
ת ַוְיִחי ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַלחֹוֶלה ַּדי ְּבִהְרהּור ְּתׁשּוָבה 
"ַוִּיְׁשַּתחּו ִיְׂשָרֵאל ַעל רֹאׁש ַהִּמָּטה" (מז לא)

"ִמָּכאן ָאְמרּו (ַׁשָּבת יב ב) ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ְלַמְעָלה ְמַרֲאׁשֹוָתיו ֶׁשל חֹוֶלה" 
(ַרִׁש"י).

ִמְּפֵני ָמה ׁשֹוֶכֶנת ַהְּׁשִכיָנה ְלַמְעָלה ְמַרֲאׁשֹוָתיו ֶׁשל חֹוֶלה?

ְּתׁשּוָבה  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ָּבִריא  ָאָדם  ַאְיְּבִׁשיץ:  ְיהֹוָנָתן  ַרֵּבנּו  ֵּבֵאר 
ְּגמּוָרה ְּבַמֲעֶׂשה, ְּבָכ ֶׁשֵּייִטיב ַמֲעָׂשיו ִויַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ֶׁשֹּלא ָלׁשּוב 
ַלֲחטֹא, ְוִאּלּו ַהחֹוֶלה ַהּמּוָטל ַעל ִמָּטתֹו ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה 
ְּבַמֲעֶׂשה. ַעל ֵּכן עֹוֶמֶדת ַהְּׁשִכיָנה ְמַרֲאׁשֹוָתיו, ּוְבֶרַגע ֶׁשַא עֹוֶלה 
ְּבִלּבֹו ִהְרהּור ֶׁשל ְּתׁשּוָבה, ִמָּיד ִמְתַקֶּבֶלת ְּתׁשּוָבתֹו ִּביֵדי ַהְּׁשִכיָנה 

ַהּׁשֹוָרה ְלַמְעָלה ְמַרֲאׁשֹוָתיו.
'ִּתְפֶאֶרת ְיהֹוָנָתן'

ִּבְרַּכת 'ָּברּו ֶׁשְּפָטַרִני' ַעל ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה
"ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְּבֵני יֹוֵסף ַוּיֹאֶמר ִמי ֵאֶּלה" (מח ח)

"'ַוּיֹאֶמר ִמי ֵאֶּלה' – ֵמֵהיָכן ָיְצאּו ֵאּלּו ֶׁשֵאיָנן ְראּוִין ִלְבָרָכה?" (ַרִׁש"י).

ְּבֶדֶר ַצחּות ֵּבֵאר זֹאת ַרִּבי ֶּבן ִצּיֹון ַהְלֶּבְרְׁשָטאם ִמַּבאּבֹוב ה' ִיּקֹם 
ִּכי  ה)  רכה  או"ח  מג"א  ּוְרֵאה  י,  סג  (ב"ר  ַהִּמְדָרׁש  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ָּדמֹו, 
ַּבּיֹום ֶׁשַהֵּבן ַנֲעֶׂשה ֶּבן י"ג ָׁשָנה, ָצִרי ָאִביו ְלָבֵר: "ָּברּו ֶׁשְּפָטַרִני 
ֵמָעְנׁשֹו ֶׁשל ֶזה", ְוזֹאת ִמּׁשּום ֶׁשַעד ַהִּגיעֹו  ֶׁשל ַהֵּבן ְלִמְצוֹות ֶנֱעָנׁש 

ָאִביו ְּבִגין ֲחָטֵאי ְּבנֹו, ּוִמָּכאן ָוֵאיָל ִנְפָטר ֵמֹעֶנׁש ֶזה.

ְלִפי ֲהָלָכה זֹו נּוַכל ְלָבֵאר ִּכי ְּכֶׁשָרָאה ַיֲעקֹב ֶאת ִצְדקּוָתם ֶׁשל ְנָכָדיו 
– ְּבֵני יֹוֵסף, ָּתַמּה: 'ֵמֵהיָכן ָיְצאּו ֵאּלּו': ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָטֲעמּו ַטַעם ֵחְטא 
ֵאיָנם ְראּוִיים ְלִבְרַּכת 'ָּברּו ֶׁשְּפָטַרִני', ֶׁשֲהֵרי א ָהָיה ֲאִביֶהם ָאמּור 

ְלֵהָעֵנׁש ֵמֲחָמָתם.
'ְקֻדַּׁשת ִצּיֹון'

ַהְּתִפָּלה ּפֹוֶעֶלת ְּכֶחֶרב ּוְכֶקֶׁשת
"ֲאֶׁשר ָלַקְחִּתי ִמַּיד ָהֱאמִֹרי ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי" (מח כב)

ֶאת ַמְׁשָמעּות ַהִּמִּלים 'ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי' ֵּפֵרׁש אּוְנְקלֹוס: 'ִּבְצלֹוִתי 
ּוְבָבעּוִתי' – ִּבְתִפָּלִתי ּוְבַבָּקָׁשִתי.

ֶאת ֵּפֶׁשר ִּדּמּוי ַהְּתִפָּלה ְלֶחֶרב ּוְלֶקֶׁשת ֵּפֵרׁש ַרִּבי ֲעַזְרָיה ִפיג'ֹו, ַּבַעל 
'ִּגּדּוֵלי ְּתרּוָמה':

ַהֶחֶרב ְמיֶֹעֶדת ְלִמְלֶחֶמת ָּפִנים מּול ָּפִנים, ְוִאּלּו ַהֶּקֶׁשת נֹוֲעָדה ְּכֵדי 
ַאף  ַקָּימֹות  ֵאּלּו  ְּבִחינֹות  ְׁשֵּתי  ֵמָרחֹוק.  ַהִּנְלָחִמים  ִלְפגַֹע ָּבאֹוְיִבים 
ַּבְּתִפָּלה ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה ְיכֹוִלים ָאנּו ְלַנֵּצַח ֶאת ַהֵּיֶצר, ֵהן ַּבִּמְלָחָמה 
ְוֵהן  ֲעֵברֹות,  ַלֲעבֹר  אֹוָתנּו  ְּבִפּתּוָיו   – 'ִמָּקרֹוב'  ִאָּתנּו  הּוא   ֶׁשעֹוֵר
ִלְפֵני  ָעֵלינּו  ְלַקְטֵרג  ַּבֲעלֹותֹו   – 'ֵמָרחֹוק'  ִאָּתנּו   ֶׁשעֹוֵר ַּבִּמְלָחָמה 

ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד.
'ִּביָנה ְלִעִּתים', ֵעת ַהָּזִמיר ְּדרּוׁש סב

'ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא' ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש
"ֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶׁשר ִיְקָרא ֶאְתֶכם ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים" (מט א)

ְּבַמֶּסֶכת ְּפָסִחים (נו א) ְמָתֲאִרים ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶאת אֹוָתם 
ְרָגִעים ִנְרָּגִׁשים ֶׁשָּקְדמּו ַלֲעלֹות ַיֲעקֹב ָאִבינּו ִלְמִתיְבָתא ִדְרִקיָעא:

ְׁשִכיָנה.  ִמֶּמּנּו  ְוִנְסַּתְּלָקה  ַהָּיִמין,  ֵקץ  ְלָבָניו  ְלַגּלֹות  ַיֲעקֹב  "ִּבֵּקׁש 
ָאַמר: 'ֶׁשָּמא ַחס ְוָׁשלֹום ֵיׁש ְּבִמָּטִתי ְּפסּול, ְּכַאְבָרָהם ֶׁשָּיָצא ִמֶּמּנּו 
ִיְׁשָמֵעאל, ַוֲאִבי ִיְצָחק ֶׁשָּיָצא ִמֶּמּנּו ֵעָׂשו?' ָאְמרּו לֹו ָּבָניו: 'ְׁשַמע 
ֶאָּלא   ְּבִלְּב ֶׁשֵאין  'ְּכֵׁשם  ָאְמרּו:  ֶאָחד'.  ה'  ֱאֵהינּו  ה'  ִיְׂשָרֵאל 

ֶאָחד – ָּכ ֵאין ְּבִלֵּבנּו ֶאָּלא ֶאָחד'. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָּפַתח ַיֲעקֹב ָאִבינּו 
הּוָבא  ֶזה  ה  ַמֲעֹשֶ ָוֶעד'".  ְלעֹוָלם  ַמְלכּותֹו  ְּכבֹוד  ֵׁשם   ָּברּו' ְוָאַמר: 
ְּכבֹוד  ֵׁשם   ְל'ָברּו ּוְכַתְרּגּום  ד),  ו  (ְּדָבִרים  ְירּוַׁשְלִמי'  ַּב'ַּתְרּגּום  ַאף 
ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד', הּוָבא ַהֶּׁשַבח ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ְּבָכל יֹום ַּכָּמה 

ְּפָעִמים: "ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמבָֹר ְלָעַלם".

ִטיקּוִצ'יְנְסִקי  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ִּדְסלֹוּבֹוְדָקא  ַהַּמְׁשִּגיַח  ִיֵּׁשב  ֶזה  ְּבַמֲעֶׂשה 
ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (ג א): "ְּבָׁשָעה ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִנְכָנִסין 
 'ְמבָֹר ַהָּגדֹול  ְׁשֵמּה  'ְיֵהא  ְועֹוִנין  ִמְדָרׁשֹות  ּוְלָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות  ְלָבֵּתי 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַנֲעֵנַע רֹאׁשֹו ְואֹוֵמר: 'ַאְׁשֵרי ַהֶּמֶל ֶׁשְּמַקְּלִסין 
אֹותֹו ְּבֵביתֹו ָּכ'", ּוֵפֵרׁש ָׁשם ַרִׁש"י: "'ַאְׁשֵרי ָּכל ְזַמן ֶׁשָהָיה ִקּלּוס 

ֶזה ְּבתֹו ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש".

ַרָּבא'  ְׁשֵמּה  'ְיֵהא  ֶׁשָענּו  ָמִצינּו  ֵהיָכן  ְּכֵמֵאֶליָה:  עֹוָלה  ְוַהְּתִמיָהה 
ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש?

ָהֵרי  ַהָּדָבר:  מּוָבן  ַהָּנ"ל  ְירּוַׁשְלִמי'  ַה'ַּתְרּגּום  ִּדְבֵרי  ְלאֹור  ְוִהֵּנה, 
ַאַחר  ָאֵמן  עֹוִנים  ָהיּו  א  ַּבִּמְקָּדׁש  ִּכי  ב)  טז  (ַּתֲעִנית  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 
ֶׁשַּתְרּגּומֹו  ָוֶעד',  ְלעֹוָלם  ַמְלכּותֹו  ְּכבֹוד  ֵׁשם   ָּברּו' ֶאָּלא   ,ַהְּמָבֵר

ָּכָאמּור, הּוא 'ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא...'
'ְּבִעְקבֹות מֶֹׁשה'

ִּתּקּון ַהְּבָרָכה ַּבֲאִמיַרת 'ָּברּו ֵׁשם...'
ְלַבָּטָלה,  ְּבָרָכה  ְּבׁשֹוֵגג   ַהְּמָבֵר ִּכי  ָאְמרּו  א)  ו  (ְּבָרכֹות  ִּבירּוַׁשְלִמי 
ָיכֹול ְלַתֵּקן זֹאת ִאם יֹאַמר ִמָּיד: 'ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם 
ְמַתֵּקן  ָמה  ו)  קלז  או"ח  ִאיׁש'  'ֲחזֹון  (ְרֵאה  ְלָהִבין  ֵיׁש  ִלְכאֹוָרה  ָוֶעד'. 

ַהְּמָבֵר ַּבֲאִמיַרת 'ָּברּו ֵׁשם'?

י):  צא  (ב"ר  ַּבִּמְדָרׁש  ַהּמּוָבא  ִּפי  ַעל  זֹאת  ֵּפֵרׁש  ֱאֶמת'  'ִאְמֵרי  ַּבַעל 
ְּכֶׁשָאנּו  ֵּכן  ַעל  ַּבָּטָלה",  ֶׁשל  ָּדָבר  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ָאַמר  א  "ֵמעֹוָלם 
רֹוִצים ְלַתֵּקן ְּבָרָכה ֶׁשֶּנֶאְמָרה ְלַבָּטָלה ַמְזִּכיִרים ָאנּו ֶאת ְזכּותֹו ֶׁשל 
ְלָבָניו:  ֶׁשָאַמר  ֶאת  ַּבֲאִמיָרֵתנּו  ַּבָּטָלה,  ֶׁשל  ִמִּדּבּור  ֶׁשִּנְזַהר  ַיֲעקֹב 

"ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד'".
'ִאְמֵרי ֱאֶמת' ַּתְרָּפ"ט

ַהּכֵֹהן ִהְתַּפֵּלל ִּבְלׁשֹון ַהַּתְרּגּום
"א ָיסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה" (מט י)

אֹוֵמר  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ֶׁשָהָיה  ַהְּתִפָּלה  ֻנַּסח  הּוָבא  ַּתֲעִנית  ְּבַמֶּסֶכת 
ְּבִמּלֹות  ַהִּמְסַּתֶּיֶמת  ְּתִפָּלה  ַהָקָּדִׁשים',  ְּב'קֶֹדׁש  ַהִּכּפּוִרים  ְּביֹום 

ַהַּתְרּגּום ַעל ָּפסּוק ֶזה: "ָלא ַיֲעֵדי ָעֵבד ָׁשְלַטן ִמְּדֵבית ְיהּוָדה".

ֵׁשֶבט  ָיסּור  "א  ַעְצמֹו:  ַהָּפסּוק  ִּבְלׁשֹון  ַהּכֵֹהן  ִהְתַּפֵּלל  א  ַמּדּוַע 
ִמיהּוָדה"?

ִיּׁשּוב ָחִריף ְלָכ ָנַתן ָהַרִּבי ַּבַעל 'ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל' ֵמַאֶלְּכַסְנֶדר:

ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְכַנס ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְלקֶֹדׁש ַהָקָּדִׁשים א ָיכֹול ָהָיה ֶלֱאחֹז 
ֵסֶפר ְּבָידֹו, ֶׁשֲהֵרי ָיָדיו ָהיּו ְמֵלאֹות ַּבַּמְחָּתה ּוַבְּקטֶֹרת, ְלִפיָכ א 
ב):  ס  (ִּגִּטין  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ֶׁשֲהֵרי  ַעְצמֹו,  ַהָּפסּוק  ְלׁשֹון  ֶאת  ָאַמר 
"ְּדָבִרים ֶׁשִּבְכָתב ִאי ַאָּתה ַרַּׁשאי ְלָאְמָרן ַעל ֶּפה", ְוַתַחת זֹאת ָנַקט 

ְלׁשֹון ַהַּתְרּגּום.
'אֹורֹות ַרּבֹוֵתינּו ֵמַאֶלְּכַסְנֶדר' עמ' קד

ְּתִפַּלת ַהַּדָּיִנים
"ָּדן ָיִדין ַעּמֹו ְּכַאַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל; ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי ה'" (מט טז; יח)

ַמּדּוַע ָאַמר ַיֲעקֹב: "ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי ה'" ַּדְוָקא ְּבִבְרָכתֹו ֶׁשל ָּדן?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ַזְלָמן ְפִריְדַמן ָאָב"ד טֶעְנקָא:

ְלִהְתַּפֵּלל  ַחָּיב  ֱאֶמת,  ִּדין  ָלדּון  ָהרֹוֶצה  ַּדָּין  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  ָּבא  ַיֲעקֹב 
ִמן  ב)  צג  (ַסְנֶהְדִרין  ֲחָכִמים  ֶׁשָּדְרׁשּו  ְּכִפי  ה',  ְיׁשּוַעת  ֶאת  ּוְלַבֵּקׁש 
ַהָּפסּוק ֶׁשֶּנֱאָמר ַעל ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום: "ַוְיִהי ָדִוד ְלָכל ְּדָרָכו 
ְוַלֲהָלָכה  ָלֱאֶמת  ְלַכֵּון  ֶׁשָּזָכה  יד),  יח  א'  (ְׁשמּוֵאל  ִעּמֹו"  ַוה'  ַמְׂשִּכיל 

.ָּכמֹוהּו ְּבָכל ָמקֹום, ִמּׁשּום ֶׁשָּתִמיד ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ַעל ָּכ

'ֶחֶמד ְׁשמֹה' ח"א עמ' קו

ִּבְרָכָתם ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשל ֵּפרֹות ַנְפָּתִלי
"ַנְפָּתִלי ַאָּיָלה ְׁשֻלָחה ַהּנֵֹתן ִאְמֵרי ָׁשֶפר" (מט כא)

ְּבַתְרּגּום אּוְנְקלֹוס ֵּבֵאר ֶאת ִּבְרַּכת ַיֲעקֹב ְלַנְפָּתִלי: ְׂשדֹוָתיו ַיֲעׂשּו 
ְּבָמה  ְלָהִבין  ְוֵיׁש  ֲעֵליֶהם.  ּוְמָבְרִכים  מֹוִדים  ִיְהיּו  ְוַהּכֹל  ֵּפרֹות 
ָאנּו  ַהֵּפרֹות  ָּכל  ַעל  ֲהלֹוא  ַנְפָּתִלי,  ֶׁשל  ֵּפרֹוָתיו  ִּבְרַּכת  ִהְתַיֲחָדה 

ְמָבְרִכים?

ֵּבֵאר ָהָרָא"ה ְּבֵׁשם ַרּבֹו ַרִּבי ִיְצָחק ַהֵּלִוי:

ַהֶּנֱאָכִלים  ֵּפרֹות  ַעל  ְמָבְרִכים  ֵאין  ִּכי  ְמבָֹאר  א)  מד  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא 
ִעם ַהַּפת, ֶאָּלא ִאם ֵהם ִמ'ֵּפרֹות ִּגינֹוַסר', ֶׁשִּבְגַלל ְמִתיקּוָתם ָהַרָּבה 
ֵאיָנם ִנְפָטִרים ְּבִבְרַּכת ַהַּפת. ַנְפָּתִלי ִהְתָּבֵר ְּבָכ ֶׁשִּגינֹוַסר (ַהּׁשֹוֶכֶנת 
ְּביֹוֵתר  ְמֻתִּקים  ֶׁשֵּפרֹוֶתיָה  ְוֵכיָון  ְּבֶחְלקֹו,  ִּתָּנֵתן  ִּכֶּנֶרת)  ַים  ְׂשַפת  ַעל 
ְיָבְרכּו ֲעֵליֶהם ַאף ִאם ֵהם ֶנֱאָכִלים ִעם ַהַּפת, ֶׁשֹּלא ִּכְׁשַאר ַהֵּפרֹות. 

ַהָּגאֹון  לּוְּבִלין,  ַחְכֵמי  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ָאַמר   ְלָכ נֹוָסף  ֵּתרּוץ 
ִמּקֹוִז'יְגלֹוב, ְּבֵעת ִּבּקּורֹו ְּבֶקֶבר ָהַרְשִּׁב"י ֶׁשְּבִמירֹון, ִּבְׁשַנת ַּתְרָצ"ה:

אּוָלם  ִמְּדַרָּבָנן,  ִהָּנּה  ַהֶּנֱהִנין  ִּבְרכֹות  ֶׁשחֹוַבת  ְּבָיֵדינּו  ִהיא  ֲהָלָכה 
ֵעֶקב  (זַֹהר  ְּכַרְׁשִּב"י  ֲהָלָכה  ִלְפסֹק  ֵיׁש  ַרְׁשִּב"י,  ֶׁשל  ִעירֹו  ְּבִמירֹון, 
ִהְׁשַּתֵּבַח   ָּכ ְוַעל  ַהּתֹוָרה.  ִמן  חֹוָבה  ִהָּנן  ַהֶּנֱהִנין  ֶׁשִּבְרכֹות  ב)  רע 
 ְלָבֵר ַהּתֹוָרה  ִמן  חֹוָבה  ָחָלה  ְּבֶחְלקֹו  ַהּׁשֹוֶכֶנת  ֶׁשְּבִמירֹון  ַנְפָּתִלי, 
זֹו  חֹוָבה  נֹוֶהֶגת  ֶׁשָּבֶהם  ַהְּמקֹומֹות  ְּכִבְׁשַאר  ֶׁשֹּלא  ַהֶּנֱהִנין,  ִּבְרכֹות 

ַרק ִמְּדַרָּבָנן.
'ֵּפרּוׁש ַהֲהָלכֹות ָלָרָאה' ְּבָרכֹות מד א ; ׁשּו"ת 'ֶאֶרץ ְצִבי' סי' כז

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

ַהְּגֻאָּלה ִהִּגיָעה ִּבְזכּות ָאֵמן
"ֵואִקים ָּפקֹד ִיְפקֹד ֶאְתֶכם ְוֶהֱעָלה ֶאְתֶכם ִמן ָהָאֶרץ" (נ כד)

ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות: "פָּקֹד ִיְפקֹד ֶאְתֶכם" ִהָּנם ְּבִגיַמְטִרָּיה ָאֵמן. 
"א  רמ):  ְׁשמֹות  ִׁשְמעֹוִני  (ַיְלקּוט  ֲחָז"ל  ְלִדְבֵרי  ֶרֶמז  ִמָּכאן 
ֶׁשֶהֱאִמינּו,  ֲאָמָנה  ִּבְזכּות  ֶאָּלא  ִמִּמְצַרִים  ֲאבֹוֵתינּו  ִנְגֲאלּו 

ֶׁשֶּנֱאָמר: (ְּתִהִּלים לא כד): 'ֱאמּוִנים נֵֹצר ה''".
'ַוַּיֲאִמינּו ַּבה'' עמ' לח

ֵסֶפר ְּבֵראִׁשית ְּבסֹוד ָאֵמן
ּוְפתּוחֹות)  (ְסתּומֹות  ַּפְרִׁשּיֹות  צ"א  ֵיׁש  ְּבֵראִׁשית  ְּבֻחָּמׁש 
ֶזה  ֻחָּמׁש  ֶׁשֵּבין  ַלֶּקֶׁשר  ֶרֶמז  ִמָּכאן  'ָאֵמן'.  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה 
ֵּבין  ָטמּון  ַהּדֹורֹות  ָּכל  סֹוף  ַעד  ִיְׂשָרֵאל  ֱאמּוַנת  ֶׁשּׁשֶֹרׁש 
ִהיא  ַמהּוָתּה  ֶׁשָּכל  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ִמְצַות  ְלֵבין  ַּפְרִׁשּיֹוָתיו, 

ֱאמּוָנה ְּבָכ ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: 'ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן'.
'ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה'

ִמְנָהָגם ֶׁשל ְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון
ַחר, ְוהּוא ָעָנה ָאֵמן ַאֲחֵריֶהם"."ְּבָכל יֹום ָּבאּו ְלַחְדרֹו ִׁשְבָעה ְיָלִדים ְוָאְמרּו ְלָפָניו ַּבַעל 'ַאְרֵיה ְּדֵבי ִעיָלאי' (נפ' יז ְּבֵטֵבת תר"ו): ָּכ ֵהִעידּו ַעל ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַאְרֵיה ֵליּבּוׁש ִליְפִׁשיץ  ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

('ֲאִרי ֶׁשַּבֲחבּוָרה', ְּפָסִקים ּוִמְנָהִגים 'ְּתִפָּלה')

ַחְבררּוָתאאאאא.. ַחר ּבּבְְ םםם אֲאִני אאאֹוֹוֵמרר ּבִּבְרככֹותת ַהּשּׁשַ ּגּגּגַַַ



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

"ַמר ֵּגְרׁשֹון ָּדִוידֹוִביץ', ֲאִני ִמְצַטֵער לֹוַמר ְל ֶׁשְּבֶׁשל ַהִּפחּות ַּבֶּׁשֶקל ִיְהֶיה ָעֶלי ְלהֹוִסיף ְׁשמֹוִנים ֶאֶלף ְׁשָקִלים". 
ר' ֵּגְרׁשֹון, ְמַהְנֵּדס ְמכֹונֹות ְּבִמְפָעל ָקָטן, א ָהָיה ָעִׁשיר ָּגדֹול. ְּבֶמֶׁש ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות הּוא ָחַס ִמַּפת ַלְחמֹו ַעד 
ֶׁשִהְצִליַח ְלַהְגִׁשים ֶאת ֲחלֹום ַחָּייו; ְרִכיַׁשת ִּדיָרה ְּגדֹוָלה ְּבֶמְרַּכז ָהִעיר ְירּוָׁשַלִים. ֶאָּלא ֶׁשָּכֵעת, ִעם ּתֹוֶסֶפת ַהְּסכּום 

ַהִּפְתאֹוִמית הּוא ָחׁש ִּכי ֲחלֹומֹו הֹוֵל ְוָנגֹוז.

ְּבַרְגַלִים ּכֹוְׁשלֹות הּוא ָעָׂשה ֶאת ַהֶּדֶר ַהֻּמֶּכֶרת ֵּבין ְרחֹובֹוֶתיָה ַהָּצִרים ֶׁשל ְׁשכּוַנת ְּגֻאָּלה, ּבֹוֲאָכה ֵּבית ַהְּכֶנֶסת 
ְלִהְתרֹוֵצץ  ַהַּמְחָׁשבֹות  ֵהֵחּלּו  ָהֵאזֹוִרית  ַהַּמֹּכֶלת  ְלַיד   ,ַּבֶּדֶר ְוַעְרִבית.  ִמְנָחה  ְלִהְתַּפֵּלל  ִּבֵּקׁש  ָׁשם  מֶֹׁשה',  'ִזְכרֹון 

ְּבמֹחֹו...

הּוא ִנְזַּכר ָּבְרָגִעים ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשָּדְרכּו ַרְגָליו ַעל ַאְדַמת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ָהָיה ֶזה ִלְפֵני ָׁשִנים, ְּכֶׁשעֹוד ָהָיה ְמֻטָּפל 
ַהְּקִליָטה  ְּבֶמְרַּכז  ְׁשִהָּיה  ֶׁשל  ְספּוִרים  ָיִמים  ֶהָעִתיד.  לֹו  ֶׁשּצֹוֵפן  ַעל  ָּדָבר  ָיַדע  ְוא  ַרִּכים,  ְיָלִדים  ּוְׁשֵני  ְּבִאָּׁשה 
 ֶׁשֶּדֶר לֹו  ָהָיה  ָּברּור  ְלַמַּדי,  ַּדּלֹות  ָהיּו  ַּבַּיֲהדּות  ֶׁשְּיִדיעֹוָתיו  ַאף  ַעל  ְמקֹומֹו...  ֶזה  ֶׁשֵאין  ְלָהִבין  ְּכֵדי  לֹו  ִהְסִּפיקּו 

ִהְתַנֲהגּוָתם ֶׁשל ְׁשֵכָניו ֵאיָנּה עֹוָלה ְּבָקֶנה ֶאָחד ִעם ֶּדֶר ַהַּיֲהדּות, ַוֲהלֹוא א ְלֵׁשם ָּכ ָעָלה ָלָאֶרץ...

ְּבַמֲאַמִּצים ְמֻרִּבים ִהְצִליַח ֵּגְרׁשֹון ְלַהִּׂשיג ִּדיַרת ֶחֶדר ְקַטָּנה ָסמּו ְלַאַחד ָהִרּכּוִזים ַהֲחֵרִדִּיים ִּבירּוָׁשַלִים, ָׁשם ִקָּוה 
ִלְבנֹות ֶאת ַחָּייו ֵמָחָדׁש.

ַעל ַאף ֶׁשִּבְבִרית ַהּמֹוֲעצֹות, ְמקֹום מֹוָצאֹו, ִׁשֵּמׁש ְּבִמְׂשָרה ְּבִכיָרה, ַּכֲאֶׁשר ֻהַּצע ְלֵגְרׁשֹון ַלֲעבֹד ִּכְמַטֵּפל ִּבְקִׁשיִׁשים, 
א ֵסֵרב. סֹוְבָבה ַיד ַהַהְׁשָּגָחה ּוִמָּיד ְּבֵראִׁשית ֲעבֹוָדתֹו ֻהְפָנה ַלֲעבֹד ִּכְמַטֵּפל ֵאֶצל ָקִׁשיׁש ֲחֵרִדי ְּבֵׁשם ר' ַזְלָמן 
ִּכי  ְלַהֲאִמין  ִנָּתן  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ַעד  ְוַהַּנְפִׁשי  ַהְּבִריאּוִתי  ַמָּצבֹו  ֶאת  ֶׁשִּדְרְּדָרה  ָהַאְלְצַהְיֶמר  ִמַּמֲחַלת  ֶׁשָּסַבל  ֶהְרְשֶּׁבְרג, 

ְּבָיָמיו ַהּטֹוִבים ָחַלׁש ַעל ֲעָסִקים ְמסָֹעִפים ְוָצַבר הֹון ַרב.

ְיָלָדיו ֶׁשל ַרִּבי ַזְלָמן ָׂשְמחּו ְמאֹד ְּכֶׁשֵּגְרׁשֹון ָהַפ ִלְהיֹות ַהְּמַטֵּפל ֶׁשל ֲאִביֶהם. ִמְּלַבד ָחְסנֹו ַהּגּוָפִני, ִהְתַרְּׁשמּו ַהָּללּו 
ִמַּיְׁשרּותֹו ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשל ַהְּמַטֵּפל ֶהָחָדׁש, ְּפָרט ֶׁשָהָיה ָחׁשּוב ַּבֲעבּוָרם ַעד ְמאֹד, ְּבִהְתַחֵּׁשב ָּבֻעְבָּדה ֶׁשֵּבית ֲאִביֶהם 

.ָהָיה ָּגדּוׁש ִּבְׂשִכּיֹות ֶחְמָּדה ּוַבֲחָפִצים ַרֵּבי ֵעֶר

ַרִּבי ַזְלָמן ְלֻעָּמָתם, ָׂשַמח ְקָצת ָּפחֹות. ִּבְהיֹותֹו ִנּצֹול ׁשֹוָאה ָרָאה ְּבֵגְרׁשֹון ְּדמּות ְמַאֶּיֶמת ֶׁשִעְרֲעָרה ֶאת ַׁשְלַות ַחָּייו 
ְוֶהֱחִזיָרה אֹותֹו ְלאֹוָתם ָיִמים ְרחֹוִקים ֶׁשִּנָּסה ְלַהְׁשִּכיַח ָּכל ָיָמיו. ֵמֵעת ְלֵעת ָּדַאג הּוא ְלַהִּביַע ֶאת ֲחָׁשׁשֹוָתיו ְּבקֹול, 

ָּדָבר ֶׁשֵהִביא ֶאת ֵּגְרׁשֹון ְלִסיטּוַאְציֹות א ְנִעימֹות ַּבֲעִליל.

ֶאָּלא ֶׁשָהיּו ְלֵגְרׁשֹון ַּגם ְרָגִעים ֶׁשל ַנַחת. ְּבאֹוָתם ְרָגִעים ְנִדיִרים ֶׁשָּבֶהם ַמֲחַׁשְבּתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַזְלָמן ָהְיָתה ְצלּוָלה 
ָעָליו, הֹוִביל אֹותֹו ֵּגְרׁשֹון ֶאל ַהַּסְפָסל ַּבַּגן ַהְּׁשכּוָנִתי ְוׂשֹוֵחַח ִעּמֹו ִׂשיחֹות ֲעֻמּקֹות ְּבִעְנָיִנים ָהעֹוְמִדים ְּברּומֹו ֶׁשל 
עֹוָלם. ֵּגְרׁשֹון ִהְתַרֵּפק ַעל ְרָגִעים ֵאּלּו ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ַרב. ַנְפׁשֹו ֶׁשָהְיָתה ְצֵמָאה ְלרּוָחִנּיּות, ֻהְרְוָתה ִּבְזַמן ֶזה ְּבַטל 

ה. ֶׁשל ְּתִחָּיה ֲאֶׁשר ַאט ַאט ָהַל ְוִהְבִׁשיל ִליֵדי ַמֲעֹשֶ

ַעָּתה ַּכֲאֶׁשר ִהְבִחין ֵּגְרׁשֹון ִמֶּמְרָחק ְּבִבְנַין ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ִנְזַּכר ֵּכיַצד ָחל ַהִּמְפֶנה ְּבַחָּייו. ַמְחְׁשבֹוָתיו ְלָקחּוהּו ָׁשִנים 
ְלָאחֹור, ֶאל ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ְּבַחָּייו ֶׁשָּבּה ָזכּו ַרְגָליו ִלְדרֹ ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ִּכְמַלֶּוה ֶׁשל ר' ַזְלָמן ַהחֹוֶלה. ַעל ַאף 
ֶׁשָחְלפּו ָׁשִנים ַרּבֹות ֵמָאז ֲעַדִין ִהְצַטְמֵרר ֵּגְרׁשֹון ְּכֶׁשִּנְזַּכר ַּבְּמבּוָכה ֶׁשָאֲחָזה אֹותֹו ַּכֲאֶׁשר ִהְבִחין ַּבּׁשִֹני ַהָּגדֹול ֵּבינֹו 

ְלֵבין ַהִּמְתַּפְּלִלים.

ְּבאֹוָתם ְרָגִעים ָרָצה ְּבָכל ְמאֹודֹו ֶׁשָהֲאָדָמה ִּתְבַּלע אֹותֹו. ֶאָּלא ֶׁשָאז ִנַּגׁש ֵאָליו ְיהּוִדי ְמֻבָּגר ַּבַעל ֵעיַנִים טֹובֹות 
ַהְּיהּוִדי  ֶׁשל  ְׁשֵאָלתֹו  ֶאת  ֶׁשִלְּוָתה  ַהְּיִדידּוִתית  ַהִּניָמה  ִמְתַּפֵּלל?"   ֵאיְנ "ַמּדּוַע  ִּבְנִעימּות:  אֹותֹו  ְוָׁשַאל  ּוְמַחְּיכֹות 
ֶאָּלא  ָזר',  ִּכ'ְמַטֵּפל  ִהְרִּגיׁש  א  ְּכָבר  הּוא  ִּפְתאֹום  ַׁשָּיכּות.  ִרְגֵׁשי  ּבֹו  ְוָנְטָעה  ֵּגְרׁשֹון  ֶׁשל  ְלִלּבֹו  ָנְגָעה  ֻמָּכר  ַהִּבְלִּתי 

ְּכֵחֶלק ֵמַעם ַהֶּנַצח.

ֵעיָניו ָהיּו ֻמְׁשָּפלֹות ַּכֲאֶׁשר ָעָנה ִליהּוִדי ֶהָחִביב: "ֲאִני א יֹוֵדַע ֵּכיַצד ִמְתַּפְּלִלים!"

"ֵאין ְּבָעָיה, ֲאַנְחנּו ְנַלֵּמד אֹוְת", ֵהִׁשיב ָהִאיׁש ֶהָחִביב ְּכֶׁשֵעיָניו ַהְּמַחְּיכֹות ַמְרִצינֹות ִקְמָעא. ָּכ ֵהֵחל ַמָּסעֹו ֶׁשל 
ֵּגְרׁשֹון ֶאל ַהַּיֲהדּות. ַמָּסע ִאִּטי ַא ָנחּוׁש, ֶׁשְּבַמֲהָלכֹו ִּגָּלה ְּבתֹו ִלּבֹו ַיֲהלֹוִמים ְיֵפהִפִּיים ֶׁשִהְסַּתְּתרּו ַּתַחת ִׁשְכָבה 
ַהּתֹוָרה  ְלִלּמּוד  ָׁשעֹות  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ְלַהְקִּדיׁש  לֹו  ָּגַרם  ְּגבּולֹות  ָיַדע  ֶׁשֹּלא  ְלרּוָחִנּיּות  ִצְמאֹונֹו  ִטְׁשטּוׁש.  ֶׁשל  ָעָבה 

ּוְרִכיַׁשת ֲהָלכֹות.

ַּגם ַּכֲאֶׁשר ָעַבר ר' ַזְלָמן ְלעֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב, ְוֵגְרׁשֹון ָמָצא ֲעבֹוָדה ֲחָדָׁשה ִּכְמַהְנֵּדס ְמכֹונֹות ְּבִמְפָעל ָחָדׁש ֶׁשִּנְפַּתח, 
ִהְמִׁשי ָלחּוׁש ֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד ִמִּמְׁשַּפַחת ִמְתַּפְּלֵלי ֵּבית ַהְּכֶנֶסת.

ֵּכיָון ֶׁשֵראִׁשית ִהְתָקְרבּותֹו ָהְיָתה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ַא ִטְבִעי ָהָיה ֶׁשּנֹוֵׂשא ַהְּתִפָּלה ָהָיה ָקרֹוב ְלִלּבֹו יֹוֵתר ִמּכֹל. ְּבָכל 
ֵעת ֶׁשָהָיה ִנְצָר ִליׁשּוָעה, ַאף ַלְּפָרט ַהָּקָטן ְּביֹוֵתר, ִמָּיד ָהָיה טֹוֵמן ֶאת רֹאׁשֹו ֵּבין ַּדֵּפי ַהִּסּדּור ּוְמַבֵּקׁש ְּבִמּלֹוָתיו 
ַהְּפׁשּוטֹות ִמּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ִּכי ִיְׁשַלח לֹו ֶאת ֶעְזָרתֹו ִמּקֶֹדׁש, א ִלְפֵני ֶׁשָהָיה ַמְקִּדים הֹוָדָאה ֵמעֶֹמק ִלּבֹו ַעל ָּכל 

ַהּטֹוב ֶׁשָּזָכה לֹו ַעד ַעָּתה.

ַּגם ַעָּתה ְּכֶׁשִּנְזָקק ִלְסכּום ָעצּום ֶׁשָּכֶזה ְּבִלי ַהְתָרָאה ֻמְקֶּדֶמת, א ָּפַעל ֵּגְרׁשֹון ְּבָכל ִהְׁשַּתְּדלּות ֶׁשִהיא. ְּתִחָּלה 
ִהְתַעֵּכב ַּדּקֹות ֲאֻרּכֹות ְוִהְתַיֵחד ִּבְתִפָּלה ֵמעֶֹמק ִלּבֹו ְלבֹוְראֹו: "ֲאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים", ִהְתַחֵּנן ֵּגְרׁשֹון, "ֲאִני רֹוֶצה ְמאֹד 
ֶׁשַאְצִליַח  ִלי  ֲעזֹר   ,ְרצֹוְנ ֶזהּו  ִאם  ָאָּנא,  ְיָלַדי.  ֶאת  ּבֹו  ְלַגֵּדל  ְוָראּוי  נַֹח  ָמקֹום  ֶׁשְּתַׁשֵּמׁש  ַהּזֹו  ַהִּדיָרה  ֶאת  ִלְרּכֹׁש 

ַלֲעׂשֹות זֹאת".

ִמֶּׁשִּסֵּים ְלִהְתַּפֵּלל ָּפְׁשָטה ְּבגּופֹו ְּתחּוָׁשה ֶׁשל ַׁשְלָוה ְׁשֵמיִמית. הּוא ָׁשב ְלֵביתֹו ָרגּוַע ְוָׁשֵקט, ָסמּו ּוָבטּוַח ָהָיה 
ִּכי ְּתִפָּלתֹו א ָּתׁשּוב ֵריָקם.

ַלֲאִביֶהם  ְּבַסְבָלנּות  ְוִחּכּו  ַהֵּׁשָנה  ְּבִבְגֵדי  ְלבּוִׁשים  ָהיּו  ַהְּיָלִדים  ָהֶעֶרב.  ֲארּוַחת  לֹו  ִהְמִּתיָנה  ְּכָבר  ַהָּקָטן  ַּבִּמְטָּבח 
ֶׁשְּיַסֵּים ֶאת ֲארּוָחתֹו ְוַיְׁשִּכיֵבם ִליׁשֹן.

ֶאָּלא ֶׁשעֹוד ְּבֶטֶרם ִהְסִּפיק ִלּטֹל ֶאת ָיָדיו, ִנְׁשְמעּו ְנִקיׁשֹות ַּבֶּדֶלת. ַּכָּמה ְׁשִנּיֹות ְלַאַחר ִמֵּכן ִנְׁשַמע קֹולֹו ֶׁשל ַאַחד 
"!...ַהְּיָלִדים: "ַאָּבא, ִמיֶׁשהּו רֹוֶצה אֹוְת

ְוִהְמִּתין  הֹוָרה  הּוא  ַהְּמֻסָּמִנים",  ַּבְּמקֹומֹות  ְּבַבָּקָׁשה  "ֲחתֹם  חּוָמה.  ַמֲעָטָפה  ּוְבָיָדיו  ָׁשִליַח  ָעַמד  ַהַּבִית  ְּבֶפַתח 
ְלִבּצּוַע ְּדָבָריו. ְלַאַחר ֶׁשָחַתם ֵּגְרׁשֹון, ִהְסַּתֵּלק ְלַדְרּכֹו ְּכֶׁשהּוא מֹוִתיר ֶאת ַהַּמֲעָטָפה ַהִּמְסּתֹוִרית ְּבָיָדיו ֶׁשל ַּבַעל 

ַהַּבִית.

ַרק ָאז ִנְפָנה ֵּגְרׁשֹון ְלִהְתּבֹוֵנן ִּבְפָרֵטי ַהּׁשֹוֵלַח. 'ִמְׁשַּפַחת ֶהְרְשֶּׁבְרג' – ָּכ ָהָיה ָרׁשּום ַעל ַּגֵּבי ַהַּמֲעָטָפה ְּבאֹוִתּיֹות 
ְּגדֹולֹות.

ַהְמָחָאה  ֻמְצֶמֶדת  ָהְיָתה  ֶׁשֵאָליו  ָקָטן  ְנָיר  ַּדף  ָנַׁשר  ּוִמּתֹוָכּה  ַהַּמֲעָטָפה  ֶאת  ָּפַתח  ַּכֲאֶׁשר  ָרֲעדּו  ֵּגְרׁשֹון  ֶׁשל  ָיָדיו 
ַּבְנָקִאית ַעל ַס... ְׁשמֹוִנים ֶאֶלף ְׁשָקִלים ֲחָדִׁשים. ֶׁשֶקל א ָּפחֹות ְוַגם א יֹוֵתר.

ָהאֹוִתּיֹות ַהְּׁשחֹורֹות ֶׁשַּבִּמְכָּתב ִרְּצדּו מּול ֵעיָניו ָׁשָעה ֶׁשָּקָרא ֶאת ָּתְכנֹו:

'ֵּגְרׁשֹון ַהָּיָקר, ַרק ַעָּתה, סֹוף סֹוף, ִסֵּים עֹוֵר ַהִּדין ְלַטֵּפל ְּבַצָּוָאתֹו ֶׁשל ַאָּבא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. ַּבַּצָּוָאה ָהָיה ָּכתּוב 
ֶׁשהּוא ְמַבֵּקׁש ְלַהֲעִניק ְל ְׁשמֹוִנים ֶאֶלף ְׁשָקִלים ְּכאֹות ַהֲעָרָכה ַעל ֲעבֹוָדְת ַהְּמסּוָרה. ְמַקִּוים ֶׁשֵּתָהֶנה ֵמַהֶּכֶסף 

ַלְּבִריאּות. ַמֲעִריִכים ּומֹוִדים, ִמְׁשַּפַחת ֶהְרְשֶּׁבְרג'.

ְּכֶעֶׂשר ָׁשִנים ִהְמִּתין ַהֶּכֶסף ַלְּתִפָּלה ַהִּנְרֶּגֶׁשת ֶׁשּתֹוִציאּו ִמן ַהּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל, ּוִמֶׁשּּזֹו ִהִּגיָעה, ִמָּיד הּוַסר ָהִעּכּוב 
ְוַהֶּכֶסף ִהִּגיַע ִלְבָעָליו.

ִמִּפי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה

ְיסֹוָדּה ֶׁשל ִׁשיַרת 'ִנְׁשַמת'
ַּבַּמֲאָמִרים ַהָּבִאים ְנַדֵּבר ַעל אֹודֹות ַהְּתִפָּלה ַהִּנְׂשָּגָבה ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבַׁשָּבתֹות, ְּבָיִמים טֹוִבים 
ּוְבָכל ֵעת ְמצֹא: 'ִנְׁשַמת ָּכל ַחי'. ַעל ּגֶֹדל ַמֲעָלָתּה ּוְקֻדָּׁשָתּה ֶׁשל ְּתִפָּלה זֹו ֶהֱאִריכּו ַרּבֹוֵתינּו 
ָחָכם  ִיְׁשַמע  ִמִּדְבֵריֶהם,  ְמַעט  ֶאָּלא  ָנִביא  א  ָאנּו  ֵקץ.  ֵאין  ַעד  ְוָהַאֲחרֹוִנים  ָהִראׁשֹוִנים 

ְויֹוֶסף ֶלַקח.

ְיסֹוָדּה ֶׁשל ִׁשיַרת 'ִנְׁשַמת' ֶנֱחַצב ְּבַהְרֵרי קֶֹדׁש. ַּבְּגָמָרא (ְּפָסִחים קיח א) ֵּפֵרׁש ַרִּבי יֹוָחָנן ֶׁשּזֹו 
ִהיא 'ִּבְרַּכת ַהִּׁשיר' ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבֵליל ֶּפַסח ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאָמר ַּבִּמְׁשָנה (ָׁשם קיז ב), ְוִנְקֵראת 'ִּבְרַּכת 
ַהִּׁשיר' ֵּכיָון ֶׁשֶּנֱאֶמֶרת ְּבַׁשָּבתֹות ְלַאַחר ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה (ּתֹוְספֹות ָׁשם). ְּכמֹו ֵּכן ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש 

(ְּתרּוָמה קלח א) ֶהֱאִריכּו ְלָפֵרט ֶאת סֹודֹוֶתיָה.

ְּבִדְבֵרי ָהִראׁשֹוִנים ('ָמְרְּדַכי' ָׁשם ְועֹוד) ְמבָֹאר ֶׁשַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה ִּתְּקנּו ִׁשיָרה זֹו, ּוְבֵפרּוׁש 
ַהִּסּדּור ָלרֹוֵקַח ֵּבֵאר ֶׁשֵהם ִּתְּקנּוָה קֶֹדם ֶׁשִּתְּקנּו ֶאת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר, ּוִמַּטַעם ֶזה ִנְכְללּו ָּבּה 
ַּכָּמה ֵמַההֹוָדאֹות ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ְּבִבְרכֹות ַהַּׁשַחר, ְּכֻדְגַמת: 'ַוה' א ָינּום ְוא ִייָׁשן' ְּכֶנֶגד 
ַהַּׁשַחר.  ִּבְרכֹות  ֶיֶתר  ְּכֶנֶגד  ְוכּו'  ִנְרָּדִמים'  ְוַהֵּמִקיץ  ְיֵׁשִנים  'ַהְּמעֹוֵרר  ְנָׁשָמה',  'ֱאֵקי  ִּבְרַּכת 

ְוָאֵכן, ִּבְזַמן ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה ָהיּו אֹוְמִרים 'ִנְׁשַמת' ְּבָכל יֹום, ִּבְמקֹום ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר.

ַהָּקדֹוׁש  ַהַּתָּנא  הּוא  ֶׁשְּמַחְּבָרּה  ָּכַתב  ַהְּתִפּלֹות')  ְּב'אֹוַצר  (הּוָבא  'ָכְּלּבֹו'  ְּבִסּדּור  זֹאת  ְלֻעַּמת 
ִׁשְמעֹון ֶּבן ָׁשַטח ֶׁשַחי ּדֹורֹות ִמְסָּפר ְלַאַחר ְּתקּוַפת ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה, ְוהֹוִסיף ֶׁשְּׁשמֹו 
'ְוִאּלּו  ֲעָזרּונּו',  ִהֵּנה  'ַעד   ,'ָּל ִיְדֶמה  'ִמי  ַעד',  ['ׁשֹוֵכן  ְּפָרֶקיָה:  ְּבָראֵׁשי  ְלַמְפֵרַע  ִנְרָמז  ַאף 

ִפינּו', 'ִנְׁשַמת'].

ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ִׁשיַרת ִנְׁשַמת
ַעל ֶׂשֶגב ְקֻדָּׁשָתּה ֶׁשל ְּתִפָּלה זֹו נּוַכל ִלְלֹמד ִמְּדָבָריו ַהִּנְלָהִבים ֶׁשל ָהרֹוֵקַח ְּבִסּדּורֹו: "ָּכל 
ְוַאְׁשֵרי  ַהִּׁשיִרים.  ִׁשיר  ֶׁשַבח  הּוא  ִּכי  ּכֹחֹו,  ְּבָכל  ְּב'ִנְׁשַמת'  ְיַכֵּון  ַחִּיים  רּוַח  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ִאיׁש 

ַהְּמַכֵּון ְּבָכל ֵּתָבה ְוֵתָבה ְואֹוֵמר ְּבָכל ּכֹחֹו ְּבקֹול ָרם ּוִבְנִעיָמה".

ְּבדֹוֶמה ְלָכ ָּכַתב ַאף ַהְּׁשָל"ה ַהָּקדֹוׁש ְוהֹוִסיף: "ֶזה ַהֶּׁשַבח ֶׁשל 'ִנְׁשַמת' הּוא ָּגדֹול ִּבְמאֹד, 
הּוא ְמַדֵּבר ִמַּמֲעַלת ֶנֶפׁש, רּוַח ּוְנָׁשָמה ַהְּמִאיָרה ָּבנּו... ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ְּבכֵֹחנּו ְלַהְּללֹו 
ַעְצמֹוֵתינּו  זֹאת  ָּכל  ַעל  ְוכּו',  ְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ַאְלֵפי  ֵמֶאֶלף  ֶאָחד  ֵחֶלק  ַעל  ַאף  ּוְלַׁשְּבחֹו 
ּתֹאַמְרָנה ה'... ִּכי ַהּגּוף הּוא ַנְרִּתיק ַהְּנָׁשָמה, ִמְתַקֵּדׁש ִמְּקֻדָּׁשָתּה, ַעל ֵּכן ְצִריִכין ְלִהְתַקֵּדׁש 

ְּבָכל ָהֵאָבִרים... ֶזהּו ְּכַלל ִעְנַין ַהֶּׁשַבח ַהֶּזה ֶׁשל 'ִנְׁשַמת'" (ִסּדּור ַהְּׁשָל"ה).

ְּדָבִרים ִנְׂשָּגִבים ּוְמרֹוְמִמים ְּבִׁשְבָחּה ֶׁשל ִׁשיָרה זֹו ָּכַתב ַּבַעל 'ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה' (ַׁשַער 
ח' ַׁשַער ָהֶעְליֹון פ"ח): "ִהֵּנה ּגֶֹדל ֶׁשַבח ֶזה, ִיְתּבֹוֵנן ָאָדם ַעל ְמקֹומֹו ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ְּתרּוָמה קלח 

א) ֶׁשהּוא מֹוֶנה ְּבִמְסַּפר ָּכל ַהֵּתבֹות ֶׁשל ַהֶּׁשַבח ַהֶּזה ְלֻכָּלם ְּבֵׁשמֹות ִיְקָרא ְּכֶנֶגד ִמְסַּפר 
רֹואֹות  ֵעיֵניֶכם  ְוִהֵּנה  ַהְּקדֹוִׁשים.  ָהֶעְליֹוִנים  עֹוְלמֹות  ֶׁשל  ְוַהּנֹוָרִאים  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהֵּׁשמֹות 
ֵאי ִּכְּונּו ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה ַּבֶּׁשַבח ַהָּגדֹול ַהֶּזה ֶאל רּום ַהַּמֲעלֹות ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים 

ַהְּקדֹוִׁשים...

ּוְבַוַּדאי ָראּוי ְלַהְלִהיב ֵלב ָהָאָדם ְּכֵאׁש אֹוֶכֶלת ְלַדֵּבר ַהֵּתבֹות ְּבכַֹח ָּגדֹול ְוָעצּום ּוְלַהְכִניס 
ְׁשמֹו   ִיְתָּבַר ֶּבֱאקּותֹו  ְמאֹד  ֲעצּוָמה  ִׂשְמָחה  ָהֵאֶּלה,  ִּבְדָבָריו  ִּפיו  ְּבַמֲעֵנה  ְלִאיׁש  ִׂשְמָחה 

ְוִיְתַעֶּלה, ָּכל ָּכ ַעד ַהִּגיעֹו ְלִהְתַּפְּׁשטּות ַהַּגְׁשִמּיּות".

ְוִסֵּים ִּבְקִריַאת קֶֹדׁש: "ַאַחי ְוֵרַעי, ֶזַרע קֶֹדׁש, ֲאהּוֵבי ַנְפִׁשי: ְּבַוַּדאי ַהִּׂשְמָחה ֶׁשָראּוי ִלְהיֹות 
ָלָאָדם ְּבֵעת ֶׁשאֹוֵמר ַהֶּׁשַבח ַהָּגדֹול ַהֶּזה יֹוֵתר ִמָּכל ַהְּׂשָמחֹות ְוַתֲענּוִגים ֶׁשָּבעֹוָלם, ּוְבִיחּוד 
ְּבֵתבֹות: 'ּוִמַּבְלָעֶדי ֵאין ָלנּו ֶמֶל ּגֹוֵאל ּומֹוִׁשיַע... ֵאין ָלנּו ֶמֶל ֶאָּלא ָאָּתה', ִיְׂשַמח ִׂשְמָחה 
ֲעצּוָמה ַעל ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶמֶל ָּגדֹול ָּכֶזה ְוֶׁשָּזָכה ִלְהיֹות ַּתַחת ַמְלכּותֹו... ְוֵיֵל ְּבִׂשְמָחה ֲעצּוָמה 

זֹו ְּבָכל ַהֶּׁשַבח ַהָּגדֹול ַהֶּזה ַעד סֹופֹו".

ַהִּסָּבה ַלֲאִמיָרָתּה ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש
ְּכִפי ֶׁשהּוָבא ְלֵעיל ְּבֵׁשם ַהּתֹוְספֹות ְּבַמֶּסֶכת ְּפָסִחים (קיח א ד"ה ר"י) ְּכָבר ִּבְתקּוַפת ַהִּמְׁשָנה 
ִנְרֶאה  ב)  לד  (ְּבָרכֹות  יֹוָנה  ַרֵּבנּו  ִמִּדְבֵרי   ַא ַהַּׁשָּבת,  ְּביֹום  'ִנְׁשַמת'  ְּתִפַּלת  ֶאת  לֹוַמר  ָנֲהגּו 

:ֶׁשְּמקֹור ִמְנָהג ֶזה הּוא ִמַּתָּקנֹות ַהְּגאֹוִנים. ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶהְסֵּבִרים ָמִצינּו ְלָכ

ְוָאנּו  'ַהֵּלל',  ִּבְרַּכת  ְּכֵעין  הּוא  ֶׁש'ִּנְׁשַמת'  הּוָבא  לו)  (סי'  ַהֲחָדׁשֹות'  ַהְּגאֹוִנים  ִּב'ְתׁשּובֹות  א. 
אֹוְמִרים אֹוָתּה ְּכהֹוָדָאה ַעל ַהַּמָּתָנה ַהּטֹוָבה ֶׁשָּנַתן ָלנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ַמְּתַנת ַהַּׁשָּבת 

(ְרֵאה ַׁשָּבת י ב).

ַהַּׁשָּבת.  ִלְכבֹוד  מֹוִסיִפים  ֶׁשָאנּו  ְׁשָבִחים  ֶׁשֵאּלּו  ָּכַתב  ב)  לד  (ְּבָרכֹות  ְמֻקֶּבֶצת'  ְּב'ִׁשיָטה  ב. 
ּוְבֵסֶפר ַהָּתִמיד (ְלַרּבֹו ֶׁשל ַהְּמִאיִרי, מהד' טֹוֵליָדנֹו עמ' 29) ֵּבֵאר ֶׁשִּמְזמֹור ֶזה ֶנֱאָמר ְּבַׁשָּבת ֵּכיָון 
'ִנְׁשַמת' ֵהן ַעל ַהְּנָׁשָמה. ְועֹוד: "ֶׁשָראּוי  ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ְנָׁשָמה ְיֵתָרה, ְורֹוב ַההֹוָדאֹות ִּבְתִפַּלת 
ַהָּיִמים,  ִמְּׁשַאר  ְמֻׁשֶּנה  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי  ְוַהְּבָרכֹות  ַהְּתִפָּלה  ִמַּמְטֵּבַע  ֶזה  ְּביֹום  ְוִלְגרַֹע  ְלהֹוִסיף 
ְוִיֵּתן ָהָאָדם ֶאל ִלּבֹו ְלִהְתעֹוֵרר ֶׁשהּוא ְזַמן ַאֵחר, ְּכמֹו ֶׁשהּוא ִמְתעֹוֵרר ִמִּׁשּנּוי ַהַּמְלּבּוִׁשים 

ְוַהַּמְטַעִּמים".

ַאף ְּבִסּדּור ַהְּׁשָל"ה ָּכַתב: "ּוְזַמּנֹו לֹוַמר ְּבַׁשָּבת, ִּכי ָאז ּתֹוֶסֶפת ְנָׁשָמה ְיֵתָרה", ּוְבֵסֶפר 'ֶחֶסד 
ְלַאְבָרָהם' (ַמֲעָין ב ָנָהר מט) הֹוִסיף, ִּכי ְּבֵעת ֶׁשאֹוֵמר ַהַחָּזן 'ִנְׁשַמת ָּכל ַחי' ְּבַׁשֲחִרית ֶׁשל יֹום 

ַהַּׁשָּבת, ְּבָׁשָעה זֹו ִנְכֶנֶסת ַהְּנָׁשָמה ַהְּיֵתָרה ָּבָאָדם.

ג. ַטַעם נֹוָסף ְּבֶדֶר ֶרֶמז הּוָבא ָּבִראׁשֹוִנים (ִסּדּור ָהרֹוֵקַח ְוִסּדּור ראב"ן): ִּבְתִפַּלת 'ִנְׁשַמת' (ְלִפי 
 "ַהֻּנָּסח ֶׁשָהָיה ְּבָיָדם) ֵיׁש רפ"ה ֵּתבֹות ְּכִמְנַין ַהֵּתבֹות ֶׁשֵּיׁש ְּבַפְרִׁשּיֹות ַהַּׁשָּבת ֶׁשֻהְזְּכרּו ַּבָתָּנ

[ל' ֵּתבֹות ִמ: "ַוְיַכל ֱאקִים" ַעד "ַלֲעׂשֹות" (ְּבֵראִׁשית ב ב-ג), פ"ג ֵּתבֹות ִמ: "ַא ֶאת  ַׁשְּבתַֹתי 
ִּתְׁשמֹרּו" ַעד "ָׁשַבת ַוִּיָּנַפׁש" (ְׁשמֹות לא יג-יז), ס"ד ֵּתבֹות ִמ: "ָׁשמֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת" ַעד "יֹום 
ַהַּׁשָּבת" (ְּדָבִרים ה יא-יד), ּוְב'ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת': ק"ח ֵּתבֹות ִמ: "טֹוב ְלהֹדֹות ַלה'" ַעד 

"ְוא ַעְוָלָתה ּבֹו" (ְּתִהִּלים צב ב-טז)].

ִמְצַות  ִּבְמקֹום  ִהיא  ְּבַׁשָּבת  ֶׁשֲאִמיָרָתּה  ָּכַתב  א)  ְּדרּוׁש  ַהַּכָּונֹות  (ַׁשַער  ִויָטאל  ַחִּיים  ַרֵּבנּו  ד. 
ְּתִפִּלין ֶהָחָלה ִּבימֹות ַהחֹול. ְוהֹוִסיף ִּכי ִמי ֶׁשּקֹוֵרא ֶאת ְׁשַמע ְּבַׁשָּבת ְּבא ֲאִמיַרת 'ִנְׁשַמת' 

ָּכמֹוהּו ְּכקֹוֵרא ֶאת ְׁשַמע ִמְּבִלי ְלַהִּניַח ְּתִפִּלין.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַהַּמֲעָטָפה ֶׁשִהְמִּתיָנה ֶעֶׂשר ָׁשִנים

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

ססִספפּפור ם
ָבֵרְך 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


