
א י ִתּשָׂ ת ּכִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ּכֶֹפר ֶנֶפׁש
"ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו ַלה'" (ל יב)

ְּבָכל  ַרָּבא  ְׁשֵמיּה  ְיֵהא  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ב): "ָּכל  קיט  (ַׁשָּבת  ֲחָז"ל  ָאְמרּו 
ּכֹחוֹ קֹוְרִעין לֹו ְּגַזר ִּדינֹו".

ֵמאֹוְסְטֶרָהא  יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ָּדַרׁש   ְלָכ ִנְפָלא  ֶרֶמז 
ַרָּבא',  ְׁשֵמיּה  ְיֵהא  'ָאֵמן  ָהעֹוֶנה   - ִאי"ׁש"  "ְוָנְתנּו  ֶזה:  ִמָּכתּוב  ִזי"ַע 
נֹוֵתן "ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו ַלה'" ּופֹוֶדה ֶאת ַעְצמֹו ִמְּגַזר ִּדין ָקֶׁשה ִאם ִנְגַזר 

ָעָליו.
'ַרב ֵיֵּבי'

ְּבָרָכה ַעל ִמְצַות 'ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל'
"ֶזה ִיְּתנּו ָּכל ָהֹעֵבר ַעל ַהְּפֻקִדים ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל" (ל יג)

ְּבִנּגּוד ְלֶיֶתר ַהִּמְצוֹות ֶׁשֲעֵליֶהן ְמָבְרִכים עֹוֵבר ַלֲעִׁשָּיָתן, ַעל ְנִתיַנת 
ֵאינֹו  ַהִּמְצָוה  ֶׁשִּקּיּום  ֵּכיָון  ְמָבְרִכים,  ֵאין  ֲעִנִּיים  ּוַמְּתנֹות  ְצָדָקה 
ָּתלּוי ַרק ַּבּנֹוֵתן. ֶׁשֲהֵרי ִאם א ַיְחּפֹץ ַהְּמַקֵּבל ַּבְּצָדָקה אֹו ַּבַּמָּתָנה, 
'ִּבְנַין  יח;  א  ָהַרְׁשבָּ"א  (ׁשּו"ת  ְלַבָּטָלה  ְּבָרָכה  ִּתְהֶיה  ַהּנֹוֵתן  ֶׁשל  ִּבְרָכתֹו 

ִצּיֹון' ַהֲחָדׁשֹות יד).

ְלאֹור זֹאת, ֵּכיָון ֶׁשִּמְצַות ְנִתיַנת ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּתלּוָיה ֻּכָּלּה ִּבְרצֹון 
ַהּנֹוֵתן, ֶׁשֲהֵרי ֵאין ַלִּגְזָּבר ָּכל ֶאְפָׁשרּות ִלְמנַֹע זֹאת ִמֶּמּנּו, ִלְכאֹוָרה 
ִקְּדָׁשנּו  'ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה:  ֶאת  ַהְּנִתיָנה  קֶֹדם   ְלָבֵר ַהּנֹוֵתן  ַעל  ָהָיה 
ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָּונּו ָלֵתת ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל', ְוָכ ָאֵכן ָּפַסק ַרִּבי ְיהּוָדה 

ב"ר ָיָקר ('ֵּפרּוׁש ַהְּתִפּלֹות ְוַהְּבָרכֹות' ח"ב עמ' עג).
אּוָלם ַרִּבי יֹוֵסף ֶּבן ַּפַלאט (הּוָבא ְּבׁשוּ"ת ָהַרְׁשבָּ"א ָׁשם) ִחֵּדׁש ֶׁשַאף ַעל 
ֶׁשַּמהּוָתּה  ִמּׁשּום  ִעּמֹו:  ְוַטֲעמֹו   ,ְלָבֵר ֵאין  ַהֶּׁשֶקל  ַמֲחִצית  ִמְצַות 
ֶׁשל ִמְצַות ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ִהיא ְנִתיַנת ָהָאָדם ְלצֶֹרְך ִקּיּום ְוַתְחזּוַקת 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש – ֵּבית ה', ִמֵּמיָלא ֵאין ֶנְחַׁשב לֹו ֶׁשּנֹוֵתן ִמֶּׁשּלֹו. זֹאת 
ִמְּפֵני ֶׁשָּכל ְרכּוׁש ָהָאָדם ַׁשָּיְך ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ַּכָּכתּוב (ְּתִהִּלים כד 
א): "ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה", ְוִאם ֵּכן אֹותֹו ֵחֶלק ֶׁשְּמֻחָּיב ָלֵתת ִמֶּׁשּלֹו 
ַּבָּפסּוק  ִנְמֵצאת   ְלָכ הֹוָכָחה  ְּכָלל.  ֶׁשּלֹו  ֶנְחָׁשב  ֵאינֹו  ָּגבֹוַּה  ְלצֶֹרְך 
ֶׁשָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום ְּבָׁשָעה ֶׁשִהְקִּדיׁש ִמַּכְסּפֹו ּוִמְּזָהבֹו 
."ָנַתּנּו ָל ַהּכֹל ּוִמָּיְד ְלִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש (דה"י א' כט יד): "ִּכי ִמְּמ

ֲאִמיַרת ָאֵמן ַמְׁשִליָמה ֶאת ַהְּבָרָכה 
"ֶהָעִׁשיר א ַיְרֶּבה ְוַהַּדל א ַיְמִעיט ִמַּמֲחִצית ַהָּׁשֶקל" (ל טו)

ַרִּבים ִהְקׁשּו: ִמְּפֵני ָמה ִצָּוה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָלֵתת ַּדְוָקא ַמֲחִצית 
ַהֶּׁשֶקל ְוא ֶׁשֶקל ָׁשֵלם?

ְּבֶדֶר ְּדָרׁש ִנָּתן ְלָבֵאר זֹאת ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַרִׁש"י ֶׁשְּתרּוַמת ַמֲחִצית 
ַּבַעל  ֶׁשָּכַתב  ָמה  ּוְלִפי  ָהֲאָדִנים.  ְיִציַקת  ְלצֶֹרְך  נֹוֲעָדה  ַהֶּׁשֶקל 
ַהּטּוִרים (ְלַהָּלן לה כז) ֶׁשְּכֶנֶגד ְמַאת ַאְדֵני ַהֶּכֶסף ֶׁשָהיּו ַּבִּמְׁשָּכן ִּתְּקנּו 
ַמֲחִצית  ְנִתיַנת  ִּכי  לֹוַמר  נּוַכל  יֹום,  ְּבָכל  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  לֹוַמר  ָלנּו 
ַהֶּׁשֶקל ָּבָאה ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשְּבָרָכה ֻמְׁשֶלֶמת ('ֶאֶדן') ְיכֹוָלה ְלִהָּוֵצר ַּדְוָקא 
ַיְחָּדו  ֲאֶׁשר   – ַאֲחֶריָה  ַהַּנֲעֵנית  ְוָהָאֵמן  ַהְּבָרָכה   – ֲחָצִאים  ִמְּׁשֵני 
ַמְׁשִלימֹות ֵהן זֹו ֶאת זֹו, ּוְכִפי ֶׁשָּפַסק ָהַרמָּ"א (או"ח קסז ב) ֶׁשֲעִנַּית 

ָאֵמן ֲהֵרי ִהיא ִמְּכַלל ַהְּבָרָכה.
'ֱאמּוַנת ִיְצָחק' ח"ב עמ' קח

ֲעָׂשָרה ַסְמָמִנים ִמְּלַבד ַהֶחְלְּבָנה
"ַקח ְל ַסִּמים ָנָטף ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה" (ל לד)

"'ְוֶחְלְּבָנה' – בֹּשם ֶׁשֵריחֹו ַרע... ּוְמָנָאּה ַהָּכתּוב ֵּבין ַסְמְמֵני 

ַּבֲאגּוַדת  ִעָּמנּו  ְלָצֵרף  ְּבֵעיֵנינּו  ֵיַקל  ֶׁשֹּלא  ְלַלְּמֵדנּו  ַהְּקֹטֶרת, 
ִעָּמנּו"  ִנְמִנין  ֶׁשִּיְהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ּפֹוְׁשֵעי  ֶאת  ּוְתִפָּלֵתנּו  ַּתֲעִנּיֹוֵתינּו 

(ַרִׁש"י, ע"פ ְּכִריתּות ו ב).

ּתֹוֶסֶפת ֲחׁשּוָבה ְלִדְבֵרי ַרִׁש"י ָּכַתב ַהַּמַהְרשָׁ"א (ְּכִריתּות ָׁשם): ָעֵלינּו 
ָהיּו  ַרע,  ָהָיה  ֶׁשֵריָחּה  ַה'ֶחְלְּבָנה'  ִמְּלַבד  ֶׁשַּבְקטֶֹרת  ְּכֵׁשם  ִּכי  ִלְזּכֹר 
ַּבל  ַּבְּתִפָּלה,  ַּגם   ָּכ ָעֵרב,  ֵריַח  ַּבֲעֵלי  נֹוָסִפים  ַסְמָמִנים  ֲעָׂשָרה 
ְנָצֵרף ֵאֵלינּו ֶאת ּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל ְּבֶטֶרם ִיְהיּו ֵּביֵנינּו ֲעָׂשָרה ְיהּוִדים 

ְּכֵׁשִרים.

ִלְתִפָּלה  ַהֶּנֱאָסִפים  ֵּבין  ֶׁשָרָאה  ַה'ַהְפָלָאה'  ַּבַעל  ַהָּגאֹון  ַעל  ְמֻסָּפר 
ְּבַחְדרֹו ָאָדם ֶׁשָהָיה ָידּוַע ּוֻמָּכר ְּכֻמְפָקר ְוַקל ַּדַעת, ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח 
ֲחָכִמים א ָהְיָתה נֹוָחה ֵהיֶמּנּו. ִמָּיד ָרַמז ַהָּגאֹון ְלֶאָחד ִמְּמקָֹרָביו 
ְיהּוִדים  ֲעָׂשָרה  ַּבְּתִפָּלה  ֶׁשִּיְהיּו  ְּכֵדי  נֹוָסף  ָאָדם  ִמַּבחּוץ  ֶׁשָּיִביא 

ִמְּלַבד אֹותֹו ּפֹוֵקר.

ַה'ַהְפָלָאה'  ְלַבַעל  ָּפָנה  ָהַרב,  ֶׁשל  ְּבַבָּקָׁשתֹו  ָהִאיׁש  ִהְבִחין  ַּכֲאֶׁשר 
ְּבַתְרעֶֹמת ְוָאַמר: "ֲהלֹוא ַאף ַהֶחְלְּבָנה ִנְמְנָתה ֵּבין ַסְמְמֵני ַהְּקטֶֹרת, 

ּוַמּדּוַע ִיָּגַרע ֶחְלִקי?"

ֲעָׂשָרה  עֹוד  ָלּה  הֹוִסיפּו   ָּכ "ּוִמּׁשּום  ַהָּגאֹון,  ֵהִׁשיב  ֵּכן",  "ָאְמָנם 
ַסְמָמִנים..."

'ַטְלֵלי אֹורֹות'

ַהַהְצָלָחה ְּבִלּמּוד ְּתלּוָיה ַּבְּתִפָּלה
"ַוִּיֵּתן ֶאל מֶֹׁשה ְּכַכֹּלתֹו ְלַדֵּבר ִאּתֹו ְּבַהר ִסיַני ְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת" (לא יח)

ַּבִּמְדָרׁש (שמו"ר מא ו) הּוָבא: "ָאַמר ַרִּבי ַאָּבהוּ: ּכֹל מ' יֹום ֶׁשָעָׂשה 
מֶֹׁשה ְלַמְעָלה ָהָיה לֹוֵמד ּתֹוָרה ְוׁשֹוֵכַח. ָאַמר לֹו: 'ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים 
הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָעָׂשה  ָמה  ָּדָבר'.  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  יֹום  מ'  ִלי  ֵיׁש 

ַמָּתָנה  ַהּתֹוָרה  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ָנַתן  יֹום  מ'  ְּכֶׁשִהְׁשִלים 
ֶׁשֶּנֱאָמר: 'ַוִּיֵּתן ֶאל מֶֹׁשה'". 

ֵאּלּו  ִּבְדָבִרים  (ָׁשם):  ְּבֵבאּורוֹ  ָהָרָד"ל  הֹוִסיף  ַהִּמְדָרׁש  ְלִדְבֵרי  ֹנֶפְך 
ָּבאּו ֲחָז"ל ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ַאף ָהָאָדם ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר א יּוַכל ְלַהְצִליַח 
ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְלא ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ַעל ָּכ, ּוְכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים (ִנָּדה ע 
ב): "ָמה ַיֲעֶׂשה ָאָדם ְוֶיְחַּכם... ְיַבֵּקׁש ַרֲחִמים ִמִּמי ֶׁשַהָחְכָמה ֶׁשּלֹו".
ּוְכָבר ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ ָזָצ"ל ('ַיֲערֹות ְּדַבׁש' 
ְּבַכָּוָנה  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשֵאיִני  ְּבֵעת  ִׁשְבִרי!  ַעל  ִלי  "אֹוי  ד):  ְּדרּוׁש  א'  ֵחֶלק 
ַאְלִּביׁש.  ּוְקָרִעים  ְמֻכֶּוֶנת,  ַּבּתֹוָרה  ְׁשמּוָעִתי  ֵאין  ַהּיֹום  ָּכל  ָּכָראּוי, 
ּוְלֵהֶפ, ִאם ֶאְזַעק ַוֲאַׁשֵּוַע ַלה' ִמִּקירֹות ְלָבִבי ִּבְתִפָּלה ָלֹחֵנִני ֵּדָעה, 
ִּכי ַּדּלֹוִתי ַעד ְמאֹד ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים, ַאף הּוא ְיַרֵחם ָעַלי ְלָהִאיר 

ֵעיַני ְּבתֹוָרתֹו".

ַקל ָוחֶֹמר ֵמֵחְטא ָהֵעֶגל
"ּוְביֹום ָּפְקִדי ּוָפַקְדִּתי ֲעֵלֶהם ַחָּטאָתם" (לב לד)

 ֶהעִניךְ ֵמַאֶלְּכַסְנֶדר ֵּפֵרׁש ָּפסּוק ֶזה ְּבֶדֶר ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֲחנֹו
ְּדרּוׁש:

ֶזה  ֵחְטא  ֶׁשל  ִזְכרֹונֹו  ִּכי  ְלמֶֹׁשה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִהְבִטיַח  ָּכאן 
ֶׁשֶּיֶחְטאּו  ֵעת  ְּבָכל   - ָּפְקִדי'  ֶׁש'ְּביֹום   ָּכ ְלדֹורֹות,  ְלִיְׂשָרֵאל  ִיָּׁשֵמר 
ְלָפָניו ְוִיְרֶצה ה' ְלַהֲעִניָׁשם, 'ּוָפַקְדִּתי ֲעֵלֶהם ַחָּטאָתם' - ִיְדרֹשׁ הּוא 
ַקל ָוחֶֹמר: ִאם ַעל ֵחְטא ָחמּור ְונֹוָרא ְּכֵחְטא ָהֵעֶגל ָמַחל ְלִיְׂשָרֵאל, 

ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשָעָליו ִלְמחֹל ְוִלְסחַ ָלֶהם ַעל ָעוֹון ֶזה.
'ֲחָׁשָבּה ְלטֹוָבה'

ַאָּתה חֹוֵנן ְלָאָדם ַּדַעת
"ְוִדֶּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ָּפִנים ֶאל ָּפִנים ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ְוָׁשב 

ֶאל ַהַּמֲחֶנה" (לג יא)
חֹוֵנן  ֶעְׂשֵרה: "ַאָּתה  ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת  ָהְרִביִעית  ַהְּבָרָכה  ַּכָּוַנת  ֶאת 
ִמי  ִּכי  ַהָּקדֹוׁש,  ָהֲאִר"י  ֵּבֵאר  ִּביָנה",  ֶלֱאנֹוׁש  ּוְמַלֵּמד  ַּדַעת  ְלָאָדם 
ְּגבֹוָהה  ְלַמְדֵרָגה  ְלִהְתַעּלֹות  ֶׁשָּזָכה  ְּכלֹוַמר  'ָאָדם',  ְלַדְרַּגת  ֶׁשִהִּגיַע 
ְּבִקְרַבת ה', ָזקּוק ֶׁשָּיחֹן אֹותֹו ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְּב'ַדַעת' ְמֻיֶחֶדת, ְּכֵדי 
ֶׁשּיּוַכל ְלַצְמֵצם ֶאת ִׂשְכלֹו ּוְלַהְנִחיל ִמִּביָנתֹו ַאף ְלִמי ֶׁשֲעַדִין ָמצּוי 

ְּבַדְרַּגת 'ֱאנֹוׁש' ְוֶטֶרם ָזָכה ְלַהִּגיַע ְלַמְדֵרָגתֹו ַהְּגבֹוָהה.
ֶׁשַהּתֹוָרה  ַהִּסָּבה  ֶאת  ִמְּפֶרְׁשּבּוְרג  סֹוֵפר'  ַה'ַּדַעת  ֵּבֵאר  ֶזה  ְלִפי 
ַהְּגבּוָרה  ִמִּפי  ַהִּדּבּור  ֶאת  מֶֹׁשה  ֶׁשִּקֵּבל  ַאַחר  ִּכי  אֹוָתנּו  ְמַלֶּמֶדת 
"ָׁשב ֶאל ַהַּמֲחֶנה": ְּבגֶֹדל ַהַּמְדֵרָגה ֶׁשִהִּגיַע ֵאֶליָה ָזקּוק ָהָיה ְלִסּיּוַע 
ַהְּדָבִרים  ֶאת  ּוְלַהֲעִביר  ַהַּמֲחֶנה'  ֶאל  'ָלׁשּוב  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי  ִמָּמרֹום 

ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל.

ַעל ַהִּמְתַּפֵּלל ָלחּוׁש ִּכְׁשִליַח ַהִּצּבּור
"ַוַּיֲעבֹר ה' ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא" (לד ו)

ִמְּלׁשֹון ָּכתּוב ֶזה ָּדְרׁשּו ֲחָז"ל ְּבַמֶּסֶכת רֹאׁש ַהָּׁשָנה (יז ב): "ְמַלֵּמד 
ֶׁשִּנְתַעֵּטף ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּכְׁשִליַח ִצּבּור ְוֶהְרָאה לֹו ְלמֶֹׁשה ֵסֶדר 
ְּתִפָּלה, ָאַמר לֹו: ּכֹל ְזַמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל חֹוְטִאין –ַיֲעׂשּו ְלָפַני ַּכֵּסֶדר ַהֶּזה 

ַוֲאִני מֹוֵחל ָלֶהם".
ֶהְרָאה  ַּכֲאֶׁשר  ִּביָנה':  'ִאְמִרי  ַּבַעל  ַהָּגאֹון  ֵּבֵאר  ֲחָז"ל  ִּדְבֵרי  ֶאת 
ְסֻגָּלה  ְלַלְּמדֹו  ִּבֵּקׁש  ְּתִפָּלה'  'ֵסֶדר  ְלמֶֹׁשה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ַהְינּו   – ַהֶּזה'  'ַּכֵּסֶדר  ָהָאָדם  ַיֲעֶׂשה  ִאם  ַהְּתִפָּלה:  ְלַקָּבַלת  ְמֻיֶחֶדת 
ְוַאף  ִצּבּור',  ִּכְׁשִליַח  'ֶׁשִּנְתַעֵּטף...  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָעָׂשה  ְּכִפי 
ֶׁשל  ַצֲעָרם  ַעל  ְּתִפָּלתֹו  ִעַּקר  ֶאת  ִויַכֵּון  ִצּבּור'  ִּכ'ְׁשִליחַ  ָיחּוׁש  הּוא 

ְּכַלל ַהִּצּבּור, ֻמְבָטח הּוא ֶׁשְּתִפָּלתֹו ֵּתָעֶנה ְּבָרצֹון.
'מֹוִרָּיה' – ֱאלּול תשל"ח ַעּמּוד ט

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם

ְלַהְׁשִלים ֶאת ְׁשמֹו ִיְתָּבַר

"ִּכי ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ל יב)

ֲא-דֹנָי'...  ֵׁשם  'ִּתְׁשמֹר  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי   - "'ִתָּׂשא' 
ְוִתָּזֵהר ַלֲענֹות ַאַחר ָּכל ְּבָרָכה ָאֵמן.

'ּתֹוְספֹות ַהָּׁשֵלם' ְׁשמֹות ל יב

ה'  ֵׁשם  ֶאת  ַמְׁשִליָמה  ַהְּבָרָכה  ַאַחר  ָאֵמן  ֲעִנַּית 
ֶׁשִהְזִּכיר ַהְּמָבֵר: ַּבְּבָרָכה ָאנּו ַמְזִּכיִרים ֶאת ְׁשמֹו 
ִיְתָּבַר ַרק ִּכְקִריָאתֹו – ֲאֹדָנ-י, אּוָלם ֲעִנַּית 'ָאֵמן' 

ּכֹוֶלֶלת ְּבתֹוָכּה ְּבִגיַמְטִרָּיה ֵׁשם 

ִנְמָצא  א).  מ  (תיקו"ז  ַיְחָּדו  ַוֲהָוָי"ה  ֲאֹדָנ-י 
ֶׁשַּבֲעִנַּית ָאֵמן ָאנּו ׁשֹוְמִרים ּוַמְׁשִליִמים ֶאת ֵׁשם 

ה'. 

ַּגם  ִהיא  'ִתָּׂשא'  ַהִּמָּלה  ִּכי  עֹוד,  ְלהֹוִסיף  ְוֵיׁש 
ֶרֶמז  ִהיא  ְוֵכן  ָאֵמן'  ֶׁשַּיֲענּו  'ִּתְׁשמֹר  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי 

ְלַתָּקַנת ֲעִנַּית 'ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים' ְּבָכל יֹום.
'ֱאמּוַנת ִיְצָחק' ח"ב עמ' קיח

ים! ƒר ָ̃ ים י¿ ƒ„הּו י¿
ַעל  יֹום  ָכל  ּב¿ י„  ƒּפ ¿̃ ַנ ָהָבה 
ַחר  ַׁ ּ̆ ַה כֹו˙  ר¿ ƒּב יַר˙  ƒמ‡ֲ
ן,  ָ‡מ≈  ˙ ּיַ ƒֲענ ּבַ ָלמֹו˙  ¿ׁ̆ ֻמ
ַמע עֹו„  ָׁ ּ̆ ƒּלֹ‡ י ∆ׁ̆ י ָרˆֹון  ƒיה ƒו

ר  ב∆ ∆ׁ̆ ֹ„ ָו ׁ̆
נּו.  בּול≈ ¿‚ ƒּב

ן. ָ‡מ≈

ך¿  ל∆ „ מ∆ ƒו„ָ ם. ו¿ ָכל יו… ˙ ּב¿ ָרכו… ָ‡‰ ּב¿ ך¿ מ≈ ָבר≈ ב ָ‡ָ„ם ל¿ "ַחּיָ

ים  ƒ̇ מ≈ ים  ƒחּור ּבַ  ‰‡ָ מ≈ ָיָמיו  ּב¿ ָ‰יּו  ∆ ׁ̆ ָרָ‡‰  ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי

 ,˙ ָרכו… ּב¿  ‰‡ָ מ≈ ן  ≈ּ̃ ƒ̇ ו¿ ָעַמ„  ם,  יו… ָכל  ּב¿ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒּי ƒמ

'ָעל'  ָעל' –  ם  ַ̃ ‰ֻ ר  ב∆ ∆‚ּ‰ַ ֻ‡ם  'ּונ¿ כ‚ ‡):  (˘"ב  ָמר  ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆
."‰‡ָ ‰ מ≈ ּיָ ƒר יַמט¿ ƒ‚ ּב¿

ַחר) ַ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ כו… ר¿ ƒל ‰ל' ּב ּכו… ¿ ׁ̆ ר ָ‰‡∆ פ∆ (ס≈

ים  ƒל ¿ ׁ̆ ‰ַ ל¿ י  ≈„ ּכ¿ נּו  ¿ּ̃ ֻּ̇ ַחר  ַ ׁ ּ̆ ‰ַ  ˙ כו… ר¿ ƒּב

ם. ָכל יו… ˙ ּב¿ ָרכו… ָ‡‰ ּב¿ מ≈
(טּור ‡ו"ח סי' מו)



ים
וב

יצ
 ע

sh
ay

"בני אמונים" ת.ד. 102 בני ברק  |  פקס. 08-9746102  |  מייל.  gmail.com@9139191 |  ניתן לקבל עלון זה במייל מידי שבוע

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ

ִמְּלַבד ַהְּפָעִמים ָהַרּבֹות ְּבָכל יֹום ֶׁשּזֹוִכים ָאנּו ְלַקֵּים ֶאת חֹוָבֵתנּו ְוַלֲענֹות 'ָאֵמן' ְּבַכָּוָנה 
ְוַלֲענֹות  ְלהֹוִסיף  ַהַּמְקִּפיִדים  ַרִּבים  ֵיׁש  ְסִביֵבנּו,  ַהֶּנֱאָמרֹות  ְוַהְּתִפּלֹות  ַהְּבָרכֹות  ַעל 
ְּכָבר  ֻהְזְּכָרה  זֹו  ַהְנָהָגה  אֹוָתם.  ְמָבְרִכים  ֶׁשֲאֵחִרים  ְּבָרָכה  ָּכל  ַעל  ַאף  ְּבַכָּוָנה  'ָאֵמן' 
ְּבִדְבֵרי ַהּפֹוְסִקים, ּובַ'ָּמֵגן ַאְבָרָהם' (או"ח רטו ג) ַאף ֵהִביא ְּבִעְנָין ֶזה ֶאת ְלׁשֹון ַהִּמְדָרׁש: 
"ְּכֶׁשּׁשֹוֵמַע ֶאָחד ִמְתַּפֵּלל אֹו ְמָבֵר ְלִיְׂשָרֵאל, ֲאִפּלוּ ְּבא ַהְזָּכַרת ַהֵּׁשם, ַחָּיב ַלֲענֹות ָאֵמן".

אֹוָתם ֲאָנִׁשים יֹוְדִעים ִּכי ַהְקָּפָדה זֹו ֵאיָנּה ַרק ְּבֶגֶדר ִמְנָהג טֹוב ְּבַעְלָמא, ֶאָּלא ֵיׁש ָּבּה 
ְּכֵדי ְלהֹוִסיף ְוָלֵתת ּכֹחַ ַּבְּבָרָכה ָּכ ֶׁשּתּוַכל ִלְפעֹל ְלטֹוַבת ַהִּמְתָּבֵר ְּגדֹולֹות ּוְנצּורֹות 

ֵמַעל ְלֶדֶר ַהֶּטַבע.

ָּבִעיר  ַהֲחִסיִדים  ִמִּנְכְּבֵדי  רּוַח,  ּוְׁשַפל  ָׁשַמִים  ְיֵרא  ְיהּוִדי  ַּכְתִריֵאל,  ַרִּבי  ַּגם  ָהָיה  ָּכֶזה 
ְלַאַחת  ְּכֵבן  ְוסֹוְפִרים.  ֲחָכִמים  ְמֵלַאת  ָהְיָתה  ְרחֹוִקים  ָיִמים  ֶׁשְּבאֹוָתם  ָאִביב,  ֵּתל 
ְּבכֶֹתל  מֹוָׁשבֹו  ֶאת  ַּכְתִריֵאל  ַרִּבי  ָקַבע  ַהֲחִסידּות  ְּבעֹוַלם  ַהְּמפָֹארֹות  ֵמַהִּמְׁשָּפחֹות 
ָהָיה  ְמֵהָרה  ְוַעד  ַהּׁשֹוָאה  ְלַאַחר  ָאִביב  ְּבֵתל  ֶׁשהּוַקם  ַהֲחִסיִדי  ַהְּׁשִטיֶּבל  ֶׁשל  ַהִּמְזָרח 

ָלרּוַח ַהַחָּיה ֶׁשֵּבין ָּבֵאי ַהָּמקֹום.

ַרִּבי ַּכְתִריֵאל ִהְקִּפיד ְמאֹד ַעל ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן, ְוָכָאמּור, א ַרק ַעל ְּבָרכֹות ּוְתִפּלֹות, 
ֶאָּלא ַאף ַעל ְּבָרכֹות ֶׁשִּנְתָּבֵר הּוא אֹו ֶׁשִהְתָּבְרכּו ֲאֵחִרים.

ְּכֶׁשִהִּגיַע ַרִּבי ַּכְתִריֵאל ְלִגיל ַהְּגבּורֹות, ִזָּכה אֹותֹו ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְּבַמְּתַנת ִחָּנם, ֵעת ָזָכה 
ָלִראׁשֹוָנה ִלְראֹות ּדֹור ְרִביִעי ְליֹוְצֵאי ֲחָלָציו. ְּבַהִּגיַע ְלָאְזָניו ַהְּבׂשֹוָרה ַעל ֻהֶּלֶדת ִניָנתֹו 
א ָיכֹול ָהָיה ִלְכּבֹׁש ֶאת ִהְתַרְּגׁשּותֹו ּוִפיו ֵהֵחל ְלַמְלֵמל ִּדְבֵרי הֹוָדָאה ִנְרָּגִׁשים: "הֹודֹו 
ַלה' ִּכי טֹוב, ֶמה ֲאִני ּוֶמה ַחַּיי! ִמי ִּפֵּלל ּוִמי ִמֵּלל ֶׁשַאַחר ְׁשנֹות ַהַּזַעם ְוָהֵאיָמה ֶאְזֶּכה 

ְלָהִקים ִמְׁשָּפָחה ְמפֶֹאֶרת ֶׁשָּכזֹו, ְוַאף ִלְראֹות ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ּדֹור ְרִביִעי".

ָהָיה  ָיכֹול  א  ַּכְתִריֵאל  ְוַרִּבי  ַרָּבא',  ַה'ִּקּדּוָׁשא  ִׂשְמַחת  ְלִהְתַקֵּים  נֹוֲעָדה  קֶֹדׁש  ְּבַׁשָּבת 
ְוַאף  ַּבִּׂשְמָחה  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ְּכֵדי  ַּכִּביר  ַמֲאָמץ  ִהְׁשִקיַע  הּוא  ְלֵהָעֵדר.  ְלַעְצמֹו  ְלַהְרׁשֹות 
ִלְהיֹות נֹוֵכַח ִּבְׁשַעת ְקִריַאת ַהֵּׁשם, ּוְכֶׁשהֹוִפיָעה ְּדמּותֹו ַהְּכפּוָפה ְּבֶפַתח ֵּבית ַהְּכֶנֶסת 
ִהְרִעיפּו ָעָליו ַהּכֹל ְּבָרכֹות ָלרֹב – "רֹב ַנַחת", "ִּתְזּכּו ְלָׁשִנים ַרּבֹות ְוטֹובֹות", "ְּבִריאּות 
ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשַאַחר  ִנְפָלִאים  ִאחּוִלים  ְוָכֵהָּנה  ָּכֵהָּנה  ְועֹוד  ְוֶעְׂשִרים"  ֵמָאה  ַעד  ַרב  ְוֶׁשַפע 

ֵמֶהם ִהְקִּפיד ַרִּבי ַּכְתִריֵאל ַלֲענֹות ָאֵמן ְּבַכָּוָנה ְּכֶהְרֵּגלֹו. 

ְּבִׁשְלֵהי ְסעּוַדת ַה'ִּקּדּושׁ', ֶׁשְּכָבר ֵהֵחּלּו ַּכָּמה ִמְּנָכָדיו ְלַפּנֹות ֶאת ַהֻּׁשְלָחנֹות ּוְלָהִׁשיב 
ְמֻבָּגר  ְיהּוִדי  ַהָּיִמים,  ִמֶּׁשְּכָבר  ְיִדידֹו  ְלֶפַתע  ֵאָליו  ִנַּגׁש  ַּכּנֹו,  ַעל  ָּבאּוָלם  ַהֵּסֶדר  ֶאת 
 :ְוִנְכָּבד, ָלַחץ ֶאת ָידֹו ְּבחֹם ְוָאַמר לֹו: "ר' ַּכְתִריֵאל, ְבַּאְמַּתְחִּתי ְּבָרָכה ְמֻיֶחֶדת ִּבְׁשִביְל
ְמָבֵר ֲאִני אֹוְת, ֶׁשִּתְזֶּכה ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבִנּׂשּוֵאי ַהִּניָנה ַהּנֹוֶלֶדת ְוִלְראֹוָתּה מּוֶבֶלת ַלֻחָּפה 

ְּבִׂשְמָחה ּוִבְבִריאּות!"

ר' ַּכְתִריֵאל ֶׁשְּכָבר ָׂשַבע ְּבָרכֹות ְּבאֹותֹו ַהּיֹום, ִהְקִׁשיב ַלְּבָרָכה, ַא ִמּׁשּום ָמה, ִּבְמקֹום 
ַלֲענֹות ָאֵמן ִחֵּיְך ַהַּפַעם ְּבטּוב ֵלב ְוֵהִניף ֶאת ָידֹו ַהְּגרּוָמה ְּבִבּטּול, ְּכאֹוֵמר: ִּבְרַּכת ָׁשְוא 
ִהיא זֹאת. ַהָּׁשֵכן ַהָּיִׁשיׁש א ִוֵּתר. הּוא ָׁשב ְוָחַזר ַעל ֻנַּסח ַהְּבָרָכה ֵמעֶֹמק ִלּבֹו ְּבִנּסּוחַ 
ׁשֹוֶנה ִּבְמַעט, ַא ַּגם ַהַּפַעם א ִהְתַיֵחס ר' ַּכְתִריֵאל ְּבֹכֶבד רֹאׁש ְלִאחּוָליו ֶׁשָהיּו ִנְרִאים 
לֹו ְמֻנָּתִקים ֵמַהְּמִציאּות. הּוא ֵהִניף ֶאת ָידֹו ֵׁשִנית ְּבִבּטּול, הֹוָדה ַלָּׁשֵכן ַעל ּבֹואֹו ְוָקם 

ְּכֵדי ִלּטֹל ֶאת ָיָדיו ִלְסעּוַדת ַהַּׁשָּבת ֶׁשָעְמָדה ְלַהְתִחיל. 

עֹודֹו ְמַמֵּלא ֶאת ַהֵּסֶפל ְּבֵמי ַהְּנִטיָלה ִהְרֵהר ַרִּבי ַּכְתִריֵאל ַּפַעם נֹוֶסֶפת ְּבִבְרָכתֹו ֶׁשל 
ָאֵמן  ָעָנה  א  ּוַמּדּוַע  ַהַּפַעם,  זֹו  לֹו  ֵאַרע  ָמה  ֵהִבין  א  הּוא  ִהְתָחֵרט;  ּוִפְתאֹום  ְיִדידֹו, 

ְּכֶהְרֵּגלֹו ַאַחר ִּבְרַּכת ַהָּיִדיד ֶׁשָּנְבָעה ֵמעֶֹמק ַהֵּלב?!

ַרִּבי ַּכְתִריֵאל ִהְצַטֵער, ַא ֶאת ַהַּנֲעָׂשה א ָיכֹול ָהָיה ְלָהִׁשיב.

ַהִּזְקָנה,  אֹותֹות  הֹוִפיעּו  ְּבגּופֹו  יֹוֵתר.  ָצִעיר  ְוַנֲעָׂשה   ָהַל א  ַּכְתִריֵאל  ר'  ָעְברּו.  ָׁשִנים 
 ְוִהְמִׁשי ְוָצלּול  ִּפֵּקַח  נֹוַתר  הּוא  ָצִעיר.  ְּכָאָדם  ּוְדֵׁשָנה  ַרֲעַנָּנה  ִנְׁשֲאָרה  רּוחֹו  אּוָלם 
ְלִהְׁשַּתֵּתף ִּבִׂשְמחֹות ִניָניו ֶׁשּנֹוְלדּו ָּבֶזה ַאַחר ֶזה. ִניָנתֹו ַהְּבכֹוָרה ָּבְגָרה ְוָהְפָכה ְלַנֲעַרת 

ַּבת ִמְצָוה ְוָזְכָתה ִלְבָרָכה ַחָּמה ּוְלַמָּתָנה ֶׁשֻהְקְּדׁשּו ִמִּלּבֹו ַהִּנְרָּגׁש ֶׁשל ַהָּסב.

ַּבָּׁשִנים ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן ִהַּדְרֵּדר ַמָּצבֹו ַהּגּוָפִני ְלא ֶהֶרף: ַרְגָליו ָחְדלּו ִמֶּלֶכת ְוִלּבֹו ְּכָבר א 
ָעַמד לֹו. ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים, ְּכֶׁשִהְרִּגיׁש ֶׁשִּקּצֹו ָקֵרב, ָאַזר ֶאת ּכֹחֹוָתיו ָהַאֲחרֹוִנים ּוִבֵּקׁש 

ִלְקרֹא ִליָלָדיו ְוִלְנָכָדיו  ְּכֵדי ִלְראֹוָתם ַּבַּפַעם ָהַאֲחרֹוָנה.

ִמָּכל ַקְצֵוי ָהָאֶרץ ִהְתַּכְּנסּו ּוָבאּו ְלֵביתֹו ַהָּיָׁשן ַעְׂשרֹות ֶצֱאָצָאיו. ַהֶחֶדר ָהָיה ָעמּוס ִמֶּפה 
ְלֶפה ְוַרִּבי ַּכְתִריֵאל ָּפַקח ֶאת ֵעיָניו ָהֲעֵיפֹות ְוָסַקר ּכֹל ֶאָחד ִמֶּצֱאָצָאיו ְּבַמָּבט ָרוּוי ַנַחת, 

ַעד ֲאֶׁשר ָנחּו ֵעיָניו ַעל ִניָנתֹו ַהְּבכֹוָרה.

ְלֶפַתע ָּפָנה ִלְבנֹו ֶׁשָעַמד ְלִצּדֹו ְוָׁשַאל: "ֱאמֹר ָנא ִלי, ַּבת ַּכָּמה ִהיא, ֶנְכַּדְת ַהְּגדֹוָלה?"

ֶאת  טֹוֵרד  ַהִּניָנה  ִּגיל  ַמּדּוַע  ֵמִבין  ֵאינֹו  ָּתֵמַּה,  ְּבַמָּבט  ַהֵּבן  ֵהִׁשיב  ֶעְׂשֵרה",  ֵׁשׁש  "ַּבת 
ְמנּוָחתֹו ֶׁשל ָאִביו ָהָאהּוב ְּבָׁשָעה זֹו.

"ַאח", ֶנֱאַנח ַרִּבי ַּכְתִריֵאל ֲחִריִׁשית, "ִויִדיִדי ֵּבֵר אֹוִתי ֶׁשֶאְזֶּכה ִלְהיֹות נֹוֵכַח ַּבֲחֻתָּנָתּה... 
ִאּלּו ַרק ָהִייִתי עֹוֶנה ַאֲחָריו 'ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון', ַעל ַאף ֶׁשַהְּבָרָכה ִנְׁשְמָעה ִלי ְמֻׁשֶּלֶלת 

ִהָּגיֹון ַּבֲעִליל, אּוַלי עֹוד ָהִייִתי זֹוֶכה..."

ְזַמן ָמה ְלַאַחר ִמֵּכן, ִנְלַקח ַרִּבי ַּכְתִריֵאל ִליִׁשיָבה ֶׁשל ַמְעָלה, ְּכֶׁשהּוא מֹוִתיר ִלְנָכָדיו 
ַקָּלה  ֶהְדיֹוט  ִּבְרַּכת  ְּתִהי  ָעצּום: "ַאל  ֶמֶסר  ּוָבּה  ָהַאְנִּפין,  ַרַּבת  ָהרּוָחִנית  מֹוַרְׁשּתֹו  ֶאת 
ְּבֵעיֶני!" ְּכֶׁשּזֹוִכים ְלִהְתָּבֵר ִמִּפי ְיהּוִדי, ֲאִפּלוּ ְּבָרָכה ַהִּנְרֵאית ִּבְלִּתי ֶהְגיֹוִנית ַלֲחלּוִטין, 
ֵיׁש ְלָהִׁשיב ָאֵמן ְּבַכָּוָנה ַרָּבה, ִּכי ְלָאֵמן ֵיׁש ּכֹחַ ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהְּמִציאּות ְוַלֲהפֹ ֶאת ַהֶּטַבע.

'ַהּמֹוִדיַע' פר' ִמְׁשָּפִטים תשע"ג

ּוִמְצוֹת,  ּתֹוָרה  ָלֶהם  ִהְרָּבה   ְלִפיָכ ִיְׂשָרֵאל,  ֶאת  ְלַזּכֹות  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָרָצה  אֹוֵמר,  ֲעַקְׁשָיא  ֶּבן  ֲחַנְנָיא  "ַרִּבי 
ֶׁשֶּנֱאָמר (ְיַׁשְעָיה מב כא): 'ה' ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו ַיְגִּדיל ּתֹוָרה ְוַיְאִּדיר'" (ָאבֹות ו יג).

ֵּבין ְּכַלל ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ֶׁשָּבֶהן ָאנּו מֹוִדים ַעל ֲהָנאֹות ָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי, ִמְתַיֲחדֹות ָׁשלֹוׁש ְּבָרכֹות ֶׁשָּבֶהן ָאנּו מֹוִדים 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִזָּּכנוּ  ַהִּמְצוֹות  ַּתְרָי"ג  ִהיא  ֲהלֹוא  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָלנּו  ֶׁשֶהֱעִניק  ַהְּגדֹוָלה  ַהַּמָּתָנה  ַעל 

ְּבַרֲחָמיו ּוְברֹב ֲחָסָדיו, ְּכֵדי ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתן ַנְׁשִלים ֶאת ַנְפֵׁשנּו ְוִנְזֶּכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא.

ַהְּמֻצֶּוה  "ָּגדֹול  א):  לא  (ִקּדּוִׁשין  ֲחָז"ל  ָאְמרּו  ְּכָבר   ַא ַהִּמְצוֹות,  ַּתְרָי"ג  ֶאת  ְלַקֵּים  ַרָּׁשִאים  ְוִאָּׁשה  ֶעֶבד  ַּגם  ָאְמָנם 
ְועֹוֶׂשה יֹוֵתר ִמִּמי ֶׁשֵאינֹו ְמֻצֶּוה ְועֹוֶׂשה" ְוַעל ַּגְדלּות זֹו, ַעל ֱהיֹוֵתנּו ְמֻצִּוים ְּבִמְצוֹות, ָאנּו מֹוִדים ִּבְבָרכֹות ֵאּלּו 

(ב"י או"ח סי' מו ע"פ ִּדְבֵרי ַרִׁש"י).

ְמקֹור ַהְּבָרכֹות ְוִסְדָרן
ְמקֹוָרן ֶׁשל ְּבָרכֹות ֵאּלּו מֹוִפיַע ְּבִדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְמָנחֹות מג ב): "ַּתְנָיא ָהָיה ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַחָּיב ָאָדם ְלָבֵר ָׁשלֹוׁש 

ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום; ֵאּלּו ֵהן: 'ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי', 'ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ִאָּׁשה', 'ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ָעֶבד'".

ֵסֶדר ַהְּבָרכֹות הּוא ִמן ַהָּקֶׁשה ֶאל ַהַּקל: ְּתִחָּלה "ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי" ֶׁשֵאינֹו ְמֻחָּיב ְּכָלל ְּבִמְצוֹות (ִמְּלַבד ז' ִמְצוֹות ְּבֵני 
נַֹח), ְלַאַחר ִמֵּכן "ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ָעֶבד" ֶׁשַחָּיב ְּבִמְצוֹות ְּכִאָּׁשה, ַא ַּדְרָּגתֹו ְּפחּוָתה ִמֶּמָּנה ֲעֶׂשֶרת מֹוִנים, ּוְלַאַחר ִמֵּכן 

"ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ִאָּׁשה" ֶׁשֵאיָנּה ְמֻחֶּיֶבת ְּבִמְצוֹות ְּכֶגֶבר (ֻּדְגַמת ִמְצוֹות ֶׁשַהְּזַמן ְּגָרָמן) (ב"י ָׁשם).

ִּבְלׁשֹון ְׁשִליָלה
ַרִּבים ָּתְמהּו: ַמּדּוַע ְּבָרכֹות ֵאּלּו ֶנֱאָמרֹות ִּבְלׁשֹון ְׁשִליָלה: ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי/ָעֶבד/ִאָּׁשה, ְוא ִּבְלׁשֹון ִחּיּוב ְּכֶיֶתר 
ַהְּבָרכֹות: ֶׁשָעַׂשִני ִיְׂשָרֵאל/ֶּבן חֹוִרין/ִאיׁש? ְוֵיׁש ֶׁשֵּבֲארּו ִּכי ֵּכיָון ֶׁשָאְמרּו ֲחָז"ל (ֵערּוִבין יג ב): "נַֹח לֹו ָלָאָדם ֶׁשֹּלא 
ִנְבָרא ִמֶּׁשִּנְבָרא", ְלִפיָכ ֵאין ְלהֹודֹות ַעל 'ֶׁשָעַׂשִני', ֶאָּלא ַעל ָהֻעְבָּדה ֶׁשַאַחר ֶׁשָעָלה ְּבַדְעּתֹו ִלְברֹא ֶאת ָהָאָדם, 

ָעָׂשה ִעִּמי טֹוָבה ְוא ָעַׂשִני ּגֹוי (ְּדָרׁשֹות ַמֲהִר"י ִמיְנץ, ַהְּדרּוׁש ַהֵּׁשִני).

ֵּבאּור נֹוָסף ָאַמר ַהָּב"ח (או"ח סי' מו): ִאּלּו ָהִיינּו ְמָבְרִכים 'ֶׁשָעַׂשִני ִיְׂשָרֵאל', א ָהִיינּו ְיכֹוִלים ְלָבֵר ְלַאַחר ִמֵּכן 
'ֶׁשָעַׂשִני ֶּבן חֹוִרין' ְו'ִאישׁ', ִמְּפֵני ֶׁשְּכָבר ָּכַלְלנּו זֹאת ְּבִבְרַּכת 'ֶׁשָעַׂשִני ִיְׂשָרֵאל', ְוָכ ָהִיינּו ַמְפִסיִדים ְׁשֵּתי ִהְזַּדְּמֻנּיֹות 

ְלָבֵר ּוְלהֹודֹות ַלה'.

ְוַהטָּ"ז (או"ח מו ד) ֵּבֵאר ִּכי ִמְּלׁשֹון 'ֶׁשָעַׂשִני ִיְׂשָרֵאל' ָעלּול ְלִהְׁשַּתֵּמַע ִּכי ָחִליָלה ֵיׁש ִחָּסרֹון ְּבֶעֶצם ְּבִריַאת ַהּגֹוי 
ְוָהֶעֶבד. ּוֶבֱאֶמת ֵאין ָּכל ִחָּסרֹון ְּבֵאּלּו, ִּכי ְּבַוַּדאי ָּכל ְּבִריָאה ִנְבְרָאה ְלַתְכִלית ְמֻיֶחֶדת. ָלֵכן ִנְתְקָנה ַהָּלׁשֹון 'ֶׁשֹּלא 
ָעַׂשִני' ֶׁשָּבּה ֵאין ַמְׁשָמעּות ֶׁשל ֲהָטַלת ּדִֹפי ִּבְׁשַאר ַהְּבִרּיֹות, ֶאָּלא הֹוָדָאה ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ֶׁשָעָׂשה ִעָּמנּו 

ֶחֶסד ְוִזָּכנּו ְלִהָּמנֹות ֵּבין ֵאּלּו ֶׁשּנֹוְלדּו ִּכיהּוִדים.

ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי
ִמְּלַבד ַהַּמֲעָלה ַהְּיֵתָרה ֶׁשָעֶליָה ָאנּו מֹוִדים ְּבִבְרַּכת 'ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי', ַעל ֶׁשֹּלא ִנְבֵראנּו ַּכּגֹוִיים ֶׁשֵאיָנם ְמֻחָּיִבים 
 ְּבַתְרָי"ג ִמְצוֹות, ָעֵלינּו ָלַדַעת ִּכי ְּבֶעֶצם ַמהּותֹו ָּגדֹול הּוא ַהְּיהּוִדי ִמן ַהּגֹוי. ְּכִפי ֶׁשָאַמר ַּפַעם ַהָּגאֹון ַרִּבי ָּברּו
ֶּבער ִמָּקֶמִניץ ָזָצ"ל ְלֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו: "ְּכֶׁשֲאִני ְמָבֵר ִּבְרַּכת 'ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי', ֵאיֶנִּני ִמְתַּכֵּון ְלגֹוי ָּפׁשּוט 'ְמַטאֵטא 
ְרחֹובֹות', ַוֲאִפילּו א ְלגֹוי ָעִׁשיר ַּבַעל ְנָכִסים ַרִּבים; ֲאִני ִמְתַּכֵּון ַלּגֹוי ֶהָחׁשּוב ְּביֹוֵתר ְּבָכל ָהעֹוָלם – ִלְנִׂשיא ַאְרצֹות 
ַהְּבִרית! ִמּׁשּום ֶׁשַהַּמֲעָלה ֶׁשל ְיהּוִדי ַעל ּגֹוי ֵאיָנּה ִמְתַּבֵּטאת ַרק ְּבָכ ֶׁשהּוא עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצוֹות, ְלֻעַּמת ַהּגֹוי 
ַהָּׁשקּוַע ִּבְדָבִרים ְּבֵטִלים, ֶאָּלא ְּבָכל ֶעֶצם ַמהּותֹו ָּגבֹוַּה הּוא ִמן ַהּגֹוי, ְוהּוא ִּכְבִרָּיה ַאֶחֶרת ְלַגְמֵרי, ְּכִפי ֶׁשָּכתּוב 

(ְיַׁשְעָיהּו מג כא): 'ַעם זּו ָיַצְרִּתי ִלי ְּתִהָּלִתי ְיַסֵּפרּו'" ('ַּדַעת ְׁשָרָגא' ִחּנּו עמ' קכב).

ְוָכ ָּכַתב ַּגם ַּבַעל ׁשוּ"ַע ָהַרב (או"ח מו ה): "ְוָצִרי ִלֵּתן הֹוָדָאה ַלָּמקֹום ָּברּו הּוא ֶׁשֹּלא ָׂשם ֶחְלקֹו ִּכְמֻעֶּלה ֶׁשָּבֶהם 
ֶאָּלא ָזָכה ַלֲעבֹד ה' ְוִלְהיֹות ָקרֹוב ֵאָליו יֹוֵתר ִמֻּכָּלם".

ה ָהָיה ַּבחֹוֶזה ִמֻּלְּבִלין, ֶׁשַּפַעם ִהְבִחינּו ְמקָֹרָביו ִּכי ִּדֵּלג ַּבֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ַעל ִּבְרַּכת 'ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי'.  ַמֲעֹשֶ
ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה, ַּכֲאֶׁשר ִהִּביעּו ֶאת ְּתִמיָהָתם ַעל ֵּפֶׁשר ַהְנָהָגתֹו, ִהְסִּביר: "ְּכֶׁשִהְתעֹוַרְרִּתי ַהּבֶֹקר ִמְּׁשָנִתי ָּתְקָפה 
אֹוִתי ֻחְלַׁשת ַהֶּנֶפׁש ַעד ֶׁשֹּלא ָעָלה ְּבָיִדי ָלקּום ִמִּמָּטִתי. ִלִּבי ִנְׁשַּבר ְּבִקְרִּבי ַעל ָעְנִיי, ַעל ִׁשְפלּוִתי ּוִמעּוט ַמֲעַׂשי, 
ִלְקּפֹץ  ִלי  ָּגְרָמה  זֹו  ֻעְבָּדה  ַהּגֹוי.  ִמן  ְּגדֹוָלה  ַמֲעָלִתי  ּוְבַוַּדאי  ִהְנִני  ְיהּוִדי  ַהָּפחֹות  ְלָכל  ִּכי  ִנְזַּכְרִּתי  ְלֶפַתע  אּוָלם 
ְּבִׂשְמָחה ִמִּמָּטִתי ּוְלָבֵר ְּבִהְתַלֲהבּות: 'ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי!' ְוַעל ֵּכן ַעָּתה ִּדַּלְגִּתי ַעל ְּבָרָכה זֹו" ('ֲחִסיִדים ְמַסְּפִרים' ח"ב 

שיט).

ַּפַעם ִסֵּפר ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל 'ֶׁשַפע ַחִּיים' ִמְּקלֹוְיִזְנּבּוְרג ַלֲחִסיָדיו ַעל ְיהּוִדי ֶׁשִּנְׂשַרף ֵּביתֹו ּובֹו ּכֹל ְרכּוׁשֹו. ֵהֵחל 
אֹותֹו ַהְּיהּוִדי ְלַרֵּקד ּוְלַקֵּפץ ֵמַעל ִּתֵּלי ָהֵאֶפר ְּכֶׁשִּפיו ְמַמֵּלל ְלא ֶהֶרף: "ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי" ּוִמָּיד ִהְסִּביר: "ֵנס ֵאַרע 
ִלי ֶׁשֹּלא נֹוַלְדִּתי ּגֹוי... ִּכי ָּכ ָהָיה ַּגם ֱאִליל ָהֵעץ ֶׁשִּלי עֹוֶלה ַּבֶּלָהבֹות. ַעְכָׁשו ֶׁשִהְנִני ְיהּוִדי, ַּגם ִאם ָּכל ָמה ֶׁשָהָיה 

ִלי ָאַבד – ֲהלֹוא ִנְׁשַאר ִלי ֱאַקי ֶׁשהּוא ַחי ְוַקָּים ָלֶנַצח..." ('ַלִּפיד ָהֵאׁש' ח"א עמ' שסז).

ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ָעֶבד
ָהֶעֶבד ָקרֹוב יֹוֵתר ַלְּיהּוִדי ִמן ַהָּנְכִרי, ַא ַּדְרָּגתֹו ְנמּוָכה ִמן ָהִאָׁשּה ְּבַהְרֵּבה. ֶׁשַאף ֶׁשַּגם הּוא ֵאינֹו ְמֻחָּיב ְּבִמְצוֹות 

ֶׁשַהְּזַמן ְּגָרָמן, הּוַרע ֶחְלקֹו ְּבַכָּמה ִמיׁשֹוִרים:

א. ֵאין לֹו ְזכּות ָאבֹות, ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָעְמדּו ַרְגֵלי ֲאבֹוָתיו ַעל ַהר ִסיַני.

ב. ֵאין ּבֹו ֵאמּון, ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו ֲחָז"ל (ָאבֹות ב ז): "ַמְרֶּבה ֲעָבִדים – ַמְרֶּבה ָגֵזל".

ג. ֶנֱאַסר ָעָליו ְלִהְתַחֵּתן ִעם ַּבת ִיְׂשָרֵאל.

עֹוד ָּכַתב ְּבֵסֶפר 'עֹוַלת ָּתִמיד' (פ"ט), ִּכי ְּבִבְרַּכת 'ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ָעֶבד' ָראּוי ְלַכֵּון ְלהֹודֹות ַאף ַעל ָּכ ֶׁשִהִּציל אֹוָתנּו 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמֲעבֹוַדת ֶּפֶר ְּבֻטְמַאת ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ּוְבָכ ְנַקֵּים ֶאת ַהֲהָלָכה ַהְּמפֶֹרֶׁשת ֶׁשִּנְפְסָקה ָּבַרְמָּב"ם 
ִמְצַרִים  ִמִּׁשְעּבּוד  ַעָּתה  ָיָצא  ְּבַעְצמֹו  הּוא  ְּכִאּלּו  ַעְצמֹו  ֶאת  ִלְראֹות  ָאָדם  ַחָּיב  ְודֹור  ּדֹור  "ְּבָכל  ו):  ז  ּוַמָּצה  (ָחֵמץ 
ֶׁשֶּנֱאָמר (ְּדָבִרים ו כג): 'ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָּׁשם' ְוגֹו'. ְוַעל ָּדָבר ֶזה ִצָּוה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַּבּתֹוָרה: 'ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד 

ָהִייָת' (ְּדָבִרים ה יד) ְּכלֹוַמר ְּכִאּלּו ַאָּתה ְּבַעְצְמ ָהִייָת ֶעֶבד ְוָיָצאָת ְלֵחרּות ְוִנְפֵדיָת".

ֶׁשָעַׂשִני ִּכְרצֹונֹו
ְּגָרָמן'  ֶׁש'ַהְּזַמן  ִמְצוֹות  ְּבאֹוָתן  ַּגם  ֶׁשִזָּּכנוּ  ַעל  ָהעֹוָלִמים  ְלִרּבֹון  ּתֹוָדה  ָאנּו  נֹוְתִנים  ִאָּׁשה'  ָעַׂשִני  'ֶׁשֹּלא  ְּבִבְרַּכת 

ֶׁשָהִאָּׁשה ֵאיָנּה ְמֻחֶּיֶבת ָּבֶהן, ּוִמְּלַבד זֹאת הֹוִסיף ְוִזָּכנּו ְּבִמְצַות ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה (ָהרֹוֵקַח).

אּוָלם ֵּכיָון ֶׁשַאף ְלָנִׁשים ֵיׁש ַּתְפִקיד ָחׁשּוב ּוְמֻיָחד ָּבעֹוָלם; ֵהן ּדֹוֲאגֹות ְלַגֵּדל ֶאת ַהְּיָלִדים, טֹוְרחֹות ְלָכל ָצְרֵכי 
ַהַּבִית ּוְבָכ ְמַסְּיעֹות ְלַבֲעֵליֶהן ְלִהְתַעּלֹות ַּבֲעבֹוַדת ה'. ִמְּלַבד זֹאת ֵיׁש ָּבֶהן ַמְעָלה ְמֻיֶחֶדת ַהִּמְתַּבֵּטאת ְּבָכ ֶׁשֵהן 
קֹוְבעֹות ֶאת ֶזהּות ֶצֱאָצֵאיֶהן, ֶׁשֲהֵרי ִמי ֶׁשּנֹוַלד ְלֵאם ְיהּוִדָּיה ּוְלָאב ָנְכִרי ֶנְחָׁשב ְיהּוִדי, ּוִמי ֶׁשּנֹוַלד ְלֵאם ּגֹוָיה ּוְלָאב 

ְיהּוִדי ֶנְחָׁשב ּגֹוי; ְלִפיָכ ִּתְּקנּו ָלֶהן ְּבָרָכה ְמֻיֶחֶדת: 'ֶׁשָעַׂשִני ִּכְרצֹונֹו'.

ְמבָֹאר  ג)  ח  (ב"ר  ַּבִּמְדָרׁש  נֹוֶסֶפת:  טֹוָבה  ַעל  ָהִאָׁשּה  מֹוָדה  ִּכְרצֹונֹו'  'ֶׁשָעַׂשִני  ִּבְלׁשֹון  ִּכי  ָהַאֲחרֹוִנים  ָּכְתבּו  עֹוד 
ֶׁשּקֶֹדם ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ָהָאָדם נֹוַעץ ְּבַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת, ַּכָּכתּוב (ְּבֵראִׁשית א כו): "ַנֲעֶׂשה ָאָדם", ַא ֶאת 
ָהִאָׁשּה ָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ִּבְרצֹונֹו ִּבְלַבד. ָלֵכן ְמָבֶרֶכת ָהִאָׁשּה 'ֶׁשָעַׂשִני ִּכְרצֹונֹו' ְּדַהְינוּ ִּכְרצֹון ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

.(ְיׁשּועֹות ַיֲעקֹב' או"ח מו ו, ּוְרֵאה ָׁשם ֶׁשֶהֱאִרי') א ֶׁשּנֹוַעץ ִעם ַהַּמְלָאִכיםִּבְלַבד ְּב

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
לּו ָהִייִתי זֹוֶכה ַלֲענֹות ָאֵמן...

ע ַמעּתַ ט ססִספפּפום  ַמּבָ ם
ַלע ֹוכה ְצוֹות ְרכֹות ַההֹוָדָאה ַעל ַהּמִ ּבִ


