
מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִיְׂשַמח מֶֹׁשה ְּבַמְּתַנת ֶחְלקֹו
"ַוְיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוִּיְגַּדל מֶֹׁשה ַוֵּיֵצא ֶאל ֶאָחיו" (ב יא)

"ָרָאה ֶׁשֵאין ָלֶהם ְמנּוָחה, ָהַל ְוָאַמר ְלַפְרעֹה: 'ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶעֶבד, 
ַוֲעֵׂשה   ֵל' לֹו:  ָאַמר  ֵמת...',  הּוא  ְּבָׁשבּוַע  ֶאָחד  יֹום  ָנח  ֵאינֹו  ִאם 
ָלֶהן ְּכמֹו ֶׁשּתֹאַמר', ָהַל מֶֹׁשה ְוִתֵּקן ָלֶהם ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ָלנּוַח" 

(שמו"ר א כח).

ֻנַּסח  ֶאת  ַהּטּוִרים  ַּבַעל  ַיֲעקֹב  ַרֵּבנּו  ֵּפֵרׁש  ֶזה  ִמְדָרׁש  ִּדְבֵרי  ְלִפי 
ְּכֶׁשָּסְבלּו  ֶחְלקֹו";  ְּבַמְּתַנת  מֶֹׁשה  "ִיְׂשַמח  ַהַּׁשָּבת:  יֹום  ְּתִפַּלת 
ִיְׂשָרֵאל ַּתַחת ַיד ִמְצַרִים ִּבֵּקׁש מֶֹׁשה ִמַּפְרעֹה ֶׁשְּיַאְפֵׁשר ָלֶהם ָלנּוַח 
ַעל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְוִצָּוה  ַהּתֹוָרה  ּוְכֶׁשִּנְּתָנה  ַהְּׁשִביִעי,  ַּבּיֹום 
ַהְּׁשִביָתה ְּביֹום ֶזה, ָׂשַמח מֶֹׁשה ִּכי ִהְסִּכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִעּמֹו 
ּוָבַחר ְּב'ַמְּתַנת ֶחְלקֹו' – ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ֶׁשָּבַחר הּוא, מֶֹׁשה, ִלְמנּוָחה.
טּור אַֹרח ַחִּיים סי' רפא

הֹוַׁשְעָנא סֹוֶבֶלת ִסְבָל
"ַוַּיְרא ְּבִסְבָתם" (ב יא)

ִמְּפֵני ָמה ְמַכָּנה ַהּתֹוָרה ֶאת ֲעבֹוָדָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִּבְלׁשֹון 'ִסְבָתם'?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ָּדִוד ְקִוויאַט  ָר"מ ְיִׁשיַבת ִמיר ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית:

ְלַהְדִּגיׁש  ַהּתֹוָרה  ָּבָאה  'ַסְבָלנּוָתם';  ִמְּלׁשֹון  ִהיא  'ִסְבָתם'  ַהִּמָּלה 
ּכָֹחם  ְּבָכל  ִנּסּו  ֶׁשַהִּמְצִרים  ַאף  ֶׁשַעל  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ַמֲעָלָתם  ֶאת 
ֶאת  ִויַאְּבדּו  ַּבִּיּסּוִרים  ֶׁשִּיְבֲעטּו  ְּכֵדי  ֻעָּלם  ֶאת  ֲעֵליֶהם  ְלַהְכִּביד 
ֶאת  ִאְּבדּו  ְוא  ְּבַסְבָלנּות  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ִקְּבלּו  ֱאמּוָנָתם, 

ִּתְקָוָתם ְלִהָּגֵאל.

סֹוֶבֶלת  "הֹוַׁשְעָנא  ְּבהֹוַׁשְענֹות:  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  זֹו  ַמֲעָלה  ְיסֹוד  ַעל 
ְּבַסְבָלנּות   ְּגֵזרֹוֶתי ֶאת  ַהְּמַקְּבִלים  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  הֹוַׁשע   –  "ִסְבָל

ּוֶבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה.
'ֻסַּכת ָּדִוד'

ְזָעָקה ְמִביָאה ִליֵדי ִקְרַבת ֱאִקים
"ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהֲעבָֹדה ַוִּיְזָעקּו ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאקִים 

ִמן ָהֲעבָֹדה" (ב כג)

רֹאׁש  ֶמְנְּדלֹוִביץ  ַפייֶּבל  ְׁשָרָגא  ַרִּבי  ֶזה  ִמָּפסּוק  ָּדַרׁש  ִנְפָלא  ְיסֹוד 
ְיִׁשיַבת 'ּתֹוָרה ָוַדַעת' ּוֵמִקים ֻעָּלּה ֶׁשל ּתֹוָרה ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית:

הּוא  נֹוֵׂשא   ָּכ  ּוִמּתֹו ָהָאָדם  ַעל  ָצָרה  ִמְתַרֶּגֶׁשת  ָחִליָלה  ַּכֲאֶׁשר 
ְּתִפָּלה ִלְפֵני ּבֹוְראֹו ֶׁשְּיַחְּלֶצּנּו ִמֶּמָּנה, ּגֹוֶרֶמת לֹו ַהְּתִפָּלה ְלִהְתָקֵרב 
ְלבֹוְראֹו עֹוד יֹוֵתר, ְוָאז ְּכֵמֵאֶליָה ּפֹוֶרֶצת ִמִּפיו ְזָעָקה נֹוֶסֶפת. ְזָעָקה 

נֹוֶסֶפת זֹו – ָּכל ַמהּוָתּה ִהיא ָרצֹון ְלִקְרַבת ֱאִקים.

ְבֵני  "ַוֵּיָאְנחּו  ִּבְתִחָּלה  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ְּבָפסּוק  ַהּתֹוָרה  רֹוֶמֶזת   ָּכ ַעל 
 :ָּכ ְוַאַחר  ָהֲעבֹוָדה,  קִֹׁשי  ֵמֲחַמת   – ַוִּיְזָעקּו"  ָהֲעבָֹדה  ִמן  ִיְׂשָרֵאל 
"ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאִקים ִמן ָהֲעבָֹדה" – ַזֲעָקָתם 'ִמן ָהֲעבֹוָדה' 
ֶהֶעְלָתה ֶאת ַּדְרָּגָתם, ּוִמָּכאן ָוֵאיָל ָנְבָעה ַׁשְוָעָתם "ֶאל ָהֱאקִים" 

– ִמּתֹו ִּכּסּוִפין ְלִהְתָקֵרב ְלבֹוְרָאם.
'ִׁשיָרָתא ְדִּפְסָחא' עמ' תנב

ַהַּנֲעַלִים ְמַבְּטאֹות ְׁשִליָטה
"ַׁשל ְנָעֶלי ֵמַעל ַרְגֶלי" (ג ה)

ַהָּקדֹוׁש  ַהְּׁשָל"ה  ֵמִביא  ָצְרִּכי'  ָּכל  ִלי  'ֶׁשָעָׂשה  ְלִבְרַּכת  ְּבֵפרּוׁשֹו 
(ְּבִסּדּורֹו) ְּבֵׁשם ַרּבֹו ַהַּמַהְרָׁש"ל, ִּכי ַקָּימֹות ַאְרַּבע ְּדָרגֹות ַּבְּבִריָאה, 
זֹו ְלַמְעָלה ִמּזֹו: ּדֹוֵמם, צֹוֵמַח, ַחי ּוְמַדֵּבר. ִּבְלִביַׁשת ִמְנָעִלים 

ָהֲעׂשּוִיים ֵמעֹור ַּבֲעֵלי ַחִּיים, ְמַבֵּטא ָהָאָדם ֶאת ְׁשִליָטתֹו ַעל ַּבֲעֵלי 
ַהַחִּיים, ּוִמֵּמיָלא ַּגם ַעל ָּכל ַהּצֹוְמִחים ְוַהּדֹוְמִמים, ְּכִפי ֶׁשִׁשֵּבַח ָּדִוד 
ַהֶּמֶל ִּבְתִהִּלים (ח ז): "ּכֹל ַׁשָּתה ַתַחת ַרְגָליו", ּוְלִפיָכ ָאנּו מֹוִדים 

ַעל ַהִּמְנָעִלים ְּבִבְרַּכת 'ֶׁשָעָׂשה ִלי ָּכל ָצְרִּכי'.

ַעל ִּפי ֶזה ֵּבֵאר ַרִּבי ְׁשמֹה ַזְלָמן אֹוֶיעְרָּב ֶאת ַהִּסָּבה ְלָכ ֶׁשִהְצַטָּוה 
ָּכאן מֶֹׁשה: "ַׁשל ְנָעֶלי ֵמַעל ַרְגֶלי"; ֵּכיָון ֶׁשָּׁשְרָתה ַהְּׁשִכיָנה ַעל 
מֶֹׁשה, ָהָיה ָעָליו ָלחּוׁש ֲעָנָוה ְוַהְכָנָעה, ַעל ֵּכן ִהְצַטָּוה ְלָהִסיר ֶאת 

ִמְנָעָליו ֶׁשָּכָאמּור ְמַׁשְּמׁשֹות ֵסֶמל ִלְׁשִליָטתֹו ַעל ַהְּבִריָאה.

ְּבָאב  ְּבִתְׁשָעה  ִלְנעֹל  ָלנּו  ֶׁשֻהַּתר  ַהִּסָּבה  ֶאת  ַהְּגָרָׁש"ז  ֵּבֵאר  ַּגם   ָּכ
ֵהן  ֶׁשְּלִעִּתים  ַאף  ֵמעֹור,  ֲעׂשּויֹות  ֶׁשֵאיָנן  ַנֲעַלִים  ַהִּכּפּוִרים  ּוְביֹום 
ִהיא  ֵאּלּו  ְּבָיִמים  עֹור  ַנֲעֵלי  ְנִעיַלת  ִאּסּור  ַטַעם  ְּביֹוֵתר:  נֹוחֹות 
ָעֵלינּו  ּוְלַהְׁשרֹות  ּוְׁשִליָטה  ַּגֲאָוה  ֶׁשל  ְרָגׁשֹות  ֵמִאָּתנּו  ְלָהִסיר  ְּכֵדי 
ַהְכָנָעה, ְוֵכיָון ֶׁשַּנֲעַלִים ֶׁשֵאיָנן ֵמעֹור ֵאיָנן ְמַבְּטאֹות ְׁשִליָטה, ֻהְּתרּו 

ֵהן ַעל ַאף ֱהיֹוָתן נֹוחֹות.
'ֲהִליכֹות ְׁשמֹה' ְּתִפָּלה, עמ' שסה

ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה
ַצֲעָקָתם  ְוֶאת  ְּבִמְצָרִים  ֲאֶׁשר  ַעִּמי  ֳעִני  ֶאת  ָרִאיִתי  ָראֹה  ה'  "ַוּיֹאֶמר 

ָׁשַמְעִּתי" (ג ז)

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַאְׁשְּכַנִּזי ַּבַעל 'ַמֲעֵׂשי ה'':

ָזֲעקּו  ְּבֶטֶרם  ֶׁשעֹוד  ְלַלְּמֵדנּו  ִלְצָעָקה,  ְרִאָּיה  ַהָּכתּוב  ָּכאן  ִהְקִּדים 
ֶאת  ְוֵהִכין  ָעְנָים  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָרָאה  ִמָּצָרָתם,  ִיְׂשָרֵאל 

ְּגֻאָּלָתם, ַּכָּכתּוב (ְיַׁשְעָיה סה כד): "ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה".
'ַמֲעֵׂשי ה'', ַמֲעֵׂשי ִמְצַרִים ה

'ֶאְהֶיה' – ַאף ְלַאַחר ַהֵחְטא
"ַוּיֹאֶמר ֱאִקים ֶאל מֶֹׁשה ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה ַוּיֹאֶמר ּכֹה תֹאַמר ִלְבֵני 

ִיְׂשָרֵאל ֶאְהֶיה ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם" (ג יד)

ְּבֶדֶר ְּדרּוׁש ֵּבֵאר ָהַאְדמֹו"ר ַה'ֵּבית ַאְבָרָהם' ִמְסלֹוִנים:

 – ֶאְהֶיה"  ֲאֶׁשר  "ֶאְהֶיה  ְלמֶֹׁשה:  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר  ִּבְתִחָּלה 
ַהֵחְטא,  ִלְזרֹועֹות  ִיְּפלּו  ָחִליָלה  ִאם  ְוַאף  ַעָּתה,  ִיְׂשָרֵאל  ִעם  ֶאְהֶיה 
ֲעַדִין ֶאְהֶיה ִעָּמם. ַא ָאז ָטַען ְלָפָניו מֶֹׁשה ִּכי ָעלּול ַהָּדָבר ִלְגרֹם 
 ָלֶהם ִלְהיֹות ִּבְבִחיַנת 'ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב', ַעל ֵּכן ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
סֹוד  ֶאת  ֲאֵליֶכם" –  ְׁשָלַחִני  ֶאְהֶיה  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  תֹאַמר  הּוא: "ּכֹה 
"ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה" ְמַגֶּלה ֲאִני ַרק ְל, ַא ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ּתֹאַמר ַרק 

ִּכי "ֶאְהֶיה" ִעָּמם ַעָּתה ַוֲאַמֵהר ִלְגֲאָלם ִמַּתַחת ַיד ִמְצַרִים.
''ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן' ח"ב עמ' שעא'

ַמּדּוַע ָּבַרח מֶֹׁשה ִמן ַהָּנָחׁש?
"ַוְיִהי ְלָנָחׁש ַוָּיָנס מֶֹׁשה ִמָּפָניו" (ד ג)

ָיִמים ִמְסָּפר ִלְפֵני ְּפִטיָרתֹו, ָׁשֲאלּו ּגּוֵרי ָהֲאִר"י ֶאת ַרָּבם ַהָּקדֹוׁש: 
"ֲהלֹוא ָׁשִנינּו ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (לג א): 'ֲאִפּלּו ָנָחׁש ָּכרּו ַעל ֲעֵקבֹו 
ִעם  ִׂשיָחתֹו  ְּכֵדי   ּתֹו ַהָּנָחׁש  ִמְּפֵני  מֶֹׁשה  ָנס   ְוֵהיַא ַיְפִסיק'  א 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא"?

ָלֶכם  ְלַגּלֹות  אּוַכל  "א  ָלֶהם:  ְוֵהִׁשיב  ְׁשֵאָלָתם  ֶאת  ָהֲאִר"י  ָׁשַמע 
ַהַּתְלִמיִדים  אּוָלם   ,"ְלָכ ְרׁשּות  ִלי  ִנְּתָנה  א  ִּכי  ַהָּדָבר,  סֹוד  ֶאת 
ֶׁשְּתׁשּוָקה ַעָּזה ָּבֲעָרה ְּבִלָּבם ְלָהִבין ִּפְׁשרֹו ֶׁשל ָהִעְנָין ִהְפִצירּו ּבֹו 
ְמאֹד, ַעד ֶׁשִהְתַרָּצה ְוִגָּלה ָלֶהם. ְלַאַחר ֶׁשִּסֵּים ֶאת ְּדָבָריו ָאַמר ִמָּיד: 
"ַעָּתה ֻמְכָרח ֲאִני ְלִהְסַּתֵּלק ִמן ָהעֹוָלם", ְוָאֵכן א ָעְברּו ָיִמים ַרִּבים 

ַעד ֶׁשִהְתַּבֵּקׁש ָהֲאִריָז"ל ִליִׁשיָבה ֶׁשל ַמְעָלה.
'ֶׁשַפע ַחִּיים' ְּדָרׁשֹות ֻחָּמׁש ַרִׁש"י תשמ"ב, ְּבֵׁשם ִּכְתֵבי ָהֲאִר"י

סֹודֹו ֶׁשל ָהֲאִר"י א ִהְתַּגָּלה ְלָאְזֵנינּו, ַא ַהַּמֲהִרי"ל ִּדיְסִקין ֵּפֵרׁש 
זֹאת ְּבֶדֶר ְּפָׁשט:

ָאָדם,  ִמָּכל  ֶהָעָניו  ַרֵּבנּו,  מֶֹׁשה  ָחׁש  ַהְּׁשִכיָנה,  ִעם  ֶׁשִּדֵּבר  ְזַמן  ָּכל 
 ֶנֱהַפ ַהַּמֶּטה  ֶאת  ֶׁשָרָאה  ָּבֶרַגע  ּבֹו   ְלִפיָכ  .ְלָכ ָראּוי  הּוא  ֶׁשֵאין 
ִמָּיד  ֵּכן  ְוַעל   ,ֶׁשֵּיֵל לֹו  ִלְרמֹז  ה'  ְרצֹון  ִּכי  ֲאָתר  ַעל  ֵהִבין  ְלָנָחׁש, 

ָנס ִמָּפָניו.

ְסֻגַּלת ַהִהְׁשַּתֲחָוָיה
"ַוִּיְׁשְמעּו ִּכי ָפַקד ה' ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל... ַוִּיְּקדּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו" (ד לא)

ַאַחר  ִיְׂשָרֵאל  ִנְגֲאלּו  ֶׁשָּכאן  ְּכֵׁשם  ִּכי  ֶנֱאָמר  ב)  נו  (ב"ר  ַּבִּמְדָרׁש 
ַהִהְׁשַּתֲחָוָיה, ָּכ ֶלָעִתיד א ִּתְסַּתֵּים ַהָּגלּות ְוא ִיְחיּו ַהֵּמִתים ֶאָּלא 

ִּבְזכּות ַהִהְׁשַּתֲחָוָיה.

ַּתָּקַנת  ֶאת  סֹורֹוְצִקין  ַזְלָמן  ַרִּבי  ֵּבֵאר  ַהָּללּו  ַהִּמְדָרׁש  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל 
ַהְּבָרָכה  ְּבִסּיּום  ָהֲעִמיָדה ּוְבסֹוָפּה:  ְּתִפַּלת  ִּבְתִחַּלת  ֲחָכִמים ִלְכרַֹע 
ַהֵּמִתים  ְּתִחַּית  ְּבִבְרַּכת  ִלְזּכֹות  ְּכֵדי  ּכֹוְרִעים  ָאנּו  ָהִראׁשֹוָנה 
ַלְּגֻאָּלה  ֶׁשִּנְזֶּכה  ְּכֵדי  ִמְׁשַּתֲחִוים  ָאנּו  'מֹוִדים'  ּוִבְפִתיַחת  ֶׁשַאֲחֶריָה, 
ְלִצּיֹון'  ְׁשִכיָנתֹו  'ַהַּמֲחִזיר  ְּבִבְרַּכת  ִהְתַּפַּלְלנּו  ֶׁשָעֶליָה  ַהְּׁשֵלָמה 

ֶׁשְּלָפֶניָה.
'ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה'

ַהִּזְקָנה ְמעֹוֶרֶרת ִלְתׁשּוָבה
"ֶּתֶבן ֵאין ִנָּתן ַלֲעָבֶדי ּוְלֵבִנים אְֹמִרים ָלנּו ֲעׂשּו" (ה טז)

ָרִגיל ָהָיה ַרִּבי יֹוָחָנן ִמַּקְרִלין ְלַלֵּמד ֶאת מּוָסרֹו ִמָּפסּוק ֶזה:

ָלׁשּוב  ְּתבּוָנה  ָּבנּו  ִנְּתָנה  א  ָאְמָנם   –  "ַלֲעָבֶדי ִנָּתן  ֵאין  "ֶּתֶבן 
ִּבְתׁשּוָבה ִּבְצִעירּוֵתנּו, ַא  "ּוְלֵבִנים אְֹמִרים ָלנּו ֲעׂשּו" – ַהְּׂשָערֹות 
ֶׁשַּמְתִחילֹות ְלַהְלִּבין ְמעֹוְררֹות אֹוָתנּו ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְּבֶטֶרם ָיבֹא 

יֹוֵמנּו.
'ְמאֹוֵרי ֵאׁש' עמ' תקכא

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

ני ּפְ ם

ֶזַרע ֶׁשל ַקָּיָמא
"ְּבֶטֶרם ָּתבֹא ֲאֵלֶהן ַהְמַיֶּלֶדת ְוָיָלדּו" (א יט)

ְלַלְּמֵדנּו  'ָאֵמן',  ֵהם  ֲאֵלֶהן"  ָּתבֹוא  "ְּבֶטֶרם  ַהֵּתבֹות:  סֹוִפי 
ֶׁשל  ְּבֶזַרע  ִלְזּכֹות  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשל  ְסֻגָּלָתּה  ִהיא  ְּגדֹוָלה  ִּכי 

ַקָּיָמא.
'ַמֵּטה ַאֲהרֹן' עמ' עג

'ָאֵמן' ַמְׁשִליָמה ֶאת ַהְּבָרָכה
"ִּכי ֵאין ִנְגָרע ֵמֲעבַֹדְתֶכם ָּדָבר" (ה יא)

ִמָּכאן  'ָאֵמן',  ֵהם  ֵמֲעבַֹדְתֶכם"  ִנְגָרע  "ֵאין  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי 
ֶרֶמז ְלִדְבֵרי ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ֵעֶקב רעא א) ֶׁשַרק ְּבָרכֹות ֶׁשָענּו 
ֶׁשָרַמז  ְוֶזהּו  ַּכָּיאּות,  ֻמְׁשָלמֹות  ְּבָרכֹות  ִהָּנן  ָאֵמן  ַאֲחֵריֶהן 
ִנְגָרע  "ֵאין  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ַעל  ַהְקָּפַדְתֶכם  ִּבְזכּות  ַהָּכתּוב: 

ֵמֲעבַֹדְתֶכם" – ֵאין ִחָּסרֹון ָּבֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב ִהיא ְּתִפָּלה.
'ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם' עמ' רלא

ָאֵמן. עֹוִנים ּוַמֲאִמיִנים.

ָּכַתב ַהְּגַה"ק ַרִּבי ִׁשְמעֹון סֹוֵפר ִמְּקָראָקא ָזָצ"ל:

"ִּביֵמי ַהּׁשֹוָבִבי"ם ָראּוי ְלִהְתַחֵּזק ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ָּכל ַהְּבָרכֹות, ֶׁשְּבָכ ִנְתֶקֶנת ִנְׁשַמת ָהָאָדם". 
('ִמְכַּתב סֹוֵפר' ְׁשמֹות)

הֹוִסיף ְוָאַמר ַהַּמְׁשִּגיַח ַהְּגַה"צ ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל  ָזָצ"ל:
ה ִמְתַחְּזִקים ַּבֲעבֹוָדָתם ָהרּוָחִנית ִּביֵמי  "ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם ָהיּו ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ֲחִסיִדים ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֹשֶ

ַהּׁשֹוָבִבי"ם. ֵּכיָון ֶׁשְּכַלל ַּפְרִׁשּיֹות ְיֵמי ַהּׁשֹוָבִבי"ם ְמַבְּטאֹות ֶאת ִעְנַין ָהֱאמּוָנה, ִנְרֶאה ֶׁשַהָּדֵגׁש ָהִעָּקִרי 
ַּבֲעבֹוַדת ַהִחּזּוק ְּבָיִמים ֵאּלּו ַחָּיב ִלְהיֹות ְּבִעְנְיֵני ֱאמּוָנה, ֶׁשֲהֵרי ַהִּמְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה – ַהּכֹל ִנְמָצא ּבֹו".

 ('אֹור ְיֶחְזֵקאל' ח"ג עמ' רמ"ו)

ִעַּקר ֲעבֹוַדת ַהּׁשֹוָבִבי"םִעַּקר ֲעבֹוַדת ַהּׁשֹוָבִבי"ם
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ָזר ִּכי ִנְקַלע ָלֲעָיָרה הֹורֹוְדָנא ְּבאֹוָתם ָיִמים, ְמַדֶּמה ָהָיה ִּכי ְמֻדָּבר ַּבֲעָיַרת ְרָפִאים ׁשֹוֵמָמה. ַעל ַאף ֶׁשְּמֻדָּבר ָהָיה 
ַמְקִּפיא.  ֶׁשֶקט  ָּבֶהם  ָׂשַרר  ַעָּתה  ָאָדם,  ֵמֲהמֹון  ָהְרחֹובֹות  ָהמּו  ְּכִתּקּוָנם  ְּבָיִמים  ֶׁשָּבּה  ְּבָׁשָעה  יֹום,  ֶׁשל  ְּבִעּצּומֹו 
ְׂשִמיַכת ַהֶּׁשֶלג ֶהָעָבה ֶׁשִּנְפְרָׂשה ַעל ְּפֵני חּוצֹות, ָּגְרָמה ְלתֹוָׁשֵבי ָהֲעָיָרה ְלִהְסַּתֵּגר ְּבֵביָתם ַהֻּמָּסק ְוַהְּמֻחָּמם ּוְלָהִגיף 

ֶאת ַהְּתִריִסים ַהְּכֵבִדים ֵמֲאחֹוֵריֶהם.

ַמְרַבד  ַעל  ִרּׁשּוָמם  ֶאת  הֹוִתירּו  ַהְּקפּוָאה,  ָלֲעָיָרה   ֶּדֶר א   ְּבֶדֶר ֶׁשִּנְקַלע  ֶהָעִני   ַהֵהֶל ֶׁשל  ַהְּכֵבדֹות  ְּפִסיעֹוָתיו 
ַהֶּׁשֶלג ַהָּצחֹור. ְּכֶׁשִּנְּצבּו ַרְגָליו סֹוף סֹוף מּול ִּפְתחֹו ֶׁשל ַּבִית ְיהּוִדי, ְּכָבר א ָעַמד ּבֹו ּכֹחֹו ַאף ִלְנקֹׁש ַעל ַהֶּדֶלת. 
ַעָּתה,  אּוָלם  ְצָדָקה,  ְּבַבָּקׁשֹות  ְלַפַעם  ִמַּפַעם  ְמעֹונֹוֵתיֶהם  ֶאת  ֶׁשָּפְקדּו  ְּבֶאְביֹוִנים  הֹורֹוְדָנא  ַאְנֵׁשי  ָהיּו  ֻמְרָּגִלים 

ִּבְתָנֵאי ֶמֶזג ֲאִויר ֶׁשָּכֵאּלּו א ָׂשם ִאיׁש ִלּבֹו ַלְּדִפיקֹות ַהֲחלּוׁשֹות ֶׁשִּנְבְלעּו ְּבֶדֶלת ָהֵעץ ַהְּכֵבָדה.

ִנָּסיֹון ִלְנקֹׁש ַעל ַּבִית נֹוָסף ִהְבִהיר ַלֵהֶל ֶהָעִני ִּכי מּוָטב לֹו ֶׁשֹּלא ְיַכֶּלה ֶאת ּכֹחֹו ְּבִנְסיֹונֹות ֲעָקִרים, ְוַתַחת זֹאת 
ְיַנֶּסה ְלַהִּגיַע ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשָּׁשַכן ְּבַטּבּוָרּה ֶׁשל ָהֲעָיָרה.

ֵמָרחֹוק ָיכֹול ָהָיה ְלַהְבִחין ַּבִּבְנָין ֶהָהדּור ֶׁשֶהֶבל ַחם ָּבַקע ֵמֲאֻרָּבתֹו ַהִּמְתַנֵּׂשאת. ַהֶּדֶר ֵאָליו א ָהְיָתה ַרָּבה, אּוָלם 
ַעָּתה ִנְרֲאָתה ִהיא ְּבֵעיָניו ַּכֲאֻרָּכה ִמִּני ָים. ַרק ַהַּמֲחָׁשָבה ַעל ּכֹוס ַהַחִּמין ַהַּמְהִּביָלה ֶׁשַּמְמִּתיָנה לֹו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, 

ְּבתֹוֶסֶפת עּוִגּיֹות ַמְׂשִּביעֹות ֶׁשָּדֲאגּו ֲאָנִׁשים טֹוִבים ְלהֹוִתיר ָׁשם, ָנְסָכה ּבֹו ּכֹחֹות ְלִהְתַאֵּמץ עֹוד ִקְמָעא.

 ַא לֹו  הֹוִעיל  ַהָּדָבר   ַא ַהְּקפּואֹות,  ְּבָיָדיו  ֶׁשֶלג  ְמַעט  ְלַׁשְפֵׁשף  ִנָּסה  הּוא  ְוָאַזל.  ּכֹחֹו   ָהַל ִלְפִסיָעה  ִמְּפִסיָעה 
ִּבְמַעט. ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְּכָבר ָהָיה ָקרֹוב. הּוא ִּגֵּיס ֶאת ָּכל ְׁשֵאִרית ּכֹחֹוָתיו, ֶאָּלא ֶׁשַרְגָליו ָּכְבדּו ְּכבּוֵלי ֵעץ ְּכֵבִדים. 
ַהּקֹר, ָהרּוחֹות ָהַעּזֹות ְוַהִהְתּבֹוְססּות ַּבֶּׁשֶלג ַהָּקפּוא ָּגְרמּו לֹו ְלַאֵּבד ֶאת ַהְּתחּוָׁשה ְּבַרְגָליו, ְוׁשּוב ֵהן א ִנְׁשְמעּו לֹו.

ְּכמֹוָצא ַאֲחרֹון הּוא ִנָּסה ְלֵהָעֵזר ְּבָיָדיו, ְוָכ ְּבקִֹׁשי ַרב ִהְצִליַח ִלְזחֹל ַעד ָלְרחֹוב ֶׁשּבֹו ָׁשַכן ֵּבית ַהְּכֶנֶסת. ְוָאז, ֶמְרָחק 
ָקָצר ִמְּמחֹוז ֶחְפצֹו ִהְתמֹוֵטט ַעל ָעְמּדֹו ְוָנַפל ַעל ַהַּמְרָבד ַהָּקפּוא ּתֹו ֶׁשהּוא ׁשֹוֵקַע ְּבִעָּלפֹון ָּכֵבד.

ַהּגֹוָרל  ַעל  ַהַּמֲחָׁשָבה  ִמן  ֶנְחַמץ  ִלּבֹו  ָהֲאהּוָבה.  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֵני  ַעל  ָהיּו  ְּבמֹחֹו  ֶׁשָחְלפּו  ָהַאֲחרֹונֹות  ַהַּמְחָׁשבֹות 
ַהָּצפּוי ָלֶהם; ִמי ְיַגְּדֵלם ּוִמי ְיַפְרְנֵסם? ִמי ְיַבֵּׂשר ָלֶהם ַעל ָאְבָדנֹו ֶׁשל ֲאִביֶהם ְּבֶדֶר ּכֹה ְטָראִגית...? ְוָכ, ָטרּוד 

ְּבַמְחְׁשבֹוָתיו ַהּקֹוְדרֹות, ָׁשַקע ְּבִעָּלפֹון ָּכֵבד ּתֹו ֶׁשִּלּבֹו ְמַבֶּכה ַעל ַמר ּגֹוָרלֹו.

ְלַאְּתרֹו.  ִיְהֶיה  ִנָּתן  א  ְּכָבר  ְספּורֹות  ַּדּקֹות  עֹוְברֹות  ָהיּו  ְוִאם  ַהָּבלּוי,  ְמִעילֹו  ַעל  ִמְּכָבר  ֶזה  ֶנֶעְרָמה  ֶׁשֶלג  ִׁשְכַבת 
ְּבִדּיּוק ָאז ָחַלף ַּבָּמקֹום ְיהּוִדי ֶׁשֶהֱחִליט ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ְלִהְתַעֵּלם ִמן ַהּקֹר ָהַעז ֶׁשָּׂשַרר ַּבחּוץ ְוָלֵצאת ִמֵּביתֹו ַהַחם 

ְּכֵדי ְלִהְתַּפֵּלל ִמְנָחה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת.

ַרְגָליו ֶׁשִּנְתְקלּו ַּבֲעֵרַמת ַהְּסַמְרטּוִטים ֶׁשָהְיָתה מּוֶטֶלת ַעל ַהְּׁשִביל, ָּגְרמּו לֹו ִלּפֹל ַעל ָּפָניו ַאְרָצה. ְּתִחָּלה ָחַׁשב 
ְּפֵני  ֵמַעל  ַהּכֹוַבע  ֶאת  ֵהִסיר  הּוא  ָאָדם.  ְּבגּוַפת  ְמֻדָּבר  ִּכי  ְלֶחְרָדתֹו  ִהְבִחין  ֶׁשָאז  ֶאָּלא  ְּבַדְרּכֹו,   ּוְלַהְמִׁשי ָלקּום 

ַהְּדמּות ַהְּקפּוָאה ְוֶנֱחַרד ִלְראֹות ָּפִנים ְיהּוִדּיֹות.

ׁשֹּמּו ָׁשַמִים! ִמי יֹוֵדַע ִאם הּוא ַחי אֹו ֵמת. ַהְּיהּוִדי ֵהִרים קֹול ְזָעָקה: "ַהִּצילּו!!!" ֶאָּלא ֶׁשַהֵהד ָחַזר ֵאָליו ְלא ַמֲעֶנה. 
 ְוִהֵּנה ְרֵאה ֶזה ֶּפֶלא, הּוא נֹוֵׁשם! ָאְמָנם ְנִׁשימֹות ֲחלּוׁשֹות, ַא ,ְּבֵלב ָחֵרד הּוא ִהָּטה ֶאת ָאְזנֹו ִלְׂשָפָתיו ֶׁשל ַהֵהֶל

ֲעַדִין ָהָיה ָּבֶהן ְּכֵדי ְלָהִעיד ַעל רּוַח ַחִּיים.

ְּכֵחץ ִמֶּקֶׁשת ָרץ ַהְּיהּוִדי ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ָּתַפס ֶאת ֶאָחד ֵמַהּלֹוְמִדים ֶׁשָּיְׁשבּו ּבֹו ּוָמַׁש אֹותֹו ִלְמקֹום ָהֵארּוַע. ַיְחָּדו 
ָנְׂשאּו ֵהם ֶאת ֶהָעִני ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶהָחִמים ֶוֱהִטילּוהּו ַעל ַאַחד ַהַּסְפָסִלים. ֵמֵאי ָׁשם הּוָבא ַּבְקּבּוק ַמְׁשֶקה ָחִריף 

ְוַאַחד ַהּנֹוְכִחים ֵהֵחל ְלַׁשְפֵׁשף ַּבּנֹוֵזל ֶׁשְּבתֹוכֹו ֶאת ַרּקֹוָתיו ַהְּקפּואֹות ֶׁשל ֶהָעִני.

ֵּבין  ָּפְׁשָטה  ִׂשְמָחה  ּוְקִריַאת  ְוַרְדַרד,  ְלָגֶון  ִצְבָען  ֶאת  ְמַׁשּנֹות  ֵהֵחּלּו  ַהִחְּורֹות  ָּפָניו  רּוחֹו.  ֵאָליו  ָׁשָבה  ַאט  ַאט 
ַהּנֹוְכִחים. ַחְסֵדי ה', ָהִאיׁש ִמְתאֹוֵׁשׁש.

ֶהָעִני ֵהֵחל ְלָהִניַע ֶאת ַעְצמֹוָתיו ְוַאף ִהְצִליַח ְלִהְתַיֵּׁשב ַעל ַהַּסְפָסל ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵלַח ַמָּבִטים ְמֻבְלָּבִלים ָּבֲאָנִׁשים 
ֶׁשְּסָבבּוהּו. ְּכֶׁשָרָאה זֹאת ַהַחָּזן, ָּפַתח ִמָּיד ִּבְתִפַּלת ַהִּמְנָחה. ָאְמָנם ֵאין ָּדָבר ָהעֹוֵמד ִּבְפֵני ַהָּצַלת ֶנֶפׁש ִמִּיְׂשָרֵאל, 

ַא ְזַמן ַהְּׁשִקיָעה ָקַרב. ּוֵמַעָּתה ֶׁשָּיָצא ַהֵהֶל ִמְּכַלל ַסָּכָנה, ֵיׁש ְלִהְזָּדֵרז ּוְלִהְתַּפֵּלל.

ֶאָּלא ֶׁשֵּמֶרַגע ְלֶרַגע ִהְתָּבֵרר ִּכי ַהִּׂשְמָחה ָהְיָתה ֻמְקֶּדֶמת. ָאְמָנם ַהָּכָרתֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ָׁשָבה ֵאָליו, ַא חֹם ּגּופֹו ָהָיה 
ָנמּו ְּבצּוָרה ִקיצֹוִנית. א הֹוִעילּו ַהְּׂשִמיכֹות ֶׁשָּבֶהן ֲעָטפּוהּו ְוַאף א ּכֹוסֹות ַהֵּתה ַהּלֹוֲהטֹות ֶׁשִהִּגיר ִלְגרֹונֹו. ּגּופֹו 

ָרַעד ַּבֲעִוית ַמְפִחיָדה, ְוֵעיָניו ִרְּצדּו ְּבחֹוֵריֶהן ַּבֲחָרָדה.

יּוְכלּו  ֵּכיַצד  ְּבַנְפָׁשם.  ֵעצֹות  ָלִׁשית  יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ְּכֶׁשֵהם  ַּבֲחָרָדה  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ְסָבבּוהּו  ְוׁשּוב  ִהְסַּתְּיָמה  ַהְּתִפָּלה 
ַּבַעל  ִזיְסִקיְנד  ַאֶלְּכַסְנֶדר  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ַהָּזֵקן,  ַרָּבם  ֶׁשל  ַהְּכחּוָׁשה  ְּדמּותֹו  ֵּביֵניֶהם  ִנְדֲחָקה  ִּפְתאֹום  לֹו?!  ַלֲעזֹר 
ִהְבִחין  ְוִהֵּנה  ְּכֶהְרֵּגלֹו,  ֲעֻמּקֹות  ְמֵלָאה ְּבַכָּונֹות  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ֶאת  ִסֵּים  ַעָּתה  ֶזה  ָהֲעבֹוָדה'.  'ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש 

ַּבִהְתַרֲחׁשּות ּוִמֵהר ְלִהְתַעְנֵין ְלִפְׁשָרּה.

ַאַחד ַהִּמְתַּפְּלִלים ִהְתַנֵּדב ְלַהְסִּביר לֹו ִּכי ֵהֶל ֶזה ִנְמָצא ְמֻעָּלף ִמחּוץ ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוַעָּתה ְמַנִּסים ַהִּמְתַּפְּלִלים 
ָּכל ַּתְחּבּוָלה ֶׁשִהיא ְּכֵדי ְלַחֵּמם ֶאת ּגּופֹו ַהָּקפּוא ּוְלָהִׁשיב ֶאת רּוחֹו ֵאָליו, אּוָלם ְלא הֹוִעיל. 

ְּבַכָּוָנה,  ַחי'  ָּכל  'ִנְׁשַמת  ֶׁשּיֹאַמר  ַּתְחּבּולֹות,  ְלַחֵּפׂש  ָלֶכם  "ָמה  ֻּכָּלם:  ֶאת  ִהְפִּתיָעה  ָהַרב  ֶׁשל  ַהְּמִהיָרה  ְּתגּוָבתֹו 
ּוִמֵּמיָלא ִיְתַרֵּפא ְוִיְתַחֵּמם ִמָּיד".

ָהַרב ִהְרִּגיׁש ַּבַּמָּבִטים ַהְּתֵמִהים ֶׁשִּנְנֲעצּו ּבֹו ִמִּכּוּונֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ְוִהְסִּביר: "ְוִכי ַמּדּוַע ִּתְתַּפֵּלא, ֲהלֹוא ַאף ֲאִני נֹוֵהג 
ֵּכן. ְּבֵעת ֶׁשְּבֵביִתי ֵאין ֵּדי ָמעֹות ְּכֵדי ִלְרּכֹׁש ֵעִצים ַלַּתּנּור, אֹוֵמר ֲאִני 'ִנְׁשַמת' ְּבַלַהט קֶֹדׁש, ּוִמָּיד ֲאִני ִמְתַחֵּמם..."

ַהֶּנֶפׁש  ִמְתַמֵּלאת  ַחי'  ָּכל  'ִנְׁשַמת  ְּתִפַּלת  ַּבֲאִמיַרת  "ֲהלֹוא  הֹוִסיף:  ִּכְדָבֵעי  ֻהְבֲהָרה  ֶטֶרם  ֶׁשַּכָּוָנתֹו  ָהַרב  ִמֶּׁשָרָאה 
 ,'ִמי כָמֹו ה'  ַעְצמֹוָתי ּתֹאַמְרָנה  'ָּכל  ֱאִקים, ִּבְבִחיַנת  ִהְׁשּתֹוְקקּות ְלִקְרַבת  ַאֲחֶריָה ְּבַלַהט  ַהּגּוף  ֶאת  ּוַמְבִעיָרה 

ַהִאם ֶיְׁשנֹו ֵאיָבר ֶשִּׁיָּוֵתר ָקִריר ַאַחר ִהְתַלֲהבּות ֶׁשָּכזֹו?!"

ַהָּגדֹול,  ַרָּבם  ֶׁשל  ָקְדׁשֹו  ַלֲעבֹוַדת  ָיִמיָמה  ִמָּיִמים  ֵהם  ֻהְרְּגלּו  ֲהלֹוא  ֵהיֵטב,  הּוְבנּו  ַהְּדָבִרים  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית  ְלָבֵאי 
ִּבְתִפָּלה ִּבְכָלל ּוִבְתִפַּלת 'ִנְׁשַמת' ִּבְפָרט. ְּבִזְכרֹוָנם ָעלּו ִמָּיד ַהְּדָבִרים ַהּנֹוְקִבים ֶׁשָּכַתב ְּבִסְפרֹו ַהָּגדֹול ַעל אֹודֹות 

ְּתִפָּלה ְקדֹוָׁשה זֹו:

"ּוְבַוַּדאי ָראּוי ְלַהְלִהיב ֵלב ָהָאָדם ְּכֵאׁש אֹוֶכֶלת ְלַדֵּבר ַהֵּתבֹות ְּבכַֹח ָּגדֹול ְוָעצּום ּוְלַהְכִניס ִׂשְמָחה ְלִאיׁש ְּבַמֲעֵנה ִּפיו 
ִּבְדָבָריו ָהֵאֶּלה, ִׂשְמָחה ֲעצּוָמה ְמאֹד ֶּבֱאקּותֹו ִיְתָּבַר ְׁשמֹו ְוִיְתַעֶּלה, ָּכל ָּכ ַעד ַהִּגיעֹו ְלִהְתַּפְּׁשטּות ַהַּגְׁשִמּיּות".

ְמִציאּות  ִהִּכיר  א  הּוא  ַלֲחלּוִטין.  ָזִרים  ַהְּדָבִרים  ָהיּו  ַהִּמְסֵּכן   ַהֵהֶל ְּבֵעיֵני  ִּכי  ִנְרָאה  ָהָעְגָמה  ֶׁשְּלַמְרֵּבה  ֶאָּלא 
ְמרֹוֶמֶמת ֶׁשָּכזֹו, ְוַכֲאֶׁשר ָמאן ְּדהּוא ִהִּגיׁש ְלָיָדיו ִסּדּור ְּתִפָּלה ּוָפַתח לֹו ִּבְתִפַּלת 'ִנְׁשַמת', ִמְלֵמל אֹוָתּה ָהִאיׁש ְּכִאּלּו 

ָהְיָתה ַלַחׁש ְלַעִין ָהַרע אֹו ְלַקַּדַחת... מּוָבן ֶׁשַהָּדָבר א הֹוִעיל ַּבֲעבּורֹו. ּגּופֹו ִהְמִׁשי ִלְרעֹד ִמּקֹור.

ִמן ַהַּצד ָעַמד ָהַרב, ַמִּביט ּבֹו ְּבֵעיַנִים ְמַרֲחמֹות. ּוִמֶּׁשִהְבִחין ִּכי ֲעָצתֹו א ָעְׂשָתה ַעל ַהחֹוֶלה ָּכל רֶֹׁשם ִהְפִטיר: 
"ִאם ְּתִפַּלת 'ִנְׁשַמת' א הֹוִעיָלה לֹו, ֲאַזי ֵאין ְבַּאְמַּתְחִּתי ָּכל ֵעָצה ַּבֲעבּורֹו, ִקְראּו ֵאפֹוא ִּבְדִחיפּות ָלרֹוֵפא, אּוַלי 

ִיְמָצא הּוא ָמזֹור ְלָחְליֹו".
ע"פ הגש"פ 'ֶּכֶרם ַהְּצִבי'

ְסֻגַּלת ֲאִמיַרת 'ִנְׁשַמת' ִליׁשּוָעה
'ִנְׁשַמת ָּכל ַחי' ִּכְסֻגָּלה ְּבדּוָקה ִליׁשּוָעה  ִמְּלַבד ֶיֶתר ְסֻגּלֹוֶתיָה ּוַמֲעלֹוֶתיָה, נֹוְדָעה ְּתִפַּלת 
ְּבָיֵדינּו  "ַקָּבָלה  ָפאָלאִג'י:  ַחִּיים  ַרֵּבנּו  ֵהִעיד  זֹו  ְסֻגָּלה  ֶׁשל  ַהָּקדּום  ְמקֹוָרּה  ַעל  ְוִלְרפּוָאה. 
ֵמַרִּבי ְיהּוָדה ֶהָחִסיד, ֶׁשַּגם הּוא ְמֻסָּגל ַעל ָּכל ָצָרה ֶׁשֹּלא ָּתבֹא, ְלַקֵּבל ָהָאָדם ַעל ַעְצמֹו 
ֶׁשְּכֶׁשה' ַיִּציֵלהּו ֵמַהָּצָרה, לֹוַמר 'ִנְׁשַמת ָּכל ַחי' ְּבתֹוָדה ְוקֹול ִזְמָרה, ִּבְפֵני ֲעָׂשָרה, ּובֹו ָנפֹוצּו 

ְוִנּצֹולּו ַרִּבים, ְוהּוא ָּבדּוק ּוְמֻנֶּסה" (הגש"פ 'ַחִּיים ְלרֹאׁש').

ְּבדֹוֶמה ְלָכ ָּכַתב ָהַרִּבי ַרִּבי ֶהעִׁשיל ְּבִסְפרֹו 'ֲחֻנַּכת ַהּתֹוָרה' (ֻקְנְטֵרס ַאֲחרֹון): "קֶֹדם ֵצאתֹו 
ִמֶּפַתח ֵּביתֹו ַלֶּדֶר, ַיִּניַח ָידֹו ַעל ַהְּמזּוָזה ְויֹאַמר: 'ִהְנִני ְמַקֵּבל ָעַלי ְּכֶׁשֶאְרֶאה ָמקֹום ְּפלֹוִני 
ֲאַזי ֶאֱאמֹר 'ִנְׁשַמת ָּכל ַחי'', ּוְכֶׁשרֹוֶאה אֹותֹו ַהָּמקֹום ִמָּיד יֹאַמר 'ִנְׁשַמת ָּכל ַחי' ַעד ְּגִמיָרא".

ֵיׁש ֶׁשהֹוִסיפּו ְלָכ ֶרֶמז ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב (ְׁשמּוֵאל ב' כב ד): "ְמֻהָּלל ֶאְקָרא ה' ּוֵמֹאְיַבי ִאָּוֵׁשַע", 
ֶׁשֲאַהְלֶלּנּו   – ְמֻהָּלל  ה'  ָוֶאְקָרא  ִמְתַּפֵּלל  "ְּכֶׁשֲאִני  ֶזה:  ָּפסּוק  ַעל  ָהָרָד"ק  ֶׁשֵּפֵרׁש  ְּכִפי 

ִּבְתִהּלֹוַתי, ָאז ִמן אֹוְיַבי ִאָּוֵׁשַע" (הגש"פ 'ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים').

ֶאת  יד)  עמ'  יֶֹׁשר'  ('ָאְרחֹות  ְׁשִליָט"א  ַקְנֵיְבְסִקי  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֵהִביא  זֹו  ִלְסֻגָּלה   ְּכֶסֶמ
ה ְּבָאָדם ֶאָחד ֶׁשָהָיה הֹוֵל ַּבֶּדֶר, ָרָאהּו ַאְכְסַנאי ָאַמר  ַהַּמֲעֶׂשה ַהּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש: "ַמֲעֹשֶ
 ַהָּמֶות... ָאַמר ְלַאְכְסַנאי: 'ְּכָבר סֹוְפ ָּפְגעּו ְּבַמְלַא ...'ָאבֹא ִעְּמ לֹו: 'ַרִּבי ּומֹוִרי ִאם ְרצֹוְנ
ְּבָיִדי ְוִהִּגיַע יֹום ִמיָתְת', ָאַמר לֹו: 'ִאם ֵּכן, ַהְמֵּתן ִלי ַעד ֶׁשֵאֵל ְלַסֵּפר ְּבִׁשְבחֹו ֶׁשל ָמקֹום 
ַעל ָמה ֶׁשָעָׂשה ִעִּמי', ָאַמר לֹו: 'ֵמַאַחר ֶׁשַאָּתה ְמַבֵּקׁש ְלַסֵּפר ְּבִׁשְבחֹו ֶׁשל ָמקֹום יֹוִסיפּו 

."'ְׁשנֹוֶתי

ְסֻגָּלָתם ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל
ַעל ָמָרן ַהְּסַטְיְּפֵלר ִזיָע"א ֵהִעידּו ְמקָֹרָביו ִּכי ָרִגיל ָהָיה ְלַיֵעץ ְּבִמְקִרים ַרִּבים ֶׁשָּפנּו ֵאָליו 
ְּבַבָּקַׁשת ְיׁשּוָעה, ֶׁשְּיַקְּבלּו ַעל ַעְצָמם ָהָאָדם ַהָּזקּוק ִליׁשּוָעה אֹו ְקרֹוָביו לֹוַמר 'ִנְׁשַמת ָּכל 
ַחי' ְוָלֵתת ָמעֹות ִלְצָדָקה ִמָּיד ְּכֶׁשִּיָּנֵצל ִמָּצָרתֹו, ְוָאֵכן ַרִּבים ֶׁשָעׂשּו ִּכְדָבָריו נֹוְׁשעּו ('ָאְרחֹות 

ַרֵּבנּו' ח"א עמ' שלד).

ַאף ַעל ַהָּגאֹון ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְׁשקֹוּפ ָזָצ"ל, רֹאׁש ְיִׁשיַבת ְּגרֹוְדָנא ֵהִעיד ַּתְלִמידֹו ֶהָחִביב ַרִּבי 
ִיְׂשָרֵאל ְזֵאב ּגּוְסְטָמן ָזָצ"ל, ַּכֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֵעָצה ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה יּוַכל ְלִהָּנֵצל ֵמַהָּצָבא 
ְיַבְּקׁשּו  ('ּתֹוָרה  נֹוַׁשע  ִמָּיד  זֹאת  ּוִמֶּׁשָעָשׂה  ְּבַכָּוָנה,  'ִנְׁשַמת'  לֹוַמר  ַהְּגַר"ש  לֹו  ִיֵעץ  ַהּפֹוָלִני, 

ִמִּפיהּו' עמ' 275).

מּוָטב ְלַׁשֵּבַח ִלְפֵני ּבֹוא ַהָּצָרה
ֵיׁש ְלַצֵּין ָּכאן ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּׁשָל"ה ַהָּקדֹוׁש ('ּתֹוָרה אֹור' ְּבַׁשַּלח ג) ִּכי ֶׁשַבח ְמֻיָחד הּוא ַלַּצִּדיִקים 
ְּכֶׁשֻהְבְטחּו  ִמָּיד  הּוא,  ַצִּדיִקים  "ִמַּדת  ֶׁשִּיָּוְׁשעּו:  קֶֹדם  ּבֹוְרָאם  ֶאת  ְלַׁשֵּבַח  ַהַּמְקִּדיִמים 
ְלָדָבר טֹוב לֹוַמר ִׁשיר ָוֶׁשַבח ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ִמָּיד ַאף ֶׁשֲעַדִין א ִנְתַקֵּים, ִּכי ֶזה הּוא ִמַּצד 

ָהֱאמּוָנה ֶׁשַּמֲאִמיִנים ִּבְדָבָריו ָּברּו הּוא ּוָברּו ְׁשמֹו".

ְוָאֵכן, ִמְנָהג ִנְפָלא ֶׁשָּכֶזה ָנהּוג ָהָיה ִּביִׁשיַבת ַהְּמֻקָּבִלים 'ֵּבית ֵא-ל' ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים ָהַעִּתיָקה, 
ְלַׁשֵּבַח,  ָעֵלינּו  ַאַחר  ַרָּבא,  הֹוַׁשְעָנא  "ְּביֹום  לט):  תרסד  (או"ח  ַהַחִּיים'  ַה'ַּכף  ֶׁשֵהִעיד  ְּכִפי 
ּפֹוְתִחין ַהֵהיָכל ְואֹוְמִרים 'ִנְׁשַמת ָּכל ַחי' ַעד ְּגָמר ְּבִלי ֵׁשם ּוַמְלכּות. ַאַחר ָּכ אֹוְמִרים: 'ֲהֵרי 
ֲאַנְחנּו ְמַקְּבִלים ָעֵלינּו ְּבִלי ֶנֶדר ַקָּבָלה ְּגמּוָרה ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ָּכֵעת ְוָכעֹוָנה 
ָרצֹון  ִויִהי  ַחי',  ָּכל  'ִנְׁשַמת  ֻנַּסח  לֹוַמר...  ַׁשֲחִרית,  ְּתִפַּלת  ַאַחר  ַרָּבא  הֹוַׁשְעָנא  יֹום  ַהּזֹאת, 

ִמִּלְפֵני ֱאֵקי ַהָּׁשַמִים, הּוא ְיַזֵּכנּו ִויַחֵּינּו, ְוִנְזֶּכה ְוִנְחֶיה ְלָׁשִנים ַרּבֹות ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון'".

ֲאִמיָרָתּה ֵאֶצל ְמצּוֵקי ֶאֶרץ
ַרּבֹוֵתינּו  ֵאֶצל  'ִנְׁשַמת'  ֲאִמיַרת  ֶׁשָּתְפָסה  ֶהָחׁשּוב  ַהָּמקֹום  ַעל  ָאנּו  מֹוְצִאים  ַרּבֹות  ֵעֻדּיֹות 
ְמצּוֵקי ֶאֶרץ, ְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון, ֲאֶׁשר ְּבֵעת ֲאִמיָרָתּה ֶהְעִּפילּו ִלְפָסגֹות רּוָחִנּיֹות ַנֲעלֹות ְּביֹוֵתר.

ָּכ ֵהִעידּו ַעל ַהָּגאֹון ַרִּבי ִׁשְמעֹון סֹוֵפר ִמְּקָראָקא ְּבנֹו ֶׁשל ָמָרן ַה'ֲחַתם סֹוֵפר': "ִמי ֶׁשֹּלא 
ָׁשַמע קֹול ְּבִכָּיתֹו ְּבָעְמדֹו ַּבֵּלילֹות ָלִׁשיר ֶאת ַהִּפּיּוט 'ִנְׁשַמת ָּכל ַחי' ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה, ְּבֵלב 
ְלקֹול  ְלַמִים  ָנַמס  ֶאֶבן  ֵלב  ִמָּיָמיו,  ַהֶּנֶפׁש  ִהְתעֹוְררּות  ָׁשַמע  א  לֹוֶהֶטת,  ּוְבֶנֶפׁש  ִנְׁשָּבר 

ְּבִכּיֹוָתיו" ('חּוט ַהְּמֻׁשָּלׁש ֶהָחָדׁש' עמ' שסו).

ַעל ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ִסֵּפר ַהְגִּר"י ַאְבַרְמְסִקי ָזָצ"ל: "ַּפַעם ִהְזַּדֵּמן ִלי ָללּון ְּבָסמּו ְלַחְדרֹו 
ַהַּסָּבא  ֶׁשל  קֹולֹו  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ִהְתַּפַעְמִּתי  ַהַּלְיָלה  ְּבֶאְמַצע  ָזָצ"ל.  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ָמָרן  ֶׁשל 
ַקִּדיָׁשא ְּכֶׁשהּוא ּפֹוֵתַח ַּבֲאִמיַרת 'ִנְׁשַמת ָּכל ַחי' ּתֹו ֶׁשהּוא ְמַתְרֵּגם ְּכַדְרּכֹו ָּכל ִמָּלה ִלְׂשַפת 
ֶאת  יֹום  ְּבָכל  ִלְמנֹות  ַּדְרּכֹו  ָהְיָתה   ָּכ ִנְפָלָאה.  ּוִבְמִתיקּות  ַהֶּנֶפׁש  ְּבִהְׁשַּתְּפכּות  ַה'ִּייִדיׁש' 

ַחְסֵדי ה' ֶׁשָעָׂשה ִעּמֹו ּוְלהֹודֹות ֲעֵליֶהם" ('ֲהִליכֹות ְׁשמֹה' ְּתִפָּלה עמ' קמ ַּבֶהָעָרה).

מּוָסר  אֹוֵמר  הּוא  ֵאין  ָמה  ִמְּפֵני  ִמִויְזִניץ',  ִיְׂשָרֵאל'  ָה'ַאֲהַבת  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֶאת  ְּכֶׁשָּׁשֲאלּו 
ַלֲחִסיָדיו, ֵהִׁשיב: "ֵאיֶנִּני ָיכֹול לֹוַמר מּוָסר, ָיכֹול ֲאִני ַרק לֹוַמר 'ִנְׁשַמת ָּכל ַחי'"... ְּכֶׁשהּוא 

ְמַנֵּגן ֶאת ַהִּמִּלים 'ִנְׁשַמת ָּכל ַחי' ַּבְּנִעיָמה ַהִּוויְז'ִניָצִאית ַהְּידּוָעה ('ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו' עמ' קמז).

ְוָאֵכן, ֵהִעיד ֶאָחד ֵמֲחׁשּוֵבי ַּתְלִמיָדיו ִּכי ִּבְׁשנֹות ַהחֶֹׁש ְוָהֲאֵפָלה ֶׁשָעַבר ִּבְתקּוַפת ַהּׁשֹוָאה 
ֵּגיִהּנֹום,  ְמדֹוֵרי  ִׁשְבָעה  ֶׁשֶהֱעִבירּוהּו  ָהֲארּוִרים  ַהָּנאִצים  ִּביֵדי  ָהָיה  ָׁשבּוי  ַּכֲאֶׁשר  ַהּנֹוָרָאה, 
ִּבְנִעיָמתֹו  אֹוֵמר  ְּכֶׁשהּוא  ְוַרּבֹו  מֹורֹו  ִזְכרֹון  ְּבמֹחֹו  ָעָלה  ְּברּוחֹו  ִלּפֹל  ֶׁשָעַמד  ֵעת  ְּבָכל 
ִייָׁשן".  ְוא  ָינּום  א  ִהֵּנה  ֵער,  וַה'  ְּבַרֲחִמים,  ּוְבִרּיֹוָתיו  ְּבֶחֶסד  עֹוָלמֹו  ַהְּמַרֶּגֶׁשת: "ַהְמַנֵהג 
ִמִּלים ֵאּלּו ָאְזרּו ּבֹו ּכַֹח, ּוִמּכָֹחן ִהְצִליַח ְלִהְתַּגֵּבר ְוִלְׂשרֹד ֶאת ְיֵמי ַהּׁשֹוָאה ָהֲאֻּיָמה ְּכֶׁשהּוא 

ָׁשֵלם ְּבַנְפׁשֹו ('ִמִּפי סֹוְפִרים ּוְסָפִרים' ָאבֹות ה ה).

'ִנְׁשַמת',  ֲאִמיַרת  ְּבֵעת  ִיְׂשָרֵאל  ְּגדֹוֵלי  ֶאת  ֶׁשִּלְּוָתה  ַהְּמרֹוֶמֶמת  ַלְּתחּוָׁשה  קֹוַלַעת  ַהְגָּדָרה 
נּוַכל ִלְלֹמד ִמְּתׁשּוָבתֹו ַהְּקָצָרה ְוַהְּפׁשּוָטה ֶׁשל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִהיְרׁש ֵמִרימְנֹוב ַלְּיהּוִדי 
ֶׁשְּׁשָאלֹו: "ִמְּפֵני ָמה ְזקּוִקים ָאנּו ְלַצֵּין ִּכי 'ִנְׁשַמת ָּכל ַחי' ִהיא ַהְּמָבֶרֶכת ֶאת ֵׁשם ה', ְוִכי 

ַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ֶׁשַהּגּוף ַהַּגְׁשִמי עֹוֶׂשה זֹאת ְלַבּדֹו"?

ֱהִׁשיבֹו ַרִּבי ִהיְרׁש ַעל ֲאָתר: "ָאֵכן, ְּבָכל ַמֲהַל ַהְּתִפָּלה ָזקּוק ַהּגּוף ְלִסּיּוָעּה ֶׁשל ַהְּנָׁשָמה 
ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ַלֲעמֹד ִלְפֵני ה', אּוָלם ִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת 'ִנְׁשַמת' ַהְּנָׁשָמה ִמְתַנֶּתֶקת ֵמַהּגּוף, ְוִהיא 

ְלַבָּדּה עֹוֶמֶדת ְלָפֵאר ּוְלרֹוֵמם ֶאת ּבֹוְרָאּה" ('נַֹעם ַׁשָּבת' ְלַבַעל 'ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים' פ"ג).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַּבֲהִגיִגי ִתְבַער ֵאׁש

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

ור ססִספפּפּ ם
ָבֵרְך (ב) ל ַחי ּתְ ַמת ּכָ ִנׁשְ

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


