
יְנָחס ת ּפִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְסֻגַּלת ַהְּתִפָּלה ַקֶּיֶמת ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות
"ַוְיַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (כה יג)

ְּבֵסֶפר ְּתִהִּלים ֶנֱאָמר ְּבִׁשְבחֹו ֶׁשל ִּפיְנָחס (קו ל-לא): "ַוַּיֲעמֹד 
ְלדֹר  ִלְצָדָקה  לֹו  ַוֵּתָחֶׁשב  ַהַּמֵּגָפה;  ַוֵּתָעַצר  ַוְיַפֵּלל  ִּפיְנָחס 
ָודֹר ַעד עֹוָלם". ְוֵיׁש ְלָהִבין ְּבָמה ָּגדֹול ַמֲעֵׂשהּו ֶׁשל ִּפיְנָחס 
ֶׁשל  ִמַּמֲעֵׂשהּו  יֹוֵתר  ַעד,  ְלעֹוְלֵמי  ִלְצָדָקה  לֹו  ֶׁשֶּנְחָׁשב  ַעד 
ַהְּקטֶֹרת,  ְּבֶאְמָצעּות  ַהַּמֵּגָפה  ֶאת  ָעַצר  הּוא  ֶׁשַאף  ַאֲהרֹן 
ַּכֶּנֱאָמר ְלֵעיל (יז יג): "ַוַּיֲעמֹד ֵּבין ַהֵּמִתים ּוֵבין ַהַחִּיים ַוֵּתָעַצר 

ַהַּמֵּגָפה"? 
ֵּבֵאר ַה'ִּתְפֶאֶרת ְׁשלֹ מֹ ה':

ַרק  ַהּמֹוִעיל  ה  ַמֲעֹשֶ ְּבֶאְמָצעּות  ַהַּמֵּגָפה  ֶאת  ָעַצר  ַאֲהרֹן 
ְלַהְקִטיר  ָהָיה  ֶׁשִּנָּתן  ִּבְזַמן  ַהִּמְקָּדׁש,  ִּבְזַמן  ֶׁשָהיּו  ְלדֹורֹות 
ֶאְפָׁשרּות  ְלִיְׂשָרֵאל  ִהְנִחיל  ִּפיְנָחס  זֹאת  ְלֻעַּמת  ְקטֶֹרת. 
ְּבכֹחַ  ַהַּמֵּגָפה  ֶאת  ֶׁשָעַצר   ְּבָכ ַהּדֹורֹות,  ְּבָכל  ַמֵּגָפה  ַלֲעצֹר 
זֹאת  לֹו  ֶהֱחִׁשיב   ְלִפיָכ ְודֹור.  ּדֹור  ְּבָכל  ַהּנֹוֶהֶגת  ַהְּתִפָּלה 

ַהָּכתּוב: "ִלְצָדָקה ְלדֹר ָודֹר ַעד עֹוָלם".
'ִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה' ְּתִהִּלים

ִמְצָוה ְׁשֵלָמה ְמַחֶּיֶבת ְּתִפָּלה
"ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום" (כה יב)

מּום  ַּבַעל  ֶׁשּכֵֹהן  ב)  סו  (ִקּדּוִׁשין  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו  ֶזה  ִמָּפסּוק 
זֹאת  ָעָׂשה  ִאם  ֲאִפּלוּ  ְּפסּוָלה,  ֲעבֹוָדתֹו  ּבִַמְּקָּדׁש  ֶׁשָעַבד 
ִּבְׁשָגָגה, ְּכגֹון ֶׁשֹּלא ָיַדע ֶׁשֵּיׁש ּבֹו מּום. ֲחָכִמים ָּדְרׁשּו זֹאת 
ּתֹוָרה  ְּבֵסֶפר  ִנְכֶּתֶבת  'ָׁשלֹום'  ַּבִּמָּלה  ָוא"ו  ֶׁשָהאֹות   ִמָּכ
ָהֲעבֹוָדה  ֶׁש'ְּבִרית'  ּוִמָּכאן  'ָׁשֵלם',  ֶנֱאָמר  ִּכְבָיכֹול   – ְקטּוָעה 

ֶׁשִּנְּתָנה ְלַזְרעֹו ֶׁשל ִּפיְנָחס ְּתלּוָיה ִּבְׁשֵלמּות ַהּגּוף. 
ַרִּבי ַיֲעקֹב ַקִטיָנא ֵמחּוְסט הֹוִסיף ְוָדַרׁש ַעל ִּפי זֹאת:

מּום  ַּבַעל   – ְּדָיִהיר  "ָמאן  א):  כט  (ְמִגָּלה  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ֵהן 
ְלִפיְנָחס  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  רָמַז  ֶׁשָּכאן  לֹוַמר  ְוֵיׁש  הּוא". 
ֶׁשֹּלא ַיֲחׁשֹׁש ֶׁשַהִּמְצָוה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשָעָׂשה ִּתְגרֹם לֹו ְלִהְרהּוֵרי 
ֵאר  ַּגֲאָוה ּוְבָכ ֵיָחֵׁשב 'ַּבַעל מּום', ֶאָּלא ַאף ְלַאֲחֶריָה הּוא ִיּׁשָ

'ָׁשֵלם' – ְּבא מּום ַהַּגֲאָוה. 
ִמָּכאן ָעֵלינּו ִלְלמֹד ׁשֶמִּי ֶׁשּזֹוֶכה ְלַקֵּים ִמְצָוה ִּבְׁשֵלמּות, ַחָּיב 
ָעלּול  ֵּכן  א  ֶׁשִאם  ַּדְעּתֹו  ָּתזּוַח  ֶׁשֹּלא  ְּתִפָּלה  ִמָּיד  ָלֵׂשאת 
ְׂשָכרֹו ָלֵצאת ְּבֶהְפֵסדֹו, ִּכי ַהַּגֲאָוה ְמקְַלֶקֶלת ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה. 
פ"ד)  סֹוף  ָהֱאִקים  ֲעבֹוַדת  (ַׁשַער  ַהְּלָבבֹות'  ְּב'חֹוַבת  ֶׁשהּוָבא  ּוְכִפי 
ֲחָטִאים,  ָּבֶכם  ָהיּו  א  ְלַתְלִמיָדיו: "ִאּלּו  ָאַמר  ֶאָחד  ֶׁשָחָכם 
ִמן  ָּגרּוַע  ֶׁשהּוא  ַהַּגֲאָוה,  ְּבֵחְטא  ִּתָּכְׁשלּו  ֶּפן  חֹוֵׁשׁש  ָהִייִתי 

'ָקְרּבַן ֶהָעִני'ָהֲעוֹונֹות". 

ִּבְרָכָתם ַהֲחָדָׁשה ֶׁשל ְּבֵני קַֹרח
"ּוְבֵני קַֹרח א ֵמתּו" (כו יא)

ּוִבְׁשַעת  ְּתִחָּלה,  ָּבֵעָצה  ָהיּו  ֵהם   – ֵמתּו'  א  קַֹרח  "'ּוְבֵני 
ָלֶהם  ִנְתַּבֵּצר   ְלִפיָכ ְּבִלָּבם,  ְּתׁשּוָבה  ִהְרֲהרּו  ַהַּמְחֶקת 
ָמקֹום ָּגבֹוַּה ַּבֵּגיִהּנֹם ְוָיְׁשבּו ָׁשם" (ַרִׁש"י, ע"פ ַסְנֶהְדִרין קי א).

ָּכַתב ַהִחידָ"א ִּכי ִנְתַּגָּלה ַּבֲחלֹום ְלַרִּבי מֶֹׁשה ּגּוָאִקיל ֵמַחְכֵמי 
 ַהֶּמֶל ָּדִוד  ָאַמר  ֶׁשַּבְּתִהִּלים  מ'  ִמְזמֹור  ֶׁשֶאת  ְירּוָׁשַלִים, 
 ְּכֶנֶגד ְּבֵני קַֹרח ּוְכָתבֹו ִּבְלׁשֹון ָיִחיד, ְלִפי ֶׁשִּנְּצלּו ְּכֶאָחד. ְוָכ
ֵּפרּוׁשֹו: "'ַקּוֹה ִקּוִיִתי ה' ַוֵּיט ֵאַלי ַוִּיְׁשַמע ַׁשְוָעִתי" – ַּכֲאֶׁשר 
ָׁשאֹון  ִמּבֹור  "ַוַּיֲעֵלִני  ְלַׁשְוָעָתם,  ה'  ִהְקִׁשיב  ִּבְתׁשּוָבה  ָׁשבּו 
ְוִהִּציָלם   – ֲאֻׁשָרי"  ּכֹוֵנן  ַרְגַלי  ֶסַלע  ַעל  ַוָּיֶקם  ַהָּיֵון  ִמִּטיט 
ֵמַהּבֹור ֶׁשּבֹו ִנְבְלעּו ִעם ֲעַדת קַֹרח, ְּבָכ ֶׁשָּיַצר ָלֶהם ַעּמּוד 
"ַוִּיֵּתן  ַּתְחִּתית.  ִלְׁשאֹל  ֵיְרדּו  ְלַבל  ֶהֱעִמיָדם  ְוָעָליו  ִמֶּסַלע 
ְּבִפי ִׁשיר ָחָדׁש ְּתִהָּלה ֵלאקֵינּו" – ְלַאַחר ֶׁשְּבֵני קַֹרח ִנְּצלּו, 
 ָּברּו" ָלֵכן:  קֶֹדם  ָאָדם  ֵּבְרָכּה  ֶׁשֹּלא  ֲחָדָׁשה  ְּבָרָכה  ֵּבְרכּו 

'ַנַחל ְקדּוִמים' אֹות ימֹוִריד ְׁשאֹול ַוָּיַעל" (ְרֵאה ְׁשמּוֵאל א' ב ו).

ִכיָנה ַהַּמִּביט ַּבֲחָכִמים ְּכַמִּביט ַּבּׁשְ
"ְוָנַתָּתה ֵמהֹוְד ָעָליו" (כז כ)

ִמָּפסּוק ֶזה ָלְמדּו ֲחָכִמים (ֲחִגיָגה טז א) ֶׁשַעל ָּפָניו ֶׁשל ְנִׂשיא 
ִכיָנה, ְוַהַּמִּביט ּבֹו ֵעיָניו ֵּכהֹות. ֶׁשֲהֵרי  ִיְׂשָרֵאל ׁשֹורֶה ִזיו ַהּׁשְ
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִצּוָה ַעל מֶֹׁשה ְּבֵעת ֶׁשָּסַמ ֶאת ְיהֹוֻׁשַע 
ְלָנִׂשיא: "ְוָנַתָּתה ֵמהֹוְד ָעָליו", ְוהֹודֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָהָיה 

ִכיָנה (ְׁשמֹות לד כט). ִמִּזיו ַהּׁשְ
ִסֵּפר ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל: ַּפַעם ָּכֲאבּו ֵעיַני ְמאֹד. ַּכֲאֶׁשר ָּבאִתי 
ִלְפֵני מֹוִרי ְוַרִּבי ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש, ָאַמר ִלי ֶׁשַאְקִּפיד ֵמַעָּתה 
ֶׁשֹּלא ְלַהִּביט ּבֹו ִּבְׁשלֹוָׁשה ְזַמִּנים ּבַתְִּפָּלה: א. ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא 

ְּבָׁשָעה  ב.  ְׁשַמע.  ְקִריַאת  ֶׁשל  ָהִראׁשֹון  ַהָּפסּוק  ֶאת  אֹוֵמר 
ה'.  'ְקֻדּׁשָ אֹוֵמר  ֶׁשהּוא  ְּבָׁשָעה  ג.  ְּב'מֹוִדים'.  ּכֹוֵרַע  ֶׁשהּוא 

ָעִׂשיִתי ְּכִדְבֵרי ַרִּבי, ּוִמָּיד ָחְלפּו ַהְּכֵאִבים ְּכא ָהיּו.
'ַׁשַער ַהִּמְצוֹות' ֵריׁש ָּפָרַׁשת ֵעֶקב 

ְּתִפָּלה ְּבֶדֶר ִצּיּור ּוָמָׁשל
"ִיְפקֹד ה'... ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה; ...ְוא ִתְהֶיה ֲעַדת ה' ַּכּצֹאן ֲאֶׁשר 

ֵאין ָלֶהם רֶֹעה" (כז טז-יז) 
ַהְּפִליָאה ֲעצּוָמה: ְוִכי ָזקּוק ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלֶהְסֵּבר אֹו 
ָהֵעָדה';  ַעל  ִאיׁש  'ִלְפקֹד  ָעָליו  ַמּדּוַע  'ְלָהִבין'  ְּכֵדי  ְלָמָׁשל 
ֲאֶׁשר  ַּכּצֹאן  ה'  ֲעַדת  ִתְהֶיה  "ְוא  מֶֹׁשה:  הֹוִסיף  ָמה  ִמְּפֵני 

ֵאין ָלֶהם רֶֹעה"?
ָה'ִאְמֵרי ֱאֶמת' ֵּפֵרׁש ִּכי מֶֹׁשה א ִּכּוֵן ְלַהְסִּביר ֶאת ַּבָּקָׁשתֹו, 
ֶאָּלא ֶׁשהֹוִסיף ְּבָכ ְלַבֵּקׁש ַּבָּקָׁשה נֹוֶסֶפת: ֶׁשַאף ִאם ָחִליָלה 
ְּתִפָּלתֹו א ִּתְתַקֵּבל ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל א ִיְזּכּו ְלַמְנִהיג, ַּבל ִיְהיּו 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאָּלא  רֶֹעה",  ָלֶהם  ֵאין  ֲאֶׁשר  "ַּכּצֹאן  ָחִליָלה 
א  רִֹעי  "ה'  א):  כג  (ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב  ַיְנִהיֵגם.  ְּבַעְצמֹו  הּוא 

ֶאְחָסר".
ְּבאֶֹפן נֹוָסף ֵּבֵאר ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ֵאִלָּיהּו לֹוְּפָיאן: מֶֹׁשה א ִּכּוֵן 
ְמָׁשלֹו ְּכַלֵּפי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ִּכי ִאם ְּכַלֵּפי ַעְצמֹו – ְּכֵדי 
ָלֵתת ִלְתִפָּלתֹו ִצּיּור ַחי ּומּוָחִׁשי ַעד ַּכָּמה ִיְהֶיה ַמָּצבֹו ֶׁשל 
ְּכלַל ִיְׂשָרֵאל ָקֶׁשה ְלא ַמְנִהיג, ְּכֵדי ֶׁשָּכ ִּתְהֶיה זֹו ְּתִפָּלה 

ַהּיֹוֵצאת ֵמעֶֹמק ַהֵּלב.
'ֵלב ִׂשְמָחה' תשמ"ד; 'ַׁשְלֵמי ִׂשְמָחה' ח"א עמ' רכט 

ְּתִפָּלה ִּבְזַמָּנּה ְּכִצּוּוי ה'
ְּבמֹוֲעדֹו"  ִלי  ְלַהְקִריב  ִּתְׁשְמרּו  י...  ְלִאּׁשַ ַלְחִמי  ָקְרָּבִני  "ֶאת 

(כח ב)

ָּדַרׁש ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְיִחיֵאל ֵמִאיר ִמּגֹוְסִטיִנין:
ָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות כו ב): "ְּתִפּלֹות ְּכֶנֶגד ְּתִמיִדין ִּתְּקנּום". 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  עֹוֵמד  ֶׁשִּכְבָיכֹול  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש  ֶזה  ּוְלִפי 
ִלי  ְלַהְקִריב  ִּתְׁשְמרּו  ָקְרָּבִני...  "ֶאת  ִמִּיְׂשָרֵאל:  ּוְמַבֵּקׁש 
ִּבְזַמָּנּה.  ְּתִפָּלה  ָּכל  ְלִהְתַּפֵּלל  ְוִהָּזֲהרּו  ַהְקִּפידּו   – ְּבמֹוֲעדֹו" 
ָּבֵעת  ָצְרֵכיֶכם  ָּכל  ֶאת  ָלֶכם  ָלֵתת  ּדֹוֵאג  ֲאִני  ַאף  ֶׁשֲהא 
ָהְראּוָיה ָלֶכם, ַּכָּכתּוב (ְּתִהִּלים קמה טו): "ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת 

'ֵמי ַהָּים' אֹות מטָאְכָלם ְּבִעּתֹו".

ָקְרַּבן ַהָּתִמיד נֹוָתר ְל'ָתִמיד'
"עַֹלת ָּתִמיד ָהֲעֻׂשָיה ְּבַהר ִסיַני" (כח ו)

ָאַמר ָה'ִאְמֵרי ֱאֶמת': 
ֶׁשִּבְזַמן  ָהֻעְבָּדה  ֵמֲחַמת  ַרק  א   ָּכ ְמֻכּנֶה  ַה'ָּתִמיד'  ָקְרַּבן 
יֹום  ִמֵּדי  אֹותֹו  ַמְקִריִבים  ָהיּו  ַקָּים  ָהָיה  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית 
ְּבַׁשֲחִרית ּוֵבין ָהַעְרַּבִים, ֶאָּלא ַאף ִמְּפֵני ֶׁשּנֹוָתר ְל'ָתִמיד' – 
ַאף ְלַאַחר ַהֻחְרָּבן, ְּבֶאְמָצעּות ַהְּתִפּלֹות ֶׁשֻּתְּקנּו ְּכֶנֶגד ָקְרַּבן 

'ִאְמֵרי ֱאֶמת' תרס"הַהָּתִמיד (ְּבָרכֹות כו ב).

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

ני ּפְ ם
ִּפיְנָחס – ַמְלָא – ָאֵמן

"ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֵהִׁשיב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (כה יא)

ֶׁשִהְׁשַּתֵּמׁש   ֶׁשְּבָכ ְו'ִדין';  'ֶחֶסד'  ִּפיְנָחס  ִחֵּבר  ְּבַמֲעֵׂשהּו 
ְּבִמַּדת ַהִּדין "ְּבַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי", "ֵהִׁשיב ֶאת ֲחָמִתי" – 

עֹוֵרר ֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָּבעֹוָלם. 
זֹוִהי ַּגם ַמֲעָלָתּה ָׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן, ַהְּמׁשֶַּתֶפת [ְּבִגיַמְטִרָּיה] 
אֶת ׁשֵם ֲהָוָי"ה ַהְּמַסֵּמל ַרֲחִמים, ִעם ׁשֵם ַאְדנּות ַהְּמַסֵּמל 
ִּדין. ַעל ֵּכן ָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות נג ב): "ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן 
יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר", ֶׁשֵּכן ַהְּמָבֵר ַמְזִּכיר ַרק ֵׁשם ַאְדנּות 

ְּבִבְרָכתֹו (ַּבַעל ַהּטּוִרים ְּדָבִרים כד ב). 
ֶרֶמז ְלִטיב ְּפֻעָּלתוֹ ֶׁשל ִּפיְנָחס ִנָּתן ִלְדרֹׁש ִמָּכ ֶׁשָראֵׁשי 
ֵהם  ַהּכֵֹהן"  ַאֲהרֹן  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ֶּבן  "ִּפיְנָחס  ַהֵּתבֹות: 
ֶׁשְּפֻעָּלתוֹ  ְלִפי  'ָאֵמן',  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה  צ"א  ְּבִגיַמְטִרָּיה 

ָהְיָתה ִּכְפֻעָּלָתּה ֶׁשל ָאֵמן ַהַּנֲעֵנית ְּבַכּוָָנה. 
ְוִלְהיֹות  ְלִהְתַעּלֹות  ָיָמיו  ְּבַאֲחִרית  ִּפיְנָחס  ָזָכה   ְלִפיָכ
א קצ א): "ִּפיְנָחס ֶזה  ַמְלאַ ה', ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ַּבּזַֹהר (ִּכי תִּשָׂ
ֵאִלָּיהּו". ְלִפי ֶׁשָעַסק ְּבִיחּוד ְׁשמֹות ֲהָוָי"ה ְוַאְדנּות ֶׁשֵהם 

 ."ְּבִגיַמְטִרָּיה "ַמְלָא
 ֵלב ַאְרֵיה' [ָלריא"ל ַהאְׁשִקי ִמּבּוְסק] אֹות ו; 'ּתֹוַרת ְיִחיֵאל' אֹות יד; 'ְּבתֹו'
ַהּגֹוָלה' [לר"א ֶסַג"ל ִמיֶׁשל ִמּטּוְרָקא] אֹות יא 

יְנָחס ת ּפִ ָרׁשַ 339ּפָ תש"פ

ַחר. ְּבֵני ֱאמּוִנים – ַמְׁשִּכיִמים ְלִבְרכֹות ַהּׁשַ

ֶעֶׂשר  ְלָפחֹות  ָלבֹוא  ְלַהְקִּדים  ַמְקִּפיד  ָהָיה  ָזָצ"ל  אֹוְיַעְרָּבאךְ  הגרש"ז  "ָמָרן 
ַּכֲאֶׁשר  ְּבַהְסִּבירֹו:  ַלֲאֵחִרים  ַאף   ָּכ מֹוֶרה  ָהָיה  הּוא  ַהְּתִפָּלה.  ִלְפֵני  ַּדּקֹות 
ָּבִאים ִלְפִגיָׁשה ִעם ֶמֶל א ַמִּגיִעים ָּבֶרַגע ָהַאֲחרֹון, ּוְבַוַּדאי א ְמַאֲחִרים..." 

('ַׁשְלֵמי ִׂשְמָחה' ח"א עמ' רכא).
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ָׁשִנים  ִלְפֵני  ִהְתַרֵחׁש  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהֻּמְפָלא  ַהַּמֲעֶׂשה 
ִראׁשֹון  ִמְּכִלי  ֻסַּפר  הּוא  ִאיָראן.  ִּבְמִדיַנת  ַרּבֹות 
ִמִּפי ֵעד ְרִאָּיה, ַרִּבי ְיהּוָדה ֶאְזְרִחָּיאן, ֵמַרָּבֵני ִאיָראן 

ְּבאֹוָתם ָיִמים.
ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ַהְּמֻפְרָסם  ַהָּגאֹון  ָהָיה  ַהַּמֲעֶׂשה  ַּבַעל 
ַהָּגאֹון  ֶׁשל  ֲאהּובֹו  ַּתְלִמידֹו  זצ"ל,  ַהְרְׁשֵּבְרג  ָמְרְּדַכי 
ַרָּבּה  ּוְלָיִמים  ִמּלּוְּבִלין,  זצ"ל  ַׁשִּפיָרא  ֵמִאיר  ַרִּבי 
ָהָיה  ָמְרְּדַכי  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ֶמְקִסיקֹו.  ֶׁשל  ָהָראִׁשי 
ִאיׁש  ָהָיה  זֹאת  ּוִמְּלַבד  ָעצּום,  ָחָכם  ְּכַתְלִמיד  ָידּוַע 
ְמִדינֹות  ָראֵׁשי  ִעם  ְמסָֹעִפים  ְקָׁשִרים  ַּבַעל  ַמַעׂש 

ְוׁשֹוֵעי ֶאֶרץ.
ַהַּמְהֵּפָכה  ְּפרֹץ  ִעם  תשל"ט  ִּבְׁשַנת  ֶזה  ָהָיה 
ֻהַּדח  ַהַּפְרִסי  אה  ֶׁשַהּׁשָ ְלַאַחר  ָמה  ְזַמן  ָהִאְסָלִמית. 
ׂשֹוֵנא  ַהּנֹוָדע,  ָהָרָׁשע  ָּתַפס  ְמקֹומֹו  ְוֶאת  ִמִּמְׂשָרתֹו 
ְלאֹוָתּה  ַעד  ְׁשמֹו.  ִיַּמח  חּוֶמְייִני  ָהָאָיתֹוָלה  ִיְׂשָרֵאל, 
ִלְמִדינֹות  ִאיָראן  ֵּבין  טֹוִבים  ְקָׁשִרים  ִנְׁשְמרּו  ֵעת 
ַהַּמֲעָרב, אּוָלם ִעם ְּפרֹץ ַהַּמְהֵּפָכה, ִנְפְסקּו ַהְּקָׁשִרים 

ְּבַאַחת.
ָאֵמִריָקִאית.  קֹוְנסּוְלָיה  ֵעת  ְּבאֹוָתּה  ָׁשְכָנה  ְּבֶטֶהָרן 
ֶׁשִּנְׁשְלחּו  ַמְפִּגיִנים  ִמֲהרּו  ַהַּמְהֵּפָכה  ָּפְרָצה  ַּכֲאֶׁשר 
ּוִבְפַרט  ַהַּמֲעָרב  ְנַאת  ֶׁשּׂשִ ֶהָחָדׁש,  ַהִּמְמָׁשל  ִמַּטַעם 
ֶאל  ָּפְרצּו  ֵהם  ְּבַנְפָׁשם.  ָּבֲעָרה  ַהְּבִרית,  ַאְרצֹות 
ָּכל  ֶאת  ְוָלְקחּו  ָהָאֵמִריָקִאית  ַהּקֹוְנסּוְלָיה  ִּבְנַין   ּתֹו
ַמִּציִבים  ֶׁשֵהם   ּתֹו ֲעֻרָּבה,  ִּכְבֵני  ְּבתֹוָכּה  ַהִּנְמָצִאים 
ְרִׁשיַמת ְּדִריׁשֹות ִּבְפֵני ַהִּמְמָׁשל ָהָאֵמִריָקִאי ִּכְתַנאי 

ְלִׁשְחרּוָרם.
א ּוַמָּתן ָארֹ ּוַמִּתיׁש  ְּבֶמֶׁש ְּכָׁשָנה ָוֵחִצי ִהְתַקֵּים ַמּׂשָ
ַהִּמְׁשָטר  ִלְנִציֵגי  ָהָאֵמִריָקִאי  ַהִּמְמָׁשל  ְנִציֵגי  ֵּבין 
ַהּקֹוְנסּוְלָיה  ְּבִמְתַחם  ָחיּו  ֶזה  ִּבְזַמן  ָהִאיָראִני. 
ֵּביֵניֶהם  ְׁשבּוִיים,  ים  ֵמֲחִמּׁשִ ְלַמְעָלה  ַהְּמֻצְמָצם 
ְוַהַּמָּתן  א  ַהַּמּׂשָ ְּביֹוֵתר.  ָקִׁשים  ִּבְתָנִאים  ְיהּוִדים, 
ְוִסְבָלם  ַמְׁשָמעּוִתית,   ֶּדֶר ְּפִריַצת  ָּכל  ְלא  ִנְמְׁשכּו 
ִנָּתן  ִּבְלִּתי  ָהָיה  ְגִרירּות  ַהּׁשַ ְּבִמְתַחם  ַהְּכלּוִאים  ֶׁשל 

ְלִׁשעּור.
ִלְפעֹל  ָהֲאֵמִריָקִאים  ִהְצִליחּו  ַהְּתקּוָפה   ְּבַמֲהַל
ֶׁשְּנִציִגים ֵניְטָרִלִּיים ִמַּטֲעָמם ֻיְרׁשּו ְלִהָּכֵנס ְלִאיָראן 
ֶאת  ְלַבֵּקר  ְּכֵדי  ַהּקֹוְנסּוְלָיה,  ְלִמְתַחם  ם  ּוִמּׁשָ
ֶאת  ָנְתנּו  ָהִאיָראִנים  רּוָחם.  ֶאת  ּוְלעֹוֵדד  ָהֲאסּוִרים 

ִאּשּׁוָרם ְלַהְכִניס ַאְרָּבָעה ַאְנֵׁשי ָּדת.
זֹו.  ְלַמָּטָרה  ִנְבֲחרּו  ַמֲעָמד  ַּבֲעֵלי  ְּכָמִרים  ְׁשלֹוָׁשה 
ָמְרְּדַכי  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ַּגם  ִהְצָטֵרף  ֲאֵליֶהם 
ֵּבין  ֶׁשָהיּו  ַהְּיהּוִדים  ְלַמַען   – ָזָצ"ל  הְֶרְׁשֵּבְרג 

ָהֲאסּוִרים.
ֶאת  ְלַבֵּקר  ֶהְרְשֶּׁבְרג  ָהַרב  ִנְכַנס  ַהֲחֻנָּכה  ְּבַחג 
בּוִיים ַהְּיהּוִדים ְוִהְדִליק ִעָּמם ֶאת ֵנרֹות ַהֲחֻנָּכה.  ַהּׁשְ
ַהִחּזּוק  ִּדְבֵרי  ַהָּקִׁשים,  ַּבְּתָנִאים  ַהֲחֻנִּכָּיה  ַהְדָלַקת 
ֶׁשִהְרִעיף ֲעֵליֶהם ָהַרב ְוִסּפּור קֹורֹות ַהַחג ַעל קֶֹמץ 
ְיהּוִדים ֶׁשִּנְּצחּו ֶאת ַהּגֹוִיים ָהַרִּבים ֶׁשָּקמּו ֲעֵליֶהם – 
ָנְסכּו ִּבְׁשבּוִיים ִעידּוד ְוִתְקָוה ְוַאף ְוֵקְרבּו ֶאת ִלָּבם 

ַלַּיֲהדּות.
ִּכְכלֹות ִּבּקּורֹו ֶׁשל ָהַרב ֶהְרְׁשֵּבְרג ַּבְּמִדיָנה, הּוא ָעַמד 
ָלׁשּוב ְלֵביתֹו ַיַחד ִעם ֶיֶתר ַחְבֵרי ַהִּמְׁשַלַחת. ְוִהֵּנה, 
ְלַמְרֵּבה ַהַהְפָּתָעה ִּגּלּו ַחְבֵרי ַהִּמְׁשַלַחת ִּכי ֵהם ֵאיָנם 
ִיַּמח  חּוֶמְייִני  ָהָרָׁשע  ִּכי  ִמְסַּתֵּבר  ָלֵצאת.  ֻמְרִׁשים 
ְׁשמֹו, ִּבְרצֹותֹו ְלַהְׁשִּפיל ֶאת ָהֲאֵמִריָקִאים ּוְלַהְנִציַח 
ַהֻּפְמִּבית  ִהְׁשַּתְּתפּוָתם  ֶאת  ָּדַרׁש  ַהְצָלָחתֹו,  ֶאת 
ַּבִּכָּכר  ְלֵהָעֵרְך  ָהָיה  ֶׁשָאמּור  ֲהמֹוִני  ֻמְסְלִמי  ְּבֶטֶקס 

ַהֶּמְרָּכִזית ֶׁשל ֶטֶהָרן ְּבִהְׁשַּתְּתפּות ִמיְליֹוִנים.
הּוְקָמה  ַהֶּטֶקס  ִהְתַקֵּים  ֶׁשָּבּה  ָהְרָחָבה  ְּבֶמְרַּכז 
ָּבָמה ַאִּדיָרה ֶׁשָעֶליָה ִנְּצבּו ְּבִכיֵרי ַהִּמְׁשָטר ְוַהּצֹוֵרר 
לּוִחים  ַהּׁשְ ַאְרַּבַעת  ֻהְּצבּו  ְלִצָּדם  ְּברֹאָׁשם.  חּוֶמְייִני 
ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ָהָיה  ָּכָאמּור,  ֶׁשֵּביֵניֶהם,  ָהֲאֵמִריָקִאים, 

ָמְרְּדַכי ֶהְרְׁשֵּבְרג.
ְּבִתְפלֹוֵתיֶהם  ַהֶּנֱאָסִפים  ֵהֵחּלּו  ָהאֹות  ְּבִהָּנֵתן 
ְוִהְׁשַּתֲחוּו  ָּכְרעּו  ֵהם  ּוְבַמֲהָלָכן  ִּבְׂשָפָתם,  ֶׁשֶּנֶאְמרּו 

ְּכִמְנָהָגם ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּפָעִמים.
ָקֶׁשה ְלָתֵאר ְּבִמִּלים ֶאת ַהַּמֲעָמד ֶׁשִהְתחֹוֵלל ְּבאֹוָתּה 
ָׁשָעה. ִמיְליֹוִנים ִמְּלאּו ֶאת ָהְרחֹובֹות, ּוְבִהָּנֵתן ָהאֹות 
ָּכְרעּו ָּכל ַאְנֵׁשי ַהָּדת ֶׁשִּנְּצבּו ַעל ַהָּבָמה ַעל ִּבְרֵּכיֶהם 
ְוִהְׁשַּתֲחוּו. ַאֲחֵריֶהם, ְּבַבת ַאַחת ָּכְרעּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ָּכל 

ִמיְליֹוֵני ַהֶּנֱאָסִפים. 
ָּכל  ֵמִבין  ִּבְׁשָעָתם,  ַוֲעַזְרָיה  ִמיָׁשֵאל  ַּכֲחַנְנָיה, 

ָהַרב  ֶזה  ָהָיה  ָזקּוף.  ֶאָחד  ָאָדם  נֹוַתר  ַהִּמיְליֹוִנים, 
ִניַע,  ְלא  עוֹ ְמדוֹ  ַעל  נֹוַתר  הּוא  ָזָצ"ל.  ֶהְרְׁשֵּבְרג 

ּבֹוֵלט ֵמַעל ָּכל ֶהָהמֹון.
ַּבָּדָבר,  ְוִהְרִּגיׁש  ַּבָּמקֹום  ֶׁשָּנַכח  חּוֶמְייִני  ָהָאָיתֹוָלה 
ְלַרִּבי  ִלְקרֹא  ִמָּיד  ָׁשַלח  הּוא  ְוֵחָמה.  ַּכַעס  ִהְתַמֵּלא 
ְמֻתְרְּגָמן  ְּבֶאְמָצעּות  אֹותֹו  ְוָׁשַאל  ָמְרְּדַכי,  ַאְבָרָהם 
ֲחֵבָריו  ֶׁשת  ֶׁשּׁשְ ְּבעֹוד  ָּכַרע,  א  ָמה  ִמְּפֵני 

ָהֲאֵמִריָקִאים ָּכְרעּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְּכֶיֶתר ַהֶּנֱאָסִפים?
ָעָליו  ָנַפל  ָעצּום  ַּפַחד  ִּכי  ַאף  ָמְרְּדַכי,  ַאְבָרָהם  ַרִּבי 
ִהְפִּגין  א  ַהָּמֶות,  ְלֵבין  ֵּבינֹו  ְּכֶפַסע  ָהָיה  ִּכי  ְוִנְרָאה 
ַלְּמֻתְרְּגָמן   ְֹּבר ָּפָנה  הּוא  ַקל.  ַּפַחד  ְולּו  חּוץ  ְּכַלֵּפי 
ִּליט ָהַאְכָזר ִּכי ְּבתֹוָרֵתנּו ֶנֱאָמר  ּוִבְּקׁשּו ֶׁשַּיְסִּביר ַלּׁשַ
ֶׁשָאסּור ָלנּו ִלְכרַֹע ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ּוְבֶׁשל חֶֹסר ֲהָבָנתֹו 
ֶאת ַהָּלׁשֹון ַהַּפְרִסית א ָיַדע ִלְפֵני ִמי ֵהם ּכֹוְרִעים, 
ְוָלֵכן ָהָיה ָאסּור לֹו ִלְכרַֹע ִעָּמם. הּוא הֹוִסיף ְוָאַמר 
ַהָּלׁשֹון  ֶאת  ַמִּכיִרים  ֶׁשִהְׁשַּתֲחוּו  ֶׁשַהְּכָמִרים  ֶׁשִּיָּתֵכן 
ּכֹוְרִעים.  ֵהם  ִמי  ִלְפֵני  ָיְדעּו   ָּכ  ּוִמּתֹו ַהַּפְרִסית, 
ַעל  ֵאיָתן  ַלֲעמֹד  ֻהְכַרח  ָיַדע,  ֶׁשֹּלא  הּוא  אּוָלם 

ְמקֹומֹו. 
ִּדְבֵרי ָהֱאֶמת ַהְּתִמיִמים ֶׁשָּיְצאּו ִמִּפי ָהַרב הְֶרְׁשֵּבְרג, 
ְוַתַחת  ְּבֵעיָניו.  ֵחן  ְוָנְׂשאּו  ָהָרָׁשע  ֶאת  ִהְפִּתיעּו 
ֶׁשַּיַהְרגוֹ  ְוַיֲעִניׁשוֹ  ָחִליָלה, הֹוָרה ַלְּמֻתְרְּגָמן ִלְמסֹר לֹו 
ֵמָהֻעְבָּדה  ְוִהְתַּפֵעל  ִמְּתׁשּוָבתֹו,  ְמאֹ ד  ֶנֱהָנה  הּוא  ִּכי 

ֶׁשהּוא ֵאינֹו ַחְנָפן ְּכֶיֶתר ַהְּכָמִרים ֶׁשִהִּגיעּו ִעּמֹו.
ָידּוַע  ָהָרָׁשע  חּוֶמְייִני  ֵהן  ָעצּום.  ְלֶפֶלא  ָהָיה  ַהָּדָבר 
ִּכֵּבד  זֹאת  ּוְבָכל  ַלְּיהּוִדים,  ָהַעָּזה  ְּבִׂשְנָאתֹו  ָהָיה 
ַעל  ִּבְדֵבקּות  ַמר  ֶׁשּׁשָ ַהְּיהּוִדי  ָהַרב  ֶאת   ְוֶהֱעִרי

ִמְצַות ָּדתֹו.
ַעד  ֵמַהְּמֻתְרְּגָמן  ָמְרְּדַכי  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ֵהִבין  ַּכֲאֶׁשר 
ִּליט, ֶהֱחִליט ְלַנֵּצל ֶאת  ַּכָּמה ִהְרִׁשימּו ְּדָבָריו ֶאת ַהּׁשַ
ּוִבֵּקׁש  ִאיָראן  ְיהּוֵדי  ְלֶאָחיו  ְלַסֵּיַע  ְּכֵדי  ַהִהְזַּדְּמנּות 

ִלְקּבַֹע ִעּמֹו ְּפִגיָׁשה ְּכֵדי ְלׂשֹוֵחַח ַעל ַמָּצָבם.
ִּליט ָקַבע לֹו ְזַמן ֶׁשּבֹו ָיבֹוא ְלֵביתֹו. ְּבבֹוא ַהְּזַמן  ַהּׁשַ

ִּליט  ִנְכַנס ַרִּבי ַאְבָרָהם ָמְרְּדַכי ְלֵבית ַהּׁשַ
ֶהְרְׁשֵּבְרג  ָהַרב  ִנְכַנס  ְׁשָעתֹו,  ְּבַהִּגיַע  ִעּמֹו.  ְלִהָּפֵגׁש 

ְלַחְדרֹו ֶׁשל ָהָרָׁשע ּוָפָנה ֵאָליו ְּכֶׁשְּדָמעֹות ְּבֵעיָניו:
הַדִָּרים  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ַאַחי  ְּבַעד  ְלַבֵּקׁש  "ְרצֹוִני 
ִאיָראן  ְיהּודֵי  ְּפֵלַטת  ְׁשֵאִרית  ִּכי  ִלי  נֹוַדע  ָּכאן. 
סֹוְבִלים ְּבָיִמים ֵאּלּו ָצרֹות ְצרֹורֹות ִמֶּקֶרב ְׁשֵכֵניֶהם 
ְלַהִּציָלם  ְּבַרֲחָמיו  ִּליט  ַהּׁשַ יֹוִאיל  אּוַלי  ְוׂשֹוְנֵאיֶהם. 

ְוִלְגרֹם ֶׁשּיֹוֵתר א ִיְרְּדפּו אֹוָתם".
ִּכי  ְוָטַען  ִעּמֹו  ְלִהְתַוֵּכַח  ִּבְתִחָּלה  ִנָּסה  ִּליט  ַהּׁשַ
ַהְּיהּוִדים ְמַׁשְּתִפים ְּפֻעָּלה ִעם ׂשֹוְנָאיו, אּוָלם ָהַרב 
ּוְלהֹוִכיַח  ְלַׁשְכְנעֹו  ִהְצִליַח  ְּבַעְנְוָתנּותוֹ  ֶהְרְׁשֵּבְרג 
ְוַלַּמְהֵּפָכה  לַשִַּּׁליט  ִׂשְנָאה  ׁשּום  ָלֶהם  ֵאין  ִּכי  לֹו 
 ְלָכ ּוְמַצִּפים  ְמַיֲחִלים  ֵהם  ְוַאְּדַרָּבה,  ּוְכָלל.  ְּכָלל 

ֶׁשַהִּמְׁשָטר ֶהָחָדׁש ָיֵגן ֲעֵליֶהם ִמְּפֵני ּדֹוְרֵׁשי ָרָעָתם.
ְוַרּבִי  ַלַּבָּקָׁשה,  ַהּצֹוֵרר  ִהְסִּכים  ַהַהְפָּתָעה  ְלַמְרֵּבה 
עֹוד  ּוְלַבֵּקׁש   ְלַהְמִׁשי ֶהֱחִליט  ָמְרְּדַכי  ַאְבָרָהם 
ֶנֱחַׂשף  ָּבּה   ַהּצֶֹר ֶׁשֶאל  ִויִחיָדה,  ַאַחת  ַּבָּקָׁשה 
ְּבִׂשיחֹוָתיו ִעם ַּכָּמה ְוַכָּמה ִמְּבֵני ַהְּקִהָּלה ַהְּיהּוִדית 

ְּבֶטֶהָרן:
ְּבאֹוָתּה ֵעת ֶׁשל ְּפרֹץ ַהַּמְהֵּפָכה ָׂשַרר ִמֵּדי ַלְיָלה ַעד 
ַרֲחֵבי  ְּבָכל  ָקבּוַע  עֹוֵצר  ַהֻּמְקָּדמֹות  ַהּבֶֹקר  ִלְׁשעֹות 
ַרִּבים,  ְיהּוִדים  ַּבֲעבּור  ַהְפָרָעה  זֹאת  ָהְיָתה  ִאיָראן. 
ּוְלִהְתַּפֵּלל  ָלֵצאת  ֵעת  ְלאֹוָתּה  ַעד  ָהיּו  ֶׁשְרִגיִלים 
ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבַאְׁשמֶֹרת ַהּבֶֹקר ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ְלַאַחר 
ִנְמְנָעה  ָהֹעֶצר  ֵעֶקב  ְוַעָּתה  ַלֲעבֹוָדָתם,  ָלֵצאת  ִמֵּכן 

ֵמֶהם ִמְצַות ָּדָתם.
ְּבִמְׁשָאָלה  ַּגם  ְלַלּוֹותֹו  ִהְמִׁשיָכה  ִּדְׁשַמָּיא  ַהִּסַּיְעָּתא 
ִלְמַפֵּקד  ַצו  ְוָנַתן  ְלַבָּקָׁשתֹו  ִהְסִּכים  ַהּצֹוֵרר  זֹו. 
ֶזה  ִמּיֹום  ִּכי  ֶנֱאַמר  ּבַצַּו  ָהִאיָראִנית.  ַהִּמְׁשָטָרה 
ָוָהְלָאה ִאם ִיְראּו ִאיׁש ָּבְרחֹוב ִּבְׁשַעת ָהֹעֶצר ְּכֶׁשהּוא 
נֹוֵׂשא ִּתיק ֶׁשל ַטִּלית ּוְתִפִּלין, אֹות הּוא ִּכי ֵאין הּוא 
ַעל  ְמַוֵּתר  ֶׁשֵאינֹו  ְיהּוִדי  ֶאָּלא  ַהַּמְהֵּפָכה,  ִמּשֹׂוְנֵאי 
ִמְצַות ָּדתֹו ּוַמְׁשִּכים ְלִהְתַּפֵּלל ְלָפָניו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת.

ָעצּום.  ְלִחּזּוק  ְוָגַרם  ַּגִּלים  ִהָּכה  ַהֻּמְפָלא  ַהַּמֲעֶׂשה 
ַהּכֹל נֹוְכחּו ִלְראֹות ֵּכיַצד ְיהּוִדי ַהְּמַקֵּים ֶאת ַהִּמְצוֹות 
ְּבָגאֹון ְוֵאינֹו ָיֵרא ִמן ַהַּמְלִעיִגים ּוְמַאְּיִמים ָעָליו, זֹוֶכה 

ְלַבּסֹוף ִלְנִׂשיאּות ֵחן ְמֻיֶחֶדת, ֵמַעל ְלֶדֶר ַהֶּטַבע. 
'ִּבְפקּוֶדי ָאִׂשיָחה' ח"ב עמ' ריד

ְּבִריָאה, ְיִציָרה, ְנִפיָחה ּוְׁשִמיָרה
ַאָּתה  ְבָראָתּה,  "ַאָּתה  ַהְּבָרָכה:  ִמֻּנַּסח  
ְיַצְרָּתּה, ַאָּתה ְנַפְחָּתּה ִּבי" עֹולֶה ִּכי ַהְּנָׁשָמה 
ְׁשַלִּבים:  ִּבְׁשלֹוָׁשה  ָהָאָדם  ְּבגּוף  ִנְּתָנה 
זֹאת  ֵּפֵרׁש   ְוָכ ּוְנִפיָחה.  ְיִציָרה  ְּבִריָאה, 

ַה'ּנֹוָדע ִּביהּוָדה': 
ַהְּנָׁשָמה,  ְּבִריַאת  ַעל  מֹוִדים  ָאנּו  ִּב'ְבָראָתּה' 
ֶׁשִּנְבְרָאה ֵיׁש ֵמַאִין עֹוד ֶטֶרם ְּבִריַאת ָהָאָדם. 
ַהָּקדֹוׁש  ָּבּה  ֶׁשָּנַתן  ַעל  הֹוָדָאה  ִהיא  'ְיַצְרָּתּה' 
ֶׁשּתּוַכל  ְּכֵדי  רּוָחִנית,  ֵאיָבִרים  צּוַרת   ָּברּו
ְלַהְׁשִּפיַע ַעל ּגּוף ָהָאָדם ֻּכּלֹו. ּובְ'ְנַפְחָּתּה' ָאנּו 
ַהְּנָׁשָמה  ֶאת  ֶׁשָּנַפח   ָּכ ַעל  ַלּבֹוֵרא  מֹוִדים 
ֶׁשָּבָרא ְוָיַצר ֶאל ּתֹו ּגּוֵפנּו (ְצַל"ח ְּבָרכֹות ס ב). 

ּוַמְצִהיִרים  מֹוִסיִפים  ָאנּו  ַהְּבָרָכה   ְּבֶהְמֵׁש
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַהְּנָׁשָמה,  ֶאת  ֶׁשָּנַפח  ֶׁשִּמְּלַבד 
הּוא ַאף "ְמַׁשְּמָרּה" ְּבִקְרֵּבנּו. ְלִפי ֶׁשַהְּנָׁשָמה, 
ֶעְליֹוָנה,  רּוָחִנית  ְמִציאּות  ִּבְהיֹוָתּה 
ַהּגּוף  ִמן  ְלִהָּפֵרד  ֵעת  ְּבָכל  ִמְׁשּתֹוֶקֶקת 
ָהָיה  ְוִאְלָמֵלא  ְוָׁשְרָׁשּה.  ְמקֹוָרּה  ֶאל  ְוָלׁשּוב 
ָהָאָדם,  ְּבגּוף  'ְמַׁשְּמָרּה'  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ָהְיָתה ִהיא ּפֹוַרַחת ִמִּקְרּבֹו. ְּדָבִרים ְמפָֹרִׁשים 
ְּבִעְנָין ֶזה ָאְמרּו ֲחָכִמים ְּבִמְדַרׁש ְּתִהִּלים (סב 
ג): "ַהְּנָׁשָמה ֶׁשָּבָאָדם, ָּכל ָׁשָעה ֶׁשִהיא עֹוָלה 
 ְוֵהיַא ִמֶּמּנּו.  ָלֵצאת  ִהיא  ְמַבֶּקֶׁשת  ְויֹוֶרֶדת 
ִהיא עֹוֶמֶדת ְּבגּופֹו? ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ְמלֹוא ָּכל ָהאֶָרץ ְּכבֹודֹו, ְּכֶׁשִהיא ָּבָאה ָלֵצאת 

ְורֹוָאה ֶאת יֹוְצָרּה חֹוֶזֶרת ַלֲאחֹוֶריָה".

ָאדֹון ַעל ָּכל ַהַּמֲעִׂשים 
ְּבָרָכה זֹו ִמְסַּתֶּיֶמת ְּבִׁשְבחֹו ֶׁשל ַהּבֹוֵרא: "ִרּבֹון 
ָּכל ַהַּמֲעִׂשים, ֲאדֹון ָּכל ַהְּנָׁשמֹות". ְוִלְכאֹוָרה 
ַמְצִהיִרים  ָאנּו  ַמֲעִׂשים  ֵאּלּו  ַעל  ְלָהִבין,  ֵיׁש 
ֲעֵליֶהם?  'ָאדֹון'  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ָּכאן 

ָּיכֹות ֵּבין 'ַמֲעִׂשים' ִל'ְנָׁשמֹות'?  ּוָמה ַהּׁשַ
ֶׁשָּבָרא  "ִמּיֹום  ב):  ז  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 
ָהָיה  א  ָהעֹוָלם  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ָאדֹון,  הּוא   ָּברּו ְלַהָּקדֹושׁ  ֶׁשְּקָראֹו  ָאָדם 
ַּבּדֹורֹות  ָאדֹון";  ְוָקְראּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשָּבא  ַעד 
ָהִראׁשֹוִנים ָחיּו ָהֲאָנִׁשים ְּבַמְחָׁשָבה ֻמְטֵעית 
ֶאת  ְלַהְנִהיג  ַהּבֹוֵרא  ֶׁשל  ִמְּכבֹודֹו  ֶזה  ֶׁשֵאין 
ֵפל, ּוְלִפיָכ ְּבעֹוד ֶאת ָהעֹוָלמֹות  עֹוָלמֹו ַהּׁשָ
ַהְנָהַגת  ֶאת  ְּבַעְצמֹו,  ַמְנִהיג  הּוא  ָהֶעְליֹוִנים 
ְּכֻדְגַמת   – ִלְמָׁשְרָתיו  ָמַסר  ֵפל  ַהּׁשָ ָהעֹוָלם 

ָהָר"ן'  'ְּדָרׁשֹות  (ְרֵאה  ְוַהַּמָּזלֹות  ַמִים  ַהּׁשָ ַּגְרֵמי 
ַהְּדרּוׁש ַהְּתִׁשיִעי). ַאְבָרָהם ָהָיה ָהִראׁשֹון ֶׁשָעַקר 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִלְּמָדם  ַּכֲאֶׁשר  ִמִּלָּבם  זֹו  ַמֲחָׁשָבה 
ַמְנִהיגֹו  ְלַבּדֹו  ְוהּוא  ָהעֹוָלם  ֲאדֹון  הּוא   ָּברּו

ְּבַעְצמֹו, ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה. 
ָקְבעּו  ְּבִלֵּבנּו,  ֻיְׁשַרׁש  ֶזה  ֱאמּוָנה  ֶׁשְּיסֹוד  ְּכֵדי 
ַבח: "ִרּבֹון ['ָאדֹון'  ֲחָכִמים ִּבְבָרָכה זֹו ֶאת ַהּׁשֶ
ַּבֲאָרִמית, ְרֵאה אּוְנְקלֹוס ְּבֵראִׁשית יח ב] ָּכל 
 ֶׁשְּבָכ ְּכֵדי  ַהְּנָׁשמֹות",  ָּכל  ֲאדֹון  ַהַּמֲעִׂשים, 
'ָאדֹון'   ִיְתָּבַר ֶׁשהּוא  ִמָּדה  ֶׁשְּבאֹוָתּה  ַנְפִנים 
ּוַמְנִהיג  קֹוֵבַע  הּוא   ָּכ ַהְּנָׁשמֹות,  ְּבעֹוַלם 
ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ֶאת ָּכל ַהַּנֲעֶׂשה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 

(ְצַל"ח ְּבָרכֹות ז ב). 

ַהַּמֲחִזיר ְנָׁשמֹות ִלְפָגִרים ֵמִתים 
ְנָׁשמֹות  "ַהַּמֲחִזיר  ַהְּבָרָכה:  ֲחִתיַמת  ְּבֵבאּור 

ִלְפָגִרים ֵמִתים", ֶנְחְלקּו ַהְּמָפְרִׁשים:
ִּבְרכֹות  ּוֵפרּוָׁשּה,  חֹל  ֶׁשל  ַׁשֲחִרית  (ֵסֶדר  ָהַאּבּוִדְרַהם 
ֲחָזַרת  ַעל  ָּכאן  מֹוִדים  ָאנּו  ִּכי  ֵּפֵרׁש  ַחר)  ַהּׁשַ
ְוַהַּטַעם  ּבֶֹקר.  ְּבָכל  ָנה  ַהּׁשֵ ְלַאַחר  ַהְּנָׁשָמה 
ְלִפי  הּוא  'ֶּפֶגר',  ִּבְׁשָנתֹו  ַהּגּוף  ֶׁשְּמֻכֶּנה 
ָנה ּדֹוָמה ַלָּמֶות, ּוְכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים  ֶׁשַהּׁשֵ
ים ַלִּמיָתה".  ּׁשִ (ְּבָרכֹות נז ב): "ֵׁשָנה – ֶאָחד ִמּׁשִ

ִמּשּׁום ֶׁשִּקיַמת ָהָאָדם ִמְׁשָּנתֹו, ִהיא ִּכְדמּות 
ַמְׁשָמעּות  ִלְדָבָריו  ַהֵּמִתים.  ִלְתִחַּית  ּוָמָׁשל 

'ְּפָגִרים ֵמִתים' ִהיא ִּכְפׁשּוָטּה. 
זֹו  ִראׁשֹוִנים  ְלַמֲחֶקת  ָיִׁשיר   ְּכֶהְמֵׁש
ֶׁשל  ְּבִדינֹו  ַלֲהָלָכה,  ַמֲחֶקת  ְועֹוָלה  נֹוַבַעת 
ֶאת  ֶׁשָאַמר  קֶֹדם  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשִהְקִּדים  ִמי 
ֶׁשִאם  ַהּסֹוְבִרים  ֵיׁש  ְנָׁשָמה':  'ֱאַקי  ִּבְרַּכת 
ִהְקִּדים ְלִהְתַּפֵּלל קֶֹדם ֶׁשָאַמר ִּבְרַּכת 'ֱאַקי 
ֶׁשֲהֵרי  ַהְּתִפָּלה,  ְלַאַחר  ְיבְרֶכָּנה  א  ְנָׁשָמה', 
ְּתִחַּית  ַעל  ַההֹוָדָאה  חֹוַבת  ְיֵדי  ָיָצא  ְּכָבר 
ֵיׁש  ְואּוָלם  ַהֵּמִתים'.  'ְמַחֵּיה  ְּבִבְרַּכת  ַהֵּמִתים 
ִנְתְקָנה  א  זֹו  ֶׁשְּבָרָכה  ְוסֹוְבִרים  ַהחֹוְלִקים 
ַהְחָזַרת  ַעל  ִאם  ִּכי  ַהֵּמִתים'  'ְּתִחַּית  ַעל 
ַאף   ּוְלִפיָכ ָנה,  ַהּׁשֵ ְלַאַחר  ַלּגּוף  ַהְּנָׁשָמה 
ְלָבְרָכּה  ָעָליו  ֲאִמיָרָתּה,  ֶטֶרם  ֶׁשִהְתַּפֵּלל  ִמי 
ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה. ְּכֵדי ָלֵצאת ִמיֵדי ָסֵפק ְּכַדאי 
ִלְפֵני  ְנָׁשָמה'  'ֱאקַי  ִּבְרַּכת  לֹוַמר  ְלַהְקִּפיד 
'ֵּבאּור  ט;  נב  או"ח  ְּברּוָרה'  'ִמְׁשָנה  (ְרֵאה  ַהְּתִפָּלה 

ֲהָלָכה' ָׁשם ד"ה ּוִמָּכל ָמקֹום). 

'ּוָמְרֳּדַכי א ִיְכַרע ְוא ִיְׁשַּתֲחֶוה'

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ּדכי א י

סססִספּפּור ם
ָמה' (ב) ת 'ֱאלַֹקי ְנׁשָ ְרּכַ ּבִ

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

ה ִפָלּ ֵסֶדר ַהְתּ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ּבְ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
'ֱאל רכת

ִנינני ּפְ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים  מִמכככ ִמכ ִמְכּתְ ם 
ִלְכבֹוד ַמֲעֶרֶכת ָעלֹון "ְוָכל ַמֲאִמיִנים", 

ְיֵהא  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ָּכל  ֵלִוי:  ֶּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  "ָאַמר  ב):  קיט  (ַׁשָּבת  ָלַמְדנּו  ַהּיֹוִמי  ַהַּדף  ְּבֵסֶדר 
'ִּפְתחּו  (ַמֲאָמר  ֱאמּוִנים'  'ׁשֵֹמר  ַּבֵּסֶפר  ִּדינֹו".  ְּגַזר  לֹו  קֹוְרִעין  ּכֹחֹו,  ְּבָכל   ְמבָֹר ַרָּבא  ְׁשֵמּה 
ְׁשָעִרים') ֵהִעיר ֶׁשְּלַדַעת ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ַּגם ֲעִנַּית 'ָאֵמן' ְלַבָּדּה קֹוַרַעת ְּגַזר ִּדינֹו ֶׁשל ָאָדם, 
ֶׁשָּכ ֶנֱאָמר ָׁשם (תיקו"ז מ א): "ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחֹו קֹוְרִעין לֹו ְּגַזר ִּדינֹו ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה". 
ְוָׁשַמְעִּתי ֵמָאָדם ָּגדֹול ֶׁשְּלאֹור זֹאת, ֶאְפָׁשר ִלְפעֹל ְּגדֹולֹות ְּבִצּיּון ָהַרְׁשִּב"י ַּבֲעִנַּית ָאֵמן. 

ֶׁשֲהֵרי ָּכָאמּור ָהַרְׁשִּב"י ַעְצמֹו ָאַמר ֶׁשֲעִנַּית ָאֵמן קֹוַרַעת ְּגַזר ִּדין. 
ֵחיְלֶכם ְלאֹוָרְיָתא, 
י.ש. - ְירּוָׁשַלִים.

ְיַצְרָּתּה –  ַאָּתה  ֵמַאִין,  ֵיׁש   – ְבָראָתּה  ַאָּתה  ִהיא.  ְטהֹוָרה  ִּבי  ֶשָּׁנַתָּת  ְנָשָׁמה  ֱא-ַהי, 
ָיַצְרָּת ָּבּה צּוַרת ֵאיָבִרים רּוָחִנית ְּכֵדי ֶׁשִּתְׁשַּתֵּלב ַּבּגּוף, ַאָתּה ְנַפְחָּתּה ִּבי – ִהְכַנְסָּתּה 
ָעִתיד  ְוַאָּתה  ְזַמָּנּה,  ֶטֶרם  ֵּתֵצא  ֶׁשֹּלא  ְּבתֹוִכי,   – ְּבִקְרִּבי  ְמַשְּׁמָרּה  ְוַאָּתה  ְלגּוִפי, 

ִלְּטָלּה ִמֶּמִנּי ְּבסֹוף ָיַמי, ּוְלַהֲחִזיָרּה ִּבי ֶלָעִתיד ָלבֹ א ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים. 
ֲאבֹוַתי,  ֵוא-ֵהי  ֱא-ַהי  ה'   ְלָפֶני ֲאִני  מֹוֶדה  ְּבִקְרִּבי,  ְנתּוָנה  ֶשַׁהְנָּשָׁמה  ְזַמן  ָּכל 
ִרּבֹון – ָאדֹון ַעל ָּכל ַהַמֲּעִשׂים ַהִּמְתַרֲחִׁשים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֲאדֹון ָּכל ַהְנָּשׁמֹות ָלֵתת 
ַלְּיָׁשִנים  ְנָשׁמֹות  ּבֶֹקר  ִמֵּדי  ַהַמֲחִזיר  ה',  ַאָּתה,   ָּברּו ַהָּבא.  ָלעֹוָלם  ִּכְגמּוָלן  ָלֶהן 

ַהֶּנֱחָׁשִבים ִּכְפָגִרים ֵמִתים. 
ַלְּיָׁשִנים  ַהְּטהֹוָרה  ַהְּנָׁשָמה  ֶאת  ֶׁשַּמֲחִזיר  ַעל  ַלה'  ְלהֹודֹות  ֶׁשָעֵלינּו  ֱאֶמת   – ָאֵמן 

ַהֶּנֱחָׁשִבים ִּכְפָגִרים ֵמִתים.


