
ִטים ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

"ִּכי ֵא-ל ֶמֶל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ַאָּתה"
"ְוַרּפֹא ְיַרֵּפא" (כא יט)

ִמָּפסּוק ֶזה ָלְמָדה ַהְּגָמָרא (ב"ק פה א): "ִמָּכאן ֶׁשִּנָּתן ְרׁשּות ָלרֹוֵפא 
ְלַרְּפאֹות".

ַרִּבים ֵמַהְּמָפְרִׁשים ִהְתַקּׁשּו ְלאֹור ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ָהֲאמּוִרים, ָהֵכיַצד 
ִּכי:  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  א)  (פב  ִקּדּוִׁשין  ְּבַמֶּסֶכת  ֶזה 
"טֹוב ֶׁשָּברֹוְפִאים ַלֵּגיִהּנֹם", ֲהלֹוא ָּפסּוק ְמפָֹרׁש ַמִּתיר ֶאת ָהִעּסּוק 
ִּבְרפּוָאה, ַּב'ֻּׁשְלָחן ָערּו' (יו"ד שלו א) ַאף ִנְפָסק ֶׁשִּמְצָוה ֵיׁש ַּבָּדָבר, 

ְוֵכן ָידּוַע ִּכי ַרִּבים ִמְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ָעְסקּו ְּבָחְכַמת ָהְרפּוָאה?

ָהִעּסּוק  ָאֵכן  ֵאיֶגר:  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָאַמר   ְלָכ ִנְפָלא  ֵּבאּור 
ִּבְרפּוָאה ִהּנֹו ָחׁשּוב ּומֹוִעיל, ֶאָּלא ֶׁשֵּכיָון ֶׁשְּלצֶֹר ָהִעּסּוק ְּבִמְקצֹוַע 
ֶזה ַעל ָהרֹוֵפא ְלַסֵּגל ְלַעְצמֹו ִמּדֹות ֶׁשל ַאְכָזִרּיּות ָוֶׁשֶקר; ַאְכָזִרּיּות 
א  ְּכֵדי   – ְוֶׁשֶקר  ַלחֹוֶלה,  ַהַּמְכִאיִבים  ְוִטּפּוִלים  ְרפּואֹות  ְּבַמַּתן   –
ֵּכן  ַעל  ִּתּפֹל,  א  ֶׁשרּוחֹו  ְּכֵדי  ָהֲאִמִּתי  ַמָּצבֹו  ֶאת  ַלחֹוֶלה  ְלַגּלֹות 
ַהִּמּדֹות  ֶאת  ָאָדם  ְיַאֵּמץ  ִאם  ֶׁשָּברֹוְפִאים' –  'טֹוב  ֲחָכִמים:  ִהְזִהירּו 

ֶׁשְּבֶקֶרב ָהרֹוְפִאים ֶנְחָׁשבֹות 'טֹובֹות', ָעׂשּוי הּוא ָלֶרֶׁשת ֵּגיִהּנֹום.

ֶעְׂשֵרה:  ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת  ְמַׁשְּבִחים  ָאנּו   ָּכ ַעל  ִּכי  ְלהֹוִסיף  ְוֵיׁש 
"ִּכי ֵא-ל ֶמֶל רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ַאָּתה" – ַרק ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ָיכֹול ְלַרֵּפא ְּבֶנֱאָמנּות ּוְבַרְחָמנּות, ְּבִנּגּוד ְלרֹוֵפא ָּבָׂשר ָוָדם ֶׁשֶּנֱאָלץ 

ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֶׁשֶקר ּוְבַאְכָזִרּיּות.
ְּדרּוֵׁשי ְוִחּדּוֵׁשי רעק"א עה"ת

ֵּבאּור נֹוָסף ְּבֶדֶר ְּדָרׁש ֵהִביא ְּבֵסֶפר 'ַּפְרֵּדס יֹוֵסף' (ְלֵעיל יד ז):

"טֹו"ב ֶׁשָּברֹוְפִאים" – רֹוֵפא ֶׁשְּמַכֵּון ּוַמֲאִמין ַרק ְּבטֹו"ב (17) ְּבָרכֹות 
ִנְמָצא  'ְרָפֵאנּו',  ְּבִבְרַּכת  ַהַּכָּוָנה  ֶאת  ּוַמֲחִסיר  ֶעְׂשֵרה',  ֶׁשִּב'ְׁשמֹוֶנה 
ָמזֹור  ְלָהִביא  ַמְצִליַח  הּוא  ָידֹו  ּוְבֹעֶצם  ְּבכֹחֹו  ִּכי  ַמֲאִמין  ֶׁשהּוא 
ְלִהָּׁשַלח  ָראּוי  ָאֵכן  ֶׁשָּכֶזה  רֹוֵפא  ָׁשִליַח.  ְּבֶגֶדר  ַרק  ְוֵאינֹו  ַלחֹוִלים 

ַלֵּגיִהּנֹום.

ֶנֶדר ַעִין ַּתַחת ַעִין
"ַעִין ַּתַחת ַעִין" (כא כד)

ְּבַהְקָּדָמתֹו ַלֵּסֶפר 'ִעּיּון ַיֲעקֹב' ַעל ָה'ֵעין ַיֲעקֹב', ַמְסִּביר ַרִּבי ַיֲעקֹב 
ַעל  ַהִּנְפָלא  ִחּבּורֹו  ֶאת  ִלְכּתֹב  אֹותֹו  ֶׁשֵהִביָאה  ַהִּסָּבה  ֶאת  ַרייֶׁשר 

ָה'ֵעין ַיֲעקֹב':

ָקׁשֹות  ָחָלה  ֶמץ,  ָּבִעיר  ָהַרָּבנּות  ִּכֵּסא  ַעל  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָעָלה  ַּכֲאֶׁשר 
ְּבֵעיָניו ַעד ִׁשִהְתַעֵּור. עֹודֹו עֹוֵמד ְּבָצָרתֹו ִהְתַּפֵּלל ֶאל ה', ּוִבְתִפָּלתֹו 
ָנַדר ִּכי ִאם ִיְזֶּכה ְלִהְתַרֵּפא ֵמָחְליֹו ּוְמאֹור ֵעיָניו ָיׁשּוב ֵאָליו, ְיַׁשֵּלם 
ַּכֲאֶׁשר  ְוָאֵכן,  ַיֲעקֹב'.  'ֵעין  ֵסֶפר  ַעל  ֵּפרּוׁש  ִויַחֵּבר  ַעִין"  ַּתַחת  "ַעִין 
ָׁשַמע ה' ֶאת ְּתִפָּלתֹו, ִמֵהר ַרִּבי ַיֲעקֹב ְלַקֵּים ֶאת ִנְדרֹו, ְוָכ ָזִכינּו 

ְלִחּבּורֹו ַהִּנְפָלא.

ְּתִפַּלת ַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה ַנֲעֵנית ַּגם ְּבא ֲהָכָנה
"ִּכי ִאם ָצעֹק ִיְצַעק ֵאַלי ָׁשמַֹע ֶאְׁשַמע ַצֲעָקתֹו" (כב כב)

ַמּדּוַע ּכֹוֶפֶלת ַהּתֹוָרה: "ָצעֹק ִיְצַעק... ָׁשמַֹע ֶאְׁשַמע"?

(או"ח   'ָערּו ַּב'ֻּׁשְלָחן  ִהיא  ְמפֶֹרֶׁשת  ֲהָלָכה  סֹוֵפר':  ַה'ֲחַתם  ֵּפֵרׁש 
זֹו  ֵּבין  ְלַהְמִּתין   ָצִרי זֹו,  ַאַחר  זֹו  ְּתִפּלֹות  ְׁשֵּתי  "ַהִּמְתַּפֵּלל  א):  קה 
ְלזֹו ְּכֵדי ִהּלּו ַאְרַּבע ַאּמֹות, ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ַּדְעּתֹו ְמֻיֶּׁשֶבת ְלִהְתַּפֵּלל 

ִּבְלׁשֹון ְּתִחָּנה".

ְלִפיָכ ָּכְפָלה ַהּתֹוָרה ְלַגֵּבי ָיתֹום ְוַאְלָמָנה: "ָצעֹק ִיְצַעק... ָׁשמַֹע 

ֶאְׁשַמע", ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ְּתִפַּלת ַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה ַנֲעֵנית ַאף ִאם ִהיא 
ֶנֱאֶמֶרת ִּכְצָעָקה, ָּבזֹו ַאַחר זֹו ּוְלא ַהֲהָכָנה ַהִּנְדֶרֶׁשת ְּכֵדי ֶׁשֵּתָאֵמר 

ַּבּצּוָרה ָהְראּוָיה, ְוזֹאת ִמּׁשּום ֶׁשִּלָּבם ָׁשבּור ְוַדְעָּתם ְׁשֵפָלה. 

ְּבָרָכה ַעל ִמְצַות ַהְלָוָאה
"ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה ֶאת ַעִּמי ֶאת ֶהָעִני ִעָּמ" (כב כד)

חּוץ  ְרׁשּות,   – ֶׁשַּבּתֹוָרה  ְו'ִאם'  'ִאם'  ָּכל  אֹוֵמר:  ִיְׁשָמֵעאל  "ַרִּבי 
ִמְּׁשלֹוָׁשה, ְוֶזה ֶאָחד ֵמֶהן" (ַרִׁש"י ע"פ ְמִכיְלָּתא פי"ט).

ִאם ַהַהְלָוָאה ֶנְחֶׁשֶבת ְלִמְצָוה, ַמּדּוַע א ִּתְּקנּו ָלנּו ְּבָרָכה ָעֶליָה?

ֵּתֵרץ ַרֵּבנּו ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ ְּבִסְפרֹו 'אּוִרים ְוֻתִּמים' (ֻּתִּמים צז א):

ֶׁשִחּיּוָבּה  ִמְצָוה  ַעל   ְמָבֵר ָאָדם  ֵאין  ִּכי  ְּבָיֵדינּו  הּוא  ָנקּוט  ְּכָלל 
נֹוֵבַע ִמּכַֹח ִחָּסרֹון ֶׁשִּנְגַרם ַלֲחֵברֹו, ִּכי ִאם ְיָבֵר ֲהֵרי הּוא ְּכמֹוֶדה 
ִקּיּום  ַּגם   ָּכ ג).  ַׁשַער  ַאּבּוִדְרַהם  (ְרֵאה  ַלֲחֵברֹו  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ַהִחָּסרֹון  ַעל 
ִמְצַות ַהַהְלָוָאה ִמְתַאְפֶׁשֶרת ַלַּמְלֶוה ַרק ֵמֲחַמת ֲעִנּיּותֹו ֶׁשל ַהּלֹוֶוה 
ֶׁשִאְּלָצה אֹותֹו ִלְלוֹות ֵמֲאֵחִרים, ַעל ֵּכן א ָראּוי ְלָבֵר ַעל ִקּיּוָמּה.

ֵחֶלק  ַּדַעת  ִּפי  ַעל  א)  צז  (חו"מ  ָהִרי"מ'  ַה'ִחּדּוֵׁשי  ֵּתֵרץ  נֹוָסף  ְּבֹאֶפן 
ְמַקֵּים  ְלָעִני  ַהַּמְלֶוה  ֶׁשַרק  א)  א  ַמְלֶוה  ַרְמָּב"ם  (ְרֵאה  ֵמָהִראׁשֹוִנים 
ִהּנֹו  ַהּלֹוֶוה  ֶׁשָּמא  ַהַהְלָוָאה,  ַעל  ְּבָרָכה  ִּתְּקנּו  א   ְלִפיָכ ִמְצָוה. 
ַרַּמאי ְוַרק ַמִּציג ַעְצמֹו ְּכָעִני, ְוִנְמָצא ַהַּמְלֶוה ְמָבֵר ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה.

ִלירּוַׁשְלִמי  ְּבֵפרּוׁשֹו  ַה'ֲחֵרִדים'  ַּבַעל  ֶׁשֵהִביא  ֶאת  ָּכאן  ְלַצֵּין  ֵיׁש 
ִּכי  ַהּתֹוָספֹות,  ִמַּבֲעֵלי  ִמּלֹוְנְּדִריׁש  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  אֹודֹות  א)  ו  (ְּבָרכֹות 
ָהָיה ָרִגיל ְלָבֵר ֶאת ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות ִלְפֵני ֶׁשָהָיה ְמַקֵּים ֶאת ִמְצַות 
ַהַהְלָוָאה, אּוָלם ִמָּכל ָמקֹום ָּכַתב ַה'ֲחֵרִדים' ִּכי ָהעֹוָלם א ָנֲהגּו ֵּכן.

ְּתִפָּלה ִמּתֹו ִׂשְמָחה ִמְתַקֶּבֶלת
"ְוָהָיה ִּכי ִיְצַעק ֵאַלי ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון ָאִני" (כב כו)

ָּדַרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ִמַּבְגָּדד:

'ְוָהָיה' ִהיא ָלׁשֹון ַהְּמַבֵּטאת ִׂשְמָחה (ְרֵאה ב"ר מב ג); ָלַמְדנּו ִמָּכאן 
ִּכי ִאם ִמְתַּגֵּבר ֶהָעִני ַעל ַצֲערֹו ִויגֹונֹו ּוִמְתַּפֵּלל ִמּתֹו ִׂשְמָחה, ֲאַזי 

ֻמְבָטח לֹו: "ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון ָאִני".
'ַאֶּדֶרת ֵאִלָּיהּו'

ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְדָמעֹות ַּגם ְּבָיִמים ְּכִתּקּוָנם
"ְמֵלָאְת ְוִדְמֲע א ְתַאֵחר" (כב כח)

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַחִּיים סֹוֵפר ַּבַעל 'ַמֲחֵנה ַחִּיים':

ְּבָיִמים ְּכִתּקּוָנם א ָחׁש ָהָאָדם צֶֹר ְמֻיָחד ְלִהְתַחֵּזק ִּבְתִפָּלה. ַרק 
ְּכֶׁשִּמְתעֹוְרִרים ֶאְצלֹו ְּבָעיֹות ּוְקָׁשִיים ְמַמֵהר הּוא ָלרּוץ ּוְלִהְתַחֵּנן 
 ְמֵלָאְת" ַהָּכתּוב:  ַמְזִהיֵרנּו   ָּכ ַעל  ָׁשִליׁש.  ִּבְדָמעֹות  ּבֹוְראֹו  ִלְפֵני 
ַאל  טֹוָבה,  ְּברֹב  ְוָעמּוס  ָמֵלא   ִּבְהיֹוְת ַּגם   – ְתַאֵחר"  א   ְוִדְמֲע
ְּתַאֵחר ִמִּלְדמַֹע ִּבְתִפּלֹוֶתי; ְזכֹר ִּכי ִהְּנ ָנתּון ִּביֵדי ּבֹוַרֲא ַּכחֶֹמר 
ִּתְהֶיה  ְוָאז  ְלָרָעה,  ְלִהְׁשַּתּנֹות  ָעלּול  ַהּכֹל  ֶאָחד  ּוְבֶרַגע  ַהּיֹוֵצר  ְּבַיד 

ָחִליָלה ְּכצֹוֵעק ַעל ֶהָעָבר.
'ִּדְבֵרי ַׁשֲעֵרי ַחִּיים'

ַהְּתִפָּלה ְּכַמְפֵּתַח ְלַהְצָלַחת ַהִחּנּו
"ְמֵלָאְת ְוִדְמֲע א ְתַאֵחר ְּבכֹור ָּבֶני ִּתֶּתן ִלי" (ָׁשם)

ְּבֶדֶר ֶרֶמז ָאַמר ַרִּבי ִמיָכֵאל ּדֹב ַוִייְסַמְנֶּדל:

ָעָמל ַרב ִויִגיָעה ָצִרי ָהָאָדם ְלַהְׁשִקיַע ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַחֵּנ ֶאת ְיָלָדיו 
ָּכָראּוי, אּוָלם ִעַּקר ָהִעָּקִרים ָּתלּוי ְּבִרּבּוי ְּתִפָּלה ְוַתֲחנּוִנים. ַהַּמְרֶּבה 
ִלְרוֹות  ִיְזֶּכה  ַרִּכים,  ָּפעֹוטֹות  ְּבעֹוָדם  ֶצֱאָצָאיו   ִחּנּו ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל 
ַהִּׂשְמָחה  ַאַחר  ַהִּנְסָחף   ,ּוְלֵהֶפ ְּכֶׁשִּיְגְּדלּו,  ְוִׂשְמָחה  ַנַחת  ֵמֶהם 
ָעלּול  ְיָלָדיו,  ֲעִתיד  ַעל  ִמְּתִפָּלה  ּוִמְתַעֵּלם  ְּבַיְלדּוָתם  ְוַהַּתֲענּוִגים 
ְלַהִּגיַע ִליֵדי ַצַער ּוְדָמעֹות ִלְכֶׁשִּיְגְּדלּו ְוָיסּורּו ִמֶּדֶר ַהָּיָׁשר ָחִליָלה.

ְיסֹוד ֶזה ִנְרָמז ַּבָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו:

"ְמֵלָאְת" – ְּתקּוַפת ַהַּׁשְלָוה ְוָהרַֹגע, "ְוִדְמֲע" – ְּתקּוַפת ַהְּתִפָּלה 
ְוַהְּבִכָּיה, "א ְתַאֵחר" – ַאל ְּתַׁשֶּנה ֶאת ִסְדָרם, ִּכי ַרק ִאם ַּתֲעֶׂשה 
ֲאַזי   ,ֶצֱאָצֶאי ַעל  ִּבְדָמעֹות  ִּתְתַּפֵּלל  ַהְּנעּוִרים  ִּביֵמי  ַהָּנכֹון;  ַּכֵּסֶדר 
ִּתְזֶּכה ְּבִזְקָנְת ְלַׁשְלָוה ּוְלרַֹגע, ַּכֲאֶׁשר ִיְגְּדלּו ְּבַדְרֵכי ַהּתֹוָרה ִויֻקַּים 

ְּב: "ְּבכֹור ָּבֶני ִּתֶּתן ִּלי".
'ַּפְרֵּדס ֶחֶמ"ד'

ְּתִפָּלה ְּבַכָּוָנה ְמִגָּנה ַעל ַצִּדיֵקי ַהּדֹור
"ִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִּתְרָחק ְוָנִקי ְוַצִּדיק ַאל ַּתֲהרֹג" (כג ז)

ָׂשח ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ִמְּפָראָגא:

ַּבֲעוֹון ְּתִפָּלה ֶׁשֹּלא ְּבַכָּוָנה ִמְסַּתְּלִקים ַצִּדיֵקי ַהּדֹור ַרֲחָמָנא ִליְצָּלן, 
ּוִבְׂשָפָתיו  ְּבִפיו  ַהֶּזה  ָהָעם  ִנַּגׁש  ִּכי  "ַיַען  יג-יד):  כט  (ְיַׁשְעָיה  ַּכָּכתּוב 
ִּכְּבדּוִני ְוִלּבֹו ִרַחק ִמֶּמִּני... ְוָאְבָדה ָחְכַמת ֲחָכָמיו". ְלִפיָכ ָרַמז ָלנּו 
ַהָּכתּוב: ִאם ַּתְקִּפיד ַעל: "ִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִּתְרָחק" – ַּכֲאֶׁשר ִּתְתַּפֵּלל 

ְּבַכָּוָנה ּוַבֲאִמַּתת ַהֵּלב, ֻמְבָטח ְל: "ְוָנִקי ְוַצִּדיק ַאל ַּתֲהרֹג".

'ָראֵׁשי ְּבָׂשִמים'

ֵמָאה ְּבָרכֹות – ְסֻגָּלה ִלְׁשִמיָרה
"ִהֵּנה ָאֹנִכי ׁשֵֹלַח ַמְלָא ְלָפֶני ִלְׁשָמְר ַּבָּדֶר ְוַלֲהִביֲא ֶאל ַהָּמקֹום 

ֲאֶׁשר ֲהִכנִֹתי" (כג כ)

ֵהם   "ְוַלֲהִביֲא  ַּבָּדֶר  ִלְׁשָמְר  ְלָפֶני  ַמְלָא" ַהֵּתבֹות:  סֹוִפי 
ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ֲאִמיַרת  ַעל  ַהְקָּפָדה  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  ֵמָאה,  ְּבִגיַמְטִרָּיה 

ְּביֹום ְמַׁשֶּמֶׁשת ִּכְסֻגָּלה ִלְׁשִמיָרה ְמֻיֶחֶדת (ְרֵאה במדב"ר יח כא).

'ְקטֶֹרת ַסִּמים'

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
אּתה"

ני ּפְ ם

ָאֵמן ְסֻגָּלה ְלָבִנים
"ִאם ֲאדָֹניו ִיֶּתן לֹו ִאָּׁשה ְוָיְלָדה לֹו ָבִנים אֹו ָבנֹות" (כא ד)

ֲעִנַּית  ִּבְזכּות  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  'ָאֵמן',  ְּבִגיַמְטִרָּיה  לֹו"  "ְוָיְלָדה 
'ָאֵמן' ָיכֹול ָאָדם ִלְזּכֹות ּוְלִהָּפֵקד ְּבֶזַרע ֶׁשל ַקָּיָמא.

'ִציִצים ּוְפָרִחים' ְרֵאה

ָאֵמן ְיתֹוָמה א ְּתַעּנּון
"ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום א ְתַעּנּון" (כב כא)

"ְתַעּנּון"  ְו:  'ָאֵמן',  ֵהם  ְתַעּנּון"  א  "ְוָיתֹום  ַהֵּתבֹות:  סֹוֵפי 
ְיתֹוָמה,  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְלִאּסּור  ֶרֶמז  ִמָּכאן  ֲעִנָּיה.  ְלׁשֹון  ִהיא 

ְּדַהְינּו ְלִהְׁשַּתהֹות ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ְלַאַחר ֶׁשָּכְלָתה ַהְּבָרָכה.
'ַּפְרְּפָראֹות ַלּתֹוָרה' (מכת"י ָיָׁשן הּוָבא ְּבֹקֶבץ 'ַּפֲעֵמי ַיֲעקֹב' נב)

ַחְברּוָתא. ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ נּו ַעל ֲאִמיַרת ּבִ ּלָ יד ּכֻ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ַנְקּפִ חֶֹדׁש ֲאָדר ַהּבָ ם ּבְ ּגַ
דֹוׁש (ְוֵיֵלְך רפה ב): ִדְבֵרי ַהּזַֹהר ַהּקָ ה ּוָבעֹוָלם ָהֶעְליֹון, ּכְ עֹוָלם ַהּזֶ ְמָחה, ּבָ ה ְלַהְרּבֹות ׂשִ ְך ִנְזּכֶ  ּכָ

ִחים ָלֶהם ְלַמְעָלה!  ָרָכה ִנְפּתָ ְתֵחי ּבְ ה ּפִ ּמָ ָראּוי, ּכַ ב ּכָ ַנת ַהּלֵ ַכּוָ ה ׁשֹוְמִרים ַלֲענֹות ָאֵמן ּבְ עֹוָלם ַהּזֶ ָרֵאל ּבָ ׂשְ ּיִ ׁשֶ "ּכְ
ָכְך!" ְחּתֹוִנים ּבְ ֵמִחים ָהֶעְליֹוִנים ְוַהּתַ ה ׂשְ ּמָ ַעת ְלָכל ָהעֹוָלמֹות! ּכַ ּפַ ה טֹוָבה ִנׁשְ ּמָ ּכַ

דֹוָלה ִהיא ָלָאָדם  ְמָחה ּגְ ֵלי טו כג) – ׂשִ ַמֲעֵנה ִפיו" (ִמׁשְ ְמָחה ָלִאיׁש ּבְ סּוק: "ׂשִ ְלׁשֹון ַהּפָ יִקים ּבִ ְרׁשּו ַצּדִ ּוְכָבר ּדָ
ס' ֵעֶרְך 'ָאֵמן'). ְרּדֵ ָנָתּה ('ִלּקּוִטים ִמּפַ ִהְלָכָתּה ּוְכַכּוָ ת ָאֵמן ּכְ יד ַעל ֲעִנּיַ ּזֹוֶכה ְלַהְקּפִ ׁשֶ

ָכל ָהעֹוָלמֹות. ְמָחה ּבְ ָאֵמן! ׂשִ

ם ב ּגַ
ְיהּוִדים ְיָקִרים!
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ְידּוָעה ּוְמֻפְרֶסֶמת ְּבִצְדקּוָתּה ּוַבֲחָסֶדיָה ַהֻּמְפָלִאים ָהְיָתה ַהְּגֶבֶרת ַמְלָּכה ִּדי-ַּפְרָנס, ֶׁשִּנְמְנָתה ַעל 
ַהִּמְׁשָּפחֹות ָהַעִּתיקֹות יֹוֵתר ִּבירּוָׁשַלִים, ֵאּלּו ֲאֶׁשר ָעלּו ָלֶׁשֶבת ְּבִעיר ַהּקֶֹדׁש ְוַהִּמְקָּדׁש ְּכָבר ִלְפֵני 

ֵמאֹות ַרּבֹות ַּבָּׁשִנים. 

ָהְיָתה  ֶׁשְּבתֹוָכּה  ַהַּמֲעָרִבי,  ַלּכֶֹתל  ַהְּסמּוכֹות  ֵמַהֲחֵצרֹות  ְּבַאַחת  'ֲחָזָקה'  ַּבֲעַלת  ָהְיָתה  זֹו  ַצֶּדֶקת 
ִלְתִפָּלה  ַהַּמֲעָרִבי  ַהּכֶֹתל  ֶאת  ִלְפקֹד  ֶׁשָעלּו  ָהַרִּבים  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ְלִׁשּמּוׁש  ַרב  ִצּיּוד  ְמַאְחֶסֶנת 

ְוִליׁשּוָעה.

ֻמָּנִחים ָהיּו ָׁשם ְּבֵסֶדר מֹוְפִתי ִּכְסּאֹות ְוַסְפָסִלים, ַּכֵּדי ַמִים, ֶׁשֶמן, ֵנרֹות ּוְפִריִטים ַרִּבים ְוׁשֹוִנים 
נֹוָסִפים ֶׁשָהָיה ָּבֶהם ְּכֵדי ְלהֹוִעיל ּוְלַהְרִחיב ֶאת ַּדְעָּתם ֶׁשל ַהָּבִאים ִלְׁשּפֹ ִׂשיַח מּול ַאְבֵני ַהּכֶֹתל 
 ֶּדֶר ְּבָכל  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ֶאת  ְלָׁשֵרת  טֹוַרַחת  ָהְיָתה  ַלִיל  ִאיׁשֹון  ַעד  ַהְׁשֵּכם  ֵמַהּבֶֹקר  ַהַּמֲעָרִבי. 

ֶאְפָׁשִרית.

ֶהֱחִזיָקה  ֶׁשָּבֶהן  ָהַרּבֹות  ַהָּׁשִנים   ְּבֶמֶׁש ִּכי  ְירּוָׁשַלִים,  ִזְקֵני  ֵּבין  ְמַהֶּלֶכת  ָהְיָתה  ֻמְסֶמֶכת  ֵעדּות 
ַהַּצֶּדֶקת ַּב'ֲחָזָקה' זֹו, ַעל ַאף ֶׁשָּדָרה ֵּבינֹות ְלַאְלֵפי מּוְסְלִמים ְצֵמֵאי ָּדם, ְוַעל ַאף ֶׁשָהְיָתה ְרִגיָלה 
ִלְצעֹד ַּבָּׂשדֹות ַהּׁשֹוֵמִמים ִּבְׁשעֹות ַלְיָלה ְמֻאָחרֹות, ֵמעֹוָלם א ִנּזֹוָקה ֵמָאָדם אֹו ֵמַאַחת ֵמַחּיֹות 

ַהֶּטֶרף ֶׁשְּמצּויֹות ָהיּו ִּבְסִביבֹות ְירּוָׁשַלִים ְּבאֹוָתם ָיִמים ְרחֹוִקים.

ַּגם ְׁשֵכֶניָה ַהִּיְׁשְמֵעאִלים ִּכְּבדּוָה ְוהֹוִקירּוָה ְוַאף ָהיּו ְמַכִּנים אֹוָתּה ְּבתַֹאר ַהָּכבֹוד: 'ִסיד ֶאלַבּאַראק' 
– ֵאֶׁשת ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי. ִאם א ַּדי ְּבָכ, ֲהֵרי ֶׁשְּבָכל ֵעת ֶׁשָהְיָתה ָצָרה ְּבֵביָתם, ָהיּו ָראֵׁשי ָהֵעָדה 
ְּכֵדי  ֶאלַבּאַראק'  ְל'ִסיד  ְׁשִליִחים  ַּבֵּסֶתר  ׁשֹוְלִחים  ָּדָתם  ֶׁשְּבַאְנֵׁשי  ַהְּגדֹוִלים  ּוִבְכָלָלם  ַהֻּמְסְלִמית 
ֶׁשַּתֲעִתיר  ֲחצֹות  ִּתּקּון  ַלֲאִמיַרת  ַּבַּלְיָלה  ַהּכֶֹתל  ַיד  ַעל  ַהּיֹוְׁשִבים  ַהְּיהּוִדים  ֵמַחְכֵמי  ֶׁשְּתַבֵּקׁש 

ַּבֲעבּוָרם ִּבְתִפָּלה ּוְבַתֲחנּוִנים.

אּוָלם, ְּבַאַחד ַהֵּלילֹות ֵאַרע ִמְקֶרה ֶׁשְּבבֶֹקר ַהָּמֳחָרת ָהַמם ֶאת ָּכל ָהִעיר. ְיהּוִדים  ְּכִיְׁשְמֵעאִלים 
ָיִחיד  ֵּבן  חּוְרַסִני,  ֶאל  ַלַחמּוַלת  ֵּבן  ּפֹוֵחז  ַנַער  ַּכֲאֶׁשר  ֶזה  ָהָיה  ֱאִקים.  ֶאְצַּבע  ֶזה  ְּבִמְקֶרה  ָראּו 
ְלהֹוָריו, ְמֻפָּנק ְוׁשֹוָבב ַעד ְמאֹד, ֶהֱחִליט ְלִהְתַעֵּמר ְּבַצֶּדֶקת זֹו. ַוְּיִהי ְּבֶלְכָּתּה ֶאל ַהּכֶֹתל ְּכַדְרָּכּה, 
ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה ַוֲאֵפָלה, ְּדָחָפּה ַהּפֹוֵחז ְּבַהְפָּתָעה ְוָגַרם ָלּה ִלּפֹל ְּבָחְזָקה ַעל ִרְצַּפת ָהֶאֶבן ַהְּמֻׁשֶּנֶנת. 

ִמּכַֹח ַהֲחָבָטה ִאְּבָדה ַהַּצֶּדֶקת ֶאת ַהָּכָרָתּה ְוַאף ִנּזֹוָקה ָקׁשֹות ְּבגּוָפּה.

ָהָאֶרץ  ַעל  ַהְּׂשרּוָעה  ָּבִאָּׁשה  ִהְבִחינּו  ְוַכֲאֶׁשר  ִמָּבֵּתיֶהם,  ַהְּׁשֵכִנים  ִמן  ַּכָּמה  ָיְצאּו  ַזֲעָקָתּה  ְלקֹול 
ּדֹוְקטֹור  ַהָּצְרָפִתי,  ָהרֹוֵפא  ַהּׁשּוק.  ַיד  ַעל  ַהֶחְברֹוִנים  ִּבְרחֹוב  ֶׁשָּׁשַכן  ְלֵביָתּה  ְלהֹוִביָלּה  ִמֲהרּו 
ִּכי  ַאַּגב,   ִּכְבֶדֶר ִהְפִטיר  ְּפָצֶעיָה  ֶאת  ְוָחַבׁש  ָּבּה  ֶׁשִּטֵּפל  ּוְלַאַחר  ְלֵביָתּה,  ִּבְמֵהָרה  ִנְקָרא  לֹוַצאִני, 
ַּדּקֹות ְספּורֹות ִלְפֵני ֵכן ִּבֵּקר ְּבֵבית ִמְׁשַּפַחת ֶאל חּוְרַסִני ַהִּנְכָּבָדה, ִמּׁשּום ֶׁשְּבָנם ְיִחיָדם ַמְחַמד 
ַנְפָׁשם ָחָלה ְלֶפַתע ְּבַמֲחַלת ַהִׁשּתּוק ְוַעָּתה ׁשֹוֵכב הּוא ְּבֵביתֹו ַעל ִמָּטתֹו, ְּכבּול ֵעץ, ִמְּבִלי ְיכֶֹלת 

ְלָהִניַע ֵאיָבר.

ֶטֶרם ִהְסִּפיָקה ָהִאָׁשּה ְלָהִגיב ְלִדְבֵרי ָהרֹוֵפא, ְוִהֵּנה ִנְפְּתָחה ֶּדֶלת ַהַּבִית ּוְבֵני ִמְׁשַּפַחת ֶאל חּוְרַסִני 
ָאָּנא  ֶאלַבּאַראק,  ִסיד  "ָיא  ֶׁשֶבר:  ִויָללֹות  ְזָעקֹות  ִנְׁשָמעֹות  ּוִמִּפיֶהם  ַהֶחֶדר,  ֶאל  ַּבֲעָדּה  ִהְתָּפְרצּו 
ִנָּגר  ְּדָמעֹות  ּוַמֲעַין   ,ֶּבֶר ּכֹוְרִעים  ְּכֶׁשֵהם  ַהְּׁשבּוִרים  ַההֹוִרים  ָקְראּו  ַהִּמְסֵּכן!",  ִלְבֵננּו  ָנא  ִסְלִחי 

ֵמֵעיֵניֶהם.

"חּוִסי ָנא, ָאָּנא, ַרֲחִמי ָנא ְוִסְלִחי, ַצֶּדֶקת ַרְחָמִנָּיה. ֲהלֹוא ַּגם ֱאֵקינּו ַרֲחָמן ְוַסְלָחן. ַהֲעִתיִרי ָנא 
ְּבַעד ְּבֵננּו ְיִחיֵדנּו ּוַבֲעֵדנּו, ֶׁשָּיׁשּוב ְלֵאיָתנֹו ְוִיְתַרֵּפא, ִּכי ִּבְלָעָדיו ַחֵּיינּו ֵאיָנם ַחִּיים!"

'ִסיד  ֶׁשל  ָיֶדיָה  ַּכּפֹות  ֶאת  ָנְׁשָקה  ֲאֵליֶהם,  ֶׁשִהְצָטְרָפה  ַפאַשׁה  אֹוְרִׁשיד  ַהּמֹוֵׁשל  ֵאֶׁשת  ַּגם 
ִיְתַרֵּפא  ִּכי  ַּבֲעדֹו  ְוַתְפִציר  ַהּׁשֹוָבב  ַלַּנַער  ִּתְסַלח  ִּכי  ָׁשִליׁש  ִּבְדָמעֹות  ִמֶּמָּנה  ּוִבְּקָׁשה  ֶאלַבּאַראק' 

ִמִׁשּּתּוקֹו ַהּנֹוָרא.

ָלקּום  ַהַּצֶּדֶקת  ִהְתַאְּמָצה  ָהרֹוֵפא,  ֶׁשל  ַהַּתִּקיפֹות  ְמָחאֹוָתיו  ְוַלְמרֹות  ַהָּקֶׁשה  ַמָּצָבּה  ַלְמרֹות 
ִמִּמָּטָתּה, ּוְבעֹוָדּה מֹוָרה ַלִּמְׁשַלַחת ַהִּנְכָּבָדה ָלׁשּוב ְלֵביָתם ּוְלַהְמִּתין ְּבַסְבָלנּות ִלְתׁשּוָבָתּה, ָאְזָרה 
ֶאת ְׁשֵאִרית ּכֹחֹוֶתיָה, ָיְצָאה ִמן ַהַּבִית ְוֵהֵחָּלה ִלְצעֹד ִּבְכֵבדּות ֶאל ֲחַצר ְיִׁשיַבת ַהְּמֻקָּבִלים 'ֵּבית 

ֵא-ל'.

ֶאל  ִמְׁשַּפַחת  ֶׁשל  ַהְּמפָֹאר  ֵּביָתם  ֶאל  ַהְּיִׁשיָבה  ֵמֲחַצר  ַהָּׁשִליַח  ָיָצא  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְספּורֹות  ַּדּקֹות 
חּוְרַסִני ּוַמֲעֶנה ְּבִפיו: "ְּדעּו ִּכי ַחָּייו ֶׁשל ִּבְנֶכם ְנתּוִנים ְּבַסָּכָנה ָקָׁשה, ְוִאם ָחֵפץ הּוא ִלְזּכֹות ָּבֶהם 
ֵמָחָדׁש ְּכַמְּתַנת ִחָּנם, ִיְהֶיה ָעָליו ְלִהְתַחֵּיב ִּכי ִמָּכאן ָוֵאיָל ִיְהיּו ַחָּייו ַחִּיים ֶׁשל ִנימּוס ְוֶדֶר ֶאֶרץ. 
ִיְתַוֶּדה  ָׁשם  ַהַּמֲעָרִבי,  ַהּכֶֹתל  ֶאל  ְּבִמָּטתֹו  ְלָהִביאֹו  ֲעֵליֶכם  ִיְהֶיה  ִהְתַחְּיבּותֹו  ֶאת  ֶׁשְּנַקֵּבל  ְלַאַחר 
ֵמֵאת  ּוְמִחיָלה  ְסִליָחה  ְיַבֵּקׁש  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ָׁשם,  ַהּיֹוֵׁשב  ַהָּקדֹוׁש  ַהָּקָהל  ִּבְפֵני  ֶחְטאֹו  ֶאת  ִויָפֵרט 
ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשֹּלא ָזָזה ִמְּמקֹום ַהּכֶֹתל ַאף ִּבְזַמן ֻחְרָּבנֹו, ְוַרק ָאז ְיֻכַּפר לֹו ֲעוֹונֹו ְוַחָּייו ָיׁשּובּו ְלִהְתַנֵהל 

ְּכָבִראׁשֹוָנה".

ַמֲחֶזה נֹוָרא ְוָאיֹם ִנְרָאה ְּבאֹותֹו ַלְיָלה ָסמּו ַלּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי. ֵׁשם ָׁשַמִים ִהְתַקֵּדׁש ָּבַרִּבים, ַּכֲאֶׁשר 
הּוַבל ַהְּמֻׁשָּתק ְּבִמָּטתֹו ָסמּו ְלַאְבֵני ַהּכֶֹתל, ּוְבנֹוְכחּות ָקָהל ָּגדֹול ֶׁשל ְיהּוִדים ְוָקָהל ָּגדֹול עֹוד 

יֹוֵתר ֶׁשל ִיְׁשְמֵעאִלים, ִהְתַוָּדה ִּבְדָמעֹות ּוִבֵּקׁש ְסִליָחה ּוְמִחיָלה ֵמֱאִקים.

ְלַאַחר ֶׁשִּסֵּים ֶאת ִוּדּויֹו, ִנַּגׁש ֵאָליו רֹאׁש ְיִׁשיַבת ֵּבית ֵא-ל, ַהְּמֻקָּבל ַהָּקדֹוׁש ַרֵּבנּו ָׁשלֹום ַׁשְרַעִּבי 
ִזי"ַע, ִהִּניַח ֶאת ָיָדיו ַהְּקדֹוׁשֹות ַעל רֹאׁשֹו ְוִהְתַּפֵּלל ֵלאמֹר: "ֵא-ל ָנא ְרָפא ָנא ַלַּנַער ְלַמַען ְקֻדַּׁשת 
ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש, ְלַמַען ְקֻדַּׁשת ַהָּמקֹום ּוְלַמַען ְּכבֹוָדם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ָּבָאֶרץ ּוַבּגֹוָלה". ַהָּקָהל ַהָּגדֹול 
ָעָנה 'ָאֵמן' ְּבקֹול ְמַהְדֵהד, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִצָּוה ָהַרב ִלְׁשַנִים ִמן ַהֲחָכִמים ֶׁשִּיְתַלּוּו ֶאל ַהחֹוֶלה ְלֵביתֹו.

ְלאֹוֵהב   ָהַפ  ָוֵאיָל ֶזה  ּוִמּיֹום  ָהָאָדם,  ְּכַאַחד  ִלְחיֹות  ְוָׁשב  ַרְגָליו  ַעל  ַהַּנַער  ָקם  ַהָּמֳחָרת  ְּבבֶֹקר 
ְמאֹודֹו  ְּבָכל  ְוִסֵּיַע  ַהַּמֲעָרִבי  ַהּכֶֹתל  ְקֻדַּׁשת  ֶאת  ּוְלַהֲעִריץ  ְלהֹוִקיר  ֵהֵחל  ּוִבְפָרט  ֻמְׁשָּבע,  ְיהּוִדים 

ַלִּמְתַּפְּלִלים ּבֹו.

'ִניצֹוֵצי אֹור'  עמ' קמ

ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ִּבְרַּכת 'ִיְׁשַּתַּבח'
ֶאת ֵסֶדר 'ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה' ְמַסְּיִמים ָאנּו ְּבִבְרַּכת 'ִיְׁשַּתַּבח'. ְּכֵדי ִלְטעֹם ְמַעט ִמּגֶֹדל ַמֲעָלָתּה ַוֲחִׁשיבּוָתּה ַּדי 
ָלנּו ִאם ְנַעֵּין ְּבִדְבֵרי ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ְּתרּוָמה קלב א) ֶׁשֵהִביא ַּבַעל 'ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה' ְּבסֹוף ַׁשַער ַהִּׁשיר:

ִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת ִׁשיַרת ַהָּים ִמְתַעְּטִרים ִיְׂשָרֵאל ְּבאֹותֹו ַהֶּכֶתר ֶׁשּבֹו ָעִתיד הּוא ְלַעֵּטר ֶאת ֶמֶל ַהָּמִׁשיַח. 
ִיְׂשָרֵאל  ּוְכֶנֶסת  ְלָפָניו,  ּוַמִּניחֹו  ַהֶּזה  ַהֶּכֶתר  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  נֹוֵטל  ְל'ִיְׁשַּתַּבח',  ָהָאָדם  ֶׁשַּמִּגיַע  ֵּכיָון 
ַמְתִחיָלה ְלִהָּתֵקן ְוָלבֹא ִלְפֵני ַהֶּמֶל ָהֶעְליֹון. ּוַבֲאִמיַרת ְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ַהְּׁשָבִחים ֶׁשְּב'ִיְׁשַּתַּבח' ("ִׁשיר ּוְׁשָבָחה" 
ַעד "ּוַמְלכּות") זֹוָכה ִהיא ְלִהָּתֵקן ּוְלִהְתָּבֵר ְּבֶאְמָצעּות ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ִמּדֹות ָהַרֲחִמים, ַעל ֵּכן ָצִרי ְלִהָּזֵהר 

ְמאֹד ֶׁשֹּלא ְלַהְפִסיק ֵּביֵניֶהם (עי"ש עֹוד).

ְוָאֵכן, ְלַאַחר ֶׁשֵהִביא ֶאת ִּדְבֵרי ַהּזַֹהר ְמַסֵּים ַה'ְּיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה':

"ִהֵּנה ֶזה ַהַּמֲאָמר קֹוֶנה ִּביָנה ָלָאָדם. ּגֶֹדל ַמֲעַלת ַהֶּׁשַבח ַהֶּזה, ִּכי ָּכל ֵּתָבה ְוֵתָבה ִמֶּׁשַבח ֶזה ְמַרֵּמז ְלעֹוָלם 
ָּכל  ְלַמְעָלה  ְמעֹוֵרר  ֲעצּוָמה  ְּבַכָּוָנה  ֶׁשָּלֶהם  ַהֵּׁשמֹות  ָהָאָדם  ֶׁשַּמְזִּכיר  ּוְבָׁשָעה  ְמאֹד,  ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  ֶעְליֹון 

עֹוָלם ְועֹוָלם".

ִמי ִּתֵּקן ֶאת ִּבְרַּכת 'ִיְׁשַּתַּבח'
'ָהרֹוֵקַח' ְּבֵפרּוׁשֹו ַלְּתִפָּלה ֶׁשְּׁשמֹה  'ְׁשמֹה', ִמָּכ ָלַמד  ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות: "ִׁשְמ ָלַעד ַמְלֵּכנּו ַהֶּמֶל" ֵהם 

ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום הּוא ֶׁשִחֵּבר ֶאת ִּבְרַּכת 'ִיְׁשַּתַּבח'.

ֵּדָעה ַאֶחֶרת ֵהִביא ַרֵּבנּו ַחִּיים ִויָטאל ְּב'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות' (ְּדרּוֵׁשי ָעֵלינּו א'): "ְוָׁשַמְעִּתי ִמִּפי ָחָכם ֶאָחד, ִּכי ֶׁשַבח 
ֶזה ִּתְּקנֹו ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ְוִנְרָמז ְּבָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ַהְּמַסְּימֹות ֶאת ַהְּבָרָכה: 'ֵא-ל ַההֹוָדאֹות... 
א  ֲאִני  ָאְמָנם  ָהעֹוָלִמים',  ַחי  ֵא-ל   ֶמֶל ִזְמָרה,  ְּבִׁשיֵרי  ַהּבֹוֵחר  ַהַּמֲעִׂשים,  ָּכל  ִרּבֹון  ַהְּנָׁשמֹות,  ָּכל  ּבוֵֹרא 

ִקַּבְלִּתי ָּדָבר ֶזה ִמּמֹוִרי (ָהֲאִריָז"ל)".

ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ִמַּבְגָּדד, ַּבַעל 'ֶּבן ִאיׁש ַחי' (ש"א ִמֵּקץ טו) ֵהִביא ֵּדָעה ַהַּמְכִריָעה ֵּבין ְׁשֵּתי ֵּדעֹות ֵאּלּו: " ...ְוֵיׁש 
אֹוְמִרים ְּתִחָּלתֹו ִּתְּקנֹו ְׁשמֹה ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ְוַהְּבָרָכה ַעְצָמּה ִּתֵּקן ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום".

ִמְנַין ַהְּׁשָבִחים ְּב'ִיְׁשַּתַּבח'
'ִיְׁשַּתַּבח' מֹוִנים ָאנּו י"ג ְׁשָבִחים ְוִהּלּוִלים  ְּכִפי ֶׁשהּוָבא ִּבְפִתיַחת ַהַּמֲאָמר ְּבֵׁשם ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש, ְּבִבְרַּכת 
ְוָכְתבּו  ָהַרֲחִמים.  ִמּדֹות  י"ג  ְּכֶנֶגד  הּוא  ְוִסְדָרם   ,ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ֶׁשל  ְּגֻדָּלתֹו  ֶאת  ְמָתֲאִרים  ָאנּו  ֶׁשָּבֶהם 
ַהַּקְדמֹוִנים (ֵסֶפר ָהרֹוֵקַח ְועֹוד) ֶׁשֻעְבָּדה זּו ְמַצֶּיֶנת ֶאת ִסּיּוָמם ֶׁשל 'ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה' ֶׁשָּכל ֲעבֹוָדָתם ְמֻיֶּסֶדת ַעל 
ִמְנַין י"ג; ָּכ ְּב'ָבָרְיָתא ְּדַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל' ַהּמֹוָנה י"ג ִמּדֹות ֶׁשָּבֶהן ַהּתֹוָרה ִנְדֶרֶׁשת, ְוֵכן ְּבי"ג ְּפסּוֵקי 'ִמְזמֹור 
'ָּברּו' ְּב'ָברּו ֶׁשָאַמר', י"ג ְלׁשֹונֹות ֶׁשַבח ְוִהְׁשַּתֲחָוָיה ְּב'הֹודּו', י"ג ִמְזמֹוִרים ִּבְפסּוֵקי ְּדִזְמָרה,  ִׁשיר', י"ג 

ְוָהַאֲחרֹון ָּכאן ְּב'ִיְׁשַּתַּבח'.

ְלִדְבֵרי ָהרֹוֵקַח, ַטַעם ַהָּדָבר הּוא ִמּׁשּום ֶׁשַהִּמְסָּפר ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ְמַסֵּמל ֶאת ִהְתַּגּלּות ַהְנָהַגת ה' ְּבעֹוָלֵמנּו, 
ְוַהְּמַעֵּין ִּבְדָבָריו ָׁשם ִיְמָצא ִעְנָיִנים ַרִּבים ַהְּמַבְּטִאים ֶאת ַהְנָהַגת ה' ָּבעֹוָלם ּוִמְנָיָנם הּוא י"ג, ּוְברֹאָׁשם י"ג 

ִמּדֹות ָהַרֲחִמים.

'ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות', ּוְלִׁשיָטָתם ָמִצינּו  ֵיׁש ֵמַהְּמָפְרִׁשים ֶׁשהֹוִסיפּו ְוָכְללּו ַּבִּמְנָין ָהָאמּור ַּגם ֶאת ַהְּׁשָבִחים 
ָּכאן ט"ו ְלׁשֹונֹות ֶׁשַבח. ְוָכַתב ָה'ַאּבּוִדְרַהם' ֶׁשַהְזָּכַרת ט"ו ְׁשָבִחים ֵאּלּו, ִהיא ְּכֶנֶגד ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַהַּמֲעלֹות 

ֶׁשָהיּו ַּבִּמְקָּדׁש, ַוֲעֵליֶהן ׁשֹוְררּו ַהְּלִוִּיים.

ְלִפי ַהֵּדָעה ֶׁשֵהֵבאנּו ְלֵעיל ְּבֵׁשם ַה'ֶּבן ִאיׁש ַחי' ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ּוְׁשמֹה ִּתְּקנּו ַיְחָּדו ֶאת ִּבְרַּכת ִיְׁשַּתַּבח, 
ָעָׂשר  ֲחִמָּׁשה  ַהּמֹוֶנה  כו)  טו  (שמו"ר  ַהִּמְדָרׁש  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ֶׁשָּבּה,  ַהְּׁשָבִחים  ְלט"ו  נֹוָסף  ַטַעם  ְלָהִבין  ִנָּתן 
ֵהֵחל  ֵאּלּו  ּדֹורֹות  ִּבְתִחַּלת  ִּכי  ְמבָֹאר  ָׁשם  ַהִּמְדָרׁש  ְּבִדְבֵרי   .ַהֶּמֶל ְׁשמֹה  ַעד  ָאִבינּו  ֵמַאְבָרָהם  ּדֹורֹות 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ְלַגּלֹות ֶאת ַמְלכּות ָׁשַמִים ָּבעֹוָלם, ּוְבִסּיּוָמם ִהְׁשִלים ְׁשמֹה ַהֶּמֶל ִּגּלּוי ֶזה 

ַעד ְלַתְכִליתֹו.

ט"ו  ִמְנַין  ּוִבְפָרט  ַמהּוָתּה,  ָּכל  ֶׁשֲהֵרי  ִיְׁשַּתַּבח,  ִּבְרַּכת  ֶאת  ִּתְּקנּו  ַיְחָּדו  ֶׁשְּׁשֵניֶהם  ַהָּדָבר  ִנְפָלא  זֹאת  ְלאֹור 
ַהְּׁשָבִחים ֶׁשָּבּה ְמַבְּטִאים ֶאת ַהָּכָרֵתנּו ְּבִהְתַּגּלּות ְּכבֹוד ַמְלכּות ָׁשַמִים, ְּכִפי ֶׁשָעְמלּו ְקדֹוִׁשים ֵאּלּו ְלַהְנִחיל 

ָלנּו ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ַהּדֹורֹות ֶׁשָהיּו ֵּביֵניֶהם ('ַלּבֶֹקר ִרָּנה').

ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ
ִהיא  ָּבָאה  ַמְׁשָמעּוָתּה  ּוְבעֶֹמק  'ִיְׁשַּתַּבח',  ִלְתִפַּלת  ְמֻיֶחֶדת  ִהָּנּה  ּוָבָאֶרץ'  ַּבָּׁשַמִים  ְוַהָּקדֹוׁש  'ַהָּגדֹול  ְלׁשֹון 
ְלַהְפִקיַע ִמַּדַעת ָהַעִּמים ַהַּקְדמֹוִנים ֶׁשִּכְבָיכֹול ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִהּנֹו ְמרֹוָמם ִמְּכֵדי ְלַהְׁשִּגיַח ַעל ְּבִרּיֹוָתיו 
ַהְּׁשֵפלֹות, ְוַרק ַעל ְצָבא ַהָּׁשַמִים ִנָּׂשא ְּכבֹודֹו. ָאנּו ַמְצִהיִרים ְלֻעָּמָתם: "ִמי ַּכה' ֱאֵהינּו ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶבת; 

ַהַּמְׁשִּפיִלי ִלְראֹות ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ" (ְּתִהִּלים קיג ה-ו) –

 ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ִהּנֹו ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ָּכל ָּכ, ַעד ֶׁשָעָליו ִּכְבָיכֹול 'ְלַהְׁשִּפיל' ַמָּבטֹו ְּכֵדי ִלְראֹות ּוְלַהְׁשִּגיַח ִּבְׁשֵמי 
ַהָּׁשַמִים ְּכִפי ֶׁשהּוא 'ַמְׁשִּפיל' ְּכֵדי ִלְראֹות 'ָּבָאֶרץ' ('ִׂשיַח ִיְצָחק', ַׁשֲחִרית שב"ק).

ִּכי ְל ָנֶאה ה' ֱאֵקינּו ֶוֱאֵקי ֲאבֹוֵתינּו
ִלְכאֹוָרה ָהָיה ָעֵלינּו לֹוַמר: "ִּכי ְל ה' ֱאֵקינּו... ָנֶאה ִׁשיר ּוְׁשָבָחה", ַמּדּוַע ָאנּו ַמְפִסיִקים ַּבִּמָּלה 'ָנֶאה' ֵּבין 

'ְל' ְלֵבין 'ה' ֱאֵקינּו'?

ה ְּבַכְפִרי ָּפׁשּוט ְוִנְבָער ֶׁשִהִּגיַע ְלַאְרמֹון ַהֶּמֶל ְוֵהֵחל  ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ֵאִלָּיהּו לֹוְּפָיאן ֵּבֵאר זֹאת ְּבָמָׁשל: ַמֲעֹשֶ
ְלַׁשֵּבַח ֶאת ַהֶּמֶל ְּבקֹול ִׁשיר ְוַהֵּלל ָּכָראּוי ְלָרָמתֹו ַהְּפחּוָתה. ִּבְּקׁשּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶל ְלַסְּלקֹו ִמָּׁשם ְּבבֶֹׁשת 

ָּפִנים; ָהֵכיַצד ֶזה ֵמֵעז ִאיׁש ָּפׁשּוט ָּכמֹוהּו ַלֲעמֹד ִלְפֵני ַהֶּמֶל ְּבא ַּפַחד ְוָלִׁשיר ְלָפָניו?

ַא ָהִאיׁש ֵהֵעז ָּפִנים ְּכֶנְגָּדם ְוָטַען: "ְוִכי מֹוֵל ַהֶּמֶל ַרק ֲעֵליֶכם? ַוֲהֵרי הּוא מֹוֵל ַעל ָּכל ַאְנֵׁשי ַהְּמִדיָנה, 
ְוַאף ַעל ֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים ָּכמֹוִני! ִאם ָנֶאה לֹו ִלְזּכֹות ַּבּתַֹאר 'ֶמֶל' ֵמֲחָמִתי, ַמּדּוַע א ִיְהֶיה ָנֶאה לֹו ִלְׁשמַֹע 

ֶאת ִׁשיָרִתי?!"

ַאף ָּכאן, ִּבְתִפַּלת 'ִיְׁשַּתַּבח', ַאַחר ֶׁשֶהֱאַרְכנּו ְלָפֵרט ֶאת ִׁשְבֵחי ַהּבֹוֵרא, ְיכֹוָלה ַלֲעלֹות ַהְּתִמיָהה – ֵּכיַצד ֶזה 
 ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים? ַעל ֵּכן ָאנּו אֹוְמִרים ְּתִחָּלה: "ִּכי ְל ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא, ֶמֶל ְמִעִּזים ָאנּו ְלַׁשֵּבַח ֶאת ַהֶּמֶל
ָנֶאה ה' ֱאֵקינּו ֶוֱאֵקי ֲאבֹוֵתינּו" – ְּכִפי ֶׁשְּל 'ָנֶאה' ִלְמ ּוְלַהְׁשרֹות ֶאת ֱאקּוְת ָעֵלינּו ְוַעל ֲאבֹוֵתינּו, ֵּכן 

ִיְהֶיה 'ָנֶאה' ְל ִלְׁשמַֹע ִמִּפינּו: "ִׁשיר ּוְׁשָבָחה, ַהֵּלל ְוִזְמָרה..." ('ַטְלֵלי אֹורֹות').

ַהּבֹוֵחר ְּבִׁשיֵרי ִזְמָרה
ּדֹוֵרׁש ָהָיה ָהַרִּבי ַרִּבי ּבּוִנם ִמְּפִׁשיְסָחא ֶאת ַהִּמִּלים 'ַהּבֹוֵחר ְּבִׁשיֵרי ִזְמָרה' ְּכִמין חֶֹמר: ְּבתֹוְכֵכי ִלּבֹו ְמַבֵּקׁש 
זֹאת  ְלַצְמֵצם  ֶנֱאָלץ  ְוהּוא  ֻמְגָּבל  ֶׁשּכֹחֹו  ֶאָּלא  ֵקץ,  ְּבִלי  ַעד  ְוִתְׁשָּבחֹות  ִׁשיִרים  ּבֹוְראֹו  ִלְפֵני  לֹוַמר  ָהָאָדם 
ָוֵלב  ְּכָליֹות  ּבֹוֵחן  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   ַא  .ִיְתָּבַר ַאֲהָבתֹו  ְּבֵאׁש  ּבֹוֵער  נֹוָתר  ִלּבֹו  ְּבעֹוד  ְספּורֹות,  ְלִמִּלים 
ּוַמְקִׁשיב ְלאֹוָתם 'ְׁשָיֵרי ִזְמָרה' – ְׁשָיֵרי ַהְּזִמירֹות ַהַּמְבִעיִרים ֶאת ַהֵּלב ְּבַאֲהַבת ה', ּוָבֶהם הּוא ּבֹוֵחר יֹוֵתר 

ֵמַהִּׁשיָרה ַעְצָמּה ('ֵׁשם ִמְּׁשמּוֵאל' רֹאׁש ַהָּׁשָנה תרע"ב).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ִקּדּוׁש ֵׁשם ָׁשַמִים מּול ַאְבֵני ַהּכֶֹתל

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

ססִספּפוּורר ם
ח ּבַ ּתַ ִיׁשְ

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


