
ת ֶלְך ֶלָך ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
ְּתִפַּלת ’ֲאדֹון עֹוָלם‘

ֵּבין ַהִּפּיּוִטים ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ְּבָכל ּבֶֹקר ִעם ְּכִניָסֵתנּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ּבֹוֵלט ִּבְמֻיָחד ַהִּפּיּוט ַהִּנְפָלא 
ִּבְתָאִרים  אֹותֹו  ּוְמָתֲאִרים  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ִיחּודֹו  ֶאת  ַמְזִּכיִרים  ָאנּו  ֶׁשּבֹו  עֹוָלם‘,  ’ֲאדֹון 

ִנְׂשָּגִבים ְּכָיִחיד ּוְמֻיָחד ַהַּמְנִהיג ְּבַרֲחָמיו ֶאת ָּכל ַהְּברּוִאים.

ֶאת ַהִּפּיּוט ”ֲאדֹון עֹוָלם“ ִחְּברּו ַהַּקְדמֹוִנים ְונֹוְדָעה לֹו ְסֻגָּלה ְמֻיֶחֶדת, ְּכִפי ֶׁשֵהִביא ַה‘ַּמֵּטה מֶֹׁשה‘ 
(ַעּמּוד ָהֲעבֹוָדה לא) ְּבֵׁשם ַהְּגאֹוִנים ְּכַטַעם ְלַהְקָּדַמת ֲאִמיָרתֹו קֶֹדם ְּתִפַּלת ַהַּׁשַחר:

”ָמָצאִתי ָּכתּוב: ָּכל ִמי ֶׁשְּמַכֵּון ְּבֵעת ַהְתָחַלת ’ֲאדֹון עֹוָלם‘ [ְרֵאה ִקּצּור ְׁשָל“ה ֻחִּלין ְּתִחַּלת הל‘ 
ְּתִפָּלה] ָּכַתב ַרִּבי ְיהּוָדה ֶהָחִסיד ְוַרב ַהאי ָּגאֹון ְוַרב ְׁשִריָרא ָּגאֹון - ָעֵרב ֲאִני ַּבָּדָבר ֶׁשְּתִפָּלתֹו 
ִנְׁשַמַעת, ְוֵאין ָׂשָטן ְמַקְטֵרג ַעל ְּתִפָּלתֹו, ְוֵאין לֹו ָׂשָטן ּוֶפַגע ַרע ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ּוְביֹום ַהִּכּפּוִרים 
ִּבְתִפָּלתֹו, ְואֹוְיָביו נֹוְפִלים ְלָפָניו, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ַאף ֵיֶצר ָהַרע ַמְׁשִלים ִאּתֹו, ְוָעָליו ָאַמר ְׁשמֹה 

ַהֶּמֶל ע“ה (ִמְׁשֵלי טז ז): ’ִּבְרצֹות ה‘ ַּדְרֵכי ִאיׁש ַּגם אֹוְיָביו ַיְׁשִלם ִאּתֹו‘“.

ְמקֹורֹו ַהָּקדּום ֶׁשל ַהֶּׁשַבח ’ֲאדֹון עֹוָלם‘
ֶזהּות ְמַחֵּבר ַהִּפּיּוט ’ֲאדֹון עֹוָלם‘ ֵאיָנּה ְּברּוָרה ַּדָּיּה: ֵיׁש ֶׁשִּיֲחסּוהוּ ַלַּתָּנא ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן 

אּוָלם  ְיֵׁשִנים)  ַאְׁשְּכָנז  ִסּדּוֵרי  ְּבֵׁשם  ַהְּתִפָּלה  ַהְנָהַגת  ֵסֶדר  מהרי“ח‘  (’ִלּקּוֵטי  ַזַּכאי 
ְמֻקָּבל יֹוֵתר ְלַיֲחסֹו ַלַּפְיָטן ַהָּידּוַע ַרִּבי ְׁשמֹה ִאְּבן ְּגִבירֹול ֶׁשַחי 

ִלְפֵני ְּכֶאֶלף ָׁשִנים ָּבִעיר ָמָלאָגה ֶׁשִּבְסָפַרד (ִסּדּור ’אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות‘).

ּובְ‘ִסּדּור ַרְׁשבָּ“ן‘ (ח“א סי‘ יט) ֵהִביא: ”‘ֲאדֹון עֹוָלם‘ ְוכּו‘ ִּתְּקנּו ְּגאֹוֵני 
ְּבֵני  ֶאת  ְלַהְרִחיק  ּוְכֵדי  ַהּנֹוְצִרי...  ַּתְלִמיֵדי  ֶׁשִּפְרְסמּו  ְּבֵעת  ָּבֶבל 
ג‘  ַעל  ַהִּנְבֶנה  עֹוָלם‘  ’ֲאדֹון  ַהִּׁשיר  ִּתְּקנּו  ָׁשְוא  ֵמֱאמּוַנת  ִיְׂשָרֵאל 
ְיסֹוֵדי ָהֱאמּוָנה ְּכֵעין ָּפָרַׁשת ְקִריַאת ְׁשַמע: א. ֶׁשַרק הּוא ְלַבּדֹו 
ָהָיה הֶֹוה ְוִיְהֶיה ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ֵׁשִני לֹו... ב. ֶׁשהּוא ְלַבּדֹו ַמְׁשִּגיַח 
ג.  ְוכוּ‘,  ּגֲֹאִלי‘  ְוַחי  ֵאַלי  ’ְוהּוא  ֶׁשָאְמרּו:  ֶזהּו  ִּבְפָרטּות,  ַהּכֹל  ַעל 
’ְּבָידֹו  ֶׁשָאְמרּו:  ְוֶזהּו  ָוֶנֶפׁש,  ַּבּגּוף  ַהֵּמִתים  ִּבְתִחַּית  ָהֱאמּוָנה 

ַאְפִקיד רּוִחי‘“.

ְּכָבר  ֻהְׁשְּתתוּ  ְיסֹודֹוָתיו  ִּכי  ִנְגָלה  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ִנְתּבֹוֵנן  ִאם  ָאְמָנם 
ב)  (ז  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת  ַהְּגָמָרא  ֶׁשָּדְרָׁשה  ְּכִפי  ָׁשִנים,  ַאְלֵפי  ִלְפֵני 
אֹודֹות ַהָּפסּוק (טו ח) ֶׁשּבֹו מּוֵבאת ְׁשֵאָלתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו 
ַּבָּמה  ֲאֹדָנ-י...  ”ַוּיֹאַמר  ַהְּבָתִרים:  ֵּבין  ְּבִרית  קֶֹדם  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו 
ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ִמּׁשּום  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ”ָאַמר  ִאיָרֶׁשָּנה“:  ִּכי  ֵאַדע 
ָהָיה  א  ָהעֹוָלם  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּבָרא  ’ִמּיֹום  יֹוַחאי: 
ָאָדם ֶׁשְּקָראֹו ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ’ָאדֹון‘ ַעד ֶׁשָּבא ַאְבָרָהם ָאִבינּו 

ּוְקָראֹו ָאדֹון‘“.

ְוָאֵכן, ְּבִסּדּורוֹ ’ַׁשַער ָהַרֲחִמים - ַמִּגיד ֶצֶדק‘ ָנַתן ַהַּמִּגיד ַרִּבי ִּפיְנָחס ִמָפּאָלאְצק (הּוָבא ְּבִסּדּור ַהְגָּר“א 
’ִׂשיַח ִיְצָחק‘) ַטַעם נֹוָסף ְלַהְקָּדַמת ִּפּיּוט ֶזה ִלְתִפָּלה, ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ָהֲאמּוִרים ֶׁשַאְבָרָהם 

ְלַהְקִּדים  ִּתְּקנּו   ְלִפיָכ ִּכי  לֹוַמר  ְוֵיׁש  ’ָאדֹון‘.  הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ֶׁשָּקָרא  ָּבעֹוָלם  ָהִראׁשֹון  ָהָיה 
ִּפּיּוט ֶזה ִלְתִפַּלת ַׁשֲחִרית, ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר ֶאת ְזכּותֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ִלְפֵני ְּתִפַּלת 
ַׁשֲחִרית ֶׁשאֹוָתּה ִּתֵּקן; ּוְכֵעין ָמה ֶׁשֵהִביא ַרִׁש“י ְּבַמֶּסֶכת יֹוָמא (ּכֹחַ ב) ְּבֵׁשם ַהְּירּוַׁשְלִמי ֶׁשַּבֲעלֹות 
ַהַּׁשַחר ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים ָהָיה ַהְּמֻמֶּנה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ׁשֹוֵאל ֶאת ָהעֹוְמִדים ַעל ַהחֹוָמה: ”ֵהִאיר 
ְּפֵני ָּכל ַהִּמְזָרח, ַעד ֶׁשְּבֶחְברֹון?“ - ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר ְזכּות ָאבֹות, ָּכ ַּגם ָאנּו ַמְקִּדיִמים ַלְּתִפָּלה ֶאת 

ַהְזָּכַרת ְזכּות ָאבֹות.

ְּבִעְנָין ֶזה ֻסַּפר ַעל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל ’ִאְמֵרי ַחִּיים‘ ִמִּויזְ‘ִניץ ִּכי ְּבַאַחד ִמִּבּקּוָריו ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית 
ַהּכֹל  ִמְזָרח?“  ְּפֵני  ”ֵהִאיר  ְוָׁשַאל:  ִמּסֹוְבָביו  ְלַכָּמה  ָּפָנה  עֹוָלם‘  ’ֲאדֹון  ַּבֲאִמיַרת  ָּפַתח  ְּבֶטֶרם 
ַה‘ְּיׁשּועֹות  ַּבַעל  ֶׁשְּבנֹו  ְלַאַחר  ְוַרק   ,ְּבָכ ִהְסַּתֵּפק  א  ָהַרִּבי  אּוָלם  ”ֵהן“,  ִּבְתִמימּות:  ֱהִׁשיבּוהּו 
מֶֹׁשה‘ ֵהִבין ֶאת ַמְּטַרת ְׁשֵאָלתֹו ֶוֱהִׁשיבֹו ִּבְׁשֵאָלה: ”ַעד ֶׁשְּבֶחְברֹון?“ אֹו ָאז, ִמֶּׁשֻהְזְּכָרה ְזכּות 

ָאבֹות, ָנָחה ַּדְעּתֹו ְוהּוא ֵהֵחל לֹוַמר ְּבִהְתַלֲהבּות ֶאת ַהִּפּיּוט ַהִּנְׂשָּגב (’ֵמִאיר ַהַחִּיים‘ ח“ב עמ‘ רעו).

ֶׁשָּיָצא  ֶהָחָדׁש  ַהִּסּדּור  ְּכֶׁשְּבָידֹו  ַהְגָּר“א  ַרֵּבנּו  ִלְפֵני  ִמִּויְלָנא  ֶזְלָמֶל‘ה  ַרִּבי  ְּכֶׁשָּבא  ִּכי  ְמֻסָּפר  עֹוד 
ַהָּדָבר  ָּגַרם  ָהָאמּור,  ַהֵּפרּוׁש  ֶאת  ִמּתֹוכֹו  ְלָפָניו  ְוִהְקִריא  ִמָפּאָלאְצק  ַהַּמִּגיד  ְיֵדי  ַעל  ָלאֹור 
ַלָּגאֹון ִזי“ַע ְלִהְתַרֵּגׁש ַעד ְמאֹד ַעד ְּכֵדי ֶׁשָּיָצא ְּבִרּקּוד ֶׁשל ִׂשְמָחה, ּתֹו ֶׁשהּוא מֹוִסיף ְואֹוֵמר 
ְּבִהְתַּפֲעלּות: ”ַאף ִאּלּו ָהָיה יֹוֵצא ַהִּסּדּור ָלאֹור ַרק ְּכֵדי ְלָהִביא ַהֵּפרּוׁש ַהָּלֶזה ַּדֵּינּו!“ (ע“פ ַהְקָּדָמה 

ְלׁשּו“ת ’ַּכְנֵפי יֹוָנה‘ ִויְלָנא תרלו).

”ַמּדּוַע  ָזָצ“ל:  ִמְּבִריְסק  ַהְּגִרי“ז  ָאִביו  ִּבְפֵני  סֹאאֵוויצִ‘יק  ַהְּגִרי“ד  ָּתַמּה  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  עֹוד,  ּומּוָבא 
 ,!?“ִהְתַּפֵעל ַהְגָּר“א ֶׁשַעְמקּותוֹ ַּבּתֹוָרה ִּבְלִּתי ִנֶּתֶנת ְלֵתאּור ֵמִאְמָרה זֹו ַהִּנְרֵאית ְּפׁשּוָטה ָּכל ָּכ
ָעָנה לֹו ַהְּגִרי“ז: ”ַּדע ְל ִּכי ַהְגָּר“א ָהָיה ִמְתַּפֵעל ִמָּכל ִחּדּושׁ ֲאִמִּתי ֶׁשִהְתַחֵּדׁש ַּבּתֹוָרה. ָּב‘ֱאֶמת‘ 
ֵאין ְּדָרגֹות, ּוִמֵּמיָלא ֵאין ַנְפָקא ִמַּנּה ִאם זֹו ִאְמָרה ְּפׁשּוָטה ִאם ָלאו. ֶׁשֵּכן ֶעֶצם ֻעְבַּדת ֲאִמּתּוָתּה 
ַעל  ַהְגָּר“א  ’ִמֵּפרּוֵׁשי  ַלֵּסֶפר  ְּבַהְסָּכָמה  ְּבַרעְוֶדא  (ַהְּגַר“ש  ְּבִרּקּוד!“  ָלֵצאת  ַמְסֶּפֶקת  ִסָּבה  ִהיא  ָהִאְמָרה  ֶׁשל 

ַהּתֹוָרה‘).
ַּכָּונֹות ַהֵּׁשמֹות

ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל ’אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל‘ ֵמַאְּפָטא ָנַתן ַטַעם נֹוָסף ְלַהְקָּדַמת 
ִּפּיּוט ֶזה ִלְתִפָּלה: ְּבִפּיּוט ’ֲאדֹון עֹוָלם‘ ִנְרְמזּו ָּכל ַהַּכָּונֹות ֶׁשאֹוָתן 
ֵיׁש ְלַכֵּון ַּבֲאִמיַרת ַהֵּׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ִּבְתִפָּלה: ַּכָּוַנת ֵׁשם ֲהָוָי“ה 
– ’ֲאדֹון ַהּכֹל ָהָיה הֹוֶוה ְוִיְהֶיה‘, ִנְרְמָזה ֻּכָּלּה ְּבִפּיּוט, ’ֲאדֹון עֹוָלם‘ 
’ְוַאֲחֵרי  הֹוֶוה;   – ַנֲעָׂשה‘  ’ְלֵעת  ָהָיה;   –  ‘ָמַל ’ֲאֶׁשר  ַהּכֹל,  ֲאדֹון   -
ִּכְכלֹות‘ – ִיְהֶיה, ְוֵכן ִּב‘ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא הֶֹוה ְוהּוא ִיְהֶיה ְּבִתְפָאָרה‘; 
ֻּכָּלם‘  ַהּכֹחֹות  ּוַבַעל  ַהְּיֹכֶלת  ּוַבַעל  ’ַּתִּקיף   - ֱאִקים  ֵׁשם  ְוַכָּוַנת 

ִנְרְמָזה ִּב‘ְּבִלי ֵראִׁשית ְּבִלי ַתְכִלית ְולֹו ָהעֹז ְוַהִּמְׂשָרה‘.

 ְוָאְמָנם ְלַכְּתִחָּלה ֵיׁש ְלַכֵּון ְּבָכל ֵׁשם ְוֵׁשם ֶאת ַהַּכָּונֹות ַהָּנ“ל, ַא
’ֲאדֹון  ִּפּיּוט  ֶאת  לֹוַמר  ָאנּו  ַמְקִּדיִמים  ְמצּוָיה,  ֶׁשַהִּׁשְכָחה  ֵּכיָון 
עֹוָלם‘ ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה. ֶׁשֵּכן ֵיׁש ּבֹו ֵמֵעין ’ִּגּלּוי ַּדַעת‘ ֶׁשָּכל ַהֵּׁשמֹות 
’ִאְמֵרי  כט;  אֹות  ַהִּמְנָהִגים‘  (’ַטֲעֵמי  ֵאּלּו  ַּכָּונֹות  ַּדַעת  ַעל  ִיְהיּו  ֶׁשּנֹאַמר 

ִּפיְנָחס‘ ַׁשַער ַהְּתִפָּלה אֹות ס).

ַמְׁשָמעּות ַהּתַֹאר ’ֲאדֹון עֹוָלם‘
ִעַּקר  מֶֹׁשה‘,  ַּב‘ַּמֵּטה  ֶׁשהּוְבאּו  ַהְּגאֹוִנים  ִמִּדְבֵרי  ֶׁשִּנְרֶאה  ְּכִפי 
ְמַכֶּנה  ֶׁשּבֹו  ָהִראׁשֹון  ְּבֶחְלקֹו  ִמְתַּבֵּטאת  ֶזה  ִּפּיּוט  ֶׁשל  ַמֲעָלתֹו 
ְמֻיָחד  ִּכּנּוי  אֹותֹו   - עֹוָלם‘  ’ֲאדֹון  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ַהַּפְיָטן 

ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו, ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ָהָיה ָהִראׁשֹון ֶׁשִּיְּסדֹו.

ֶאת ַמֲעָלתֹו ֶׁשל ֶׁשַבח ְמֻיָחד ֶזה ֵּבֵאר ַהַּמַהְרשָׁ“א (ח“א ְּבָרכֹות ז ב), ֶׁשַעד ְלָיָמיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו 
ּוְקָראֹו  הֹוִסיף  ַאְבָרָהם   ַא ְמִציאּותֹו,  ַעל  ַהּמֹוֶרה  ֲהָוָי“ה  ְּבֵׁשם  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְמֻכֶּנה  ָהָיה 
ַּגם ְּבֵׁשם ָאדֹון ֶׁשהּוא מֹוֶרה ַעל ַאְדנּותֹו ְוַעל ְיָכְלּתוֹ ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהְּגֵזרֹות ְוֶאת ַמֲעֶרֶכת ַהָּׁשַמִים.

ּוְבָעְמָקן ֶׁשל ְּדָבִרים הֹוִסיף ּוֵבֵאר ַהָּנִצי“ב ִמּוֹולֹוזִ‘ין:

 ֶאת ַמְׁשָמעּותֹו ַהְּפׁשּוָטה ֶׁשל ַהֹּתַאר ’ָאדֹון‘ ִּכְמַבֵּטא ֶאת ְיָכְלּתֹו ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ֶׁשל  ּדֹורֹו  ְּבֵני  ֶיֶתר  ַּגם  ִהִּכירּו  ִּכְרצֹונֹו -  ָּבֶהן  ְוַלֲעׂשֹות  ַהֶּטַבע  ַמַעְרכֹות  ָּכל  ֶאת  ְלַׁשֵּדד  הּוא 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום; אּוָלם ְּבעֹוד ֵהם ָסְברּו ֶׁשֶאת ַהְנָהַגת ַהֶּטַבע ָהְרִגיָלה ָמַסר ה‘ 
 ִּביֵדי ְׁשִליִחים, ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ִחֵּדׁש ְוִהְנִחיל ְלָבָניו ַאֲחָריו, ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ָקֹטן,  ְוַעד  ִמָּגדֹול  ָאָדם,  ְּבֵני  ַמֲעֵׂשי  ָּכל  ַעל  ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה  ַהַּמְׁשִּגיַח  הּוא  ְּבַעְצמֹו  הּוא 
ְוהּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ָזן ּוְמַפְרֵנס ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִמֵּביֵצי ִּכִּנים ְוַעד ַקְרֵני ְרֵאִמים, ְוַעל ֵּכן 
ָּכל ֶאָחד ָיכֹול ִלְפנֹות ֵאָליו ּוְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ַּגם ַעל ַהְּדָבִרים ַהְּפׁשּוִטים ְּביֹוֵתר (’ַהְרֵחב ָּדָבר‘ ְּבֵראִׁשית 

טו ח, ּוְרֵאה ’ֶנֶפׁש ַחָּיה‘ או“ח כו א).

ָאֵמן ְלדֹורֹות
”ְוֶהֱאִמן ַּבה‘ ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה“ (טו ו)

ֵיׁש ְלָהִבין ַמּדּוַע ִנְכְּתָבה ָּכאן ַהִּמָּלה ’ְוֶהֱאִמן‘ - ִּבְכִתיב 
’ְוַיֲאִמין‘  ָּכאן  ֶנֱאָמר  א  ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ֵיׁש  ְועֹוד  ָחֵסר, 

ֶאָּלא ’ְוֶהֱאִמן‘?

ַאְבָרָהם   ֶׁשִּנְתָּבֵר ֶׁשַאַחר   ְלָכ ַהָּכתּוב  ֶׁשָרַמז  ְוִנְרֶאה 
ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ִמִּפי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבִבְרַּכת: 
 ּוְלִפיָכ ַהְּבָרָכה,  ַאַחר  ’ָאֵמן‘  ָעָנה   “ַזְרֶע ִיְהֶיה  ”ּכֹה 
ָאֵמן  ַהִּמָּלה  ִנֶּכֶרת  ֶׁשּבֹו  ָחֵסר  ִּבְכִתיב  ַהָּכתּוב  ָנַקט 
ְלדֹורֹות  ָטַבע  זֹאת  ִּבְפֻעָּלתוֹ   ,ְלָכ ְּבנֹוָסף  [ְוֶהֱאִמן]. 
ָאַמר  ָלֵכן  ֻאָּמן,  ֲעִנַּית  ִמְצַות  ֶאת  ַאֲחָריו  ָּבָניו  ְּבֶקֶרב 
ַהָּכתּוב ’ְוֶהֱאִמן‘ [ִּבְלׁשֹון ִהְפִעיל] ֶׁשָּגַרם ְלָכל ַהָּבִאים 

ַאֲחָריו ֶׁשַּיְקִּפידּו ַאף ֵהם ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן.
’ֵּבית ַאְבָרָהם‘ (ְלַרִּבי ַאְבָרָהם יֹוֵסף ְקִריְזִוויט הי“ד)

”ֶוְהֵיה ְּבָרָכה!“ (יב ג)

ְּבֵני  ְיַלֵּמד   ֶׁשֵּיֵל ָמקֹום  ֶׁשָּכל  ֶׁשִּצַּוהּו  ִצּוּוי,  ְלׁשֹון   – ְּבָרָכה‘  ”‘ֶוְהֵיה 
ָאָדם ְלַהִּכיר ּבֹוְרָאם ּוְלָבְרכֹו, ְוָכ ָעָׂשה ַּכָּכתּוב: ’ַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם ה‘“.

’ֵּפרּוׁש ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות‘

ִרים! ְיהּוִדים ְיקָ
ְּכַמֲאִמיִנים ְּבֵני ַמֲאִמיִנים - ְּבֵני 
ָּבָניו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶׁשָּכל ַחָּייו 
ִּפְרֵסם ֱאמּוָנה ָּבעֹוָלם - ַנְקִּפיד ַאף 
ָאנּו ְלַפְרֵסם ֱאמּוָנה ְוַהְׁשָּגַחת ה‘ 
ַּבֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא 
ּוַבֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ָּכל ְּבָרָכה, 
ּוְבָכ ִנְזֶּכה ֶׁשְּיֻקְּימּו ָּבנּו ּכֹל 
ַהְּבָרכֹות ַהְּׁשמּורֹות
 ְלעֹוֵני ָאֵמן. ָאֵמן.

”ְוֶהֱאִמן ַּבה‘ ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה“ (טו ו)

”ְוֶהֱאִמן ַּבה‘“ - א ֶנֱאָמר ָּכאן ְלׁשֹון ’ְוַיֲאִמין‘ ֶאָּלא ’ְוֶהֱאִמן‘; ַּכָּוַנת ַהָּכתּוב ִלְרמֹז 
ַהְּבָרָכה,  ַאַחר  ’ָאֵמן‘  ָעָנה  ְּבָבִנים  ַאְבָרָהם  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   ֶׁשְּכֶׁשֵּבֵר
ּוְבָכ ָטַבע ְלדֹורֹות ְּבֶקֶרב ָּבָניו ַאֲחָריו ֶאת ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן. ָלֵכן ֶנֱאָמר ’ְוֶהֱאִמן‘ 

[ְלׁשֹון ִהְפִעיל] ֶׁשָּגַרם ְלָכל ַהָּבִאים ַאֲחָריו ְלַהְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן.
’ֵּבית ַאְבָרָהם‘
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ָׁשבּועֹות  ִּכְׁשלֹוָׁשה  ַהָּׁשלֹום  ָעֶליָה  ַקְנֵיְבְסִקי  ָהַרָּבִנית  ִסְּפָרה  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהִּסּפּור  ֶאת 
ֶׁשִהְתַּכְּנסּו  ְמַחְּנכֹות  ְמאֹות  ִלְפֵני  ֶׁשָּמְסָרה  ּוְמֻיֶחֶדת  ְנִדיָרה  ְּבִׂשיָחה  ְּפִטיָרָתּה,  ִלְפֵני 
’ְּבֵני  ִאְרּגּון  ְיֵדי  ַעל   ֶׁשֶּנֱעַר ְוַהִהְתעֹוְררּות  ַהִחּזּוק  ְּבִכּנּוס  ַּתְׁשָע“א  ֱאלּול  ְּבחֶֹדׁש 

ֱאמּוִנים‘ (הּוָבא ַּגם ְּבהגש“פ ’ֲחׁשּוֵקי ֶחֶמד‘ עמ‘ שסז):

ַהִּסּפּור ַהֻּמְפָלא ֵאַרע ְּבֵבית ַאַחת ִמן ַהִּמְׁשָּפחֹות ַהֲחֵרִדּיֹות ַהּיֹוֵתר ְמֻכָּבדֹות ֶׁשְּׁשָמן 
ָחְוָתה  זֹו  ִמְׁשָּפָחה  ַהְּבִרית.  ַאְרצֹות  ַיֲהדּות  ֶׁשל  ַהִּמְזָרח  ְּבכֶֹתל  ְלִתְפָאָרה  ִמְתנֹוֵסס 
ְוָׁשִנים  ָיִמים  ְּבִקּצּור  ָעֵלינּו,  א  ִנְפְטָרה,  ִמְּבנֹוֶתיָה  ַאַחת  ַּכֲאֶׁשר  נֹוָרִאית,  ְטַרֶּגְדָיה 

ְּבהֹוִתיָרה ַאֲחֶריָה ְיתֹוִמים ַרִּכים, ֵמֶהם ֶׁשֹּלא ָטֲעמּו ַטַעם ֵחְטא.

ְלַאַחר ְּפִטיָרָתּה ִהְתַאְּספּו ָּבֶניָה ּוְבנֹוֶתיָה ְוֶהְחִליטּו ַיְחָּדו ְלהֹוִסיף ּוְלִהְתַחֵּזק ְּבתֹוָרה 
ּוְבִמְצוֹות ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת ִאָּמם, ַּכֲאֶׁשר ַּבד ְּבַבד ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ַקָּבלֹות 

ֲחׁשּובֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ְּכֵדי ְלהֹוִסיף ְזֻכּיֹות ְלִאָּמם ַהְּמנּוָחה.

ּוְכֶׁשִהִּגיַע  ַעְצמֹו,  ַעל  ְלַקֵּבל  ֶׁשֶהְחִליט  ְמֻיֶחֶדת  ַקָּבָלה  ַעל  ִהְכִריז  ְּבתֹורֹו  ֶיֶלד  ָּכל 
ֶהְחִליָטה  ַּכֲאֶׁשר  ֻּכָּלם  ֶאת  ִהְפִּתיָעה  ִהיא  ֶׁשַּבָּבנֹות,  ַהְּצִעירֹות  ִמן  ַאַחת  ֶׁשל  ּתֹוָרּה 
ְלַקֵּבל ַעל ַעְצָמּה ַקָּבָלה ְמֻיֶחֶדת ְוא ְּפׁשּוָטה ְּכָלל ְלִיּׂשּום - א ְלָבֵר ָּכל ְּבָרָכה 

ִמְּבִלי ֶׁשִּיְהֶיה ִמיֶׁשהּו ֶׁשַּיֲעֶנה ָאֵמן ַאֲחֶריָה.

קסז  או“ח  ָרָמ“א  (ְרֵאה  ַהּפֹוְסִקים  ְּבִדְבֵרי  ֵהיֵטב  ְמֻעָּגִנים  זֹו  ַקָּבָלה  ֶׁשל  ָׁשָרֶׁשיהָ 
ֶׁשִהְקִּפידּו  ִמּוֹולֹוזִ‘ין  ַהְּגַר“ח  ָמָרן  ֵּביֵניֶהם  ִיְׂשָרֵאל,  ִמְּגדֹוֵלי  ַּכָּמה  ַעל  ָידּוַע  ְוַאף  ב) 
ֶׁשִּנחֹוָנה  זֹו  ַיְלָּדה  ֶׁשַרק  ְּפׁשּוָטה,  א  ַקָּבָלה  זֹו  ָהְיָתה  ְּבפַֹעל  אּוָלם   .ָּכ ַעל  ְמאֹד 
ַהּכֹל  ֶׁשּנֹוְכחּו  ְּכִפי  ָהְרִצינּות,  ִּבְמא  ָּבּה  ִלְדּבֹק  ְמֻסֶּגֶלת  ָהְיָתה  ֶנֶפׁש  ְּבַתֲעצּומֹות 

ְּבֶמֶׁש ַּכָּמה ֳחָדִׁשים ֶׁשִהְצִליָחה ַלֲעמֹד ְּבַקָּבָלָתּה ְּבַהְצָלָחה ַרָּבה.

ָהָיה ֶזה ְּבַאַחד ַהֵּלילֹות, ַּכֲאֶׁשר ִנְּצָבה ַהַּיְלָּדה ִּבְפֵני ִנָּסיֹון ָקֶׁשה ַעד ְמאֹד: ִּבְׁשַעת 
ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת ִהְתעֹוְרָרה ְלֶפַתע ִמְּׁשָנָתּה ְּכֶׁשְּתחּוַׁשת ִצָּמאֹון ַעז צֹוֶרֶבת ֶאת ְּגרֹוָנּה. 
ִהיא ָרְצָתה ְּבָכל ְמאֹוָדּה ְלַהְרוֹות ֶאת ִצְמאֹוָנהּ ִּבְמַעט ַמִים, אּוָלם א ָמְצָאה ִמיֶׁשהּו 
ֶׁשַּיֲעֶנה ָאֵמן ַאַחר ִּבְרָכָתּה. ְּבֵני ַהַּבִית ָנמּו ֶאת ְׁשָנָתם ְּכָבר ִמְּזַמן ּוְלָהִעיָרם א ָעָלה 

ְּבַדְעָּתּה.

ַהִּצָּמאֹון ַהִּמְתַּגֵּבר ֵהִציק ָלּה ַעד ְמאֹד, אּוָלם ָּכָאמּור, ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָמְצָאה ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה 
ַהַּקָּבָלה ְלָפחֹות  ַעל  ַמְחָׁשבֹות ְלַוֵּתר  ָעלּו  ְּבִלָּבּה ְּכָבר  ִהְמִּתיָנה.  ִהיא  ָאֵמן  ַאֲחֶריָה 
ַּבַּפַעם ַהּזֹו, אּוָלם ִהיא ָעְמָדה ַּבִּנָּסיֹון ִּבְגבּוָרה, ּוְלַאַחר ְלַמְעָלה ִמְּׁשָעַתִים ִהְתָיֲאָׁשה 

ְוָׁשָבה ְלִמָּטָתּה ְּכֶּׁשְּגרֹוָנּה ּכֹוֵאב ִמן ַהָּצָמא ַהְּמֻמָּׁשְך.

ָעֶליָה  ִאָּמּה  ֶאת  ַּבֲחלֹוָמּה  רֹוָאה  ִהיא  ְוִהֵּנה  ַהַּיְלָּדה,  ִנְרְּדָמה  ִמְסָּפר  ַּדּקֹות  ְלַאַחר 
ַהָּׁשלֹום ְּכֶׁשָּפֶניָה ְמִאירֹות: ”ִּבִּתי“, ִהיא ָאְמָרה ָלּה, ”ֵאין ְל ֻמָּׂשג ַעד ַּכָּמה ָעְׂשָתה 
ִלְכַלל  ְמאֹד  ַעד  הֹוִעיָלה  זֹו  ְזכּות  ִּכי   ָל ְּדִעי  ְמרֹוִמים!  ִּבְׁשֵמי  ַרַעׁש   ִהְתַגְּּברּוֵת

ִיְׂשָרֵאל, ְוַאף ִהְצִליָחה ִלְפעֹל ְיׁשּוָעה ְּכֶנֶגד ַהֶּטַבע ַלֲחֵבְרֵּת ַהחֹוָלה“.

ִמִּכָּתָתּה,  ַיְלָּדה  ְּביֹוֵתר,  ַהּטֹוָבה  ֲחֶבְרָּתּה  ַעל  ַהֻּמְפַּתַעת  ְלִבָּתּה  ָהֵאם  ָׂשָחה  ָּכאן 
 ְּבָכ ִׁשְּתפּו  א  ִמְׁשַּפְחָּתּה  ְּבֵני  אּוָלם  ָהֲאֻּיָמה,  ְּבַמֲחָלה  ְּתקּוָפה  ִמֶּזה  ַהחֹוָלה 
ִאיׁש; ”ְלִכי ָמָחר ַּבּבֶֹקר ְלהֹוֶריָה“ - ָאְמָרה ָהֵאם ְלִבָּתּה - ”ּוַבְּׂשִרי ָלֶהם ִּכי ִּבְזכּות 
ִהְתַגְּּברּוֵת ֶׁשֹּלא ִלְׁשּתֹות ִמְּבִלי ֶׁשֵּתָעֶנה ִּבְרָכֵת ְּבָאֵמן, ִהְבִריָאה ִּבָּתם ִמַּמֲחָלָתּה 

ַהָּקָׁשה ְוׁשּוב ַאל ָלֶהם ִלְדאֹג ִמַּמָּצָבּה“.

ַּבּבֶֹקר ַהְׁשֵּכם ָקָמה ַהַּבת ְּכֶׁשִהיא ִנְרֶעֶׁשת ּוְמבֶֹהֶלת ִמן ַהֲחלֹום ֶׁשֶּזה ַעָּתה ָחְלָמה. 
א ָהָיה ָלּה ָּכל ָסֵפק ִּבְדַבר ֲאִמּתּותֹו, ְועֹוד ְּבֶטֶרם ֵצאָתּה ְלֵבית ַהֵּסֶפר ֶהְחִליָטה 
ְלִהְתַקֵּׁשר ְלֵבית הֹוֵרי ֲחֶבְרָּתּה, זֹו ֶׁשֶאת ְׁשָמּה ִהְזִּכיָרה ִאָּמּה ַּבֲחלֹום, ּוְלַסֵּפר ָלֶהם 

ֶאת ְּדַבר ַהֲחלֹום ְּכַבָּקַׁשת ִאָּמּה.

ֵהם   ַא ֻמְקֶּדֶמת,  ּכֹה  ְּבָׁשָעה  ַהֶּטֶלפֹון  ִצְלצּול  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ֻהְפְּתעוּ  ֲחֶבְרָּתּה  הֹוֵרי 
ֻהְפְּתעוּ עֹוד יֹוֵתר ַּכֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֶאת ִסּפּוָרּה ֶׁשל ַהַּיְלָּדה ַהְּיתֹוָמה, ִסּפּור ֶׁשִּנָּכִרים 

ָהיּו ּבֹו ִּדְבֵרי ֱאֶמת.

ִּבְתִחָּלה ֵהם ִנּסּו ְלַהְכִחיׁש ּוְלַהְסִּתיר ֶאת ְּדַבר ַמֲחַלת ַהַּבת, ַא ַעד ְמֵהָרה ִנְׁשְּברּו 
ִּבָּתם  ֶנֱאֶלֶצת  זֹו,  ַּבָּׁשָעה  ְוַאף  ָׁשבּועֹות,  ַּכָּמה  ִמֶּזה  ִּכי  ָרֶפה  ְּבקֹול  ַלַּיְלָּדה  ְוִסְּפרּו 
ְלַבֵּקר ְּתכּופֹות ְּבֵבית ַהחֹוִלים ְּבִעְּקבֹות ַהַּמֲחָלה ַהָּקָׁשה ֶׁשאֹוֶכֶלת ְּבגּוָפּה ְּבָכל ֶּפה.

ַהֲחלֹום   ַא ֵמַחֶּייָה,  ִהְתָיֲאׁשוּ  ֶׁשְּכָבר  ֵמֶהם  ְוָהיּו  טֹובֹות,  ָלֶהם  ָחזּו  א  ָהרֹוְפִאים 
ֵהִחיׁשּו  ֵהם  ַהִּׂשיָחה  ְּבִסּיּום  ּוִמָּיד  ִּתְקָוה,  ְׁשִביֵבי  ַהְּכאּוִבים  ַּבהֹוִרים  עֹוֵרר  ַהִּנְפָלא 

ַּפֲעֵמיֶהם ְלֵבית ַהחֹוִלים ִמּתֹו ָרצֹון ְלָבֵרר ֵמָחָדׁש ֶאת ַמָּצָבּה ֶׁשל ִּבָּתם.

ְלִׂשְמָחָתם ַנֲענּו ָהרֹוְפִאים ְלַבָּקָׁשָתם ַהֲחִריָגה. ַהְּבִדיקֹות ֶנֶעְרכּו ַּבֵּׁשִנית ְוַהּתֹוָצאֹות 
ְּבׁשֹוֶנה  ְּכַאַחת;  ַההֹוִרים  ְוֶאת  ָהרֹוְפִאים  ֶאת  ְּבַתְדֵהָמה  ִהּכּו  ָלבֹא  ֵאֲחרּו  ֶׁשֹּלא 
ַמְׁשָמעּוִתית  ְנִסיָגה  ָחָלה  ַהֶּטַבע   ְלֶדֶר ֻמְחָלט  ּוְבִנּגּוד  ַהּקֹוְדמֹות,  ַהְּבִדיקֹות  ִמָּכל 

ּוַמְפִּתיָעה ְּבִהְתַּפְׁשטּות ַהַּמֲחָלה ּוְגרּורֹוֶתיָה ְּבגּוָפּה ֶׁשל ַהַּיְלָּדה.

ֶאת  ַלֲחבֹׁש  ְוָׁשָבה  ִמַּמֲחָלָתּה  ַלֲחלּוִטין  ַהַּיְלָּדה  ִנְרְּפָאה  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַרב  א  ְזַמן 
ַסְפְסֵלי ֵּבית ַהֵּסֶפר ְּכֶׁשִהיא ְּבִריָאה ּוְׁשֵלָמה ַלֲחלּוִטין.

’ֶוֱהֵיה ְּבָרָכה‘ - ְלׁשֹון ִצּוּוי
”ֶוְהֵיה ְּבָרָכה“ (יב ב)

ֵּפְרׁשּו ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות ֶׁשִּבְלׁשֹון ’ֶוֱהֵיה‘ ָטמּון ְּכֵעין ִצּוּוי ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ֵמֵאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ְלַלֵּמד ֶאת ְּבֵני ָהָאָדם ְלַהִּכיר ֶאת ּבֹוְרָאם ּוְלָבְרכֹו. ְוָאֵכן ָמָצאנּו ַּבִּמְדָרׁש (ְּבֵראִׁשית ַרָּבה מט ב) ֶׁשַאַחר 

ֶׁשָהָיה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ַמֲאִכיל ֶאת אֹוְרָחיו ָהָיה מֹוֶרה ָלֶהם: ”ָּבְרכּו ְלִמי ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם“.

ְּבָרָכה ֶׁשֵּיׁש ִעָּמּה ַמְלכּות
ֶזה  ְלִפי  ְוִלְכאֹוָרה  ְּבָרָכה“,  ֵאיָנּה  ַמְלכּות  ָּבּה  ֶׁשֵאין  ְּבָרָכה  ”ָּכל  ִּכי:  ָאְמרּו  ב)  (מ  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ִמְתעֹוֶרֶרת ַהְּתִמיָהה - ֲהלֹוא ַּבְּבָרָכה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה א ָמִצינּו ְלׁשֹון ַמְלכּות? ְוֵתְרצּו 
ַהּתֹוְספֹות ָׁשם (ד“ה ָאַמר ַאַּבֵּיי) ֶׁש‘ֱאֵקי ַאְבָרָהם‘ ְמַׁשֵּמׁש ָּבּה ִּכְלׁשֹון ַמְלכּות, ֶׁשֵּכן ַאְבָרָהם ָאִבינּו הּוא 

ֶׁשִהְמִלי ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ָּכל ָהעֹוָלם.
ַאְבָרָהם‘  ’ֱאֵקי  ַהְזָּכַרת  ְּבֶאְמָצעּות  ִּכי  ְּבָרָכה‘,  ’ֶוֱהֵיה  ְּבאֹוְמרֹו:  ָּכאן  ַהָּכתּוב  ָרַמז   ְלָכ ִּכי  ְוִנְרֶאה 

ַּבְּבָרָכה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ַּתֲהפֹךְ ִהיא ִלְבָרָכה ְראּוָיה, ָּכזֹו ’ֶׁשֵּיׁש ִעָּמּה ַמְלכּות‘.
’ְּפֵני ָּדִוד‘ ְלָהַרב ִחידָ“א ְּבֵׁשם ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ְזֵאִבי ָאָב“ד ֶחְברֹון

ַמּדּוַע ַּדְוָקא ’ֶלֶחם ְוַיִין‘?
”ּוַמְלִּכי-ֶצֶדק ֶמֶל ָׁשֵלם הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין“ (יד יח)

ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשָּבַחר ַמְלִּכי ֶצֶדק ְלהֹוִציא ִלְפֵני ַאְבָרָהם ָאִבינּו ַּדְוָקא ֶלֶחם ְוַיִין ֵּבֵאר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַהּכֵֹהן 
ֶנֶכד ַהְּסָמ“ע ְּבִסְפרֹו ’ְּדרּוׁש ְׁשמּוֵאל‘, ַעל ִּפי ַהֲהָלָכה ַהְמבֶֹאֶרת ַּבֻּׁשְלָחן ָערּו (’אֹוֵרַח ַחִּיים‘ קעו-קעז) 
ֶצֶדק  ַמְלִּכי  ֶׁשָרָצה  ֶׁשֵּכיָון  לֹוַמר  ְוֵיׁש  ַיִין.  ִמְּלַבד  ַּבְּסעּוָדה  ַהֻּמָּגׁש  ָּכל  ֶאת  ּפֹוֶטֶרת  ַהֶּלֶחם  ֶׁשִּבְרַּכת 

ְלַזּכֹות ֶאת ַאְבָרָהם ִּבְׁשֵּתי ְּבָרכֹות, ְלִפיָכ הֹוִציא ִמְּלַבד ַהַּפת ַּגם ַיִין.
’ָאֵמן‘,  ֵהם  ְוַיִין‘  ֶלֶחם  ’הֹוִציא  ַהֵּתבֹות  ֶׁשּסֹוֵפי  ַּגְרִני‘  ַה‘ֵּבן  ִּדְבֵרי  ֶאת  ּוְלָהִביא  ְלהֹוִסיף  ַהָּמקֹום  ְוָכאן 

ְלַלְּמֵדנּו ַעל ַהַהְׁשָּפעֹות ַהִּנְפָלאֹות ַהָּבאֹות ְּכתֹוָצָאה ֵמֲעִנַּית ָאֵמן ְּבַכָּוָנה ַאַחר ָּכל ְּבָרָכה.

ְּתִפָּלה ַעל ְזִהירּות ְּבָממֹון
”ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ֶמֶל ְסדֹם ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל ה‘... ְוִאם ֶאַּקח ִמָּכל ֲאֶׁשר ָל“ (יד, כב-כג)

ֶאת ַהִּמִּלים: ’ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל ה‘‘ ִּתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס: ”ֲאֵרִמית ְיַדי ִּבְצלֹו קֳדָם ה‘“ [בִּצְלוֹ = ִּבְתִפָּלה]. 
ִמְּׁשַלל  ַמָּתנֹות  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  ְסדֹום   ֶמֶל ִהִּציַע  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו,  ַהּתֹוָרה  ָּבָאה  ִּכי  ְוִנְרֶאה 
ֶׁשֹּלא  ֵמַהְחָלָטתֹו  ָלֶסֶגת  ְוא  ַּבִּנָּסיֹון  ַלֲעמֹד  לֹו  ֶׁשַּיֲעזֹר  ה‘  ִלְפֵני  ַאְבָרָהם  ִהְתַּפֵּלל  ִמָּיד  ַהִּמְלָחָמה, 

ָלַקַחת ָּדָבר ִמֶּמֶל ְסדֹום.
ַוֲהֵרי ַהְּדָבִרים ְּכמּוָסר נֹוֵקב ַּבֲעבּוֵרנּו: ִאם ֲעָנק ָּבֲעָנִקים ְּכַאְבָרָהם ָאִבינּו ָזקּוק ָהָיה ִלְתִפָּלה ּוְלֵעֶזר 
 ִמָּמרֹום ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיָּכֵׁשל ְּבִעְנְיֵני ָממֹונֹות, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ָאנּו, ִאם ִנְקָרה ְלָפֵנינּו ִנָּסיֹון ַהָּכרּו

ְּבֶהְפֵסד ָממֹון - ַּכָּמה ְזקּוִקים ָאנּו ִלְתִפָּלה ֶׁשַּנְצִליַח ַלֲעמֹד ּבֹו.
’ִמְקֵרי ַּדְרַּדֵּקי‘

ַעל ֵנס ְמֻפְרָסם ֶאְפָׁשר ְלַבֵּקׁש
”ַאל ִּתיָרא ַאְבָרם ָאֹנִכי ָמֵגן ָל“ (טו, א)

ִּב‘יׁשּועֹות ַיֲעקֹב‘ (תרפב ב) ֵהִביא ֶאת ֵּפרּוׁש ֲחָז“ל ְלַהְבָטַחת ”ָאֹנִכי ָמֵגן ָל“ - ”ַהּכֹל יֹוְדִעים ֶׁשָאֹנִכי 
ה‘  ִעּמֹו  ֶׁשָעָׂשה  ַהִּנִּסים  ֵמֲחַמת  ִמְּזֻכּיֹוָתיו  לֹו  ְיַנּכּו  ֶׁשָּמא  ָחַׁשׁש  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ּוֵבֵאר:   ;“ָל ָמֵגן 
ְּבִמְלֶחֶמת ַאְרַּבַעת ַהְּמָלִכים, ּוְלִפיָכ הֹוִדיעֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשֵּכיָון ֶׁשָהיּו ֵאּלּו ִנִּסים ְמֻפְרָסִמים, 
ִהְתַעָּלה ְוִהְתרֹוֵמם ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמֲחָמָתם, ְוַאְדַרָּבה הֹוִסיפּו ַהִּנִּסים ְלַאְבָרָהם ְזֻכּיֹות.
ְלִפי ֶזה מֹוִסיף ּוְמַיֵּׁשב ַה‘ְּיׁשּועֹות ַיֲעקֹב‘ ֶאת ְּפַסק ָהַרמָּ“א (או“ח תרפב א) ֶׁשַהּׁשֹוֵכח לֹוַמר ’ַעל ַהִּנִּסים‘ 
ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ְיַבֵּקׁש ְּבתֹו ַּבָּקׁשֹות ’ָהַרֲחָמן‘: ’ָהַרֲחָמן הּוא ַיֲעֶׂשה ָלנּו ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ְּכמֹו ֶׁשָעִׂשיָת 
ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה‘, ָעָליו ִהְקָׁשה ַּבַעל ’ְּתבּואֹות ׁשֹור‘ (ַׁשָּבת כא א): ֵּכיַצד ֶאְפָׁשר ְלַבֵּקׁש 

ַעל ַהֵּנס, ַוֲהלֹוא ָאְמרּו ֲחָז“ל (ְּבָרכֹות ס א) ֶׁשָאסּור ָלָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשֵּיָעֶׂשה לֹו ֵנס?
ּוְלִפי ָהָאמּור ְיבַֹאר, ִּכי ִעַּקר ַהַּטַעם ֶׁשֵאין ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַהֵּנס, הּוא ִמּׁשּום ֶׁשְּכֶׁשַּנֲעָׂשה ְלָאָדם ֵנס 
ְמַנִּכים לֹו ִמְּזֻכּיֹוָתיו, ַא ִּבְתִפָּלה זֹו ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ַעל ִנִּסים ְמֻפְרָסִמים ֶׁשַעל ָיָדם ִמְתַעֶּלה ָׁשם ה‘, 

ְוַעל ִנִּסים ֶׁשָּכֵאּלּו ֶאְפָׁשר ַוֲאִפילּו ָרצּוי ְלַבֵּקׁש.

ַאְבָרָהם ָעָנה ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים
”ְוֶהֱאִמן ַּבה‘ ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה“ (טו ו)

ְּב‘ִתּקּוֵני זַֹהר‘ (ִּתּקּון יב) מּוָבא ִּכי ַהִּמָּלה ’ְצָדָקה‘ רֹוֶמֶזת ְלַאְרַּבַעת ַהְּדָבִרים ֶׁשַחָּיב ָּבֶהם ָאָדם ְּבָכל יֹום, 
ְוֵאּלּו ֵהם: ֲעִנַּית צ‘ ֲאֵמִנים ְוד‘ ְקֻדּׁשֹות, ֲאִמיַרת ק‘ ְּבָרכֹות, ְוִלּמּוד ה‘ ֻחְּמֵׁשי ּתֹוָרה.

ְוֶזהּו ָהֶרֶמז ַּבָּכתּוב ָּכאן: ”ְוֶהֱאִמן ַּבה‘“ – ְּבָכ ֶׁשִהְקִּפיד ַאְבָרָהם ָאִבינּו ַעל ֲעִנַּית צ‘ ֲאֵמִנים, ”ַוַּיְחְׁשֶבָה 
ּלֹו ְצָדָקה“ - ִהְׁשִלים הּוא ֶאת ַהחֹובֹות ַהְּמֻרָּמזֹות ַּבִּמָּלה ’ְצָדָקה‘.

’ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ְיהֹוֻׁשַע‘ ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות

ָמקֹור ְלִבְרַּכת ַהֲחִליָצה
”ִאם ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹו ַנַעל“ (יד כג)

’ַאָּתה  הּוא:   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ָאַמר  ֶמֶמל,  ַּבר  ַאָּבא  ַרִּבי  ”ָאַמר  הּוָבא:  ט)  מג  ַרָּבה  (ְּבֵראִׁשית  ַּבִּמְדָרׁש 
ָאַמְרָּת... ’ְוַעד ְׂשרֹו ַנַעל‘, ַחֶּיי ֶׁשֲאִני נֹוֵתן ְלָבֶני ִמְצַות ְיָבָמה... [ֶׁשָעֶליָה ֶנֱאָמר}: ’ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו 

ֵמַעל ַרְגלֹו‘‘“.
ּוַמְלכּות:  ֵׁשם  ְּבא  ָהַרב   ְמָבֵר ַהֲחִליָצה  ִּבְׁשַעת   ֶׁשְּלִפיָכ נז)  קסט  ָהֵעֶזר‘  (’ֶאֶבן   ָערּו ַהֻּׁשְלָחן  ְוָכַתב 

”ָּברּו ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוֻחָּקיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו“.

ִיְׁשָמֵעאל - ְּכֶנֶגד ִיְׁשָמֵעאל
”ַוִּיְקָרא ַאְבָרם ֶׁשם ְּבנֹו ֲאֶׁשר ָיְלָדה ָהָגר ִיְׁשָמֵעאל“ (טז טו)

ּבֹו  ְוַקֶּיֶמת  ֵא-ל‘  ’ִיְׁשַמע  ִמְּלׁשֹון  הּוא  ’ִיְׁשָמֵעאל‘  ֶׁשַהֵּׁשם  ֲחָז“ל  ֵּפְרׁשּו  (לב)  ֱאִליֶעֶזר  ְּדַרִּבי  ְּבִפְרֵקי 
ְּבֵני  ֶׁשל  ִסְבָלם  ַּתַחת  ַהִּמְצַטֲעִרים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַנֲאַקת  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִּיְׁשַמע  ַהְבָטָחה 

ִיְׁשָמֵעאל.
ַרִּבי  ַלַּתָּנא  ָקְראּו  ֵּכיַצד  ָהִראׁשֹוִנים  ֻקְׁשַית  ֶאת  ְקנֹוְּבלֹוִביץ  ֵמִאיר  ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ִיֵּׁשב  ָּבזֹאת 
ִיְׁשָמֵעאל ְּבֵׁשם ֶזה, ֲהלֹוא ֵאין קֹוְרִאים ַעל ֵׁשם ָאָדם ָרָׁשע? ּוְלִדְבֵרי ֲחָז“ל יּוַבן ֶׁשַאְּדַרָּבה, ֵׁשם ֶזה 

ְמֻכָּון ֶנֶגד ִיְׁשַמע ֵא-ל ּוְלִפיָכ ֻמָּתר ִלְקרֹא אֹותֹו.
’ֵּבאּוִרים ְוֶהָערֹות‘ ָּבָבא ַּבְתָרא טז ב

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
ַהְקָּבָלה ֶׁשֵהִביָאה ִליׁשּוָעה ַעל ִטְבִעית

ני ַמעּפְ
ְּבָר ’והיה

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
ׁשהביָאה ל

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


