
ת ַוְיִחי ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִוּדּוי ְׁשִכיב ֵמַרע ֶטֶרם ַהֵּׁשָנה
”ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי ִיְׂשָרֵאל ָלמּות... ְוָׁשַכְבִּתי ִעם ֲאבַֹתי“ (מז כט-ל)

”ַהּכֹל יֹוְדִעים ְואֹוְמִרים ְּבִפיֶהם ֶׁשֵהן ֵמִתים; ַאְבָרָהם אֹוֵמר: ’ְוָאֹנִכי 
ְּבֶטֶרם  ַנְפִׁשי   ְּתָבֶרְכ ’ַּבֲעבּור  ִיְצָחק:  ב),  טו  (ְּבֵראִׁשית  ֲעִריִרי‘   הֹוֵל
ְּבָׁשָעה  ֵאיָמַתי?   ֲאבַֹתי‘,  ִעם  ’ְוָׁשַכְבִּתי  ַיֲעקֹב:  ד),  כז  (ָׁשם  ָאמּות‘ 
(ַּתְנחּוָמא  ָלמּות‘“  ִיְׂשָרֵאל  ְיֵמי  ’ַוִּיְקְרבּו  ְּכִתיב:   ְלָכ ָלמּות,  ֶׁשָּנָטה 

ַוְיִחי א).

ַמּדּוַע ִמֵּבין ָהָאבֹות ַּדְוָקא ַיֲעקֹב א ִהְזִּכיר ֶאת ִמיָתתֹו ַעד ַהָּׁשָעה 
ֶׁשָּנָטה ָלמּות?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַאְרֵיה ְיהּוָדה ֵליּב ְּתאֹוִמים, ַרָּבּה ֶׁשל ָּבָראד:

ְּבֶקֶרב ְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש ֶׁשָּנֲהגּו לֹוַמר ְּבָכל ַלְיָלה ִלְפֵני ַהֵּׁשָנה ֶאת 
’ִוּדּוי ְׁשִכיב ֵמַרע‘. ַה‘ָּמֵגן ַאְבָרָהם‘ (רלט ז) ִהִּׂשיג ַעל ִמְנָהג ֶזה, ֶׁשֲהֵרי 
ָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות יט א): ”ְלעֹוָלם ַאל ִיְפַּתח ָאָדם ִּפיו ְלָׂשָטן“. 
ַלָּׂשָטן  הּוא  ּגֹוֵרם  ֵמַרע,  ִּכְׁשִכיב  ִמְתַוֶּדה  ֶׁשָאָדם  ְּבָׁשָעה  ּוְלִעְנָיֵננּו, 

ֶׁשְּיַקְטֵרג ָעָליו.

יֹום  ֶאת  ְלַהְזִּכיר  ָחְׁשׁשּו  א  ְוִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ְלָהִבין:  נּוַכל  ֵמַעָּתה 
ַהִּמיָתה, ֵּכיָון ֶׁשְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ֶׁשִהְזִּכירּו זֹאת ָהיּו ֲחׁשּוִבים ְּכֵמִתים; 
סּוָמא,  ֶׁשָהָיה  ִמּׁשּום  ְוִיְצָחק  ְיָלִדים,  לֹו  ָהיּו  ֶׁשֹּלא  ִמּׁשּום  ַאְבָרָהם 
ָּבִנים  לֹו  ֶׁשֵאין  ּוִמי  סּוָמא  ִּכי  ב)  סד  (ְנָדִרים  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ַוֲהֵרי 
ַלָּׂשָטן,  ֶּפה  ִלְפּתַֹח  ָהָיה  ָאסּור  ְלֻעָּמָתם  ְלַיֲעקֹב  ְּכֵמִתים.  ֶנֱחָׁשִבים 

ְוַעל ֵּכן ִהְדִּגיׁשּו ֲחָכִמים ֶׁשִהְזִּכיר זֹאת ַרק ָסמּו ְלִמיָתתֹו.
’ַיֲעַלת ֵחן‘

ֲאִמיַרת ’ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי ה‘‘ ְלַאַחר ִהְתַעְּטׁשּות
”ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוּיֹאֶמר ְליֹוֵסף ִהֵּנה ָאִבי חֶֹלה“ (מח א)

ָהָיה  ִאם  ֶאָּלא  חֹוֶלה,  ָאָדם  ָהָיה  א  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ֶׁשִּנְבְראּו  ”ִמּיֹום 
ַעד  ִמְּנִחיָריו.  יֹוֵצאת  ִנְׁשָמתֹו  ְוָהְיָתה  עֹוֵטׁש  ָהָיה  ַּבּׁשּוק  אֹו   ַּבֶּדֶר
’ִרּבֹון ָּכל  ֶׁשָּבא ַיֲעקֹב ָאִבינּו, ִּבֵּקׁש ַעל זֹאת ַרֲחִמים ְוָאַמר ְלָפָניו: 
ָהעֹוָלִמים, ַאל ִּתַּקח ֶאת ַנְפִׁשי ִמֶּמִּני ַעד ֶׁשֲאַצֶּוה ֶאת ָּבַני ְוֶאת ְּבֵני 
 – ’ַחִּיים‘  ַּבֲעִטיָׁשתֹו:  לֹוַמר  ָאָדם  ַחָּיב   ְלִפיָכ לֹו...  ְוֶנְעַּתר  ֵּביִתי‘, 

ֶׁשֶּנֱהַפ ַהָּמֶות ַהֶּזה ְלאֹור“ (ִּפְרֵקי ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּפֶרק נב).

ו)  ה  ָהאֹוִתּיֹות  (ַׁשַער  ַהָּקדֹוׁש  ַהְּׁשָל“ה  ִהְסִּביר  ַהִּמְדָרׁש  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל 
’ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי ה‘‘,  ֶאת ַהִּמְנָהג ֶׁשְּבָיָמיו ָהָיה ַהִּמְתַעֵּטׁש אֹוֵמר: 
ְלַחִּיים,  ִמָּמֶות  ְוהֹוִׁשיעֹו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשֲעָזרֹו  ְּכֵׁשם  ְּכלֹוַמר: 

ֵּכן ַיַעְזֶרּנּו ָּתִמיד.

ַא ְּבֵׁשם ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘ הּוָבא (’ִלּקּוֵטי ֶחֶבר ֶּבן ַחִּיים‘ ח“א עמ‘ לב) ֶׁשֹּלא 
ַאף  זֹאת  לֹוַמר  ִּבְׁשָגָגה  ָעלּול   ְלָכ ַהִּמְתַרֵּגל  ֶׁשֵּכן  ֵּכן,  לֹוַמר  ָנַהג 
ֵּכן  ִלְנהֹג  ֶׁשֹּלא  נֹוָסף  ִנּמּוק  ָׁשַמִים.  ֵׁשם  ְלַהְזִּכיר  ֶׁשָאסּור  ְּבָמקֹום 
ֵהִביא ַה‘ַּכף ַהַחִּיים‘ (או“ח רל כ): ִטְרַּדת ָהִעּטּוׁש ֲעלּוָלה ִלְמנַֹע ֶאת 
ָהָאָדם ִמְּלַכֵּון ְּבַהְזָּכַרת ֵׁשם ָׁשַמִים, ְוֵכיָון ֶׁשָּכ מּוָטב ֶׁשֹּלא לֹוַמר 

זֹאת ְּכָלל.

ִּבְרַּכת ַהָּבִנים – ֵּכיַצד?
”ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְיִמינֹו ַוָּיֶׁשת ַעל רֹאׁש ֶאְפַרִים ְוהּוא ַהָּצִעיר ְוֶאת 

ְׂשמֹאלֹו ַעל רֹאׁש ְמַנֶּׁשה“ (מח יד)

ַהְּמֻפְרָסם  ַהִּמְנָהג  הּוָבא  ז)  אֹות  ַׁשָּבת,  ֵליל  (ַהְנָהַגת  ַהַּיֲעֵב“ץ  ְּבִסּדּור 
ְלָבֵר ֶאת ַהָּבִנים ְּבֵליל ַׁשָּבת, ְּבתֹוֶסֶפת ַהְבָהָרה ִּכי ְּבֵעת ַהְּבָרָכה 
ַיִּניַח ָהָאב ֶאת ְׁשֵּתי ָיָדיו ַעל רֹאׁש ְּבנֹו ַהִּמְתָּבֵר, ְּכִפי ֶׁשּנֹוְׂשִאים 

 ָּכ ַעל  ְלַהְקׁשֹות  ְוֵאין  ּכֲֹהִנים.  ְּבִבְרַּכת  ְיֵדיֶהם  ְׁשֵּתי  ֶאת  ַהּכֲֹהִנים 
ֵמָהֻעְבָּדה ֶׁשַּיֲעקֹב ִהִּניַח ַרק ָיד ַאַחת ַעל רֹאׁש ְנָכָדיו, ֶׁשֵּכן ָעָׂשה 
ַעל  ֶאְפַרִים  ֶאת  ֶׁשַהֲעָדָפתֹו  ֶׁשִּבֵּקׁש  ִמּׁשּום  ְּבֵרָרה,  ְּבֵלית  זֹאת 

ְמַנֶּׁשה ַהְּבכֹור א ִּתְהֶיה ִנֶּכֶרת.

אּוָלם ְּבִסּדּור ַהְגָּר“א (ֵסֶדר ֵליל ַׁשָּבת) הּוָבא ֶׁשַהְגָּר“א ָנַהג ְלָבֵר ַרק 
ְּבָיד ַאַחת, ֶׁשֵּכן ְמבָֹאר ַּבְּגָמָרא (ְּכֻתּבֹות כד ב) ֶׁשָּזר ַהּנֹוֵׂשא ֶאת ַּכָּפיו 
עֹוֵבר ַּבֲעֵׂשה. ְוֵכן ֵהִעיד ַה‘ּתֹוָרה ְּתִמיָמה‘ (ָנׂשֹא הע‘ קלא) ִמִּפי ִאיׁש 
ֶנֱאָמן ֶׁשְּכֶׁשֵּבֵר ַהְגָּר“א ֶאת ַהְּגִרי“ח ַלְנּדֹא, מֹו“ץ ְּדִויְלָנא, ִּבְׁשַעת 
ֻחָּפתֹו, ִהִּניַח ַרק ָיד ַאַחת ַעל רֹאׁשֹו ְוִהְטִעים ֶאת ִמְנָהגֹו ָּבֻעְבָּדה 

ֶׁשֹּלא ָמִצינּו ְּבָרָכה ִּבְׁשֵּתי ָיַדִים ִּכי ִאם ַלּכֲֹהִנים ַּבִּמְקָּדׁש.

ִּבְרַּכת ַהִּתינֹוק ִּבְׁשַעת ַהְּבִרית
”ְּב ְיָבֵר ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ְיִׂשְמ ֱאקִים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה" (מח כ)

ִדְמהּוְלָּתא“  ְּביֹוָמא  ְינּוָקא  ַית  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ְיָבְרכּון  ְּבִרי  יֹוֵסף   ָּב”
(ַּתְרּגּום יֹוָנָתן).

ֵּבֵאר ַהָּנִצי“ב ִמּוֹולֹוִז‘ין:

 ֶׁשִהְתָּבֵר ִמָּדה  ְּבאֹוָתּה  ְלָבְרכֹו  ֵיׁש  ָהָאָדם,  ֶאת  ְּכֶׁשְּמָבְרִכים 
ִמָּׁשַמִים, ֶהָעִׁשיר – ְּבעֶֹׁשר, ֶהָחָכם – ְּבָחְכָמה ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה. ִּבְׁשַעת 
 ָהַר ָּבּה  ֶׁשִּיְצַעד   ַהֶּדֶר ַמִהי  ָלַדַעת  ְיכֹוִלים  ֵאיֶנּנּו  ֲעַדִין  ַהְּבִרית 
ַהּנֹוָלד, ְוַעל ֵּכן ָאנּו ְמָבְרִכים אֹותֹו ִּבְבָרָכה ַהִּמְתָּפֶרֶׁשת ִלְׁשֵני ָּפִנים: 
ִאם ַּתֲעסֹק ַּבּתֹוָרה –“ְיִׂשְמ ֱאִקים ְּכֶאְפַרִים“, ְוִאם ַּתֲעסֹק ְּבִעְנְיֵני 

ָהעֹוָלם – ”ִכְמַנֶּׁשה“.

ְּבֶדֶר זֹו ֵּפֵרׁש ַרִּבי ֲעִקיָבא סֹוֵפר ִמְּפֶרְׁשּבּוְרג ֶאת ַהָּפסּוק ֶׁשֶּנֱאָמר 
ְּבִבְרַּכת ַיֲעקֹב ְלָבָניו: ”ִאיׁש ֲאֶׁשר ְּכִבְרָכתֹו ֵּבַר אָֹתם“ – ְלָכל ֶאָחד 

ֵמַהָּבִנים הֹוִסיף ַיֲעקֹב ַעל ַהְּבָרָכה ֶׁשְּכָבר ִהְתָּבֵר ָּבּה ִמָּמרֹום.
’ַהְרֵחב ָּדָבר‘ ’ַּדַעת סֹוֵפר‘

ַהְּתִפָּלה ִנְמְׁשָלה ְלֶחֶרב ְוַהַּבָּקָׁשה ְלֶקֶׁשת
”ֲאֶׁשר ָלַקְחִּתי ִמַּיד ָהֱאמִֹרי ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי  “ (מח כב)

   ְּבאּוְנְקלֹוס ִּתְרֵּגם: ”ְּבַחְרִּבי“ – ִּבְתִפָּלִתי, ”ּוְבַקְׁשִּתי“ – ּוְבַבָּקָׁשִתי.

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ֵמִאיר ִׂשְמָחה ַהּכֵֹהן ִמְּדִויְנְסק:

’ְּתִפָּלה‘ ִהיא ַהֻּנָּסח ֶׁשִּנְקַּבע ָלנּו ִמִּפי ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה, ְלֻעַּמת 
זֹאת ’ַּבָּקָׁשה‘ ִהָּנּה ַּבָּקָׁשה ְּפָרִטית ֶׁשְּמַנֵּסַח ָהָאָדם ְּבִמּלֹוָתיו ֶׁשּלֹו. 
ְיכֹוָלה  ַהַחָּדה  ֶׁשַהֶחֶרב  ֶׁשְּכֵׁשם  ְלֶחֶרב,  ַהְּתִפָּלה  ִנְמְׁשָלה   ְלִפיָכ

ַלֲהרֹג ַאף ְּבַהְפָעַלת ּכַֹח מּוָעט, ָּכ ַהְּתִפָּלה ְיכֹוָלה ִלְפעֹל ַאף ִאם 
ֵאין ְמַכְּוִנים ָּבּה ְּכֵדי ָצְרָּכּה. ְלֻעַּמת זֹאת ַהַּבָּקָׁשה ָהִאיִׁשית ִנְמְׁשָלה 
 ָּכ ְלמֹוְתָחּה  ָהָאָדם  ֶׁשִּיְתַאֵּמץ  ְּכָכל   – ֶׁשַהֶּקֶׁשת  ֶׁשְּכִפי  ְלֶקֶׁשת, 
ָהָאָדם  ֶׁשִּיְתַאֵּמץ  ְּכָכל  ַהַּבָּקָׁשה,   ָּכ ְלֵמָרחֹוק,  יֹוֵתר  ַהֵחץ  ִיְפַּגע 

ְלַכֵּון ָּבּה ֵּכן ִּתְפַעל ִהיא ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת. 

ְּתִחָּנִתי  ה‘  ”ָׁשַמע  ְּבאֹוְמרֹו:  י)  (ו  ִּבְתִהִּלים   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ָרַמז   ְלָכ
ֶׁשִנַּּסְחִּתי  ַּבָּקָׁשִתי   – ְּתִחָּנִתי  ֶאת  ה‘  ָׁשַמע  ִאם   – ִיָּקח“  ְּתִפָּלִתי  ה‘ 
ִהיא  ֵאין  ֶׁשֲהֵרי  ְּתִפָּלִתי,  ֶאת  ֶׁשִּיְׁשַמע  ָוחֶֹמר  ַקל  ֶׁשִּלי,  ְּבִמּלֹוַתי 

.ָחְכָמה‘ְטעּוָנה ַּכָּוָנה ַרָּבה ָּכל ָּכ ֶמֶׁש’

ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ַצִּדיק
”ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי“ (מח כב)

”ִּבְצלֹוִתי ּוְבָבעּוִתי“ (אּוְנְקלֹוס).

ֵּפֵרׁש ַה‘ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים‘:

ֵּתַבת  אּוָלם  ְּתִפָּלה,  ְלׁשֹון  ֶׁשִהיא  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש  ’ְצלֹוִתי‘  ֵּתַבת  ֶאת 
ַהּכֵֹהן  ֶׁשּׁשֹוֵאל  ְּכִפי  ָרצֹון,  ִמְּלׁשֹון  ַאף  ְלִהְתָּפֵרׁש  ְיכֹוָלה  ’ָבּעּוִתי‘ 
ֶׁשעֹוֶׂשה  ְּפָעִמים  ֶׁשֵּכן  ְטֵפי“,  ָּבִעית  ”ַמאי  ַהֵּבן:  ְּבִפְדיֹון  ָהָאב  ֶאת 
ָעָליו,  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל  ִמְּבִלי  ַאף  ַהַּצִּדיק  ְרצֹון  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ַּכָּכתּוב (ְּתִהִּלים קמה יט): ”ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה – ְוֶאת ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע 

ְויֹוִׁשיֵעם“.

ִהְתעֹוְררּות ַהֵּלב ֶטֶרם ַההֹוָדָאה
”ַוִּיְראּו ֲאֵחי יֹוֵסף ִּכי ֵמת ֲאִביֶהם ַוּיֹאְמרּו לּו ִיְׂשְטֵמנּו יֹוֵסף“ (נ טו)

ָנַבע  יֹוֵסף  ֲאֵחי  ֶׁשל  ֲחָׁשָׁשם  ִּכי  ְמבָֹאר  יז)  ַוְיִחי  (ַּתְנחּוָמא  ַּבִּמְדָרׁש 
ַלּבֹור   ָסמּו ְוָעְברּו  ֲאִביֶהם  ִמְּקבּוַרת  ָׁשבּו  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ֵמָהֻעְבָּדה, 
ֶׁשֵאָליו ִהְׁשִליכּו ֶאת יֹוֵסף ָׁשִנים ַרּבֹות קֶֹדם ָלֵכן, ֶנֱעַצר יֹוֵסף ְּכֵדי 
ֶׁשֲעַדִין  ִהִּסיקּו   ּוִמָּכ ַהֶּזה“,  ַּבָּמקֹום  ֵנס  ִלי  ֶׁשָעָׂשה   ָּברּו”  :ְלָבֵר

ׁשֹוֵמר הּוא ְּבִלּבֹו ִטיָנה ְּכַלֵּפיֶהם ְּבִגין ַמֲעָׂשם ֶזה.

נֹוֵטר  ֲעַדִין  יֹוֵסף  ִּכי  זֹו  ֵמֻעְבָּדה  ָהַאִחים  ִהִּסיקּו  ַמּדּוַע  ְלָהִבין:  ֵיׁש 
ָלֶהם ִטיָנה, ֲהֵרי ִמן ַהִּדין ָהָיה ָעָליו ְלָבֵר ְּבָרָכה זֹו?

ֵּבֵאר ַרִּבי ַיֲעקֹב ֵמִאיר ָּפאדֹוָוא  ַרָּבּה ֶׁשל ְּבִריְסק:

ַּב‘ֻּׁשְלָחן ָערּו‘ (או“ח ריח ה) ִנְפָסק: ”ִמי ֶׁשַּנֲעֶׂשה לֹו ִנִּסים ַהְרֵּבה, 
ְלַהְזִּכיר   ָצִרי ֵנס,  לֹו  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ַהְּמקֹומֹות  ִמָּכל  ְלֶאָחד  ְּבַהִּגיעֹו 
ְּכֶׁשָראּו   ,ְלִפיָכ ַאַחת“;  ִּבְבָרָכה  ֻּכָּלם  ְוִיְכל  ַהְּמקֹומֹות  ְׁשַאר  ָּכל 
ָהַאִחים ֶׁשּיֹוֵסף ִמְתַעֵּלם ִמֵּנס ְיִציָאתֹו ִמֵּבית ָהֲאסּוִרים ּוַמְזִּכיר ַרק 
הּוא  ַהּבֹור  ֶאת  ַּדְוָקא  זֹוֵכר  ֶׁשהּוא  ַהִּסָּבה  ִּכי  ֵהִבינּו  ַהּבֹור,  ֵנס  ֶאת 
ְלִבְרָכתֹו  ַהִּסָּבה  ְלַמֲעֶׂשה  אּוָלם  ְלתֹוכֹו.  ִהְׁשִליכּוהּו  ֶׁשֵהם  ִמּׁשּום 
ט‘)  ְסִעיף  (ָׁשם   ‘ָערּו ַּב‘ֻּׁשְלָחן  ֶׁשהּוְבָאה  ַּכֵּדָעה  ֶׁשָּסַבר  ִמּׁשּום  ִהיא 
ֶׁשֵאין ְמָבְרִכים ’ֶׁשָעָׂשה ִלי ֵנס‘ ַעל ֵנס ַהָּבא ְּבֶדֶר ַהֶּטַבע ִּכיִציָאה 
ִמֵּבית ָהֲאסּוִרים, ֶׁשֹּלא ְּכֶאָחיו ֶׁשָּסְברּו ֶׁשַאף ַעל ֵנס ָּכֶזה ְמָבְרִכים, 

ּוְלִפיָכ ִהִּסיקּו ֶׁשֵּיׁש ְּבִלּבֹו ִטיָנה ְּכַלֵּפיֶהם.

ַחִּיים  ַרִּבי  ִמיר  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ֵהִׁשיב  זֹו  ִלְׁשֵאָלה  נֹוָסף  ֵּתרּוץ 
ְׁשמּוֵאֶלִביץ: ְּבַהִּכיָרם ֶאת ֲאִחיֶהם ַהַּצִּדיק ָיְדעּו ֲאֵחי יֹוֵסף ִּכי ְּבֶטֶרם 
ְּבמֹחֹו  ְוִׁשְחֵזר  ָעַמד  ְּבַוַּדאי  לֹו  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ַהֵּנס  ַעל   ְלָבֵר הּוא  ִנַּגׁש 
ֶאת ִהְתַרֲחׁשּות ַהָּצָרה, ַעד ֶׁשָחׁש ְּכִאּלּו עֹוֵמד הּוא ַעָּתה ְּבִעּצּוָמּה, 
ְוָכל זֹאת ְּכֵדי ֶׁשַההֹוָדָאה ֵּתָאֵמר ֵמעֶֹמק ִלּבֹו. ַעל ֵּכן ָחְׁשׁשּו ְּבֶצֶדק 

ֶׁשָּמא ָּתׁשּוב ְוִתְתעֹוֵרר ְּבִלּבֹו ִטיָנה ְּכַלֵּפיֶהם.
’ְּתׁשּובֹות ַמֲהִרי“ם‘ ַּבַהְקָּדָמה; ’ִמְזמֹור ְלתֹוָדה‘ עמ‘ 187

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

ני ּפְ ם

ָאֵמן – ְסֻגָּלה ְלַפְרָנָסה
”ָהֱאִקים ָהרֶֹעה אִֹתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה“ (מח טו)

ַהְקָּפָדה ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ִהָּנּה ְסֻגָּלה ְלַפְרָנָסה, ּוְלִפיָכ ָראֵׁשי 
ַהֵּתבֹות ֶׁשל ַהָּפסּוק ֶׁשּבֹו ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ַעל ַהַּפְרָנָסה (ְרֵאה 

שו“ע או“ח נא ז): ”ּפוֵֹתַח ֶאת ָיֶד“, ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ָאֵמן‘.

ַאף ָּכאן ָרַמז ְלָכ ַהָּפסּוק: ִּבְזכּות ”ָהֱאִקים“ – ְּבִגיַמְטִרָּיה 
’ָאֵמן‘, ָזִכיִתי ֶׁשִּיְהֶיה הּוא ”ָהרֶֹעה [ַהְּמַפְרֵנס] אִֹתי ֵמעֹוִדי 

ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה“.
’ְּבֵני ְׁשמֹה‘

”ְוַהֲחֵרִדים ִלְדַבר ה‘ ְּבֵעת ֶׁשרֹוִצים ְלָבֵר ֵאיֶזה ְּבָרָכה ְיִחיָדה אֹו ְּבָרכֹות ַהְרֵּבה, 
ַמְמִּתיִנים ַעד ֶׁשָּיבֹא ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה ’ָאֵמן‘ ַעל ִּבְרכֹוֵתיֶהם. ְוִאם ָיבֹואּו ַרִּבים ִלְׁשֹמַע ָעִדיף. 

ְוֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשּזֹוִהי ַהַּכָּוָנה ַּבָּפסּוק (ְיַׁשְעָיה כו ב) ’ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים‘, ’ׁשֹוֵמר‘ ִמְּלׁשֹון 
’ַהְמָּתָנה‘ – ֶׁשַּמְמִּתין ִמְּלָבֵר ַעד ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן ַעל ִּבְרָכתֹו, ּוְׂשָכָרם ַהְרֵּבה ְמאֹד“.

(’ִציִצית ַהָּכָנף‘ [ִלְגָרא“ד ְּבלֹו הי“ד, ַמְׁשִּגיַח ִּדיִׁשיַבת ִאיְבֶיה ּוִמְּגדֹוֵלי ַּבֲעֵלי ַהּמּוָסר] עמ‘ כ)

ַחר. ְּבקֹול, ְּבַכּוָָנה, ְּבַחְברּוָתא. ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
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מֹוִטי הּוא ְיהּוִדי ָיָקר ּוְמֻיָחד. ַהּכֹל ַמִּכיִרים אֹותֹו ְּכ‘מֹוִטי ַהָּׁשִליַח‘, ְוזֹאת ַעל 
ֵׁשם ַהְּמָלאָכה ֶׁשִּמֶּמָּנה ִמְתַּפְרֵנס הּוא ִמֶּזה ָׁשִנים ַרּבֹות, ְמֶלאֶכת ַהְּׁשִליֻחּיֹות.

ְּבֶדֶר ְּכָלל עֹוְסִקים ַהְּׁשִליִחים ְּבַהֲעָבַרת ֲחִבילֹות ִמָּמקֹום ְלָמקֹום, אּוַלם ֵּכיָון 
ְּבֶצֶדק  הּוא  ָזָכה  ִּבְמֻיָחד  ָׁשַמִים  ְיֵרא  ְּכָאָדם  ָיָצא  ְמֻיָּדֵענּו  מֹוִטי  ֶׁשל  ֶׁשִּׁשְמעֹו 
ְׁשִליֻחּיֹות  ְלאֹוָתן  ַּדְוָקא  ַּתְפִקידֹו  ְּבִמְסֶּגֶרת  הּוא  ִנְקָרא   ָּכ ּוְבֶׁשל  ַרב,  ְלֵאמּון 
ַהּדֹוְרׁשֹות ֵאמּון ְמֻיָחד, ְּכִמְׁשלֹוֵחי ְּכָסִפים ַּבֲעבּור ַּבְנִקים, ִמְׂשְרֵדי עֹוְרֵכי ִּדין 

ְוַכּיֹוֵצא ָּבֵאּלּו.

ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים ִנְׁשַלח מֹוִטי ִלְמסֹר ַמֲעָטָפה ְיָקָרה ַּבַּבְנק ’ִמְׁשָּכן‘ ְּבֵתל ָאִביב, 
ָמקֹום ֶׁשֵאָליו ְּכָבר ִנְׁשַלח א ְמַעט ְּפָעִמים. ַהַּמֲעָטָפה נֹוֲעָדה ְלִהָּמֵסר ְלָפִקיד 
ְמֻסָּים ֶׁשָהָיה ַאְחַראי ַעל ַאַחת ִמַּמְחְלקֹות ַהַּבְנק, ּומֹוִטי ֶׁשִהְבִחין ִּכי ַהָּפִקיד 
ֶאת  ִלְסעֹד  ַהִהְזַּדְּמנּות  ֶאת  ִנֵּצל  ִמָּלקֹוחֹוָתיו,  ֶאָחד  ִעם  ֵעָרה  ְּבִׂשיָחה  ָעסּוק 
ִלּבֹו ּוִבֵּקׁש ְלָבֵר ְּבַכָּוָנה ּוְבקֹול ָרם ְּכִמְנָהגֹו. ֶאָּלא ֶׁשּתֹו ְּכֵדי ֲאִמיַרת ַהְּבָרָכה 
ִנְׁשְמעּו ְלֶפַתע ַצֲעקֹוָתיו ֶׁשל ַהָּפִקיד, ֶׁשָחזּותֹו הֹוִכיָחה ַעל ֱהיֹותֹו ָרחֹוק ְמאֹד 

ִמּתֹוָרה ּוִמִּמְצוֹות: 

”א ָּכאן!“ ”א ָּכאן!“, ָצַעק ָעָליו ַהָּפִקיד ְּבַכַעס.

מֹוִטי ֶׁשָהָיה ָׁשקּוַע ַּבְּבָרָכה, א ָׂשם ֵלב ְלַצֲעקֹוָתיו ְוִהְמִׁשי לֹוַמר ֶאת ַהְּבָרָכה 
ְּכִמְנָהגֹו. ַרק ַּכֲאֶׁשר ָמָחה ּבֹו ַהָּפִקיד ְּבַכַעס ּוְבֶיֶתר ּתֶֹקף: ”ָּכאן א ֵּבית ְּכֶנֶסת! 

ֵאין ְל ְרׁשּות ְלִהְתַּפֵּלל ָּכאן“,  ִנְנַער ִמַּכָּוָנתֹו ְוִסֵּים ֶאת ַהְּבָרָכה ְּבֶׁשֶקט ַיֲחִסי.

ְמבּוָכה,   – ֶחְלָקם  ַּכַעס,  ִהִּביעּו  ֶחְלָקם  ַמָּבִטים.  ּבֹו  ָנֲעצּו  ַּבֶחֶדר  ַהּנֹוְכִחים 
ְוֶחְלָקם – ַהֲעָרָכה. מֹוִטי ֶׁשָהָיה ָנבֹו ֵמַהַּמֲעָמד ַהִּבְלִּתי ָצפּוי, ִהְתַנֵּצל ַּבֲחִצי 
ֶּפה, ֶהְחִּתים ֶאת ַהִּמְסָמ ַהְּמַאֵּׁשר ֶאת ַקָּבַלת ַהַּמֲעָטָפה ּוָפָנה ְלַהְמִׁשי ֶאל 

ַיֲעדֹו ַהָּבא.

ָמה.  ַּבֲחָׁשׁש  ִנְכַנס  הּוא  ַהַּבְנק.  ְלאֹותֹו  ׁשּוב  ִהְזַּדֵּמן  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ִמְסָּפר  ָיִמים 
ְוהּוא  ְּבָאְזָניו,  ִהְדֵהד  ֲעַדִין  ַהּקֹוֵדם  ְּבִבּקּורֹו  אֹותֹו  ֶׁשִּלּוּו  ַהְּצָעקֹות  ֶׁשל  ָרְׁשָמן 

ִקָּוה ֶׁשֹּלא ְלִהָּתֵקל ָּבֶהן ַּפַעם נֹוֶסֶפת.

ֶאת  ִנֵּצל  הּוא  ּוְכִמְנָהגֹו  ַהָּפִקיד,  ֶׁשִּיְתַּפֶּנה  ַעד  ְלַהְמִּתין  ָעָליו  ָהָיה  ַהַּפַעם  ַּגם 
ְזַמן ֲעִמיָדתֹו ַּבּתֹור ְלִׁשּנּון ִמְׁשָניֹות ִמּתֹו ֵסֶפר ִמְׁשָניֹות ָקָטן ֶׁשִּנְמָצא ָּתִמיד 
ֲעלּוָלה  ְׁשֵקָטה  ִמְׁשָניֹות  ְקִריַאת  ֶׁשַּגם  ַּדְעּתֹו  ַעל  ֶהֱעָלה  א  הּוא  ְּבִכיסֹו. 

ְלַהְפִריַע... ֶאָּלא ֶׁשָאז ֶנֱחַרד ׁשּוב ְלִמְׁשַמע קֹולֹו ָהרֹוֵעם ֶׁשל ַהָּפִקיד...

ַהַּפַעם ַהּטֹון ָהָיה ִנְׁשַמע ְמֻרָּכ יֹוֵתר, ּוְבַהְקָׁשָבה נֹוֶסֶפת ִנְדַהם ְלַגּלֹות ֶׁשַּגם 
ַהֹּתֶכן ׁשֹוֶנה:

”ָלָּמה ַאָּתה ְמָבֵר ְּבֶׁשֶקט?“, ָׁשַאל אֹותֹו ַהָּפִקיד ֶׁשָּסַבר ִּכי ְמֻיָּדֵענּו אֹוֵחז ְּבָידֹו 
ִסּדּור ּוְמָבֵר ִמּתֹוכֹו, ”ְּתָבֵר ְּבקֹול, ֶׁשֻּכָּלם ִיְׁשְמעּו ְוַיֲענּו ָאֵמן...!“.

ַהָּפִקיד  ֶׁשל  ְלֻׁשְלָחנֹו  ִהְתָקֵרב  הּוא  ַהַּתְפִנית.  ִמן  ּוְמֻבְלָּבל  ָהמּום  ָהָיה  מֹוִטי 
ִהְבִחין  ְוָאז  ִמְׁשָניֹות,  ְּבֵסֶפר  ֶאָּלא  ְּבִסּדּור  ְמֻדָּבר  ֵאין  ִּכי  לֹו  ְלַהְסִּביר  ְּבַמָּטָרה 

ִּבְדָמעֹות ַהְּמִציפֹות ֶאת ְּפֵני ַהָּפִקיד, ֶׁשַאף אֹותֹות ִהְתַרְּגׁשּות ִנְּכרּו ֲעֵליֶהן.

ָּפַרץ  ּוְלֶפַתע  ַּבֲחָׁשׁש,  ִהְתָקֵרב  מֹוִטי  ֻׁשְלָחנֹו.  ְלַצד  ָלֶׁשֶבת  ִהְזִמינֹו   ַהָּפִקיד 
ַהָּפִקיד ִּבְבִכי ֲחַסר ַמֲעצֹוִרים ְּכֶׁשהּוא ִמְתַקֶּׁשה ְלִהְתאֹוֵׁשׁש ִמֶּמּנּו.

ֶׁשַּבָּׁשבּוַע  זֹוֵכר  ְּבַוַּדאי  ִּבְדָבָריו: ”ַאָּתה  ּוָפַתח  ְלֵהָרַגע  ַהָּפִקיד  ִהְצִליַח  ְלַבּסֹוף 
ְּבַבִית  ָּגַדְלִּתי  ְמאֹד.  ְוִהְתקֹוַמְמִּתי  ְּבקֹול  ְּבָרָכה  ֵּבַרְכָּת  ָּכאן,  ָהִייָת  ֶׁשָעַבר 
ָמָסְרִּתי, ּוֵמָאז ֶׁשֲאִני זֹוֵכר ֶאת ַעְצִמי ִהְקִּפיָדה ִאִּמי ַלֲענֹות ָאֵמן ַאֲחֵרי ְּבָרכֹות 
ֶׁשָּׁשְמָעה. ֶאָּלא ֶׁשְּבֶמֶׁש ַהָּׁשִנים ִנַּתְקִּתי, ְלַצֲעִרי, ָּכל ֶקֶׁשר ַלַּיֲהדּות ּוָפַרְקִּתי 

ֵמָעַלי עֹל ִמְצוֹות.

ִּבַּקְׁשִּתי ִלְמחֹק ֶאת ֶהָעָבר ַלֲחלּוִטין, ַעל ֵּכן ִהְׁשַּתַּקְעִּתי ְוֵהַקְמִּתי ֶאת ֵּביִתי ָּכאן 
ְּבֵתל ָאִביב ְספּוַגת ֲאִויַרת ַהֻחִּלין. ְּבֶדֶר ְּכָלל א ִמְזַּדְּמִנים ִלְסִניף ֶזה ְיהּוִדים 
ַהַּפַעם  אּוָלם  ַהִּמָּדה,  ַעל  ֶיֶתר  ִלי  ְמִציִקים  א  ֵמֲעָבִרי  ֶׁשִּזְכרֹונֹות   ָּכ ָּדִתִּיים 

ִנְכַנְסָּת ַאָּתה ּוֵבַרְכָּת ְּבקֹול, ְוַהִּזְכרֹונֹות ֵהֵחּלּו ְלָהִציק ִלי ּוְלָהִציף אֹוִתי.

א ָיכְֹלִּתי ָלֵׂשאת זֹאת ְוָגַעְרִּתי ְּב ְּבַתִּקיפּות ַרָּבה, ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשִּתְסַלח ִלי...“

מֹוִטי ִהְנֵהן ְּברֹאׁשֹו ְּבִחּיּוב ְוִהְקִׁשיב ַלִּסּיּום ַהַּמְפִּתיַע.

ִאִּמי  ֶאת  ָרִאיִתי  ַמְבִעית:  ֲחלֹום  אֹוִתי  ָּפַקד   ,ִאְּת ַהִּמְפָּגׁש  ְלַאַחר  ”ַּבַּלְיָלה 
ֶׁשָהְלָכה ְלֵבית עֹוָלָמּה ִלְפֵני ְזַמן א ַרב. ִהיא ִנְרֲאָתה ַמָּמׁש ְּכִפי ֶׁשֲאִני זֹוֵכר 
ֵאַלי  ָּפְנָתה  ִהיא  ְמאֹד.  ְוכֹוֵעס  ְמַאֵּים  ָהָיה  ַמָּבָטּה  ְּכָתִמיד,  ֶׁשֹּלא   ַא אֹוָתּה, 

ְוָגֲעָרה ִּבי:

’ְּבִני, ַּדע ְל ִּכי ֲאִני סֹוֶבֶלת ַרּבֹות ֵמִהְתַנֲהגּוְת, אּוָלם ַהַּפַעם ָעַבְרָּת ָּכל ְּגבּול! 
ִמָּׁשַמִים ִזְּמנּו ְלָפֶני ְיהּוִדי ְּכֵדי ֶׁשְּיָבֵר ֶאת ִּבְרכֹוָתיו ְּבָפֶני. ִאּלּו ָהִייָת עֹוֶנה 
ַאֲחָריו ָאֵמן, ָהִייָת ְמַזֶּכה אֹוִתי סֹוף סֹוף ַלֲעלֹות ְלַגן ֵעֶדן, ְוִאּלּו ַאָּתה, א ַּדי 
ֶׁשֹּלא ָעִניָת ָאֵמן, ַאף א ָנַתָּת ַלְּיהּוִדי ַהָּיָקר ַהֶּזה ְלָבֵר ֶאת ַהְּבָרָכה ַעד ַהּסֹוף. 
ֶהֱעַצְבָּת ְוִהְכַעְסָּת אֹוִתי ְמאֹד. ָמַנְעָּת ִמֶּמִּני ַלֲעלֹות ְלַגן ֵעֶדן!‘, ֵהִטיָחה ִּבי ִאִּמי 

ִּבְכֵאב ְוֶנֶעְלָמה“.

ַהָּפִקיד ִהְרִּכין ֶאת רֹאׁשֹו. ִנָּכר ָהָיה ִּכי ַהֲחלֹום ַחי ְּברֹאׁשֹו ְּכִאּלּו הּוא ִמְתַרֵחׁש 
ָּכאן ְוַעְכָׁשו.

ְלַאַחר ַּכָּמה ַּדּקֹות ִנְנַער ִמְּמקֹומֹו ְוָאַמר ְלמֹוִטי: ”ֲאִני ַחָּיב ְלַפֵּיס ֶאת ִאִּמי. ָאָּנא 
ַלֵּמד אֹוִתי ָּכל ִחּזּוק ֶׁשאּוַכל ַלֲעׂשֹות ְלטֹוַבת ִנְׁשָמָתּה ַהְּיָקָרה ַוֲאַקֵּבל אֹותֹו ַעל 

ַעְצִמי. ֵאיִני ָיכֹול ָלֵׂשאת ֶאת ַהַּמֲחָׁשָבה ִּכי ִּבְגָלִלי ִנְמְנָעה ְּכִניָסָתּה ְלַגן ֵעֶדן“.

מֹוִטי ָיָצא ֵמַהַּבְנק, ְּכֶׁשְּבִכיסֹו ַהְבָטָחה ֵמַהָּפִקיד ֶׁשִּיְׁשמֹר ִעּמֹו ַעל ֶקֶׁשר, ֶקֶׁשר 
ֶׁשָעִתיד ָהָיה ָלֵׂשאת ֵּפרֹות ִחּיּוִבִּיים ַּבֶהְמֵׁש, ְוָחׁשּוב יֹוֵתר ִעם ֶמֶסר ָחׁשּוב ַעל 

ּכָֹחּה ֶׁשל ’ָאֵמן‘ ַאַחת ֶׁשְּבָיָדּה ְלַהֲעלֹות ֶאת ָהָאָדם ִמֵּגיִהּנֹם ְלַגן ֵעֶדן.

(ִנְׁשַמע ִמִּפי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה)

”‘ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ִאם ֶנֱאָמר ’ְבָכל ַנְפְׁש‘ ָלָּמה ֶנֱאָמר ’ְבָכל ְמאֶֹד‘? ְוִאם ֶנֱאָמר ’ְבָכל ְמאֶֹד‘ ָלָּמה ֶנֱאָמר ’ְבָכל ַנְפְׁש‘? ֶאָּלא: 
 ָאָדם ֶׁשָּממֹונֹו ָחִביב ָעָליו ִמּגּופֹו – ְלָכ ְוִאם ֵיׁש ְל ,‘ֶנֱאָמר ’ְבָכל ַנְפְׁש ָאָדם ֶׁשּגּופֹו ָחִביב ָעָליו ִמָּממֹונֹו – ְלָכ ִאם ֵיׁש ְל

ֶנֱאָמר ’ְבָכל ְמאֶֹד‘“ (ְּבָרכֹות סא ב).

 .ְּבָכל ָממֹוְנ – ‘ּוְבָכל ְמאֶֹד’ ,ֲאִפּלּו הּוא נֹוֵטל ֶאת ַנְפְׁש – ‘ְּבֵיֶצר טֹוב ּוְבֵיֶצר ָהַרע; ’ּוְבָכל ַנְפְׁש ,ִּבְׁשֵני ְיָצֶרי – ‘ְּבָכל ְלָבְב‘”
ָּדָבר ַאֵחר: ’ְבָכל ְמאֶֹד‘ – ְּבָכל ִמָּדה ּוִמָּדה ֶׁשהּוא מֹוֵדד ְל ֱהֵוי מֹוֶדה לֹו“ (ְּבָרכֹות סד א).

ִּבְׁשֵני ְיָצֶרי – ְּבָכל ְלָבְב
ָנִביא  ְלַהָּלן  זֹאת,  ִלְׁשֵאָלה  ֶׁשִּנְּתנּו  ַהֵּתרּוִצים  ֵהם  ַרִּבים  ָהַרע?  ַהֵּיֶצר  ְּבֶאְמָצעּות  ה‘  ֶאת  ַלֲעבֹד   ַׁשָּי ֵּכיַצד  ָּתְמהּו:  ַרִּבים 

ִמְקָצָתם:

ְּבֵפרּוׁש ַרֵּבנּו יֹוָנה ַעל ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ָׁשם ֵּבֵאר ַעל ֶּדֶר ַהְּפָׁשט, ִּבְׁשֵני ֳאָפִנים: 

א. ”ֲעבֹוַדת ֵיֶצר ַהּטֹוב ִהיא ֲעִׂשַּית ַהִּמְצוֹות, ַוֲעבֹוַדת ֵיֶצר ָהַרע ִהיא ֶׁשִּיְכּבֹׁש ִיְצרֹו ַהִּמְתַּגֵּבר ָעָליו“. 

ְוהּוא  ָהְרָׁשִעים  ַעל  ְמַרֵחם  ֵאינֹו  ּוְכֶׁשָאָדם  ְלַאְכָזִרּיּות.  ִנְבָרא  ָהַרע  ְוֵיֶצר  ָּבֶזה,  ְוַכּיֹוֵצא  ָהַרְחָמנּות  ִמַּדת  הּוא  ַהּטֹוב  ב. ”ֵיֶצר 
ַאְכָזִרי ָלֶהם ִנְמָצא ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ַוֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִעם ֵיֶצר ָהַרע“.

ג. ָאַמר ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ַאְבָרָהם ּדֹב ֵמַאְבִריְטׁש: ֶעֶצם ָהַרְעיֹון ִלְמרֹד ְּבבֹוֵרא עֹוָלם ְוַלֲחטֹא ְּכַלָּפיו, ְמַׁשֵּקף ַעד ַּכָּמה ָרחֹוק 
ָהָאָדם ֵמַהָּׂשָגתֹו, ְוֻעְבָּדה זֹו ְּכֶׁשְּלַעְצָמּה ְצִריָכה ְלָהִציף ֶאת ָהָאָדם ְּבִהְרהּוֵרי ְּתׁשּוָבה ַוֲחָרָטה. ִאם ָּכ ִנְמָצא ֶׁשְּבכַֹח ִּפּתּוֵיי 

ַהֵּיֶצר ְלָקֵרב ֶאת ָהָאָדם ַלֲעבֹוַדת ה‘ (’ַּבת ַעִין‘ ְּבֻחּקַֹתי).

ד. ֵּבֵאר ַהַּסָּבא ִמֶּקעֶלם: ֶעֶצם ֻעְבַּדת ִקּיּומֹו ֶׁשל ַהֵּיֶצר ָהַרע ְּבתֹוֵכנּו ֵיׁש ָּבּה ְּכֵדי ְלַחְּזֵקנּו ֶּבֱאמּוַנת ה‘; ֶׁשִהֵּנה ָּכל ָאָדם ְמַחֵּפׂש 
ִלְצּבֹר ָממֹון ְלַאֲחִרית ָיָמיו, ּוְלצֶֹר ָּכ מּוָכן ְלַהְקִריב ַרּבֹות, ְוֵאי ִיָּתֵכן ֶׁשַּבַחִּיים ַהִּנְצִחִּיים ֶׁשַּמִּכיר הּוא ְּבַמֲעָלָתם, מּוָכן הּוא 
ָלֶלֶכת ַאַחר ִּפּתּוֵיי ִיְצרֹו ִּבְׁשִביל ַּתֲענּוג חֹוֵלף ֶׁשֵאין ּבֹו ָּכל ֵעֶר ֲאִמִּתי, ְוַאף ֵאינֹו חֹוֵׁשׁש ִמּיֹום ַהִּדין ֶׁשֵאין ָלַדַעת ָמַתי ָיבֹא הּוא 
ֵאָליו?! ֵאין ָלנּו ֶאָּלא ְלִהְתעֹוֵרר ּוְלָהִבין ִמָּכ ִּכי ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר הּוא ֶׁשָּנַטע ּכַֹח ִּבְלִּתי ֶהְגיֹוִני ֶזה ְּבתֹוֵכנּו, ְּכֵדי ֶׁשְּבִהְתַּגְּברּוֵתנּו 

ְנַקֵּבל ָׂשָכר ַרב ֶלָעִתיד ָלבֹא (’אֹור ָרָשׁ“ז‘ ָוֶאְתַחַּנן).

ְוָכ ָהָיה אֹוֵמר ַה‘ִחּדּוֵׁשי ָהִרי“ם‘: ְּכִפי ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחָכִמים ’ּוְבָכל ַנְפְׁש‘ – ֲאִפּלּו הּוא נֹוֵטל ֶאת ַנְפְׁש, ָּכ ֵיׁש ְלָפֵרׁש: ’ּוְבָכל 
ְלָבְב‘ – ֲאִפּלּו הּוא נֹוֵטל ֶאת ִלְּב. ַאף ְּבֵעת ִזְקנּותֹו ֶׁשל ָהָאָדם ְּכֶׁשִּלּבֹו ַּבל ִעּמֹו, ַאל ִיְׁשַּתֵּמט ָהָאָדם ֵמֲעבֹוַדת ה‘, ֶאָּלא 

ִיְתַחֵּזק ַלֲעבֹד ֶאת ה‘ ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ַמָּצב ְּכִפי ְיָכְלּתֹו (’ִלּקּוֵטי ָהִרי“ם‘ ָוֶאְתַחַּנן).

ֲאִפּלּו הּוא נֹוֵטל ֶאת ַנְפְׁש – ּוְבָכל ַנְפְׁש
ָּכַתב ָהַרְׁשָּב“א (ׁשּו“ת, ח“ה סי‘ נה): ”ְוַהְּכָלל, ֶׁשְּצִריִכין ָאנּו ִלְקּבַֹע ְּבַנְפֵׁשנּו ַהְסָּכָמה ֻמְחֶלֶטת ְּבָכל ֵעת ֶׁשִּנְקָרא ַהְּקִריַאת ָׁשַמע, 
ֶׁשָאנּו ַמְסִּכיִמין ִלְמסֹר ָּכל ַּתֲאָוֵתנּו ְוִחְׁשֵקי ְלָבֵבנּו ְוָכל ַנְפֵׁשנּו ִמן ָהֵאָבִרים ְוַעד ְנִטיַלת ֶנֶפׁש ְוַהָּממֹון ַעל ִיחּוד ְקֻדַּׁשת ְׁשמֹו 
ְוַקָּבַלת ַמְלכּותֹו. ְוֶׁשִּנְרֶאה ְּבִצּיּור ַהֵּלב ְּכִאּלּו ָּבאנּו ִליֵדי ָּכ ְוִקַּיְמנּו. ְוהּוא אֹוְמרֹו (ְּתִהִּלים מד כג): ’ִּכי ָעֶלי הַֹרְגנּו ָכל ַהּיֹום‘ 
– ְוִכי ֶאְפָׁשר ֵלָהֵרג ְּבָכל יֹום? ֶאָּלא ֶׁשְּבָכל יֹום ֶׁשָאנּו קֹוִרין ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ’ּוְבָכל ַנְפְׁש‘ ּוַמְסִּכיִמים ַעל ָּכ, ֲהֵרי הּוא ְּכִאּלּו 

הַֹרְגנּו ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָעָליו ִיְתָּבַר ִּכי ָּכל ַהַּמְסִּכים ַעל ֶזה ְּכִאּלּו ֲעָׂשאֹו“.

 ,ְוָאֵכן ַהְּדָבִרים ְמפָֹרִׁשים ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ח“א דף קכא ב): ָּכל ַהְּמַכֵּון ִלּבֹו ְּבָפסּוק ֶזה ִלְמסֹר ַנְפׁשֹו ַעל ְקֻדַּׁשת ְׁשמֹו ִיְתָּבַר
ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ֶנֱהַרג ָעָליו ְּבָכל יֹום.

ַּבְּגָמָרא (ְּבָרכֹות סא ב) ְמֻסָּפר ַעל ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשָּסְרקּו ֶאת ְּבָׂשרֹו ְּבַמְסְרקֹות ֶׁשל ַּבְרֶזל ֶטֶרם הֹוִציאּוהּו ַלֲהִריָגה, ִקֵּבל 
ַעל ַעְצמֹו עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים. ְּכֶׁשְּׁשָאלּוהּו ַּתְלִמיָדיו: ”ַרֵּבנּו, ַעד ָּכאן?“ ֵהִׁשיב ָלֶהם: ”ָּכל ָיַמי ָהִייִתי ִמְצַטֵער ַעל ָּפסּוק ֶזה 
’ְּבָכל ַנְפְׁש‘ – ֲאִפּלּו נֹוֵטל ֶאת ִנְׁשָמְת, ָאַמְרִּתי: ָמַתי ָיבֹא ִליֵדי ַוֲאַקְּיֶמּנּו, ְוַעְכָׁשו ֶׁשָּבא ִליֵדי א ֲאַקְּיֶמּנּו?“ ּוְמִעיָדה ַהְּגָמָרא: 

”ָהָיה ַמֲאִרי ְּב‘ֶאָחד‘ ַעד ֶׁשָּיְצָתה ִנְׁשָמתֹו ְּב‘ֶאָחד‘. ָיְצָתה ַּבת קֹול ְוָאְמָרה: ’ַאְׁשֶרי ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשָּיְצָאה ִנְׁשָמְת ְּבֶאָחד‘“.

ֵּפֵרׁש ַהַּצִּדיק ַרִּבי ֶזְלָמֶל‘ה ִמִּויְלָנא: ’ָּכל ָיַמי ָהִייִתי ִמְצַטֵער‘ – ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָהָיה ַרִּבי ֲעִקיָבא קֹוֵרא ֶאת ְׁשַמע, ָהָיה ’ִמְצַטֵער‘ 
ִּכְפׁשּוטֹו, ְּכלֹוַמר, ָהָיה ְמַצֵּיר ְּבַנְפׁשֹו ֶאת ַלַהב ַהֶחֶרב ֶׁשִּכְבָיכֹול ֻמַּנַחת ַעל ַצָּוארֹו, ְוהּוא מֹוֵסר ֶאת ַנְפׁשֹו ַעל ִקּדּוׁש ה‘. ְוָהָיה 
ַהִּצּיּור ּכֹה ָחָזק ְּבִלּבֹו, ַעד ֶׁשָחׁש ְּכִאּלּו ָמַסר ַעְצמֹו ַעל ְקֻדַּׁשת ה‘ ְּבפַֹעל, ַעל ֵּכן ְּכֶׁשָּבא ַהָּדָבר ְלָידֹו א ָחׁש ַּבַּצַער ְּכָלל 

(’ּתֹוְלדֹות ָאָדם‘ ח“ב פ“ד).

ְּבָכל ָממֹוְנ – ּוְבָכל ְמאֶֹד
ֵּבֵאר ָה‘אֹור ַהַחִּיים‘ ַהָּקדֹוׁש (ְּדָבִרים ו כד): ַהֵּלב ְוַהֶּנֶפׁש ְׂשֵבִעים ְּכֶׁשֵהם ָּבִאים ִליֵדי ִסּפּוָקם, ַא ַּתֲאַות ַהָּממֹון ְלעֹוָלם ֵאיָנּה 
ָּבָאה ַעל ִסּפּוָקּה. ֶׁשֲהֵרי ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ָמֶנה רֹוֶצה ָמאַתִים, ְואֹוֵהב ֶּכֶסף א ִיְׂשַּבע ֶּכֶסף. ָּכ ְצִריָכה ִלְהיֹות ַאֲהַבת ה‘, ְּתִמיִדית, 

ְוָכזֹו ֶׁשְּלעֹוָלם ֵאיָנּה ָּבָאה ַעל ִסּפּוָקּה.

ֵּכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשָאָדם יֹאַהב ֶאת ָממֹונֹו יֹוֵתר ִמּגּופֹו? ֵּבֵאר ַה‘ְּׂשַפת ֱאֶמת‘ (ָוֶאְתַחַּנן תרנ“ד) ֶׁשַהַּצִּדיִקים ֵאיָנם חֹוְׁשִׁשים ִלְמסֹר 
ֶאת ַנְפָׁשם ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר, ִּכי ָּכל ְׁשהּוָתם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִהָּנּה ַצַער ַּבֲעבּור ִנְׁשָמָתם ַהּׁשֹוֶאֶפת ָּכל ָהֵעת ְלִהְתָקֵרב ְלבֹוְרָאּה 
ְוֵלָהנֹות ִמִּזיו ַהְּׁשִכיָנה. ְלֻעַּמת זֹאת ִלְמסֹר ֶאת ָממֹוָנם ּוְלִהָּוֵתר ָּבעֹוָלם ָקֶׁשה ֲעֵליֶהם ַהְרֵּבה יֹוֵתר, ֶׁשֵּכן ָהֲעִנּיּות ַמֲעִביָרה ֶאת 
.ּוִמְתַמֵּׁש ָֹהָאָדם ַעל ַּדְעּתֹו ְוַעל ַּדַעת קֹונֹו, ְוָעִדיף ֲעֵליֶהם ִנְסיֹון ַהִּמיָתה ֶׁשהּוא ִנָּסיֹון ָקָצר, ִמִּנְסיֹון ָהֹעִני ֶׁשהּוא ִנָּסיֹון ָאר

ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר ִׂשְמָחה ַהּכֵֹהן ִמְּדִויְנְסק: ְּכֵדי ְלִהְתַעּלֹות ַּבֲעבֹוַדת ה‘ ָצִרי ַהַּצִּדיק ְלהֹוִקיר ֶאת ַהָּממֹון; ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָחַזר ַעל 
 ה ֶׁשעֹוֶׂשה ְּבָממֹונֹו, ִּכְצָדָקה ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה, ֲעֶׂשֶרת מֹוִנים. ְוָכ ַּפִּכים ְקַטִּנים, ְּכֵדי ֶׁשִּמּכַֹח ַהֲעָרָכתֹו ַלָּממֹון ִיְגַּדל ֵעֶר ָּכל ַמֲעֹשֶ
ָאְמרּו ַעל ַהָּפסּוק ’ּוְבָכל ְמאֶֹד‘ – ’ִאם ֵיׁש ְל ָאָדם ֶׁשָּממֹונֹו ָחִביב ָעָליו ִמּגּופֹו‘, ִּכי ְּבִהְתַּגְּברּותֹו ַעל ָּכ ְלֵׁשם ָׁשַמִים מֹוִכיַח 

הּוא ֶאת ַאֲהַבת ה‘ ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת (’ֶמֶׁש ָחְכָמה‘ ְּדָבִרים ו כד).

הֹוִסיף ְוָאַמר ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘: ֵאין ֶזה ִמן ַהָּמצּוי ֶׁשַּיְפִקיר ָהָאָדם ָּכל ָממֹונֹו ַּבֲעבּור ַהִּמְצוֹות, ַא ְלָכל ַהָּפחֹות ֶׁשּיֹאַהב ֶאת ה‘ 
ְּכֶאָחד ִמָּבָניו. ֶׁשִאּלּו ָהיּו לֹו ִׁשָּׁשה ָּבִנים ָהָיה מֹוִציא ָּכ ְוָכ ַעל ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ְלַהֲאִכילֹו, ְלַהְלִּביׁשֹו ּוְלַהִּׂשיאֹו ִאָּׁשה. ָּכ ִיְנַהג 

ַאף ִעם ַהּתֹוָרה – ִיֵּתן ֵעיָניו ְוִלּבֹו ְלַסֵּפק ָצְרֵכי ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְלָכל ַהָּפחֹות ְּכֶאָחד ִמָּבָניו (’חֹוַמת ַהָּדת‘ פ“כ).

ֲאִני מֹוֵסר ַנְפִׁשי
ֶׁשּׁשֹוֵמַע  ִמִּיְׂשָרֵאל  ִאיׁש  ”ָּכל  י“א):  (ְליֹום  מֶֹׁשה‘   ְוֶדֶר ַהַּגן  ’ֵסֶפר  ַּבַעל  ֶׁשל  ִּבְדָבָריו  ְנַסֵּים  ַעְסִקיָנן,  ֶנֶפׁש  ּוִבְמִסירּות  ֵמַאַחר 
’ָאֵמ“ן‘  ְוִסיָמן:  ִמיָתה,  ַחָּיב  עֹוֶנה  ְוֵאינֹו  ׁשֹוֵמַע  ְוִאם  ִמָּקָטן.  אֹו  ֵמִאָּׁשה  ׁשֹוֵמַע  ֲאִפּלּו  ָאֵמן,  ַלֲענֹות  ְמֻחָּיב  ִמִּיְׂשָרֵאל  ַהְּבָרָכה 
נֹוְטִריקֹון ’ֲאִני מֹוֵסר ַנְפִׁשי‘, ֶׁשָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ְמֻחָּיב ִלְמסֹר ַנְפׁשֹו ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן. ְוָכל ִאיׁש ִמִּיְׂשָרֵאל ְמֻחָּיב לֹוַמר ַהְּבָרכֹות 
ְּבקֹול ָרם ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשְמעּו ְּבֵני ַהַּבִית אֹו ְׁשַאר ָהעֹוְמִדים ֶאְצלֹו ִויכֹוִלים ַלֲענֹות ָאֵמן, ֶׁשִּמַּלת ָאֵמן ֵעדּות הּוא ַעל ַהְּבָרָכה ֶׁשהּוא 

ֱאֶמת, ְוִאם יֹאַמר ְּבַלַחׁש הּוא ְּכמֹו ֶׁשַּמֲעִלים ְלָהִעיד ַעל ַהָּדָבר“.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ָאֵמן ַּבֲחלֹום ַהַּלְיָלה

ע טּתַ בבּבָ ה ם  מַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ַהַּל לֹום

פּפוּור סִסִ ם
ה ִראׁשֹוָנה (ב) ָרׁשָ ַמע – ּפָ ְקִריַאת ׁשְ

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


