
ֶלְך ִבים-ַוּיֵ ת ִנּצָ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֵמָאה ְּבָרכֹות ְמִגּנֹות ִמֵּמָאה ְקָללֹות
"ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה' ֱאקֵיֶכם" (כט ט)

ְמעּו  ֶׁשּׁשָ ְלִפי  ְקָללֹות?  ְלָפָרַׁשת  זֹו  ָּפָרָׁשה  ִנְסְמָכה  "ָלָּמה 
חּוץ  זֹו,  ְּבָפָרָׁשה  ְׁשַּתִים  ָחֵסר  ְקָללֹות  ֵמָאה  ִיְׂשָרֵאל 
ֵהִריקּו  ִמָּיד  ּכֲֹהִנים,  ְּבתֹוַרת  ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ָוֵתַׁשע  ֵמַאְרָּבִעים 
אֹוָתם  ָקָרא  ִמָּיד  ְּבֵאּלּו?!  ַלֲעמֹד  יּוַכל  'ִמי  ְוָאְמרּו:  ְּפֵניֶהם 

מֶֹׁשה ְוָהָיה ְמַפְּיָסן ִּבְדָבִרים'" (ַּתְנחּוָמא א).
'ֵמָאה  ֲאִמיַרת  ֶׁשחֹוַבת  ָּכַתב  (ַּבְּפִתיָחה)  'ַהַּמְנִהיג'  ְּבֵסֶפר 
ְּבָרכֹות' ְּביֹום ְּכָבר ִנְתְקָנה ַעל ְיֵדי מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ְוַאף ֶׁשָאְמרּו 
זֹו,  ַּתָּקָנה  ֶׁשִּתֵּקן  הּוא   ַהֶּמֶל ֶׁשָּדִוד  כא)  יח  (במ"ר  ֲחָכִמים 

ִנים ִנְׁשַּתְּכָחה, ְוָדִוד ָחַזר ְוִיְּסָדּה.  ַּכּוָָנָתם ֶׁשִּבְרבֹות ַהּׁשָ
מֶֹׁשה  ֶׁשל  ִּפּיּוסֹו  ֶׁשִּדְבֵרי  ַהִחידָ"א,  ֵּפֵרׁש  זֹאת  ִּפי  ַעל 
ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשֻהְזְּכרוּ ַּבִּמְדָרׁש ָהיּו 'ֵמָאה ַהְּבָרכֹות' ֶׁשִּתֵּקן ָלֶהם 
ִיָּנְצלּו  ֲאִמיָרָתן  ַעל  ַיְקִּפידּו  ֶׁשִאם  ַלְּקָללֹות,  ֶנֶגד  ְּכִמְׁשַקל 
ֵמַהְּקָללֹות, ּוְכִדְבֵרי ָהרֹוֵקַח (סי' שכ) ֶׁשַהְּמָבֵר ֵמָאה ְּבָרכֹות 
ִנּצֹול ִמֵּמָאה ְקָללֹות; ִּתְׁשִעים ּוְׁשמֹוֶנה ַהְּכתּובֹות ְּבָפָרַׁשת 
ִּכי ָתבֹא, ּוְׁשַּתִים נֹוָספֹות ֶׁשִּנְרְמזּו ַּבָּפסּוק (ְּדָבִרים כח סא): "ַּגם 

ָּכל ֳחִלי ְוָכל ַמָּכה".
(טז  ִּבְתִהִּלים   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ְּבִדְבֵרי  ִלְמצֹא  נּוַכל  ַלְּדָבִרים  ֶרֶמז 
ָלֶבַטח";  ִיְׁשּכֹן  ְּבָׂשִרי  ַאף  ְּכבֹוִדי  ַוָּיֶגל  ִלִּבי  ָׂשַמח  "ָלֵכן  ט): 
ֵמַהְּקָללֹות,  ֶאָּנֵצל  ְּבָרכֹות  ֵמָאה]  ִּבְזכּות "ָלֵכן" [ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ּוִמֵּמיָלא ִיְׂשַמח ִלִּבי ּוְבָׂשִרי ִיְׁשּכֹן ָלֶבַטח, ְלא ֶנַגע ּוַמֲחָלה.
'רּוַח ַחִּיים' ְּדרּוׁש א; 'חַֹמת ֲאָנ' ְּתִהִּלים טז

ָהֱאמּוָנה ְוַהִצִּפָּיה – ְׁשֵּתי חֹובֹות ֵהן
ִמָּכל   ְוִקֶּבְצ ְוָׁשב   ְוִרֲחֶמ  ְׁשבּוְת ֶאת  ֱאֶקיךָ  ה'  "ְוָׁשב 

ָהַעִּמים" (ל ג)
ַלֲעמֹד  ָעִתיד  ַהָּמִׁשיַח   ַהֶּמֶל" א):  יא  (ְמָלִכים  ָהַרְמָּב"ם  ָּכַתב 
ִנְּדֵחי  ּוְמַקֵּבץ  ִמְקָּדׁש  ּובֹוֶנה  ָּדִוד...  ֵּבית  ַמְלכּות  ּוְלַהֲחִזיר 
ְמַחֶּכה  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  אֹו  ּבֹו  ַמֲאִמין  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ְוָכל  ִיְׂשָרֵאל... 
ְלִביָאתֹו... הּוא ּכֹוֵפר ַּבּתֹוָרה ּוְבמֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ֶׁשֲהֵרי ַהּתֹוָרה 
 ְוִרֲחֶמ ֶקיךָ ֶאת ְׁשבּוְתֵהִעיָדה ָעָליו ֶׁשֶּנֱאָמר: 'ְוָׁשב ה' ֱא

ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ ִמָּכל ָהַעִּמים'..."
ֵּבֵאר ַהְּגִרי"ז סֹולֹוֵבייצִ'יק ִמְּבִריְסק: 

ַהָּמִׁשיַח  ְּבִביַאת  ְלַהֲאִמין  ַּדי  ֶׁשֵאין  ְמָבֵאר  ָהַרְמָּב"ם  ְּבִדְבֵרי 
אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ּוְכִפי  לֹו,  ְלַצּפֹות  נֹוָסף:  ִחּיּוב  ַאף  ֵיׁש  ֶאָּלא 

ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה: "ִּכי ִליׁשּוָעְת ִקּוִינוּ ָּכל ַהּיֹום". 
ֶנֱאָמר  ַהָּמִׁשיַח  ְּבִביַאת  ָהעֹוֵסק  ַמֲאִמין'  ָה'ֲאִני   ָּכ ִמּשּׁום 
ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאמּוָנה  ַמֲאִמין  "ֲאִני  ְוַטְרָיא':  'ַׁשְקָלא  ְּבִסְגנֹון 
ֲאַחֶּכה  ֶזה  ָּכל  ִעם  ֶׁשִּיְתַמְהֵמַּה  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַהָּמִׁשיַח,  ְּבִביַאת 
ַמֲאִמין'  ָה'ֲאִני  ֶיֶתר  ֶאת  ַאף  ִלְכאֹוָרה  ֶׁשָּיבֹא".  יֹום  ְּבָכל  לֹו 
ִנָּתן ָהָיה ְלַנֵּסַח ְּבאֶֹפן ֶזה, ְּכגֹון: 'ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה 
ֶׁשַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמֹו ּגֹוֵמל טֹוב ְלׁשֹוְמֵרי ִמְצוֹוָתיו ּוַמֲעִניׁש 
לֹו  ְוַרע  'ַצִּדיק  ֶׁשָּמִצינוּ  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ִמְצוֹוָתיו,  ְלעֹוְבֵרי 

ְוָרָׁשע ְוטֹוב לֹו' – ִעם ָּכל ֶזה ֲאִני ַמֲאִמין'. ַמּדּוַע ֵאפֹוא ַּדְוָקא 
ֶאת ָהִעָּקר ָהעֹוֵסק ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח ִּתְּקנּו ְּבָלׁשֹון זֹו? ִמּשּׁום 
ֶׁשָּכָאמּור, ָּבא ַהָּדָבר ְלַהְדִּגיׁש ְיסֹוד ֱאמּוָנה נֹוָסף ֶׁשִּנְכָלל ּבֹו, 
ְוהּוא ַהִצִּפָּיה ִלְגֻאָּלה. ְלִפיָכ ְלַאַחר ֶׁשִהְצַהְרנּו ַעל ֱאמּוָנֵתנּו 
ִצִּפָּיֵתנּו  ַעל  ּוַמְצִהיִרים  מֹוִסיִפים  ָאנּו  ַהָּמִׁשיַח,  ְּבִביַאת 

ַהְּתִמיִדית ְלבֹואֹו. 
קֶֹבץ 'ַהֶּנֱאָמן' ֱאלּול-ִּתְׁשֵרי תש"כ; 'ְּפִניֵני ַרֵּבנּו ַהְּגִרי"ז' עמ' פה

ְּתִפַּלת מֶֹׁשה ָעְׂשָתה ֶמֱחָצה
"ַויֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ֶבּן ֵמָאה ְוֶעְשִׂרים ָשָׁנה ָאֹנִכי ַהּיֹום" (לא ב)

ָּדַרׁש ַרִּבי ִּפיְנָחס ַהֵּלִוי הֹורֹוִויץ ַרָּבּה ֶׁשל ְפַרְנְקפּוְרט:

ָהֱאִקים",  ִאיׁש  ְלמֶֹׁשה  "ְּתִפָּלה  צ):  (ְּתִהִּלים  ַהִּמְזמֹור  ֶאת 
ַּבּתַֹאר  ִהְתַעֵּטר  ַּכֲאֶׁשר  לֹום,  ַהּׁשָ ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ָאַמר 
מֶֹׁשה  ָהָיה  ֵעת  ְּבאֹוָתּה  ּתֹוָרה.  ַמַּתן  ְּבֵעת  ָהֱאִקים'  'ִאיׁש 
"ְוִאם  י):  (ָׁשם  ַהִּמְזמֹור   ְּבֶהְמֵׁש ַּכָּכתּוב  ָׁשָנה,  ְׁשמֹוִנים  ֶּבן 
"ַׂשְּמֵחנּו  טו):  (ָׁשם  ִהְתַּפֵּלל   ְוָכ ָׁשָנה".  ְׁשמֹוִנים  ִּבְגבּורֹת 
ְׁשמֹוִנים  ִלי  ַהֲעֵנק   – ָרָעה"  ָרִאינּו  ְׁשנֹות  ִעִּניָתנּו  ִּכימֹות 
ִנים  ָׁשִנים נֹוָספֹות ֶׁשָּבֶהן ֶאְחֶיה ְּבִׂשְמָחה, ְּכֶנֶגד ְׁשמֹוִנים ַהּׁשָ

ֶׁשֲחִייִתי ְּבִעּנּוי ּוְבָרָעה ְּבֵעת ִׁשְעּבּוד ִמְצַרִים.
(דב"ר ח א): "ְּתִפָּלה עֹוָׂשה ֶמֱחָצה",  ֵּכיָון ֶׁשְּכָלל הּוא ְּבָיֵדינּו 
מֹוִנים,  ָזָכה מֶֹׁשה ִלְחיֹות עֹוד ַאְרָּבִעים ָׁשָנה – ַמֲחִצית ִמּׁשְ

ְוִנְפָטר ְּבִגיל ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים. 
'ָּפִנים ָיפֹות' ַּבִּמְדָּבר כז יב

'ָׂשָכר ִלְמִביֵאיֶהן' ְוא ָחִליָלה 'עֶֹנׁש ִלְמִביֵאיֶהן'
"ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף" (לא יב)

ַּבְּגָמָרא (ֲחִגיָגה ג א) ָאְמרּו: "'ַטף' – ָלָּמה ָּבִאין? ְּכֵדי ִלֵּתן ָׂשָכר 
ִלְמִביֵאיֶהן". ְוָכְתבּו ַהּתֹוְספֹות (ָׁשם ד"ה ְּכֵדי): "ְוַעל ֶזה ָסְמכּו 

ְלָהִביא ְקַטִּנים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת". 
ָּכַתב ַעל ָּכ ַרִּבי ְמַנֵחם ִּדי לּוְנַזאנוֹ: 

ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ַהְּקַטִּנים  ְיָלָדיו  ֶאת  ְלָהִביא  ָלָאָדם  לֹו  ַאל 
ת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְוֵאיָנם  ֶאָּלא ִאם ֵּכן יֹוְדִעים ֵהם ְלִהָּזֵהר ִּבְקֻדּׁשַ
ַמְפִריִעים ַלִּמְתַּפְּלִלים. ְואּוָלם ִמי ֶׁשְּיָלָדיו ְמַזְלְזִלים ִּבְכבֹוד 
ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ּוִמְׁשּתֹוְבִבים ּבֹו, ַּתַחת ֶׁשִּיָּקֵרא ּבֹו: "ִלֵּתן ָׂשָכר 
ִלְמִביֵאיֶהם", ֵיׁש ִלְקרֹא ָעָליו: "ִלֵּתן עֶֹנׁש ִלְמִביֵאיֶהם" ַחס 
ְּבֵהיַכל  ְּפִגיָׁשה  לֹו  ֶׁשִּנְקְּבָעה  ְלִמי  ַהָּדָבר  ּדֹוֶמה  ְוָׁשלֹום. 
ַהֶּמֶל ְוֵהִביא ִעּמֹו ֶאת ַעְבּדֹו ַהּשֹׁוֶטה. ְוִהֵּנה, ֶעֶבד ֶזה ִּבָּזה 
ַּבַּמֲעָמד ַהִּנְׂשָּגב ֶאת ַהֶּמֶל ְלֵעיֵני ּכֹל. ֲהא ְּבַוַּדאי א ַיֲעִניׁש 
ַהֶּמֶל ֶאת ָהֶעֶבד ֶׁשֵאינֹו ַאְחַראי ְלַמֲעָׂשיו, ִּכי ִאם ֶאת ָהָאדֹון 
ֶׁשֱהִביאֹו. ָּכ ִמי ֶׁשֵּמִביא ֶאת ְּבנֹו ַהָּקָטן ַהְּמַזְלֵזל ִּבְכבֹוד ֵּבית 

ַהְּכֶנֶסת, ֵיָעֵנׁש ַהֵּמִביא ְוא ַהָּקָטן ֶׁשֵאינֹו ַּבר ַּדַעת. 
ִּכי  ְוָאַמר  הֹוִסיף  ִמָּפאָּפא  ְּגִריְנַווְלד  יֹוֵסף  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר 

ַהְּדָבִרים ַאף ִנְרְמזּו ְּבִדְבֵרי ַהְּגָמָרא: 
 ֻהְצַר ָמה  ְלֵׁשם   – ָּבִאין"  ֵהן  ָלָּמה  "ַטף  ַהְּגָמָרא:  ָּתְמָהה 
ִאם  ֲהא  ַהַּטף,  ֶאת  ַאף  ְלָהִביא  ֶׁשֵּיׁש  ְלַהְׁשִמיֵענּו  ַהָּכתּוב 
ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ִהְצַטּוּו ָלבֹא, ְּבַוַּדאי א ַיְׁשִאירּו ֶאת ַהַּטף 

ְלַבָּדם ְּבֵביָתם?
ְוֵהִׁשיָבה: "ְּכֵדי ִלֵּתן ָׂשָכר ִלְמִביֵאיֶהם" – ָּבא ַהָּכתּוב ְלַלְּמֵדנּו 
ְיַקְּבלּו  ֶׁשְּמִביֵאיֶהם  ְּבאֶֹפן  ֶאָּלא  ַהַּטף,  ֶאת  ְלָהִביא  ֵאין  ִּכי 
ַעל ָּכ ָׂשָכר, ְּדַהְינוּ ְּכֵדי ְלַחְּנָכם ַלֲענֹות ָאֵמן ּוְׁשַאר ְּדָבִרים 
ה. ַא ִאם ָחִליָלה נֹוְכחּוָתם ַמְפִריָעה ַלִּמְתַּפְּלִלים  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
ֲארוּ ְּבֵביָתם.  ֵיָעְנׁשּו ְמִביֵאיֶהם ְּבִסָּבָתם, ּומּוָטב ֵאפֹוא ֶׁשִּיּׁשָ

'ְׁשֵּתי ָידֹות' [ֶוֶנְצָיה שע"ח] ַּדף קיז; 'ַוְיִחי יֹוֵסף' ַׁשָּבת ׁשּוָבה

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ללֹות

ני ּפְ ם
'ְּתׁשּוָבה ְּגדֹוָלה' ַעל ִמָּלה ְקַטָּנה

ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ְּככֹל  ְבקֹלוֹ  ְוָׁשַמְעָּת   קֶיֱא ה'  ַעד  "ְוַׁשְבָּת 
ְמַצְּוָך ַהּיֹום..." (ל ב)

ָלׁשּוב  ַהְּמַבֵּקׁש  ִּבְפֵני  ָהעֹוְמִדים  ֵמַהִּמְכׁשֹוִלים  ֶאָחד 
ְּבֵעיָניו  ַהִּנְרִאים  ַּבֲחָטִאים  ִהְתַמְּקדּותֹו  הּוא  ִּבְתׁשּוָבה, 
ֵמֲחָטִאים  ִמְתַעֵּלם  ֶׁשהּוא  ְּכֵדי   ּתֹו ְּכַמְׁשָמעּוִתִּיים, 
ֵיׁש  ָאֵמן;  ֲעִנַּית   ְלָכ ְּכֻדְגָמה  ְּכַקִּלים.  ְּבֵעיָניו  ֶׁשִּנְרִאים 
ַהּטֹוִעים ִלְסּבֹר ֶׁשֵאין צֶֹר ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ַעל ִאי ֲעִנַּית 
ִמּגּוֵרי  ַּפאִּפיְרׁש  ַהּכֵֹהן  ֵמִאיר  ַרִּבי  ַהְּמֻקָּבל  אּוַלם  ָאֵמן, 
ַלֲעׂשֹות  ֶׁשֵּיׁש  ַעד  ֶזה,  ָעוֹון  ָחמּור  ּכֹה  ִּכי  ְמַגֶּלה  ָהֲאִר"י 

'ְּתׁשּוָבה ְּגדֹוָלה' ָעָליו. ְוֵאּלּו ְּדָבָריו: 
ְוַאף   – ָאֵמן  עֹוֶנה  ֶׁשֵאינֹו  ְלִמי  ְּגדֹוָלה  ְּתׁשּוָבה   ָצִרי"
ַמע ֵאיֶזה ְּבָרָכה  ֶׁשַרק ַּפַעם ַאַחת א ָעָנה – ְּדַהְינוּ ְּכֶׁשּׁשָ
ֲאִפּלוּ ַעל ְּפִרי, אֹו ֶׁשְּמָבֵר ֲחֵברֹו ַעל ֵאיֶזה ִמְצָוה, ּוִמָּכל 
יֹום יֹוִריד  ֶׁשְּבָכל  ָאַׁשְמנּו  ּוְבִוּדּוי  "ץ...  ַהּׁשָ ִּבְתִפַּלת  ֶׁשֵּכן 

ְּדָמעֹות ַעל אֹוָתן ֲאֵמִנים ֶׁשֹּלא ָעָנה".
'אֹור ַהָּיָׁשר' ז יח-יט

'ָאֵמן ְּבקֹול' ְּכֶנֶגד 'ֵחְטא ְּבקֹול'
ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ְּככֹל  ְבקֹלוֹ  ְוָׁשַמְעָּת   קֶיֱא ה'  ַעד  "ְוַׁשְבָּת 

ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַאָּתה ּוָבֶני ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל ַנְפֶׁש" (ל ב)
ָּדַרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ַזְלָמן ֱאֶרְנַרִייךְ ַרָּבּה ָׁשל ַׁשאְמלֹוי: 

ַּבְּגָמָרא (יֹוָמא פו ב) ְמבָֹאר ֶׁשְּתׁשּוָבתֹו ֶׁשל ָהָאָדם ֻּתְׁשַלם, 
ַרק ְלַאַחר ֶׁשִּיְזַּדֵּמן ְלָפָניו אֹותֹו ֵחְטא ֶׁשָחָטא ּבֹו, ְּבאֹותֹו 
ְוא  ִיְתַּגֵּבר  ָאז  ַּכֲאֶׁשר  ֶׁשָחָטא.  ָׁשָעה  ּוְבאֹוָתּה  ָמקֹום 
ֶיֱחָטא יּוַכח ִּכי ְּתׁשּוָבתֹו ֲאִמִּתית. ַעל ִּפי זֹאת ֵיׁש לֹוַמר, 
ְלַקֵּים  ָעָליו  ְׁשֵלָמה  ִּבְתׁשּוָבה  ָלׁשּוב  ֶהָחֵפץ  ָאָדם  ִּכי 
ֶׁשָעַבר  ִמי   ְלִפיָכ ָחָטא.  ֶׁשָּבּה  ְּתכּוָנה  ְּבאֹוָתּה  ִמְצוֹות 
ֲעֵבָרה ְּבַפְרֶהְסָיה, ַּתָּקָנתֹו ִּתְהֶיה ַּכֲאֶׁשר ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה 
ִיְתַּפֵּלל ְוַיֲעֶנה 'ָאֵמן' ְּבקֹול ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ִמְּבִלי ְלִהְתַּבֵּיׁש 
ב  ִמְּפֵני ַהַּמְלִעיִגים ָעָליו. ִאם ַיֲעֶׂשה ֵּכן, יֹוִכיַח ְּבָכ ֶׁשּׁשָ

ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה. 
'ְּדָרׁשֹות ֶלֶחם ְׁשמֹה' ְלַׁשָּבת ׁשּוָבה

ֶלְך ִבים-ַוּיֵ ת ִנּצָ ָרׁשַ 348ּפָ תש"פ

ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת (קיט ב) ָאְמרּו ֲחָכִמים: "ַמאי ָאֵמן? 'ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן'". ּוֵבֵאר 
ַהַּמַהְרשָׁ"א (ח"א ָׁשם) ֶׁשָהעֹוֶנה ָאֵמן ֵמִעיד: "ִּכי ֵׁשם ֵא-ל ֶׁשִּנְקָרא ּבֹו ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ְּבָכל ַהָּׁשָנה [ָהֵא-ל ַהָּקדֹוׁש], ְוֵׁשם ֶמֶל ֶׁשִּנְקָרא ּבֹו ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה 

ְויֹום ַהִּכּפּוִרים [ַהֶּמֶל ַהָּקדֹוׁש] – הּוא ֶנֱאָמן ַוֲאִמִּתי".

ְּבַחְברּוָתא  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ֲאִמיַרת  ַעל  ַהְקֵּפד  ָיָקר!  ְיהּוִדי 
ְּבָיִמים ֵאּלּו, ּוְבָכ ִּתְפַּתח ֶאת יֹוְמ ָּבֵעדּות ַהַּׁשֶּיֶכת ִּבְמֻיָחד 

ְלָיִמים ֵאּלּו – ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִהּנֹו: 'ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן'.
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ְּבָפָניו  ְּבַהְפָּתָעה  ֶׁשִהָּכה  יֹוְרִקי  ַהְּניּו  ַהֶּגֶׁשם 
ַאַחת  ּתֹוָׁשב  ִנְכָּבד   ַאְבֵר ְׁשמֹה,  ַרִּבי  ֶׁשל 
ְלעֹוַלם  ְּבַאַחת  אֹותֹו  ֶהֱחִזיר  ַהָּצפֹון,  ֵמָעֵרי 
ַהְּמִציאּות. ִלְפֵני ָׁשָעה ַקָּלה ָיַרד ֵמַהָּמטֹוס 
ַהְּבִרית.  ְלַאְרצֹות  ִיְׂשָרֵאל  ֵמֶאֶרץ  ֶׁשהֹוִבילֹו 
א ָהְיָתה זֹו ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּבּה ָעְמדּו 
ַהַּפַעם  ְואּוָלם  יֹוְרק,  ְניּו  ַאְדַמת  ַעל  ַרְגָליו 
ֶׁש'ָּנְפָלה'  ַהְּנִסיָעה  ַעל  ְלַוֵּתר  ַמֲעִדיף  ָהָיה 

ָעָליו ְּבַהְפָּתָעה ּוִבְנִסּבֹות ְמַצֲערֹות.
ְיִדידֹו  ַׁשְּבַתאי,  ר'  ְּבֻחְלָׁשה  ָצַעד  ְלִצּדֹו 
ְוחֶֹסר  ַרָּבה  ְּדָאָגה  ַמִּביעֹות  ָּפָניו  ּוְׁשֵכנֹו, 
ַוָּדאּות. ַרק ִלְפֵני ָיִמים ְספּוִרים ִקֵּבל ִמיֵדי 
ַמֲחָלה  ִּכי  ַהָּקָׁשה  ַהְּבׂשֹוָרה  ֶאת  ָהרֹוְפִאים 
ְמַאֶּיֶמת  מֹחֹו  ְּבֶגַזע  ֶׁשִהְתַּגְּלָתה  ַמְמִאיָרה 
ַעל ַחָּייו ְוִכי ַמָּצבֹו ְמֻסָּכן ְּביֹוֵתר. ִהְתַיֲעצּות 
ְמִהיָרה ִעם ַעְסָקֵני ְרפּוָאה ְּבִכיִרים ִהְבִהיָרה 
לֹו ֶׁשָעָליו ָלטּוס ִּבְדִחיפּות ִלְניּו יֹוְרק, ָׁשם, 
וֹוִׁשיְנְגטֹון  ֶׁשִּבְׁשכּוַנת  ָהְרפּוָאה  ְּבֵבית 
ַהִּמְתַמֶחה  רֹוֵפא  ַקָּים  ֶשְּבַמְנֶהֶטן,  ַהייְטס 
ְּבַמֲחָלה ִמּסּוג ֶזה, ּוְבֶעְזַרת ה' יּוַכל ְלַהִּציל 

ֶאת ַחָּייו.
ְּבֶדֶר א ֶּדֶר ִהְצִליחּו ָהַעְסָקִנים ַהְּמסּוִרים 
ֶׁשל  ְּבִמְרְּפָאתֹו  ָמִהיר  ּתֹור  ַּבֲעבּורֹו  ְלַסֵּדר 
ְוָכל  ְׁשִהָּיה  ַאְׁשרֹות  ַּדְרּכֹון,  רֹוֵפא,  אֹותֹו 
ַהִּנְצָר. ֵהם ִהְזִמינּו ְמקֹומֹות ַּבִּטיָסה ְונֹוַתר 
ִלְׁשהֹות  ֶׁשּיּוַכל  ַמְתִאים  ְמַלּוֶה  ְלַסֵּדר  ַרק 
ָעָליו  ֶׁשִּיְהֶיה  ַהְּתקּוָפה   ְּבֶמֶׁש ְלִצּדֹו 
ְּבר'  ָרָאה  ַהְּקִהָּלה  ַרב  ֵנָכר.  ְּבֶאֶרץ  ַלֲעׂשֹות 
ְוהּוא  ֶזה,  ְלַתְפִקיד  ְּביֹוֵתר  ַמְתִאים  ְׁשמֹה 

ִמִּצּדֹו א ָיכֹול ָהָיה ְלָסֵרב.
ַאְרָּבָעה  ַּבָּצֳהַרִים.  ֵׁשִני  ְליֹום  ִנְקַּבע  ַהִּנּתּוחַ 
י, ָהָיה ַעל ַהחֹוֶלה  ָיִמים קֶֹדם ָלֵכן, ְּביֹום ִׁשּׁשִ
ִּבּצּוַע  ְלֵׁשם  ַהחֹוִלים  ְּבֵבית  ְלִהְתַאְשֵּׁפז 
ָהִראׁשֹוָנה  ַהִּנּתּוחַ.  ֶטֶרם  ִנְצָרכֹות  ְּבִדיקֹות 
ִּבְמֻיָחד,  ְוָקָׁשה  ּפֹוְלָׁשִנית  ָהְיָתה  ֶׁשָּבֶהן 
ְלַחְדרֹו  ַהחֹוֶלה  ִמַּטת  ֻהְּסָעה  ְלַאֲחֶריָה 
ית, ּוְמַלּוֵהוּ ֻהְזַהר ִּכי ֵמֵעת  ֶׁשַּבּקֹוָמה ַהֲחִמּׁשִ
ְוַאְרַּבע  ֶעְׂשִרים   ּוְבֶמֶׁש ַהְּבִדיָקה  ִסּיּום 
ָלזּוז  ַלחֹוֶלה  ָאסּור  ֶׁשְּלַאֲחֶריָה  עֹות  ַהּׁשָ
ְּכָלל, ֶׁשֵּכן ָּכל ְּתזּוָזה ֲעלּוָלה ְלַסֵּכן ֶאת ַחָּייו.

ְּבָאְזנֹו:  ְוָלַחׁש  ִליִדידֹו  ִנַּגׁש  ְׁשמֹה  ר' 
עֹות  ַהּׁשָ ְוַאְרַּבע  ֶעְׂשִרים   ְּבֶמֶׁש "ַׁשְּבַתאי, 
ָנא  ַאל   ַא ְּכָלל.  ָלזּוז   ְל ָאסּור  ַהְּקרֹובֹות 
ֵאר ְלִצְּדָך, א ֵאֵצא ַלְּתִפּלֹות אֹו  ִּתְדַאג, ֶאּׁשָ
אּוָלם   !ְלַמַעְנ ָּכאן  ֲאִני  ָּבת,  ַהּׁשַ ִלְסֻעּדֹות 
ָּבת ְקֵרָבה  ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ ַרק ָּדָבר ֶאָחד: ַהּׁשַ
ּוָבָאה, ֵאֵצא ִמֵּבית ַהחֹוִלים ְּכֵדי ִלְרּכֹׁש ֶאת 
ַהְּסמּוָכה,  ַהְּכֵׁשָרה  ַּבֲחנּות  ָּבת  ַהּׁשַ ָצְרֵכי 

ּוִמָּיד ָאׁשּוב. ֵּביְנַתִים – ַאל ָּתזּוז!"
ָיָצא  ַהחֹוֶלה  ַהְסָּכַמת  ֶאת  ֶׁשִּקֵּבל  ְלַאַחר 
ַּכָּמה  ָרַכׁש  ַהחֹוִלים,  ִמֵּבית  ְׁשמֹה  ר' 
ַּבְקּבּוק  ָּדִגים,  ִׁשּמּוֵרי  ֻקְפַסת  ַלְחָמִנּיֹות, 

'ִמיץ ֲעָנִבים' ְוכֹוסֹות ְּפַלְסִטיק, ּוִמָּיד ָׁשב.
ִהְתַּפְּללּו  ּוְמַלּוֵהוּ  ַהחֹוֶלה  ִנְכְנָסה.  ָּבת  ַהּׁשַ
ְו'ֵאֶׁשת  ֲעֵליֶכם'  'ָׁשלֹום  ַיְחָּדו  ָׁשרּו  ַיַחד, 
ַחִיל'. ר' ְׁשמֹה ָמַזג ֶאת ִמיץ ָהֲעָנִבים ַלּכֹוס 
ְוִקֵּדׁש ִּבְדֵבקּות. הּוא ְּבקִֹׁשי ִהְסִּפיק ִלְטעֹם 
ַהֶּדֶלת  ִנְפְּתָחה  ְּכֶׁשְּלֶפַתע  ַהִּקּדּוׁש  ִמּכֹוס 

ִּבְתנּוָפה.
ַּבֶּפַתח ָעְמדּו ְׁשֵני ּכּוִׁשים ְמֻגָּדִלים. ִּביֵדיֶהם 
ֲעֵליֶהם  ִּכי  ִנְכַּתב  ֶׁשּבֹו  ְרפּוִאי   ִמְסָמ ָאֲחזּו 
ַרִּבי  ֶרְנְטֶגּן.  ִלְבִדיַקת  ַהחֹוֶלה  ֶאת  ָלַקַחת 
ְּבַאְנְגִלית  ִּבְפֵניֶהם  ִלְמחֹות  ִנָּסה  ְׁשמֹה 
ַהחֹוֶלה,  ַחֵּיי  ֶאת  ְמַסְּכִנים  ֵהם  ִּכי  ְרצּוָצה 
ֲהא ָאסּור לֹו ָלזּוז... אּוָלם ִּבְתגּוָבה ִנְתַקל 
ֵהם  ַּתְפִריַע!"  ְוַאל  "זּוז  ַמְחִּפיר;  ְּבַיַחס 
ַהחֹוֶלה  ֶאת  ֶהֱעִבירּו  ְּבַגּסּות,  ְלֶעְברֹו  ָצֲעקּו 

ַלֲאלּוְנָקה ְוָיְצאּו ִאּתֹו ַהחּוָצה.
ִלְצעֹד  ֶאָּלא  ְּבֵרָרה  ָהְיָתה  א  ְׁשמֹה  ְלר' 
ְּבִעְקבֹוֵתיֶהם. ֵהם ִנְכְנסּו ַלַּמֲעִלית ְוהּוא ָרץ 
ִּבְמִהירּות  ָּגְלָׁשה  ַהַּמֲעִלית  ְּבִעְקבֹוֵתיֶהם. 
ַמְחֶלֶקת  ְמֻמֶּקֶמת  ָׁשם  ַהַּמְרֵּתף,  ְלקֹוַמת 

ָהֶרְנְטֶּגן.
ר' ְׁשמֹה ִהִּביט ַּבחֹוִלים ָהַרִּבים ֶׁשִהְמִּתינּו 

 ָֹאר ַהְמָּתָנה  ְזַמן  ִּכי  ְוֵהִבין  ְלתֹוֵרם 
ַלָּמקֹום.  הּוְבָאה  נֹוֶסֶפת  ֲאלּוְנָקה  ִלְפֵניֶהם. 
ֶׁשָּנְׁשָמה  ְקִׁשיָׁשה  ָׁשְכָבה  ָהֲאלּוְנָקה  ַעל 
ִּבְכֵבדּות ּוִמֵּסֶבר ָּפֶניָה ַהִחּוְרֹות ְוַהְּכחּוׁשֹות 
ְּבׁשֹוֶנה  ְספּוִרים.  ָיֶמיָה  ִּכי  ָהָיה  ִנְרֶאה 
ְלחֹוָלה  ִהְתַלּוָה  א  ִאיׁש  ַהחֹוִלים  ִמֶּיֶתר 
ָיָדּה  ֶאת  ַהְּקִׁשיָׁשה  ֵהִריָמה  ְלַהְפָּתָעתֹו  זֹו. 

ְוִסְּמָנה לֹו ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָה.
"ּגּוט ַׁשאֶּבעס!" ִהיא ָאְמָרה לֹו, ְוַהָּדָבר ָּגַרם 
ַרִּבי  ָלַחׁש  "ַׁשְּבַתאי",  ַעָּזה.  ְלִהְתַרְּגׁשּות  לֹו 
ְׁשמֹה ַהִּנְרָּגׁש ִליִדידֹו, "ִנְמֵצאת ָּכאן ַּבֶחֶדר 
ָּבת  ֶׁשּׁשַ יֹוַדַעת  ֲאִפּלוּ  ִהיא  ְיהּוִדָּיה,  חֹוָלה 

ַהּיֹום..."
ָמה ַרָּבה ָהְיָתה ַהְפָּתָעתֹו ְלִמְׁשַמע ְּתגּוָבתֹו 
ָּתִביא  ַלֶחֶדר,  ַּתֲעֶלה  "ְׁשמֹה,  ֲחֵברֹו:  ֶׁשל 
ִמיץ ֲעָנִבים ְוכֹוס, ַּתֲעֶׂשה ַּבֲעבּוָרּה 'ִקּדּוׁש'. 

ֶּבַטח ִהיא א ִהְסִּפיָקה ִלְׁשמַֹע ַהּיֹום..."
ָהְיָתה  ַלֶחֶדר'  'ַלֲעלֹות  ַההֹוָרָאה  ַמְׁשָמעּות 
ָּבֶרֶגל  קֹומֹות  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ְלַטֵּפס   –
ְׁשמֹה  ר'  אּוָלם  ַהֵחרּום.  ַמְדֵרגֹות   ֶּדֶר
ָעה א ִהְתַעֵּצל. ִמְּלַבד  ֶׁשֵהִבין ֶאת ּגֶֹדל ַהּׁשָ
ְלַטֵּפס,  ָעָליו  ֶׁשָהָיה  ָהַרּבֹות  ַהַּמְדֵרגֹות 
ָעְמדּו ְּבָפָניו ַּכָּמה ְּדָלתֹות ַחְׁשַמִּלּיֹות ֶׁשָהָיה 
עֹוֵבר  ִּביֵדי  ֶׁשִּיָּפְתחּו  ַעד  ְלַהְמִּתין  ָעָליו 
ֶׁשִהִּגיַע  ַעד  ֲאֻרּכֹות  ַּדּקֹות  ָעְברּו   ָּכ אַֹרח. 
ף ַלֶחֶדר – ַרק ְּכֵדי ְלַגּלֹות  ם ּוִמְתַנּׁשֵ ִמְתַנּׁשֵ

ֶׁשהּוא ָנעּול...
ר'  ְלַעְצמֹו  ִהְרֵהר  ָּכאן',  ַעד  ִהַּגְעִּתי  'ִאם 
ְׁשמֹה, 'ֵאין ִלי ְרׁשּות ְלִהְתָיֵאׁש!' ָּכל ֶׁשּנֹוַתר 
לֹו ָהָיה ְלִהְתַּפֵּלל ֵמעֶֹמק ֵלב ִּכי ִיְתַרֵחׁש ֵנס 
ְוַהֶּדֶלת ִּתָּפַתח ְּבֶדֶר זֹו אֹו ַאֶחֶרת. ְּתִפָּלתֹו 
ֶאָחד   – ִהְתַרֵחׁש  ַמָּמׁש  ֶׁשל  ְוֵנס  ִהְתַקְּבָלה 
ּוָפַתח  ִהְתַּבְלֵּבל  ַהּגֹוִיים  ַהָּמקֹום  ֵמעֹוְבֵדי 
ָטעּותֹו  ֶאת  ְּכֶׁשֵהִבין  ְּבָטעּות.  ַהֶחֶדר  ֶאת 
ְׁשמֹה  ר'  אּוָלם  ַהֶּדֶלת  ֶאת  ִלְסּגֹר  ִּבֵּקׁש 

ָקַפץ ִּכְנׁשּו ָנָחׁש ּוָמַנע זֹאת ַּבֲעדֹו.
ַהֻּכְרָסה  ַעל  ב  ִהְתַיּׁשֵ ַלֶחֶדר  ִהָּכְנסֹו  ִעם 
ִמיץ  ֶאת  ָנַטל  ּוִמָּיד  ְלֶרַגע,  ָנח  ִּבְתִׁשיׁשּות, 
 ַהֶּדֶר ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ּוָפָנה  ְוַהּכֹוס  ָהֲעָנִבים 
ֲחזֹר. ָלֶרֶדת יֹוֵתר ַקל ִמַּלֲעלֹות, אּוָלם ֲעַדִין 
ָעְמדּו ְּבָפָניו אֹוָתן ְּדָלתֹות ַחְׁשַמִּלּיֹות ֶׁשָהָיה 

ָעָליו ַלֲעבֹר.
סֹוף סֹוף ִנְּצבּו ַרְגָליו ַּבֲחַדר ַהַהְמָּתָנה. הּוא 
ִמֵהר ָלֶגֶׁשת ַלחֹולָה ְוָאַמר ָלּה ִּכי ָּבא ְלַקֵּדׁש 
ְּבֵעיֶניָה  ָעְמדּו  ִהְתַרְּגׁשּות  ֶׁשל  ְּדָמעֹות  ָלּה. 
ַהִּקּדּוׁש  ֵסֶדר  ֶאת  ְׁשמֹה  ר'  ָאַמר  ַּכֲאֶׁשר 
ִּבְנִעיָמה. ַּכֲאֶׁשר הּוא ִסֵּים: "ָּברּו ַאָּתה ה' 
ָּבת", ֻהְפַּתע ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהחֹוָלה  ְמַקֵּדׁש ַהּׁשַ

עֹוָנה 'ָאֵמן' ְּבקֹול ָצלּול ְוָגבֹוַּה.
ֶׁשִּנְרֵאית  ה  ִאּׁשָ ֵּכיַצד  ֵהִבין  א  ְׁשמֹה  ר' 
ַעל ַסף ָמֶות, ְמֻסֶּגֶלת ְלהֹוִציא קֹול ּכֹה ָרם 
ִמִּפיָה. ְלֶפַתע ָׁשַמע ֶאת קֹוָלּה ֶהָחלּוׁש ֶׁשל 

ָהִאָׁשּה ֶׁשִּסְּפָרה לֹו:
ִמֶּזה  אּוָלם  ָּדִתית,  ְּבִמְׁשָּפָחה  "ָּגַדְלִּתי 
ים ָׁשָנה ֶׁשֹּלא ָׁשַמְעִּתי ִקּדּוׁש! ַּכֲאֶׁשר  ֲחִמּׁשִ
ְּבֵני  ֶאת  ְוָרְצחּו  ַלֲעָיָרֵתנוּ  ַהֶּגְרָמִנים  ִנְכְנסּו 
 ,א ֶּדֶר ִמְׁשַּפְחִּתי, ִהְצַלְחִּתי ִלְברֹחַ ְּבֶדֶר
ּבֹוֵדָדה  ְלַבִּדי,  ִהַּגְעִּתי  ַהְּבִרית  ּוְלַאְרצֹות 
ְוַגְלמּוָדה, ְּכֶׁשָּכל ְרצֹוִני ָהָיה ַרק ִלְׁשּכֹחַ ֶאת 

ֲעָבִרי ַהָּקֶׁשה.
ים ָׁשָנה א ָׁשַמְעִּתי ִקּדּוׁש ְוא ָעִניִתי  ֲחִמּׁשִ

"...ָאֵמן, ַעד ֶׁשָּבאָת ַאָּתה ְוִזִּכיָת אֹוִתי ְּבָכ
ֶנֶעְצמּו  ְוֵעיֶניָה  ְּדָבָריו  ֶאת  ִסְּיָמה  ָהִאָׁשּה 
ִהְתחֹוְלָלה  ְׁשמֹה  ר'  ֶׁשל  ּוְבִלּבוֹ  ְּבֻחְלָׁשה, 

ְסָעָרה.
ָׁשָעה  ַּכֲעבֹר  יֹוֵתר  עֹוד  ָּגְבָרה  ִהְתַרְּגׁשּותֹו 
ִנְפְטָרה  ה  ֶׁשָהִאּׁשָ לֹו  נֹוַדע  ֵעת  ַקָּלה, 
ֶאֶלף  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ַהְּבִדיקֹות.  ֲחַדר   ְּבתֹו
ִלְזּכֹות  ְּכֵדי  ִלְנסֹעַ  ָעָליו  ָהָיה  ִקילֹוֶמְטִרים 
ים  ֲחִמּׁשִ ְלַאַחר  ָאֵמן,  ַּבֲעִנַּית  ְיהּוִדָּיה  ה  ִאּׁשָ
ָהַאֲחרֹוָנה  ַּבַּפַעם   ,ְלָכ ָזְכָתה  ֶׁשֹּלא  ָׁשָנה 

ְּבַחֶּייָה.
'ֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה' ַאֲחֵרי מֹות

'ַאְׁשֵרינּו ָמה טֹוב ֶחְלֵקנּו'
ְזכּות ְּגדֹוָלה ָנְפָלה ְּבֶחְלֵקנּו ִּכיהּוִדים – ְּבֵני ְמָלִכים, 
ָאב  ָאִבינּו  ֶׁשל  ֵהיָכלֹו  ֶאת  ִלְפקֹד  ְּבָיֵדינּו  ַּבֲאֶׁשר 
ֵעת  ּוְבָכל  יֹום  ְּבָכל  ַהְּמָלִכים,  ַמְלֵכי   ֶמֶל ָהַרֲחָמן, 
ּוְבָכל ָׁשָעה, ּוִבְפָרט ִּבְׁשֶׁשת מֹוֲעֵדי ְּתִפּלֹות ַהּיֹום. 
ְלַׁשְּבחֹו ּוְלָפֲארֹו, ְלַבֵּקׁש ִמְּלָפָניו ַעל ַחֵּיינּו ּוְלָהִׂשיַח 

ְּבָפָניו ֶאת ַּדֲאגֹוֵתינּו.
ְלֵבית  ַּבְּכִניָסה  אֹוָתנּו  ֶלֱאחֹז  ֶׁשֲאמּוָרה  ַהִהְתַרְּגׁשּות 
ַהְּכֶנֶסת – ֵּבית ִמְקָּדׁש ְמַעט ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור – ֵאיָנּה 
ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ְּפחּוָתה ֵמַהִהְתַרְּגׁשּות ֶׁשאֹוֶחֶזת אֹוָתנּו 
ְּבָעְמֵּדנּו ַעל ִמְפַּתן ַּדְלּתֹו ֶׁשל ֶמֶל ָּבָׂשר ָוָדם, ּוְבָכל 
זֹאת, ּכֹחַ ַה'ֶהְרֵּגל' ָהעֹוֶׂשה ָּבָאָדם ִּכְבֶׁשּלֹו, ּגֹוֵרם ָלנּו 

ַלֲעׂשֹות זֹאת ְּכִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה.
ִמּשּׁום ָּכ ִּתְּקנּו ָלנּו ֶאת ֲאִמיַרת ִסְדַרת ְּפסּוֵקי 'ַמה 
ּטֹבּו', ְּכֵדי ֶׁשְּבֶטֶרם ּבֹוֵאנּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִנָּזֵכר ְּבטּוב 
ּבֹו  ִנְתַנֵהג   ָּכ  ּוִמּתֹו ּגֹוָרֵלנּו,  ּוִבְנִעימּות  ֶחְלֵקנּו 
ַּבַהָג"ה  מּוָסר  ּתֹוַכַחת  ַחִּיים   ֶּדֶר ֻחִּלין  ַמֶּסֶכת  (ְׁשָל"ה  ַּבֶהְתֵאם 
אֹות ר). ְוָכ ֵהִביא ַה'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' ְּבִעְנָין ֶזה (ְּפִתיָחה 
ֶׁשהּוא  ְּבעֹוד  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ּבֹואֹו  "קֶֹדם  מו):  לסי' 
ֱאִקים  'ְּבֵבית  יֹאַמר:  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ַּבֲחַצר  ֲעַדִין 
ְנַהֵּל ְּבָרֶגׁש'. ְוַיְרִּגיׁש ְוַיְרִּתיַע ַעְצמֹו ְּבַהְכָנָסתֹו ְלֵבית 
ְויֹאַמר:  ְמַעט,  ְוִיְׁשֵהא  ְוַיְמִּתין  ַּפֲחדֹו,  ֵמרֹב  ַהְּכֶנֶסת 
ֵהיַכל  ֶאל  ֶאְׁשַּתֲחֶוה   ֵביֶת ָאבֹוא   ַחְסְּד ְּברֹב  'ַוֲאִני 

ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶת', ְוַאַחר ָּכ ִיָּכֵנס".

ֵסֶדר ְּפסּוֵקי 'ַמה ּטֹבּו' 
ַּבִּסּדּור  ַהּמּוָבא  ֻנַּסח  ִּפי  ַעל  ֶׁשְּלָפֵנינּו,  ַּבִּסּדּוִרים 
ְּבֵסֶדר  ֻסְּדרּו  נֹוָסִפים,  ְיָׁשִנים  ּוְבִסּדּוִרים  ָהַרֲאָב"ן 
ה ְּפסּוִקים ִיחּוִדִּיים ֶׁשֵּיׁש ַּבֲאִמיָרָתם  'ַמה ּטֹבּו' ֲחִמּׁשָ
מֹוָרא  אֹוְמָרם  ַעל  ְלַהְׁשרֹות  ְּכֵדי  ַהְּתִפָּלה  ִלְפֵני 
ִמְקָּדׁש – ֶׁשֵּיַדע ִלְפֵני ִמי הּוא עֹוֵמד, ְוָכ ִיָּכֵנס ְלֵבית 
ְלָבֵאי  ָּכָראּוי  רֹאׁש,  ְוכֶֹבד  ְרִצינּות   ִמּתֹו ַהְּכֶנֶסת 

.ֵהיָכלֹו ֶׁשל ֶמֶל
ַּבַּמֲאָמר ֶׁשְּלָפֵנינּו ְנַנֶּסה ְלִהְתּבֹוֵנן ְמַעט ְּבַמְׁשָמעּוָתם 
זֹו  ְּבִהְתּבֹוְננּות  ֵיׁש  ָּכָאמּור,  ֶׁשֵּכן  ֵאּלּו,  ְּפסּוִקים  ֶׁשל 
ַלַהָּכָרה  ִהְתעֹוְררּות  ִליֵדי  ָהָאָדם  ֶאת  ְלָהִביא  ְּכֵדי 
ֶׁשָּנְפָלה  ַהְּגדֹוָלה  ּוִבְזכּות  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ת  ִּבְקֻדּׁשַ
ֶאת  ּוְלָהִׂשיַח  ִּבְׁשָעָריו  ָלבֹא  ֶׁשּזֹוֶכה  ִמי  ֶׁשל  ְּבֶחְלקֹו 
ְצָרָכיו ִלְפֵני ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, 
('ּתֹוְצאֹות ַחִּיים' [ְלַבַעל  ּוִמּתֹו ָּכ ְלִהְתַנֵהג ּבֹו ְּבֶהְתֵאם 

'ֵראִׁשית ָחְכָמה'] ַהְנָהָגה נב).

'ַמה ּטֹבּו אָֹהֶלי ַיֲעקֹב'
 ַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון: "ַמה ּטֹבּו אָֹהֶליךָ ַיֲעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתי
ֶׁשֻאַּלץ  ַהְּבָרכֹות   ִמּתֹו הּוא  ה),  כד  (ַּבִּמְדָּבר  ִיְׂשָרֵאל" 
ָּבָלק  ִּביֵדי  ֶׁשִּנְׁשַלח  ְלַאַחר  ִמִּפיו,  ְלהֹוִציא  ִּבְלָעם 
ְלַקֵּלל ֶאת ִיְׂשָרֵאל. ָּפסּוק ֶזה, ֶׁשָעָליו ֵהִעידּו ֲחָכִמים 
ִּבְלָעם  ֶׁשל  ִּבְרכֹוָתיו  ְלֶיֶתר  ְּבִנּגּוד  ִּכי  ב)  קה  (ַסְנֶהְדִרין 
ֶׁשָחְזרּו ִלְקָלָלה, נֹוָתר ָלֶנַצח ִּכְבָרָכה, ְּכִפי ֶׁשֶּתֱחֶזיָנה 
ֶאת  ְמָתֵאר  ַהָּפסּוק  ַהּדֹורֹות.  ָּכל   ְּבַמֲהַל ֵעיֵנינּו 
ָלֶהם  ֶׁשֶהֱעִמיד   ְּבָכ ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּזכּו  ַהְּגדֹוָלה  ַהְּזכּות 
'אָֹהִלים',  ַהְּמֻכִּנים  ִמְדָרׁש  ָּבֵּתי  הּוא   ְּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ֵהם  ָּבֶהם  ֲאֶׁשר  'ִמְׁשָּכנֹות',  ַהְּמֻכִּנים  ְּכֵנִסּיֹות  ּוָבֵּתי 

לֹוְמִדים ּתֹוָרה ּוִמְתַּפְּלִלים.
ּוְלַׁשֵּבַח  ְלַהְפִליג  ָראּוי  ֵאּלּו,  ּו'ִמְׁשָּכנֹות'  'אָֹהִלים'  ַעל 
ֵמֶהם  ַהֻּמְׁשַּפַעת  ַהּטֹוָבה  ֶׁשֵּכן  ּטֹבּו",  "ַמה  ִּבְלׁשֹון: 
ֵאיָנּה ָּבָאה ַרק ְלֵאּלּו ֶׁשָּזכּו ְלִהְסּתֹוֵפף ְּבִצָּלם, ֶאָּלא ַאף 

ְלֶיֶתר ָּבֵאי ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא ָזכּו ְלָכ (ְספֹוְרנוֹ ַּבִּמְדָּבר כד ה). 
ַפת ֱאֶמת' ְמַצֵּין ִּכי ָּבֲחרּו ְּבָפסּוק ֶזה ִמּשּׁום ֶׁשֵּיׁש  ַה'ּׂשְ
ַּבֲאִמיָרתֹו ַאף ִקּיּום ִמְצָוה ְמֻיֶחֶדת – ְזִכיַרת ַמֲעֵׂשה 
ַמה  ָנא  ְזָכר  "ַעִּמי  ה):  ו  (ִמיָכה  ַהָּנִביא  ְּכִדְבֵרי  ִּבְלָעם, 
ָּיַעץ ָּבָלק ֶמֶל מֹוָאב ּוֶמה ָעָנה אֹתֹו ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור 
ִּטים ַעד ַהִּגְלָּגל ְלַמַען ַּדַעת ִצְדקֹות ה'", ּוְכִפי  ִמן ַהּׁשִ
ֶּבן  ַאָּבהּו  ַרִּבי  "ָאַמר  ב):  יב  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשהּוָבא 
ִלְקּבַֹע  ִּבְּקׁשּו  ְזִביָדא:  ַּבר  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָאַמר  זּוַטְרִּתי 
ָּפָרַׁשת ָּבָלק ִּבְקִריַאת ְׁשַמע, ּוִמְּפֵני ָמה א ְקָבעּוָה 

– ִמּשּׁום טַֹרח ִצּבּור" ('ִלּקּוֵטי ְיהּוָדה' ָּבָלק).
ֵיׁש ְלַצֵּין ִּכי ַהַּמַהְרשָׁ"ל (ׁשּו"ת, סי' סד, וכעי"ז ָּכַתב ַהַּיֲעבֵ"ץ 
ְּבִסּדּורוֹ) ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא א ָנַהג לֹוַמר ָּפסּוק 

ֶזה, ְלִפי ֶׁשִּבְלָעם ַעְצמֹו ֲאָמרֹו ְלֵׁשם ְקָלָלה.

'ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּד'
 ֵביֶת ָאבֹוא   ַחְסְּד ְּברֹב  ח): "ַוֲאִני  ה  (ְּתִהִּלים  ַּבָּפסּוק 
ָּדִוד  ֵמִעיד   ,"ְּבִיְרָאֶת ָקְדְׁשָך  ֵהיַכל  ֶאל  ֶאְׁשַּתֲחֶוה 
ַהֶּמֶל ִּכי הּוא ָּבא ְלֵבית ה' ְּבִיְרָאה ּוְבַהְכָנָעה ִמְּפֵני 
ֲהַדר ְּגאֹונֹו ִיְתָּבַר, ְּכֵדי ְלהֹודֹות ַעל ַהֲחָסִדים ָהַרִּבים 
ֶׁשָּגַמל ִעּמֹו (ַרִׁש"י ּוַמְלִּבי"ם ָׁשם). ַאף ָאנּו ְיכֹוִלים ִלְלמֹד 
ִמָּפסּוק ֶזה ַעל ַמְּטַרת ּבֹוֵאנּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוָהֹאֶפן 

."ֶׁשּבֹו ָעֵלינּו ִלְׁשהֹות ּבֹו – "ְּבִיְרָאֶת
 "ָאבֹוא ֵביֶת – ֵיׁש ֶׁשֵּפְרׁשּו ִּכי ַהֵּתבֹות "ְּברֹב ַחְסְּד
ַהָּקדֹוׁש  ִעָּמנּו  ֶׁשָעָׂשה  ַהָּגדֹול  ַהֶחֶסד  ֶאת  ְמָתֲארֹות 
ָּברּו הּוא ְּבֶעֶצם ָהֻעְבָּדה ֶׁשֶהֱעִניק ָלנּו ְרׁשּות ַלֲעמֹד 
ֶׁשָאנּו  ִּפי  ַעל  ַאף  ְּביֹומֹו,  יֹום  ִמֵּדי  ִּבְתִפָּלה  ְלָפָניו 
ָלבֹא  ְראּוִיים  ְוֵאיֶנּנּו  ּוִבְפָׁשִעים,  ַּבֲעוֹונֹות  ְמסֹוָבִבים 

ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְלִהְתַּפֵּלל ('ִעּיּון ְּתִפָּלה'). 
ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ַאְבַרְמְסִקי ָהָיה נֹוֵׂשא ֶאת ִּדְבֵרי מּוָסרֹו 

ְואֹוֵמר:
ִמִּמָּטִתי  ָיָצאִתי  ֶזה  ִהֵּנה  ְּבִלְּבָך;  ְלַהְרֵהר  ַאָּתה  ָיכֹול 
ֶאֶמׁש  ֶׁשְּבֵליל  ְלַאַחר  ַקר  חֶֹרף  ְּביֹום  ַהַחָּמה 
ַּבּקֹר  ַּדְרִּכי  ְמַפֵּלס  ֲאִני  ְוַעָּתה  ְלֵהָרֵדם,  ִהְתַאַחְרִּתי 
ּוַבְּגָׁשִמים ּוַמִּגיַע ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת – ֲהא ְלא ָסֵפק ֵיׁש 
ְואּוָלם  ְויֹוְצִרי...  קֹוִני  ְלַמַען  ְמִסירּוִתי  ֶאת   ְלַהֲעִרי
ֶׁשָּבא  ְּבֵעת   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ֶׁשָאַמר  ַלְּדָבִרים   ַּדְעְּת ֵּתן 
ַאָּתה   –  "ֵביֶת ָאבֹוא   ַחְסְּד ְּברֹב  "ַוֲאִני  ה':  ְלֵבית 
 ְּבָכ ָעַלי,   ַחְסְּד ֶׁשִהְגַּדְלָּת  הּוא  עֹוָלם  ֶׁשל  ִרּבֹונוֹ 

.ֶׁשִּזִּכיָת אֹוִתי ָלבֹא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוְלִהְתַּפֵּלל ְלָפֶני
ּוְׁשֵלִמים  ְיֵרִאים  ֲאָנִׁשים  ַּכָּמה  יֹוְדִעים  ֻּכָּלנּו  ֲהֵרי 
ָלקּום  ְמֻסָּגִלים  ְוֵאיָנם  ַהחֹוִלים  ְּבָבֵּתי  ׁשֹוְכִבים 
ִלְזּכֹות  ְּכֵדי  ַרק  ְמַׁשְּלִמים  ָהיּו  ֵהם  ְוַכָּמה  ֵמַהִּמָּטה. 
ְלִהְתַּפֵּלל  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ְוָלֶרֶדת  ַאַחת  ַּפַעם  ָלקּום 
זֹוִכים  ָׁשַמִים  ְּבַחְסֵדי  ֲאַנְחנּו,  ְוִאּלּו  ַאַחת,  ְּתִפָּלה 
ַּבּיֹום  ְּפָעִמים  ָׁשלֹוׁש  ִּבְתִפָּלה  ה'  ִלְפֵני  ַלֲעמֹד 
ַעל  ֶׁשּנֹוֶדה  ָראּוי  ָמה  ּוְׁשֵלִמים,  ְּבִריִאים  ְּכֶׁשֲאַנְחנּו 
('ְּפִניֵני ַרֵּבנּו ְיֶחְזֵקאל'  ָּכ ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמעֶֹמק ֵלב 

ח"א עמ' כח).

ָהִעִּתים'  ְּב'ֵסֶפר  הּוָבא  ֲאֶׁשר  ֶאת  ָּכאן  ְלַצֵּין  ְמַעְנֵין 
ַהְּגאֹוִנים,  ְּבֵׁשם  קעד)  (סּו"ס  ַאְלֶּבְרֵצלֹוִני  ְלר"י 
ֶׁשָאסּור  ֶׁשֵּכיָון  ַּבִּמְנָהג.  ֵהֵחָּלה  ֶזה  ָּפסּוק  ֶׁשֲאִמיַרת 
ִלְמנֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ָנֲהגּו ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָהיּו ַהִּמְתַּפְּלִלים 
ֶעֶׂשר  ֶאת  אֹוְמִרים  ָהיּו  ֵהם  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ֶנֱאָסִפים 
ֵּתבֹות ָּפסּוק ֶזה, זֹו ַאַחר זֹו, ַּכֲאֶׁשר ָהִראׁשֹון אֹוֵמר 
ַמְׁשִליִמים  ְּכֶׁשָהיּו  ָהְלָאה.  ְוֵכן  'ְּברֹב',  ִני  ַהּׁשֵ 'ַוֲאִני', 
ֶאת ַהָּפסּוק, ָיְדעּו ֶׁשֵּיׁש ִמְנָין ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. ִמִּני ָאז 

ָנֲהגּו לֹוַמר ֵּכן ֶּדֶר ֶקַבע ַּבְּכִניָסה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת.

ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל. ָאֵמן.

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

נדחי ִיְׂש

ִספּפּו
ל עלַ

ִ ם
'ַמה ּטֹבּו' (א)

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 נִנינננניּתַ ּפְ ם 

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

 ְיַׁשר ּכֹחַ ַעל ֶהָעלֹון ַהִּנְפָלא ַהְּמָבֵאר ּוַמְרִחיב ְּבִעְנַין ֶׂשֶגב ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן. ִנָּתן ִלְקרֹא ַעל ָּכ
ֶאת ַהָּפסּוק ֶׁשֶאת ֵּבאּורֹו ָלַמְדנּו ֶזה ַעָּתה ְּבֵסֶדר ַהַּדף ַהּיֹוִמי (ֵערּוִבין כא א): "ְלָכל ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה 
ְמֻיֶחֶדת  ַמֶּסֶכת  ָעֶליָה  ֶׁשֵאין  ַאַחת  ְּבִמְצָוה  ְלַהְרִחיב  ִנָּתן   ֶׁשָּכ ֶהֱאִמין  ִמי  צו).  קיט  (ְּתִהִּלים  ְמאֹד"  ִמְצָוְתָך 

ְלָחן ָערּו' – ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן.  ַוֲאִפּלוּ ִסיָמן ָׁשֵלם ַּב'ּׁשֻ
ָרִציִתי ְלָהִעיר ֶׁשְּכֵדי ְלַקְּיָמּה ָּכָראּוי ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ַעל ָמה ֶׁשָּדְרָׁשה ַהְּגָמָרא ַּבֶהְמֵׁש (ָׁשם ב) ַעל ַהָּפסּוק 
(שה"ׁש ז יג): "'ַנְׁשִּכיָמה ַלְּכָרִמים' – ֵאּלּו ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות". ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ֵאין ַּדי ָלבֹא. ַרק ִאם 
ַחר, ְלֵהָעֵמד ִלְתִפָּלה ַּבְּזַמן ְלִהְתַּפֵּלל ִעם ַהַחָּזן  ַמְׁשִּכיִמים ָלבֹא זֹוִכים ַלֲענֹות ָאֵמן ָּכָראּוי ַעל ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ִּבְבָרָכה ּוְבַהֲעָרָכה, ְוִלְזּכֹות ַלֲענֹות ָאֵמן ְּבַכּוָָנה ַעל ָּכל ַהְּבָרכֹות ֶׁשּזֹוִכים ָאנּו ִלְׁשמַֹע ַּבְּתִפָּלה. 
י.ל.א. - ֵּבית ֶׁשֶמׁש.


