרע רַֹע ְּגַזר ִּדיֵננּו 
ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (תיקו"ז א) הּוָבא: "ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחֹו קֹוְרִעין 
(ַׁשָּבת  לֹו ְּגַזר ִּדינֹו ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה". ְּבעֹוד ַּבַּתְלמּוד ַּבְבִלי 
קיט ב) ֶנֶאְמָרה ַהְבָטָחה זֹו ָלעֹוֶנה ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבה ְּבָכל 
ּכֹחֹו, ְלַדַעת ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ַּגם ַּכֲאֶׁשר ָאָדם עֹוֶנה ָאֵמן ְּבקֹול 
ּוְבַכּוָָנה ַעל ְּבָרָכה אֹו ַקִּדיׁש, ִאם ִנְגָזר ָעָליו ְּגַזר ִּדין ָקֶׁשה 

ָחִליָלה, ֻמְבָטח לֹו ֶׁשִּיְקְרעּו ֶאת ְּגַזר ִּדינֹו ('ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים' ַמֲאָמר 
ִּפְתחּו ְׁשָעִרים פ"א). 

ְּבָיִמים ֵאּלּו, ֶטֶרם ֲחִתיַמת ְּגַזר ַהִּדין, ָנִׂשים ְלֶנֶגד ֵעיֵנינּו ֶאת 
ָעָליו   ִֹלְסמ ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  הּוא  ּוְכַדאי  ַהָּקדֹוׁש,  ַהּזַֹהר  ִּדְבֵרי 
ְּכִדְבֵרי  ָּכָראּוי,  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ַנְקִּפיד  ִאם  ַהְּדָחק.  ִּבְׁשַעת 

ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש, ֻמְבָטח ָלנּו ֶׁשִּיָּקַרע רַֹע ְּגַזר ִּדיֵננּו. 

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַמֵּלא ָיֵדינּו ִמִּבְרכֹוֶתי
ַחָּיִבים  ִעיר  ְּבָכל  ִּכי  ב)  ג  (ְמִגָּלה  ֲחָכִמים  ַּתָּקַנת  ִהיא  ְידּוָעה 
ִמְּמַלאְכָּתם  ַהְּבֵטִלים  ֲאָנִׁשים   – 'ַּבְטָלִנין'  ֲעָׂשָרה  ְלִהָּמֵצא 
ּוְמצּוִיים ָּתִמיד ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (ו ב) הּוְבָאה 
ִסַּבת ַהָּדָבר: "ְּבָׁשָעה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּבא ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 

ְוא ָמָצא ָּבּה ֲעָׂשָרה, ִמָּיד הּוא ּכֹוֵעס..."
ָּכַתב ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש הֹורֹוִביץ, ַרָּבּה ֶׁשל ְפַרְנְקפּוְרט ּוְבנֹו ֶׁשל 
ַּתְפִקיָדם  ִּדְסִליחֹות):  א'  יֹום  ּתֹוָכָחה  ּתֹוָדה'  ('ַלֲחֵמי  ַה'ַהְפָלָאה'  ַּבַעל 
ְּבִעּסּוָקם  ַרק  ִמְסַּתֵּכם  ֵאינֹו  ַּבְטָלִנין'  'ֲעָׂשָרה  אֹוָתם  ֶׁשל 
ַאַחר  'ָאֵמן'  עֹוִנים  ֶׁשֵהם   ְּבָכ ַאף  ֶאָּלא  ּוִבְתִפָּלה,  ְּבתֹוָרה 
ַהְּמָבְרִכים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. ְוִסיָמָנ: 'ַּבְטָלן' ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'. 
ֶׁשָּזכּו  ַלֵּמאֹות  ַהּיֹום  עֹוד  ִהְצָטֵרף  ה'!  ִמִּבְרַּכת   ָיֶדי ַמֵּלא 
ְלַׁשֵּמׁש ְּכ'ַגַּבאי ָאֵמן' ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת, ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹות 
ַהִּמְתַּפְּלִלים, ִויִהי ָרצֹון ֶׁשִּבְזכּות זֹו ְיַמֵּלא ה' ָּכל ִמְׁשֲאלֹוֵתינּו 

ְלטֹוָבה ִויַעְּטֵרנּו ְּבֶׁשַפע ִּבְרכֹוָתיו, ָאֵמן.

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַחִּיים טֹוִבים 
ָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות מז א): "ָּכל ַהַּמֲאִרי ְּבָאֵמן ַמֲאִריִכין לֹו 
ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו". ַמֲאָמר ֶזה ַהַּמְבִטיַח ֲאִריכּות ָיִמים ַלַּמְקִּפיד 
ח)  ח  (ְּבָרכֹות  ְירּוַׁשְלִמי  ַּבַּתְלמּוד  ַאף  הּוָבא  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ַעל 
ְּבתֹוֶסֶפת ֵּתָבה ַאַחת ּוְמֻיֶחֶדת: "ָהעֹוֶנה ָאֵמן ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו 

ּוְׁשנֹוָתיו ְּבטֹוָבה".
ּוַמהּו ִׁשעּור 'ַהַּמֲאִרי' ֶׁשְּבִגינֹו זֹוִכים ַלֲאִריכּות ָיִמים ְוָׁשִנים 
ַלֲענֹוָתּה  ֵיׁש  ִּכי  קצג)  ְסֻעָּדה  (הל'  ָזרּוַע'  ָה'אֹור  ֵּבֵאר  ְּבטֹוָבה? 
ְּכִפי  ֶנֱאָמן'.   ֶמֶל 'ֵא-ל  ֵּתבֹות  ֲאִמיַרת  ְּכִׁשעּור  ִּבְמִתינּות, 
ְּבֵתבֹות  ְלַהְרֵהר  ֶׁשֵּיׁש  א"ר)  ד"ה  קיט  (ַׁשָּבת  ַהּתֹוְספֹות  ֶׁשָּכְתבּו 
ֵאּלּו ִּבְׁשַעת ֲעִנַּית ָאֵמן. ּוִמָּכל ָמקֹום ָּכְתבּו ַהּתֹוְספֹות (ְּבָרכֹות 
ָׁשם ד"ה ָּכל) ֶׁשֵאין ְלַהֲאִרי ָּבּה יֹוֵתר ִמַּדי, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְּתַקְלֵקל 

ָהֲאִריכּות ֶאת ֲהִגַּית ַהִּמָּלה ָּכָראּוי.

ָזִכינּו ְלַהִּכיר ְּבַמֲעָלָתּה ֶׁשל ֲעִנַּית 'ָאֵמן' ְוַלֲענֹות אֹוָתּה ְּבָכל 
זֹאת  ַלֲעׂשֹות  ְוַנְׂשִּכיל  ָהָבה  ְּפָעִמים.  ֶׁשל  ַרב  ִמְסַּפר  יֹום 
ָּכָראּוי; ַנֲעָנה 'ָאֵמן' ְּבקֹול, ְּבַכּוָָנה ּוִבְמִתינּות, ּוְזכּות זֹו ַּתֲעמֹד 

ָלנּו ְלִהָּכֵתב ְּבֵסֶפר ַחִּיים טֹוִבים ַוֲאֻרִּכים.

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְזֻכּיֹות 
ְזֻכּיֹות! ִמי הּוא ֶזה ֲאֶׁשר א ְיַבֵּקׁש ְלַהְרּבֹות ִּבְזֻכּיֹות ְּבָיִמים 
ָנה ְּבָיֵדינּו  ֵאּלּו?! ִמְסַּתֵּבר ִּכי ְּבָיִמים ֵאּלּו, ְּכמֹו ְּבָכל ְימֹות ַהּׁשָ
'ָאֵמן'  ֶׁשל  ְזֻכּיֹות  ְזֻכּיֹות –  ְסָתם  ְוא  ְּבָנֵקל;  ְזֻכּיֹות  ְלַהְרּבֹות 
ֲאֶׁשר ֵאין ָּגדֹול ִלְפֵני ה' ֵמֶהן, ְּכַמֲאַמר ֲחָכִמים (דב"ר ז א): ֵאין 
ָּגדֹול ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵתר ֵמָאֵמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנים.

ְּבַקּלּות  ְלאֹוְסָפם  ּוְבָיֵדינּו  ְסִביֵבנּו  ְּפזּוִרים  ֲאֵמִנים  ִרְבבֹות 
 ֵעיֶני ָנא  ְּפַקח  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַּבּבֶֹקר  ָמָחר   ְּבִהָּכְנְס ַרָּבה. 
ָהאֹוְמִרים  ְיהּוִדים   ְסִביְב עֹוְמִדים  ּבֶֹקר  ְּכִמֵּדי  ְוִהְתּבֹוֵנן; 
ֶאת  ִלְׁשמַֹע   ָאְזְנ ַּתֶּטה  ֶׁשֹּלא  ַמּדּוַע  ַחר'.  ַהּׁשַ 'ִּבְרכֹות  ֶאת 
ַקָּלה  ְּבַהְׁשָקָעה   !?ְלִצְּד ֵמָהעֹוֵמד  ַהָּפחֹות  ְלָכל  ַהְּבָרכֹות, 
ַּב'ֲאֵמִנים'   ְזֻכּיֹוֶתי ַּכף  ֶאת  ּוְלַהּטֹות  ְלהֹוִסיף  ּתּוַכל  ְּביֹוֵתר 

ַרִּבים ַהְּמצּוִיים ְל ְּבַקּלּות. 
ָלֶגֶׁשת  ֶׁשֵהַעְזָּת  ָהֻעְבָּדה  ֶׁשְּבֶעֶצם  ֲהֵרי   ,ְּבָכ ַּדי  א  אּוָלם 
ָּגַרְמָּת  ִּבְרכֹוָתיו,  ֶאת   ְּבָפֶני לֹוַמר  ִמֶּמּנּו  ּוְלַבֵּקׁש   ַלֲחֵבְר
ַאף  ִיְתעֹוְררּו   ְּבִעְקבֹוֶתי  .סֹוְבֶבי ַמְעַּגל  ְּבֶקֶרב  ְלִחּזּוק 
ְלַבָּקַׁשת  ִמּזֹו  ְּגדֹוָלה  ַמְׁשָמעּות  ְוֵאין   ,ְּבָכ ִלְזּכֹות  ֲאֵחִרים 
 ִּבְזכּוְת ֵיָאְמרּו  ֲאֵמִנים  ַּכָּמה  ֶׁשֲהא  ְזֻכּיֹוֵתינּו',  'ֶׁשִּיְרּבּו 

ִנים ַהָּבאֹות, ְוֵאין ַלָּדָבר סֹוף! ְּבֶמֶׁש ַהּׁשָ

"ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ֵריָקם ִמְּלָפֶני"
ָּכ ַמְבִטיַח ָלנּו ַרְׁשִּב"י ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר (ַוֵּיֶל רפה ב): "ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל 
עֹוִנים ָאֵמן ְּבַכּוָָנה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ַּכָּמה ִּפְתֵחי ְּבָרָכה ִנְפָּתִחים 
ְלַמְעָלה  ְּבָרָכה  ַׁשֲעֵרי  ָּפְתחּו  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ְּכֵׁשם  ְלַמְעָלה... 
ְּתִפָּלָתם  ְלַקֵּבל  ָׁשַמִים  ַׁשֲעֵרי  ִיָּפְתחּו   ָּכ ָאֵמן],  [ַּבֲעִנַּית 

ְלהֹוִׁשיָעם ִמָּצרֹוֵתיֶהם". 
ַאִחים ְיָקִרים! 

ָהָבה ְנַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ְּבָיִמים ֵאּלּו ְלַהְקִּפיד יֹוֵתר ַעל ֲעִנַּית 
ְוִנָּכֵתב  ּוְבָרצֹון  ְּבַרֲחִמים  ְּתִפּלֹוֵתינּו  ֶׁשִּיְתַקְּבלּו  ְוִנְזֶּכה  ָאֵמן 

ְוֵנָחֵתם ְלַחִּיים טֹוִבים ַוֲאֻרִּכים ּוְלָׁשָנה טֹוָבה ּוְמֻתָּקה. ָאֵמן!

ה ְמֻיֶחֶדת חֹוֶפֶפת ַעל ֵלב ָּכל ְיהּוִדי ְּבָיִמים ֵאּלּו ֶׁשֵּבין ֶּכֶסה ְלָעׂשֹור. ְּתִחָּלָתּה ֶׁשל  ְקֻדּׁשָ
ָׁשָנה ֲחָדָׁשה ִהיא ִהְזַּדְּמנּות ְמֻיֶחֶדת ַּבֲעבּור ָּכל ֶאָחד ְלַחֵּדׁש ֶאת ּכֹחֹוָתיו ָהרּוָחִנִּיים ּוְלַהְבִעיר 
ְּבֵלב  ַהְּכמּוָסה  ִאיָפה  ַּבּׁשְ ַחִּיים  רּוַח  ְלָהִפיַח  ָהֵעת  זֹוִהי  ְּבִלּבֹו.  ִּכְכבּוִיים  ֶׁשָהיּו  קֶֹדׁש  ְרצֹונֹות 

ָּכל ֲאֶׁשר ְּבֵׁשם ִיְׂשָרֵאל ְיֻכֶּנה – ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרֹו ְוִלְגּבֹר ַעל ִיְצרֹו ַהֵּמִסית ְוַהֵּמִדיַח.
ָנה', ֶׁשָּבֶהם ִהְמַלְכנּו ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָעֵלינּו, ְליֹום ַהִּכּפּוִרים ֶׁשּבֹו ָאנּו  ֵּבין ְיֵמי 'רֹאׁש ַהּׁשָ
עֹוְמִדים ְלָפָניו ִיְתָּבַר ְּכַמְלֲאֵכי ַמְעָלה ַצִחים ֵמֵחְטא ְוַזִּכים ֵמָעוֹון, ַּכֲאֶׁשר ָּכל ֵיׁשּוֵתנּו זֹוֶעֶקת: 
"ְרצֹוֵננּו ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנ!" ִנְּתנּו ָלנּו ָיִמים ְקדֹוִׁשים ֵאּלּו – 'ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה'. ָיִמים ֶׁשָּבֶהם 
ֵמיִטיִבים  ִלְראֹוֵתנּו  ְּבַרֲחִמים  צֹוִפּיֹות  ְוֵעיָניו  ְּבַאֲהָבה,  ְּתׁשּוָבֵתנּו  ְלַקֵּבל  ְּפׁשּוָטה   ִיְתָּבַר ָידֹו 

ַּדְרֵּכנּו.
ֵאָלה ַהַּמהּוִתית  ֵאין ְזַמן טֹוב יֹוֵתר ַלֲערֹ ֶחְׁשּבֹון ֶנֶפׁש ַעל ַקּלֹות ַּכֲחמּורֹות ּוְלִהְתמֹוֵדד ִעם ַהּׁשְ
ְוַהּנֹוֶקֶבת: ַהִאם ָאֵכן ַמְקִּפיִדים ָאנּו ַעל ִקּיּום ַהִּמְצוֹות ְּבָכל ֵלב ָוֶנֶפׁש? ַהִאם ַמְחִׁשיִבים ָאנּו 

ַאף ֶאת אֹוָתן ִמְצוֹות 'ַקּלֹות' אֹו ֶׁשָּמא ַרק ֶאל ַהֲחמּורֹות ְנׂשּואֹות ֵעיֵנינּו?
ְׁשֵאָלה זֹו מֹוֵצאת ִּבּטּוי ְמֻיָחד ְּבנֹוֵגַע ַלִּמְצָוה ַהֲחִביָבה, ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן.

ְּבִגְנֵזי  ְוַלְחּפֹר  ַּבְּסָפִרים  ָלתּור  ּוְלָהִבין,  ְלַעֵּין  ֵעיָניו  ֶׁשָּפַקח  ִמי  ְוָכל  ְּבִמיָנּה  ְמֻיֶחֶדת  זֹו  ִמְצָוה 
ִמְצָוה  ֶׁשל  ִיְקָרָתּה  ְּכגֶֹדל  ְלָפָניו.  מּוָטל  ְיָקרֹות  ַאְבֵני  ֶׁשל  ָּבלּום  אֹוָצר  ִּכי  ָמָצא  ַהַּקְדמֹוִנים, 
זֹו, ֵּכן ּגֶֹדל ְׁשִכיחּוָתּה. ָיכֹול ָאָדם ִלְמצֹא ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ֲאֵמִנים ָלרֹב ִאם ַרק 'ִיְתּכֹוֵפף' 

ְלאֹוְסָפן ֶאל ֵּכָליו, ּוְבָכ יּוַכל ְּבַקּלּות ְלַהְרּבֹות ְזֻכּיֹות ּוְלַהְגִּדיל ֶאת ְׂשָכרֹו ָּבֶזה ּוַבָּבא.

ִיְקָרָתּה  ַלְמרֹות  ִּכי  ִיָּפֵלא,  ְמאֹד  ָמה 
ֲאָנִׁשים  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ִמְצַות  ֶׁשל  ּוְׁשִכיחּוָתּה 

ְּכ'ִמְצָוה ֶׁשָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו'. עֹוִנים ֵהם 'ָאֵמן' ִּכְבֶדֶר ַרִּבים ֲעַדִין ִמְתַיֲחִסים ֵאֶליָה 
ַאַּגב, ְּבֶהֵּסַח ַהַּדַעת ּוְבא ַּכּוָָנה, ְוַהָּגרּוַע ִמָּכ – ַאף ַמְרִׁשים ְלַעְצָמם ְלַאֵּבד ֲאֵמִנים ֶׁשֵהם ָהיּו 

ְיכֹוִלים ַלֲענֹות ְּבָנֵקל.
ָיִמים ֵאּלּו ֶׁשֵּבין ֶּכֶסה ְלָעׂשֹור ֵהם ְזַמן ַמְתִאים ִּבְמֻיָחד ְלִהְתעֹוֵרר ּוְלִהְתַחֵּזק ְּבִמְצָוה זֹו ֶׁשָּכל 

ַמהּוָתּה ְמַבֵּטאת ֶאת ַהְמָלַכת ַהֶּמֶל, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים: "ַמאי 'ָאֵמן' – 'ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן'.
ַּבּתֹוֶסֶפת ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשִּלְפֵניֶכם ִלַּקְטנּו ַא ְמַעט ֵמָהעֶֹׁשר ֶהָעצּום ַהָּמצּוי ַּבְּסָפִרים ַעל ִמְצַות 
ְּבָיִמים  ְּבִפינּו  גּורֹות  ַהּׁשְ ַלַּבָּקׁשֹות  ְמֻיָחד  ֶהְקֵׁשר  ָּבֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ְּדָבִרים  ַעל  ְּבָדֵגׁש  ָאֵמן,  ֲעִנַּית 
ָתּה ְוָלׁשּוב ּוְלִהְתַחֵּזק  ֵאּלּו, ִמּתֹו ַמָּטָרה ְלעֹוֵרר ֶאת ַהְּלָבבֹות ְלָהִבין ְּבֶׂשֶגב ְּגֻדָּלָתּה ּוְקֻדּׁשָ

ָּבּה ְּכִביֵמי ֶקֶדם.
ְּבָׁשה ִסְדֵרי עֹוָלם, א נֹוָתר  ִעם ִסּיּוָמּה ֶׁשל ְׁשַנת תש"פ, ֶׁשִּתָּזֵכר ְּבֶׁשל ַמֵּגַפת קֹורֹוָנה ֶׁשּׁשִ
ָּבנּו  ִויֻקַּים  ָלנּו  ַּתֲעמֹד  זֹו  ִהְתַחְּזקּות  ֶׁשְּזכּות  ָרצֹון  ְיִהי  ִּבְתִחָּנה:  ַמְלֵּכנּו  ְּפֵני  ְלַיֵחל  ֶאָּלא  ָלנּו 
ְּבָיִמים ֵאּלּו "ִּתְכֶלה ָׁשָנה ְוִקְללֹוֶתיָה – ָּתֵחל ָׁשָנה ּוִבְרכֹוֶתיָה", ָיִסיר ה' ֶאת ַהַּמֵּגָפה ֵמָעֵלינּו 
ְלָוה ְוַהַּפְרָנָסה ְלָבֵּתינּו ּוְלַמֲחֵננּו, ְּבִביַאת  ּוֵמַעל ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ּוִבְמֵהָרה ָיׁשּובּו ָהרַֹגע, ַהּׁשַ

ּגֹוֵאל ֶצֶדק ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו, ָאֵמן!
ְּתֵהא ְׁשַנת ְּפדּות, ָאֵמן! ְּתֵהא ְׁשַנת ַּפְרָנָסה, ָאֵמן! 

ְּתֵהא ְׁשַנת ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן ָאֵמן!

ר ו… ׂ̆ ָע ‰ ל¿ ס∆ ין ּכ∆ "ּב≈
ּוָב‰" ׁ̆ יָך ל¿  ָע„∆

ה ְלָעׂשֹור. ְּתִחָּלָתּה ֶׁשל 
ֹוָתיו ָהרּוָחִנִּיים ּוְלַהְבִעיר 
ְּבֵלב  ַהְּכמּוָסה  ִאיָפה  ַּבּׁשְ

ית ְְוַַהֵֵּמִִדיַח. סִִ ֹורֹו ַהּמֵֵ יִִיצְצ
אנּו ׁשּבֹו הּכּפּורים ליֹום

ִיָּפל ְמאֹד  ָמה 
מ ֶׁשל  ּוְׁשִכיחּוָתּה 

ְּכ'ִמְצָוה ֶׁשָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקַרִּבים ֲעַדִין ִמְתַיֲחִסים ֵֵאלֶֶליהיָה 
ַּדעַעתת ּו ּובְבא ַּכָּוָנה, ְוַהָּגרּוַע ִמָּכ – ַאף ַמְרִׁשים ְלַע הַהּדַ ַאַּגב, ְּבֶהֵֵּסַַח

לַלֲענֹות ְּבָנֵקל. ְיכֹולֹוִלים

ְיהּוִדי ָיָקר! 
 ְוַעל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבַאֲהָבה, ַהִאם ָנַתָּת ִלֵּב ָעֶלי ֶאת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְּבָיִמים ְקדֹוִׁשים ֵאּלּו, ַּכֲאֶׁשר ַאָּתה ַמְמִלי

ֶׁשל  ַהִּנְׂשָּגָבה  ַּבַמהּות  ִהְתּבֹוַנְנָּת  ַהִאם  יֹום?  ְּבָכל  ַרּבֹות  ּכֹה  ְּפָעִמים   ִמִּפי ַהֶּנֱאֶמֶרת  ַּבִּמָּלה  ַהְּטמּוָנה  ַלָעְצָמה 
'ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן' (ַׁשָּבת קיט ב)? ּוְכִפי ֶׁשִהִּביַע זֹאת ַהַּמְׁשִּגיַח ַהְּגַה"צ ַרִּבי  'ָאֵמן' ֶׁשָּכל ִעְנָיָנּה ַהְמָלַכת ַהּבֹוֵרא – 

ְׁשמֹה וֹוְלֶּבה ָזָצ"ל ְּבִמּלֹוָתיו ַהְּמדּודֹות ('ֲעֵלי ׁשּור' ח"ב עמ' רפז): "ִאיִׁשי ַּתְלִמיד ָחָכם, ֵאי ַּפַעם ְּכֶׁשָאַמְרָּת ָאֵמן, ַהִאם 
ִהְרַּגְׁשָּת ֶאת ַהֹּתֶכן ָהַאִּדיר ַהָּצפּון ְּבִמָּלה זֹו...?!"

ַמְפִליא ְלַצֵּין ְּבֶהְקֵׁשר ְלָכ ֶאת ִּדְבֵרי ַהַּקְדמֹוִנים ('ַמְחזֹור ִויְטִרי' סי' א) ִּכי ֵסֶדר ִׁשְבֵחי ַהִּפּיּוט 'ֵאין ֵּכאֵקינּו' 
ִמי  ֵּכאֵקינּו,  'ָאֵמן' – "ֵאין  אֹוִתּיֹות  ְּכֵסֶדר  ֵהם  ַהּבֹוֵרא,  ַּגְדלּות  ֶאת  יֹום  ְּבָכל  ַמִּביִעים  ָאנּו  ּבֹו  ֲאֶׁשר 

ֵּכאֵקינּו, נֹוֶדה ֵלאֵקינּו", ְוֶהְמֵׁשָכם ִּבְלׁשֹון ְּבָרָכה: "ָּברּו ֱאֵקינּו, ַאָּתה הּוא ֱאֵקינּו". ֵיׁש ְּבֻעְבָּדה 
זֹו ְּכֵדי ְלַהְצִּביַע ַעל ַהֶּקֶׁשר ַהְּמֻיָחד ֶׁשֵּבין ֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ַהְּבָרכֹות ְלַהְמָלַכת ַהּבֹוֵרא.

ַהֶּמֶל ַהִּמְׁשָּפט 



ִסּפּור ְלָיִמים נֹוָרִאים  ה ֱאמּוִנים  פּפּורַמעַמֲעֹשֶ ססִסִ ם 

ר'  ַהָּקדֹוׁש  ַהָּגאֹון  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְּבַחְדרֹו  תקל"ח  ִאָּיר  חֶֹדׁש  רֹאׁש  ֶעֶרב 
ִמָּטתֹו  ַּגֵּבי  ַעל  ְּבֻחְלָׁשה  ָׁשַכב  ָהַרִּבי  ִזיָע"א.  ִמִּניְקְלְׁשּבּוְרג  ְׁשֶמעְלֵקא 
מּוָדע ְלָכ ֶׁשֵאּלּו ֵהם ָיָמיו ָהַאֲחרֹוִנים. ֶאת ְסִביבֹוָתיו ִעְּטרּו ְּבֵני ֵּביתֹו 
ְוַתְלִמיָדיו ַהְּדגּוִלים, ְורּוַח ֱאִקים ָחְפָפה ַעל ַהָּמקֹום. ִּפיו ֶׁשל ָהַרִּבי א 
ָּפַסק ִמְּלַמְלֵמל ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ַוֲהִליכֹות ַחִּיים ִמִּנְסָּתרֹות ּוִמִּנְגלֹות, ְוָאְזֵני 
ַהַּתְלִמיִדים ְּכרּויֹות ָהיּו ְלִבְלִּתי ַהְפֵסד ְולּו ֶהֶגה קֶֹדׁש ֶאָחד ִמִּדְּברֹוָתיו 

ֶׁשל ַרָּבם ַהֶּנֱעָרץ.
ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ְקדֹוָׁשה ָּפָנה ַרִּבי ְׁשֶמעְלֵקא ְלַתְלִמיָדיו ְוָאַמר ָלֶהם:

"ִּבְרצֹוִני ְלַסֵּפר ָלֶכם ִסּפּור ֻמְפָלא ֶׁשֵאַרע ִעִּמי. ַהִּסּפּור ִהְתַרֵחׁש ִלְפֵני 
ָׁשִנים ַרּבֹות, ּוֵמָאז ִהְתַרֲחׁשּותֹו ְּכָבר ָהיּו ַּכָּמה ִהְזַּדְּמֻנּיֹות ֶׁשָּבֶהן ָחַפְצִּתי 
ְלַסֵּפר ָלֶכם אֹותֹו, אּוָלם ָיֵראִתי ֶּפן ָחִליָלה ָּתִטילּו ְּבִלְּבֶכם ָסֵפק ִּבְדַבר 
ַעָּתה  ְלתֹוֶעֶלת.  ִּבְמקֹום  ַּבֲעבּוְרֶכם  ְלִמְכׁשֹול  זֹאת  ְוִיְהֶיה  ִהְתַרֲחׁשּותֹו, 
ְּדָבִרים  ִלְפֵניֶכם  ְלַסֵּפר  ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  ָקרֹוב,  ִקִּצי  ִּכי  ָחׁש  ִהְנִני  ַּכֲאֶׁשר 
ַּכֲהָוָיָתם, ְלַמַען ִּתְּקחּו ִמָּכ מּוָסר ְוִתְלְמדּו ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָאָדם מֹוֵסר ַנְפׁשֹו 
ַמִים ְיַסְּיעּו ְּבָידֹו ְלַהְׁשִלים  ְורֹוֶצה ְּבָכל ְמאֹודֹו ְלַקֵּים ִמְצָוה ָּכְלֶׁשִהי, ִמּׁשָ

ֶאת ְרצֹונֹו".
ְוָכ ִסֵּפר ַרִּבי ְׁשֶמעְלֵקא ְלַתְלִמיָדיו:

"ְּבַוַּדאי יֹוְדִעים ּוַמִּכיִרים ַאֶּתם ַּבַהְנָהָגה ֶׁשָּבּה ִנְזַהְרִּתי ֵמָאז ּוִמֶּקֶדם ְוַעד 
ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה, ֶׁשֹּלא ְלָבֵר ְּבָרָכה ִמְּבִלי ֶׁשְּלִצִּדי ַיֲעמֹד ְיהּוִדי ֶׁשּיּוַכל 
ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר ִּבְרָכִתי. ּוְכָבר ִהְטַעְמִּתי ֶאת ִמְנָהִגי ִלְפֵניֶכם א ַּפַעם, 
ִּכי ִמָּכל ְּבָרָכה ִנְבָרא ַמְלָא, ְואּוָלם צּוָרתֹו ָהרּוָחִנית ֶׁשל ַהַּמְלָא ֵאיָנּה 
ֶׁשִּבְרכֹוַתי  ֲאִני  ַמְקִּפיד   ְלִפיָכ ַאֲחֶריָה.  ֶׁשַּנֲעֵנית  ְּב'ָאֵמן'  ֶאָּלא  ִנְׁשֶלֶמת 

ֵּתָעֵניָנה ְּבָאֵמן ְּכֵדי ֶׁשַהַּמְלָא ֶׁשִּנְבָרא ֵמֶהן ִיָּבֵרא ִּבְׁשֵלמּות.
ָקָרה ַהִּמְקֶרה ּוְבַאַחד ַהָּיִמים ֻהְזַמְנִּתי ַעל ְיֵדי ַּבַעל ַּבִית ָעִׁשיר ֵמַאַחת 
ָהֲעָירֹות ֶׁשָּסְבבּו ֶאת ִעיר ְמגּוַרי, ְּכֵדי ֶשֲאַׁשֵּמׁש ְּכַסְנָּדק ִּבְבִרית ִמיָלה 
ָהְרתּוָמה  ֲעָגָלה  ְלֵביִתי  ַהֵּבן  ֲאִבי  ָׁשַלח  ַהְּמיָֹעד  ַּבּיֹום  ִלְבנֹו.   ֶׁשָעַר
ְלסּוִסים ַאִּביִרים ּוְנהּוָגה ִּביֵדי ֶעְגלֹון ְיהּוִדי, ִאיׁש ַּגס ַוֲהמֹוִני, ֶׁשִּתָּקֵחִני 

ִלְמחֹוז ֶחְפִצי.
ִּבְרַּכת   ְלָבֵר ֻהְצַרְכִּתי  ַקָּלה,  ִלְמנּוָחה  ָעַצְרנּו  ַּכֲאֶׁשר   ,ַהֶּדֶר ְּבֶאְמַצע 
'ֲאֶׁשר ָיַצר'. ְּבַחְסֵדי ָׁשַמִים ִהְזַּדֵּמן ְלָיִדי ַמֲעַין ַמִים ֶׁשּבֹו ָרַחְצִּתי ֶאת ָיַדי 
ָהֶעְגלֹון  ִּבְפֵני  ַהְּבָרָכה  ֶאת   ְלָבֵר ִּבַּקְׁשִּתי  ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם  ַהְּבָרָכה.  ֶטֶרם 
ְמֻדָּבר  ְמֵהָרה ִּכי  ַעד  ֵהַבְנִּתי  ֶׁשַּיֲעֶנה ַאֲחַרי ָאֵמן, ְּכִמְנָהִגי,  ַהְּיהּוִדי ְּכֵדי 
ְּבִאיׁש ּכֹה ֵריק ּופֹוֵחז, ַעד ֶׁשִּמַּצד ַהֲהָלָכה ֵאין ֶּדֶר ְלָצְרפֹו ְלׁשּום ָּדָבר 

ה. ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
ִמְקֶרה,  ְלאֹותֹו  ַעד  ָׁשִנים,   ְּבֶמֶׁש ְּבַנְפִׁשי.  ֵעצֹות  ְלָהִׁשית  ָיַדְעִּתי  א 
ִהְצַלְחִּתי ִלְׁשמֹר ַעל ַהְנָהָגִתי ְּבָכל ּתֶֹקף, ְוא ָרִציִתי ְלַוֵּתר ַעל ָּכ ַּגם 
ְלַקֵּים  ַהַּפַעם  ַּגם  ֶׁשֶאְזֶּכה  ְּתִפָּלה  ְּכֵמֵאֶליָה  ָּבְקָעה  ִמִּלִּבי  ַהּזֹו.  ַּבַּפַעם 
ֶאת ִמְנָהִגי, ְוֶׁשָחִליָלה א ִיָּבֵרא ַמְלָא ָּפגּום ֵמֲחַמת ִּבְרָכִתי, ּוְתִפָּלִתי 

ִנְׁשְמָעה.
ְלֶפַתע, ְּכמֹו ֵמֵאי ָׁשם, הֹוִפיעּו ִמֵּבין ֲעֵצי ַהַּיַער ְׁשֵני ְיהּוִדים ַּבֲעֵלי ַמְרֶאה 
ְמֻׁשֶּנה ְונֹוָרא הֹוד ְוֶנֶעְמדּו ְלִצִּדי ְלא אֶֹמר ּוְדָבִרים. ֵּבַרְכִּתי ֶאת ַהְּבָרָכה 
ִּבְלִּתי  ּוְבִהְתַלֲהבּות  ִּבְמִתיקּות  'ָאֵמן'  ַאֲחֵרי  ָענּו  ְוֵהם  ּוִבְרָעָדה,  ְּבִחיל 
ַנִים ֵמֵעיַני ְּכא ָהיּו. ְמצּוָיה. ְּבֶטֶרם ִהְסַּפְקִּתי ְלהֹודֹות ָלֶהם, ֶנֶעְלמּו ַהּׁשְ

ִמיָכֵאל  ִּכי  ֶׁשֵהַבְנִּתי  ַעד  ְוִנְפָחד,  ִנְרָעׁש  ָׁשם  ָעַמְדִּתי  ִמְסָּפר  ַּדּקֹות 
ְּכֵדי  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ֵאַלי  ֶׁשִּנְׁשְלחּו  ֵהם   – ֱאִקים  ַמְלֲאֵכי   – ְוַגְבִריֵאל 
א  ּופֹוֵחז  ַּגס  ֶעְגלֹון  אֹותֹו  ִּכי  ְלַצֵּין  ְלמֹוָתר  ִּבְרָכִתי.  ַאַחר  ָאֵמן  ַלֲענֹות 
ָחׁש ִּבְכלּום, ּוִמָּיד ְלַאַחר ִמֵּכן ָעִלינּו ְׁשֵנינּו ַעל ָהֲעָגָלה ְוָנַסְענּו ְלַחִּיים 

ּוְלָׁשלֹום.
יג):  (כג  ְּבִאּיֹוב  ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ֶאת  ִלְדרֹׁש  ְּבַדְעִּתי  ָעָלה  ַמֲעָמד  ְּבאֹותֹו 
אֹותֹו  ַמְזִּכיִרים  ֶׁשָאנּו  ַוָּיַעׂש',  ִאּוְָתה  ְוַנְפׁשֹו  ְיִׁשיֶבּנּו  ּוִמי  ְבֶאָחד  'ְוהּוא 
ָנה ּוְמַסְּיִמים ַּבִּמִּלים: 'נֹוָרא ְוָקדֹוׁש', ְוָכ ֵּבַאְרִּתי ֶאת  ִּבְתִפּלֹות רֹאׁש ַהּׁשָ

ְלׁשֹון ַהָּכתּוב ְּבֶדֶר ַצחּות:
ַּכָּידּוַע, ֲעִנַּית ָאֵמן ַמְׁשִליָמה ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּמָבֵר. ַהּכֹל ֲחֵפִצים ְלַהְׁשִלים 
ִּבְבִדידּות,   ְלָבֵר ֶׁשֶּנֱאָלץ  ָאָדם  ַיֲעֶׂשה  ּוָמה  ָאֵמן,  ַּבֲעִנַּית  ִּבְרָכָתם  ֶאת 
ַּבֲעִנַּית  ִּבְרָכתֹו  ֶאת  ֶׁשַּיְׁשִלים  ִמי  ְוֵאין  ֶחְפצֹו,  ִלְמחֹוז  ְּבַדְרּכֹו  אֹו  ְּבֵביתֹו 
 ֵמִׁשיב ַהָּכתּוב: 'ְוהּוא ְבֶאָחד' – ַּכֲאֶׁשר ָהָאָדם ֶנֱאָלץ ְלָבֵר ָאֵמן? ַעל ָּכ
ִּביִחידּות, 'ּוִמי ְיִׁשיֶבּנּו' – ְוֵאין ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה ַאֲחָריו ָאֵמן, ֲאַזי: 'ְוַנְפׁשֹו ִאּוְָתה 
ַוָּיַעׂש – נֹוָרא ְוָקדֹוׁש' – ִאם ִמְתַאֵּמץ ְלָבֵר ֶאת ִּבְרכֹוָתיו ִמּתֹו ִּכּסּוִפין 
ְוִהְתרֹוְממּות ַהֶּנֶפׁש, ִיָּבֵרא ֵמֶהן ַמְלָא 'נֹוָרא ְוָקדֹוׁש' ֲאֶׁשר ַיֲעֶנה ָאֵמן 

ַאַחר ִּבְרָכתֹו.
ַמִים ִהְתַּגָּלה  ְּבֶהְמֵׁש ַהֶּדֶר ִנְמַנְמִּתי ְמַעט ַעל מֹוַׁשב ָהֲעָגָלה, ּוִמן ַהּׁשָ
ִלי ַּבֲחלֹום ִּכי ָיֶפה ִּכּוְַנִּתי ְּבֵפרּוִׁשי, ְוָאֵכן ָהיּו ֵאּלּו ַמְלֲאֵכי ֱאִקים ֲאֶׁשר 

ַמִים ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר ִּבְרָכִתי". ִנְׁשְלחּו ֵאַלי ִמן ַהּׁשָ
'אֶֹהל ִיְצָחק' [לרמ"מ וֹואְלֶּדן] עמ' 17; ׁשּו"ת 'ְּתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה' או"ח סי' ריב

ְוַנְפׁשֹו ִאְּוָתה ַוָּיַעׂש – נֹוָרא ְוָקדֹוׁש

צֹוְבִרים ְזֻכּיֹות, ְמָבְרִכים ְּבָרכֹות ְּבַכָּוָנה, 
ְמַוְּדִאים ֶׁשִּיְהֶיה ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה ֲעֵליֶהן ָאֵמן ּוִמְתָּבְרִכים ְּבָׁשָנה טֹוָבה ּוְמֻתָּקה. 

      

ִעם ַׁשַחר ַמְמִליִכים ֶאת ַהּבֹוֵרא 
ַחר ְּבַחְברּוָתא   ַסְּמנּו V ַעל ָּכל יֹום ֶׁשֵּבַרְכֶּתם ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

(ָענּו ָאֵמן ַעל ִּבְרכֹוֵתיֶכם, ַוֲעִניֶתם ָאֵמן ַעל ִּבְרכֹות ַהּזּוָלת). 

ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה ְונֹאַמר ָאֵמן 
ַסְּמנּו V ַעל ָּכל ְּבָרָכה נֹוֶסֶפת ֶׁשֵּבַרְכֶּתם ְוֶנֶעְנָתה ְּבָאֵמן. 

גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים
ַסְּמנּו V ַעל ָּכל ָאֵמן ֶׁשְּזִכיֶתם ַלֲענֹות ַעל ָּכל ְּבָרָכה ֶׁשִהיא. 

ַהְּכָתב ְמעֹוֵרר ַהַּכָּוָנה
ַסְּמנּו V ָּכל ַּפַעם ֶׁשֵּבַרְכֶּתם ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמָּלה ְּבִמָּלה ִמּתֹו ַהִּבְרכֹון. 

ָמה ַּבַהְגָרָלה?   • ָׁש"ִסים • ֵסִטים ֶׁשל ִסְפֵרי קֶֹדׁש • ַמְצֵלמֹות • ַרְחָפִנים ִמְקצֹוִעִּיים
• אֹוַפֵּני ָהִרים  • ֶעְרכֹות ַקְריֹוִקי  • ַרְמקֹוִלים ְמֻׁשְכָלִלים • ְׁשעֹוִנים ָיְקָרִתִּיּים 

רּו ְל'קֹול ֱאמּוִנים' 03-91-3-91-91  ְזִכיֶתם ְלַסֵּים ּוְלַמֵּלא ֶאת ַהַּדף? ָנא ִהְתַקּׁשְ
רּו ֶאת ִּבּצּוַע ַהִּמְבָצע ִּבְׁשלּוָחה 9.   ֵהָרְׁשמּו ְוַאּׁשְ

ֵּבין ַהִּנְרָׁשִמים ִּתְתַקֵּים ַהְגָרַלת ְּפָרִסים ִיְקֵרי ֵעֶר ְּביֹום ִראׁשֹון ז' ְּבֶחְׁשָון תשפ"א. 
ְׁשמֹות ַהּזֹוִכים ָּבּה ִיְתַּפְרְסמּו ְּבמֹוֵקד 'קֹול ֱאמּוִנים'.

ים
וב

יצ
 ע

sh
ay


