
ִמיִני ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֵקרּוב ְלָבבֹות ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה
"ַוִּיְקְרבּו ָּכל ָהֵעָדה ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני ה'" (ט ה)

ָידּוַע ִּכי ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש ('ַׁשַער ַהַּכָּונֹות' ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר) ָקַבע ֶאת ַהִּמְנָהג 
ִמְצַות  ָעַלי  ְמַקֵּבל  "ֲהֵריִני  ַהְּתִפָּלה:  קֶֹדם  יֹום  ְּבָכל  לֹוַמר  ַהָּנפֹוץ 

."ָּכמֹו ֲעֵׂשה ֶׁשל ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע

ִנְרֶאה ִּכי ַהְנָהָגה זּו ִנְרֶמֶזת ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו; ְּתִחָּלה: "ַוִּיְקְרבּו ָּכל 
"ַוַּיַעְמדּו  ִמֵּכן:  ּוְלַאַחר  ֻמְחָלט,  ְלָבבֹות  ְּבֵקרּוב  ִיְתַאֲחדּו   – ָהֵעָדה" 
ֶאָּלא  ֲעִמיָדה  "ֵאין  ב):  ו  (ְּבָרכֹות  ְּכַמֲאָמָרם  ִלְתִפָּלה,   – ה'"  ִלְפֵני 

'ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם' (ֵמָראדֹוְמְסק)ְּתִפָּלה".

ְלָכ ִנְבַחְרָּת – ְּכָׁש"ץ ָקבּוַע
"ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ְקַרב ֶאל ַהִּמְזֵּבַח" (ט ז)

ּבֹוׁש?  ַאָּתה  'ָלָּמה  מֶֹׁשה:  לֹו  ָאַמר  ָלֶגֶׁשת.  ְוָיֵרא  ּבֹוׁש  ַאֲהרֹן  "ֶׁשָהָיה 
ְלָכ ִנְבַחְרָּת!'" (ַרִׁש"י)

ַּב'ֻּׁשְלָחן ָערּו' (או"ח נג טו-טז) ִנְפְסָקה ַהֲהָלָכה: "ְׁשִליַח ִצּבּור ָקבּוַע 
יֹוֵרד ִלְפֵני ַהֵּתָבה ֵמַעְצמֹו ְוא ַיְמִּתין ֶׁשּיֹאְמרּו לֹו. ִמי ֶׁשֵאינֹו ְׁשִליַח 

ִצּבּור ָקבּוַע ָצִרי ְלָסֵרב ְמַעט קֶֹדם ֶׁשֵּיֵרד ִלְפֵני ַהֵּתָבה..."

ִּבְתִחָּלה  ַרִׁש"י:  ִּדְבֵרי  ֶאת  ֲאִריֵאל'  'ִּבְנַין  ַּבַעל  ֵּבֵאר  זֹו  ֲהָלָכה  ְלאֹור 
 ַא ָקבּוַע,  ֶׁשֵאינֹו  ִצּבּור  ְׁשִליַח  ְּכִדין  ָלֶגֶׁשת  ְוָיֵרא  ּבֹוׁש  ַאֲהרֹן  ָהָיה 
ְּכָׁש"ץ   ִּדיְנ  – ִנְבַחְרָּת!"   ְלָכ ּבֹוׁש?  ַאָּתה  "ָלָּמה  לֹו:  ָאַמר  מֶֹׁשה 

ָקבּוַע ֶׁשֵאינֹו ָצִרי ְלָסֵרב ַעד ֶׁשַּיְפִצירּו ּבֹו.

ַאֲהרֹן ִּתֵּקן ֶאת ֻנַּסח ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים
"ַוִּיָּׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ָיָדו ֶאל ָהָעם ַוְיָבְרֵכם" (ט כב)

"ַוְיָבְרֵכם - ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים: ְיָבֶרְכ, ָיֵאר, ִיָּׂשא" (ַרִׁש"י).

ִּבְרַּכת  ֵסֶדר  ֶאת  ַרִׁש"י  ֵּפֵרׁש  ַמּדּוַע  ִהְקָׁשה:  ֲחָכִמים'  ְּב'ִׂשְפֵתי 
ַהּכֲֹהִנים ַהְּידּוָעה ַלּכֹל, ְוִכי ֵיׁש ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמִּכיָרּה?!

ֵּפֵרׁש ַהָּגאֹון ַרִּבי ְצִבי ֶּפַסח ְפַראְנק ָזָצ"ל: ִנְרֶאה ִּכי ַרִׁש"י ָּבא ְלַחֵּדׁש 
ִּבְרַּכת  ֻנַּסח  ִנְקַּבע  א  ֲעַדִין  ַהִּמְׁשָּכן  ֶׁשהּוַקם  ְּבָׁשָעה  ִּכי  ִּבְדָבָריו, 
ַהּכֲֹהִנים ְלדֹורֹות, ְוַאֲהרֹן הּוא ֶׁשִחְּדָׁשּה ִמִּלּבֹו ְּבאֹוָתּה ֵעת, ּוְלַאַחר 
ֶׁשּכֹה  ְלדֹורֹות  ְוִצָּוה  ִּפיו  ְלמֹוָצא  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִהְסִּכים  ִמֵּכן 

ְיָבְרכּו ַהּכֲֹהִנים ֶאת ִיְׂשָרֵאל.

ְוָכ ֵּפֵרׁש ַהְּגָרָצ"ּפ ֶאת ֶׁשאֹוְמִרים ָאנּו קֶֹדם ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים: "ָּבְרֵכנּו 
ְּבֶטֶרם  עֹוד   – ַאֲהרֹן"  ִמִּפי  ָהֲאמּוָרה  ַּבּתֹוָרה...  ַהְמֻׁשֶּלֶׁשת  ַּבְבָרָכה 

ִהְתָּפְרָׁשה ְּבָרָכה זֹו ַּבּתֹוָרה, ֶנֶאְמָרה ְּתִחָּלה ִמִּפי ַאֲהרֹן.
'ַהר ְצִבי'

מֶֹׁשה ָׁשב ְוִהְתַּפֵּלל ּוְבֶׁשל ָּכ ַנֲעָנה
"ַוֵּיְצאּו ַוְיָבֲרכּו ֶאת ָהָעם ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה' ֶאל ָּכל ָהָעם" (ט כג)

"ָאְמרּו: 'ִויִהי נַֹעם ה' ֱאֵקינוּ ָעֵלינּו' (ְּתִהִּלים צ יז) – ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּתְׁשֶרה 
ְׁשִכיָנה ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם" (ַרִׁש"י).

מֶֹׁשה   ֶׁשֵּבֵר ָמָצאנּו  ג)  לט  (ְׁשמֹות  ְּפקּוֵדי  ְּבָפָרַׁשת  ֶׁשְּכָבר  ַאף  ַעל 
ָמקֹום  ִמָּכל  ְיֵדיֶהם,  ְּבַמֲעֵׂשה  ַהְּׁשִכיָנה  ֶׁשִּתְׁשֶרה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת 
ָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות לב ב): "ִאם ָרָאה ָאָדם ֶׁשִהְתַּפֵּלל ְוא ַנֲעָנה, 
 ַיֲחזֹר ְוִיְתַּפֵּלל! ֶׁשֶּנֱאָמר (ְּתִהִּלים כז יד): 'ַקֵּוה ֶאל ה' ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּב

ְוַקֵּוה ֶאל ה''".

ַאף ְּכֶׁשֵּבְרֵכם מֶֹׁשה ִּבְתִחָּלה, ְּבָפָרַׁשת ְּפקּוֵדי, א ַנֲעָנה, ְוִאּלּו 

ְּכֶׁשֵּבְרֵכם ְּבָפסּוק ֶזה, ַּבֵּׁשִנית, ַנֲעָנה ִמָּיד, ֶׁשֶּנֱאָמר: "ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה' 
'ְכִּלי ֶּכֶסף'ֶאל ָּכל ָהָעם".

ְלָבֵר ַעל ָהָרָעה ְּכִפי ֶׁשְּמָבֵר ַעל ַהּטֹוָבה
"ַוִּיּדֹם ַאֲהרֹן" (י ג)

ָאַמר ָהְרַה"ק ַּבַעל 'ִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה' ֵמָראדֹוְמְסק: ַּדְרָּגתֹו ֶׁשל ָּדִוד 
ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום ְּבִעְנָין ֶזה, ְּגבֹוָהה ָהְיָתה ִמַּדְרָּגתֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן: 
ָּדִוד  אּוָלם  ִּבְׁשִתיָקה,  ָּבָניו  ְּפִטיַרת  ֲאסֹון  ֶאת  ִקֵּבל  ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן 
ַּכָּכתּוב  ְּבִׁשיָרה,   – ֶׁשֲאָפפּוהּו  ַהָּצרֹות  ָּכל  ֶאת  ְמַקֵּבל  ָהָיה   ַהֶּמֶל
(ְּתִהִּלים ל יג): "ְלַמַען ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְוא ִיּדֹם ה' ֱאַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדךָּ".

'ִלּקּוֵטי ְיהּוָדה' 

ה נֹוָרא ִסֵּפר ַהְּגָרָׁש"ז אֹוֶיעְרָּבאךְ ַעל ַהָּגאֹון ַהּנֹוָדע ָהַאֶּדֶר"ת  ַמֲעֹשֶ
ָזָצ"ל: ָידּוַע ָהָיה ַהָּגאֹון ָהַאֶּדֶר"ת ָזָצ"ל ְּבַהְקָּפָדתֹו ַהְּיֵתָרה ֶׁשְּלעֹוָלם 
ה ָהָיה ּוְביֹום ִמן ַהָּיִמים  א ִּתָּגֵרם ֵמֲחָמתֹו 'ִטיְרָחא ְּדִצּבּוָרא'. ַמֲעֹשֶ
ִנְפַטר ְּבנֹו ַהָּצִעיר, ֲאהּובֹו ּוַמְחַמד ַנְפׁשֹו. ָסמּו ְלֵביתֹו ִהְתַכֵּּנס ָקָהל 
ָּגדֹול ְוִהְמִּתין ְלבֹוא ָהָאב ַהַּׁשּכּול, אּוָלם ֶזה ּבֹוֵׁשׁש ִמְּלַהִּגיַע. הּוא 
ְׁשָעַתִים  ֶׁשָחְלפּו  ְלַאַחר  ְוַרק  ַעְצמֹו,   ְּבתֹו ְמֻכָּנס  ְּבַחְדרֹו  ִהְסַּתֵּגר 

ְּתִמימֹות ָיָצא, ֵּבֵר 'ַּדַּין ָהֱאֶמת' ְּבַכָּוָנה, ּוַמַּסע ַהְּלָוָיה ֵהֵחל.

ְלָיִמים ְׁשָאלּוהּו ַּתְלִמיָדיו: "ַמּדּוַע ֶזה ִׁשָּנה ָהַרב ֵמֶהְרֵּגלֹו ְוִהְתַעֵּכב 
ֶׁשל  ְּדִצּבּוָרא'  'ִטיְרָחא   ְּבָכ ָהָיה  ֲהלֹוא  ְּבַחְדרֹו,   ְמֻמָּׁש ּכֹה  ְזַמן 

ַמָּמׁש – ָּדָבר ֶׁשָּתִמיד ִנְמַנע ִמֶּמּנּו ָהַרב ְּבָכל ּתֶֹקף?"

 ְּתׁשּוָבתֹו ֶׁשל ָהַאֶּדֶר"ת הֹוִתיָרה אֹוָתם ִנְדָהִמים: "ַחָּיב ָאָדם ְלָבֵר
ַעל ָהָרָעה ְּכֵׁשם ֶׁשְּמָבֵר ַעל ַהּטֹוָבה", ִצֵּטט ִּבְפֵניֶהם ֶאת ַמֲאַמר 
ֲחָז"ל (ְּבָרכֹות ס ב), ְוהֹוִסיף: "ַּבְּגָמָרא ָׁשם ֵּבֲארּו ֶאת ַּכָּוַנת ַהַּמֲאָמר, 
ִׂשְמָחה  ְּבאֹוָתּה  ָעָליו  ַהָּבָאה  ָהָרָעה  ֶאת  ְלַקֵּבל  ָהָאָדם  ֶׁשחֹוַבת 

ֶׁשָהָיה ְמַקֵּבל ֶאת ַהּטֹוָבה.

ַּבִּׂשְמָחה  ִנְזַּכְרִּתי  ַמֲחַמִּדי,  ְּבִני  ֶׁשל  ִלְלָוָיתֹו  ָלֵצאת  ְּבבֹוִאי  ְוִהֵּנה, 

 ְלִפיָכ ֵליָדתֹו.  ַאַחר  'ֶׁשֶהֱחָינוּ'  ִּבְרַּכת  ֶאת  ֵּבַרְכִּתי  ֶׁשָּבּה  ַהְּגדֹוָלה 
ַּדְרַּגת  ְלאֹוָתּה  ַנְפִׁשי  ֶאת  ְלרֹוֵמם  ְוִהְתַאַּמְצִּתי  ְּבַחְדִרי  ִהְסַּתַּגְרִּתי 

ִׂשְמָחה ֶׁשָהְיָתה ִלי ָאז, ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ַהֲהָלָכה ָהֲאמּוָרה".

'ַׁשי ְלתֹוָרה' ח"א עמ' עב

ְּתִפַּלת ִׁשּכֹור ּתֹוֵעָבה
"ַיִין ְוֵׁשָכר ַאל ֵּתְׁשתְּ" (י ט)

ָּכ ָּדַרׁש ַרֵּבנּו ַיֲעקֹב ַּבַעל ַהּטּוִרים ְּבִהְלכֹות ְּתִפָּלה (או"ח סֹוף ִסיָמן 

ַהֲהָלָכה:  ֶׁשל  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ִהָּנן  ֵּתְׁשתְּ"  ַאל  "ְוֵׁשָכר  ַהִּמִּלים  צט): 
"ְוִאם ָׁשָתה ְּכֵדי ְרִביִעית ָאסּור ְלִהְתַּפֵּלל – ְּתִפַּלת ִׁשּכֹור ּתוֵֹעָבה".

ֶׁשַהּכֹל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו
"ְוֶׁשֶקץ ִיְהיּו ָלֶכם ִמְּבָׂשָרם א תֹאֵכלּו" (יא יא)

ֲהָלָכה ְמפֶֹרֶׁשת ִהיא (שו"ע או"ח קצו א-ב) ִּכי ָהאֹוֵכל ָּדָבר ִאּסּור ֵאינֹו 
ְמָבֵר א ְלָפָניו ְוא ְלַאֲחָריו, ֵּכיָון ֶׁשֲאִכיָלתֹו ִהיא ְּבִאּסּור ּו"ּובֵֹצעַ 
ֵּבֵר ִנֵאץ ה'" (ְּתִהִּלים י ג). ַא ִאם ָאַכל ֶאת ַהַּמֲאָכל ָהָאסּור ֵמֲחַמת 
ַהַּסָּכָנה ְמָבֵר, ֶׁשֵּכן ַאְדַרָּבה, ְמַקֵּים הּוא ַּבֲאִכיָלתֹו ֶאת ִמְצַות: "ָוַחי 

ָּבֶהם" (ַוִּיְקָרא יח ה).

ְּבִסְפרֹו ַהַּמְרִטיט 'ֲעֵלי ְמרֹורֹות' (עמ' 242) ִסֵּפר ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע 
מֶֹׁשה ַאֲהרֹוְנסֹון: "ִּביֵמי ַהּׁשֹוָאה ָהֲאֻּיָמה ִנְׁשַלְחִּתי ְלַאַחד ִמַּמֲחנֹות 
ָהֲעבֹוָדה ַהּנֹוָדִעים ְלִׁשְמָצה. ִמְּלַבד ֶׁשִהְׁשַּתְעְּבדּו ָהְרָׁשִעים ימ"ש 
ְלַאַחר  יֹום  ְּבָכל   ,ְוָכ רּוֵחנּו.  ֶאת  ִלְׁשּבֹר  ַאף  ַהָּללּו  ָּדֲאגּו  ְּבגּוֵפנּו, 
ִסיר  ֻהַּגׁש ְלָפֵנינּו  ַהְּמָפֶרֶכת,  ָהֲעבֹוָדה  ִמן  ֻמְרָעִבים  ָׁשִבים  ֶׁשָהִיינּו 

ַמְהִּביל ָמֵלא ְמַרק ִּפּגּוִלים.

ַאַחי  ִּכי  ִהְבַחְנִּתי  ְלָפֵנינּו,  ֻהַּגׁש  ֶזה  ֶׁשָּמָרק  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבַּפַעם 
ֶׁשַּתְכִריַע  ֲהָלָכה  יֹוַדַעת  ִּכְדמּות  ֵעיֵניֶהם,  ֶאת  ִּבי  ּתֹוִלים  ַהְּיהּוִדים 
 ַּבֲעבּוָרם ֶאת ַהָּסֵפק ַהּנֹוָרא ֶׁשִּקֵּנן ְּבִקְרָּבם. ְּבָיְדִעי ִּכי ַהָּדָבר ָּכרּו
ְּבַסָּכַנת ְנָפׁשֹות ֶׁשל ַמָּמׁש, ָנַטְלִּתי ְּבָיִדי ַּכף ָמָרק, ֵּבַרְכִּתי ְּבקֹול ָרם: 

'ֶׁשַהּכֹל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו' ְוָאַכְלִּתי ֶאת ְמָנִתי. ַאֲחַרי ָאְכלּו ֻּכָּלם.

ַמֲאָכלֹות  ַעל  ִּבְקִביעּות   ְלָבֵר ָרִציִתי  ֶׁשֹּלא  ֵּכיָון  ַהָּבִאים,  ַּבָּיִמים 
ֲאסּורֹות, ָנַהְגִּתי ִלּטֹל ְּתִחָּלה ַמֲאָכל ֶׁשל ֶהֵּתר ּוְלָבֵר ָעָליו: 'ֶׁשַהּכֹל 
ָלנּו,  ֶׁשֵאַרע  ָמה  ָּכל   – 'ֶׁשַהּכֹל'  ְּבִלִּבי:  ֶׁשִּכַּוְנִּתי   ּתֹו ִּבְדָברֹו',  ִנְהָיה 
ֲאִפּלוּ ָצָרה זֹו ֶׁשֻּמְכָרִחים ָאנּו ֶלֱאכֹל ִּפּגּוִלים ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ַנְפֵׁשנּו, 

'ִנְהָיה ִּבְדָברֹו' – ַנֲעָׂשה ִּבְרצֹון ה'".

ַהִּלּמּוד ִמַּבת ַהַּיֲעָנה
"ְוֵאת ַּבת ַהַּיֲעָנה" (יא טז)

ּכֵֹהן'  'ִׂשְפֵתי  ְּבֵׁשם  ֵהִביא  ַחִּיים)  ַּבֲעֵלי  ֲעַנף  ב'  (אֹות  ַּתְלִּפּיֹות'  ְּב'ִמְדַרׁש 
ֵּביַצת  ֶאת  ִלְתלֹות   – ָיִמיָמה  ִמָּיִמים  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהָיה  ַעִּתיק  ִמְנָהג 
ַּבת ַהַּיֲעָנה ְּבֵהיַכל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת. ּוֵבֵאר ָׁשם: ְּתכּוָנָתּה ֶׁשל ַּבת ַהַּיֲעָנה 
ִהיא ֶׁשְּמִטיָלה ֵּביֶציָה ְּבָמקֹום ָׁשמּור ְועֹוֶמֶדת ְּכֶנְגָּדן ְּבא ְלַהִּסיַח 
ַּדַעת ְלֶרַגע. ִּכי ִאם ַּתִּסיַח ַּדְעָּתּה ְולּו ְלֶרַגע, א ּתּוַכְלָנה ַהֵּביִצים 
ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ֵּביָצָתּה  ֶאת  ּתֹוִלים  ָהיּו   ְלִפיָכ ְלעֹוָלם.  ִלְפרֹות 
ַהְּסֻגָּלה  ִעַּקר  ִהיא  ַהְּתִמיִדית  ַהַּכָּוָנה   – ַּבְּתִפָּלה  ַאף  ִּכי  ְלַהְזִּכיֵרנּו 
ֶׁשְּתִפָּלֵתנּו ַּתֲעֶׂשה ֵּפרֹות; ֵיׁש ִלְדאֹג ֶׁשֹּלא ְיֵהא ָּדָבר ַהַּמְפִסיק ֵּביֵנינּו 
ְלָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֶׁשְּלָפָניו ָאנּו עֹוְמִדים ִּבְתִפָּלה ְוִעּמֹו ָאנּו ְמַדְּבִרים 

ִּבְלׁשֹון נֹוֵכַח: "ָּברּו ַאָּתה ה'". 

ִּכי  ְלַהְזִּכיֵרנּו  ָּבא  ַהָּדָבר  ַּתְלִּפּיֹות':  ַה'ִּמְדַרׁש  ֵּבֵאר  נֹוָסף  ְּבֹאֶפן 
ַהְׁשָּגָחתֹו ִיְתָּבַר ְנתּוָנה ָעֵלינּו ְּבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע ְלא ֶהְפֵסק; ְּכֵׁשם 
ְלַהְׁשִּגיַח  ִאָּמם  ַּתְפִסיק  ִאם  ְויֹאְבדּו  ִיְכלּו  ַהַּיֲעָנה  ַּבת  ֶשֶאְפרֹוֵחי 
ֲעֵליֶהם ְלֶרַגע, ָּכ ַּגם ַחֵּיינּו ְּתלּוִיים ַלֲחלּוִטין ְּבַהְׁשָּגַחת ה' ֶׁשֵאינֹו 

ֵמִסיר ֵמָעֵלינּו ֶאת ֵעיָניו ַאף ְלֶרַגע.

 ָּכ  ,ִיְתָּבַר ַלּבֹוֵרא  ֵּביֵנינּו  ּוְלַחֵּבר  ְלרֹוְמֵמנּו  ֲעׂשּוָיה  זֹו  ְיִדיָעה 
ֶׁשְּתִפּלֹוֵתינוּ ֵאָליו ֵּתָאַמְרָנה ְּבַכָּוָנה ְיֵתָרה ּוִמּתֹו ַהְרָּגָׁשה ְּפִניִמית 

ֵּכן  ַנֲעֶׂשה  ְוִאם  ִויׁשּוָעה",  ֶעְזָרה  ֵאין   ְוֶעְזָרְת  ֻעְּז ֶׁש"ִּמַּבְלֲעֵדי 
ְּבַוַּדאי ִיְתַקְּבלּו ְּתִפּלֹוֵתינוּ ְלָרצֹון.

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

ְּבָרָכה ְוָאֵמן
ְּבָפָרַׁשת ְׁשִמיִני צ"א ְּפסּוִקים ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ָאֵמן. ִמְּלַבד 
ְלַכְׁשרּות  ַהּנֹוְגעֹות  ַּבֲהָלכֹות  ִמְסַּתֶּיֶמת  זֹו  ָּפָרָׁשה  זֹאת, 
ַהַּמֲאָכִלים, ְוַאף 'ַמֲאָכל' ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן' – ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשֵאין 
ַּדי ֶׁשִּנְסַּתֵּפק ַּבְּבָרָכה ַעל ָהֲאִכיָלה, ֶאָּלא ָעֵלינּו ְלִהְׁשַּתֵּדל 

ֶׁשָּתִמיד ִיְהֶיה ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה ָאֵמן ַאַחר ִּבְרָכֵתנּו.

ְלִמְנַין  ַּבָּמסֹוָרה  ֶׁשָּנְתנּו  ַהִּסיָמן  ַאף  עֹוד:  ְלהֹוִסיף  ְוִנָּתן 
ֲעִנַּית  ַעל  ֶׁשַהַּמְקִּפיד  ְּכלֹוַמר  'ֶעֶבְדָיּה',  הּוא  ַהְּפסּוִקים 

'ָאֵמן' ִמְתַחֶּזֶקת ֱאמּוָנתֹו ְוִנְהֶיה ֶעֶבד ָי-ּה.
'ֱאמּוַנת ִיְצָחק' ח"ב עמ' לג

ַּגם ֲאִני ְמָבֵר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא 

ְּבָרָכה ְּבא ָאֵמן – ְּכַתְבִׁשיל ְּבא ֶמַלח
"ְּבָרָכה ְּבא ֲעִנַּית 'ָאֵמן' ִהיא ְּכַתְבִׁשיל ָּתֵפל ְּבא ֶמַלח. ּוְכִפי ֶׁשְּמַעט ֶמַלח ַהִּנָּתן 
ְּבַתְבִׁשיל, ֲאִפּלּו ִאם ָהָיה ָּגדֹול ְּביֹוֵתר, הֹוֵפ ֶאת ֻּכּלֹו ִלְמֻתָּקן ְוטֹוב, ַעד ֶׁשִּנְמָצא 
ֶׁשַהֶּמַלח הּוא ִעַּקר ַהַּתְבִׁשיל ַאף ֶׁשהּוא מּוָעט, ָּכ ָה'ָאֵמן' – הּוא מּוָעט ְוִעָּקר".

('ֶפַּתח ֵעיַנִים' ְלָר"מ ַאְׁשְּכָנִזי, ִנְדַּפס ְּבַסלֹוִניִקי ְׁשַנת ַׁש"ס)
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ֶּבן ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ָהָיה ַּגְבִריֵאל ְּביֹום ֶׁשָּפְרָצה ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה, ְּבי"ז ְלחֶֹדׁש ֱאלּול 
ַּתְרָצ"ט.

 ְּבֵבית ּדֹודֹו, ֲאִחי ִאּמֹו. ְּבַבִית ֶזה ָזָכה ְלִחּנּו ֵּכיָון ֶׁשִהְתַיֵּתם ְּבִגיל ָצִעיר ֵמהֹוָריו, ָּגַדל ְוִהְתַחֵּנ
ְיהּוִדי ָׁשְרִׁשי, ָספּוג ְּבַאֲהַבת ּתֹוָרה ּוְבִיְרַאת ָׁשַמִים, ֶׁשְּלָיִמים ִׁשֵּמׁש לֹו ָּבִסיס ֵאיָתן ְלַהְצָלָחתֹו 

ַּבְּיִׁשיָבה ַהְּגבֹוָהה ֶׁשָּבִעיר לֹוְמזֶ'ה.
ְוַהְתָמָדָתם  ַּבֲחִריפּוָתם  ֶׁשִהְצַטְּינוּ  ַהַּמְבִריִקים  ַהַּתְלִמיִדים  ֵּבין  ַּגְבִריֵאל  ִנְמָנה  זֹו  ִּביִׁשיָבה 
ַהְּגדֹוָלה. ַּבֵּלילֹות ָהָיה ֵמָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשָּסְגרּו ֶאת ַהְּגָמָרא, ּוַבְּבָקִרים ָהָיה ֵמָהִראׁשֹוִנים ֶׁשָּפְקדּו 
ֶאת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ָׁשם ֵהִכין ַעְצמֹו ִלְתִפָּלה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו, ַּבֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּכמֹוֶנה 

ָמעֹות ּוְבִלּמּוד ֲהָלָכה ּפֹוֶרה, ְּכָכל ֶׁשִהְסִּפיק ַהְּזַמן.
ִליָטא  ָעֵרי  ְלֵעֶבר  ִלְׁשעֹט  ַהָּנאִצית  ֶּגְרַמְנָיה  ֶׁשל  ָהַאִּדיר  ְצָבָאּה  ֵהֵחל  ַהִּמְלָחָמה  ְּכֶׁשָּפְרָצה 
ַעל  ּפֹוְסקֹות  ִּבְלִּתי  ַהְפָצצֹות  ִּבְדמּות  ַמְרִׁשיָמה,  ֲאִויִרית  ֶעְליֹונּות  ַמִּציג  ְּכֶׁשהּוא  ּוּפֹוִלין, 

ֶהָעִרים ְוַעל יֹוְׁשֵביֶהן.
ִמְּנׂשֹא.  ְּכֵבדֹות  ֲאֵבדֹות  ַאֲחֵריֶהן  ֶׁשָּגְררּו  ּפֹוְסקֹות  ִּבְלִּתי  ֵמַהְפָּגזֹות  ָסְבָלה  ָהִעיר  לֹוְמֶז'ה  ַּגם 

ַרִּבים ִמּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר ָמְצאּו ֶאת מֹוָתם ְּבַהְפָּגזֹות ֵאּלּו, ֵּביֵניֶהם ְיהּוִדים ַרִּבים.
ַהְּׁשמּועֹות ַעל ַהָּצָבא ַהֶּגְרָמִני ָהַאְכָזר ֶׁשעֹוֵמד ִלְכּבֹׁש ֶאת ָהִעיר ָזְרעּו ֶּבָהָלה ְּגדֹוָלה ְּבֶקֶרב 
ּתֹוָׁשֶביָה ַהְּיהּוִדים. ַהְּצִעיִרים ֶׁשָּבֶהם ִמֲהרּו ֶלֱארֹז ְמֵתי ְמַעט ִמַּטְלְטִלים ְוָלנּוס ִמְזָרָחה, ַּכָּמה 

ֶׁשּיֹוֵתר ָסמּו ַלְּגבּול ָהרּוִסי, ְּבִתְקָוה ֶׁשַעד ְלָׁשם א ָּתֵעז ַהַחָּיה ַהָּנאִצית ְלִהְתַקֵּדם.
ַּגם ַּגְבִריֵאל ָהָיה ֵּבין ַהִּנְמָלִטים. ַּבֲעַצת ּדֹודֹו ָׁשם ָּפָניו ְלֵעֶבר ָהֲעָיָרה ָּבָרנֹוִביץ', ְמקֹום ִמְׁשָּכָנּה 
ֶׁשל ְקִהָּלה ְיהּוִדית ְּגדֹוָלה, ֶׁשָּבּה ִקָּוה ְלַהְמִׁשי ִלְׁשקֹד ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ַעד ַיֲעבֹר 

ַזַעם.
ְּבִמְסֶּגֶרת ַהֶהְסֵּכם ֶׁשֶּנְחַּתם ְּבֵראִׁשית ַהִּמְלָחָמה ֵּבין ָהרּוִסים ַלֶּגְרָמִנים, ֻחְּלָקה ּפֹוִלין ִלְׁשֵני 
ֲחָלִקים, ּוָבָרנֹוִביץ' ָׁשְכָנה ַּבֵחֶלק ָהרּוִסי. ַהָּדָבר ֵהִביא ַלֲהָקַלת ָמה ְּבֶקֶרב ְיהּוִדי ָהִעיר, ֲאֶׁשר 
ַעל ַאף ֲחָׁשָׁשם ִמן ָהרּוִסים ֶׁשָעׂשּו ַהּכֹל ְּכֵדי ַלֲעקֹר ָּכל ִזיק ֶׁשל ַיֲהדּות ִמֶּקֶרב ְיהּוֵדי רּוְסָיה, 

.ֲֹחָׁשָׁשם ִמן ַהֶּגְרָמִנים ָהָיה ָּגדֹול ְלֵאין ֲער
ֶאת  ָּדָתם, א ַיַעְזבּו ְלֶרַגע  ַעל  ִאם ֵיָרְדפּו  ַּגם  ֶהְחִליטּו ִּכי  ְוַגְבִריֵאל ֵּביֵניֶהם,  ַהְּיִׁשיבֹות,  ְּבֵני 
ַהָּללּו  ִהְמִׁשיכּו  ַהַּכְפָרִני  ָהרּוִסי  ַהִּׁשְלטֹון  ַּתַחת  ַּגם  ְוָאֵכן,  ַהַחִּיים.  ַסם  ַהְּקדֹוָׁשה,  ַהּתֹוָרה 
ְּבִלּמּוָדם ַּבַּמְחֶּתֶרת, ְוא ִנְרְּתעּו ַּגם ַּכֲאֶׁשר ַּכָּמה ֵמֶהם ֶנֶעְצרּו ַלֲחִקיָרה ְוֻׁשְחְררּו ַּתַחת ַאְזָהָרה 

ִּכי ִאם יֹוִסיפּו ִלְלֹמד ִיָּׁשְלחּו ְלֶאֶרץ ְּגֵזָרה.
*

ְּבחֶֹרף ֶׁשל ְׁשַנת תש"ב ִהִּגיַע ַהֵּקץ ְלַׁשְלָוָתם ַהְּזַמִּנית ֶׁשל ְיהּוִדי ָּבָרנֹוִביץ' ְוַהְּסִביָבה. ִמְתֶקֶפת 
ֶּפַתע ֶׁשל ַהֶּגְרָמִנים ַעל ְּבִרית ַהּמֹוֲעצֹות ִחְּסָלה ְּבַאַחת ֶאת ַהָּׁשלֹום ַהְּמֻדֶּמה, ְוַגֵּלי ַהִּמְלָחָמה 

ָׁשְטפּו ְּבַאַחת ֶאת ִמְזַרח ֵאירֹוָּפה.
ַהַּמְפִציִצים ַהֶּגְרָמִנים ֵהֵחּלּו ְּבַהְפָּגזֹות ִׁשיָטִתּיֹות ַעל ָּבָרנֹוִביץ'. ְּכתֹוָצָאה ֵמֶהן ֶנֶהְרגּו ְמאֹות 
ְיהּוִדים. ְלנַֹכח ַהֶּבָהָלה ָהֲעצּוָמה ִמֲהרּו ַאְנֵׁשי ַהִּמְמָׁשל ְוַהָּצָבא ָהרּוִסי ִלְברֹחַ ְלעֶֹמק ַהֶּׁשַטח 

ָהרּוִסי, ָמה ֶׁשֵהִביא ְלָכ ֶׁשַרִּבים ִמּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר ִמֲהרּו ִלְברֹחַ ְּבִעְקבֹוֵתיֶהם ְּבֶבָהָלה.
ַעל ַיד ַּתֲחַנת ָהַרֶּכֶבת ָּבִעיר ֶנֶאְספּו ֲאָלִפים ְּכֶׁשְּצרֹורֹוֵתיֶהם ִּביֵדיֶהם. ְׁשמּוָעה ְמֻבֶּסֶסת ִּגְּלָתה 
ָלֶהם ִּכי ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש ֲעִתיִדים ָהרּוִסים ְלַהְפִּגיז ֶאת ְמִסּלֹות ַהַּבְרֶזל ְּכֵדי ְלַהְקׁשֹות ַעל ַהָּצָבא 
ָהַרֶּכֶבת  ַעל  ַלֲעלֹות  ַהּזֹוִכים  ֵּבין  ִלְהיֹות  ִּבְּקׁשּו  ֵאּלּו  ֲאָלִפים  רּוְסָיה.   ּתֹו ֶאל  ָלנּוַע  ַהֶּגְרָמִני 

ָהַאֲחרֹוָנה, ִּתְקָוָתם ַהְּיִחיָדה ְלִהָּׁשֵאר ַּבַחִּיים.
ִּבְקִריאֹות: "ִּפּקּוַח  ֲחֵברֹו  ְּבָיִדי  ִמְּׁשָנתֹו  ַּגְבִריֵאל  הּוַער  יֹום,  אֹותֹו  ֶׁשל  ֻמְקֶּדֶמת  ּבֶֹקר  ִּבְׁשַעת 
ֶנֶפׁש! קּום, ַּגְבִריֵאל! ָאנּו ֻמְכָרִחים ִלְברֹחַ, זֹו ַהִהְזַּדְּמנּות ָהַאֲחרֹוָנה ַּבֲעבּוֵרנּו ַלֲעׂשֹות זֹאת!" 
ַּגְבִריֵאל ִמֵהר ָלקּום ִמְּׁשָנתֹו, ְוִהְקִׁשיב ְלֶהְסֵּברֹו ַהָּבהּול ֶׁשל ֲחֵברֹו: "ַּבָּׁשָעה ַהְּקרֹוָבה ֲעִתיָדה 
ַהִּסּכּוי  ְוֶזהּו  ִכּּוּון,  ִמָּכל  ָעֵלינּו  סֹוְגִרים  ַהֶּגְרָמִנים  ָּבָרנֹוִביץ'.  ֶאת  ַלֲעזֹב  ָהַאֲחרֹוָנה  ָהַרֶּכֶבת 

ָהַאֲחרֹון ֶׁשָּלנּו ְלִהָּנֵצל".
ֶאָּלא ֶׁשַּגְבִריֵאל א ִמֵהר: "א ֵאֵצא ִלְפֵני ֶׁשֶאְתַּפֵּלל ַׁשֲחִרית", ָאַמר ְּבִבָּטחֹון, ְוִהְסִּביר: "ָׁשם, 

ָּבַרֶּכֶבת ָהֲעמּוָסה, ֵאין ָּכל ִסּכּוי ֶׁשַאְצִליַח ַלֲעׂשֹות זֹאת ְּבֶטֶרם ַיֲעבֹר ְזַמן ְּתִפָּלה".
"א  ַּגְבִריֵאל  ְּבֶׁשּלֹו:   ַא זֹאת,  ּדֹוֶחה  ֶנֶפׁש  ֶׁשִּפּקּוַח  ָסֵפק  ָּכל  ֵאין  ִּכי  ְלַׁשְכְנעֹו  ִנָּסה  ֶהָחֵבר 

ִהְפַסְדִּתי ֵמעֹוָלם ְּתִפָּלה ִּבְזַמָּנּה, ְוַגם ַהּיֹום א ֶאֱעֶׂשה זֹאת!"
א הֹוִעילּו ָּכל ַהִּׁשְכנּוִעים, ְוַלֲחֵברֹו ַהּטֹוב א נֹוְתָרה ָּכל ְּבֵרָרה. הּוא ָעַזב ֶאת ַּגְבִריֵאל ְלַנְפׁשֹו 
ּוִמֵהר ָלרּוץ ֶאל ַּתֲחַנת ָהַרֶּכֶבת, ָׁשם ִהְסִּפיק ְלִהָּדֵחס ַלָּקרֹון ֶהָעמּוס ַּבְּׁשִנָּיה ָהַאֲחרֹוָנה ִלְפֵני 

ֶׁשָעְזָבה ָהַרֶּכֶבת ֶאת ַהַּתֲחָנה.
*

ֵּביְנַתִים, ְּבִקיטֹונֹו ַהַּדל, ִהְתַעֵּטר ַּגְבִריֵאל ַּבְּתִפִּלין ַהְּקדֹוׁשֹות. ַהַּמָּצב ַהּנֹוָאׁש ֶׁשּבֹו ָהָיה ָׁשרּוי 
ְמֵלָאה  ִּבְתִפָּלה  ָׁשַקע  ְוהּוא  ִלּבֹו,  ֶאת  ָׁשַבר  נֹוָדע  ֲהלֹוא  ֵמֶהָעִתיד  ַהַּפַחד  אֹותֹו,  ַּגם  ִהְלִחיץ 

ִּבְדָמעֹות.
ְּבִסּיּום ַהְּתִפָּלה ָנַׁשק ַּגְבִריֵאל ַלְּתִפִּלין, ָטַמן אֹוָתן ְּבַתְרִמילֹו ּוִמֵהר ַאף הּוא ְלַתֲחַנת ָהַרֶּכֶבת. 
הּוא  ִהְׁשַּתְּדלּות  ְּבֶגֶדר   ַא ַהַּתֲחָנה,  ֶאת  ָעְזָבה  ְּכָבר  ָהַאֲחרֹוָנה  ֶׁשָהַרֶּכֶבת  ֵהִבין  ִלּבֹו  ְּבֵסֶתר 

ִהְתַעֵּקׁש ְלַנּסֹות.
ָהֲאָנִׁשים  ַעְׂשרֹות  ֶׁשל  ְוַהְּמֻפָחד  ֶהָעגּום  ְּפֵניֶהם  ְּבֵסֶבר  ְוִהְבִחין  ָהַרֶּכֶבת  ְלַתֲחַנת  ְּכֶׁשִהִּגיַע 
ֶׁשּנֹוְתרּו ָּבּה, ֵהִבין ִּכי ָאֵכן ִסּכּויוֹ ָאַבד. ָהַרֶּכֶבת ָהַאֲחרֹוָנה ָעְזָבה, ְוָהרּוִסים עֹוְמִדים ְלפֹוֵצץ 

ֶאת ַהְּמִסָּלה ּוַבד ְּבַבד ְלַנֵּפץ ֶאת ְׁשֵאִרּיֹות ִסּכּוֵייֶהם ִלְׂשרֹד.
ַּגְבִריֵאל ֵהֵחל ְלָׂשֵר ֶאת ַרְגָליו ְּבֶעֶצב ֶאל ִמחּוץ ַלַּתֲחָנה, ַא ַיַחד ִעם זֹאת ָׂשם ִמְבָטחֹו ַּבה' 

ִיְתָּבַר ֶׁשֹּלא ַיַעְזֵבנּו ַּגם ָּבֵעת ַהּזֹאת.
ֶאת  ִהְרִעיָדה  ָׁשם  ֵמֵאי  ֶׁשִהִּגיָעה  ַרֶּכֶבת  ֶׁשל  ַעָּזה  ְצִפיָרה  ֵיָאֵמן.  ַהִּבְלִּתי  ִהְתַרֵחׁש  ּוְלֶפַתע 
ַהְּלָבבֹות ְּבִתְקָוה. ְּבָכל ּכֹחֹוֵתיֶהם נֹוְפפּו ַהּנֹוְכִחים ְלֵעֶבר ַנַהג ַהַּקָּטר ְּבִתְקָוה ֶׁשַּיֲעצֹר, ְוָאֵכן, 

ָהַרֶּכֶבת ָעְצָרה ְּבַאַחת.
ָהְיָתה זֹו ַרֶּכֶבת ַּבת ְקרֹונֹות ּבֹוְדִדים ֶׁשָעְבָרה ַּבָּמקֹום ְּבַהְׁשָּגָחה ִמָּׁשַמִים. ַהּנֹוְסִעים ַהְּמַעִּטים 

ִמֲהרּו ַלֲעלֹות ָעֶליָה ְוזֹו ֵהִאיָצה ֶאת ְמִהירּוָתּה ֶאל ַמֲעַמֵּקי רּוְסָיה ַהּסֹוְבֶיִטית.
ֶׁשֹּלא  ַלּבֹוֵרא  הֹוָדָיה  ְּתִפַּלת  ִמְּללּו  ְׂשָפָתיו  רֹוֲעדֹות,  ְּבִבְרַּכִים  ַּגְבִריֵאל  ָיַׁשב  ָהַרֶּכֶבת   ְּבתֹו
ֲעָזבֹו ַּגם ָּבֵעת ַהּזֹאת, ְוָׁשַלח ֶאת ִנּסֹו ְּבִדּיּוק ַּבְּזַמן ַהִּנְצָר, ּוַבד ְּבַבד ִּבֵּקׁש ַעל ֶהָעִתיד ַהּלֹו ט 

ַּבֲעָרֶפל.
ְּכתֹוָצָאה  ַּגְבִריֵאל  ֶׁשֶהְחִמיץ  ַהּקֹוֶדֶמת,  ָהַרֶּכֶבת  ַהֵּנס:  ּגֶֹדל  לֹו  ִהְתָּבֵרר  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָׁשעֹות 
ֵמִהְתַעְּקׁשּותֹו ַעל ְּתִפָּלה ִּבְזַמָּנּה, ֻהְפְצָצה ְלָכל ָאְרָּכּה ִמְּמטֹוֵסי ַהָּצָבא ַהֶּגְרָמִני ְּבעֹוְבָרּה ַעל 

ְּפֵני ֶּגֶׁשר ֶׁשָחָצה ָנָהר ָרָחב.
ִּבְלַבד  ְמַעִּטים  ַהָּנָהר.  ֵמי   ְלתֹו נֹוְסֶעיָה  ַעל  ָהַרֶּכֶבת  ֶאת  ַאֲחָריו   ּוָמַׁש ְּבַאַחת  ָקַרס  ַהֶּגֶׁשר 

ָׂשְרדּו.
ִּגָּלה  ָׁשם  מֹוַלְדּתֹו,  ְלִעיר  ְּפִליִטים  ַּכָּמה  ִעם  ַּגְבִריֵאל  ָׁשב  ַהִּמְלָחָמה  ֶׁשִהְסַּתְּיָמה  ְלַאַחר 

ְלֶחְרָדתֹו ִּכי נֹוַתר ִּכְמַעט ְלַבּדֹו ִמָּכל ְּבֵני לֹוְמֶז'ה.
ֵּכיָון ֶׁשּנֹוַתר ְלא ָקרֹוב ְוגֹוֵאל ִמֵהר ַלֲעזֹב ֶאת ָהֲאָדָמה ָהֲארּוָרה, ּוְלַאַחר ִּגְלּגּוִלים ַרִּבים ִהִּגיַע 

ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ְוֵהִקים ָּבּה ַּבִית ּוִמְׁשָּפָחה ְלִתְפֶאֶרת.
ְּבֶמֶׁש ַעְׂשרֹות ַהָּׁשִנים ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְקִּפיד ֶלֱאסֹף ְּבָכל ָׁשָנה ֶאת ֶצֱאָצָאיו ִלְסעּוַדת הֹוָדָיה, 
ֶׁשָּבּה ּגֹוֵלל ִּבְדָמעֹות ֶאת ִסּפּור ֵנס ַהָּצָלתֹו ַהִּפְלִאי, ּתֹו ֶׁשהּוא ְמַנֵּצל ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ְלַחְּזָקם 

ְּבַהְקָּפָדה ַעל ְּתִפָּלה ִּבְזַמָּנּה, ַהְקָּפָדה ֶׁשִהִּציָלה ֶאת ַחָּייו ִמָּמֶות ָּבטּוַח.
'מּוָסף שב"ק' ְּבַהֲעְתָך תשנ"ח

ַהּנֹוֵתן ַלָּיֵעף ּכַֹח
"ֲהלֹוא ָיַדְעָּת ִאם א ָׁשַמְעָּת ֱאקֵי עֹוָלם ה' ּבֹוֵרא ְקצֹות ָהָאֶרץ א ִייַעף ְוא ִייָגע ֵאין ֵחֶקר ִלְתבּוָנתֹו; נֵֹתן ַלָּיֵעף 
ּכֹחַ ּוְלֵאין אֹוִנים ָעְצָמה ַיְרֶּבה; ְוִיֲעפּו ְנָעִרים ְוִיָגעּו ּוַבחּוִרים ָּכׁשֹול ִיָּכֵׁשלּו; ְוקֹויֵ ה' ַיֲחִליפּו כֹחַ ַיֲעלּו ֵאֶבר ַּכְּנָׁשִרים 

ָירּוצּו ְוא ִייָגעּו ֵיְלכּו ְוא ִייָעפוּ" (ְיַׁשְעָיהּו מ כח-לא).

ְּבָכל יֹום ָויֹום עֹוְבִרים ַעל ָהָאָדם ְמאָֹרעֹות ׁשֹוִנים ּוְמֻׁשִּנים ַהַּמְׁשִּפיִעים ַעל ַמַּצב רּוחֹו ְוחֶֹזק ַנְפׁשֹו, ְוִאְלָמֵלא ָהָיה 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַחֵּדׁש ּוַמְחִליף ֶאת ּכֹחוֹ, א ָהָיה הּוא ְמֻסָּגל ְלַהְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ַהָּבא.

ְלֵׁשיָנה  ְוִטְרדֹוָתיו  ַהּיֹום  ֵמֲעַמל  ַלְיָלה  ְּבָכל  ִלְפרֹׁש  ָהֶאְפָׁשרּות  ֶאת  ָלנּו  ֶׁשָּנַתן   ְּבָכ ה'  ִעָּמנּו  ָעָׂשה  ָּגדֹול  ֶחֶסד 
ַמְרִּגיָעה וְמַחֶּדֶׁשת ּכֹחַ, ְּכֵדי ֶׁשַּבּבֶֹקר ֶׁשְּלָמֳחַרת נּוַכל ָלקּום ַרֲעַנִּנים ּוְרגּוִעים –  מּוָכִנים ְלַהְמִׁשי ְליֹום ָחָדׁש 

ָּגדּוׁש ְּבתֹוָרה ּוְבִמְצוֹות.

 ַּבַעל 'ְּבֵני ִיָּׂששָכר' (ַמַאְמֵרי ַהַּׁשָּבתֹות י ו) ֵהִביא ְּבֵׁשם ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִּפיְנָחס ִמָּקאִריץ, ִּכי ְלָכל ַהִּנְבָרִאים ֵיׁש צֶֹר
ְּבֵׁשָנה, ּוְכָכל ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ַחּיּות ְמֻרָּבה ָּכ ְזקּוִקים ֵהם ְלֵׁשָנה ַרָּבה יֹוֵתר. ָלֵכן ָהָאָדם ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַחּיּות ְמֻרָּבה ּוְנָׁשָמה 
ְּגבֹוָהה ִמָּכל ַהִּנְבָרִאים, ָזקּוק ְלֵׁשָנה ַרָּבה ִמֻּכָּלם, ִּכי ִּבְזַמן ַהֵּׁשָנה ֵמָחָדׁש ַהּבֹוֵרא ֶאת ַנְפׁשֹו ּוַמְׁשִּפיַע ָעֶליָה ִמן 

ַהּנַֹעם ָהֶעְליֹון [ּוְלִפיָכ ְּבַׁשָּבת ֶׁשּנֹוֶסֶפת ְנָׁשָמה ְיֵתָרה ָאְמרּו (ַיְלקּוט ְראּוֵבִני ָוֶאְתַחַּנן): 'ֵׁשָנה ְּבַׁשָּבת ַּתֲענּוג'].

ֵמָעָמל  ַלְיָלה  ְּבָכל  ָלנּוַח  ָלנּו  ֶׁשִאְפֵׁשר  ַהָּגדֹול,  ַחְסּדֹו  ַעל   ִיְתָּבַר ַלּבֹוֵרא  מֹוִדים  ָאנּו  ּכַֹח'  ַלָּיֵעף  'ַהּנֹוֵתן  ְּבִבְרַּכת 
ְוטַֹרח ַהּיֹום ֶׁשְּלָפָניו (ֵּבית יֹוֵסף ִסיָמן מו ְּבֵׁשם ּכְֹלּבֹו), ְוַעל ֶׁשֵהִׁשיב ְלגּוֵפנּו ֶאת ַהְּנָׁשָמה ֶׁשָהְיָתה ֲעֵיָפה ִמּיֹום ָהֶאְתמֹול, 

ְּכֶׁשִהיא ְׁשֵקָטה ּוְׁשֵלָוה (טּור או"ח סי' מו).

ְּכתּוָבה  ֶׁשְּמָצָאּה  ֵהִביא  מו)  (או"ח  [ּוַבּטּור  ַּבְּגָמָרא  ֻהְזְּכָרה  ֶׁשֹּלא  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ִמֵּבין  ַהְּיִחיָדה  ִהָּנּה  זֹו  ְּבָרָכה 
ְּבִסּדּוֵרי ַאְׁשְּכַנז] ּוְלִפיָכ ַּב'ֻּׁשְלָחן ָערּו' (ָׁשם ס"ו) ָּפַסק ֶׁשֹּלא ְלָאְמָרּה (ְוַעֵּין במג"א סי"ב). ַא ָּכַתב ָהַרמָּ"א ֶׁשְּבֶקֶרב 
ְּתׁשּוָבה'  ּובְ'ַׁשֲעֵרי  ָהַאֲחרֹוִנים.  ְּבֵׁשם  כא)  (ס"ק  ְּברּוָרה'  ַה'ִּמְׁשָנה  ִהְכִריַע  ְוֵכן  ְלָאְמָרּה,  ַהִּמְנָהג  ָּפַׁשט  ָהַאְׁשְּכָנִזים 

(ָׁשם) ֵהִביא ֶׁשַאף ְלַדַעת ָהֲאִר"י ֵיׁש ְלָאְמָרּה, ְוָכַתב ֶׁשְּבַוַּדאי ַעל ִּפי רּוַח ַהּקֶֹדׁש ֶנֱאָמר לֹו ַהָּדָבר.

ְּב'ֻׁשְלָחן ָערּו ַהְּגַר"ז' (מו ֵא) ֵהִביא ֶׁשָאְמָנם ְּבָרָכה זֹו א ֻהְזְּכָרה ַּבְּגָמָרא, ַא ְּבדֹורֹות ַהְּגאֹוִנים, ְלַאַחר ֲחִתיַמת 
ַהַּתְלמּוד, ֵּכיָון ֶׁשָּיְרָדה ְּתִׁשיׁשּות ּכֹחַ ְלעֹוָלם, ֻהְצְרכוּ ְלַתֵּקן ְּבָרָכה זֹו ְּכֵדי ְלהֹודֹות ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ַחְסּדֹו 

ַהָּגדֹול ֶׁשְּמַחֵּדׁש ּכֵֹחנּו ְּבָכל ּבֶֹקר.

ְוָכַתב ְּב'עֹוַלת ָּתִמיד': "עֹוד ְיַכֵּון ָּבּה ָלֵתת הֹוָדָאה ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ַעל ֶׁשַּכָּמה ְּפָעִמים ֶׁשַּמְרִּגיׁש ָהָאָדם ֻחְלָׁשה 
ַוֲעֵיפּות, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא נֹוֵתן לֹו ּכֹחַ ְועֹוֵזר לֹו ַלֲעׂשֹות ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּדָבִרים ַהִּנְצָרִכים לֹו ְמאֹד, ֵהן ְּברּוָחִנּיּות 
ְוֵהן ְּבַגְׁשִמּיּות. ּוַמָּמׁש רֹוֶאה ְּבחּוׁש ֵאי ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא עֹוֶׂשה ִעּמֹו חּוץ ְלֶדֶר ַהֶּטַבע... ָּברּו ַהּנֹוֵתן ַלָּיֵעף 

ּכֹחַ ּוְלֵאין אֹוִנים ָעְצָמה ַיְרֶּבה".

ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה
 ,ַעל ָּכל ַהְּתכּונֹות ַהּטֹובֹות ְוַהּמֹוִעילֹות ֶׁשִּקַּבְלנּו ְּכַמְּתַנת ִחָּנם ִמָּידֹו ִיְתָּבַר ַאַחר ֶׁשִסַּיְמנּו ְלהֹודֹות ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר
ְמַסְּיִמים ָאנּו ֶאת ֵסֶדר ַהְּבָרכֹות ּופֹוְתִחים ֶאת ַהּיֹום ִּבְבָרָכה ְמֻיֶחֶדת, ִּבְרַּכת 'ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה', ֶׁשָּבּה ָאנּו מֹוִדים ַעל 
ֶׁשַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ָנַתן ְּבָיֵדינּו ֶאת ַהְּיֹכֶלת ֵלָהנֹות ַּבּצּוָרה ַהְּנכֹוָנה ְוָהְראּוָיה ְּביֹוֵתר ִמָּכל ַהַּמָּתנֹות ַהּטֹובֹות ֶׁשָחַנן 

אֹוָתנּו. 

ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות (ְּבָרכֹות מו א ד"ה כל) ֵּבֲארּו ֶׁשְּבָרָכה זֹו ִנְתְקָנה ַעל ָּכ ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמֲעִביר ֶאת ַהֵּׁשָנה 
ִמן ָהָאָדם ּוְמַחֵּדׁש ֶאת ּכֹחוֹ, ְּכִדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש (ְּבֵראִׁשית ַרָּבה עח א) ַעל ַהָּפסּוק (ֵאיָכה ג כג): "ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים ַרָּבה 
ַרָּבה   ֶׁשֱאמּוָנְת יֹוְדִעים  ָאנּו  ּובֶֹקר  ּבֶֹקר  ְּבָכל  ְמַחְּדֵׁשנוּ  ֶׁשַאָּתה  ַעל  ַאָּבא,  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  "ָאַמר   –  "ֱאמּוָנֶת

ְלַהֲחיֹות ָלנּו ֶאת ַהֵּמִתים".

ְמֻסָּגל  ָהָיה  א  ֲהֵרי  ַהּיֹום,  ָּכל   ֶמֶׁש ִמְתַנְמֵנם  ָהָאָדם  ָהָיה  ִאּלּו  ָזָצ"ל:  ִמִּמיר  ַהֵּלִוי  ְיֻרַחם  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֵּבֵאר   ְוָכ
ֶׁשֲאִפּלוּ  ַעד  ְלַגְמֵרי,  ַהֵּׁשָנה  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ֶׁשֶהֱעִביר  הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ְלהֹודֹות  ָעָליו  ַּכָּמה  ֵּכן,  ִאם  ְּכלּום.  ַלֲעׂשֹות 

ִנְמנּום ַקל ֵאינֹו ּתֹוְפסֹו ְּבֶאְמַצע ֲעַמל יֹומֹו ('ִחְקֵרי ֵלב' עמ' קסח).

ִמְּלַבד זֹאת, ָּכְתבּו ָהִראׁשֹוִנים, ִּכי ִּבְבָרָכה זֹו ָאנּו מֹוִדים ַּגם ַעל ֶעֶצם ַהּתֹוֶעֶלת ֶׁשֵּיׁש ַּבֵּׁשָנה, ֵהן ִלְמנּוָחה ּוַמְרּגֹוַע 
ְוֵהן ִלְבִריאּות ַהּגּוף, ֶׁשֵּכן ִּבְׁשַעת ַהֵּׁשָנה ַהָּמזֹון ִמְתַעֵּכל טֹוב יֹוֵתר, ְוַהּגּוף ֻּכּלֹו ַמְבִריא ּוִמְתַחֵּזק (ֵסֶפר ַהּכְֹלּבוֹ, ֱהִביאֹו 

ַה'ַּבִית יֹוֵסף' או"ח מו).

ֵּבין ֵׁשָנה ִלְתנּוָמה
ְלֵעיָני  ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ד): "ִאם  קלב  (ְּתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ְלׁשֹון  ִּפי  ַעל  ְוהּוא  ּו'ְתנּוָמה',  'ֵׁשָנה'  ְלׁשֹון  הּוְבאּו  ַהְּבָרָכה  ְּבֻנַּסח 
ְלַעְפַעַּפי ְּתנּוָמה". ּוֵבאּור ַהִחּלּוק הּוא: ָהָאָדם ֵאינֹו ִמְתעֹוֵרר ִמְּׁשָנתֹו ְּבַבת ַאַחת; ֶאָּלא ִּבְתִחָּלה ִמְתעֹוֵרר ּגּופֹו 
ִמן ַהֵּׁשָנה ָהֲעֻמָּקה ְוֵאיָבָריו ַמְתִחיִלים ָלׁשּוב ִלְפִעילּות, ּוְלַבּסֹוף ָסָרה ִמֶּמּנּו ַהֵּׁשָנה ְלַגְמֵרי ְוהּוא ְמֻסָּגל ְלַהְתִחיל 

ַּבֲעבֹוַדת ַהּיֹום.

ּוְכֵעין ֶזה ֵּבֲארּו ֲחָכִמים (ְּפָסִחים קכ ב): 'ִמְתַנְמֵנם' הּוא ִמי ֶׁשּקֹוְרִאים לֹו ְועֹוֶנה, ַא ְּכֶׁשּׁשֹוֲאִלים ִמֶּמּנּו ְסָבָרא א 
יֹוֵדַע ַלֲענֹות ַעד ֶׁשַּיְזִּכירּו לֹו אֹוָתּה.

ְלִפיָכ, ַאף ֶׁשְּכָבר הֹוִדינּו ְלֵעיל ְּבִבְרַּכת 'ּפֹוֵקַח ִעְּוִרים' ַעל ְּפִקיַחת ָהֵעיַנִים, ָּכֵעת ָאנּו מֹוִדים ַעל ַהִהְתעֹוְררּות 
 ְלׁשֹון ַהְּבָרָכה ִהיא: "ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה ֵמֵעיָני ּוְתנּוָמה ֵמַעְפַעָּפי" – ִּבְתִחָּלה ֶהֱעִביר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ַהֻּמְחֶלֶטת, ּוְלִפיָכ
הּוא ֵמֵעיֵננּו [ֶחְלָקה ַהְּפִניִמי ֶׁשל ָהַעִין] ֶאת ַהֵּׁשָנה ָהֲעֻמָּקה, ַא ֲעַדִין ָהִיינּו ְׁשרּוִיים ְּבַמָּצב ֶׁשל 'ְּתנּוָמה' ַקָּלה, 
ֵמַעְפַעֵּפנּו  ַהְּתנּוָמה  ֶאת  ַּגם  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשֶהֱעִביר  ַעד  ַהּצֶֹרְך,  ֵּדי  ְצלּולֹות  ָהיּו  א  ֶׁשַּמְחְׁשבֹוֵתינּו  ִמְּפֵני 

[ֶחְלָקּה ַהִחיצֹוִני ֶׁשל ָהַעִין] (ֵּבאּור ַהְגָּר"א ִמְׁשֵלי ו ד; ִסּדּור 'ִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל' - ִׂשיַח ִיְצָחק).

ִּבְרַּכת 'ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה' ּפֹוַתַחת ְּבהֹוָדָאה, ּוִמְסַּתֶּיֶמת ְּבַבָּקָׁשה ֲאֻרָּכה 'ְיִהי ָרצֹון...', ְוָכְתבּו ַהּפֹוְסִקים (ׁשוּ"ַע או"ח מו 
א) ִּכי ֵיׁש ְלַהְסִמי ָּבּה ֶאת ַההֹוָדָאה ַלַּבָּקָׁשה, ָּכ ֶׁשְּׁשֵּתיֶהן ַיַחד ֵּתָחַׁשְבָנה ִּכְבָרָכה ַאַחת ֲאֻרָּכה ַהּפֹוַתַחת ְּב'ָברּוךְ' 

ּוִמְסַּתֶּיֶמת ְּב'ָברּוךְ'.

'ַהַּמֲעִביר  'עֹוד יֹוֵסף ַחי' (ַוֵּיֶׁשב י): ִאם רֹוֶאה ָאָדם ִּבְׁשַעת ִּבְרַּכת  ַהְנָהָגה ְמַעְנֶיֶנת ָּכַתב ַרֵּבנּו יֹוֵסף ַחִּיים ְּבִסְפרֹו 
ֵׁשָנה' ֶׁשהּוא ֲעַדִין ָמצּוי ְּבַמָּצב ֶׁשל ִנְמנּום, ּוְׁשָנתֹו א ָסָרה ֵמָעָליו ְלַגְמֵרי, ָעָליו ְלַהְמִּתין ִמְּלָבְרָכּה ַעד ֶׁשַּתֲעבֹר 

ְׁשָנתֹו ַלֲחלּוִטין, ְוַרק ָאז ְיָבְרָכּה.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
ִּבְזכּות "ְזַמן ְּתִפָּלה"

ע ַמעּתַ ט וום  ַמּבָ פפּפּ ססִסִ ם
ּת "זמן ָנה'  ֲעִביר ׁשֵ ֵעף ּכַֹח' ְו'ַהּמַ ְרכֹות 'ַהּנֹוֵתן ַלּיָ ּבִ

"ן) ֶרת ָהַרְמּבָ מֹו. (ִאּגֶ ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


