
ית ֵראׁשִ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
ַהְּתִפָּלה ִּכְתַנאי ְלַקָּבַלת ַהֶּׁשַפע

ֵסֶפר ְּבֵראִׁשית ֶׁשָאנּו עֹוְמִדים ַעָּתה ְּבִפְתחֹו, ִנְקָרא ְּבִפי ֲחָז“ל ַּגם ’ֵסֶפר ַהָּיָׁשר‘ - ַעל ֵׁשם 
ָהָאבֹות ֶׁשִּנְקְראּו ְיָׁשִרים (ע“ז כה א). ְוַעל ַאף ֶׁשְּבָכל ֵעת ֶׁשְּמַעְּיִנים ָאנּו ְּבִסּפּור ַחֵּייֶהם ָהעֹוָלה 
ּפֹוְטֵרנּו  ַהָּדָבר  ֵאין  ֲעָנק,  ִּבְפֵני  ַהַּמִּביט  ְלַנָּנס  ָאנּו  ּדֹוִמים  ְּבֵראִׁשית  ֻחָּמׁש  ָּפָרִׁשּיֹות  ִמֵּבין 
ִמְּלַנּסֹות ְלָהִבין ֶאת ַמֲהַל ַּדְרֵכיֶהם ְוִלְדּבֹק ְּבַהְנָהָגָתם, ְּבִהְתַּבֵּסס ַעל ֶהְסְּבֵריֶהם ֶׁשל ֲחָז“ל 

ְוֶׁשל ַרּבֹוֵתינּו ָהִראׁשֹוִנים. 

ֶׁשָּקְבעּו  ְּכִפי  ַהְּתִפָּלה.  ֲעבֹוַדת  הּוא  ֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשל  ְּבַחֵּייֶהם  ַהֶּמְרָּכִזִּיים  ַהְּיסֹודֹות  ִמן  ֶאָחד 
ֲחָז“ל (ְּבָרכֹות כו ב): ”ְּתִפּלֹות ָאבֹות ִּתְּקנּום“. ְיסֹוד ַהְּתִפָּלה ָׁשזּור ְּכחּוט ַהָּׁשִני ְלאֶֹר ָּכל ֵסֶפר 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִמְתַאֶּוה  ִּכי  ֲעָקִרים  נֹוְלדּו  ֶׁשָהָאבֹות  ֲחָז“ל  ִּדְבֵרי  ְלאֹור  ִּבְמֻיָחד  ְּבֵראִׁשית, 

ִלְתִפָּלָתם ֶׁשל ַצִּדיִקים (ְיָבמֹות סד א).

ַעל ַאף ֶׁשָהיּו ָהָאבֹות ַעִּתיֵרי ְזֻכּיֹות, ִליׁשּוָעה ֵמַעל ְלֶדֶר ַהֶּטַבע ָזכּו ַרק ַאַחר ֶׁשִהְתַּפְּללּו 
ְּתִפָּלה  ’ְּגדֹוָלה  ֶאְלָעָזר:  ַרִּבי  ”ָאַמר  ב):  לב  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשָאְמרּו  ָמה  ְּכֵעין  ִלָּבם,  ִמִּקירֹות 
יֹוֵתר ִמַּמֲעִׂשים טֹוִבים, ֶׁשֵאין ְל ָּגדֹול ְּבַמֲעִׂשים טֹוִבים יֹוֵתר ִמּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן 

א ַנֲעָנה ֶאָּלא ִּבְתִפָּלה‘“.

ָהעֹוָלם  ְּבִריַאת  ִמְּׁשַעת  ְּכָבר  ִּכי  ְנַגֶּלה  ְלִהְתּבֹוֵנן,  ַנֲעִמיק  ִאם 
ָהְיָתה ַהְּתִפָּלה ֵחֶלק ֶמְרָּכִזי ְּבַמֲעֶרֶכת ַהְּבִריָאה, ְּכִפי ֶׁשֵּבֵאר 
ַרִׁש“י ֶאת ְלׁשֹון ַהָּפסּוק (ב ה): ”ְוכֹל ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה 
ַלֲעבֹד  ַאִין  ְוָאָדם  ִיְצָמח...  ֶטֶרם  ַהָּׂשֶדה  ֵעֶׂשב  ְוָכל  ָבָאֶרץ 
ַּבּיֹום  ְּכָבר  ִנְבָראּו  ְוָהֲעָׂשִבים  ֶׁשָהֵעִצים  ֶׁשַאף  ָהֲאָדָמה“,  ֶאת 
ַהְּׁשִליִׁשי, ִמָּכל ָמקֹום ָּכל ְזַמן ֶׁשֹּלא ִנְבָרא ָהָאָדם ָעְמדּו ַהָּללּו 
ְּבֶפַתח ַהַּקְרַקע ְוִהְתַמְהְמהּו ִמָּלֵצאת, ְוַרק ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ַאַחר 
ְּפֵני  ַעל  ְוָצְמחּו  ָיְצאּו  ֲאַזי  ֲעֵליֶהם,  ְוִהְתַּפֵּלל  ָהָאָדם  ֶׁשִּנְבָרא 

ָהֲאָדָמה.

זֹו  ֻעְבָּדה  ֶנְחְקָקה  ְּבֵראִׁשית  ְיֵמי  ִמֵּׁשֶׁשת  ְּכָבר  ִּכי  ָלנּו  ֲהֵרי 
ָּבעֹוָלם!  ָהָאָדם  ִקּיּום  ְיסֹוד  ִהיא  ַהְּתִפָּלה  ַהְּבִריָאה:  ְּבֶטַבע 
ָיכֹול ֶׁשִּיְהֶיה מּוָכן ּוְמֻזָּמן ַּבֲעבּורֹו ִמָּכל טּוב ַהְּבִריָאה, ַא ָּכל 

ְזַמן ֶׁשֹּלא ִיְתַּפֵּלל ִלְזּכֹות ַּבּטֹוב ַהּמּוָכן לֹו- א ְיַקְּבלֹו!

ְוָכ ִהְגִּדיר זֹאת ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֻרַחם ַהֵּלִוי ֵליּבֹוִביץ (’ַּדַעת ּתֹוָרה‘): ”ִּכי ָּכ ֻהְחְקָקה ָּכל ַהְּבִריָאה 
ֵמִעַּקר ְיִציָרָתּה, ֶׁשַהּכֹל ַעל ֶּפַתח ַהַּקְרַקע ַיֲעמֹד, ְוא ִיְצַמח ְוא ִיָּנֵתן ְּכלּום, א ֶהֵּׂשג ֶׁשל 
ַּגְׁשִמּיּות ְוא ֶהֵּׂשג ֶׁשל רּוָחִנּיּות ַעד ָיבֹא ָהָאָדם ְוהּוא ִמֶּפַתח ַהַּקְרַקע ִיָּקֵחם, ּוַבֶּמה הּוא 

לֹוְקָחם? ֲהלֹוא הּוא ִּבְתִפָּלה!“

ְּתִפָּלה ּפֹוַתַחת ְׁשָעִרים
ְּבדֹוֶמה ְלָכ ָמִצינּו ְּבָפָרַׁשת ְׁשמֹות (ד יא) ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשָּטַען מֶֹׁשה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
”ִמי  הּוא:   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ָעָנה  ִּפיו,  ְּכֵבדּות  ֵמֲחַמת  ַּפְרעֹה  ִעם  ְלַדֵּבר  ָיכֹול  ֵאינֹו  ֶׁשהּוא 
ָׂשם ֶּפה ָלָאָדם אֹו ִמי ָיׂשּום ִאֵּלם אֹו ֵחֵרׁש אֹו ִפֵּקַח אֹו ִעֵּור ֲהא ָאֹנִכי ה‘“, ּוֵבֵאר ָהַרְמָּב“ן: 
ְוא   ִּבְרפּוָאְת ִּתְרֶצה  ֶׁשֹּלא  ֵּכיָון  ”ְוַעָּתה  ְלַרְּפאֹו,  ַהּכַֹח  ה‘  ִּביֵדי  ִּכי  מֶֹׁשה  ָיַדע  ֶׁשֲהלֹוא 
ִהְתַּפַּלְלָּת ְלָפַני ַעל ֶזה, ֵל ֶאל ֲאֶׁשר ֲאִני ְמַצֶּוה ְל ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ִעם ִּפי ְוַאְצִליַח ְׁשִליחּוִתי“.

ְלִסַּיְעָּתא  ָהָאָדם  ִנְזָקק  ַחָּייו   ְּבֶמֶׁש ַרּבֹות  ְּפָעִמים  ָהָאמּור:  ַהְּיסֹוד  ִנְלַמד  זֹו  ֵמֻעְבָּדה  ַאף 
לֹו,  ַלֲעזֹר  מּוָכִנים  ֶׁשִּמָּׁשַמִים  ּוְלַהְפִנים  ָלַדַעת  ָעָליו  ׁשֹוִנים;  ְּבִעְנָיִנים  ְּדחּוָפה  ִּדְׁשַמָּיא 
 ָּכ ַעל  ִהְתַּפֵּלל  ֶׁשֹּלא  ִמּׁשּום  ִהיא  ְּבפַֹעל,  ִדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא  ַמְרִּגיׁש  ֵאינֹו  ֶׁשֲעַדִין  ְוַהִּסָּבה 
ָּכָראּוי, ֶׁשֵּכן ְּבכֹחַ ַהְּתִפָּלה ָיכֹול ָהָאָדם ִלְזּכֹות ְלֶׁשַפע ַאף ִאם ֵאינֹו ָראּוי ְלָכ. אּוָלם ִאם א 

ִיְתַּפֵּלל ָּכָראּוי, ֶאְפָׁשר ֶׁשַּגם ֶאת ַהַּמִּגיַע לֹו א ְיַקֵּבל (’ִעם ְלָבִבי ָאִׂשיָחה‘ ח“ב ַמֲאָמר יז).

ְּכַדְרּכֹו ִהְמִּתיק ַהָּגאֹון ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ִּפיְנקּוס ָזָצ“ל ֶאת ַהְּדָבִרים ְּבֵתאּור ִמְּמִציאּות ַהַחִּיים: 

ְלֵבית  ִהְתַקֵּׁשר   ָּכ ְלֵׁשם  ָּדחּוף;  ְּבֹאֶפן  ִלְסחֹוָרה  ָהָיה  ָזקּוק  ּוְמֻמָּלח,  ָוִתיק  סֹוֵחר  ְּפלֹוִני, 
ֶאת  ְוֶהֱעִביר  ְּבִחּיּוב  ִמֶּׁשַּנֲעָנה  ִּבְרׁשּוָתם.  ַקֶּיֶמת  ֶׁשָרָצה  ַהְּסחֹוָרה  ִאם  ְוִהְתַעְנֵין  ֲחרֶֹׁשת 
ִהְטִעינּוַה  ָׁשם  ַהֲחרֶֹׁשת,  ֵּבית  ֶאל  ַמָּׂשִאיתֹו  ֶאת  ָׁשַלח  ּוְתִקיִלין,  ָטִבין  ִּבְמֻזָּמן  ַהַּתְׁשלּום 
 ,ַלֶּדֶר ָלֵצאת  ְוִתְכֵנן  ִהְתִניַע  ַהַּמָּׂשִאית  ַנָהג  ְוַהּמּוָכָנה.  ָהֲארּוָזה  ַּבְּסחֹוָרה  ַהָּמקֹום  עֹוְבֵדי 

ֶאָּלא ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ֶאל ַׁשַער ֵּבית ַהֲחרֶֹׁשת ְמָצאֹו ָסגּור ַעל ַמְנעּול ּוְבִריַח.

”ִהֵּנה ִּכי ֵכן“, ָאַמר ָהַרב ִּפיְנקּוס, ”ַהְּסחֹוָרה ְּכָבר ִנְמְצָאה ְּבַאְמַּתְחּתֹו ֶׁשל ִאיׁש ֶזה, אּוָלם ָּכל 
עֹוד ֶׁשֹּלא יֹוִאיל ַהְּמֻמֶּנה ִלְפּתַֹח ְּבָפָניו ֶאת ַהַּׁשַער א יּוַכל ֵלָהנֹות ִמֶּמָּנה ְּבָכל ֶּדֶר ֶׁשִהיא“.

א  עֹוד  ָּכל  אּוָלם  ַהּטֹוב,  ָּכל  ֶאת  ַּבֲעבּוֵרנּו  ֵהִכין  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַהְּתִפָּלה:  ְּבִעְנַין  ַאף 
ִנְפַּתח ְּבָפָניו ֶאת ַהַּׁשַער, א ִנְזֶּכה ּבֹו. ְוֵכיַצד ִנְפַּתח ְּבָפָניו ֶאת ַהַּׁשַער?! ַעל ְיֵדי ַהְּתִפָּלה!

ַהְּתִפָּלה ִהיא ַהַּמְפֵּתַח ֶׁשַּדְרּכֹו ִנְפָּתִחים ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ְלַקֵּבל ֶאת ַהֶּׁשַפע ַהּמּוָכן ָלנּו, ְוָכל 
עֹוד א ִנְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה א נּוַכל ֵלָהנֹות ֵמַהּטֹוָבה ַהְּמֻזֶּמֶנת ָלנּו“ (’ִּתְפֶאֶרת ִׁשְמׁשֹון‘ ְּבֵראִׁשית).

ְּדָבִרים ְמפָֹרִׁשים ְּבִעְנָין ֶזה רֹוִאים ָאנּו ְּבִדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ִנָּדה ע ב) ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַאל ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע: 
ִּביִׁשיָבה  ”ַיְרֶּבה  ִּבְתִחָּלה:  ֵהִׁשיב  ְוֶיְחַּכם?“,  ָהָאָדם  ַיֲעֶׂשה  ”ָמה 
ֵּכן  ָעׂשּו  ”ַהְרֵּבה  לֹו:  ֶׁשָאְמרּו  ַאַחר  אּוָלם  ִּבְסחֹוָרה!“  ִויַמֵעט 
ַרֲחִמים  ְיַבְּקׁשּו  ”ֶאָּלא,  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ָׁשב  ָלֶהם!“,  הֹוִעיל  ְוא 
ַּכֲאֶׁשר   ְּבֶהְמֵׁש ָלֶהם  ֵהִׁשיב  ֶזה  ְּכֵעין  ֶׁשּלֹו“.  ֶׁשַהָחְכָמה  ִמִּמי 
ַהִהְׁשַּתְּדלּות  ָּכל  ַאַחר  ִּכי  ְוַהָּבִנים.  ָהעֶֹׁשר  ִּבְדַבר  ְׁשָאלּוהּו 

ְוַהִּטְרָחה, ְלא ַהְּתִפָּלה – ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּׂשיג ָּדָבר!

ִסַּבת ְקִביעּות ַהְּתִפָּלה ְּבָכל יֹום
ַהְּתִפָּלה  ”ִעְנַין  פ“ה):  (ח“ד  ה‘‘   ֶּדֶר’ ְּבִסְפרֹו  ָהַרְמַח“ל  ָּכַתב   ָּכ
ָהֶעְליֹוָנה  ַהָחְכָמה  ֶׁשִּסְדָּרה  ַהְּסָדִרים  ִמן  ִהֵּנה  ִּכי  הּוא, 
 ,ִיְתָּבַר ִמֶּמּנּו  ֶׁשַפע  ְמַקְּבִלים  ַהִּנְבָרִאים  ֶׁשִּלְהיֹות  הּוא, 
ּוְכִפי  ָּפָניו.  ִויַבְּקׁשּו  לֹו  ְוִיְתָקְרבּו  ֵאָליו  ֵהם  ֶׁשִּיְתעֹוְררּו   ָצִרי
ִיְתעֹוְררּו  א  ְוִאם  ֶׁשַפע,  ֲאֵליֶהם   ִיָּמֵׁש ֵּכן  לֹו,  ִהְתעֹוְררּוָתם 
ֶׁשִּתְרֶּבה  ְורֹוֶצה  ָחֵפץ  הּוא   ָּברּו ָהָאדֹון  ְוִהֵּנה  ָלֶהם.   ִיָּמֵׁש א 
טֹוַבת ְּברּוָאיו ְּבָכל ְזַמֵּניֶהם, ְוֵהִכין ָלֶהם ֲעבֹוָדה זֹו ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו, ֶׁשַעל ָיָדּה ִיָּמֵׁש ָלֶהם 
ֶׁשַפע ַהַהְצָלָחה ְוַהְּבָרָכה ְּכִפי ָמה ֶׁשֵהם ְצִריִכים ְלִפי ַמָּצָבם ֶזה ָּבֶזה ָהעֹוָלם“ [ּוְרֵאה ָׁשם 

ֶׁשִהְרִחיב עֹוד ָּבֶזה ָהִעְנָין].

ַמּדּוַע א ִהְתַּפַּלְלָּת?!
ְיסֹוד ֶזה ְמַחֵּיב אֹוָתנּו ַעד ְמאֹד, ֶׁשֵּכן ְלִעִּתים ָיכֹול ָהָאָדם ִלְטעֹן ְּבנֹוֵגַע ַלּתֹוָרה ּוְלִמְצוֹות 
ַרּבֹות ֶׁשִּבֵּטל, ִּכי א ָעָלה ְּבָידֹו ְלַקְּיָמן ִמּׁשּום ֶׁשָהָיה ָאנּוס ֵמֲחַמת ִטְרדֹות ַהַּפְרָנָסה ְוַכּיֹוֵצא 
ָּבֶזה. אּוָלם ָעָליו ָלַדַעת ִּכי ַקֶּיֶמת ַּגם ַטֲעָנה ֶנְגִּדית: ַמּדּוַע א ִהְתַּפַּלְלָּת? ֲהֵרי ִיָּתֵכן ֶׁשָּכל 
ַהְּטָרדֹות ַהָּללּו ָהיּו ָסרֹות ִמְּמ ִאם ָהִייָת ִמְתַּפֵּלל ָּכָראּוי, ֶׁשֲהֵרי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵאינֹו 

ָחֵפץ ְּבָרַעת ָהָאָדם ָחִליָלה, ֶאָּלא ֶחְפצֹו ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ֵאָליו ִויַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשּיֹוִׁשיעֹו!

ַמֲעֶׂשה ָידּוַע הּוא ַעל אֹותֹו ָהרֹוֵפא ֶׁשִּׁשֵּמׁש ְּכַאֲחַראי ִמְׁשֶמֶרת ַּבֲחַדר ִמּיּון. ְּבַאַחד ַהֵּלילֹות 
ִאְתַּרע ַמָּזלֹו ְוִהִּגיעּו ְּבַבת ַאַחת חֹוִלים ַרִּבים ְּבַמָּצב ָקֶׁשה. ַעל ַאף ֶׁשִהְתַאֵּמץ ָהרֹוֵפא ְּבָכל 
ּכֹחֹוָתיו, א ִהְצִליַח ְלַטֵּפל ְּבֻכָּלם ְוַכָּמה ֵמֶהם ָמְצאּו ֶאת מֹוָתם ְּבֶמֶׁש ַהַּלְיָלה. ַהּבֶֹקר ִהִּגיַע 
ְוהּוא ִנְקָרא ְלִשּׁמּוַע ַּבֲחַדר ַהְּמַנֵהל ֶׁשִּבֵּקׁש ְלָהִבין ָמה ֵאַרע. ַּכֲאֶׁשר ָטַען ַלֲהָגָנתֹו: ”ְוִכי ָמה 
ֶאֱעֶׂשה? ִהְׁשַּתַּדְלִּתי ָּכל ָּכ...“ ֵהִטיַח ּבֹו ַהְּמַנֵהל: ”ֵאין ִלי ְטָענֹות ַעל ֶׁשֹּלא ִהְצַלְחָּת ְלַטֵּפל 

ְּבֻכָּלם, ַא ַטֲעָנה ַאַחת ִלי ָעֶלי: ַמּדּוַע א ָזַעְקָּת ְלֶעְזָרה?!“ (’ִטיב ָהֱאמּוָנה‘ עמ‘ רכז)

ְּבָרָכה ְּבקֹול
ָהָאֶרץ“  ְוֵאת  ַהָּׁשַמִים  ֵאת  ֱאקִים  ָּבָרא  ”ְּבֵראִׁשית 

(בראשית א א)

ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ְקדּוִמים‘:  ְּב‘ַנַחל  ַהִחידָ“א  ָּכַתב 
ָּתִמיד‘,  יי  ֵׁשם   ֲאָבֵר ָרם  ’ְּבקֹול  ֵהם:  ’ְּבֵראִׁשית‘ 
ִמָּכאן ֶרֶמז ְלחֹוַבת ָהָאָדם לֹוַמר ִּבְרכֹוָתיו ְּבקֹול ָרם 

ְּכֵדי ֶׁשַּיֲענּו ַאֲחֵריֶהן ָאֵמן.

ִהיא  ’ָּבָרא‘  ַהִּמָּלה  ִּכי  ֹנֶפְך,  ָּבֶזה  ְלהֹוִסיף  ְוֶאְפָׁשר 
ְּבָראֵׁשי ֵּתבֹות: ’ְּבקֹול ָרם ָאֵמן‘.

ָׁשָנה ֲחָדָׁשה, ַהְתָחָלה ֲחָדָׁשה
 ֶזהּו ַהְּזַמן ְלִהְצָטֵרף ְלַמְהֵּפַכת ָהֱאמּוָנה ּוְלָקֵרב ֶאת ַהְּגֻאָּלה:

ְּבקֹול ָרם ֲאָבֵר ֵׁשם יי ָּתִמיד  -  ְּבקֹול ָרם ָאֵמן
(ע“פ ’ַנַחל ְקדּוִמים‘ ַלִחיָד“א)

ַּגם ִּבְׁשַנת תשע“ו ַהָּבָאה ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ֻּכָּלנּו ִמְתַחְּזִקים ַּבֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא:
ִנְפַּתח ֶאת ַהּיֹום ְּבַהְצָהַרת ֱאמּוָנה ְּבַמְלכּותֹו ִיְתָּבַר ּוְבַהְׁשָּגָחתֹו ַהְּפָרִטית ַעל ָּכל ִנְבָרא

ּוְבָכ ִנְזֶּכה ַּבְּבָרכֹות ַהִּנְפָלאֹות ֶׁשִהְבִטיחּו ֲחָז“ל ַלַמְּקִּפיִדים ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן. 
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ְּבַחֵּיינּו,  ְּפָרט  ָּכל  ַעל  ִּבְתִפָּלה  ָּתִמיד  ְלִהְתַחֵּזק  חֹוָבֵתנּו  ַעל  ַהְּמַלֵּמד  ּוְמַאֵּלף,  ַמְרִטיט  ִסּפּור 
ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין  ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהָּגדֹול  ַהָּגאֹון  ִסֵּפר  ֵמֲאֵליֶהם,  ְּכמּוָבִנים  ָלנּו  ַהִּנְרִאים  ְּדָבִרים  ַעל  ַאף 

ְׁשִליָט“א:

ר‘ ֶעְזָרא ֶנְחָמד ִׁשֵּכל ֶאת ְּבנֹו ָהֶאָחד ַּבִּפּגּוַע ַהּנֹוָרא ֶׁשִהְתַרֵחׁש ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת קֶֹדׁש, י“ח ַּבֲאָדר 
ה“א תשס“ב ִּבְׁשכּוַנת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִּבירּוָׁשַלִים. ְלַאַחר ַּכָּמה ֳחָדִׁשים ִנְפַטר, ַרֲחָמָנא ִליְצָּלן, 

ַּגם ְּבנֹו ַהֵּׁשִני ֶׁשִּנְפַצע ֲאנּוׁשֹות ְּבאֹותֹו ַהִּפּגּוַע.

ִמְׁשַּפַחת  ִמְּבֵני  ָהיּו  ַהָּדִמים,  ְּבֶמְרַחץ  ִנְגְּדעּו  ֶׁשַחֵּייֶהם  ַהִּנְרָצִחים  ָעָׂשר  ַאַחד   ִמּתֹו ְׁשמֹוָנה 
ֶנְחָמד. ְׁשַנִים ֵמֶהם ָהיּו ָּבָניו ֶׁשל ר‘ ֶעְזָרא, ַּבחּוֵרי ְיִׁשיבֹות ִמִּׁשְכָמם ָוַמְעָלה.

ְמַחֵּבל ִמְתַאֵּבד, ִיַּמח ְׁשמֹו, ּפֹוֵצץ ַעְצמֹו ָּבְרָחָבה ֶׁשְּלַיד ָהאּוָלם, ְּבִדּיּוק ָּבֵעת ֶׁשִהְתַאְרְּגנּו ְּבֵני 
ִמְׁשַּפַחת ֶנְחָמד ַהֻּמְרֶחֶבת ָלׁשּוב ְלֵביָתם ִמִּׂשְמַחת ַּבר ַהִּמְצָוה ַהִּמְׁשַּפְחִּתית ֶׁשָּבּה ִהְׁשַּתְּתפּו. 
ַּבר  ֶאת  ָחְגָגה  עֹוד  ֶׁשְּבַׁשָּבת  ַהַּצֶּדֶקת,  ַהַּסְבָּתא  ֶׁשל  ַהְּתִמיָמה  ֱאמּוָנָתּה  ֶאת  זֹוְכִרים  ַהּכֹל 
ַהִּמְצָוה ֶׁשל ֶנְכָּדּה, ּוְבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת קֶֹדׁש ְּכָבר הֹוִביָלה ִׁשְבָעה ִמֶּצֱאָצֶאיָה ִלְמנּוַחת עֹוָלִמים.

ִּבְתקּוָפה זֹו ִקְּדָׁשה ִמְׁשַּפַחת ֶנְחָמד ֶאת ֵׁשם ה‘ ְּבַקָּבַלת ִיּסּוִרים ְּבַאֲהָבה ּוֶבֱאמּוָנָתּה ַהְּנטּוָעה 
ְּבָׁשָרִׁשים ֵאיָתִנים. ִנְסָּתרֹות ֵהָּמה ַּדְרֵכי ה‘, ִאיׁש א יּוַכל ְלָהִבין ַמּדּוַע ִנְבֲחָרה ִמְׁשָּפָחה זֹו 
ְלַכֵּפר ַעל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ְּכָקְרָבּן, ַא ָסֵפק ִאם ִמְׁשָּפָחה ַאֶחֶרת ָהְיָתה ְמֻסֶּגֶלת ַלֲעמֹד ְּבִנָּסיֹון 
ּכֹה נֹוָרא. ַהִּפּגּוַע ַהּנֹוָרא הֹוִתיר אֹוָתם ּכֹה ְׁשבּוִרים ּוְרצּוִצים, ַעד ֶׁשֵהִעיָדה ַהַּסְבָּתא: ”ִאְלָמֵלא 
ָהֱאמּוָנה ַהְּנטּוָעה ָּבנּו, ֱאמּוָנה ְּתִמיָמה ֶׁשֶאת ַהּכֹל עֹוֶׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלטֹוָבה - ִמְּזַמן 

ָהִיינּו ִנְׁשָּבִרים“.

אֹוָתּה ַסְבָּתא ַצֶּדֶקת, זֹו ֶׁשִאְּבָדה ֶאת ֲחֵמֶׁשת ְנָכֶדיָה, ֶאת ְּבָנּה ְוֶאת ַּכָּלָתּה ְּבֶעֶרב ֶאָחד, ָהְיָתה 
ַּגם זֹו ֶׁשִּקְּדָׁשה ֵׁשם ָׁשַמִים ְלֵעיֵני ִמיְליֹוִנים, ַּכֲאֶׁשר ָזֲעָקה ַּבַהְלָוָיה קֹוַרַעת ַהֵּלב ֶׁשֻּׁשְּדָרה ְלָכל 

ָהעֹוָלם: ”ְיהּוִדים, ִחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה!“

ִּבְקִריָאָתּה ִהְצָטְרָפה ִצְדָקִנית זֹאת ִלְמאֹות ְוַאְלֵפי ִאָּמהֹות ְקדֹוׁשֹות ְּבִיְׂשָרֵאל, ֶׁשְּבַהְנָהָגָתן 
ָהיּו אֹות ָלֱאמּוָנה ֶׁשֶהְחִזיָקה ֶאת ַעֵּמנּו ְלאֶֹר ָּכל ַהּדֹורֹות. ֱאמּוָנה ְוַהָּכָרה ְּפִניִמית ָּבֻעְבָּדה 
ֶׁשְּלָכל ְׁשֵאָלה - ַקֶּיֶמת ְּתׁשּוָבה, ְוֶׁשֵּיׁש ָלנּו ָאב ָּגדֹול ַּבְּמרֹוִמים ַהּיֹוֵדַע טֹוב ִמֻּכָּלנּו ָמַתי ָראּוי 

ֶׁשִּנְרקֹד, ּוָמַתי, ַרֲחָמָנא ִליְצָּלן, ָראּוי ֶׁשִּנְסּפֹד.

* * *

ַחְבֵריֶהם ֶׁשל ְׁשֵני ָּבָניו ַהְּקדֹוִׁשים ֵהִעידּו ַעל ַהִחּנּוךְ ַהּטֹוב ֶׁשָּזכּו לֹו ִמַּבִית ְוַעל ֶׁשָהיּו ַּבֲעֵלי 
ַאף  ִלְמַחְּנֵכיֶהם.  רּוַח  ְוקֹוַרת  ַנַחת  ּוְמִסִּבים  ְּבִלּמּוֵדיֶהם  ַמְתִמיִדים  ְלִתְפֶאֶרת,  טֹובֹות  ִמּדֹות 
ַהְּׁשֵכִנים ַּבִּבְנָין ַהָּׁשֵקט ֶׁשִּבְרחֹוב סֹוקֹולֹוב ְּבִראׁשֹון ְלִצּיֹון ֵהִעידּו ַעל ִמַּדת ַהְקָּדַמת ַהָּׁשלֹום 
ֶׁשָהְיָתה ַנֲחָלָתם ֶׁשל ַהְּׁשַנִים, ַעל ַהּזֹ ְוַהּטַֹהר ֶׁשָּקְרנּו ִמְּפֵניֶהם ְוַעל ַהֶחֶסד ָהַרב ֶׁשָּגְמלּו ִעם 

ָּכל סֹוְבֵביֶהם, ִּבְפָרט ִּביֵמי ’ֵּבין ַהְּזַמִּנים‘ ְּבֵעת ֶׁשָּׁשהּו ְּבֵביָתם.

”ִנָּתן לֹוַמר ִּכי ֵהם ִקְּדׁשּו ֵׁשם ָׁשַמִים ְּבַחֵּייֶהם ְּכמֹו ְּבמֹוָתם“, ָקַבע ָּכל ִמי ֶׁשָּזָכה ְלַהִּכיָרם.

ׁשֹוְמֶעיָה,  ְּבֶקֶרב  ֶרֶטט  ֶׁשֶהֱעִביָרה  ֵעדּות  ּדֹוְמעֹות,  ְּבֵעיַנִים  ֶעְזָרא  ר‘  ֵהִעיד  ”ִהְׁשַּתַּדְלִּתי“, 
”ִהְׁשַּתַּדְלִּתי ְמאֹד ְלַחֵּנ ֶאת ָּבַני ָהֲאהּוִבים ְּכָכל ְיָכְלִּתי, ּוָברּו ה‘ ֶׁשִּזַּכִני ִלְראֹות ַּבּתֹוָצאֹות 
טֹוָבה  ִליִׁשיָבה  ִנְכָנִסים  ִלְראֹוָתם  ְוָזִכיִתי  ַהְּתחּוִמים,  ְּבָכל  ְלַמֲעָנם  ִהְתַאַּמְצִּתי  ַהּטֹובֹות. 

ְועֹוִׂשים ַחִיל ְּבִלּמּוָדם“.

ְוִסֵּפר,  ַהַּׁשּכּול  ָהָאב   ִהְמִׁשי ָהַאֲחרֹון“,  ֱאלּול  ְלחֶֹדׁש  ֶׁשָּקְדמּו  ָהֲעָרִבים  ְּבַאַחד  ֶזה  ”ָהָיה 
ְוָעלּו  ָצפּו  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ה‘.  ְּבתֹוַרת  ַיְחָּדו  ֶׁשָעְסקּו  ָּבַני  ִּבְׁשֵני  ְּבִסּפּוק  ְוִהְתּבֹוַנְנִּתי  ”ָיַׁשְבִּתי 
ְּבִזְכרֹוִני ָּכל אֹוָתן ִׂשיחֹות ְמתּוקֹות ֶׁשָּבֶהן ָזִכיִתי ִלְׁשמַֹע ֵמַרּבֹוֵתיֶהם, מֹוֵריֶהם ְוַחְבֵריֶהם ַעל 

ְּתכּונֹוֵתיֶהם ַהּטֹובֹות ְוַעל ַהְצָלָחָתם ַּבִּלּמּוִדים.

ְוַהִהְתַעְּסקּות  ַהּטַֹרח  ִמָּכל  ְמַעט  ָלנּוַח  ַהְּזַמן  ִהִּגיַע  ֶׁשאּוַלי  ַהַּמְחָׁשָבה  ְּבִלִּבי  ָעְלָתה  ִּפְתאֹום 
ְסִביב ִחּנּוָכם, ְוֶׁשאּוַלי ֻמָּתר ִלי ְלַפּנֹות ְקָצת יֹוֵתר ָמקֹום ְלַעְצִמי ּוְלַהְפִסיק ְלַהֲעִמיד ֶאת ָּבַני 

ְּבֶמְרַּכז ֵסֶדר יֹוִמי...

 א ַהִּניָמה; ָחִליָלה ִלי ִמַּלֲעׂשֹות ֵּכן. ַאא ֶׁשָחַׁשְבִּתי ְלֶרַגע ְלַהְזִניַח ֶאת ִחּנּוָכם ֲאִפּלוּ ִּכְמ
ְּכֶׁשרֹוִאים ֵּכיַצד ִמְתַנֲהִלים ַהְּדָבִרים ַעל ֵמי ְמנּוחֹות, ָּברּו ה‘, ֲעלּוָלה ַלֲעלֹות ְּברֹאׁשֹו ֶׁשל 
ָּכל ָאָדם ַמְחָׁשָבה ֶׁשָּכזֹו, ְוהּוא ִמְתַלֵּבט ֶׁשָּמא ָיכֹול הּוא ְלַהְרּפֹות ִמַּמֲאַמָּציו ְוָלנּוַח ַעל ֵזֵרי 

ַהַּדְפָנה...

ַעל ַאף ֶׁשַּמְחַׁשְבִּתי זֹאת א ֻמְמָּׁשה ֵמעֹוָלם, ִּכי ִהְמַׁשְכִּתי ְלַחְּנָכם ְּכִפי ַהִּנְדָרׁש ְוא ִהְזַנְחִּתי 
ִּבְתחּום  ֶׁשִהְתרֹוַפְפִּתי  ַמְרִּגיׁש  ֲאִני  זֹאת  ְּבָכל  ְלֶרַגע,  ַאף  ָּדָמם,  ִיּקֹם  ה‘  ָּבַני,  ֶׁשל  ִחּנּוָכם  ֶאת 

ֶאָחד:

ַעד ָאז ָעְמדּו ָּבַני ְּבֶמְרַּכז ְּתִפּלֹוַתי, ּוֵמאֹותֹו ַהְּזַמן ִהְקַּדְׁשִּתי ָמקֹום ַרב יֹוֵתר ִלְדָבִרים ֲאֵחִרים 
אֹוִתי  ֶׁשֵהִסית  קֹול  ְּבתֹוִכי  ָהָיה  ָּבַני.  ַעל  ָּפחֹות  ְוִהְתַּפַּלְלִּתי  ֲעֵליֶהם,  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשִּנְזַקְקִּתי 
ַלֲחׁשֹב ֶׁשֵהם ָּפחֹות ְזקּוִקים ַלְּתִפָּלה ֶׁשִּלי, ִּכי ֵהם צֹוֲעִדים ֶזה ִמְּכָבר ַּבֶּדֶר ַהְּנכֹוָנה, לֹוְמִדים 

ִּבְמקֹומֹות טֹוִבים, ְוַעז ֶחְׁשָקם ִלְרּכֹׁש עֹוד ָועֹוד אֹוָצרֹות ֶׁשל ּתֹוָרה ְוַדַעת.

ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה א ֵהַבְנִּתי, אֹוי ִלי ִּכי א ֵהַבְנִּתי, ַעד ַּכָּמה ָטִעיִתי ְּבַמְחַׁשְבִּתי זֹו.

ָּכֵעת, ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם, ֵהַבְנִּתי! ֵהַבְנִּתי ַעד ַּכָּמה ָעצּום הּוא ּכָֹחּה ֶׁשל ַהְּתִפָּלה, ְוַעד ַּכָּמה א 
ִנָּתן ְלַהִּׂשיג ָּדָבר ִּבְלָעֶדיָה“.

ְּבִמִּלים נֹוְקבֹות ֵאּלּו ִסֵּים ָהָאב ַהַּׁשּכּול ֶאת מּוָסרֹו ַהּנֹוֵקב, מּוָסר ֶׁשָחַדר ָעמֹק ֶאל ּתֹו ִנְבֵכי 
ְלָבָבם ֶׁשל ַהּׁשֹוְמִעים.

’אֹור ָּדִנֵּיאל‘ ָוֶאְתַחַּנן

ַׁשָּבת ְּבֵראִׁשית
ָאַמר ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ִמִּׁשינֹאָווא: ַהַּטַעם ֶׁשַהַּׁשָּבת ַהּפֹוַתַחת ֶאת ֲחֵמֶׁשת ֻחְּמֵׁשי ַהּתֹוָרה ְמֻכָּנה 
ְּבִפינּו ַּבֲחִביבּות ְמֻיֶחֶדת: ’ַׁשָּבת ְּבֵראִׁשית‘, ֵאינֹו ַרק ַעל ֵׁשם ַהָּפָרָׁשה ַהִּנְקֵראת ָּבּה, ֶאָּלא ֶׁשִהיא ְמַׁשֶּמֶׁשת 

ְּכִתְזּכֶֹרת ְלָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו:
ְוִקַּבְלנּו  ְׁשֵלָמה  ִּבְתׁשּוָבה  ַׁשְבנּו  ְּבַדְרָּגה,  ָעִלינּו  ֶׁשָּבֶהם  ַהּנֹוָרִאים  ַהָּיִמים  ֶאת  ֶׁשָעַבְרנּו  ְלַאַחר  ָּכֵעת, 
ַהּכֹל  ְלַהְתִחיל  ַּבֲעבּוֵרנּו  ִנְפָלָאה  ִהְזַּדְּמנּות  ִהיא  ְּבֵראִׁשית‘  ’ַׁשָּבת   – ֶלָעִתיד  טֹובֹות  ַהְנָהגֹות  ַעְצֵמנּו  ַעל 
ִמ‘ְּבֵראִׁשית‘ ּוִמָּכאן ָוֵאיָל ַלֲהפֹ ְלָאָדם ָחָדׁש, ַּבַעל ַּדְרָּגה ְּגבֹוָהה יֹוֵתר - ְּבתֹוָרה, ִּבְתִפָּלה ּוְבַמֲעִׂשים 

טֹוִבים! 
’ִּדְבֵרי ְיֶחְזֵקאל‘

ִּבְרצֹוָנּה ְנָתָנּה ָלנּו
”ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאקים ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ“ (א א)

ַהִּסָּבה ֶׁשְּבִגיָנּה ָּפַתח ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ִּב‘ְבֵראִׁשית‘, ִהיא ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָיבֹואּו ֻאּמֹות 
ָהעֹוָלם ְּבַטֲעָנה ְלִיְׂשָרֵאל ַעל ֶׁשָּכְבׁשּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ִמיֵדי ִׁשְבַעת ָהַעִּמים, ִּכי ָאז יּוְכלּו ִיְׂשָרֵאל ַלֲענֹות 
ָלֶהם: ָּכל ָהָאֶרץ ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִהיא, הּוא ְּבָרָאּה ּוְנָתָנּה ַלֲאֶׁשר ָיָׁשר ְּבֵעיָניו, ִּבְרצֹונֹו ְנָתָנּה ָלֶהם 

ּוִבְרצֹונֹו ְנָטָלּה ֵמֶהם ּוְנָתָנּה ָלנּו (ַרִׁש“י).
ֶאת ְּתִפַּלת ’ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח‘ ִּתֵּקן ְיהֹוֻׁשַע ְּבֵעת ִּכּבּוׁש ָהִעיר ָהִראׁשֹוָנה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל – ְיִריחֹו. ְלאֹור ְּדָבִרים 
ִמּׁשּום  ְּבֵראִׁשית“,  ְליֹוֵצר  ְּגֻדָּלה  ”ָלֵתת  ַהֶּׁשַבח:  ֻנָּסח  ֶאת  ְיהֹוֻׁשַע  ָּבּה  ָקַבע  ָמה  ִמְּפֵני  ְלָהִבין  נּוַכל  ֵאּלּו 

ֶׁשִּמּכֹחַ ’יֹוֵצר ְּבֵראִׁשית‘ ְיכֹוִלים ָהיּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְכּבֹׁש ֶאת ָעֵרי ַהְּכַנֲעִנים.
’ִּבְרַּכת ִאיׁש‘ 

ְיִהי אֹור - ַוְּיִהי אֹור!
”ַוּיֹאֶמר ֱאקים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור“ (א ג)

 ָּדַרׁש ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי נַֹח מִלֶכ ֹוִביץ: ַּכֲאֶׁשר ְיהּוִדי ִנְמָצא ַּבֲחֵׁשָכה רּוָחִנית ּוִמְתַחֵּנן ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא: ”ַוּיֹאֶמר: ֱאִקים, ְיִהי אֹור“! - ַעד ָמַתי ֶאְהֶיה ָׁשקּוַע ַּבֲחֵׁשָכה, ָהֵאר ִלי ֶאת ַּדְרִּכי! ֲאַזי ֻמְבָטח לֹו 

ֶׁש“ַוְיִהי אֹור“ - ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיֲעזֹר לֹו ִמָּיד ְוָיִאיר ֶאת ַּדְרּכֹו.
’ְנִתיבֹות ָׁשלֹום‘ ְּבֵראִׁשית עמ‘ כב

ֻׁשָּתפּות ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
”ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם“ (ב א)

ִסֵּפר ַרִּבי ֶאְפַרִים ַזְלָמן ַהיְיְלֶּפִרין ָזָצ“ל: ָהָיה ֶזה ְּבַאַחד ֵמַעְרֵבי ַהַּׁשָּבתֹות, ִּבְזַמן ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה; 
ַמְפִציִצים ֶּגְרָמִנים ִהִּגיחּו ְּבֶפַתע ִּפְתאֹום ִּבְׁשֵמי ֵּתל ָאִביב ְוִהְמִטירּו ְּפָצצֹות ַעל ָּבֶּתיָה. ָהָיה ֶזה ִאיתּות 

ָּברּור ִמִּכּוּוָנם ִּכי ְּבַדְעָּתם ִלְכּבֹׁש ֶאת ָהָאֶרץ ְוַהָּדָבר ָזַרע ַּפַחד נֹוָרא ְּבִלָּבם ֶׁשל ַהּתֹוָׁשִבים.
ְּבבֶֹקר יֹום ַהַּׁשָּבת, ַּכֲאֶׁשר ָהַל ר‘ ֶאְפַרִים ַזְלָמן ְמבָֹהל ְלֵבית ָהַאְדמֹו“ר ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְׁשלֹוְמֶק‘ה ִמְּזִועִהיל 
ְּכָבר  ֲהלֹוא  ִּכי  ִלְדאֹג,   ְל ַאל  ָהִעְנָין  ”ֵמֶעֶצם  ְּבַנַחת:  ָהַרִּבי  ֱהִׁשיבֹו  ָהָרָעה,  ַּבְּבׂשֹוָרה  אֹותֹו  ְוִיֵּדַע  ָזָצ“ל 
ֻהְבַטְחנּו ִמִּפי ַהָּנִביא (ְיַׁשְעָיהּו יא ט): ’א ָיֵרעּו ְוא ַיְׁשִחיתּו ְּבָכל ַהר ָקְדִׁשי‘. ַא ִאם ְּבָכל זֹאת ּדֹוֵאג ַאָּתה, 
ַמּדּוַע א הֹוַדְעַּתִני זֹאת ֶאֶמׁש ְּבֵעת ֶׁשָאַמְרִּתי ’ַוְיֻכּלּו‘? ֲהֵרי ָאְמרּו ֲחָז“ל (ַׁשָּבת קיט ב) ֶׁשָהאֹוֵמר ’ַוְיֻכּלּו‘ 
ַּבָּדָבר  ִׁשּנּוי  ֶׁשְּמַבְּצִעים  ֶׁשֶּטֶרם  ַהֻּׁשָּתפּות   ּוִמֶּדֶר ְּבֵראִׁשית.  ְּבַמֲעֵׂשה  הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ֻׁשָּתף  ַנֲעָׂשה 

ַהְּמֻׁשָּתף ָצִרי ְלַקֵּבל ַהְסָּכַמת ָּכל ַהֻּׁשָּתִפים...“
’ַמֲעַדֵּני יֹוֵסף‘ עמ‘ קכה

ֶחְמַּדת ָיִמים אֹותֹו ָקָראָת
”ַוְיַכל ֱאקִים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוִּיְׁשּבֹת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה“ (ב ב)

’ַּבַעל ַהּטּוִרים‘ ֵהִביא ְּבֵׁשם ַהַּתְרּגּום ְירּוַׁשְלִמי ֶׁשֵּתַבת ’ַוְיַכל‘ ִהיא ִמְּלׁשֹון ’ְוָחַמד‘ [ּוְכֵעין ֶזה ָמִצינּו ְּבִמְדָרׁש 
ַרָּבה (י א) ֶׁשָאְמרּו: ”ֵאין ’ַוְיֻכּלּו‘ ֶאָּלא ְלׁשֹון ַּתֲאָוה, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְּתִהִּלים פד ג): ’ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי‘“].

ּוָבזֹאת ֵּבֵאר ’ַּבַעל ַהּטּוִרים‘ ֶאת ְלׁשֹון ְּתִפָּלֵתנּו ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש: ”ֶחְמַּדת ָיִמים אֹותֹו ָקָראָת“ - ֵהיָכן ָמִצינּו 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָקָרא ַלַּׁשָּבת ’ֶחְמַּדת ָיִמים‘? ְּב‘ַוְיַכל ֱאִקים‘!

ֵׁשׁש ְּפָעִמים ֱאֶמת
”ַוְיָבֶר ֱאקים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאקים ַלֲעׂשֹות“ (ב ג) 
ָּכַתב ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְצָחק ַאּבּוָהב: ”ְוִסְּדרּו לֹוַמר ֶּב‘ֱאֶמת ְוַיִּציב‘ ֵׁשׁש ְּפָעִמים ’ֱאֶמת‘, ְלִפי ֶׁשָּבֶהם ָאנּו מֹוִדים 

ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית ְוכֹוֵנן אֹותֹו ַעל ִמַּדת ָהֱאֶמת“.
ְּכֶנֶגד ֶזה ָרְמָזה ַהּתֹוָרה ְּבִׁשָּׁשה ְמקֹומֹות ְּבַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית ֶאת ַהִּמָּלה ’ֱאֶמת‘ [ְּבסֹוֵפי ֵּתבֹות] ְוֵאּלּו ֵהם: 
א. ”ָּבָרא ֱאקִים ֵאת ַהָּׁשַמִים“ (א א) ב. ”ַוַּיְרא ֱאקִים ֶאת ָהאֹור“ (א ד) ג. ”ַוִּיְבָרא ֱאקִים ֶאת ַהַּתִּניִנם“ 
(א כא) ד. ”ַוִּיְבָרא אֱקִים ֶאת ָהָאָדם“ (א כז) ה. ”ַוַּיְרא ֱאקִים ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה“ (א לא) ו. ”ָּבָרא ֱאקִים 

ַלֲעׂשֹות“ (ב ג).
’ְמנֹוַרת ַהָּמאֹור‘ ג ג א ט

ְּתִפָּלָתם ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון ּוָבָניו
”ַוְיִהי ִמֵּקץ ָיִמים ַוָּיֵבא ַקִין ִמְּפִרי ָהֲאָדָמה ִמְנָחה ַלה‘“ (ד ג)

ָּכַתב ָה‘ִאְּבן ֶעְזָרא‘: ”ַוְּיִהי ִמֵּקץ ָיִמים - ֶׁשָעַבד ַקִין ֶאת ָהֲאָדָמה, ֵהִביא ֶאת ַהִּמְנָחה ֶאל ַהָּמקֹום ֶׁשָּקַבע 
ִלְתִפָּלתֹו“.

ִמִּדְבֵרי ָה‘ִאְּבן ֶעְזָרא‘ ָלַמד ַהַּמְׁשִּגיַח ַהְּגַה“צ ַרִּבי ְּגַדְלָיה ַאייְזָמן, ִּכי ְּכָבר ִמְּתקּוַפת ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ָהְיָתה 
ַעד   - ְוִדְקּדּוֶקיָה  ְּפָרֶטיָה  ְּבָכל  זֹאת  ָעׂשּו  ֶׁשֵהם  ֶאָּלא  עֹוד  ְוא  ָהֱאנֹוׁשּות,  ֵמַחֵּיי  ַמהּוִתי  ֵחֶלק  ַהְּתִפָּלה 

ַלֲהָלָכה ֶׁשל ’ְקִביַעת ָמקֹום ִלְתִפָּלתֹו‘ (’ְלִתְּת ֶעְליֹון‘).
ְמַעְנֵין ְלַצֵּטט ָּכאן ֶאת ְּדָבָריו ֶׁשל ָהַרב ַהִחיָד"א ְּבִסְפרֹו 'ִמְדַּבר ְקֵדמֹות' (ַמֲעֶרֶכת ת אֹות ד), ֶׁשַהִּסָּבה ֶׁשֲחָז"ל 
ֶהְחִׁשיבּו ָּכל ָּכ ֶאת ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה (ְרֵאה ְּבָרכֹות ו ב) ִהיא ִמּׁשּום ֶׁשַהְּתִפָּלה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשֶּנֶאְמָרה ָּבעֹוָלם 
ָהְיָתה ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה. ֶׁשֲהֵרי ָאָדם ָהִראׁשֹון נֹוַצר ְּבָצֳהֵרי ֶעֶרב ַׁשָּבת (ְרֵאה ַסְנֶהְדִרין לח ב) ְוִנְמָצא ֶׁשִּמָּיד 

ִעם ְּבִריָאתֹו ִהְתַּפֵּלל ְּתִפַּלת ִמְנָחה ֶׁשל ֶעֶרב ַׁשָּבת.

ְּתִפָּלה עֹוָׂשה ֶמֱחָצה
”ִּכי ַתֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה א תֵֹסף ֵּתת ּכָֹחּה ָל ָנע ָוָנד ִּתְהֶיה ָבָאֶרץ“ (ד יב)

ְּבִמְדָרׁש ַרָּבה (ְּדָבִרים ח א) ָלְמדּו ֲחָז“ל ִמָּפסּוק ֶזה ֶׁש‘ְּתִפָּלה עֹוֶׂשה ֶמֱחָצה‘. ִהְסִּביר זֹאת ַּבַעל ’ְּתרּוַמת 
ַהּכְִרי‘ (ֶּפַתח ַהַּׁשַער ג) ְּבֹאֶפן ִנְפָלא: ַּבְּסָפִרים ְמבָֹאר ִּכי ְּבָכל ְּתִפָּלה ֵיׁש ְׁשֵני ֲחָלִקים - ֵחֶלק ַהּגּוף ְוֵחֶלק 
ַהֶּנֶפׁש, ְוַאף ַּכֲאֶׁשר ִנְדֶמה ְלָאָדם ֶׁשְּתִפָּלתֹו א הֹוִעיָלה ַלּגּוף, ָעָליו ָלַדַעת ִּכי ְּבַוַּדאי ָּפֲעָלה ִהיא ְּבַנְפׁשֹו.
’ָנד‘  ַהִּסָּבה ֶׁשָּלְמדּו ֲחָז“ל ֶׁש‘ְּתִפָּלה עֹוֶׂשה ֶמֱחָצה‘ ַּדְוָקא ִמָּפסּוק ֶזה, ִּכי ִּבְתִחָּלה ִנְגַזר ַעל ַקִין ֶׁשִּיְהֶיה 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְו‘ָנע‘ ְּבַכף ַהֶּקַלע ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ּוְלַאַחר ֶׁשהֹוָדה ְּבֶחְטאֹו ְוִהְתַּפֵּלל ָעְׂשָתה ְּתִפָּלתֹו ֶמֱחָצה: 

הּוא ִנּצֹול ִמַּכף ַהֶּקַלע ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ְונֹוָתר ַרק ’ָנד‘ ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַּכָּכתּוב (ד טז): ”ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ נֹוד“.

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים

ני ַמעּפְ
ַׁשָּבת

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
ּכרחם ָאב

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


