
ָרא ת ַוּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתִפָּלה ַההֹוֶלֶכת ּוִמְתַעֶּצֶמת
ְוָאֹנִכי  ה'  ֶאל  ְלַדֵּבר  הֹוַאְלִּתי  ָנא  ִהֵּנה  ַוּיֹאַמר  ַאְבָרָהם  "ַוַּיַען 

ָעָפר ָוֵאֶפר" (יח כז)
ָּכַתב ַה'ִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה': 

ְּבֶטֶרם ַיֲעמֹד ְלִהְתַּפֵּלל, ׂשּוָמה ַעל ָהָאָדם ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבַגְדלּות 
ַהּבֹוֵרא ְלֻעַּמת ִׁשְפלּות ַעְצמֹו. אּוָלם ְּבַמֲהַל ַהְּתִפָּלה ָעָליו 
ְלִהְתַחֵּזק ַּדְוָקא ַּבַּמְחָׁשָבה ֶׁשֵחֶרף ִׁשְפלּותוֹ, ְּתִפָּלתֹו ְרצּוָיה 
ּוְמֻקֶּבֶלת ִלְפֵני ַהָּמקֹום. ִנְמָׁשל ַהָּדָבר ִלְמַלאְכּתֹו ֶׁשל ַּבַּנאי; 
ְלַאַחר  ְוַרק  ָּבֲאָדָמה,  ְיסֹודֹות  ְלַהֲעִמיק  ָעָליו  ַהְּבִנָּיה  ֶטֶרם 

א. ִמֵּכן יּוַכל ִלְבנֹות ַעל ְיסֹודֹות ֵאּלּו ִּבְנָין ָרם ְוִנּׂשָ
ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ֵמַהְנָהָגתֹו  ַאף  זֹאת  ִלְלמֹד  ִנָּתן 
לֹום; ְלַאַחר ֶׁשָּפַתח ֶאת ְּתִפָּלתֹו ְּבַהְצָהַרת: "ְוָאֹנִכי ָעָפר  ַהּׁשָ
ים  ֲחִמּׁשִ ַיְחְסרּון  "אּוַלי  ְוִהְתַעְּצָמה:  ְּתִפָּלתֹו  ָהְלָכה  ָוֵאֶפר", 
ה; אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ַאְרָּבִעים... ְׁשִׁשים... ַהַּצִּדיִקם ֲחִמּׁשָ

ֶעְׂשִרים...", ְוַעד "ֲעָׂשָרה". 
'ִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה' ַׁשַער ַהְּתִפָּלה ד"ה ִמְזמֹור ִׁשיר 

ְּתִפָּלה הֹוֶפֶכת ְרָׁשִעים ְלַצִּדיִקים
"ַוּיֹאֶמר ַאל ָנא ִיַחר ַלה' ַוֲאַדֵּבָרה ַא ַהַּפַעם אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם 

ֲעָׂשָרה ַוּיֹאֶמר א ַאְׁשִחית ַּבֲעבּור ָהֲעָׂשָרה" (יח לב)
ה ְּבָאָדם ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשָחָטא ּוָפַׁשע ִּבֵּקׁש ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה.  ַמֲעֹשֶ
אּוָלם  ְלַנְפׁשֹו,  ִּתּקּון  ּוִבֵּקׁש  ִמְּטִריְסק  ַהַּמִּגיד  ִלְפֵני  ָּבא 
ִּדְבֵרי  ֶאת  ְּבָפָניו  ְמַצֵּטט  ֶׁשהּוא   ּתֹו ְלַקְּבלֹו,  ֵסֵרב  ַהַּמִּגיד 
ִמְתַמְּלִכין" –  ְּדַעְבִדין  ָּבַתר  ִּביָׁשא  א): "ַעְבֵדי  ד  (ב"ב  ַהְּגָמָרא 
ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ְּבֵעָצה.  ְלִהָּמֵלְך  ָּבִאים  ֶׁשחֹוְטִאים  ַאַחר  ְרָׁשִעים 
ְצִבי ִמּפֹוִריסֹוב, ְלֻעָּמתֹו, ִקְּבלֹו ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות, ְוִהְטִעים: 
ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ִאם  ִּכי  ַצִּדיִקים,  ְלַחֵּפׂש  ִמַּתְפִקיֵדנּו  ֶזה  ֵאין 
ֶׁשִחֵּפׂש  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֵכן,  ִּכי  ִהֵּנה  ֶׁשָּיׁשּובּו;  ַהחֹוְטִאים 
ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ְוִאּלּו  ְּבָידֹו.  ָעְלָתה  א   – ִּבְסדֹום  'ַצִּדיִקים' 
ָעָלה  ַהֶּזה",  ָהָעם  ַלֲעֹון  ָנא  "ְסַלח  יט):  יד  (ַּבִּמְדָּבר  ֶׁשִהְתַּפֵּלל 

."ַהָּדָבר ְּבָידֹו, ַּכָּכתּוב (ָׁשם כ): "ַוּיֹאֶמר ה' ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר
'ֲחִסיִדים ְמַסְּפִרים' ח"א עמ' 51

'ַהִּמְתַּפֵּלל ַעל ֲחֵברֹו' – ְלַכְּתִחָּלה
"ַוה' ָּפַקד ֶאת ָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ָאָמר ַוַּיַעׂש ה' ְלָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר" 

(כא א)

"ָסַמ ָּפָרָׁשה זֹו ְלָכאן, ְלַלֶּמְד ֶׁשָּכל ַהְּמַבֵּקׁש ַרֲחִמים ַעל 
ֲחֵברֹו ְוהּוא ָצִרי ְלאֹותֹו ָּדָבר, הּוא ַנֲעֶנה ְּתִחָּלה" (ַרִׁש"י).

ִנְׁשַאל:  ַהַחִּיים',  'ַּכף  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  סֹוֵפר,  ַחִּיים  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
ֶׁשַאף  ֲחֵברֹו  ַעל  ְויֹוֵדַע  ְמֻסָּים  ְּבִעְנָין  ִליׁשּוָעה  ַהָּזקּוק  ָאָדם 
ְלַכְּתִחָּלה  ֵּכן  ִלְנהֹג  ָראּוי  ַהִאם  ּדֹוָמה,  ִליׁשּוָעה  ָזקּוק  הּוא 
א  ֶׁשָּמא  אֹו  ְּתִחָּלה,  ֶׁשַּיֲעֶנה  ְּכֵדי  ֲחֵברֹו  ַעל  ּוְלִהְתַּפֵּלל 
ֶנֱאָמר ְּכָלל ֶזה ֶאָּלא ְלִמי ֶׁשָעָׂשה ָּכ ְּבתֹם ֵלב, ּוְכֵעין ְּתִפַּלת 

?ַאְבָרָהם ַעל ֲאִביֶמֶל
ְוֵהִׁשיב: ִמִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגר ִנְרֶאה ֶׁשַאף ְלַכְּתִחָּלה 

ִנָּתן ִלְנהֹג ָּכ, ֶׁשָּכ ָּכַתב ְלַאַחד ִמּשֹׁוֲאָליו: "ַוֲאֶׁשר ֲאִני רֹוֶאה 
ִמִּמְכָּתבֹו ֶׁשֵאינֹו ִּבְׁשֵלמּות ַהְּבִריאּות, ַּגם ָאנֹוִכי ְּבַהאי ַּפְחָדא 
ָיִתיב, ַוֲאִני ְמַיֵעץ ִלְכבֹודֹו ְרפּוָאה ִאם ֵאינֹו ָלטַֹרח ְלַהְזִּכיֵרִני 
הּוא  ֲחֵברֹו  ַעל  ַהִּמְתַּפֵּלל  'ָּכל  ּבֹו:  ְוִיְתַקֵּים  ַהַּזָּכה,  ִּבְתִפָּלתֹו 

ַנֲעֶנה ְּתִחָּלה'". 
'ֶזַרע ַחִּיים' סי' ט אות ב; 'ִמְׁשְּפֵטי ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגר' עמ' קכח

ֵּכיַצד ִנְדחּו ִּדְבֵרי ַהַּמְלָאִכים
ַמה  ָלּה  ַוּיֹאֶמר  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ָהָגר  ֶאל  ֱאִקים   ַמְלַא "ַוִּיְקָרא 
ַּבֲאֶׁשר  ַהַּנַער  קֹול  ֶאל  ֱאִקים  ָׁשַמע  ִּכי  ִּתיְרִאי  ַאל  ָהָגר   ָּל

הּוא ָׁשם" (כא יז)
"ֶׁשָהיּו  ֲחָכִמים:  ֵּבֲארּו  ָׁשם'  הּוא  'ַּבֲאֶׁשר  ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ֶאת 
ִמי  עֹוָלם,  ֶׁשל  ִרּבֹונוֹ  ְואֹוְמִרים:  ְמַקְטְרִגים  ֵרת  ַהּׁשָ ַמְלֲאֵכי 
ְּבֵאר?  לֹו  ַמֲעֶלה  ַאָּתה  ַּבָּצָמא,   ָּבֶני ְלָהִמית  ַזְרעֹו  ֶׁשָעִתיד 
ְוהּוא ְמִׁשיָבם: ַעְכָׁשו ָמה הּוא, ַצִּדיק אֹו ָרָׁשע? ָאְמרּו לֹו: 
ְוֶזהּו  ָּדנֹו.  ֲאִני  ַעְכָׁשו  ֶׁשל  ַמֲעָׂשיו  ְלִפי  ָלֶהם:  ָאַמר  ַצִּדיק. 

'ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם'" (ַרִׁש"י ע"פ ב"ר נג יד). 
ַהְּתׁשּוָבה  ֶאת  ַאְיְּבִׁשיץ  ְיהֹוָנָתן  ַרִּבי  ֵּבֵאר  נֹוֶסֶפת   ְּבֶדֶר

ֶׁשִּנְּתָנה ַלַּמְלָאִכים – "ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם": 
 ֶמֶל ֶׁשל  ֶׁשַּדְרּכֹו  ַאף  ִּתיְרִאי";  "ַאל  ְלָהָגר:   ַהַּמְלָא ָאַמר 
ד):  כט  (ִמְׁשֵלי  ַּכָּכתּוב  ַהִּדין,  ְּבִמַּדת  ִּבְנִתיָניו  ִלְנהֹג  ָוָדם  ָּבָׂשר 
ִיְׁשָמֵעאל  ָהָיה  ָראּוי  ֵּכן,  ִאם  ָאֶרץ".  ַיֲעִמיד  ְּבִמְׁשָּפט   ֶמֶל"
ְלֵהָעֵנׁש ְּכַטֲעַנת ַהַּמְלָאִכים, ַא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵאינֹו ָּדן 
ֶאת ָהָאָדם ֶאָּלא: "ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם" – ְּכִמְנַהג ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו 
ַמִים, ָׁשם נֹוֶהֶגת ִמַּדת ַהֶחֶסד  הּוא ִיְתָּבַר ׁשֹוֵכן, ִּבְׁשֵמי ַהּׁשָ
ָׁשַמִים  ֵמַעל  ָגדֹול  "ִּכי  ה):  קח  (ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב  ְוָהַרֲחִמים, 

."ַחְסֶּד
ְּבאֶֹפן נֹוָסף ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ:

ֶׁשל  ִקְטרּוָגם  ִמְּפֵני   – ִּתיְרִאי"  "ַאל  ְלָהָגר:   ַהַּמְלָא ָאַמר 
הּוא  ַּבֲאֶׁשר  ַהַּנַער  קֹול  ֶאל  ֱאִקים  ָׁשַמע  "ִּכי  ַהַּמְלָאִכים, 
חֹוֶלה"  ֶׁשל  ִמְּמַרֲאׁשֹוָתיו  ְלַמְעָלה  ִכיָנה  ֶׁש"ּׁשְ ֵּכיָון   – ָׁשם" 
ֵאָליו  ַהֻּמָּגׁשֹות  ַהְּתִפּלֹות  ִמֶּיֶתר  ְּבׁשֹוֶנה   ְלִפיָכ ב).  יב  (ַׁשָּבת 
ִּביֵדי ַהַּמְלָאִכים, ֶאת ְּתִפַּלת ַהחֹוֶלה ֱאִקים ׁשֹוֵמַע ְּבַעְצמֹו, 

ְוא ִיְהֶיה ִּביֵדי ַהַּמְלָאִכים ְלַעְּכָבּה ְּבַטֲענֹוֵתיֶהם.
'ִּתְפֶאֶרת ְיהֹוָנָתן'

"ֱאִקים ִיְהֶיה ְּבֶעְזִרי!"
ֶאל  ְצָבאֹו  ַׂשר  ּוִפיכֹל   ֲאִביֶמֶל ַוּיֹאֶמר  ַהִהוא  ָּבֵעת  "ַוְיִהי 

ַאְבָרָהם ֵלאמֹר ֱאקִים ִעְּמ ְּבכֹל ֲאֶׁשר ַאָּתה עֶֹׂשה" (כא כב)
ֵּבֵאר ַרִּבי ִיְצָחק ִמּוֹוזִ'ין:

ֲאִביֶמֶל ִהִּביַע ֶאת ִהְתַּפֲעלּותֹו ִמָּכ ֶׁש"ֱאִקים ִעְּמ – ְּבכֹל 
עֹוֶׂשה  ֶׁשַאְבָרָהם  ְּפֻעָּלה  ָּכל  ֶׁשִּלְפֵני  עֶֹׂשה",  ַאָּתה  ֲאֶׁשר 
ִיְהֶיה  "ֱאִקים  ּוְלַבֵּקׁש:  ָׁשַמִים  ֵׁשם  ְלַהְזִּכיר  הּוא  ַמְקִּפיד 

ְּבֶעְזִרי!"
'ֶּפה ָקדֹוׁש'

ְׁשֵלמּות ַהַּמְלָא – ֵעדּות ִלְׁשֵלמּות ַהִּמְצָוה
ַמִים...; ִּכי ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי ְיֵרא  "ַוִּיְקָרא ֵאָליו ַמְלַא ה' ִמן ַהּׁשָ
ֱאִקים ַאָּתה ְוא ָחַׂשְכָּת ֶאת ִּבְנ ֶאת ְיִחיְד ִמֶּמִּני" (כב יא-יב)
ֵיׁש ְלָהִבין ָהֵכיַצד אֹוֵמר ַהַּמְלָא ְלַאְבָרָהם: "ְוא ָחַׂשְכָּת... 

?ִמֶּמִּני"? ְוִכי ָעַקד ַאְבָרָהם ֶאת ְּבנֹו ִּבְפֵני ַהַּמְלָא
ֶזה  ָהָיה  ַאְבָרָהם  ֶאל  ָּכאן  ֶׁשִּדֵּבר   ַהַּמְלָא ַהְגָּר"א:  ֵּבֵאר 
ֶׁשּנֹוַצר ִמִּמְצַות ָהֲעֵקָדה. ֵּכיָון ֶׁשִּמְצָוה זֹו ֶנֶעְׂשָתה ִּבְׁשֵלמּות, 
ַהַּמֲעלֹות.  ְּבָכל  ֻמְׁשָלם  ָהָיה  ִמֶּמָּנה  ֶׁשִּנְבָרא   ַהַּמְלָא ַאף 
ֵמָהֻעְבָּדה  ְּכלֹוַמר   – 'ִמֶּמִּני'   :ַהַּמְלָא ֶׁשָאַמר  ַהִּסָּבה  ְוזֹוִהי 
ֶאת  ֶׁשָעִׂשיָת  ִלְלמֹד  ּתּוַכל  ֻמְׁשָלם  ּכֹה  ְּבאֶֹפן  ֶׁשִּנְבֵראִתי 

ַהִּמְצָוה ִּבְׁשֵלמּות.
'קֹול ֵאִלָּיהּו'

ְׁשֶמעְלֵקא  ר'  ָהַרִּבי  ִלֵּמד  ֲאֶׁשר  ֶאת  ֶזה  ְּבִעְנָין  ְלהֹוִסיף  ֵיׁש 
ְּכתֹוָצָאה  ַהִּנְבָרא   ַהַּמְלָא ֶׁשל  ְיִציָרתֹו  ִּכי  ִמִּניְקְלְׁשּבּוְרג, 
ַאֲחֵרי  ָאֵמן  ָענּו  ִאם  ֶאָּלא  ִנְׁשֶלֶמת,  ֵאיָנּה  ְּבָרָכה  ֵמֲאִמיַרת 

ַהְּבָרָכה. 
'אֶֹהל ִיְצָחק' עמ' לו

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

וא '

ני ּפְ ם
ֲעִנַּית ָאֵמן ַמְמִׁשיָכה ְרפּוָאה

" ַוֵּיָרא ֵאָליו ה' ְּבֵאֵני ַמְמֵרא ְוהּוא יֵׁשב ֶּפַתח ָהאֶֹהל ְּכחֹם 
ַהּיֹום" (יח א)

"ְלַבֵּקר ֶאת ַהחֹוֶלה" (ַרִׁש"י, ע"פ סֹוָטה יד א).
ָאַמר כ"ק ַאְדמֹו"ר ִמְּבִריְזדֹוִביץ ְׁשִליָט"א: 

ָידּוַע ֵמַהְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים (ְרֵאה 'ִאְמֵרי ַאֲהרֹן' ְּבַׁשַּלח) ִּכי ֲעִנַּית 
ָאֵמן מֹוֶׁשֶכת ְרפּוָאה ָלָאָדם, ֵהן ְרפּוַאת ַהֶּנֶפׁש ְוֵהן ְרפּוַאת 
ַהּגּוף. ְיסֹוד ֶזה ִנְרָמז ְּבֵׁשם ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ִהְתַּגָּלה ַהָּקדֹוׁש 
  – 'ֵאֵני'  ְּבָחְליוֹ:  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶאת  הּוא ְלַבֵּקר   ָּברּו

ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'. 'ַמְמֵרא' – ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ַרֵּפא'. 

'ָאֵמן' – ְסֻגָּלה ִלְנִׂשיאּות ֵחן
"ַוּיֹאַמר ֲאֹדָני ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני ַאל ָנא ַתֲעבֹר ֵמַעל 

ַעְבֶּד" (יח ג)
ָּדַרׁש ַרִּבי נַֹח ָּגד ַוייְנְטרֹוְיבְּ: 

"ִאם  ַּבִּמִּלים  [ְוַאף  'ָאֵמ"ן'  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ָמָצאִתי"  ָנא  "ִאם 
ָנא" ְטמּוָנה ַהִּמָּלה 'ָאֵמן']. ְּבָכ ָרְמָזה ַהּתֹוָרה ִּכי ַהַּמְקִּפיד 
ָחָטא  ִאם  ַאף  ה',  ְּבֵעיֵני  ֵחן  ָלֵׂשאת  זֹוֶכה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל 
ָחִליָלה. ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים (תיקו"ז ַּדף מ א): "ָהעֹוֶנה ָאֵמן 

ְּבָכל ּכֹחוֹ קֹוְרִעין לֹו ְּגַזר ִּדינֹו ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה". 
ֲא-דָֹני"  "ַוּיֹאֶמר  ְלדֹורֹות:  ְּכהֹוָרָאה  ֶזה  ָּכתּוב  ֶׁשָּדְרׁשּו  ֵיׁש 
– ַּכֲאֶׁשר ִּתְׁשַמע ָאָדם ַהְּמָבֵר ְּבֵׁשם ה', "ִאם ָנא ָמָצאִתי" 

– ֲעֵנה ַאֲחָריו ָאֵמן. 
'נַֹעם ֵחן' [לרנ"ג ַוייְנְטרֹוְיבְּ] עמ' ה; 'ַוִּיְתַיְלדוּ ַעל ִמְׁשְּפחָֹתם' עמ' רצה

ָרא ת ַוּיֵ ָרׁשַ 355ּפָ תשפ"א

ְלָהִביא  ִהְננּו  ְזצּוָק"ל,  יְטְסּבּוְרג  ִמּפִ ַאְדמֹו"ר  כ"ק  ל  ׁשֶ קּותֹו  ּלְ ְלִהְסּתַ ים  לֹוׁשִ ְ ַהּשׁ ְיֵמי  ְכלֹות  ּכִ
חֶֹדׁש ְמַנֵחם ָאב תשע"ו:  ם ּבְ ִהְתַקּיֵ ֵני ֱאמּוִנים' ׁשֶ ֶכֶנס 'ּבְ ף ּבְ ַאּלֵ אֹו ַהּמְ ּשָׂ ְפֵניֶכם ֶקַטע ִמּמַ ּבִ

הּוא  ְלָכְך  ַעם  ְוַהּטַ ָאֵמן.  ת  ֲעִנּיַ ל  ׁשֶ ָהֲעצּוָמה  ּוַמֲעָלָתּה  ּכָֹחה  ִהיא  ְידּוָעה 
ן ָהעֹוֶנה ָאֵמן ֵאין לֹו טֹוַבת ֲהָנָאה  ּכֵ ַמִים, ׁשֶ ם ׁשָ ת ָאֵמן ִהיא ְלׁשֵ ֲעִנּיַ ְלִפי ׁשֶ
זֹו ְמעֹוֶרֶרת ַרֲחֵמי  ָבֵרְך ֱאֶמת. ְצָעָקה ּכָ ְבֵרי ַהּמְ ּדִ י ִאם ְלָהִעיד ׁשֶ ית, ּכִ ִאיׁשִ

ֵבל.  ם ִלְברּוֵאי ּתֵ נֹות ִחּנָ ל ַמּתְ ַפע ׁשֶ יָעה ׁשֶ ּפִ ַמִים ּוַמׁשְ ׁשָ
ֵני ֱאמּוִנים' עמ' 277            ֵסֶפר 'ּבְ

'אָמֵן'  
לִפְנִים 
וַּרת  מִּשׁ
ין  ִּ הַד

אָמֵן. ׁשָלֹׁש אֹותִיֹּות. ׁשֶפַע ׁשֶל הַׁשְּפָעֹות טֹובֹות. 
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ַקְלָמן ֶּדער ְפֵרייַלאֶכער, ָּכ ָהָיה ְמֻכֶּנה 
ָהָיה  ֶזה  ַקְלָמן  ּכֹל.  ְּבִפי  ִסּפּוֵרנוּ  ִּגּבֹור 
 ְּבַס ָׁשִנים  ֶעְׂשֵרה  ֵׁשׁש  ֵּבן  ָצִעיר,  ַנַער 
ַהּכֹל, ְּבָׁשָעה ֶׁשָעָלה ַהּכֹוֵרת ַעל ַיֲהדּות 
הּוְנָגְרָיה, ְּבִׁשְלֵהי ְיֵמי ַהּשֹׁוָאה ַהּנֹוָרָאה. 
ְמאֹות  ֻׁשְּלחּו  ֳחָדִׁשים  ַּכָּמה   ְּבתֹו
ַּבַּמֲחנֹות  ְוִיּסּוִרים  ְלֶהֶרג  ֵמֶהם  ֲאָלִפים 

ַהָּמֶות ַהֶּגְרָמִנִּיים.
א ְלִחָּנם ָזָכה ַקְלָמן ְמֻיָּדֵענוּ ְלִכּנּוי ּכֹה 
ִּבְתכּוָנה   ֶׁשִהְתָּבֵר ִמּשּׁום  ֶאָּלא  ְמֻיָחד, 
א  ֵמעֹוָלם   ַהִחּיּו  – ְּבִמיָנּה  ְמֻיֶחֶדת 
 ,ַר עֹוָלל  ֵמֱהיֹותוֹ  ֵהֵחל  ִמִּפיו,  ָמׁש 
ַהחֹוֵבׁש  ָצִעיר  ָּבחּור  ִּבְהיֹותֹו   ֶהְמֵׁש
ֶאת ַסְפְסֵלי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ְוַכֵּלה ְּבאֹותֹו 
ִמֵּביתֹו  ֶׁשָעָׂשה  ּוְמַיֵּסר  ַמְבִעית  ַמָּסע 
ֵמֲעָירֹות  ְּבַאַחת  ַכן  ֶׁשּׁשָ ְוַהּמּוָגן  ַהַחם 
הּוְנָגְרָיה ַהִצּּיּוִרּיֹות, ְלֵעֶבר ֵּגיא ַהֲהִריָגה 

ְּדאֹוְשִויץ.
ַקְלָמן א ָיכֹול ָהָיה ָלֵׂשאת ֶאת ָהֲאִויָרה 
ַהְּקדֹוַרִּנית ֶׁשָאְפָפה ֶאת ְקרֹונֹות ַהָּבָקר 
ְיהּוִדים  ְמאֹות  ִעם  ַיַחד  ִנְדַחס  ֶׁשָּבֶהן 
ַהּכֹל  ָעָׂשה  הּוא  ְלּפֹוִלין.  ְּבַדְרָּכם 
ְנִעיָמה.  ֲאִויָרה  ְסִביבֹו  ְלַהְׁשרֹות  ְּכֵדי 
ִעם  ָׁשר  ָלאֶֹזן,  ָעֵרב  ְּבקֹול  ְּבִהְתָּבְרכֹו 
ִׂשְמָחה  ִׁשיֵרי  ְלִצּדֹו  ֶׁשָּנְסעּו  ַהֲחֵבִרים 
ַהְּמרֹוְמִמים ֶאת ַהֶּנֶפׁש ְלַצד ִׁשיֵרי ֶרֶגׁש 
ְמֵלֵאי ִּכּסּוִפין. ַּכֲאֶׁשר ֵּבין ְלֵבין הּוא ָׁשַזר 
ֲאָמרֹות ְנִעימֹות ְוָׁשַלח ִמִּלים ַמְרִּגיעֹות 

.ְלָכל ִמי ֶׁשִּנְזַקק ְלָכ
ִנְקְטָעה  ַקְלָמן  ֶׁשל  ַהְּנִעיָמה  ִׁשיָרתֹו 
ִּבְלֵמי  ֶׁשל  ָהַעָּזה  ֲחִריָקָתם  ְלקֹול 
ָחְלָפה   – ְלאֹוְׁשִויץ'  'ִהַּגְענּו  ָהַרֶּכֶבת. 
מּוָעה ַהָּקָׁשה ֵּבין ַהְּקרֹונֹות. ְצָרחֹות  ַהּׁשְ
ֶׁשִּנְׁשְמעּו  ַהְּכָלִבים  ּוְנִביחֹות  ַהּשֹׁוְמִרים 
ִמַּבַעד ַלְּדָלתֹות ַהּמּוָגפֹות ִהְסִּבירּו ְלִמי 
ִמּכֹל  ַהָּגרּוַע  ִּכי  ַעָּתה,  ַעד  ֵהִבין  ֶׁשֹּלא 

עֹוֶדּנּו ְלָפָניו.
קֹול  ֶׁשִּנְׁשַמע  ַעד  ָחְלפּו  ַּדּקֹות  ַּכָּמה 
ְוַדְלתֹות  ַּבְרֶזל  ַׁשְרְׁשָראֹות  ִׁשְקׁשּוק 
"ְׁשֶנעל,  ְּבַאַחת.  ִנְפְּתחּו  ַהְּקרֹונֹות 
ַהּשֹׁוְמִרים  ִּבְפָראּות  ֵהִאיצּו  ְׁשֶנעל", 
ִּכְבָיכֹול  ָהַרֶּכֶבת,  ְּבנֹוְסֵעי  ַהֶּגְרָמִנִּיים 
ָיִמים  ַּכָּמה   ְּבֶמֶׁש ְּדחּוִסים  ָהיּו  א 
"ָלֶרֶדת  ֵאיָבר,  ְלָהִניַע  ְיכֶֹלת  ִמְּבִלי 
ְּבַצד  ַהֲחִבילֹות  ָּכל  ֶאת  ּוְלַהְׁשִאיר  ַמֵהר 
ַמְקִּפיאֹות  ִּבְצָוחֹות  ָלֶהם  הֹורּו   ,"ַהֶּדֶר

ָּדם.
ַמְרָאם  ָּבֲאִויר.  ָעַמד  ָמֶות  ֶׁשל  ֵריַח 
ְלבּוִׁשי  ָהָאָדם  ִׁשְלֵדי  ֶׁשל  ַהּנֹוָרא 
ְלַטֵּפל  ֶׁשִּנְקְראּו  ַהְּמֻפְסָּפִסים  ַהְּבָגִדים 
ָהַמם  ֶהָחָדׁש,  ַהִּמְׁשלֹוַח  ֶׁשל  ַּבֲחִבילֹות 
מּועֹות  ַהּׁשְ ֵמָהַרֶּכֶבת.  ַהּיֹוְרִדים  ְּפֵני  ֶאת 
עֹוֶמֶדת  אֹוְׁשִויץ   – ִּכְנכֹונֹות  ִהְתָּבְררּו 

ִלְהיֹות ַּתֲחָנָתם ַהּסֹוִפית ֲעֵלי ֲאָדמֹות.
ַהָּנאִצים ֵהִריצּו ֶאת ַהְּיהּוִדים ַהְּמבֲֹעִתים 
ְּבַטּבּורֹו  ֶׁשָּשְׁכָנה  ְּגדֹוָלה  ְרָחָבה  ְלֵעֶבר 
ַקְלָמן  ָצַעד   ,ּוַבָּתֶו ַהַּמֲחֶנה.  ֶׁשל 
ִּבְצָעִדים עֹוְלִצים, ִּכְבָיכֹול ִמְתַהֵּל הּוא 
ֲעָיָרתוֹ  ִמְׁשעֹוֵלי  ֵּבין  ְּכִתּקּוָנם  ְּבָיִמים 
ִּפיו  ֲאִביִבי.  יֹום  ֶׁשל  ְּבִעּצּומוֹ  ֵלָוה  ַהּׁשְ
ִהְׁשַּתְּלחּו  ְׂשָפָתיו  ּוִמֵּבין  ְּתִפָּלה,  ׂשֹוֵרר 
ּוְמעֹוְדדֹות  ְמַחְּזקֹות  ֶׁשֶפר  ִאְמרֹות 

ְלֵעֶבר ַהּסֹוְבִבים אֹותֹו.
ְּבׁשּורֹות,  ַהְּיהּוִדים  ֶאת  ִסְּדרּו  ַהָּנאִצים 
ְּבֶמְרַּכז  ֶׁשָעְמָדה  ְנמּוָכה  ָּבָמה  מּול  ֶאל 
ָהָאָדם,  ַחַּית  ְלבֹוא  ְּבַהְמָּתָנה  ָהְרָחָבה, 
ִלְברֹר  ֶׁשָעַמד  ימ"ש,  ֶמְנַגֶּלה  ד"ר 
ְוִלְׁשַח  ָהֲעבֹוָדה,  ְּכִׁשיֵרי  ֶאת  ִמֵּביֵניֶהם 

ֶאת ַהֶּיֶתר ַלִּמְׂשָרפֹות.
מּועֹות  ַהּׁשְ נֹוָרא.  ָהָיה  ַהֶּמַתח 
ד"ר  ִּכי  ָאְמרּו  ַהְּנָעִרים  ֵּבין  ֶׁשִהְתַּגְלְּגלּו 
ְּכגֹוֵרם  ְלָגְבָהם  ְלִהְתַיֵחס  ָעִתיד  ֶמְנַגֶּלה 
ַהּגּוָפִני.  ָּכְׁשָרם  ִּבְבִחיַנת  ַמְׁשָמעּוִתי 
ִלְמּתַֹח  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָּכל  ִנָּסה   ָּכ ִמּשּׁום 
ֶׁשָּתֲחבּו  ַאף  ָהיּו  ַמְעָלה.  ְּכַלֵּפי  ַעְצמֹו 

ַּכָּמה  ְלהֹוִסיף  ְּבִנָּסיֹון  ְּבַנֲעֵליֶהם  ֲאָבִנים 
ַסְנִטיֶמְטִרים ְלָגְבָהם.

ִהְתַיֵּצב  הּוא  ִהִּגיַע.  ַקְלָמן  ֶׁשל  ּתֹורֹו 
ִּבָּטחֹון,  ְמַׁשְּדרֹות  ְּכֶׁשָּפָניו  ָהָרָׁשע  מּול 
"ְׁשמֹוֶנה  ֵהִׁשיב:  ְלִגילֹו  ִנְׁשַאל  ְוַכֲאֶׁשר 
ֶעְׂשֵרה". ֶמְנַגֶּלה ִהִּביט ּבֹו ְּבחֶֹסר ֵאמּון, 
ַהַּמֵּקל  ַּתַחת  ַלֲעבֹר  ָעָליו  ִצּוָה  הּוא 
ֶׁשָאַחז ְּבָידֹו. ַקְלָמן ִנָּסה ְלִהְתַמֵּתַח ְּבָכל 
ֶאת  ִהְׂשִּביָעה  א  ַהּתֹוָצָאה  אּוָלם  ּכֹחוֹ, 

ְרצֹון ַהּצֹוֵרר.
 ַהֶּדֶר ֶאל  ִלְׂשמֹאל,  ֻהְפָנה  ַקְלָמן 
ֶׁשִּמֶּמָּנה ִאיׁש א ָׁשב, ְּכֶׁשהּוא ִמְצָטֵרף 
ֶׁשְּכָבר  ְוַהְּיָלִדים  ַהחֹוִלים  ַהְּזֵקִנים,  ֶאל 

ָעְמדּו ָׁשם ְלָפָניו.
הּוא  רּוחֹו.  ִנְׁשְּבָרה  א  זֹאת  ּוְבָכל 
בּורֹות  ְוַהּׁשְ ַהְּנפּולֹות  ַהָּפִנים  ֶאל  ִחֵּיְך 
ַמֲאַמר  ֶאת  ָלֶהם  ְוִהְזִּכיר  ֶׁשְּסָבבּוהּו 
ַעל  ֻמַּנַחת  ַחָּדה  ֶחֶרב  "ֲאִפּלוּ  ֲחָכִמים: 
ִמן  ַעְצמֹו  ִיְמַנע  ַאל  ָאָדם  ֶׁשל  ַצּוָארוֹ 

ָהַרֲחִמים".
"ָהָבה ְוִנְתַּפֵּלל ַיְחָּדו ְלִבּטּול רַֹע ַהְּגֵזָרה 
ְלַצּפֹות  ּוִמְּבִלי  ָלֶהם,  ִהִּציַע  ֵמָעֵלינּו", 
ֶאת  ֲחִריִׁשית  ְלַמְלֵמל  ֵהֵחל  ִלְתׁשּוָבה 
"ִׁשיר  ַהֻּמָּכִרים:  ַהְּתִהִּלים  ִמְזמֹוֵרי 
ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים...", "ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות 

א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים...", ָועֹוד. ֶאּׂשָ
ֶאת  ְלַהְצִעיד  ַהָּנאִצים  ֵהֵחּלּו  ַּכֲאֶׁשר 
ְּכָבר  ַהַּגִּזים,  ָּתֵאי  ְלֵעֶבר  ַהְּיהּוִדים 
ַּכָּמה  ַקְלָמן  ֶׁשל  ְּתִפָּלתֹו  ֶאל  ִהְצָטְרפּו 
ֶׁשל  ְּכֶׁשִּזיק  ַהּצֹוֲעִדים,  ִמֵּבין  ְוַכָּמה 
ִּתְקָוה ִנַּצת ְּבֵעיֵניֶהם. ַהְּצִעיָדה ִנְמְׁשָכה 
ְצָרחֹוֵתיֶהם  ְלקֹול  ְלֵסרּוִגין,  ְוֻהְפְסָקה 
אּוָלם  ַהּשֹׁוְמִרים,  ֶׁשל  ַהְּפָרִאּיֹות 
ָוׁשּוב  ׁשּוב  ְלֶרַגע.  ָּפְסָקה  א  ַהְּתִפָּלה 
ָחְזרּו ַקְלָמן ַוֲחֵבָריו ַעל ִּפְרֵקי ַהְּתִהִּלים 
ָהאּוָלם  ֶּפַתח  מּול  ָעְמדּו  ֲאֶׁשר  ַעד 
ְּבִפְתחֹו  ֶׁשֻהַּצב  ִׁשְקִרי  ֶׁשִׁשּּלּוט  ַהָּגדֹול 
ֶזה  ְּבָמקֹום  ִּכי  ָטַען  ִאיׁש,  ִׁשְכֵנַע  ְוא 

ֲעִתיִדים ֵהם ַלֲעבֹר ִנָּקיֹון ְוִחּטּוי.
ֶנֱחַרץ  ּגֹוָרָלם  רֹאָׁשם.  ֵמַעל  ִרֵחף  ַהָּמֶות 
ִּתְקָוה  ִאְּבדּו  א  ֵהם  אּוָלם  ִמְּכָבר,  ֶזה 

ְוִהְמִׁשיכּו ָלֵׂשאת ְּתִפָּלה.
ֶטֶרם  ְוַהְּיהּוִדים  ֲאֻרּכֹות  ַּדּקֹות  ָחְלפּו 
ֶׁשל  ְוָדָמם  ַהִחּטּוי,  ְלאּוַלם  ֻהְכְנסּו 
ַעל  ֶׁשֻהְפְקדוּ  ָהַאְכָזִרִּיים  ַהּשֹׁוְמִרים 
ָמה  ֶׁשְּדַבר  ֱהיֹות  ְוָגַעׁש,  ָרַתח  ּגֹוָרָלם 
ִהְסּתֹוְבבּו  ִמָּסִביב  ְּבָתְכִניָתם.  ִהְׁשַּתֵּבׁש 
ִנְרָּגזֹות  ְּפֻקּדֹות  ׁשֹוֲאִגים  ַהְּמַפְּקִדים, 
ְלָכל ֵעֶבר, ְוַאט ַאט הּוְבָנה ִסַּבת ָהִעּכּוב.
ִהְתָּבֵרר ַלְּיהּוִדים ַהֲהמּוִמים ִּכי ִמְׁשלֹוַח 
ְּבאֶֹפן  ִהְתַעֵּכב  ְלַהְׁשָמָדָתם  ֶׁשּיּוַעד  ַהָּגז 
ִהְכִריַח  ַהחֶֹמר  ְוֶחְסרֹון  ָצפּוי,  ִּבְלִּתי 
ְמכֹוַנת  ֶאת  ְלַהְׁשִּבית  ַהָּנאִצים  ֶאת 
ַעד  ִמְסָּפר,  ָׁשעֹות   ְלֶמֶׁש ַהַהְׁשָמָדה 

ְלַהִּגיעֹו ֶׁשל ִמְׁשלֹוַח ָחָדׁש.
ְׁשחֹרֹות  ִאּיֹות  ַמּׁשָ ִהְתַרֵחׁש.  ֵיָאֵמן  ַהֹּלא 
ְמאֹות  ֶאת  ֶהֱעִבירּו  ַלָּמקֹום  ֶׁשהּוְבאּו 
ַהָּמֶות,  ַסף  ַעל  ָעְמדּו  ֶׁשְּכָבר  ַהְּיהּוִדים 
ָמה  ְּבֶמְרַחק  ְזַמִּני,  ַמֲחֶנה  ְלֵעֶבר 
ַלח  ְלִהּׁשָ ּתֹוָרם  ֶׁשִהִּגיַע  ְוַעד  ֵמאֹוְׁשִויץ, 
ַחָּיֵלי  הֹוִפיעּו  ְּכָבר  ַהָּמֶות,  ֶאל  ִנית  ַּבּׁשֵ
ַמֲחֶנה  אֹותֹו  ְּבֶפַתח  ָהָאדֹם  ַהָּצָבא 

ְוִׁשְחְררּום ַלָחְפִׁשי.
ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ַלֲעלֹות  ָזָכה  ַקְלָמן 
ּוְלָהִקים ָּבּה ִמְׁשָּפָחה ְלִתְפֶאֶרת, ַּכֲאֶׁשר 
ַלה'  ִמְּלהֹודֹות  ָחַדל  א  ָיָמיו  ְלסֹוף  ַעד 
ִּבְזכּות  לֹו  ָזָכה  ֲאֶׁשר  ַהֻּמְפָלא  ַהֵּנס  ַעל 
נּוָנה  ַהּׁשְ ְוִכְלׁשֹונֹו  ַהְּתִהִּלים,  ִמְזמֹוֵרי 
ֶׁשל ַרִּבי ַקְלָמן: "'ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות' ִהִּציַלִני 

ָּבֶרַגע ָהַאֲחרֹון 'ִמַּמֲעַמִּקים'"
'ִטיב ַהָּפָרָׁשה' ִּכי ָתבֹא תש"פ

ָׁשלֹוׁש ְּבָרכֹות – ָׁשלֹוׁש ְּדָרגֹות 
ַחר ֶׁשִּנְתְקנּו ַעל ֵסֶדר ָהעֹוָלם ְוַהְנָהָגתֹו,  ֵּבין ְּכַלל ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ַהַּמָּתָנה  ַעל  מֹוִדים  ָאנּו  ֶׁשָּבֶהן  ְּבָרכֹות  ָׁשלֹוׁש  ִמְתַיֲחדֹות 
ַּתְרָי"ג  ֵהן  ֲהלֹוא  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָלנּו  ֶׁשֶהֱעִניק  ַהְּגדֹוָלה 
ַהִּמְצוֹות ֶׁשָּבֶהן ִזָּכנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבַרֲחָמיו ּוְברֹב ֲחָסָדיו, 
ָהעֹוָלם  ְלַחֵּיי  ְוִנְזֶּכה  ַנְפֵׁשנּו  ֶאת  ַנְׁשִלים  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתן  ְּכֵדי 

ַהָּבא. 
ֶׁשָּזִכינּו  ַּדְרָּגה  ָּכל  ַעל  ְמֻיֶחֶדת  הֹוָדָאה  ְלַתֵּקן  ֲחָכִמים  ִּבְּקׁשּו 
ָלּה ְּבִחּיּוב ַהִּמְצוֹות, ְלִפיָכ ִּתְּקנּו ֶאת ַהְּבָרכֹות ְּבֵסֶדר עֹוֶלה, 
ְּבֶהְתֵאם ְלֶהְבְּדֵלי ַּדְרגֹות ַהְּמֻחָּיִבים ְּבִמְצוֹות; ְּתִחָּלה: "ֶׁשֹּלא 
ִמְצוֹות  ֶׁשַבע  ְּבִמְצוֹות [ִמְּלַבד  ְּכָלל  ְמֻחָּיב  ֶׁשֵאינֹו  ּגֹוי"  ָעַׂשִני 
ְּבֵני נַֹח], ְלַאַחר ִמֵּכן "ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ָעֶבד" ֶׁשְּמֻחָּיב ַרק ְּבִמְקָצת 
ָעַׂשִני  "ֶׁשֹּלא  ּוְלַבּסֹוף  ִמיהּוִדי,  ְּפחּוָתה  ְוַדְרָּגתֹו  ֵמַהִּמְצוֹות, 
או"ח  וב"י  ַהִּמְצוֹות (טּור  ְּבָכל  ְמֻחֶּיֶבת  ֵאיָנּה  ִהיא  ֶׁשַאף  ה"  ִאּׁשָ

ַחר). מו; ַאּבּוִדְרַהם ַהְׁשָּכַמת ַהּבֶֹקר ּוִבְרכֹות ַהּׁשַ

ְּבָרכֹות ִּבְלׁשֹון ְׁשִליָלה
ְׁשִליָלה:  ִּבְלׁשֹון  ֶנֱאָמרֹות  ֵאּלּו  ְּבָרכֹות  ַמּדּוַע  ָּתְמהּו:  ַרִּבים 
ה, ְוא ִּבְלׁשֹון ִחּיּוב ְּכֶיֶתר ַהְּבָרכֹות:  ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי/ָעֶבד/ִאּׁשָ

ֶׁשָעַׂשִני ִיְׂשָרֵאל/ֶּבן חֹוִרין/ִאיׁש? 
לֹו  "נַֹח  ב):  יג  (ֵערּוִבין  ֲחָז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ֵּכיָון  ִּכי  ֶׁשֵּבֵאר  ִמי  ֵיׁש 
ִּנְבָרא", ְלִפיָכ ֵאין ְלהֹודֹות ַעל ֶעֶצם  ָלָאָדם ֶׁשֹּלא ִנְבָרא ִמּׁשֶ
ִלְברֹא  ְּבַדְעּתֹו  ֶׁשָעָלה  ֶׁשְּלַאַחר  ַעל  ֶאָּלא  'ֶׁשָעַׂשִני',  ָהֻעְבָּדה 
ִמיְנץ,  ַמֲהִר"י  (ְּדָרׁשֹות  ּגֹוי  ָעַׂשִני  ֶׁשֹּלא   ְּבָכ ִעִּמי  ֵהיִטיב  אֹוִתי 

ִני). ַהְּדרּוׁש ַהּׁשֵ

ָהִיינּו  א  ִיְׂשָרֵאל',  'ֶׁשָעַׂשִני  ְמָבְרִכים  ָהִיינּו  ִאּלּו  ֵּבֲארּו:  עֹוד 
חֹוִרין'  ֶּבן  'ֶׁשָעַׂשִני  ַהָּבאֹות:  ַהְּבָרכֹות  ֶאת   ְלָבֵר ְיכֹוִלים 
'ֶׁשָעַׂשִני  ַהּקֹוֶדֶמת:  ֶׁשַּבְּבָרָכה  ִמּשּׁום  זֹאת  ִאיׁש'.  ְו'ֶׁשָעַׂשִני 
ַהָּבאֹות,  ַהְּבָרכֹות  ֶׁשל  ַהַּמְׁשָמעּות  ֶאת  ָּכַלְלנּו  ְּכָבר  ִיְׂשָרֵאל' 
ה  ִאּׁשָ ְוא  ֶעֶבד  ְוא  חֹוִרין,  ֶּבן  ִאיׁש  ַהְינּו  'ִיְׂשָרֵאל'  ֶׁשֲהא 
ה ִנְקֵראת 'ִיְׂשְרֵאִלית']. ְלָכ ִּתְּקנּו ִּבְלׁשֹון ְׁשִליָלה,  [ֶׁשֵּכן ִאּׁשָ
ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלהֹודֹות ִּבְבָרָכה ְמֻיֶחֶדת ַעל ָּכל ַּדְרָּגה ֶׁשּנֹוְסָפה 

ָלנּו ְּבִחּיּוב ַהִּמְצוֹות ַּכְּמבָֹאר ְלֵעיל (ב"ח ָׁשם). 
'ִיְׂשָרֵאל'  ְּבֶגֶדר  ִלְהיֹות  ַהִאם  ַהַהְחָלָטה   :ְלָכ נֹוָסף  ֵּבאּור 
לג  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכִפי  ַעְצמֹו,  ָהָאָדם  ְּבַיד  ְמסּוָרה 
ב): "ַהּכֹל ִּביֵדי ָׁשַמִים חּוץ ִמִּיְרַאת ָׁשַמִים", ָלֵכן א ִּתְּקנּו ָלנּו 

ְלָבֵר, ֶאָּלא ַעל 'ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי' ('ִּבְרֵּכי יֹוֵסף' ָׁשם ז). 

ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי
'ֶׁשֹּלא  ְּבִבְרַּכת  מֹוִדים  ָאנּו  ֶׁשָעֶליָה  ַהְּיֵתָרה  ַהַּמֲעָלה  ִמְּלַבד 
ְּבַתְרָי"ג  ְמֻחָּיִבים  ֶׁשֵאיָנם  ַּכּגֹוִיים  ִנְבֵראנּו  ֶׁשֹּלא  ּגֹוי',  ָעַׂשִני 
ְּבֶעֶצם  ַאף  ַהּגֹוי  ִמן  ָּגדֹול  ַהְּיהּוִדי  ִּכי  ָלַדַעת  ָעֵלינּו  ִמְצוֹות, 
ִמָּקֶמִניץ  ֶּבער   ָּברּו ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ַּפַעם  ֶׁשָאַמר  ְּכִפי  ַמהּותֹו. 
ּגֹוי',  ָעַׂשִני  'ֶׁשֹּלא  ִּבְרַּכת   ְמָבֵר "ְּכֶׁשֲאִני  ִמַּתְלִמיָדיו:  ְלַאַחד 
ֵאיֶנִּני ִמְתַּכּוֵן ְלגֹוי ָּפׁשּוט ְמַטאֵטא ְרחֹובֹות, ַוֲאִפילּו א ְלגֹוי 
ְּביֹוֵתר  ֶהָחׁשּוב  ַלּגֹוי  ִמְתַּכּוֵן  ֲאִני  ַרִּבים;  ְנָכִסים  ַּבַעל  ָעִׁשיר 
ְּבָכל ָהעֹוָלם – ִלְנִׂשיא ַאְרצֹות ַהְּבִרית! ִמּשּׁום ֶׁשַהַּמֲעָלה ֶׁשל 
ְיהּוִדי ַעל ּגֹוי ֵאיָנּה ִמְתַּבֵּטאת ַרק ְּבָכ ֶׁשהּוא עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה 
ְּבָכל  ֶאָּלא  ְּבֵטִלים.  ִּבְדָבִרים  קּוַע  ַהּׁשָ ַהּגֹוי  ְלֻעַּמת  ּוַבִּמְצוֹות, 
ֶעֶצם ַמהּותֹו ָּגבֹוַּה הּוא ִמן ַהּגֹוי, ְוהּוא ִּכְבִרָּיה ַאֶחֶרת ְלַגְמֵרי, 
ְּכִפי ֶׁשָּכתּוב (ְיַׁשְעָיהּו מג כא): 'ַעם זּו ָיַצְרִּתי ִלי ְּתִהָּלִתי ְיַסֵּפרּו'" 

('ַּדַעת ְׁשָרָגא' ִחּנּו עמ' קכב).

ְוָכ ָּכַתב ַּגם ַּבַעל שו"ע ָהַרב (או"ח מו ה): "ְוָצִרי ִלֵּתן הֹוָדָאה 
ַלָּמקֹום ָּברּו הּוא ֶׁשֹּלא ָׂשם ֶחְלקֹו ִּכְמֻעֶּלה ֶׁשָּבֶהם ֶאָּלא ָזָכה 

ַלֲעבֹד ה' ְוִלְהיֹות ָקרֹוב ֵאָליו יֹוֵתר ִמֻּכָּלם".
ה ָהָיה ַּבחֹוֶזה ִמֻּלְּבִלין, ֶׁשַּפַעם ִהְבִחינּו ְמקָֹרָביו ִּכי ִּדֵּלג  ַמֲעֹשֶ
ְלַאַחר  ּגֹוי'.  ָעַׂשִני  'ֶׁשֹּלא  ִּבְרַּכת  ַעל  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ַּבֲאִמיַרת 
ַהְנָהָגתֹו,  ֵּפֶׁשר  ַעל  ְּתִמיָהָתם  ֶאת  ִהִּביעּו  ַּכֲאֶׁשר  ַהְּתִפָּלה, 
ָנִתי ָּתְקָפה אֹוִתי ֻחְלַׁשת  ִהְסִּביר: "ְּכֶׁשִהְתעֹוַרְרִּתי ַהּבֶֹקר ִמּׁשְ
ִנְׁשַּבר  ִלִּבי  ִמִּמָּטִתי.  ָלקּום  ְּבָיִדי  ָעָלה  ֶׁשֹּלא  ַעד  ַהֶּנֶפׁש 
ְלֶפַתע  אּוָלם  ַמֲעַׂשי,  ּוִמעּוט  ִׁשְפלּוִתי  ַעל  ָעְנִיי,  ַעל  ְּבִקְרִּבי 
ְּגדֹוָלה  ַמֲעָלִתי  ּוְבַוַּדאי  ִהְנִני  ְיהּוִדי  ַהָּפחֹות  ְלָכל  ִּכי  ִנְזַּכְרִּתי 
 ִמן ַהּגֹוי. ֻעְבָּדה זֹו ָּגְרָמה ִלי ִלְקּפֹץ ְּבִׂשְמָחה ִמִּמָּטִתי ּוְלָבֵר
ְּבִהְתַלֲהבּות: 'ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי!' ְוַעל ֵּכן ַעָּתה ִּדַּלְגִּתי ַעל ְּבָרָכה 

זֹו" ('ִנְפְלאֹות ָהַרִּבי' אֹות שנה).

ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ָעֶבד 
ְלִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּנְמַּכר  ָהעֹוָלם  ֵמֻאּמֹות  ֶעֶבד  הּוא  ְּכַנֲעִני'  'ֶעֶבד 
ַהָּפסּוק  ֵׁשם  ַעל  ְּכַנֲעִנִּיים  ְמֻכִּנים  ָהֲעָבִדים  ָּכל  ְוִהְתַּגֵּיר. 
(ְּבֵראִׁשית ט כח): "ָארּור ְּכָנַען ֶעֶבד ֲעָבִדים ִיְהֶיה ְלֶאָחיו" (ַרִׁש"י 
'ֶעֶבד  ַחָּיב  ִגּּיּורֹו  ֶׁשְּלַאַחר  ִּפי  ַעל  ַאף  ָׂשֶדה).  ד"ה  ב  כב  ִקּדּוִׁשין 
ְּבָרכֹות  ְׁשֵּתי   ְלָבֵר ֲחָכִמים  ִּתְּקנּו  ה,  ְּכִאּׁשָ ְּבִמְצוֹות  ְּכַנֲעִני' 
ְלִפי  ה",  ִאּׁשָ ָעַׂשִני  ְו"א  ָעֶבד"  ָעַׂשִני  "ֶׁשֹּלא   – ִנְפָרדֹות 
ְלגֹוי,  הּוא  ְוָקרֹוב  חֹוִרין  ַּבת  ה  ֵמִאּׁשָ ְנמּוָכה  ָהֶעֶבד  ֶׁשַּדְרַּגת 
ְלִפי ֶׁשֵאין לֹו ְזכּות ָאבֹות ְוָאסּור לֹו ְלִהְתַחֵּתן ִעם ַּבת ִיְׂשָרֵאל 

('ַאּבּוִדְרַהם').

ְּכַנֲעִני,  ְלֶעֶבד  ַּדְוָקא  ִמְתַיֶחֶסת  ֵאיָנּה  זֹו  ֶׁשְּבָרָכה  ֶׁשֵּפְרׁשּו  ֵיׁש 
ֶאָּלא ֲאִפּלוּ ְלֶעֶבד ְיהּוִדי ['ֶעֶבד ִעְבִרי'], ְלִפי ֶׁשַאף הּוא ֵאינֹו 
ַלֲאדֹונֹו  ְמֻׁשְעָּבד  ִּבְהיֹותֹו  ָּכָראּוי,  ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ְלַקֵּים  ָיכֹול 
זֹו  ֶׁשְּבָרָכה  ָּכְתבּו  עֹוד  ָיָקר).  ֶּבן  ְלר"י  ְוַהְּבָרכֹות'  ַהְּתִפּלֹות  ('ֵּפרּוׁש 
ּוְלַתֲאוֹוָתיו  ְלִטְבעֹו  ֶעֶבד  ָהָאָדם  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ָלנּו  ִלְרמֹז  ָּבָאה 
ָּכַתב  ט)  (ֶּפֶרק  ָּתִמיד'  'עֹוַלת  ּוַבֵּסֶפר  יג).  ִמְצָוה  ַהָּבִּתים'  ('ֵסֶפר 
אֹוָתנּו  ֶׁשִהִּציל   ָּכ ַעל  ַאף  זֹו  ִּבְבָרָכה  ְלהֹודֹות  ְלַכּוֵן  ֶׁשָראּוי 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמֲעבֹוַדת ָּפֶר ְּבֻטְמַאת ֶאֶרץ ִמְצַרִים. 

ִּבְרַּכת ֶׁשָעַׂשִני ִּכְרצֹונֹו
ה' נֹוְתִנים ָאנּו ּתֹוָדה ְלִרּבֹון ָהעֹוָלִמים  ְּבִבְרַּכת 'ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ִאּׁשָ
ַעל ֶׁשִזָּּכנּו ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצוֹות ַהְּתלּויֹות ַּבְּזַמן ['ִמְצוֹות ֲעֵׂשה 
זֹאת  ּוִמְּלַבד  ָּבֶהן,  ְמֻחֶּיֶבת  ֵאיָנּה  ה  ֶׁשָהִאּׁשָ ְּגָרָמן'],  ֶׁשַהְּזַמן 
הֹוִסיף ְוִזָּכנּו ְּבִמְצַות ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ('ַאּבּוִדְרַהם'; 'ְיסֹוד 

ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה' ַׁשַער ָהַאְׁשמֶֹרת פ"ד).

ה ֵיׁש ַּתְפִקיד ָחׁשּוב ּוְמֻיָחד  אּוָלם זֹאת ָעֵלינּו ָלַדַעת ֶׁשָּלִאּׁשָ
ָּבעֹוָלם. ָלֵכן ְּכִפי ֶׁשָהֲאָנִׁשים ְמָבְרִכים ּומֹוִדים ַעל ַהַּמֲעלֹות 
ֶׁשָּזכּו ָלֶהם, ַאף ַהָּנִׁשים ְצִריכֹות ְלהֹודֹות ַעל ַמֲעָלָתן. ְוַאף ֵיׁש 
ָּבֶהן ַמֲעָלה ְמֻיֶחֶדת ַהִּמְתַּבֵּטאת ְּבָכ ֶׁשֵהן קֹוְבעֹות ֶאת ֶזהּות 
ֶצֱאָצֵאיֶהן, ֶׁשֲהֵרי ִמי ֶׁשּנֹוַלד ְלֵאם ְיהּוִדָּיה ּוְלָאב ָנְכִרי ֶנְחָׁשב 
 ְיהּוִדי, ּוִמי ֶׁשּנֹוַלד ְלֵאם ּגֹוָיה ּוְלָאב ְיהּוִדי ֶנְחָׁשב ּגֹוי. ְלִפיָכ
'ֶנֶפׁש  ד;  ָׁשם  (ט"ז  ִּכְרצֹונֹו'  'ֶׁשָעַׂשִני  ְמֻיֶחֶדת:  ְּבָרָכה  ָלֶהן  ִּתְּקנּו 

ִׁשְמׁשֹון' ַעל ִסּדּור ַהְּתִפָּלה). 

ֵיׁש ֶׁשֵּבֲארּו ֶאת ְלׁשֹון ַהְּבָרָכה 'ֶׁשָעַׂשִני ִּכְרצֹונֹו' ָּכ: ַּבִּמְדָרׁש 
(ב"ר ח ג) ְמבָֹאר ֶׁשּקֶֹדם ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ָהָאָדם 
ֵרת, ַּכָּכתּוב (ְּבֵראִׁשית א כו): "ַנֲעֶׂשה ָאָדם",  נֹוַעץ ְּבַמְלֲאֵכי ַהּׁשָ
ָהִאָׁשּה  ְמָבֶרֶכת  ָלֵכן  ִּבְלַבד.  ִּבְרצֹונֹו  ָּבָרא  ָהִאָׁשּה  ֶאת   ַא
'ֶׁשָעַׂשִני ִּכְרצֹונֹו', ְּדַהְינוּ ִּכְרצֹון ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְלַבד ְּבא 

ֶׁשּנֹוַעץ ִעם ַהַּמְלָאִכים ('ְיׁשּועֹות ַיֲעקֹב' או"ח מו ו).

ַהָּגז ִנְגָמר ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ואנחנּו נ

ִספּפּו
ל עלַ

ִ ם
ְצוֹות    ְרכֹות ַההֹוָדָאה ַעל ַהּמִ ּ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
ִּבְר

ִנינני פּפְ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים  מִמכככ ִמכ ִמְכּתְ ם 
 ְלַמֲעֶרֶכת 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים', 

ְיַׁשר ּכֹחַ ַעל ֶהָעלֹון ַהִּנְפָלא ְוַהֻּמְרָחב ֶׁשל 
ָהֲעלֹוִנים,  ַמִּגיִעים  א  ְלִעיֵרנּו  ַהֲאִזינּו. 
ּוְבֶדֶר ְּכָלל ֲאִני קֹוֵרא ֶאת ֶהָעלֹון ְּבקֶֹבץ 
אֹותֹו  ְלַקֵּבל  ְמאֹד  ָׂשַמְחִּתי  ָהֲעלֹוִנים. 

ַהַּפַעם ְּבגֶֹדל ִטְבִעי. ְּברּוִכים ִּתְהיּו. 
ְּבֵׁשם  ֶׁשֵהֵבאֶתם  ֵמָהַרְעיֹון  ִהְתַּפַעְלִּתי 
(ַמֲאָמר  ֱאמּוִנים'  ַה'ּשֹׁוֵמר  ַּבַעל  ַרֵּבנּו 
ַהָּפסּוק  ַעל  פט"ו  ְׁשָעִרים'  'ִּפְתחּו 

ֶחֶבל  "ַיֲעקֹב  ט):  (לב  ַהֲאִזינּו  ְּבָפָרַׁשת 
ַנֲעֶׂשה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשְּבֶאְמָצעּות  ַנֲחָלתֹו", 
ְלאֹור  ַהְּמַקְטְרִגים.  ִנְקָׁשִרים  ֶׁשּבֹו  ֶחֶבל 
ָּכפּול:  ּכֹחַ  ֵיׁש  ֶׁשְּלָאֵמן  ָחַׁשְבִּתי  זֹאת 
ַּכָּידּוַע  טֹוב   ַמְלָא ֵמֲעִנָּיָתּה  נֹוָצר  ַּגם 
ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֶׁש'ָאֵמן'  ַהָּקדֹוׁש  ֵמַהְּסָפִרים 
ֶאת  ֶׁשּקֹוֵׁשר  ֶחֶבל  נֹוַצר  ְוַגם   ,'ַמְלָא'

ַהַּמְׂשִטיִנים. ְוַהְּדָבִרים ִנְפָלִאים. 
ַה'ּשֹׁוֵמר  ַּבַעל  ִּדְבֵרי  ְלאֹור  ְּבנֹוָסף, 
ִנְפָלא:  ֶרֶמז  ְלהֹוִסיף  ָחַׁשְבִּתי  ֱאמּוִנים' 

ִלי  ָנְפלּו  ו): "ֲחָבִלים  ֶנֱאָמר (טז  ִּבְתִהִּלים 
ָראֵׁשי  ָעָלי".  ָׁשְפָרה  ַנֲחָלת  ַאף  ַּבְּנִעִמים 
ֵהם  ַּבְּנִעִמים"  ִלי  ָנְפלּו  "ֲחָבִלים  ַהֵּתבֹות: 
ִּתְׁשִעים  ֶׁשֵּמֲעִנַּית  ֶרֶמז   ,90 ְּבִגיַמְטִרָּיה 
נֹוִסיף  ְוִאם  ֶחֶבל.  נֹוָצר  ְּביֹום  ֲאֵמִנים 
"ַאף"  ַהִּמָּלה  ֶאת  ַהּפֹוַתַחת  ָהאֹות  ֶאת 
ַּכִּגיַמְטִרָּיה   91 ְּבָיֵדינּו  ַיֲעֶלה  ַהְּסמּוָכה 

ֶׁשל ָאֵמן. 
ְּבָכל חֹוְתֵמי ַהְּבָרכֹות,
י. ש. - ַאְׁשּדֹוד. 

ָּברּו ַאָּתה ה' ֱאקֵינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ֶשֹּׁלא ָעַשִׂני ּגֹוי – ֶׁשֵאינֹו ַחָּיב ְּבַתְרָי"ג ַהִּמְצוֹות. 
ָאֵמן – ֱאֶמת ֶׁשָעֵלינּו ְלהֹודֹות ַלה', ֶׁשֹּלא ִנְבֵראנּו ַּכּגֹוִיים ֶׁשֹּלא ִנְצַטּוּו ְּבִמְצוֹות. 

ֲעֵׂשה  ִמִּמְצוֹות  ּוָפטּור  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ְּפחּוָתה  ֶׁשַּדְרָּגתֹו  ְּכַנֲעִני,  ָעֶבד  ָעַשִׂני  ֶשֹּׁלא  ָהעֹוָלם   ֶמֶל ֱאקֵינּו  ה'  ַאָּתה   ָּברּו
ַהְּתלּויֹות ִּבְזַמן.  ָאֵמן – ֱאֶמת ֶׁשָעֵלינּו ְלהֹודֹות ַלה' ֶׁשֹּלא ִנְבֵראנּו ַּכֲעָבִדים ְּכַנֲעִנִּיים, ֶׁשַּדְרָּגָתם ְּפחּוָתה ִמִּיְׂשָרֵאל, ְוַאף 

ֵאיָנם ְמֻחָּיִבים ְּבָכל ַהִּמְצוֹות ְּכִיְׂשָרֵאל.
ה ַהְּפטּוָרה ִמִּמְצוֹות ֲעֵׂשה ַהְּתלּויֹות ִּבְזַמן.  ָּברּו ַאָּתה ה' ֱאקֵינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ֶשֹּׁלא ָעַשִׂני ִאּׁשָ

ָאֵמן – ֱאֶמת ֶׁשָעֵלינּו ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ֶׁשֹּלא ִנְבֵראנּו ַּכָּנִׁשים ֶׁשֵאיָנן ַחָּיבֹות ְּבָכל ַהִּמְצוֹות ְּכִיְׂשָרֵאל.


