
ים ת ַאֲחֵרי מֹות-ְקדֹׁשִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתִפַּלת ַהַּצִּדיק ְמִגָּנה ַעל ִיְׂשָרֵאל
”ַוְיַדֵּבר ה‘ ֶאל מֶֹׁשה ַאֲחֵרי מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן ְּבָקְרָבָתם ִלְפֵני 

ה‘ ַוָּיֻמתּו“ (טז א)
ִמיָתָתן  ַמְזִּכיר  הּוא  ְוָלָּמה  ֵמתּו,  ְּבִניָסן  ְּבֶאָחד  ַאֲהרֹן  ”ְּבֵני 
ְמַכֵּפר  ִּכּפּוִרים  ֶׁשּיֹום  ֶׁשְּכֵׁשם   ,ְלַלֶּמְד ַהִּכּפּוִרים?  ְּביֹום 
ִיְׂשָרֵאל“  ַעל  ְמַכֶּפֶרת  ַצִּדיִקים  ֶׁשל  ִמיָתָתן   ָּכ ִיְׂשָרֵאל,  ַעל 

(ְירּוַׁשְלִמי יֹוָמא א א).

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִחְזִקָּיה ַפייֶּבל ְפלֹויט ַרָּבּה ֶׁשל ׁשֹוְרָאן:
ַּבְּגָמָרא (ַסְנֶהְדִרין לז א) ְמֻסָּפר, ֶׁשְּלַאַחר ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵזיָרא 
ִהְתאֹוְננּו ַהִּבְריֹוִנים ֶׁשָּגרּו ִּבְׁשֵכנּותֹו: ”ַעד ַעָּתה ָחָטאנּו ְוַרִּבי 
 ֵזיָרא ָהָיה ְמַבֵּקׁש ָעֵלינּו ַרֲחִמים ִּבְתִפָּלתֹו ֶׁשֹּלא ֵנָעֵנׁש, ַא
 ַעָּתה ִאם נֹוִסיף ַלֲחטֹא, ִמי ְיַבֵּקׁש ָעֵלינּו ַרֲחִמים?!“ ּוִמּתֹו

ַמֲחָׁשָבה זֹו ָׁשבּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה.
”ְּכֵׁשם  ַהְּירּוַׁשְלִמי:  ַּכָּוַנת  ֶאת  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש  ִּדְבֵריֶהם,  ְלאֹור 
 ָּכ” ּוִוּדּוי,  ְּתׁשּוָבה  ְּבֶאְמָצעּות   – ְמַכֵּפר“  ַהִּכּפּוִרים  ֶׁשּיֹום 
ִמיָתָתן ֶׁשל ַצִּדיִקים ְמַכֶּפֶרת ַעל ִיְׂשָרֵאל“ – ִמְּפֵני ֶׁשְּמִביִנים 
ֵהם ִּכי ֵמַעָּתה ָוֵאיָל א ִיְהֶיה ִמי ֶׁשְּיַבֵּקׁש ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים, 

ּוִמּתֹו ָּכ ֵהם ָׁשִבים ִּבְתׁשּוָבה ַוֲעוֹונֹוֵתיֶהם ִמְתַּכְּפִרים.
’ִלּקּוֵטי ֶחֶבר ֶּבן ַחִּיים‘ ח“ב עמ‘ פח

ֲעִנַּית ’ָאֵמן‘ ְּבֶפַתח ַהר ַהַּבִית
”ְּבזֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש“ (טז ג)

ַרִּבי ְׁשמֹה ֶאֶבן ִויְרָגא ִמְּמגְֹרֵׁשי ְסָפַרד, ֵהִביא ְּבִסְפרֹו ’ֵׁשֶבט 
אֹודֹות  ַעל  רֹוִמי,  ִאיׁש  ִויְרׁשֹוִריׁש  ֶׁשל  ָקדּום  ֵּתאּור  ְיהּוָדה‘ 
ַהִּמְקָּדׁש  ְלֵבית  ִמֵּביתֹו  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ֶׁשל  ֲהִליָכתֹו  ַמֲעַמד 

ִלְקַראת ֲעבֹוַדת יֹום ַהִּכּפּוִרים. ֵּבין ַהְּדָבִרים ֶנֱאָמר:
ִקּיּום  ַעל  ָׁשם  ִמְתַּפְּלִלים  ָהיּו  ַהַּבִית,  ַהר  ְלֶפַתח  ”ּוְבַהִּגיָעם 
ַמְלֵכי ֵּבית ָּדִוד, ְוַאֲחֵרי ֶזה ַעל ַהּכֲֹהִנים ְוַעל ַהִּמְקָּדׁש. ְוָהָיה 
ַהּקֹול ָּכל ָּכ ָחָזק ֵמִרּבּוי ָהָעם ַּבֲענֹוָתם ’ָאֵמן‘ ַעד ֶׁשָהעֹופֹות 

ַהּפֹוְרִחים ָהיּו נֹוְפִלים ָלָאֶרץ“.
ַעל  ִלְתמַֹּה  ֵאין  ִּכי  ֵּבֵאר  ִמּמּוְנַקְטׁש  ֶאְלָעָזר‘  ’ִמְנַחת  ַּבַעל 
ָהיּו  א  ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש  א)  סג  (ְּבָרכֹות  ַהְּגָמָרא  ִמִּדְבֵרי  זֹו  ֵעדּות 
עֹוִנים ’ָאֵמן‘, ֶאָּלא: ’ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד‘. 
ֶׁשֵּכן ְלִפי ַהֶּנֱאָמר ָּבּה ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְוָהָעם א ָעְמדּו ַּבִּמְקָּדׁש, 
’ָאֵמן‘  ַלֲענֹות  ֻהַּתר  ָׁשם  ְוָלעֹוְמִדים  ַהַּבִית,  ַהר  ְּבֶפַתח  ֶאָּלא 
ֶׁשֵּכן  ָּכל  א  ַהִּמְקָּדׁש.   ִמּתֹו ִנְׁשְמָעה  ַהְּבָרָכה  ִאם  ַאף 

ַּבֵּתאּור ַהֻּמְזָּכר, ֶׁשַאף ַהְּבָרָכה ֶנֶאְמָרה ִמחּוץ ַלִּמְקָּדׁש.
’ֵׁשֶבט ְיהּוָדה‘ (מהד‘ ֵלִוין-ֶאְּפְׁשֵטין) עמ‘ קנ; ’ִּדְבֵרי ּתֹוָרה‘ מהד‘ ה‘ אֹות נח

ְנִׂשיַאת ִּתיק ַהַּטִּלית ְוַהְּתִפִּלין – ֲעבֹוָדה ִּבְפֵני ַעְצָמּה
”ּוָבא ַאֲהרֹן ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ּוָפַׁשט ֶאת ִּבְגֵדי ַהָּבד ֲאֶׁשר ָלַבׁש 

ְּבבֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְוִהִּניָחם ָׁשם“ (טז כג)
ְלהֹוִציא  ַהּכֵֹהן  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי  נֹוֲעָדה  מֹוֵעד  ְלאֶֹהל  זֹו  ְּכִניָסה 
ְּכֶׁשִּנְכַנס  ַהָקָּדִׁשים  ְּבקֶֹדׁש  ֶׁשִהְׁשִאיר  ְוַהַּמְחָּתה  ַהַּכף  ֶאת 

ְלַהְקִטיר ֶאת ַהְּקטֶֹרת (יֹוָמא ע ב, הּוָבא ְּבַרִׁש“י ָּכאן). 
נֹוֵהג ָהָיה ָהַרִּבי ַּבַעל ’ַּדְרֵכי ְּתׁשּוָבה‘ ִמּמּוְנַקְטׁש ְּבֵצאתֹו 
ֶאת  ָלֵׂשאת  ַׁשֲחִרית  ְּתִפַּלת  ְלַאַחר  ַהְּכֶנֶסת  ִמֵּבית 

ֵאָליו  ִנַּגׁש  ַּפַעם  ְּבָיָדיו.  ְלֵביתֹו  ְוַהְּתִפִּלין  ַהַּטִּלית  ִּתיק 
ָהַרִּבי:  לֹו  ָאַמר  ַּבֲעבּורֹו.  ְלֵׂשאתֹו  ּוִבֵּקׁש  ֵמֲחִסיָדיו  ֶאָחד 
ֶׁשִהְסַּתְּיָמה  ְלַאַחר  ַאף  ִּכי  ָאנּו  רֹוִאים  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ”ַּבָּפסּוק 
ְמֶלאֶכת ַהְקָטַרת ַהְּקטֶֹרת, ֶנֱחֶׁשֶבת הֹוָצַאת ַהַּכף ְוַהַּמְחָּתה 
 ,ַהַהְקָטָרה ַלֲעבֹוָדה ֲחׁשּוָבה ָּכל ָּכ ֶׁשִהְׁשַּתְּמׁשּו ָּבֶהן ְלצֶֹר
ָנֲהגּו   ְלִפיָכ ָלָבן;  ִּבְגֵדי  ִלְׁשָמּה  ִלְלֹּבׁש  ַהּכֵֹהן   ֶׁשֻהְצַר ַעד 
ִּתיק  ֶאת  ְּבַעְצִמי  ָלֵׂשאת  ְּבִמְנָהָגם  ָּדֵבק  ֲאִני  ְוַאף  ֲאבֹוַתי, 

ַהַּטִּלית ְוַהְּתִפִּלין ְלַאַחר ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה ִמְצָוָתן“.
’ִׂשיחֹות ְיָקִרים‘ אֹות נז

’ַעל ִּכּסּוי ַהָּדם ֶּבָעָפר‘
”ְוָׁשַפ ֶאת ָּדמֹו ְוִכָּסהּו ֶּבָעָפר“ (יז יג)

”ַחָּיב ְלָבֵר קֶֹדם ֶׁשְּיַכֶּסה: ’ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו ַעל 
ִּכּסּוי ַהָּדם ֶּבָעָפר‘“ (שו“ע יור“ד כח ב).

ְּבׁשֹוֶנה ִמֶּיֶתר ִּבְרכֹות ַהִּמְצוֹות ֶׁשֵאין ַמְזִּכיִרים ַּבְּבָרָכה ֶאת 
אֶֹפן ֲעִׂשַּית ַהִּמְצָוה, ִּבְבָרָכה זֹו ָאנּו ְמָפְרִטים ”ַעל ִּכּסּוי ַהָּדם 

– ֶּבָעָפר“, ַמּדּוַע?

ֵּתֵרץ ַהָּט“ז (ָׁשם ג): ַּבְּגָמָרא (ֻחִּלין פג ב) ָּדְרׁשּו ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב: 
”ְוִכָּסהּו ֶּבָעָפר“ – ְּבתֹו ֶהָעָפר. ֶׁשֵּיׁש ְלַכּסֹות ֶאת ַהָּדם ְּבָעָפר 
ַהַחִּיים  ַּבַעל  ֶאת  ִלְׁשחֹט  ֵיׁש  ְּכלֹוַמר,  ּוִמְּלַמָּטה,  ִמְּלַמְעָלה 
ּוְלַכּסֹותֹו  ְלהֹוִסיף  ַהְּׁשִחיָטה  ּוְלַאַחר  ָעָפר,  ִׁשְכַבת  ַּגֵּבי  ַעל 
ְּבִׁשְכָבה נֹוֶסֶפת ֶׁשל ָעָפר ִמְּלַמְעָלה. ְלִפי ֶזה מּוָבן ַמּדּוַע ָאנּו 
ַמְדִּגיִׁשים ְּבֻנַּסח ַהְּבָרָכה ’ֶּבָעָפר‘, ְּכֵדי ְלַכֵּון ַּבְּבָרָכה ַאף ַעל 
ִׁשְכַבת ֶהָעָפר ֶׁשהּוְכָנה ֶטֶרם ַהְּׁשִחיָטה, ֶׁשַאף ִהיא ִנְכֶלֶלת 

ַּבִּמְצָוה.

ַּבַעל ’ְּתבּואֹות ׁשֹור‘ (ָׁשם ח) הֹוִסיף ּוֵפֵרׁש זֹאת ַעל ִּפי ִּדְבֵרי 
ְיהּוָדה ְלֶאָחיו (ְּבֵראִׁשית לז כו): ”ַמה ֶּבַצע ִּכי ַנֲהרֹג ֶאת אִָחינּו 
ִמיָתתֹו“;  ֶאת  ”ְוַנֲעִלים  ַרִׁש“י:  ּוֵפֵרׁש  ָּדמֹו“,  ֶאת   ְוִכִּסינּו 
ֵמַעָּתה, ֵּכיָון ֶׁשָּמָצאנּו ַּבִּמְקָרא ’ִּכּסּוי ָּדם‘ ְּבַמְׁשָמעּות ׁשֹוָנה, 
ְלַהְדִּגיׁש  ְּכֵדי  ֶּבָעָפר‘,  ָּדם  ִּכּסּוי  ’ַעל  לֹוַמר:  ָאנּו  ְמַדְקְּדִקים 

ֶאת ַמהּות ַהִּמְצָוה – ֲעִטיַפת ַהָּדם ְּבָעָפר. 

ַהִּסָּבה ְלִעּכּוב ַהְּתִפָּלה
”ּוֶבֶגד ִּכְלַאִים ַׁשַעְטֵנז א ַיֲעֶלה ָעֶלי“ (יט יט)

ְּבֵׁשם  ִמְּׁשֵּפייָרא  ִצּיֹוִני  ְמַנֵחם  ַרֵּבנּו  ֵהִביא  ַלּתֹוָרה  ְּבֵפרּוׁשֹו 
 ַהַּקְדמֹוִנים: ”ַהּלֹוֵבׁש ַׁשַעְטֵנז ִּבְתִפָּלתֹו, ַסְנַּדְלפֹו“ן ַהַּמְלָא
ְׁשַאר  ִעם  ְּתִפָּלתֹו  ְמַקֵּבל  ֵאינֹו  ְלקֹונֹו  ְּכָתִרים  ַהּקֹוֵׁשר 
ְלרּוַח  ּכַֹח  ֶׁשּנֹוֵתן  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ְּכעֹוֵבד  לֹו  ֶׁשִּנְרֶאה  ְּתִפּלֹות, 

ַהֻּטְמָאה...“.

ַיָּפן  ְּבָגלּות  ִּבְׁשהּוָתּה  ִמיר  ִּביִׁשיַבת  ֵאַרע  ְמַעְנֵין  ה  ַמֲעֹשֶ
ַאַחד  ִנְרָאה  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ֶׁשל  ְּבִעּצּומֹו  ַהַּזַעם:  ִּבְׁשנֹות 
ֵמֲחׁשּוֵבי ַהַּתְלִמיִדים חֹוֵמק ְלֶפַתע ִמֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ּוְלַאַחר 
ַּכָּמה ַּדּקֹות ָׁשב ְּכֶׁשהּוא ָלבּוׁש ַּבֲחִליַפת יֹום חֹול ְּפׁשּוָטה 

ּוְדהּוָיה.

ַחְׁשִּתי  ַהְּתִפָּלה  ”ְּבֶאְמַצע  ַהָּבחּור:  ִסֵּפר  ֲחֵבָריו  ִלְתִמיַהת 
ִנִּסיִתי  ָיִמיָמה.  ְּכִמָּיִמים  ְּבִפי  ְׁשגּוָרה  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשֵאין  ְלֶפַתע 
 – מּוָסר  ְּבֵסֶפר  ִעַּיְנִּתי  ְמקֹוִמי,  ֶאת  ִׁשִּניִתי  יֹוֵתר,  ְלִהְתַרֵּכז 

אּוָלם ָּדָבר א הֹוִעיל.

ִּפְתאֹום ִנְזַּכְרִּתי ְּבִדְבֵרי ַה‘ִּצּיֹוִני‘ ָהֲאמּוִרים ּוִמָּיד אֹורּו ֵעיַני; 
ַהַּׁשָּבת  ֲחִליַפת  ֶאת  ָּפַׁשְטִּתי  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ִמחּוץ  ָיָצאִתי 
ִמַּׁשַעְטֵנז.  ַהְּבדּוָקה  ַהחֹל  ֲחִליַפת  ֶאת  ָלַבְׁשִּתי  ְוַתְחֶּתיָה 
ְלַאַחר ִמֵּכן ַׁשְבִּתי ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ּוִמָּיד ִהְרַּגְׁשִּתי ֵּכיַצד רּוִחי 

ָׁשָבה ֵאַלי ּוְתִפָּלִתי יֹוֵצאת ִמִּפי ַּכהֶֹגן ְּכִמָּיִמים ָיִמיָמה“.

ִלְבִדיַקת  ַהּסֹוֶרֶרת  ַהֲחִליָפה  ִנְׁשְלָחה  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ְלַאַחר 
ֻמְמֶחה, ְוָאֵכן ִנְמָצא ָּבּה ַׁשַעְטֵנז. ַוְּיִהי ְלֶפֶלא.

’ֵסֶפר ִצּיֹוִני‘; ’ֵנס ַהַהָּצָלה ֶׁשל ְיִׁשיַבת ִמיר‘ פכ“ח

ִּבְרַּכת ָהִאיָלנֹות ַעל ֲעֵצי ָעְרָלה
”ָׁשׁש ָׁשִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים א ֵיָאֵכל“ (יט כג)

ִניָסן  ְּבחֶֹדׁש   ְלָבֵר ֻמָּתר  ַהִאם  ִהְסַּתֵּפק  ֵאיֶגר  ֲעִקיָבא  ַרֵּבנּו 
ֶאת ִּבְרַּכת ָהִאיָלנֹות ַעל ִאיַלן ָעְרָלה ַהְּמַלְבֵלב, ֶׁשֲהֵרי ֻנַּסח 
ַהְּבָרָכה הּוא: ”ּוָבָרא ּבֹו... ְוִאיָלנֹות טֹוִבים ְלַהּנֹות ָּבֶהם ְּבֵני 

ָאָדם“, ּוֵפרֹות ָעְרָלה ֲאסּוִרים ַּבֲהָנָאה.

ִעּמֹו:  ְוִנּמּוקֹו  ְוַטֲעמֹו  זֹאת,  ְלַהִּתיר  ָנָטה  ִמְּטִׁשיִּבין  ַהָּגאֹון 
 ַהְּבָרָכה ִמְתַיֶחֶסת ְלכַֹח ַהִהְתַחְּדׁשּות ֶׁשָּטַבע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ָּבִאיָלנֹות ֵלָהנֹות ָּבֶהם ְּבֵני ָאָדם, ָמה ַּגם ֶׁשַאף ֵמִאיָלן ֶזה 

ֲעִתיִדים ְּבֵני ָהָאָדם ֵלָהנֹות ִעם ּתֹם ְׁשנֹות ָהָעְרָלה.

(ַמֲעֵׂשר  ַהִּמְׁשָנה  ִּדְבֵרי  ֶאת  ַהָּגאֹון  ֵהִביא  ִלְדָבָריו  ִּכְרָאָיה 
ֵיׁש  ֶהְפֵקר,   – ֻּכָּלם  ֶׁשַהֵּפרֹות  ַהְּׁשִמיָטה  ִּבְׁשַנת  ִּכי  א)  ה  ֵׁשִני 

ְלַסֵּמן ֶאת ֲעֵצי ָהָעְרָלה ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיָּכְׁשלּו ְּבֵני ָאָדם ַּבֲאִכיַלת 
ִאם  ָעְרָלה,  ִאיַלן  ַעל   ְלָבֵר ֶׁשָאסּור  נֹאַמר  ְוִאם  ֵּפרֹוֵתיֶהם; 
ֵּכן ַאף ְּבֶיֶתר ַהָּׁשִנים ָהָיה ָצִרי ְלַסֵּמן ֶאת ִאיָלנֹות ָהָעְרָלה, 

ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיָּכְׁשלּו ָהעֹוְבִרים ְוָׁשִבים ְּבִאּסּור ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה.
ַהָּגהֹות רעק“א או“ח רכו א; ׁשּו“ת ’ּדֹוֵבב ֵמיָׁשִרים‘ ח“ג סי‘ ה

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
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ַמְּטַרת ָהִאיָלנֹות ְוַהַּמֲאָכִלים
”ְוִכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶּתם ָּכל ֵעץ ַמֲאָכל“ (יט כג)

ֵּתַבת ’ַמֲאָכל‘ ְוַאף ֵּתַבת ’ִאיָלן‘ ִהָּנן ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ָאֵמן‘. 
ִיְצַמח  ִּכי  זֹוֶכה  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ַעל  ֶׁשַהַּמְקִּפיד  ְלַלְּמֵדנּו 
’ִאיָלן ֶׁשל ַמֲאָכל‘ ַּבֲאֻחָּזתֹו – ַּפְרָנָסתֹו ִּתְהֶיה ְמצּוָיה 
ַמְּטַרת  ִעַּקר  ִּכי   ִמָּכ ִלְלֹמד  ֵיׁש  עֹוד  ְּבֶרַוח.  לֹו 
ְּכֵדי  הּוא  ְּבעֹוָלֵמנּו,  ְוַהַּמֲאָכִלים  ַהֵּפרֹות  ְּבִריַאת 
ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתם נּוַכל ְלַהְרּבֹות ִּבְבָרכֹות ּוַבֲעִנַּית ’ָאֵמן‘.
’ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם‘ כא

ָרֵזי ֱאמּוִנים
א
ִּבי 
 ַא
ָרֵזיּתֹו

ְוַהַּמֲא ילנֹות

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

”ַהּׁשֹוֵמַע ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשְּמָבֵר ֵאיֶזה ְּבָרָכה, ֲאִפּלּו א ָׁשַמע ָּכל 
ֶׁשעֹוִׂשין  ְּכֶׁשּׁשֹוֵמַע  ַּגם  ָאֵמן...  ַלֲענֹות  ַחָּיב   – סֹוָפּה  ֶאָּלא  ַהְּבָרָכה 
ִמי ֶׁשֵּבַר ְלֶאָחד, ָנכֹון ַלֲענֹות ָאֵמן, ּוַבֶּזה ְמַקֵּים ִמְצַות ’ְוָאַהְבָּת 

ְלֵרֲע ָּכמֹו‘ ְוָלֵכן עֹוִנין ָאֵמן ַאַחר ָהַרֲחָמן“ (’ָערּו ַהֻּׁשְלָחן‘ רטו א).

ָאֵמן. ַאֲהַבת ה‘ ְוַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל. 
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ֶמְנֶּדל  ְמַנֵחם  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרִּבי  ָהָיה  ָידּוַע 
ּוִבְדֵבקּותֹו  ַהֻּמְפָלָאה  ְּבִצְדקּותֹו  ֵמִריָמנֹוב 
ַמֲעלֹוָתיו  ֶיֶתר  ּוֵבין  ְלבֹוְראֹו,  ַהֻּמְחֶלֶטת 
ַאף  ְּתִפָּלתֹו.  ְּבכַֹח  ִּבְמֻיָחד  נֹוַדע  ַהִּנְׂשָּגבֹות 
 ִסּפּור ִהְתָקְרבּותֹו ְלַרּבֹו ַהָּקדֹוׁש, ַרִּבי ֱאִליֶמֶל
ֶׁשָּנָׂשא,  ִנְרֶּגֶׁשת  ִּבְתִפָּלה  ִהְתִחיל  ִמִּליֶז‘ְנְסק, 
ַמֲעָמד  ְּבאֹותֹו  ְּבִלּמּודֹו.  ֶׁשִהְתַקָּׁשה  ְלַאַחר 
ָיִאיר  ִּכי  ַּבְּמרֹוִמים  ַהּׁשֹוֵכן  ִלְפֵני  ִהְתַחֵּנן  הּוא 
ֶאת ֵעיָניו ְּבִלּמּודֹו, ַעד ֶׁשִּנְרַּדם ִמּתֹו ְּתִפָּלתֹו. 
 ֱאִליֶמֶל ר‘  ָהַרִּבי  ַעל  ְלָפָניו  ִהְצִּביעּו  ַּבֲחלֹומֹו 
ְּכִמי ֶׁשֶאְצלֹו יּוַכל ִלְמצֹא ַמֲעֶנה ְלָכל ְסֵפקֹוָתיו. 
ר‘  ְּבַרִּבי  ֶמְנֶּדל  ַרִּבי  ָּדַבק   ָוֵאיָל ֶזה  ִמּיֹום 

ֱאִליֶמֶל ולא ָמׁש ֵמֲחֵצרֹו ַעד יֹום ְּפִטיָרתֹו.

ֵעדּות ֻמְפָלָאה ִנְׁשְמָעה ְלָיִמים ִמִּפיו ַעל אֹודֹות 
ּכַֹח ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ַרּבֹו ַהָּגדֹול, ְּכֶׁשָאַמר: ”ֵמֲאחֹוֵרי 
ֶׁשל  ְּפִטיָרתֹו  ֶׁשִּלְפֵני  ְמֻסָּים,  ְוִריד  ַקָּים  ָהֹאֶזן 
ֲאִני  ֵמִעיד  ִמְּמקֹומֹו;  ְוקֹוֵפץ  הּוא  ִנְרָעד  ָאָדם, 
ֶנֱאָמָנה ִּכי ֵאֶצל ָהַרִּבי ר‘ ֱאִליֶמֶל ָהָיה ְוִריד ֶזה 
ֶׁשָהָיה  ְּבֵעת  ְּפָעִמים,  ָׁשלֹוׁש  יֹום  ְּבָכל  קֹוֵפץ 

ִמְתַּפֵּלל ’ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה‘“...

ָהיּו  ְרִגיִלים  ֶמְנֶּדל  ְמַנֵחם  ַרִּבי  ֶׁשל  ּדֹורֹו  ְּבֵני 
ְּבִׂשיחֹוָתיו  ַּבֲאֶׁשר  ַהְּתִפָּלה‘,  ְּכ‘ַעּמּוד  ְלַכּנֹותֹו 
ֶאת  ְלַהֲחִזיר  ְמאֹד  ַעד  ְוָטַרח  ָיַגע  ּוִבְדָרׁשֹוָתיו 
ֲעֶטֶרת ְקֻדַּׁשת ַהְּתִפָּלה ְלָיְׁשָנּה, ְוַאף הּוא ָהָיה 
ָנֶאה ּדֹוֵרׁש ְוָנֶאה ְמַקֵּים. ְלכַֹח ְּתִפָּלתֹו ַהֻּמְפָלא 
ְוגֹוִיים  ְיהּוִדים  ָהָאֶרץ,  יֹוְׁשֵבי  ָּכל  ֵּבין  ֵׁשם  ָיָצא 
ֶׁשְּיַבֵּקׁש  ְּכֵדי  ְלִפְתחֹו  ִׁשֲחרּו  ֲאֶׁשר  ְּכֶאָחד, 

ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים ֶׁשִּיָּוְׁשעּו ִמָּצָרָתם.

רֹאׁש  ְּבֶעֶרב  ְּפִטיָרתֹו,  ְלַאַחר  ֲאֻרּכֹות  ָׁשִנים 
ֶאת  ֶׁשָּפַקד  ַהֲהמֹוִנים  ְקַהל  ֻהְפַּתע  ַהָּׁשָנה, 
ֶׁשִהְתָקְרָבה  ֲהדּוָרה  ֶמְרָּכָבה  ִלְראֹות  ִקְברֹו 
ַהֶּקֶבר  ִמְתַחם  ֶאל  ּוְבִפְתאֹוִמּיּות  ִּבְׁשָעָטה 
ִּבְצָעִדים  ָיַרד  ּוִמּתֹוָכּה  ְּבַאַחת,  ֶׁשֶּנֶעְצָרה  ַעד 
ְמדּוִדים ָהָאִציל ַהּפֹוָלִני ַהּנֹוָדע, ַמר ָּדרֹוְבְסִקי.

ְּכָבר  נֹוָדע,  ּפֹוָלִני  ְוִגּבֹור  סֹוֵפר  ָּדרֹוְבְסִקי,  ַמר 
ָהָיה ֵּבן ְלַמְעָלה ִמְּׁשמֹוִנים ָׁשָנה ְּבאֹוָתּה ָהֵעת, 
ְמדּודֹות  ְּכֶׁשָּפַסע  ְּבִהְׁשָּתאּות  ָעַקב  ְוַהָּקָהל 
ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֵני  ְּבִלּוּוי  ַהָּקדֹוׁש  ַהִּצּיּון  ְלֵעֶבר 
 ְּבָסמּו ַהָּלה  ֶנֱעַצר  ְלַבּסֹוף  ַמֲעִריָציו.  ּוְקַהל 
ַּגֵּבי  ַעל  ֵהִניָחּה  ִמִּכיסֹו,  ִּפְתָקה  הֹוִציא  ְלִצּיּון, 
ְּתִפָּלה  ִמְסָּפר  ַּדּקֹות   ְּבֶמֶׁש ְוָנָׂשא  ַהֶּקֶבר, 

ֲחִריִׁשית.

ִמֶּׁשִּסֵּים ּוָפָנה ָלׁשּוב ְלֶמְרַּכְבּתֹו, א ָיכֹול ָהָיה 
ַסְקָרנּותֹו,  ֶאת  ִלְכּבֹׁש  ַהָּקָהל,  רֹאׁש  ֵליּב,  ַרִּבי 
ְוהּוא ָּפָנה ֵאָליו ּוִבֵּקׁש ְלָהִבין ִמְּפֵני ָמה ִהְטִריַח 
ֶׁשל  ִקְברֹו  ֶאת  ִלְפקֹד  ַהָּיִׁשיׁש  ָהָאִציל  ַעְצמֹו 

ָהַרִּבי ַהְּיהּוִדי.

ָׁשַקע  ָהָאִציל,   ִהְתַחֵּי ַהַּבָּקָׁשה  ְלֶׁשַמע 
ְּבִזְכרֹונֹוָתיו ְוֵהֵחל ְלַסֵּפר:

ְׁשמֹוֶנה  ֶּבן  ְלהֹוַרי,  ָהִייִתי  ְוָאהּוב  ָיִחיד  ”ֵּבן 
ָׁשִנים ִּבְלַבד. ְּביֹום ָּבִהיר ֶאָחד ָחִליִתי ְּבַמֲחָלה 
ֲאנּוָׁשה ְוִהַּגְעִּתי ַעד ַׁשֲעֵרי ָמֶות. ִאִּמי ַהְּמנּוָחה 
ּוִבְּקָׁשה  ּוִמְּכֵאב  ִמַּצַער  ַנְפָׁשּה  ֶאת  ָיְדָעה  א 
ַלֲעׂשֹות ְּכָכל ְיָכְלָּתּה ְּכֵדי ֶׁשֶאְתַרֵּפא ִמַּמֲחָלִתי, 
ּוְלֵׁשם ָּכ ִהיא א ָחְסָכה ָּכל ָממֹון ֶׁשָּבעֹוָלם; 
ֻהְזֲעקּו  ּפֹוִלין  ַקְצוֹות  ִמָּכל  ָהרֹוְפִאים  טֹוֵבי 
ְלִמָּטִתי ּוְבָדקּוִני ֲאֻרּכֹות, ַא ִּתְקָוה א ָהְיָתה 
ָהיּו  ְוַחַּיי  ְוִהְתַּגְּבָרה,  ָהְלָכה  ַמֲחָלִתי  ְּבִפיֶהם. 

ְּתלּוִיים ִמֶּנֶגד.

ִהיא  ִאִּמי.  ֶׁשל  ְּבָיֶדיָה  נֹוְתרּו  א  ַרּבֹות  ְּבֵררֹות 
ְּבֵיאּוׁש.  ָמָרה  ִלְזעֹק  ְוֵהֵחָּלה  ִמֵּביֵתנּו  ָיְצָאה 
אּוַלי יֹוִאיל ֵאי ִמי ִמן ָהעֹוְבִרים ְוָׁשִבים ִלְמצֹא 

ָמזֹור ְלַמֲחָלִתי.

ַהְּזָעקֹות ִהִּגיעּו ְלָאְזֶניָה ֶׁשל ַאַחת ִמְּׁשֵכנֹוֵתינּו, 
ִמֲהָרה  ְוִהיא  ְמֻפְרָסם,  ּפֹוָלִני  ָאִציל  ֶׁשל  ִּבּתֹו 

ִלְפנֹות ְלִאִּמי ְּכֶׁשַרְעיֹון ְמקֹוִרי ְּבִפיָה:

ָהִראׁשֹון  מֹוָׁשבֹו  (ְמקֹום  ְּפִריְׁשִטיק  ’ָּבֲעָיָרה 
ַהּנֹוָדע  ְוָקדֹוׁש,  ָּגדֹול  ַרִּבי  ָּגר  ֶמְנֶּדל)  ַרִּבי  ֶׁשל 
ַלֲעזֹר  ִמי יֹוֵדַע? אּוַלי הּוא יּוַכל  ְּכַבַעל מֹוֵפת. 

.‘...ּוְלַהִּציל ֶאת ַחֵּיי ְּבֵנ ָל

ִמָּיד  ְלֶרַגע.  ַאף  ִהְמִּתיָנה  א  ַהְּיָקָרה  ִאִּמי 

ַלּסּוִסים  ָהֲעָגָלה  ֶאת  ִלְרּתֹם  ָלַרָּכב  הֹוְרָתה 
ָאְרָכה   ַהֶּדֶר ִלְּפִריְׁשִטיק.  ִעָּמּה  ַיַחד  ְוָלֵצאת 
ָהָיה  ְמֻדָּבר  ִּכי  ְוָהֻעְבָּדה  ָׁשעֹות,  ִּכְׁשמֹוֶנה 
ַרק  ָעֶליָה.  ֵהֵקָּלה  א  ְוסֹוֵער  ָחְרִּפי  ְּבַלְיָלה 
ְּבָׁשָעה ָחֵמׁש ִלְפנֹות ּבֶֹקר ֶׁשל יֹום ֲחִמִּׁשי ִנְּצָבה 

ִאִּמי ְּבֶפַתח ֵּביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנֶּדל.

ַעל ַאף ַהָּׁשָעה ַהֻּמְקֶּדֶמת ְּכָבר ָרַחׁש ֵּביתֹו ֶׁשל 
ָהַרִּבי ְּפִעילּות; ִּכְבָכל ָׁשבּוַע ָׁשְקדּו ַהְּמָׁשְרִתים 
ָהִעיר.  ֲעִנֵּיי  ַּבֲעבּור  ַחּלֹות  ֲאִפַּית  ַעל  ְּבֵביתֹו 
ֶהָחֵצר  ְּבֶפַתח  ֶׁשֶּנֶעְצָרה  ַהֲהדּוָרה  ָהֲעָגָלה 
ֶׁשל  ִלָּבם  ְּתשֹּוַמת  ֶאת  ִמָּיד  ֵאֶליָה  ֵהֵסָּבה 
ַהְּמָׁשְרִתים, ְוֶאָחד ֵמֶהם ִמֵהר ְלָבֵרר ֶאת ְרצֹוָנּה 

ֶׁשל ִאִּמי.

ִאִּמי ֵהִׁשיָבה ִּכי ְמַבֶּקֶׁשת ִהיא ִלְראֹות ּוְלַחּלֹות 
ֶאת  ְלַהֲעִביר  ִמֵהר  ַהְּמָׁשֵרת  ָהַרִּבי.  ְּפֵני  ֶאת 
ַּבָּקָׁשָתּה, ַא ָהַרִּבי ֵהִׁשיב ִּכי יּוַכל ְלַקְּבָלּה ַרק 

ְּבָׁשָעה ֵּתַׁשע, ְלַאַחר ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית.

ִאִּמי ִהְמִּתיָנה ְּבחֶֹסר ַסְבָלנּות, ּוִמֶׁשִּּנְכְנָסה סֹוף 
סֹוֵער.  ִּבְבִכי  ָּפְרָצה  ָהַרִּבי,  ֶׁשל  ְלַחְדרֹו  סֹוף 
ּוִבֵּקׁש  ִהְרִּגיָעּה  ְרהּוָטה  ּפֹוָלִנית  ֶׁשִּדֵּבר  ָהַרִּבי 
ֵּתאּוֶריָה  ְלנַֹכח  ִלָּבּה.  ַעל  ֲאֶׁשר  ֶאת  ִלְׁשמַֹע 
ֵמִבין  ְּכֵאינֹו  ָיָדיו  ָהַרב  ָּפַכר  ִאִּמי,  ֶׁשל  ַהָּקִׁשים 
ֲאִני  קֹוֵסם  ְוִכי  ֵאַלי?  ָּבאת  ’ּוַמּדּוַע  ְוָאַמר: 
ֶׁשאּוַכל ְלָהִביא ָמזֹור ְלֶיֶלד ֶׁשֶּזה ִמְּכָבר נֹוֲאׁשּו 

ָהרֹוְפִאים ַהְּבִכיִרים ְּביֹוֵתר ֵמַחָּייו?‘

ֶאָּלא ֶׁשִאִּמי א ִוְּתָרה ְוֵהִׁשיָבה ֶנְחָרצֹות: ’ָּבאִתי 
ָהָאָדם  ַאָּתה  ִּכי  יֹוַדַעת  ֶׁשִהְנִני  ִמּׁשּום   ֵאֶלי
ַהָּקרֹוב ְּביֹוֵתר ֶלֱאִקים ְּבאַֹרח ַחָּייו ּוְבַהְנָהָגתֹו, 
 ִיְׁשַמע ִלְתִפָּלְת ּוְבטּוָחה ֲאִני ִּכי ְּבֶהְתֵאם ְלָכ

יֹוֵתר ִמֶּׁשָהָיה ׁשֹוֵמַע ְלָכל ָאָדם ַאֵחר...‘.

ֶׁשל  ָּפָניו  ִהְרִצינּו  ַהְּתִמיָמה  ַהְּתׁשּוָבה  ְלֶׁשַמע 
ְלִהְתַּפֵּלל  ְוֵהֵחל  ָזִוית  ְלֶקֶרן  ָּפַרׁש  הּוא  ָהַרִּבי. 
ְּבַלַהט ֶׁשל קֶֹדׁש ְּכַדְרּכֹו, ַעד ֶׁשָּכל ּגּופֹו ִנְׁשַטף 
ֵזָעה. ִמן ַהַּצד ָעְמָדה ִאִּמי ְוָצְפָתה ְּבִהְתַרְּגׁשּות 

ַּבַּמֲחֶזה ַהַּמְפִעים.

ָהַרִּבי,  ֶׁשל  ְּתִפָּלתֹו  ִנְמְׁשָכה  ָׁשעֹות  ָׁשלֹוׁש 
ְּכֶׁשִעם ִסּיּוָמּה, ִצְלצּול ְׁשעֹון ָהאֹוְרלֹוִגין הֹוָרה 
ָהַרִּבי  ִהְפָנה  ָאז  אֹו  ֶעְׂשֵרה.  ְׁשֵּתים  ַהָּׁשָעה  ַעל 
ְּבִדּיּוק  זֹו  ’ְּבָׁשָעה  ְוָאַמר:  ִאִּמי  ְלֵעֶבר  ָּפָניו  ֶאת 
עֹוד  ְלִהְׁשַּתֵּפר  ָעִתיד  ַמָּצבֹו  ַלֶּיֶלד.  הּוַטב 
ָהִביִאי  ְלַגְמֵרי,  ְוִלְכֶׁשַּיְבִריא  ַהְּקרֹוִבים,  ַּבָּיִמים 

אֹותֹו ֵאַלי ְלַמַען ֲאָבְרֵכנּו‘.

ֻהְפְּתָעה  ְוא  ְלֵביָתּה  ָלׁשּוב  ִמֲהָרה  ִאִּמי 
ַהָּקדֹוׁש  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ֶׁשְּדָבָריו  ְּכֶׁשָּׁשְמָעה 
ִהְתַקְּימּו ִּבְמֻדָּיק; ְּבָׁשָעה ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ְּבִדּיּוק, 
ָּכ ֵהִעידּו ָהרֹוְפִאים, ֵהֵחל ַהֶּצַבע ָלׁשּוב ְלָפַני, 
ּוִבַּקְׁשִּתי  ִּפי  ֶאת  ָּפִציִתי  ֻּכָּלם  ּוְלַתְדֵהַמת 

ִלְׁשּתֹות ַמִים.

ָּכ, ְּכָכל ֶׁשָחְלפּו ַהָּׁשעֹות ְוַהָּיִמים ָהַל ַמָּצִבי 
ָמה  ְזַמן  ָחְלִיי.  ִמִּמַּטת  ֶׁשַּקְמִּתי  ַעד  ְוִהְׁשַּתֵּפר 
ְלַאַחר ִמֵּכן ִקְּיָמה ִאִּמי ֶאת ַהְבָטָחָתּה ְוֵהִביָאה 
ָיִמים,  ַּבֲאִריכּות  ֵּבְרַכִני  ֲאֶׁשר  ָלַרִּבי  אֹוִתי 
ִּבְנִדיבּות  ַלְּיהּוִדים  ֶאְתַיֵחס  ְיֵמי  ֶׁשָּכל  ּוִבְּקַׁשִני 

ּוְברַֹחב ֵלב“. 

”ֵמָאז ְוַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה“, ִסֵּים ָהָאִציל ְוָאַמר, 
”ִמְׁשַּתֵּדל ֲאִני ְלַסֵּיַע ִליהּוֵדי ּפֹוִלין ְּכָכל ְיָכְלִּתי, 
ָהַרִּבי  ֶׁשל  ִקְברֹו  ֶאת  ִלְפקֹד  ֲאִני  ַמְקִּפיד  ְוַאף 
ְלַיד  ְּתִפָּלה  ְוָלֵׂשאת  ְלַפַעם  ִמַּפַעם  ַהָּקדֹוׁש 

ִצּיּונֹו“.

ַמְרּכּוס,  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ַהּנֹוָדע,  ַהֲחִסיִדי  ַהחֹוֵקר 
ְמַסֵּפר ִּכי ִהִּגיַע ְלָיָדיו ַהִּפְתָקה ֶׁשִהִּניַח ָהָאִציל 
 ְוָכ ֵמִריָמנֹוב,  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ִקְברֹו  ַעל  ָּדרֹוְבְסִקי 
ַאְבָרָהם  ִנְׁשמֹות  ”ִהְתַּפְּללּו,  ָּבּה:  ָּכתּוב  ָהָיה 
ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ְּבַעד ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ַהָּמנֹוַח ֶמְנֶּדל 
ִלְפֵני  ְּכָבר  ִנַּצְבָּת  ִאם  ֶמְנֶּדל,  ְוַאָּתה  טֹוְרם. 
ַהִּנְדָּכִאים  ָהַעִּמים  ְּבַעד  ִהְתַּפֵּלל  ַהָּכבֹוד,  ִּכֵּסא 
ְיָלַדי  ְּבַעד  ַּבֲעִדי,  ִהְתַּפֵּלל  ּוּפֹוִלין.  ִיְׂשָרֵאל 

ּוְנָכַדי. ִמִצּ‘יְסַלב ֶּבן ִויְקטֹוְרָיה“.
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ְּתִפָּלה ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש
ֲעבֹוַדת  ַהּקֹוֵדם,  ַּבַּמֲאָמר  ֶׁשִהְתָּבֵאר  ְּכִפי 
ַהְּתִפָּלה ִהיא ְּבֶגֶדר 'ֲעבֹוַדת ַהֵּלב' – ִהיא ֵאיָנּה 
ֶאָּלא  ֵמַהֶּפה,  ַהֵּתבֹות  ְּבהֹוָצַאת  ִמְסַּתֶּכֶמת 
ִמְּלַבד   .ְלָכ ַהִּנְלֵוית  ַהֵּלב  ַּכָּוַנת  הּוא  ִעָּקָרּה 
'ֲעבֹוַדת  ְוִהיא  נֹוֶסֶפת,  ַמְדֵרָגה  ָּבּה  ֵיׁש  זֹאת, 
ְמקֹומֹות  ְוַכָּמה  ְּבַכָּמה  ָמִצינּו  ְוָאֵכן,  ַהֶּנֶפׁש'. 
ֶׁשִּיֲחסּו ֶאת ַהְּתִפָּלה ְל'ֶנֶפׁש', ְּכִפי ֶׁשָאְמָרה ַחָּנה 
ה'",  ִלְפֵני  ַנְפִׁשי  ֶאת   ָֹוֶאְׁשּפ" טו):  א  א'  (ְׁשמּוֵאל 
ִּבְתִהִּלים:  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ָאַמר  ְוֵכן 
ַנְפִׁשי  "ַהְלִלי  ְועֹוד),  א  (קג  ה'"  ֶאת  ַנְפִׁשי  "ָּבְרִכי 

ֶאת ה'" (קמו א).
ִהיא  ַהְּתִפָּלה  טו):  (ב  ַהַחִּיים‘  ַה‘ֶּנֶפׁש  ֵּבֵאר 
ֶנֶפׁש   – ֶׁשַּבָּקְרָּבנֹות  ְּכִפי  ַהָּקְרָּבנֹות:  ִּבְמקֹום 
ָהָאָדם,  ְּבַעד  ְמַכֶּפֶרת  ְלַמְעָלה  ָהעֹוָלה  ַהָּקְרָּבן 
ָּכ ַּבְּתִפָּלה – ֶהֶבל ִּדּבּור ָהָאָדם [ַהָּבא ִמּׁשֶֹרׁש 
ז)  ב  (ְּבֵראִׁשית  אּוְנְקלֹוס  ֶׁשִּתְרֵּגם  ְּכִפי  ַנְפׁשֹו, 
ְמַמְלָלא“]  ”ְלרּוַח   – ַחָּיה“  ְלֶנֶפׁש  ָהָאָדם  ”ַוְיִהי 
עֹוֶלה  ְלַמְעָלה ְוגֹוֵרם לֹו ְלַדֵּבק ֶאת ּגּופֹו ְוַנְפׁשֹו 

ְּבקֹונֹו.
ֶׁשֵּכן  ִהיא,  ְּגדֹוָלה  ֲעבֹוָדה  זֹו,  ֲעבֹוָדה 
ְּבֶאְמָצעּוָתּה ַמֲעֶלה ָהָאָדם ֶאת ַה‘ֶּנֶפׁש‘, ֶׁשִהיא 
ּכַֹח ַּגְׁשִמי ַהְּמַחֵּבר ֵּבין ִנְׁשָמתֹו ְלגּופֹו, ּוְמַדֵּבק 
ְלַגֶּביָה  ֶנֱאָמר   ְלִפיָכ  .ִיְתָּבַר ְּבבֹוְראֹו  אֹוָתּה 
ָּבּה  ְלַהִּׂשיג  ְּכֵדי  ִּכי  ַנְפְׁשֶכם‘,  ’ּוְבָכל  ָלׁשֹון: 
ַּדְרַּגת ְׁשֵלמּות ָצִרי ָהָאָדם ְלַסֵּלק ִמּגּופֹו קֶֹדם 
ֶאת  ּוְלַיֵחד  ַּגְׁשִמי,  ְוַתֲענּוג  ַּתֲאָוה  ָּכל  ַהְּתִפָּלה 

ּכֹחֹות ּגּופֹו ְוַנְפׁשֹו ַא ְוַרק ַלֲעבֹוַדת ה‘.

ֲאִפּלּו הּוא נֹוֵטל ֶאת ַנְפְׁשֶכם
ֶׁשֶּנֱאָמר   ‘ַנְפְׁש ’ּוְבָכל  ִצּוּוי  ַמְׁשָמעּות  ֶאת 
א):  נד  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ֵּבֲארּו  ִראׁשֹוָנה  ְּבָפָרָׁשה 
ְּבַוַּדאי  ְוָאְמָנם,   .“ַנְפְׁש ֶאת  נֹוֵטל  הּוא  ”ֲאִפּלּו 
ֵאין ְלַהְכִליל ֶאת ַהְּתִפָּלה ִעם ְׁשלֹוׁש ָהֲעֵברֹות 
 ַא ַיֲעבֹר“,  ְוַאל  ”ֵיָהֵרג  ִנְפָסק:  ֶׁשְּלַגֵּביֶהן 
ִּבְתִפָּלה  ַאף  ָהֲאמּוִרים,  ַהַחִּיים‘  ַה‘ֶּנֶפׁש  ְּכִדְבֵרי 
 ְּבָכ  – ֶנֶפׁש‘  ’ְמִסירּות  ֶׁשל  ַמְדֵרָגה  ַׁשֶּיֶכת 
ָמִצינּו   ָּכ ְּבקֹונֹו.  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ָהָאָדם  ֶׁשְּמַדֵּבק 
ְּתִפָּלָתם  ֶׁשְּבֵעת  ַרִּבים  ֱאֶמת  ַצִּדיֵקי  ַעל  ַאף 
 ַאֲהַבת ה‘ ְּבִלָּבם, ַעד ֶׁשִּמּתֹו ִהְתַרְּבָתה ָּכל ָּכ
ִהִּגיעּו  ְּבבֹוְרָאּה,  ְלִהָּדֵבק  ַנְפָׁשם  ֶׁשָחְׁשָקה 
ֶׁשָּפְרָחה  ְוִכְמַעט  ַהַּגְׁשִמּיּות  ִהְתַּפְּׁשטּות  ִליֵדי 

ִנְׁשָמָתם ִמּגּוָפם.
ָהַרב  ָהָיה  ַצִּדיִקים  אֹוָתם  ֶׁשֵּבין  ֵמַהְּמֻפְרָסִמים 
ֶׁשָהָיה  ִמַּצאְנז  ַחִּיים‘  ’ִּדְבֵרי  ַּבַעל  ַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשל  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות  ִּבְתִפָּלתֹו  קֹונֹו  ֶאת  עֹוֵבד 
ַמָּמׁש, ְוַאף ַעל ַמֵּצַבת ָקְדׁשֹו ֶנֱחַרת: ”ֲעבֹוָדתֹו 
ְוַנְפׁשֹו  ַלה‘,  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות  ָהְיָתה  ּוְתִפָּלתֹו 
ַמְעָלה“.  ִמַּׂשְרֵפי  ְּכַחד  ַמָּמׁש  ְליֹוְצרֹו  ָּדבּוק 
ְּכֶׁשִּנְׁשַאל ַּפַעם ְּבֶאְמָצעּות ֶאָחד ִמְּמקָֹרָביו ַעל 
ְּדַבר ָמה ֶׁשָעִתיד ָהָיה ַלֲעׂשֹות ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה, 
ֶאְפָׁשר  ֵּכיַצד  ֵמִבין  ”ֵאיֶנִּני  ְוָאַמר:  ִהְׁשּתֹוֵמם 
ֲעַדִין  ַהְּתִפָּלה  ֲהא  ֶׁשָּכֵאּלּו.  ָּתְכִנּיֹות  ְלַתְכֵנן 
ְּבגּוֵפנּו  ִּתָּוֵתר  ַנְפֵׁשנּו  ִאם  יֹוֵדַע  ּוִמי  ְלָפֵנינּו, 

ְלַאֲחֶריָה...“
ְמֻסָּפר  ִמְּסְטֶרִליְסק  אּוִרי  ַרִּבי  ’ַהָּׂשָרף‘  ַעל  ַאף 
ִמְּבֵני  ִנְפָרד  ָהָיה  ַהְּתִפָּלה  ִלְפֵני  יֹום  ְּבָכל  ִּכי 
ַהּנֹוְגִעים  ׁשֹוִנים  ִצּוּוִיים  ָלֶהם  ּומֹוֵסר  ֵּביתֹו 
אּוַלי  יֹוֵדַע  ִמי  ִּכי  ְּבַהְטִעימֹו  ְּפִטיָרתֹו,  ְלַאַחר 
ִיְזֶּכה ִלְמסֹר ַנְפׁשֹו ִּבְתִפָּלתֹו (’ְּבַחְצרֹות ַהַחִּיים‘ לה, 

עמ‘ לד; ָׁשם לז עמ‘ לב).

ּוֵבֵאר  הֹוִסיף  ֵעֶקב)  ָיפֹות‘  (’ָּפִנים  ַהַהְפָלָאה‘  ’ַּבַעל 
ֶאת  נֹוֵטל  הּוא  ”ֲאִפּלּו  ַהִּצּוּוי:  ַמְׁשָמעּות  ֶאת 
ֶׁשָאְמרּו  ָמה  ִּפי  ַעל  ַלְּתִפָּלה,  ְּבַיַחס   “ַנְפְׁש
ֻמַּנַחת  ַחָּדה  ֶחֶרב  ”ֲאִפּלּו  א):  י  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא 
ִמן  ַעְצמֹו  ִיְמַנע  ַאל  ָאָדם  ֶׁשל  ַצָּוארֹו  ַעל 
’ּוְבָכל  ַּבֵּתבֹות  ַהּתֹוָרה  ָרְמָזה   ּוְלָכ ָהַרֲחִמים“. 
נֹוֵטל  ֶׁשהּוא  ’ְּבָׁשָעה  ֶׁשֲאִפּלּו  לֹוַמר  ַנְפְׁשֶכם‘, 
ֶאת ַנְפְׁשֶכם‘ – ְּכֶׁשֶחֶרב ַחָּדה ֻמַּנַחת ָחִליָלה ַעל 
ַצָּואְרֶכם, ַאל ִתָּּמְנעּו ִמְּלַבֵּקׁש ַרֲחִמים ַּבְּתִפָּלה.

ֲאִני מֹוֵסר ַנְפִׁשי
ָּכאן ַהָּמקֹום ְלַצֵּין ֶאת ָמה ֶׁשָּכְתבּו ַהַּקְדמֹוִנים 
(’ֵסֶפר ַהַּגן‘ ְליֹום י“א): ”ָּכל ִאיׁש ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשּׁשֹוֵמַע 

ֲאִפּלּו  ָאֵמן,  ַלֲענֹות  ְמֻחָּיב  ִמִּיְׂשָרֵאל  ַהְּבָרָכה 
’ָאֵמ“ן‘  ְוִסיָמן:  ִמָּקָטן...  אֹו  ֵמִאָּׁשה  ׁשֹוֵמַע 
ֶאָחד  ֶׁשָּכל   – ַנְפִׁשי‘  מֹוֵסר  ’ֲאִני  נֹוְטִריקֹון: 
ָאֵמן.  ֲעִנַּית  ַעל  ַנְפׁשֹו  ִלְמסֹר  ְמֻחָּיב  ִמִּיְׂשָרֵאל 
ְוָכל ִאיׁש ִמִּיְׂשָרֵאל ְמֻחָּיב לֹוַמר ַהְּבָרכֹות ְּבקֹול 
ָרם ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשְמעּו ְּבֵני ַהַּבִית אֹו ְׁשַאר ָהעֹוְמִדים 
ֶאְצלֹו ִויכֹוִלים ַלֲענֹות ָאֵמן, ֶׁשִּמַּלת ָאֵמן ֵעדּות 
יֹאַמר  ְוִאם  ֱאֶמת,  ֶׁשהּוא  ַהְּבָרָכה  ַעל  הּוא 
ְּבַלַחׁש הּוא ְּכמֹו ֶׁשַּמֲעִלים ְלָהִעיד ַעל ַהָּדָבר“.

ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר  הּוָבא  ֶזה  ְּבִעְנָין  נֹוָרא  ה  ַמֲעֹשֶ
(ְּתרּוָמה קסו א) ַעל ָאָדם ֶׁשִהִּׂשיא ֶאת ִּבּתֹו ְלַנַער 

ִּבְלִּתי ֻמָּכר, ְלַאַחר ֶׁשָרָאהּו מֹוֵסר ֶנֶפׁש ְוקֹוֵפץ 
ַהַּקִּדיׁש.  ַאַחר  ’ָאֵמן‘  ַלֲענֹות  ְּכֵדי  ַהַּגג  ֵמרֹאׁש 
ִמּתֹוָרה,  ֵריק  ִּכְכִלי  ַהַּנַער  ִהְתַּגָּלה  ְלַבּסֹוף 
ְמאֹד.  ַעד  ְוָאִביָה  ַהַּכָּלה  ִהְצַטֲערּו   ּוִמֶּׁשָּכ
ִּבְכֵאָבם,  ְוָרָאה  יֹוִסי  ַרִּבי  ְלֵביָתם  ְּכֶׁשִהְזַּדֵּמן 
ֲאִני  ”ָּבטּוַח  ְוָאַמר:  ַהַּנַער  ֶׁשל  ְּבֵעיָניו  ִהִּביט 
ְּכָכל  ְוָאֵכן  ָלעֹוָלם“.  ּתֹוָרה  אֹור  ִמֶּמּנּו  ֵיֵצא  ִּכי 
ֶׁשָחַלף ַהְּזַמן ִהְתָּבֵרר ִּכי ַנַער ֶזה ִהְסִּתיר ַעְצמֹו, 
ּוְבָחְכָמה,  ְּבתֹוָרה  ְוָגדּוׁש  ָהָיה  ָמֵלא  ְוָאֵכן 

ּוְלָיִמים ָהָיה ְלָגדֹול ְּבִיְׂשָרֵאל.
ְנִׂשיא  ְׁשִליָט“א,  ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין  ּדֹב  ַיֲעקֹב  ָהַרב 
ְמִסירּות  ִּכי  ְוָאַמר,  הֹוִסיף  ֱאמּוִנים‘,  ’ְּבֵני 
ָויֹום  יֹום  ְּבָכל  ִנְצֶרֶכת  ’ָאֵמן‘  ַּבֲעִנַּית  ַהֶּנֶפׁש 
ְּבִמְנָהָגם  ְלַהֲחִזיק  ַהְּמַבְּקִׁשים  ְלֵאּלּו  ִּבְפָרט 
ִּבְרכֹות  ֶאת  לֹוַמר  ַהּדֹורֹות  ּוְמאֹוֵרי  ְּגדֹוֵלי  ֶׁשל 
 ָּכרּו ַהָּדָבר  ַרּבֹות  ְלִעִּתים  ְּבַחְברּוָתא.  ַהַּׁשַחר 
ְּבַמֲעָלָתּה  ּוַמִּכיר  ֶׁשַהּיֹוֵדַע  ֶאָּלא  ְּבבּוָׁשה,  ַאף 
ְיַהֵּסס  א  ְּבַוַּדאי  ’ָאֵמן‘,  ֲעִנַּית  ֶׁשל  ּוְסֻגָּלָתּה 

’ִלְמסֹר ֶנֶפׁש‘ ַּבֲעבּור ִמְצָוה ֲחׁשּוָבה זֹו.
ַהָּפסּוק  ִמְּלׁשֹון   ְלָכ הּוא  ָנַתן  ִנְפָלא  ֶרֶמז 
ֵמרֹאׁש  ֲאָמָנה  ֵמרֹאׁש  ”ָּתׁשּוִרי  ח):  ד  (שה“ש 

ְׂשִניר ְוֶחְרמֹון ִמְּמעֹנֹות ֲאָריֹות ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים“: 
ֵהם  ְנֵמִרים‘  ֵמַהְרֵרי  ’ֲאָריֹות  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי 
ְּבקֹול   ְלָבֵר ָאָדם  ִמְתַּבֵּיׁש  ִלְפָעִמים  ’ָאֵמן‘; 
ִּכי  ָלַדַעת  ָעֵלינּו  אּוָלם  ְּבקֹול,  ָאֵמן  ַלֲענֹות  אֹו 
ַּדְוָקא ָאז חֹוָבתֹו ִלְהיֹות ִּגּבֹור ָּכֲאִרי ְוַעז ַּכָּנֵמר – 

ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ָאִביו ֶׁשַּבָּׁשַמִים.

ַמְּתַנת ִחָּנם ֵמאֹוֵהב ְלאֹוֵהב
ֲאִני,   – "'ְוָנַתִּתי'  מב):  ֵעֶקב  (ִסְפִרי  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו 
'ְמַטר  ָׁשִליַח.  ְיֵדי  ַעל  ְוא   ַמְלָא ְיֵדי  ַעל  א 
 – 'ְּבִעּתֹו'  ָהֲאָרצֹות...  ָּכל  ְמַטר  ְוא   – ַאְרְצֶכם' 
ִמֵּליֵלי ַׁשָּבת ְלֵליֵלי ַׁשָּבת... ָהא ָלַמְדָּת ֶׁשִּנְּתָנה 
ְּכלּולֹות  ַהְּבָרכֹות  ֶׁשָּכל  ְלִיְׂשָרֵאל  ַאַחת  ְּבָרָכה 

ָּבּה".
ַמִים  ַהּׁשֹוְפעֹות  ָהֲאָרצֹות  ִמְּׁשַאר  ְּבׁשֹוֶנה 
ְוַהְּנָהרֹות  ָהֲאַגִּמים  ִמן  ַהָּׁשָנה  ְימֹות  ָּכל   ֶמֶׁש
ַהּסֹוְבִבים אֹוָתן, ְּגָׁשֶמיָה ֶׁשל ַאְרֵצנּו ַהְּקדֹוָׁשה 
ַעל  ָּבּה  ַהּיֹוְׁשִבים  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְׁשִקיַדת  ְּתלּוִיים 
ֲאֶׁשר  זֹאת  ַהִּמְצוֹות.  ֶאת  ַוֲעִׂשָּיָתם  ַהּתֹוָרה 
ִהְבִטיַחְתנּו ָּכאן ַהּתֹוָרה: ִאם ַנְקִּפיד ִלְׁשמֹר ֶאת 
ִיְּתנּו  ַהָּׁשַמִים  ָלנּו;  ִייַטב  ֲאַזי  ָּכָראּוי,  ַהִּמְצוֹות 
ְּביֹוֵתר,  ַהַּמְתִאים  ּוַבְּזַמן  ְּבֶׁשַפע  ְמָטָרם  ֶאת 
ְוָהָאֶרץ ּתֹוִציא ֵּפרֹוֶתיָה ְּבִעָּתם, ַא ִאם ָחִליָלה 
ָנסּור ִמֶּדֶר ַהּתֹוָרה, ֲאַזי: "ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים... 

ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה...".
ְּבֶגֶדר  ִּתְהֶיה  זֹו  ֶׁשַּמָּתָנה  ֶאָּלא  ִּבְלַבד,  זֹו  א 
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ִמְּׂשָכָרם  ִּתְגַרע  ְוא  ִחָּנם'  'ַמְּתַנת 
(ֵּפרּוׁש  ָהִראׁשֹוִנים  ֶׁשֵּבֲארּו  ּוְכִפי  ַהָּבא.  ָלעֹוָלם 
ְלׁשֹון  ִּכי   (202 עמ'  ָמָטר  ִלְׁשֵאַלת  ְלַרִׁש"י  ַהְּמֻיָחס 

'ְוָנַתִּתי' ַמְׁשָמעּוָתּה ַמְּתַנת ִחָּנם, ְוֵכן ָּכַתב ַרִׁש"י 
ַאף  ֶׁשֲעֵליֶכם,  ָמה  "ֲעִׂשיֶתם  ֶזה:  ָׂשָכר  ְּבַטַעם 
ֲאִני ֶאֱעֶׂשה ָמה ֶׁשָעַלי", ְוזֹאת ִמּׁשּום ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
 – ְּגמּוָרה  ַאֲהָבה   ִמּתֹו קֹונֹו  ֶאת  ָהָאָדם  עֹוֵבד 
"ְלַאֲהָבה ֶאת ה'... ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם", 
ַאף ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא נֹוֵהג ִעּמֹו ְּבִמַּדת 'אֹוֵהב' 
ַהּנֹוֵתן ְלאֹוֲהבֹו ַמָּתנֹות ִמְּבִלי ְלַבֵּקׁש ָׂשָכר ַעל 
ָּכ, ְוזֹאת ִמְּבִלי ִלְגרַֹע ֵמֵאיכּוָתּה ַהְּגבֹוָהה ֶׁשל 
ְּבֹאֶפן  ַהִּנָּתן   ,ַהִּנְצָר ַּכִּׁשעּור  ֶּגֶׁשם  ַהַּמָּתָנה: 
ֶׁשֹּלא ַיְפִריַע ְלַמֲהַל ַחֵּיי ָהָאָדם ('ֻסַּכת ָּדִוד' ֵעֶקב).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַמּדּוַע ָּפַקד ָהָאִציל ַהּפֹוָלִני ֶאת ִצּיּונֹו ֶׁשל ָהַרִּבי?

ע טטּתַ ה ם  ממַמבּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
הּפֹול יל

סִספפּפו ם
ה (ה) ִנּיָ ה ׁשְ ָ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


