
ת ֶלְך ְלָך ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתִפָּלה ְּבִהְתַחְּדׁשּות יֹום יֹוִמית
"ֶל ְל ֵמַאְרְצ ּוִמּמֹוַלְדְּת" (יב א)

ָּדַרׁש ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ִמִּוויְסִקיט, ִמַּתְלִמיֵדי ָהַרִּבי ִמּקֹוְצק:

ְּבֶגֶׁשת ָהָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל, ְמֻצֶּוה הּוא: "ֶל ְל ֵמַאְרְצ ּוִמּמֹוַלְדְּת" – ֵצא 
ַהָּׂשָפה  ִמן  ה'  ִלְפֵני  ְלִהְתַּפֵּלל   ְל ַהּגֹוֵרם  ָהַאְרִצי   ִמִּטְבֲע ְוִהְתרֹוֵמם 
 ְוִהְתַּפֵּלל ֵמעֶֹמק ִלְּב ,["ִמּמֹוַלְדְּת"] 'ְוַלחּוץ ְּכ'ִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה
ֻמְבָטח  ֵּכן  ַּתֲעֶׂשה  ִאם  יֹוִמית.  יֹום  ּוְבִהְתַחְּדׁשּות  ְּבִהְתעֹוְררּות  ְּבַכָּוָנה, 

'ֵאזֹור ֵאִלָּיהּו'ַאָּתה ֶׁשְּתִפָּלְת ַּתֲעֶׂשה ֵּפרֹות. 

'ֱאֵקי ַיֲעקֹב' ְוא 'ֱאֵקי ִיְׂשָרֵאל'
"ְוֶאֶעְׂש ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכ ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמ" (יב ב)

ְידּוָעה ִהיא ַהְּׁשֵאָלה, ִמְּפֵני ָמה ַמְזִּכיִרים ָאנּו ִּבְתִפַּלת 'ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה': 
'ֱאֵקי ַיֲעקֹב' ְוא 'ֱאֵקי ִיְׂשָרֵאל', ַוֲהֵרי ַהָּכתּוב אֹוֵמר (ְּבֵראִׁשית לה י): 

"א ִיָּקֵרא ִׁשְמ עֹוד ַיֲעקֹב ִּכי ִאם ִיְׂשָרֵאל"?

ֵּבֵאר ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ֵמאֹוְסְטרֹוּפֹוִלי:

ְמִכיִלים  ֶׁשֵהם  ִנְמָצא  ַיַחד,  ְוָהִאָּמהֹות  ָהָאבֹות  ְׁשמֹות  ֶאת  ְנָצֵרף  ִאם 
ֶעְׂשִרים ְוֵׁשׁש אֹוִתּיֹות ְּכִמְנַין ֵׁשם ֲהָוָי"ה, ַא ִאּלּו ָהִיינּו ְמַכִּנים ֶאת ַיֲעקֹב 

'ִיְׂשָרֵאל', ִנְמֵצאת אֹות ַאַחת ְיֵתָרה ַעל ִמְנָין ֶזה.

ְלִפי ֶזה ֵּבֵאר ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ֶאת ֵּפרּוׁש ַרִׁש"י ְּבָפָרָׁשֵתנּו ִלְבָרָכה ֶׁשֶּנֶאְמָרה 
ְלַאְבָרָהם: "ַוֲאַגְּדָלה 

ֶׁשל  ְׁשמֹו  ָהָיה  א  ִאּלּו  ִּכי  ַיֲעקֹב'",  'ֱאֵקי  ֶׁשאֹוְמִרים  "ֶזהּו   –  "ְׁשֶמ
 ַא 'ִיְׂשָרֵאל',  ְלִהָּקֵרא  'ַיֲעקֹב'  ָהָיה  ָיכֹול  ְל'ַאְבָרָהם',  ִמְתַּגֵּדל  'ַאְבָרם' 
'ִיְׂשָרֵאל'  ָהָיה  ֻמְכָרח  ַאְבָרָהם,  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ַעל  אֹות  ֶׁשּנֹוְסָפה  ִמּׁשּום 
ָהָאבֹות  ְׁשמֹות  ְּבֵצרּוף  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  'ַיֲעקֹב',  ּוְלִהָּקֵרא   ְלַהְמִׁשי

ְוָהִאָּמהֹות יֹוֵתר ֵמֶעְׂשִרים ְוֵׁשׁש אֹוִתּיֹות.
'ִניצֹוֵצי ִׁשְמׁשֹון'

ֶרֶמז ִליסֹוד ֻמְפָלא ֶזה הֹוִסיף ְוָדַרׁש ַרִּבי ְיַׁשְעָיה מּוְשַׁקט ִמְּפָרָגא ִמְּלׁשֹון 
ַהָּכתּוב ִּבְתִהִּלים (קכד א): "לּוֵלי הוי"ה ֶׁשָהָיה ָלנּו יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל" 
– ִאְלָמֵלא ָהָיה ָלנּו ַהּצֶֹר ְלַהְׁשִלים ְּבאֹוִתּיֹות ְׁשמֹות ָהָאבֹות ֶאת ֵׁשם 
ְּבֵׁשם  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ֶׁשל  ִראׁשֹוָנה  ִּבְבָרָכה  ִמְׁשַּתְּמִׁשים  ָהִיינּו  ֲהָוָי"ה, 

'ִיְׂשָרֵאל'.
'ָראֵׁשי ְבָׂשִמים'

ַאְבָרָהם ָאִבינּו ַמְׁשִלים ִמְנָין ַל'ֲחִתיָמה'
"ֶוְהֵיה ְּבָרָכה" (יב ב)

"'ֶוְהֵיה ְּבָרָכה' – ְּב חֹוְתִמין ְוא ָּבֶהם" (ַרִׁש"י).

ֶׁשִהְתַרֵחׁש  ֻמְפָלא  ה  ַמֲעֹשֶ הּוָבא  פ"י)  ג  (ַהְקָּדָמה   'ַהֶּמֶל 'ֵעֶמק  ְּבֵסֶפר 
ְּבֶחְברֹון ִּביֵמי ֶקֶדם:

ֲחִסיִדים  ְמַעט  ְמֵתי  ִאם  ִּכי  ֶחְברֹון  ָּבִעיר  ָּדרּו  א  ָׁשִנים  ְמאֹות  ִלְפֵני 
ּוְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון, ּוְכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָמצּוי ָלֶהם ִמְנָין ְּבַׁשָּבתֹות ּוְבָיִמים טֹוִבים 

ָהיּו ָּבִאים ַּכָּמה ִמְּבֵני ַהְּכָפִרים ַהְּסמּוִכים ְלַהְׁשִלים ָלֶהם ִמְנָין.

ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ִהִּגיעּו  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ֵמַעְרֵבי  ְּבַאַחד 
ִהְתַמְּלאּו  ַּכְּמֻצֶּפה,  ִהִּגיעּו  א  ַהְּכָפִרים  ְּבֵני  ִּכי  ְלֶחְרָדָתם  ּוְכֶׁשִהְבִחינּו 
ַעד  ָּפִנים  ָהדּור  ְיהּוִדי  ֵׂשיָבה,  ִאיׁש  ַלָּמקֹום  ִנְכַנס  ְלֶפַתע  ַרב.  ְּבַצַער 
ִלְמאֹד, ּוְבא אֶֹמר ּוְדָבִרים ִהְצָטֵרף ִעָּמם ַלְּתִפָּלה ְוא ָעַזב ֶאת ַהָּמקֹום 
ַעד ְלִסּיּום ְּתִפַּלת ְנִעיָלה ֶׁשְּלָמֳחַרת, ָאז ֶנֱעַלם ּוָפַרח ְּכא ָהָיה. ְלַאַחר 
ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶאָּלא  ָהָיה  א  ָזֵקן  אֹותֹו  ִּכי  ַּבֲחלֹום  ָלֶהם  ִהְתַּגָּלה  ְזַמן 
ָעָליו ַהָּׁשלֹום ֶׁשָחס ַעל ָּבָניו ׁשֹוְכֵני ֶחְברֹון ְוָיַרד ִמָּׁשַמִים ְּכֵדי ְלַהְׁשִלים 

ָלֶהם ִמְנָין.

ה ֶזה ְוִסֵּים ִּכי ְלָכ ָרַמז  'ִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה' ַמֲעֹשֶ ְּבָפָרָׁשֵתנּו ֵהִביא ַּבַעל 
ַרִׁש"י ִּבְדָבָריו: "ְּב חֹוְתִמין", ֶׁשַאְבָרָהם ֻהְרָׁשה ָלֶרֶדת ּוְלִהְתַּפֵּלל ִעם 

ַהִּצּבּור ַעד ְּגַמר ְּתִפַּלת ְנִעיָלה ֶׁשהּוא ְזַמן ַהֲחִתיָמה.

ְׁשֵני ּכֲֹהִנים ְמָבְרִכים
"ַוֲאָבֲרָכה ְמָבְרֶכי ּוְמַקֶּלְל ָאאֹר" (יב ג)

ּוְלִפי   ,'ָּבֶני ַהְּמָבְרִכים  'ּכֲֹהִנים  ְּבִגיַמְטִרָּיה   –  'ְמָבְרֶכי "'ַוֲאָבְרָכה 
 "ְמָבְרֶכי" ֶנֱאָמר  ֵּכן  ַעל  ְמָבְרִכים,  ּכֲֹהִנים  ְׁשֵני   ָצִרי ֶׁשִּמְּדאֹוָרְייָתא 

ִּבְלׁשֹון ַרִּבים, ְוִאּלּו 'ְמַקֶּלְל' ֶנֱאָמר ִּבְלׁשֹון ָיִחיד" ('ַּבַעל ַהּטּוִרים'). 

ַעל ִּדְבֵרי 'ַּבַעל ַהּטּוִרים' הֹוִסיף ְוָכַתב ַרִּבי ַיֲעקֹב ָקִמיֶנְצִקי: ַהְּמַדְקֵּדק 
ַעל  ִּבְׁשַּתִים  ְיֵתָרה   "ְמָבְרֶכי "ַוֲאָבְרָכה  ֶׁשל  ַהִּגיַמְטִרָּיה  ִּכי  ַיְבִחין 
ַהִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל 'ּכֲֹהִנים ַהְּמָבְרִכים ָּבֶני', ְוֵיׁש לֹוַמר ִּכי ַאף ְּבָכ ָרְמָזה 

.'ֶׁשִּיְהיּו ְׁשֵני 'ּכֲֹהִנים ַהְּמָבְרִכים ָּבֶני ָלנּו ַהּתֹוָרה ִּכי ָצִרי
'ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב'

ְּתִפָּלה ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה
ָוֵקְדָמה  ָוֶנְגָּבה  ָצפָֹנה  ָׁשם  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ִמן  ּוְרֵאה   ֵעיֶני ָנא  "ָׂשא 

ָוָיָּמה" (יג יד)
ָּכַתב ָה'אֹור ַהַחִּיים' ַהָּקדֹוׁש: ֵנס ָעצּום ַנֲעָׂשה ָּכאן ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ְלִהְתּבֹוֵנן  ָהָיה  ָיכֹול  ָעַמד  ֶׁשּבֹו  ַהָּמקֹום  ֶׁשִּמן  ַהָּׁשלֹום, 

ֶאת  ְלָהִניַע   ֶׁשִּיְצָטֵר ִמְּבִלי  ַלַּמֲעָרב,  ּוִמִּמְזָרח  ַלָּדרֹום  ִמָּצפֹון  ֻּכָּלּה, 
רֹאׁשֹו ְּכָלל.

ָּתַמּה ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְצָחק ַמִּתְתָיהּו לּוְרָיא: ַמּדּוַע ֻהְצַר ַאְבָרָהם ֶׁשִּיְׁשַּתּנּו 
ַּבֲעבּורֹו ִסְדֵרי ַהֶּטַבע, ֲהלֹוא ְּכָלל הּוא ְּבָיֵדינּו (ְרֵאה ְּדָרׁשֹות ָהָר"ן ח) ֶׁשֵאין 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא עֹוֶׂשה ִנִּסים ְלִחָּנם?
ְּבַאַחד  ֵמרֹוִז'ין:  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ִעם  ֶׁשֵאַרע  ה  ַמֲעֹשֶ ִּפי  ַעל  ּוֵבֵאר 
ִמיֵמי ַהִּכּפּוִרים ִהְבִחינּו ֲחִסיָדיו ִּכי ַמֲאִרי הּוא ְזַמן ַרב ֵמֵעֶבר ְלֶהְרֵּגלֹו 
ִּבְתִפַּלת ַהַּלַחׁש ֶׁשל 'ְנִעיָלה'. ַּכֲאֶׁשר ָנְקפּו ַהַּדּקֹות ּוְכָבר ִהִּגיָעה ְׁשַעת 
ְּתִפַּלת ַעְרִבית, ִהְפנּו ַהֲחִסיִדים ֶאת ְּתשֹּוַמת ִלּבֹו ֶׁשל ְּבנֹו ַהָּגדֹול ַרִּבי 

ָׁשלֹום יֹוֵסף ִמַּסִּדיגּוָרא ַלִּמְתַרֵחׁש. ַרִּבי ָׁשלֹום יֹוֵסף ִהִּביט ְּבָאִביו, ּוִמָּיד 
ִנְנַער ִמְּמקֹומֹו, ִנַּגׁש ְלַמְחזֹור ַהְּתִפָּלה ֶׁשָעַמד ִלְפֵני ָאִביו ַהָּקדֹוׁש ְוֵהֵחל 
ַלֲהפֹ ּבֹו ַּדף ַאַחר ַּדף. ּוְרֵאה ֶזה ֶּפֶלא, ִמָּיד ְּכֶׁשִּסֵּים ִנְרָאה ַהַּצִּדיק ּפֹוֵסַע 

ְלִאחּור ַּבֲאִמיַרת 'עֶֹׂשה ָׁשלֹום'.
"ַּכֲאֶׁשר  ֵאַרע:  ֲאֶׁשר  ֶאת  יֹוֵסף  ָׁשלֹום  ַרִּבי  ִהְסִּביר  ַהַּמֲעֶׂשה  ְלַאַחר 
ִהְתּבֹוַנְנִּתי ַּבֲאִבי ֵהַבְנִּתי ִּכי ְלגֶֹדל ַמְדֵרַגת ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשִהִּגיַע ֵאֶליָה ַאַחר 
ֲעבֹוַדת יֹום ַהִּכּפּוִרים, א ָהָיה הּוא ְמֻסָּגל ַאף ְלָהִניַע ֶאת ֶאְצָּבעֹו ְּכֵדי 
נֹוַתר  ֶּפה  ַּבַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ָרָצה  ֶׁשֹּלא  ְוֵכיָון  ֶׁשְּלָפָניו,  ַּבַּמְחזֹור  ְלַדְפֵּדף 
הּוא  ִהְצִליַח   ָּכ ַרק  ַּבֲעבּורֹו.  ְוִדְפַּדְפִּתי  ֶׁשָּבאִתי  ַעד  ִּבְׁשִתיָקה  ַלֲעמֹד 

ְלַסֵּים ֶאת ַהְּתִפָּלה".
 ,ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ִלְפֵני  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ָעַמד  ַּכֲאֶׁשר   ,ָּכ
ִמּגּופֹו,  ֵאיָבר  ְלָהִניַע  ְמֻסָּגל  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ַעד  קֶֹדׁש  ֶחְרַּדת  ָעָליו  ָׁשְרָתה 
ְּבא  ְלָפָניו  ָהֶאֶרץ  ָּכל  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשַּיֲעִביר   ֻהְצַר  ְלִפיָכ

ֶׁשִּיְצָטֵר ְלָהִניַע ֶאת רֹאׁשֹו.
'ַׁשֲעֵרי ִלּמּוד' ח"ב עמ' שו; 'ַאְבַקת רֹוְכִלים' עמ' קצז

ְלַהְקִּדים 'חּוט' ְל'ַנַעל'
"ִאם ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹו ַנַעל" (יד כג)

ָּבָניו  ָזכּו  ַנַעל',   ְׂשרֹו ְוַעד  ִמחּוט  'ִאם  ָאִבינּו:  ַאְבָרָהם  ֶׁשָאַמר  "ַּבָּׂשָכר 
ִלְׁשֵּתי ִמְצוֹת – ְלחּוט ֶׁשל ְּתֵכֶלת ּוְרצּוָעה ֶׁשל ְּתִפִּלין" (ֻחִּלין פט א). 

ִּבְמֻיָחד  נֹוֲהגֹות  ְוַהְּתִפִּלין,  ַהַּטִּלית  ֵאּלּו,  ִמְצוֹת  ְׁשֵּתי  ִּכי  ְלַצֵּין  ְמַעְנֵין 
כו  ְּבָרכֹות  (ְרֵאה  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשִּתֵּקן  ַׁשֲחִרית  ִּבְתִפַּלת 
ב). ַאף ֵסֶדר ִקּיּוָמן ּתֹוֵאם ְלֵסֶדר ַהָּכתּוב: ְּכִפי ֶׁשִהְקִּדים ַאְבָרָהם 'חּוט' 

ִל'ְׂשרֹו ַנַעל', ָּכ ַּגם ָאנּו ַמְקִּדיִמים ֶאת ַהַּטִּלית ַלְּתִפִּלין.
'ֶמֶׁש ֲחָכָמה'; 'ְּדַבר ְיִחיֵאל'

ִּבְרַּכת 'ֶׁשָעָׂשה ִלי ָּכל ָצְרִּכי' ַעל ַהִּמְנָעִלים
ֲאִני  תֹאַמר  ְוא   ָל ֲאֶׁשר  ִמָּכל  ֶאַּקח  ְוִאם  ַנַעל   ְׂשרֹו ְוַעד  ִמחּוט  "ִאם 

ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת ַאְבָרם" (יד כג)

ַהִאם ִיָּתֵכן ֶׁשִּיּטֹל ֶמֶל ְסדֹום ֵמַאְבָרָהם 'ְׂשרֹו ַנַעל' ּוְבָכ יּוַכל ִלְטעֹן 
ִּכי הּוא ֶזה ֶׁשֶהֱעִׁשיר ֶאת ַאְבָרָהם?

ֶאָּלא ָמִצינּו ֶׁשִּתְּקנּו ֲחָז"ל (ְּבָרכֹות ס ב) ְלָבֵר ַעל ַהִּמְנָעִלים ֶאת ִּבְרַּכת 
'ֶׁשָעָׂשה ִלי ָּכל ָצְרִּכי', ְוַהִּסָּבה ְלָכ ִהיא ֶׁשְּכֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם ִמְנָעִלים ָיכֹול 

הּוא ָלֵצאת ִמֵּביתֹו ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ַהִּנְצָר לֹו.

ְלאֹור זֹאת נּוַכל ְלָהִבין ֶאת ְּדָבָריו ֶׁשל ֶמֶל ְסדֹום, ִּכי ִאם ִיַּקח ִמֶּמּנּו 
ַאְבָרָהם ְׂשרֹו ַנַעל, יּוַכל ְּבֶעְזָרתֹו ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ְצָרָכיו ּוְלִהְתַעֵּׁשר. 

ְוִאם ָּכ יּוַכל ֶמֶל ְסדֹום ִלְטעֹן ְּבֶצֶדק: 'ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת ַאְבָרם'.

'ַהָּמאֹור ֶׁשַּבּתֹוָרה' ְּבֵׁשם ֵסֶפר 'ֶזַבח ֶצֶדק'

ּוִמִּלְפֵני ֲחָטֵאינּו ָּגִלינּו ֵמַאְרֵצנּו
"ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲע ְּבֶאֶרץ א ָלֶהם" (טו יג)

ֶאת  ֵמרֹוִז'ין  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַקִּדיָׁשא  ַהַּסָּבא  ֵּפֵרׁש  ֶזה  ָּפסּוק  ִּפי  ַעל 
ֵמַאְרֵצנּו":  ָּגִלינּו  ֲחָטֵאינּו  "ּוִמְּפֵני  ָהְרָגִלים:  ִּבְׁשֶׁשת  ָאנּו  ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים 
'ּוִמְּפֵני ֲחָטֵאינּו' ְּכמֹו 'ּוִמִּלְפֵני ֲחָטֵאינּו'; עֹוד ְּבֶטֶרם ָחָטאנּו ִנְגְזָרה ָעֵלינּו 
ְּגֵזַרת ַהָּגלּות, ְּכִפי ֶׁשּנּוַכל ִלְראֹות ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו ֶׁשעֹוד ֶטֶרם ֱהיֹות 

ִיְׂשָרֵאל ְלַעם ְּכָבר ִנְגַזר ֲעֵליֶהם: "ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲע ְּבֶאֶרץ א ָלֶהם".

ִסֵּים ָהַרִּבי ֵמרֹוִז'ין ֶאת ְּדָבָריו ְוָאַמר: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְּכֵׁשם ֶׁשָּגַזְרָּת 
ָעֵלינּו ָּגלּות עֹוד ְּבֶטֶרם ָחָטאנּו, ָּכ ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים, ְּגַאל אֹוָתנּו עֹוד 

."ְּבֶטֶרם ָנׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶני
'ְּכֶנֶסת ָמְרְּדַכי'

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

ני ּפְ ם

ָאֵמן ְלדֹורֹות
"ְוֶהֱאִמן ַּבה' ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה" (טו ו) 

 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ַּבָּלׁשֹון 'ְוֶהֱאִמן' ָרַמז ָלנּו ַהָּכתּוב ֶׁשַאַחר ֶׁשֵּבֵר
הּוא ֶאת ַאְבָרָהם ְּבָבִנים ָעָנה הּוא 'ָאֵמן' ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ַהְּבָרָכה. 
ּוְבָכ 'ֶהֱאִמן' – ְּכלֹוַמר ִהְׁשִריׁש ְוָטַבע ְּבֶקֶרב ָּבָניו ַאֲחָריו ֶאת 

ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן ֶׁשִּבְזכּוָתּה ַהְּבָרָכה ִמְתַקֶּיֶמת.
'ֵּבית ַאְבָרָהם' (לגרא"י ֶׁשְרָמאן)

ָאֵמן ְקטּוָפה
"ְודֹור ְרִביִעי ָיׁשּובּו ֵהָּנה ִּכי א ָׁשֵלם ֲעוֹן ָהֱאמִֹרי ַעד ֵהָּנה" (טו טז)

ְידּוָעה ִהיא ַהֲהָלָכה (ְרֵאה שו"ע או"ח קכד ח ובה"ל ָׁשם) ֶׁש'ָאֵמן' 
ְּכ'ָאֵמן  ֶנֱחֶׁשֶבת  ֵמאֹוִתּיֹוֶתיָה  ַאַחת  ְּבַהְׁשָמַטת  ֶׁשֶּנֶעְנָתה 
ְקטּוָפה' ֶׁשָאסּור ַלֲענֹוָתּה. ֶרֶמז ַלֲהָלָכה זֹו נּוַכל ִלְמצֹא ְּבָפסּוק 
ֶזה "א ָׁשֵלם ֲעֹון" – סֹוֵפי ֵּתבֹות 'ָאֵמן' ְלַלֶּמְד ִּכי ָאֵמן ֶׁשֵאיָנּה 

ְׁשֵלָמה ֶנֱחֶׁשֶבת ְּכָעוֹון ָלָאָדם ָהעֹוֶנה אֹוָתּה. 
'ֵחֶלק ַיֲעקֹב'

יָנם  ≈‡ ו¿  , ָסמּוך¿ ּב¿ ך¿  ָבר≈ ל¿ ַעט  מ¿  ׁ̆ ָ„ּ ¿̃ ƒמ ּב¿ ים  ƒ„ מ¿ ָ‰עו… ים  ƒ ׁ̆ ָ‰ֲ‡ָנ  ‰ ּל∆ ≈‡ ַעל   ,˙ ָב-‡ו… ¿̂ ַל‰'  י  ƒ̇ ‡ ּנ≈ ƒ̃ נ…‡  ָ̃ "
ים  ƒל ז¿ ַזל¿ ּומ¿ ים  ƒ‚ ¿‚ ו… ׁ̆ ו¿ ן,  ָ‡מ≈  ˙ ּיַ ƒַלֲענ ב  ל≈  ˙ ≈̇ ָל ים  ƒ ׁ̆ ¿ ׁ̆ חו… יָנם  ≈‡ ו¿ ָנם,  ˜ו…  „ בו… ּכ¿ ַעל  ָלחּוס  ים  ƒיח ƒ‚ּ ¿ ׁ̆ ַמ
ים  ƒנ יו… ל¿ ָ‰ע∆ ו¿  .˙ ָלמו… ָ‰עו… ל  ּכָ ּזּו˜  ƒח ו¿ ּיּום  ƒ̃ ּבו…   ׁ̆ י≈ ן  ָ‡מ≈ ַב˙  ≈̇ ּב¿ י  ƒּכ ים  ƒע ¿„ יו… יָנם  ≈‡ ו¿  ֈן מ≈ …‡ מּוַנ˙  ¡‡ ּב∆ ים  ƒל ָ ׁ̆ כ¿ ƒנ ו¿

"ֈ˙ ָרכו… ל ַ‰ּב¿ ּכָ ƒמ ˙ ֲעלו… ַרם ַ‰ּמַ ¿‚ ר ו¿ ַבח ּוָמ˜ו… ∆ ׁ̆ ָחַל˙  ¿̇ י ‰ּו‡ ַ‰ ƒן, ּכ ˙ ָ‡מ≈ ּלַ ƒמ ים ּב¿ ƒלּוי ¿ ּ̇ ָלָלם  כ¿ ƒים ּב ƒנ ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ‰ַ ו¿
יָנ‡ ƒ„ּ ר¿ ַּ̃ ƒרּוך¿ מ ן ב"ר ּבָ י ַ‡ֲ‰ר… ƒל ַרּב ּבָ ֻ̃ ַ‰"˜ ַ‰ּמ¿ ¿‚ּ‰ַ ים' ל¿ ƒָעמ ˙ ַ‰ּט¿ ר∆ ∆‚ּ ƒ‡'

ָנ‰ ָ ׁ̆  ˙ ‡ו… ע מ≈ ּבַ ַ‡ר¿ י ּכ¿ נ≈ פ¿ ƒַחי ל ∆ ׁ̆ ם'  ƒַני ר¿ ַ̃ ר  פ∆ ַעל 'ס≈  ּבַ

 .‡ ָ̇ רּו ַחב¿ ַחר ּב¿ ַ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ כו… ר¿ ƒר ּב מ≈ י ‡ו… ƒם ֲ‡נ ים. ּ‚ַ ƒמּונ י ‡¡ נ≈ ּב¿

ללב מעט ׁ̆ במ˜„ מ„ים ‰עו… ים ׁ̆ ‰‡נ ‡ל‰ עלל ˙ ‡ו… ˆב

ל ָהעֹוָלמֹות ִקּיּום ְוִחּזּוק ּכָ
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ִׁשְלֵהי ְׁשַנת תשס"א. ְׁשכּוַנת ּבֹורֹו ָּפאְרק, ְּברּוְקִלין. ַאַחר ֳחָדִׁשים ֲאֻרִּכים ֶׁשל ִּתְכנּוִנים, ִהְתרֹוְצֻצּיֹות 
ִמִּמְׂשָרד ְּפלֹוִני ְלַאְלמֹוִני, ֵּברּוִרים ַעל ַקְּבָלִנים, ְּבִחיַרת ִרּצּוף ְועֹוד ָּכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה ֲהָכנֹות, ֵהֵחּלּו סֹוף סֹוף 

ְלִהָּׁשַמע ַהְלמּות ַהַּפִּטיׁש ְּבֵבית ִמְׁשַּפַחת ְּבִרין.

ְּתִחַּלת  ִעם   ְלִפיָכ ַהְּטָפחֹות,  ַעד  ֵמַהַּמָּסד  ְיסֹוִדי  ְלִׁשּפּוץ  ָהָיה  ָזקּוק  ְּבִרין  ִמְׁשַּפַחת  ֶׁשל  ַהָּיָׁשן  ֵּביָתם 
ַרק  ִנְמְצָאה  ֶׁשָּכזֹו  ִּדיָרה  ְׂשכּוָרה.  ְלִדיָרה  ֳחָדִׁשים  ַּכָּמה   ְלֶמֶׁש ַלֲעקֹר  ַהִּמְׁשָּפָחה  ֶנֶאְלָצה  ַהִׁשּפּוִצים 
ִּבְׁשכּוַנת 'ְפַלְטּבּוׁש' ַהְּסמּוָכה, ָמקֹום ְמֻרָחק ְמַעט ְוׁשֹוֶנה ֵמֵאזֹור ְמגּוֵריֶהם ַהָּקבּוַע, אּוָלם ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה 

ִהְתַנֲחמּו ָּבֻעְבָּדה ֶׁשּזֹו ַרק ַּתֲחָנה ַּבֶּדֶר ַלַּבִית ַהָּנֶאה ְוַהְּמֻרָּוח ֶׁשִּיֲחלּו לֹו ְזַמן ּכֹה ַרב.

 ַּכְּמֻקָּבל ְוַכְּמֻסָּכם, ַּבּבֶֹקר ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהִׁשּפּוִצים ָאמּור ָהָיה ָהַרב ְּבִרין ְלַהֲעִביר ַלַּקְּבָלן ִמְקָּדָמה ְּבַס
ֶאָחד  ֵאֶצל  ִמְסָּפר  ָׁשִנים   ְּבֶמֶׁש ְּכִפָּקדֹון  ִהְמִּתין  ַרב  ְּבָעָמל   ֶׁשֶּנְחַס ֶזה  ְסכּום  ּדֹוָלִרים.  ֶאֶלף  ֶעְׂשִרים 
ִמַּבֲעֵלי ַהְּגָמִחי"ם ְּבֵאזֹור ְמגּוֵריֶהם. ָּכֵעת ִּבֵּקׁש ַּבַעל ַהַּבִית ִמּזּוָגתֹו ִּכי ּתֹוִאיל ָלֶגֶׁשת ְלִמְׂשְרֵדי ַהְּגָמ"ח 

ְוִלְפּדֹות ִמָּׁשם ֶאת ַהְּסכּום ֻּכּלֹו.

ַהְּמֻבָּקׁש  ַהְּסכּום  ֶאת  ֶׁשִּקְּבָלה  ְוַאַחר  ַהְּגָמ"ח,  ִמְׂשְרֵדי  ֶאל  ְּבִרין  ַהְּגב'  ִנְכְנָסה  ֻמְקֶּדֶמת  ּבֶֹקר  ִּבְׁשַעת 
ְוִהִּניָחה אֹותֹו ְּבַמֲעָטָפה ְלָבָנה ֶׁשאֹוָתּה ָּתֲחָבה ָעמֹק ְּבתֹו ִּתיָקּה, ֶהְחִליָטה ְלַנֵּצל ֶאת ְׁשהּוָתּה ַּבָּמקֹום 

ִלְקִנּיֹות ְנחּוצֹות ַלִּדיָרה ַהְּזַמִּנית.

ָאמּור  ֶׁשָהָיה  ַלַּמֲעָטָפה  רּוַח  ְּבֹקֶצר  ִהְמִּתין  ַּבֲעָלּה  ְלֵביָתּה.  ְּבִרין  גב'  ָׁשָבה  ְמֻאֶחֶרת  ָצֳהַרִים  ִּבְׁשַעת 
ְלַהֲעִביר ַלַּקְּבָלן ְּכָבר ַּבּבֶֹקר, ֶאָּלא ֶׁשִּמָּיד ִעם ְּכִניָסָתּה ֶׁשל ַרְעָיתֹו ֵהִבין ִּכי ְּדַבר ָמה ֵאינֹו ַּכּׁשּוָרה. ְּבָפִנים 
ִחְּורֹות ִסְּפָרה לֹו זּוָגתֹו ִּכי ֵאין ָלּה ֻמָּׂשג ֵאי ּוָמַתי ָקָרה ַהָּדָבר, ַא ְּבָׁשָלב ְמֻסָּים ֶׁשל ַהֶּדֶר ִהיא ִהְבִחיָנה 

ִּכי ִּתיָקּה ֶנֱעַלם ַעל ְּתכּוָלתֹו ַהְּיָקָרה.

 ַלָּׁשְוא ִנְּסָתה ְלִהְתַאֵּמץ ְוִלְדלֹות ִמִּזְכרֹוָנּה ֵהיָכן ָקָרה ַהָּדָבר. ְּבֵני ַהַּבִית ִנּסּו ְלַחֵּפׂש ַּבְּסִביָבה ַהְּקרֹוָבה ַא
ֶהֱעלּו ֶחֶרס ְּבָיָדם. ְזקּוִקים ָהיּו ֵהם ְלֵנס ְּכֵדי ֶׁשַהִּתיק ָיׁשּוב ִליֵדיֶהם ְּבסֹופֹו ֶׁשל יֹום, ְוַעל ֵּכן ָיְׁשבּו ָּכל ְּבֵני 

ַהִּמְׁשָּפָחה ַיַחד ְוֵהֵחּלּו לֹוַמר ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים ְּבֶרֶגׁש.

ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ָחְלָפה ֲעֵליֶהם ְּבֶמַתח ַוֲחָרָדה, ְוִהֵּנה ְלֶפַתע ָקָרה ַהֵּנס. ַמְכִׁשיר ַהֶּטֶלפֹון ִצְלֵצל, ּוֵמֵעֶבר ַלַּקו 
ָּבַקע קֹולֹו ֶׁשל ָאָדם ַּבַעל ִמְבָטא ּגֹוִיי ֻמְבָהק ֶׁשִהְזַּדָהה ְּבֵׁשם 'ִויִליַאם'. ָהִאיׁש ִסֵּפר ִּכי ֶזה ַעָּתה ָמָצא 
ָּבְרחֹוב ִּתיק ֶׁשְּבתֹוכֹו ִנְמְצאּו ִמְסָמִכים ֶׁשּנֹוְׂשִאים ֶאת ְּפָרֵטיֶהם, ְוהּוא ְמַבֵּקׁש ְלָהִׁשיב ָלֶהם ֶאת ַהִּתיק.

ְּבִׂשְמָחה ּוְבִהְתַרְּגׁשּות ָמְסרּו לֹו ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ֶאת ְּפָרֵטיֶהם, ּתֹו ֶׁשֵהם מֹוִדים לֹו ְמאֹד, ַאף ִּכי ְּבֵסֶתר 
ִלָּבם ָחְׁשׁשּו ֶּפן א ָעַמד ַהּגֹוי ַּבִּפּתּוי ְוָנַטל ֶאת ַהֶּכֶסף ְלַעְצמֹו. ָהִאיׁש הֹוִדיַע ִּכי ַיִּגיַע ְלֵביָתם ִּבְׁשעֹות 

ָהֶעֶרב ַהְּמֻאָחרֹות, ּוֵביְנַתִים א נֹוַתר ָלֶהם ֶאָּלא ִלְכסֹס ִצָּפְרַנִים ְּבֶמַתח.

עֹור  ְׁשחֹר  ּגֹוי  ָעַמד  ַּבֶּפַתח  ַהַּבִית.  ְּבֶדֶלת  ַהְּמֻיֶחֶלת  ַהְּדִפיָקה  ִנְׁשְמָעה  ַּבַּלְיָלה  ֶעְׂשֵרה  ַאַחת  ְּבָׁשָעה 
ּוְבָידֹו ִּתיק ֻמָּכר. ַּבֲעַלת ַהַּבִית ִּבְּקָׁשה ֶאת ְסִליָחתֹו, ָנְטָלה ֶאת ַהִּתיק ּוִמֲהָרה ַלֲחַדר ַהֵּׁשָנה, ָׁשם ָסְפָרה 
ִּבְמִהירּות ֶאת ַהְּׁשָטרֹות ֶׁשַּבַּמֲעָטָפה. ַאַחר ֶׁשָּׂשְמָחה ְלַגּלֹות ִּכי א ָחֵסר ַאף ֶסְנט ֶאָחד ֵמַהְּסכּום, ִמֲהָרה 

ֶאל ַהֶּדֶלת ְלהֹודֹות ָלִאיׁש ְּבִהְתַרְּגׁשּות.

"ֵּכיַצד נּוַכל ִלְגמֹל ְל ַעל ַחְסְּד?" ָׁשֲאָלה ַהְּגב' ְּבִרין, ְוָהִאיׁש ִהְפִּתיַע ְּכֶׁשהֹוִדיַע ִּכי ֵאין הּוא ְמַבֵּקׁש ָּכל 
ְּתמּוָרה ַלְּמִציָאה, ִּכי ִאם... ְּבָרָכה ִלְבִריאּות ּוְלַהְצָלָחה, ּתֹו ֶׁשהּוא ַמְסִּביר: "ִאִּמי ָּדֲאָגה ְּכָבר ִמַּיְלדּוִתי 

ְלַהְדִּגיׁש ְּבָפַני ׁשּוב ָוׁשּוב ִּכי ִלְבָרָכה ֶׁשל ְיהּוִדי ֵיׁש ֵעֶר ְמֻיָחד...".

מּוָבן ֶׁשִּמָּיד ֶהֱעִתירּו ָעָליו ָּכל ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ְּבָרכֹות ַעד ְּבִלי ַּדי. ֵהם ֵּבְרכּוהּו ְּבָכל ַהּטֹוב ֶׁשִּנָּתן ְלַאֵחל 
ְּבֻמָּׂשִגים ֶׁשל ּגֹוי, ְוָהִאיׁש הֹוָדה ָלֶהם ִנְרָּגׁשֹות ּוָפָנה ָלׁשּוב ְלֵביתֹו.

ַעל  ְּבִׂשְמָחתֹו  ִלְׂשמַֹח  ֶׁשִּבְמקֹום  ֶאָּלא  ַהּיֹום,  קֹורֹות  ֶאת  ְלִאְׁשּתֹו  ַהִּנְרָּגׁש  ִויִליַאם  ִסֵּפר  ְלֵביתֹו  ְּבַהִּגיעֹו 
ַהְּבָרכֹות ֶׁשִּקֵּבל ֵהִגיָבה ָהִאָׁשּה ַּבֲאִדיׁשּות ְוַאף ְּבִזְלזּול.

ַעִּזים,  ִּבְכֵאִבים  ֶׁשִּנְתְקָפה  ִּבְטנֹו  ֶאת  לֹוֵפת  ְּכֶׁשהּוא  ִמְּׁשָנתֹו  ִויִליַאם  ִהְתעֹוֵרר  ַּכֲאֶׁשר  ַלְיָלה,  ְּבִאיׁשֹון 
ִּבְרַּכת  ֶׁשל   ָהֵעֶר ֶאת  ָרִאיָת  "ִהֵּנה  ְלִׂשְנָאה:  ְוַאף  ְלַכַעס  ְמקֹוָמם  ֶאת  ְוָהֲאִדיׁשּות  ַהִּזְלזּול  ֶהְחִליפּו 
ְיהּוִדי...", ִסְּנָנה ִהיא ְלֶעְברֹו, ֶאָּלא ֶׁשהּוא ָזַעק ְלֻעָּמָתּה ְּבִבָּטחֹון ּתֹו ֶׁשהּוא ִמְתַּפֵּתל ִמְּכֵאִבים: "ִאָּמא 

ֶׁשִּלי ַאף ַּפַעם א ָטֲעָתה, ְוַגם ַהַּפַעם א...".

ִמְקִרים  ֵעֶקב  ִּכי  ַנֲעָנה  הּוא  ִּבְדִחיפּות.  רֹוֵפא  ּוִבֵּקׁש  ָהְרפּוִאי,  ַלּמֹוֵקד  ַהּגֹוי  ִהְתַקֵּׁשר   ָּכ ּוֵבין   ָּכ ֵּבין 
ְּדחּוִפים ֵיָאֵלץ ְלַהְמִּתין ַעד ַהּבֶֹקר, ּוֵביְנַתִים ֻהְמַלץ לֹו ִלּטֹל ִמֵּדי ָׁשָעה ְמַׁשְּכֵכי ְּכֵאִבים ְּבִמּנּון ֻמְגָּבר, ְּכֵדי 

ְלָהֵקל ִּבְמַעט ֶאת ִיּסּוָריו.

ִעם אֹור ִראׁשֹון ִמֵהר ִויִליַאם ְלִהְתַקֵּׁשר ַלְּמַנֵהל ִּבְמקֹום ֲעבֹוָדתֹו ְוהֹוִדיַע לֹו ִּכי א יּוַכל ְלַהִּגיַע ַהּיֹום 
ָלֲעבֹוָדה. 'ִהֵּנה א ַרק ֶׁשִּנְתַקְפִּתי ִּבְכֵאִבים, ֶאָּלא ַּגם ִהְפַסְדִּתי יֹום ֲעבֹוָדה', הּוא ִהְרֵהר ְּבָעְגָמה, ַא ְּבִלּבֹו 

ִקָּוה ִּכי ִּבְמֵהָרה ִיְזֶּכה ִלְראֹות ְּבִהְתַּגְׁשמּות ַהְּבָרָכה ֶׁשֵּבְרכּוהּו ַהְּיהּוִדים.

ִמֶּׁשָחְלָפה ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ְוָהרֹוֵפא ּבֹוֵׁשׁש ִמְּלַהִּגיַע, ִהְתַקֵּׁשר ִויִליַאם ְּבַעְצָּבנּות ַלּמֹוֵקד ָהְרפּוִאי, ַא ָמה 
ַרָּבה ָהְיָתה ַהְפָּתָעתֹו ַּכֲאֶׁשר א ָזָכה ְלַמֲעֶנה.

ִהיְסֶטִרית  ֲאחֹותֹו.  ָהְיָתה  ַלַּקו  ֵמֵעֶבר  ְּבֵביתֹו.  ַהֶּטֶלפֹון  ִצְלֵצל  ּוְכָבר  ֵאַרע,  ָמה  ְלָבֵרר  ִהְסִּפיק  ֶטֶרם 
ַלֲחלּוִטין ִּבְּקָׁשה ִהיא ְלָבֵרר ֶאת ְׁשלֹומֹו, ְוַכֲאֶׁשר ָׁשְמָעה ֶאת קֹולֹו ִנְרְּגָעה ְּבַאַחת.

ָקְרסּו  ֶׁשּבֹו  ַהּיֹום   ,(11/9) ִאיֶלֶבן'  ְּכ'ַניין  ָהָאֶמִריָקִנית  ַּבִהיְסטֹוְרָיה  ָלֶנַצח  ֶׁשִּיָּזֵכר  ּבֶֹקר  אֹותֹו  ֶזה  ָהָיה 
ִמְגְּדֵלי ַהְּתאֹוִמים ּתֹו ֶׁשֵהם קֹוְבִרים ַּתְחֵּתיֶהם ֶאת ַאְלֵפי ָהעֹוְבִדים ַּבָּמקֹום.

ַהִּמְׂשָרד ֶׁשל ִויִליַאם ָׁשַכן ַּבּקֹוָמה ַהְּׁשמֹוִנים ְוֵתַׁשע ֶׁשל ֶאָחד ֵמאֹוָתם ַהִּמְגָּדִלים.

ְּכֶׁשֻּכּלֹו ְמֻצְמָרר ְוִנְרָּגׁש ִמֵהר ִויִליַאם ְלִהְתַקֵּׁשר ְלִמְׁשַּפַחת ְּבִרין ּוְלהֹודֹות ָלֶהם ְּבחֹם ַעל ְּכֵאֵבי ַהֶּבֶטן 
ֶׁשִּנְתַקף ָּבֶהם ִּבְזכּות ִּבְרָכָתם... 

"ָּכֵעת ֲאִני יֹוֵדַע", ִסֵּכם ִויִליַאם, "ֶׁשֶעְרָּכּה ֶׁשל ִּבְרַּכת ְיהּוִדים ָׁשָוה ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמֶּכֶסף, ִהיא ָׁשָוה ַחִּיים!"

ְל ָאִׂשיָחה' ֶל ִנְפְלאֹוֶתי'

ֶאת ֵסֶדר ִמְזמֹוֵרי ַהְללּוָי-ּה ֶׁשִּבְפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ְמַסְּיִמים ָאנּו ַּבֶּפֶרק ַהחֹוֵתם ֶאת ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים: "ַהְללּוָי-ּה ַהְללּו 
ֵא-ל ְּבָקְדׁשֹו". ְּבִמְזמֹור ֶזה ַהֻּמְרָּכב ִמִּׁשָּׁשה ְּפסּוִקים מֹוְצִאים ָאנּו א ָּפחֹות ִמְּׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ְלׁשֹונֹות ֶׁשל 'ִהּלּול'. 
ַמְנִהיג  ֶׁשָּבֶהן  ָהַרֲחִמים  ִמּדֹות  ֶעְׂשֵרה  ִמְּׁשלֹוׁש  ַאַחת  ַעל  מֹוִדים  ָאנּו  ֵאּלּו  ֵמִהּלּוִלים  ֶאָחד  ֶׁשְּבָכל  ָהָרָד"ק  ּוֵבֵאר 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת עֹוָלמֹו.

ַּכָּמה ִמיֵני ֶזֶמר
ַּבִּמְזמֹור ֶׁשְּלָפֵנינּו ֻהְזְּכרּו ַּכָּמה ִמיֵני ְּכֵלי ְנִגיָנה ֶׁשָּבֶהם ֵיׁש ְלַהֵּלל ֶאת ה'. ְלַהְזָּכָרָתם ֶׁשל ֵּכִלים ֵאּלּו ַקֶּיֶמת ַמְׁשָמעּות 
ְּגבֹוָהה ְמאֹד ַעל ִּפי ּתֹוַרת ַהּסֹוד, אּוָלם ַאף ְּבתֹוַרת ַהִּנְגֶלה ִנָּתן ְלָבֵאר ֶאת ַהַּטַעם ֶׁשֻהְזְּכרּו ַּדְוָקא ֵּכִלים ֵאּלּו. ְּכִפי 

ֶׁשֵּבֵאר זֹאת ַהְּׁשָל"ה ְּבִסּדּורֹו:

ִנּגּוִנים  ְוֵיׁש  ּוְלִׂשְמָחה,  ַלֲעִליצּות  ַהְּמעֹוְרִרים  ִנּגּוִנים  ֵיׁש  ִנּגּון;  ִמיֵני  ַּכָּמה  ַקָּיִמים  ַהּמּוִזיָקה  ְּבָחְכַמת  ַּכָּידּוַע, 
ֶׁשְּצִליֵליֶהם  ָּכֵאּלּו  ְוֵיׁש  ְוקֹוְדִרים,  נּוִגים  ֶׁשְּצִליֵליֶהם  ֵּכִלים  ֵיׁש  ַהְּנִגיָנה  ְּכֵלי  ֵּבין  ַאף  ּוְלֶבִכי.  ְלַצַער  ַהְּמעֹוְרִרים 

עֹוְלִצים ּוְמעֹוְרִרים ְלִׂשְמָחה ּוְלִרּקּוד.

ְּבבֹא ָהָאָדם ַלֲעבֹד ֶאת ּבֹוְראֹו ִנְצָר הּוא ִלְׁשֵּתי ְּבִחינֹות ֵאּלּו; ֵמַחד ָזקּוק הּוא ְלִזְמָרה ְוֶחְדָוה ִּבְפָרט ַּבְּתִפּלֹות 
ָעָליו   ֵמִאיָד אּוָלם  ב),  ק  (ְּתִהִּלים  ְּבִׂשְמָחה"  ה'  ֶאת  "ִעְבדּו  ְלַקֵּים:  ּוְכֵדי  ִרְגׁשֹוָתיו  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ְּכֵדי  ּוַבַּבָּקׁשֹות, 
 א ְלַהִּגיַע ֵמִרּבּוי ַהִּׂשְמָחה ְלַקּלּות רֹאׁש. ְלִׁשּלּוב ֶזה ִהְתַּכֵּון ָּדִוד ַהֶּמֶל ְלִהָּזֵהר ִלְׁשמֹר ַעל ָהְרִצינּות ַהִּנְדֶרֶׁשת ְּכֵדי

ָעָליו ַהָּׁשלֹום ְּכֶׁשָאַמר (ְּתִהִּלים ב יא): "ִעְבדּו ֶאת ה' ְּבִיְרָאה ְוִגילּו ִּבְרָעָדה".

ְלִפיָכ ְּכֶׁשָּבא ָּדִוד ְלָתֵאר ֶאת ָהֹאֶפן ֶׁשּבֹו ֵיׁש ְלׁשֹוֵרר ִלְפֵני ה', ָּפַתח ְּתִחָּלה ְּב'ֵתַקע ׁשֹוָפר' ֶׁשהּוא ְּכִלי ַהְּמעֹוֵרר 
ּוָמחֹול'  ְל'תֹף  ָעַבר  ְוׁשּוב  ִׂשְמָחה,  ַהְּמעֹוְרִרים  ֵּכִלים  ֶׁשֵהם  ְוִכּנֹור'  ְל'ֵנֶבל  ָעַבר  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ְוִלְרָעָדה,  ְלַפַחד 
ַהֲחצֹוְצרֹות  ֵהן   – ָׁשַמע'  'ִצְלְצֵלי  נּוִגים,  ֶׁשְּצִליֵליֶהם  ֵּכִלים   – ְוֻעָגב'  'ִמִּנים  ִהְזִּכיר   ָּכ ַאַחר  ִׂשְמָחה,  ַהְּמעֹוְרִרים 
ַהְּמַׂשְּמחֹות, ְוׁשּוב 'ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה' ֶׁשַּכָּידּוַע ְצִליֵלי ַהְּתרּוָעה ֵהם ְּגִניָחה ִויָלָלה (ר"ה לג ב), ּוְבֵצרּוף ָּכל ַהֵּכִלים 

ַהָּללּו ַיְחָּדו: 'ּכֹל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָי-ּה'.

ְׁשֵני סּוֵגי ִהּלּוִלים
ַהַהְנָהָגה  ַעל   – ְּבָקְדׁשֹו'  ֵא-ל  'ַהְללּו  הּוא  ָהִראׁשֹון  ֲחָלִקים:  ִלְׁשֵני  ֶׁשַּבִּמְזמֹור  ַה'ִהּלּוִלים'  ֶאת  ִחֵּלק  ַהַּמְלִּבי"ם 
ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשִהיא ְלַמְעָלה ִמֶּדֶר ַהֶּטַבע, ְוִהיא ַהְנָהַגת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבֶאְמָצעּות ַהַּמְלָאִכים ּוְׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש, 
ָהָרִקיַע.  ּוְצָבא  ַהַּגְלַּגִּלים  עֹוַלם  ְּבֶאְמָצעּות  ַהַּנֲעֵׂשית  ַהִּטְבִעית  ַהַהְנָהָגה  ַעל  ֻעּזֹו' –  ִּבְרִקיַע  'ַהְללּוהּו  הּוא  ְוַהֵּׁשִני 
ּוְבֶהְמֵׁש ַהִּמְזמֹור: 'ַהְללּוהּו ִבְגבּורָֹתיו' – ֶׁשַהַהְנָהָגה ְלַמְעָלה ִמֶּדֶר ַהֶּטַבע ִנְקֵראת 'ְּגבּוָרה', 'ַהְללּוהּו ְּכרֹב ֻּגְדלֹו' 

– ֶׁשַהַהְנָהָגה ַהִּטְבִעית ִנְקֵראת 'ְּגֻדָּלה'.

ַאף ֶאת ְּכֵלי ַהֶּזֶמר ַהִּנְמִנים ְּבֶהְמֵׁש ַהִּמְזמֹור ֵּפֵרׁש ַהַּמְלִּבי"ם ִּכי ֶנְחָלִקים ֵהם ִלְׁשֵני ִמיִנים: ַהֵּכִלים ֶׁשָּבֶהם ְנַהֵּלל 
ַעל ַהִּנִּסים ֶׁשַּיֲעֶׂשה ִעָּמנּו ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ֶלָעִתיד ָלבֹוא ֵמַעל ְלֶדֶר ַהֶּטַבע ('ְּבָקְדׁשֹו' ּו'ִבְגבּורָֹתיו') ְוֵהם: 'ְּבֵתַקע 
ׁשֹוָפר' – ֶׁשַהּׁשֹוָפר הּוא ֵסֶמל ְל'ִיְרַאת ָהרֹוְממּות' ֶׁשִּתְׁשֶרה ְּבאֹוָתם ַהָּיִמים, ְוֵכן ְנַהֵּלל 'ְּבֵנֶבל ְוִכּנֹור' – ַעל ַהִּׂשְמָחה 
ֶׁשִּתְהֶיה ְּבאֹוָתם ַהָּיִמים. ְּבנֹוָסף ְלָכ ִיְתַוְּספּו 'תֹף ּוָמחֹול' – ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָז"ל (ַּתֲעִנית לא א): "ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּו הּוא ַלֲעׂשֹות ָמחֹול ַלַּצִּדיִקים ְוהּוא יֹוֵׁשב ֵּביֵניֶהם ְּבַגן ֵעֶדן".

ְלֻעַּמת זֹאת ַהֵּכִלים ֶׁשָּבֶהם ָאנּו ְמַהְּלִלים ַעל ַהַהְנָהָגה ַהִּטְבִעית ַהַּקֶּיֶמת ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ('ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו' ּו'ְּכרֹב ֻּגְדלֹו') 
ֵהם: 'ְּבִמִּנים ְוֻעָגב', 'ְבִצְלְצֵלי ָׁשַמע' ּו'ְבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה', ֶׁשַהְּתרּוָעה ְמַסֶּמֶלת ֶאת ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש ַהּׁשֹוָרה ַּבְּזַמן ַהֶּזה.

ּכֹל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָי-ּה
ַהִהּלּול ַהָּגדֹול ִמָּכל ַהִהּלּוִלים ֶׁשָּיכֹול ָהָאָדם ְלַהֵּלל ֶאת ּבֹוְראֹו, הּוא ִהּלּול ַהְּנָׁשָמה. ִמּׁשּום ֱהיֹוָתּה 'ֵחֶלק ֱאלֹו-הַּ 
ִמָּמַעל' (ִאּיֹוב לא ב) ְמרֹוֶמֶמת ִהיא ֵמַעל ַהּגּוף ִויכֹוָלה ְלַהִּכיר ְּבעֶֹמק ַחְסֵדי ַהּבֹוֵרא ַאף ְּבעֹוָדּה ְּבתֹוכֹו. ַעל ֵּכן 

ִמְסַּתֵּים ַהִּמְזמֹור ַּבָּפסּוק: "ּכֹל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָי-ּה ַהְללּוָי-ּה" (ָרָד"ק).

ֵּבאּור נֹוָסף: ָּבעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ְצִריִכים ָאנּו ֶאת ַהֶּפה ְוֶאת ְּכֵלי ַהֶּזֶמר ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ַהִּׁשיָרה, אּוָלם ְּבעֹוַלם ַהְּנָׁשמֹות 
ַהְּנָׁשָמה ְּבַעְצָמּה ִהיא ֶׁשְּתַהֵּלל ֶאת ַהּבֹוֵרא (ֵמַעם ֵעז).

ַעל ָּכל ְנִׁשיָמה ּוְנִׁשיָמה
ֶׁשָאָדם  ּוְנִׁשיָמה  ְנִׁשיָמה  ָּכל  "ַעל  ט):  יד  (ב"ר  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו  ַהְללּוָי-ּה"  ָי-ּה  ְּתַהֵּלל  ַהְּנָׁשָמה  "ּכֹל  ַהָּפסּוק:  ֶאת 

נֹוֵׁשם ָצִרי ְלַקֵּלס ַלּבֹוֵרא".

ְמֻנָּגִדים  ִהָּנם  ַהַּגְׁשִמי  ְוַהּגּוף  ַהְּקדֹוָׁשה  ֶׁשַהְּנָׁשָמה  ֵּכיָון  כא):  כ  ְׁשמֹות  ָיפֹות'  ('ָּפִנים  ַה'ַהְפָלָאה'  ַּבַעל  זֹאת  ֵּבֵאר 
ַהָּטהֹור,  ַמְחַצְבָּתּה  ִלְמקֹור  ְוָלׁשּוב  ַהּגּוף  ִמן  ָלֵצאת  ַהְּנָׁשָמה  ְמַבֶּקֶׁשת  ּוְנִׁשיָמה  ְנִׁשיָמה  ְּבָכל   ְלִפיָכ ְּבַתְכִלית, 
ְוִאְלָמֵלא ַחְסֵדי ַהּבֹוֵרא ַהּמֹוֶרה ָלּה ְלִהָּׁשֵאר ַּבּגּוף א ָהְיָתה נֹוֶתֶרת ּבֹו. ְלִפיָכ ָעֵלינּו ְלַהִּכיר ּוְלהֹודֹות ַעל ֶחֶסד 
 ַהְּנִׁשיָמה ִהּנֹו ַּתֲהִלי א ִלְטעֹות ְוַלֲחׁשֹב ֶׁשַּתֲהִלי ָּגדֹול ֶזה ַהִּמְתַרֵחׁש ִעָּמנּו ְּבָכל ֶרַגע, ְוַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה

ִטְבִעי ּומּוָבן ֵמֵאָליו.

ְּב'תֹוַרת ַחִּיים' (ב"ק טז א) ֵּבֵאר: ִמן ַהִּדין ָהָיה ָצִרי ָהָאָדם ְלהֹודֹות ּוְלָבֵר ְלבֹוְראֹו ְּבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע, ִמן ַהּבֶֹקר 
ֶׁשל  ְּבטֹובֹוָתיו  ְּככֹוֵפר  ָחִליָלה  ֵיָחֵׁשב  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ֶׁשּנֹוֵׁשם,  ְנִׁשיָמה  ָּכל  ְוַעל  ֶׁשעֹוֶׂשה  ְּתנּוָעה  ָּכל  ַעל  ָהֶעֶרב,  ַעד 
ָמקֹום ּוְכַגְזָלן ַהֶּנֱהֶנה ֵמָהעֹוָלם ְּבא ְּבָרָכה. ַא ֵּכיָון ֶׁשרֹב ְּבֵני ָהָאָדם א ָהיּו עֹוְמִדים ְּבָכ ֵמֲחַמת ֲעַמל ָהעֹוָלם 
ִהיא  ֲהלֹוא  ְמֻיֶחֶדת,  הֹוָדָאה  ִּבְרַּכת  ַהּיֹום  ְּתִפּלֹות  ְּבָׁשלֹוׁש  ַהְּגדֹוָלה  ְּכֶנֶסת  ַאְנֵׁשי  ִּתְּקנּו   ְלִפיָכ ַהַחִּיים,  ְוִטְרדֹות 
ִּבְרַּכת 'מֹוִדים', ֶׁשָּבּה ּכֹוֵלל ָהָאָדם ְּבהֹוָדָאה ַאַחת ֶאת ָּכל ִרֵּבי ְרָבבֹות ַהֲחָסִדים ְוַהִּנְפָלאֹות ֶׁשעֹוֶׂשה ִעּמֹו ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּו הּוא ְּבָכל ֶרַגע: "ַעל ַחֵּיינּו ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶד ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתינּו ַהְּפקּודֹות ָל ְוַעל ִנֶּסי ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמנּו".

'ּכֹל ַהְּנָׁשָמה' – ַּפֲעַמִים
ָהַרָמּ"א  ָּכַתב  ַהְללּוָי-ּה',  ָי-ּה  ְּתַהֵּלל  ַהְּנָׁשָמה  'ּכֹל  ָהַאֲחרֹון:  ַהָּפסּוק  ֶאת  ִלְכּפֹל  ַהְּתִפָּלה  ְמַסְּדֵרי  ֶׁשִּתְּקנּו  ַּבַּטַעם 
(או"ח נא ז) ֶׁשהּוא ִמּׁשּום ֶׁשָּפסּוק ֶזה ְמַסֵּים ֶאת ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה, ְּכִפי ֶׁשּכֹוְפִלים ָאנּו ֶאת ַהָּפסּוק ַהְּמַסֵּים ֶאת 

ִׁשיַרת 'ָאז ָיִׁשיר': "ה' ִיְמ ְלֹעָלם ָוֶעד" (ְׁשמֹות טו יח).

ֲחֵפִצים  ַּכָּמה  ַעד  ְלַהְראֹות  ְּכֵדי  ָּבָאה  ֶׁשַהַהְכָּפָלה  ֵּבֵאר  ַחִּיים  ֵעץ  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ַזְלָמן  ַזַלְזִניק  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ָאנּו ְלׁשֹוֵרר ּוְלַׁשֵּבַח ְלבֹוְרֵאנּו, ַעד ֶׁשִּמּתֹו ֶׁשִּמְתַקִּׁשים ָאנּו ְלִהָּפֵרד ִמְּפסּוֵקי ַהִּׁשיָרה ּכֹוְפִלים ָאנּו ֶאת ַהָּפסּוק 

ָהַאֲחרֹון: 'ּכֹל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָי-ּה' ('ֶזַרע ַיֲעקֹב' או"ח נא).

'ּכֹל  ַלֲאִמיַרת  ָאנּו  ֶׁשַּמְסִמיִכים  ַהִּסָּבה  ַעל  הְֶרַמְנְׁשָטט  ֶׁשל  ַרָּבּה  ּפֹוַלק  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ֶאת  ָנִביא  ְלִסּיּום 
ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָי-ּה' ֶאת ַהֶּׁשַבח: 'ָּברּו ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן'.

ְּבִסְפֵרי ַהְּמֻקָּבִלים ְמבָֹאר ִּכי ְׁשמֹוֵתיֶהם ֶׁשל ְׁשֶׁשת ְמַבְּׂשֵרי ַהְּגֻאָּלה ֵהם: ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא, ְמַנֵחם ֶּבן ַעִּמיֵאל (ָמִׁשיַח 
ֵּבן ָּדִוד), ּוְנֶחְמָיה ֶּבן מוִֹכיֵאל (ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף). ְּכִפי ֶׁשְּמַבְּקִׁשים ָאנּו ִּבְסִליחֹות (ְליֹום ג' ֶׁשל ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה): 
"ְּתַמֵהר ָלמֹו ִּתְׁשִּבי ְמַנֵחם ּוְנֶחְמָיה". ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ְׁשמֹוֵתיֶהם הּוא 'ָאֵמן'. ְלִפיָכ ַאַחר ֶׁשַּמְזִּכיִרים ָאנּו ֶאת 
ִׁשיַרת ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה: 'ָּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָי-ּה', ַמְמִׁשיִכים ָאנּו ַּבֲאִמיַרת 'ָּברּו ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן', ִּכי ִּבְזַמן 
ֶׁשּבֹו "ּכֹל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָי-ּה", ְּבבֹא ְׁשֶׁשת ַהּגֹוֲאִלים ֶׁשִּנְרְמזּו ְּב'ָאֵמן', ֲאַזי ִיְתַּגֵּדל ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ְוַיִּכירּו ַהּכֹל ִּכי הּוא 'ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן' ('חְֹׁשֵבי ַמֲחָׁשבֹת' אֹות נט).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַוֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכי

ע טּתַ בבּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
רכה

ססִספפּפור ם
ָקְדׁשֹו ַהְללּו ֵא-ל ּבְ

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


