
ָרא ת ַוּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
ַהִּמְתַּפֵּלל ַעל ֲחֵברֹו... הּוא ַנֲעָנה ְּתִחָּלה

ְסֻגַּלת:  ִהיא  נֹוְדָעה  ְּתִפָּלה,  ֶׁשל  ְּבעֹוָלָמּה  ֶׁשִּנְקְׁשרּו  ָהַרּבֹות  ַהְּסֻגּלֹות  ֶׁשֵּבין  ַהְּמֻפְרָסמֹות  ִמן 
”ַהִּמְתַּפֵּלל ַעל ֲחֵברֹו... הּוא ַנֲעָנה ְּתִחָּלה“.

ֶאת  ַהְּמָבֶאֶרת  א)  כא  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ְּבַרִׁש“י  הּוָבא  א,  צב  (ב“ק  ַהְּגָמָרא  ְּבִדְבֵרי  ִהּנֹו  זֹו  ְסֻגָּלה  ֶׁשל  ְמקֹוָרּה 
ְסִמיכּות ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ַעל ֲאִביֶמֶל ְוִאְׁשּתֹו (כ יז): ”ְוִיְתַּפֵּלל ַאְבָרָהם ֶאל ָהֱאִקים ַוִּיְרָּפא 
ֱאקִים ֶאת ֲאִביֶמֶל ְוֶאת ִאְׁשּתֹו ְוַאְמהָֹתיו ַוֵּיֵלדּו“, ַלָּפסּוק ַהְּמַבֵּׂשר ַעל ֵליָדתֹו ֶׁשל ִיְצָחק (כא א): 
”וַה‘ ָּפַקד ֶאת ָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ָאָמר“ – ְלַלֶּמְד: ”ָּכל ַהְּמַבֵּקׁש ַרֲחִמים ַעל ֲחֵברֹו ְוהּוא ָצִרי ְלאֹותֹו 

ָּדָבר - הּוא ַנֲעָנה ְּתִחָּלה!“

ֲאֶׁשר  ֶאת  ָּכאן  ְלָהִביא  ַטַעם  ְּבנֹוֵתן  ֵיׁש  זֹו,  ְסֻגָּלה  ֶׁשל  ּוַמְׁשָמעּוָתּה  ַטֲעָמּה  ְלֵבאּור  ִנַּגׁש  ֶטֶרם 
הֹוִסיף ּוֵבֵאר ָה‘אֹור ַהַחִּיים‘ ַהָּקדֹוׁש, ִּכי ַעל ַאף ֶׁשֶּזה ִמְּכָבר ֻהְבְטחוּ ַאְבָרָהם ְוָׂשָרה ֶׁשִּיָּפְקדּו ְּבֵבן, 
ִמָּכל ָמקֹום ָהְיָתה ְּפִקיָדה זֹו ֻמְתֵנית ְּבִמְצָוה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשַּיֲעׂשּו, ְוַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ַּבֲחָסָדיו ִזֵּמן ָלֶהם 

ֶאת ַמֲעֵׂשה ֲאִביֶמֶל ְּכֵדי ֶׁשִּבְזכּות ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָעָליו ִיָּפֵקד ַאף הּוא.

ַמּדּוַע נֹוָחה ַּדְוָקא ְּתִפָּלה זֹו ְלִהְתַקֵּבל?
ָמִצינּו ַּכָּמה ֶהְסֵּבִרים ַעל ּגֶֹדל ְסֻגָּלָתּה ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשל ְּתִפָּלה ַעל ֲאֵחִרים:

א. ְּבִסְפרֹו ’ֵּבית ֱאִקים‘ (ַׁשַער ַהְּתִפָּלה פי“ב) ֵּבֵאר ַהַּמִּבי“ט ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִמְתַרֶּגֶׁשת ָצָרה ַעל ָהָאָדם, 
ָחִליָלה, ְוהּוא ִמְתַּפֵּלל ִלְפֵני ה‘ ֶׁשּיֹוִׁשיעֹו, ֵאין ְּבָכ ְרָאָיה ַעל ֱאמּוָנתֹו ַהְּתִמיָמה ְּבכֹחַ ַהְּתִפָּלה, 
ֶׁשֵּכן ִיָּתֵכן ֶׁשַרק ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָנתּון ַּבָּצָרה ְוהּוא ָחֵפץ ָלֵצאת ִמֶּמָּנה ְּבָכל ֶּדֶר ֶׁשִהיא, ְמַנֶּסה הּוא 

ֶאת ּכֹחוֹ ִּבְתִפָּלה.

ַא ְּכֶׁשֲחֵברֹו הּוא ַהִּנְמָצא ְּבָצָרה, ֲאַזי ָּברּור ֶׁשְּתִפָּלתֹו ַעל ֲחֵברֹו 
ֶנֱאֶמֶרת ִמּתֹו ַהָּכָרה ֲאִמִּתית ְּבכֹחַ ַהְּתִפָּלה ּוִמּתֹו ֱאמּוָנה ֶׁשַרק 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָיכֹול ְלַרְּפאֹו ּוְלהֹוִׁשיעֹו. ְוֵכיָון ֶׁשְּתִפָּלה ַהָּבָאה 
ְּכֶׁשִּיְזַּדֵּקק   ְלִפיָכ ְלִהְתַקֵּבל,  ּכָֹחּה  ָּגדֹול  ְּתִמיָמה  ֱאמּוָנה   ִמּתֹו
ַּגם הּוא ִליׁשּוָעה זֹו - הּוא ֵיָעֶנה ְּתִחָּלה, ִּכי ִּבְתִפָּלתֹו ַעל ֲחֵברֹו 

ִּגָּלה ֶׁשַּמֲאִמין הּוא ְּבכֹחַ ַהְּתִפָּלה ֶּבֱאֶמת.

ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  מּוָבא  (ְּתרּוָמה)  ַחִּיים‘  ַמִים  ’ְּבֵאר  ְּבֵסֶפר  ב. 
ָהָאָדם ַעל ֲחֵברֹו ּוְתִפָּלתֹו ִנְׁשַמַעת, ְמַׁשֵּמׁש ַהִּמְתַּפֵּלל ְּכ‘ִצינֹור‘ 
ַעְצמֹו  הּוא  ַּגם  ִאם   ,ּוִמֶּׁשָּכ ַלֲחֵברֹו.  ַהְּיׁשּוָעה  עֹוֶבֶרת  ֶׁשַּדְרּכֹו 
 ִיָּמֵׁש ְּבֶטֶרם  ִּכי  ְּתִחָּלה,  ֶׁשַּנֲעָנה  ֶזה  הּוא   - זֹו  ִליׁשּוָעה  ָזקּוק 

ַהֶּׁשַפע ִמֶּמּנּו ַלֲחֵברֹו, ּפֹוֵעל הּוא ְיׁשּוָעה ַּבֲעבּורֹו ַעְצמֹו.

ג. ְּב‘ֵעין ֵאִלָּיהּו‘ (ב“ק צב א) ֵּפֵרׁש ְּבֵׁשם ְזֵקנֹו ַּבַעל ’ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה‘: 
ַּכֲאֶׁשר ָאָדם רֹוֶאה ֶאת ֲחֵברֹו ְּבָצָרה, ַּגם ִאם הּוא ַעְצמֹו ָׁשרּוי ְּבָצָרה, 

ַהַּמְלָּכה  ֶאְסֵּתר  ְמַבֶּקֶׁשת  ֶׁשִּנְרֶאה  ְּכִפי  ָעָליו;  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ֲחֵברֹו  ְּבַצַער  ַעְצמֹו  ְלַצֵער  הּוא  ַחָּיב 
ִמיהּוֵדי ׁשּוַׁשן (ֶאְסֵּתר ד טז): ”ְוצּומּו ָעַלי ְוַאל ּתֹאְכלּו ְוַאל ִּתְׁשּתּו ְׁשֶׁשת ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום ַּגם ֲאִני 
ְוַנֲערַֹתי ָאצּום ֵּכן“; ְּכלֹוַמר: ַאֶּתם ִּתְתַּפְּללּו ַעל ָצָרִתי ֶׁשֲאִני ְמַסֶּכֶנת ַעְצִמי ְלִהָּכֵנס ַלֶּמֶל ֶׁשֹּלא 

ַּכָּדת, ַוֲאִני ֶאְתַּפֵּלל ַּבֲעבּוְרֶכם ַעל ְּגֵזַרת ָהָמן ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד.

ַּכֲאֶׁשר ִמְתַעֵּלם ָהָאָדם ִמָּצָרתֹו ָהִאיִׁשית ּוְמַבֵּקׁש ַרק ַּבֲעבּור ֲחֵברֹו ַהִּמְצַטֵער ְּבאֹותֹו ִעְנָין, ַמְרֶאה 
הּוא ְּבָכ ֶאת ֲאִצילּות ַנְפׁשֹו, ֶׁשָּגדֹול ְּבֵעיָניו ַצֲערֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו ִמן ַהַּצַער ֶׁשּלֹו ַעְצמֹו, ּוְזכּות זֹו 

ְמַסַּיְעּתֹו ְוגֹוֶרֶמת ְלָכ ֶׁשהּוא ֶזה ֶׁשֵּיָעֶנה ְּתִחָּלה.

ֶׁשֹּלא  ַקָּמא  ְּבָבָבא  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ֶאת  ָׁשם)  (ב“ק  ַהֵּגְרֻׁשִּני‘  ’ֲעבֹוַדת  ַּבַעל  ֵּפֵרׁש  ַצחּות   ּוְבֶדֶר ד. 
ִלּבֹו  ִמִּקירֹות  יֹוֵצאת  ּוְתִפָּלתֹו  ֲחֵברֹו  ַּבֲעבּור  ַרֲחִמים  ָאָדם  ְמַבֵּקׁש  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ִּכְפׁשּוָטם, 
ְּבִהְתַרְּגׁשּות ּוְבִהְתעֹוְררּות ֶׁשָּכזֹו ַעד ֶׁשִּנְרֶאה ֶׁשִּכְבָיכֹול הּוא ַעְצמֹו ’ָצִרי ְלאֹותֹו ָּדָבר‘ ְוֵאין לֹו 

ְמנּוָחה ָּכל עֹוד ֲחֵברֹו ִנְמָצא ְּבָצָרה - ְּתִפָּלה ֲאִמִּתית ֶׁשָּכזֹו ְראּוָיה ִהיא ֶׁשֵּתָעֶנה ִמָּיד.

ַהִּמְתַּפֵּלל ְּכֶנֶגד טֹוָבתֹו ָהִאיִׁשית
ה. ְּבֹאֶפן ׁשֹוֶנה ְּבִמְּקָצת ֵּפֵרׁש ָהַרִּבי ר‘ ּבּוִנים ִמְּפִׁשיְסָחא: ”ַהִּמְתַּפֵּלל ַעל ֲחֵברֹו ְוהּוא ָצִרי ְלאֹותֹו 
ָּדָבר“ - ַהְינּו ְּבִמְקֶרה ֶׁשְּלטֹוַבת ַהִּמְתַּפֵּלל ַעְצמֹו ָהָיה ָעִדיף ֶׁשֲחֵברֹו ִיָּׁשֵאר ְּבָצָרתֹו ְוא ִיָּוַׁשע, 
ַּבֲעָקרּותֹו  ִיָּׁשֵאר   ֶׁשֲאִביֶמֶל ַמֲעִדיף  ָהָיה  ָהִאיִׁשית  טֹוָבתֹו  ֶׁשִּמַּצד  ַאְבָרָהם  ֵאֶצל  ֶׁשָּמִצינוּ  ְּכִפי 
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא יֹאְמרּו ֵליָצֵני ַהּדֹור: ”ֵמֲאִביֶמֶל ִנְתַעְּבָרה ָׂשָרה“ (ְרֵאה ַרִׁש“י כה יט), אּוָלם ַלְמרֹות זֹאת 
ִהְתַעֵּלם ִמּטֹוָבתֹו ְוִהְתַּפֵּלל ַּבֲעבּור ֲאִביֶמֶל, ֲהֵרי ֶׁשַּמֲעָלה ְמֻיֶחֶדת זֹו ַּתֲעמֹד ִלְזכּותֹו ְוִתְגרֹם לֹו 

ְלִהָּוַשׁע ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים (’ִׂשְמַחת ִיְׂשָרֵאל‘ ּתֹוַרת ִׂשְמָחה אֹות רנב). 

ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ַה‘ְּׂשַפת ֱאֶמת‘ ִמַּמֲחָלה ְנִדיָרה
ֻמֶּכֶרת  ָהְיָתה  א  ֵעת  אֹוָתּה  ֶׁשַעד  ּוִמְסּתֹוִרית  ְנִדיָרה  ְּבַמֲחָלה  ֱאֶמת‘  ַה‘ְּׂשַפת  ָחָלה  ָיָמיו  ַּבֲערֹב 
ָלרֹוְפִאים, ַּכֲאֶׁשר ִלְגדֹוֵלי ַהְּפרֹוֶפסֹוִרים ֶׁשֻהְזֲעקוּ ְלִמָּטתוֹ א נֹוַתר ֶאָּלא ְלָהִרים ְיֵדיֶהם ְּבֵיאּושׁ.

ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו ָאַמר ָה‘ַאְבֵני ֵנֶזר‘ ִמּסֹוכֹוְטׁשֹוב ִזי“ַע ַּבֲחִריפּותֹו: ”ַהּכֹל יֹוְדִעים ִּכי ִלְפֵני ַה‘ְּׂשַפת 
ִלְפֵני  ִלּבֹו  ֵמעֶֹמק  ִהְתַּפֵּלל  ְוהּוא  ְלַמֲחָלָתם,  ְיׁשּוָעה  ְלַבֵּקׁש  ַרִּבים  ֲאָנִׁשים  יֹום  ְּבָכל  ָּבאּו  ֱאֶמת‘ 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשּיֹוִׁשיֵעם, ָּכ ֶׁשִּנָּתן לֹוַמר ֶׁשֹּלא ָהְיָתה ַמֲחָלה ָּבעֹוָלם ֶׁשֹּלא ִהְתַּפֵּלל ָעֶליָה.

ְוִהֵּנה ָאְמרּו ֲחָז“ל ִּכי ’ָּכל ַהְּמַבֵּקׁש ַרֲחִמים ַעל ֲחֵברֹו ְוהּוא ָצִרי ְלאֹותֹו ָּדָבר הּוא ַנֲעָנה ְּתִחָּלה‘, 
ָלֵכן ְּכֶׁשִּבֵּקׁש ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִלּטֹל ֶאת ִנְׁשָמתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשל ַה‘ְּׂשַפת ֱאֶמת‘ ְלִגְנֵזי ְמרֹוִמים, 
ִהְתַּפֵּלל  א  ֶׁשָעֶליָה  ָּכזֹו  ַלֲחלּוִטין,  ֲחָדָׁשה  ַמֲחָלה  ָלעֹוָלם  ָּבָאה 
ֵמעֹוָלם, ְוִהיא זֹו ֶׁשָּפְגָעה ּבֹו ְוִהְכִריָעה ֶאת ּגּופֹו (’רֹאׁש ּגֹוַלת ֲאִריֵאל‘ 

עמ‘ קנו).

ַּבָּקָׁשתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגר
ַמֲעִׂשית  ִּכְסֻגָּלה  ַהּזֹו  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּגדֹוֵלי  ָראּו  ַּכָּמה  ַעד 
ֵאיֶגר  ֲעִקיָבא  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ָקְדׁשֹו  ִמְּלׁשֹון  ִלְלֹמד  נּוַכל  ִליׁשּוָעה, 
ָהָרעּוַע  ְּבִריאּותֹו  ַמַּצב  ַעל  ְּבָפָניו  ֶׁשִּתָּנה  ַלּׁשֹוֵאל  ִּבְתׁשּוָבה 
ִמִּמְכָּתבֹו  רֹוֶאה  ֲאִני  ”ַוֲאֶׁשר  ַהֵּסֶפר):  ְּבסֹוף  ֵאיֶגר  ֲעִקיָבא  ר‘  (’ִמְׁשְּפֵטי 

ֶׁשֵאינֹו ִּבְׁשֵלמּות ַהְּבִריאּות, א ָעֵלינּו, ַּבֲעוֹונֹוַתי ָהַרִּבים ַּגם ָאֹנִכי 
ְּבַהאי ַּפְחָדא ְיִתיב, ַוֲאִני ְמַיֵעץ ִלְכבֹודֹו ְרפּוָאה, ִאם ֵאינֹו ָלטַֹרח, 
ֲחֵברֹו  ַעל  ַהִּמְתַּפֵּלל  ’ָּכל  ּבֹו:  ְוִיְתַקֵּים  ַהַּזָּכה,  ִּבְתִפָּלתֹו  ְלַהְזִּכיֵרִני 

הּוא ַנֲעָנה ְּתִחָּלה‘“.

”ְּבַאַחד  ְׁשִליָט“א:  ֶאְזָרִחי  ָמְרְּדַכי   ָּברּו ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ִסֵּפר   ְוָכ
ָׁשִנים  ִמֶּזה  ֶׁשִהַּכְרִּתי  ְּבזּוג  ִלְפּגֹשׁ  ֻהְפַּתְעִּתי  ָלָאֶרץ  ְּבחּוץ  ִמִּבּקּוַרי 

ַּכֲחׂשּוֵכי ָּבִנים ּוְבַחְסֵדי ָׁשַמִים ָזכּו ְלִהָּפֵקד, ְוֶזה ָהָיה ַהָּדָבר ֶׁשִּסְּפרּו ִלי ְּבִעְנָיָנם: 

ְיׁשּוָעה  ִּבְפֻקַּדת  ֶׁשִּיְפְקֵדם  ַהּבֹוֵרא  ִּבְפֵני  ִׂשיָחם  ֶאת  ָׁשְפכּו  ֶׁשָּבֶהן  ַרּבֹות  ָׁשִנים  ְלַאַחר  ֶזה  ָהָיה 
ְוַרֲחִמים ַא א נֹוְׁשעּו. ַּבַּצר ָלֶהם ָּפנּו ְלַאַחד ֵמֲחׁשּוֵבי ָהַרָּבִנים ְּבַבָּקַׁשת ְּבָרָכה ְוֵעָצה. ְּכֶׁשָּׁשַמע 
ָהַרב ֶאת ַּבָּקָׁשָתם ֶנֱאָנח ְוָאַמר: ’ַּגם ִלי ֵיׁש ֵּבן ַהָּנׂשּוי ְּבֶמֶׁש ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות ְוֶטֶרם ָזָכה ְלִהָּפֵקד 
ְּבָבִנים, ַלְמרֹות ְּתִפּלֹוָתיו. ֲחָז“ל ָאְמרּו ִּכי ַהִּמְתַּפֵּלל ַעל ֲחֵברֹו ְוהּוא ַעְצמֹו ָצִרי ְלאֹותֹו ָּדָבר - 
הּוא ַנֲעָנה ְּתִחָּלה, ֲעָצִתי ֵאפֹוא ָלֶכם ֶׁשִּמָּכאן ָוֵאיָל ַתְּקִּדיׁשּו ֶאת ְּתִפּלֹוֵתיֶכם ַרק ִליׁשּוַעת ְּבִני, 

ְוַאף ֲאִני ְּבַמְקִּביל ֲאַבֵּקׁש ִמְּבִני ְוזּוָגתֹו ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ַרק ַּבֲעבּוְרֶכם ִויׁשּוַעת ה‘ ְּבַוַּדאי א ְּתַאַחר!‘

ִלְראֹות  ֵהם  ָזכּו  ְוָאֵכן  ֵרֵעהּו,  ַעל  ִאיׁש  ִהְתַּפְּללּו   ָוֵאיָל ּוִמָּכאן  ָהַרב  ַּכֲעַצת  ַהּזּוגֹות  ְׁשֵני  ָעׂשּו 
ְּבִהְתַּגְׁשמּות ַהְבָטַחת ֲחָז“ל, ַּכֲאֶׁשר ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה ִנְפְקדּו ְׁשֵניֶהם ְּבֹאֶפן ֻמְפָלא, ְוא עֹוד, ֶאָּלא 

(ְל ִּבְרַּכת ָּדִוד‘ ֵל’) “!ֶׁשַּיְלֵדיֶהם ֶׁשל ְׁשֵּתי ַהִּמְׁשָּפחֹות נֹוְלדּו ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ַמָּמׁש, ַוְּיִהי ְלֶפֶלא

ֲעִנַּית ָאֵמן ְסֻגָּלה ִלְנִׂשיאּות ֵחן
”ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני“ (יח ג)

ִמָּכאן  ָאֵמן;  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   - ָמָצאִתי‘  ָנא  ’ִאם 
ִלְנִׂשיאּות  זֹוֶכה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ֶׁשַהַּמְקִּפיד 
ֶׁשּמּוָבא  ּוְכִפי  ִנְׁשַמַעת,  ּוְתִפָּלתֹו  ה‘  ְּבֵעיֵני  ֵחן 
ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשִּבְזכּות  ב)  רפה   ַוֵּיֶל) ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר 

ִמְתַקְּבלֹות ְּתִפּלֹוֵתיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל.

’ִּתְפֶאֶרת ָאבֹות‘ ָּפָרַׁשת ִּכי ִּתָּׂשא

ְיהּוִדים ְיָקִרים!
ָהָבה ַנְקִּפיד ֻּכָּלנּו ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּיֹום 

ַחר ִּבְפֵני ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה  ַּבֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ַאֲחֵריֶהן ’ָאֵמן‘, ְוָכ ִנְזֶּכה ְלַׁשֵּבַח ֶאת 
ַהּבֹוֵרא ִּבְׁשֵלמּות, ּוִמִּבְרכֹוֵתינּו ִיָּבְראּו 
ַמְלֲאֵכי ַרֲחִמים ֶׁשַּיַעְמדּו ִליׁשּוָעָתם 

ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. ָאֵמן.

”ָאֵמן“ (=”ָאֵמן“ (=9191) ) 
((9191=) “ַמְלָא”=) “ַמְלָא”

ָאַמר ָהַרִּבי ר‘ ְׁשֶמעְלֵקא ִמִּניְקלשּבּוְרג ִזיָע“א:ָאַמר ָהַרִּבי ר‘ ְׁשֶמעְלֵקא ִמִּניְקלשּבּוְרג ִזיָע“א:
,ַעל ְיֵדי ַהְּבָרָכה ִנְבָרא ַמְלָא”,ַעל ְיֵדי ַהְּבָרָכה ִנְבָרא ַמְלָא”

ְוא ֻּתְׁשַלם ְיִציָרתֹו ֶאָּלא ַּבֲעִנַּית ’ָאֵמן‘“.ְוא ֻּתְׁשַלם ְיִציָרתֹו ֶאָּלא ַּבֲעִנַּית ’ָאֵמן‘“.

ְוָכ ָאֵכן ָנַהג ַרִּבי  ְׁשֶמעְלֵקא,ְוָכ ָאֵכן ָנַהג ַרִּבי  ְׁשֶמעְלֵקא,
ֶׁשֹּלא ְלָבֵר ׁשּום ְּבָרָכהֶׁשֹּלא ְלָבֵר ׁשּום ְּבָרָכה

 ִמְּבִלי ֶׁשַּיֲענּו ַאֲחָריו ’ָאֵמן‘. ִמְּבִלי ֶׁשַּיֲענּו ַאֲחָריו ’ָאֵמן‘.
’אֶֹהל ִיְצָחק‘ עמ‘ לו’אֶֹהל ִיְצָחק‘ עמ‘ לו

’ָאֵמן‘ ָראֵׁשי ֵּתבֹות ’ָאֵמן‘ ָראֵׁשי ֵּתבֹות 
’’אֶֶאָחד ָחד מַַמְלָא ְלָא נִִנְבָרא‘ְבָרא‘
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ָמָׁשל ִנְפָלא ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְּכֵדי ְלָבֵאר ֶאת ַמֲעַלת ַהִּמְתַּפֵּלל ַעל ֲחֵברֹו ֵהִביא ַהָּגאֹון ַרִּבי ֶעְזָרא 
ַאְלְטׁשּוֶלר ָזָצ“ל ְּבִסְפרֹו ’ִּתּקּון ָהָאָדם‘ (פ“י אֹות יג):

ַּכְלָּכִלי  ְלַמָּצב  ְוִנְקְלעּו  ֶׁשֵאַרע  ָצִעיר,  ְוַהֵּׁשִני  ָזֵקן  ָהֶאָחד  טֹוִבים,  ְיִדיִדים  ִּבְׁשֵני  ַמֲעֶׂשה 
ָקֶׁשה ַעד ְמאֹד ְוִהִּגיעּו ַעד  ַּפת ֶלֶחם. ֶהְחִליטּו ָלֵצאת ְלַמַּסע ְנדּוִדים ָלתּור ַאַחר ְמקֹור 
ַּפְרָנָסה ֶׁשִּיְהֶיה ּבֹו ְּכֵדי ְלַהְמִציא ָלֶהם ֶטֶרף ֻחָּקם, ְלַׁשֵּלם ֶאת חֹובֹוֵתיֶהם ְוַלֲחסֹ ְלַמַען 

ָעִתיד טֹוב יֹוֵתר.

ְּבֶמֶׁש ָיִמים ֲאֻרִּכים ָנְדדּו ַהְּׁשַנִים ֵּבין ָעִרים ּוְכָפִרים, ְּכֶׁשֵהם ְמַנִּסים ֶאת ַמָּזָלם ַּבֲעבֹודֹות 
ִאְּלצּו  ַוֲאֵחרֹות  ָּכֵאּלּו  ִסּבֹות  ָּפִנים.  ָלֶהם  ֵהִאיָרה  א  ַהַהְצָלָחה  אּוָלם  ּוְמֻׁשּנֹות,  ׁשֹונֹות 

אֹוָתם ַעד ְמֵהָרה ַלֲעזֹב ִּכְלֻעַּמת ֶׁשָּבאּו ּוְלַהְמִׁשי ְּבַמַּסע ַהִחּפּוִׂשים ַהְּמַיֵּגַע.

ְּבדַֹחק  ֶׁשִהְתִאיָמה  ֲעבֹוָדה  ָלֶהם  ֻהְּצָעה  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד  ְוִהֵּנה  ַקִיץ,  ָּכָלה  ָקִציר  ָעַבר 
ִלְדִריׁשֹוֵתיֶהם. ֲעבֹוָדה ֶׁשֵּמַחד ֵאיָנּה ּדֹוֶרֶׁשת ַמֲאָמץ ּגּוָפִני ַרב ּוֵמִאיָד ָׂשָכר הֹוֵגן ְּבִצָּדּה.

ֶׁשְּיַפְטְרלּו  ֲהגּוִנים  ׁשֹוְמִרים  ַאַחר  ֶׁשִחֵּפׂש  ָעִׁשיר  ַּבִית  ְלַבַעל  ִהְתַוְּדעוּ  ַּכֲאֶׁשר  ֶזה  ָהָיה 
ִּבַּיֲערֹוָתיו ְוִיְמְנעּו ִמַּגָּנִבים ִלְכרֹות ֵמֲעֵציֶהם ְלא ְרׁשּות. 

ִּבְׁשהּות  ָהְיָתה  ֶׁשְּכרּוָכה  זֹו  ַלֲעבֹוָדה  ַרִּבים  ּדֹוְרִׁשים  ָהיּו  א  ַהְּמַפֶּתה  ַהָּׂשָכר  ַלְמרֹות 
ֲאֻרָּכה ְּבִׁשְמַמת ַהַּיַער ַּתַחת ִאּיּום ְּתִמיִדי ֶׁשל ִהָּתְקלּות ְּבֵאי ֵאּלּו ַּבְרָנִׁשים ֶׁשַחֵּיי ָאָדם 

א ָהיּו ְיָקִרים ְּבֵעיֵניֶהם, ָהעֹוִׂשים ֶאת ַּדְרָּכם ְלִבּצּוַע ְזָמָמם.

ֵמחֶֹסר ְּבֵרָרה ִהְסִּכימּו ַהְּׁשַנִים ִלּטֹל ַעל ִׁשְכָמם ֶאת ָהֲעבֹוָדה, ּוִמֶּטַבע ַהְּדָבִרים ֻסְּדָרה 
ֲחלּוַקת ָהֲעבֹוָדה ֵּביֵניֶהם ְּבֹאֶפן ֶׁשַהָּזֵקן ִיְׁשמֹר ַעל ַהַּיַער ִּביֵמי ַהחֶֹרף ּוְבֵלילֹות ַהַּקִיץ, 

ְוִאּלּו ַהָּצִעיר ִיְׁשמֹר ְּבֵלילֹות ַהחֶֹרף ּוִביֵמי ַהַּקִיץ.

ָּכָאמּור, ְּתִחַּלת ֲעבֹוָדָתם ָהְיָתה ִּבימֹות ַהחֶֹרף. ֵהם ֶהְחִליטּו ִלְרּכֹׁש ַיְחָּדו ִּבְמַעט ַהֶּכֶסף 
ֶׁשָהָיה ִּבְרׁשּוָתם ְמִעיל טֹוב ּוְמַחֵּמם, ָּכֶזה ֶׁשִּיְהֶיה ּבֹו ְּכֵדי ְלָהֵגן ַעל ּגּוָפם ִמן ַהּקֹר ָהַעז 

ֶׁשָּׂשַרר ַּבַּיַער. 

ָּדא ָעָקא, ַהֶּכֶסף ֶׁשָהָיה ִּבְרׁשּוָתם ִהְסִּפיק ַא ְּבקִֹׁשי ִלְמִעיל ֶאָחד. ִהִּגיעּו ַהְּׁשַנִים ִליֵדי 
ָעִתיד  ְּבַוַּדאי  ְוַהּקֹר  הּוא  ְוָחלּוׁש  ָקִׁשיׁש  ֵהן  לֹו,  ַמִּגיַע  ַהְּמִעיל  ִּכי  ָטַען  ַהָּזֵקן  ַמֲחֶקת: 
ְלַהִּזיק לֹו יֹוֵתר ִמִּליִדידוֹ ַהָּצִעיר ְוֶהָחסֹון. ְלֻעָּמתוֹ ִנְפֵנף ַהָּצִעיר ַּבֶהְסֵּכם ֶׁשֵּביֵניֶהם ְוָטַען 
ֶזה  הּוא  ְוַהְּמֻחָּמם  ַהֻּמָּסק  ַּבַּבִית  ַהָּקִרים  ַהחֶֹרף  ְּבֵלילֹות  ָלֶׁשֶבת  ָעִתיד  ְיִדידֹו  ְּבעֹוד  ִּכי 

ֶׁשָעִתיד ְלִהְסּתֹוֵבב ְּבאֹוָתן ָׁשעֹות ְּבֶמְרֲחֵבי ַהַּיַער ּוְלֵהָאֵבק ָּברּוחֹות ּוַבֶּׁשֶלג.

ֶאָחד  ְּכָאָב“ד  ִּכֵהן  ָׁשם  ַהְּגדֹוָלה,  ָלִעיר  ָלסּור  ֶהְחִליטּו  ַהָּׁשֶוה  ְלֵעֶמק  ָּבאּו  ֶׁשֹּלא  ֵּכיָון 
ִמְּגדֹוֵלי ַהּדֹור, ְּכֵדי ְלִהְתַיֵעץ ִעּמֹו ְוָלדּון ְלָפָניו ַּבְּׁשֵאָלה ַהָּקָׁשה ֶׁשִּכְמַעט ְוִקְלְקָלה ֶאת 

ַיֲחֵסי ָהַאֲהָבה ֶׁשָּׂשְררּו ֵּביֵניֶהם ַעד ּכֹה.

ִּכְּתתּו ַהְּׁשַנִים ַרְגֵליֶהם ְלֵבית ָהַרב ְוָׁשם ֵהֵחּלּו ְלַהְרצֹות ֶאת ַטֲענֹוֵתיֶהם. ֶזה ָטַען ְּבכֹה 
ְוֶזה ָטַען ְּבכֹה, ְוָהַרב ִהְקִׁשיב ְלִדְבֵריֶהם ִּבְׁשִתיָקה. ִמֶּׁשִּסְּימוּ ָאַמר: ”ָאֵכן, ִּדין ָקֶׁשה ַעד 
ְמאֹד הּוא ֶזה ֶׁשֵהֵבאֶתם ִלְפֵני ֻׁשְלָחִני, ִּדין ֶׁשָּכֶזה א אּוַכל ְלַהְכִריַע ְלַבִּדי, ָעַלי ֵאפֹוא 

ְלָהִביאֹו ִּבְפֵני ֵּבית ַהִּדין ֶׁשִּיְפסֹק ַּבָּדָבר.

ִעם זֹאת, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֵּתְצאּו ִמֵּביִתי ֵריָקם, ֲאַיֵעץ ָלֶכם ִמִּנְסיֹוִני ֲעַצת ָחָכם ֶׁשּתּוַכל ְלָהִביא 
ְמרּוִצים  ִּתְהיּו  ֶׁשְּׁשֵניֶכם  ִּדין  ִּבְפַסק   ַהְּסָב ִמן  ָלֵצאת  ָלֶכם  ּוְתַסֵיַּע  ַרָּבה  ּתֹוֶעֶלת  ָלֶכם 

ִמֶּמּנּו:

 ְּבֶטֶרם ַהִּגיֲעֶכם ִלְׁשטַֹח ֶאת ַטֲענֹוֵתיֶכם ִּבְפֵני ֵּבית ַהִּדין, ַסְּכמּו ֵּביֵניֶכם ֶׁשֵּמֶרַגע ֶזה ָוֵאיָל
ִהְּנֶכם הֹוְפִכים ֶאת ַטֲענֹוֵתיֶכם: ַהָּזֵקן ִיְטַען ִּבְׁשִביל ֲחֵברֹו ִּכי ָראּוי ֶׁשַהְּמִעיל ַיִּגיַע ַלָּצִעיר 
ֵּכיָון ֶׁשהּוא ֶזה ֶׁשָעִתיד ִלְׁשמֹר ַּבְּזַמִּנים ַהָּקִרים ְּביֹוֵתר, ְוִאּלּו ַהָּצִעיר ִיְטַען ְלַמַען זּוָלתֹו, 
ִּכי ִמּתֹו ֶׁשּגּופֹו ֶׁשל ַהָּקִׁשיׁש ַחָּלׁש ָעִתיד הּוא ִלְסּבֹל ִמן ַהּקֹר יֹוֵתר ִמֶּמּנּו, ְוִאּלּו הּוא 

ַהָּצִעיר ְוַהִּנְמָרץ ָיכֹול ְלַחֵּמם ֶאת ּגּופֹו ַּגם ְּבא ְמִעיל.

ָהַרב  ִמְצַות  ֲעֵליֶהם  ֲחָזָקה   ַא ַהַּמְפִּתיָעה,  ָהֵעָצה  ִמן  ַיַחד  ִהְׁשּתֹוְממּו  ַהְּיִדיִדים  ְׁשֵני 
ֶׁשְּלִפְּקחּותֹו ְּכָבר ָיָצא ֵׁשם ְלֶמְרַחִּקים. ֵהם ֶהֱאִמינּו לֹו ִּכי ּדֹוֵרׁש טֹוָבָתם הּוא, ְוֶהְחִליטּו 

ַלֲעׂשֹות ִּכְדָבָריו.

ַוְּיִהי ָּבֶעֶרב, ְּבִהְתַאֵּסף ָראֵׁשי ַעם ְּבֵהיַכל ֵּבית ַהִּדין, ִהְתַיְּצבוּ ַהְּיִדיִדים ְוֵהֵחּלּו ְלַהְרצֹות 
ִמְתַנֵּצַח  ְוַהָּצִעיר  ַהָּצִעיר,  ְּבַעד  ְּבַלַהט  טֹוֵען  ַהָּזֵקן  ָהַרב.  ֶׁשִצָּום  ְּכִפי  ַטֲענֹוֵתיֶהם  ֶאת 

ְלֻעָּמתוֹ ְּבַעד טֹוָבתֹו ֶׁשל ַהָּזֵקן.

ִמֶּׁשִּסְּימוּ ִהְתַּבְּקׁשּו ָלֵצאת ֵמַהָּמקֹום ִלְזַמן ָמה ַּכָּנהּוג, ְּכֵדי ְלַאְפֵׁשר ַלַּדָּיִנים ְלַעֵּין ְּבִדיָנם. 
אֹו ָאז ָּפָנה ָאב ֵּבית ַהִּדין ַלִּנְמָצִאים ְּבֵהיַכל ֵּבית ַהִּדין ְוָאַמר ָלֶהם: ”ִהֵּנה נֹוַכְחֶּתם ִּכי ְׁשֵני 
ַהִּנּדֹוִנים ְזקּוִקים ַלְּמִעיל ַהְּמַחֵּמם, ִּכי ֲהלֹוא ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ְּבַוַּדאי ֵאינֹו ְמֻׁשָחד ִלְטעֹן 

.ְּבַעד זּוָלתֹו, לּוֵלא ִהִּכיר ְּבעֶֹמק ַנְפׁשֹו ַעד ַּכָּמה ָזקּוק הּוא ְלָכ

ָּברּור הּוא ֶׁשִאְלָמֵלא ָהיּו ֲעִנִּיים ָּכל ָּכ ְּבַוַּדאי ָהיּו ִמְׁשַּתְּדִלים ִלְרּכֹׁש ְמִעיל ִנְפָרד ְלָכל 
ַהּנֹוָסף  ַהְּמִעיל  ִלְקִנַּית  ַהִּנְדָרִׁשים  ָהרּוָּבִלים  ֲעֶׂשֶרת  ֶאת  ַיְחָּדו  ֶנֱאסֹף  ַאַחי,  ָהָבה  ֶאָחד. 

ּוְבָכ ִנְפּתֹר ֶאת ְּבָעָיָתם ִמן ַהּׁשֶֹרׁש“.

ַהְּיִדיִדים  ִנְקְראּו  ּוִמָּיד  ַהִּדין,  ְּבֵבית  ַהּיֹוְׁשִבים  ִמֵּבין  ַהָּדרּוׁש  ַהְּסכּום  ֶנֱאַסף  ְמֵהָרה  ַעד 
ָלׁשּוב ַלֵהיָכל, ַּכֲאֶׁשר ִּבְמקֹום ִאֶּגֶרת ַהְּפָסק ֻהְּגָׁשה ָלֶהם ַמֲעָטָפה ֶׁשָּבּה ֲעֶׂשֶרת ָהרּוָּבִלים 

ֶׁשִהְסִּפיקּו ָלֶהם ִלְקִנַּית ְמִעיל נֹוָסף.

ְׂשֵמִחים ְוטֹוֵבי ֵלב ָיְצאּו ַהְּׁשַנִים ִמֵּבית ַהִּדין ִנְפָעִמים ִמִּפְקּחּותֹו ָהַרָּבה ֶׁשל ָהַרב -

ִּכי ִהֵּנה נֹוְכחּו ִלְראֹות ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָהֶאָחד ְמַבֵּקׁש ַּבֲעבּור ֵרֵעהּו ַמִּגיָעה ַהְּיׁשּוָעה ִלְׁשַנִים. 
ַא ִאם ָּכל ֶאָחד ְמַבֵּקׁש ַּבֲעבּור ַעְצמֹו ּוִמְתַעֵּלם ֵמֵרֵעהּו, ֲעלּוִלים ְׁשֵני ַהְּצָדִדים ְלַהְפִסיד 

ְוא ְלֵהָענֹות.

ְּתִפָּלה ַעל ַהְכָנַסת אֹוְרִחים
”ְוהּוא עֵֹמד ֲעֵליֶהם ַּתַחת ָהֵעץ ַוּיֹאֵכלּו“ (יח ח)

ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב ’עֵֹמד‘ ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ִמְּפֶׁשְדּבֹוְרז‘, ַּתְלִמיד ַהחֹוֶזה ִמֻּלְּבִלין, ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ֲחָז“ל 
(ְּבָרכֹות ו ב) ”ֵאין ֲעִמיָדה ֶאָּלא ְּתִפָּלה“; ִּכי ַּב‘ֲעִמיָדה‘ זֹו ִהְתַּפֵּלל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ַעּמּוד ַהֶחֶסד, ִלְפֵני 
ה‘ ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַקֵּים ִעם אֹוְרָחיו ֶאת ִמְצַות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ָּכָראּוי ְּבָכ ֶׁשִּיְהיּו ָהאֹוְרִחים ַהַּמִּגיִעים 

’אֹוַצר ֶאְפַרִים‘ֵאָליו ְרֵעִבים ּוְתֵאִבים ַלֲאִכיָלה.

ַעל ַמְלָאִכים א ֶנֱאָמר ’ָּבְטָלה ַּדְעּתֹו‘
”ְויֹאְמרּו ֵאָליו ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּת“ (יח ט)

ְּבֵפרּוׁשֹו ְלָפסּוק ֶזה ֵהִביא ַרִׁש“י ֶאת ִּדְבֵרי ַרִּבי יֹוִסי ְּבַרִּבי ֲחִניָנא (ב“מ פז א) ֶׁשַּכָּוַנת ַהַּמְלָאִכים 
ָהְיָתה ְלַׁשֵּגר ְלָׂשָרה ּכֹוס ֶׁשל ְּבָרָכה. ֶאָּלא ֶׁשִּלְכאֹוָרה ָקֶׁשה, ֲהֵרי ֵּבין ַהַּמֲאָכִלים ֶׁשִהִּגיׁש ַאְבָרָהם 
ְלאֹוְרָחיו א ָמִצינּו ֶׁשֻהַּגׁש ָלֶהם ֶלֶחם (ְרֵאה ַרִׁש“י ְלֵעיל ָּפסּוק ח), ְוִאם א ִהְתַחְּיבוּ ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון 

ַמּדּוַע ֵאפֹוא ִנְזְקקּו ְלכֹוס ֶׁשל ְּבָרָכה?
ַעל  ְסעּוָדתֹו  ֶׁשַהּקֹוֵבַע  ֶׁשַהִּסָּבה  ִיְמָצא  ב)  (לה  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת  ַהֲהָלָכה  ִּבְמקֹור  ֶׁשַהְּמַעֵּין  ֶאָּלא 
ִמּׁשּום  הּוא  ַנְפׁשֹו,  ָלׂשַֹבע  ּוִמֵּלא  ֶׁשָאַכל  ַאף  ַהָּמזֹון,  ְּבִבְרַּכת  ַחָּיב  ֵאינֹו  ַּפת  ֶׁשֵאיָנם  ַמֲאָכִלים 

ֶׁש‘ּבָטְָלה  ַּדְעּתֹו‘ ֵאֶצל רֹב ְּבֵני ָאָדם ֶׁשֵאיָנם קֹוְבִעים ְסעּוָדָתם ַעל ַמֲאָכִלים ֵאּלּו.
ֵּכיָון ֶׁשְּכָלל ֶזה ֶׁשל ’ּבָטְָלה ַּדְעּתֹו ֵאֶצל ָּכל ָאָדם‘ (ְּבָרכֹות לה ב) ֵאינֹו נֹוֵגַע ַלַּמְלָאִכים, מּוָבן ִמְּפֵני ָמה 

’ַחֵּיי ָּדִוד‘ִּדְקְּדקּו אֹוְרָחיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ְלָבֵר ַעל ְסעּוָדָתם ַאף ֶׁשֹּלא ָקְבעּו ְסעּוָדה ַעל ַּפת.

ְּגדֹוָלה ְּתִפָּלה ִמִּבְרָכתֹו ֶׁשל ַצִּדיק
”ַוִּתְצַחק ָׂשָרה ְּבִקְרָּבּה ֵלאמֹר ַאֲחֵרי ְבִתי ָהְיָתה ִּלי ֶעְדָנה“ (יח יב)

ַמּדּוַע ָאֵכן ָצֲחָקה ָׂשָרה?
ְּכִבְרַּכת  ֶאָּלא  ֵאיָנּה  ּוִבְרָכתֹו  ה‘  ִּבְדַבר  ֵאֶליָה  ִנְׁשַלח  א   ֶׁשַהַּמְלָא ָסְבָרה  ָׂשָרה  ַהְּספֹוְרנוֹ:  ֵּבֵאר 
ָנִביא. ְלִפיָכ ָצֲחָקה, ִּכי ָיְדָעה ֶׁשְּלֵנס ָּגדֹול ְוָעצּום ְּכהֹוָלַדת ֶיֶלד ְלֵעת ִזְקָנה ֶׁשהּוא ַמָּמׁש ִּכְתִחַּית 
ְּתִפָּלה  אֹו  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִמִּפי  ְמפָֹרׁש  ִצּוּוי  ֶאָּלא  ָנִביא  ִּבְרַּכת  ְלהֹוִעיל  ְיכֹוָלה  א  ַהֵּמִתים, 

ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ְּכֵדי ָלֵׂשאת ֵחן ְלָפָניו.
ַמְבִהיל  ְלֵעיל:  ַהִּנְזָּכִרים  ַהְּספֹוְרנוֹ  ִּדְבֵרי  ְלאֹור  ַוִיְסְּבלּום  אּוִרי  ַרִּבי  ַהְּגַה“צ  ַהַּמְׁשִּגיַח  ָּדַרׁש   ְוָכ
ִלְראֹות ַעד ַּכָּמה ָּגדֹול ּכָֹחּה ֶׁשל ְּתִפָּלה, ַהְרֵּבה ֵמֵעֶבר ְלִבְרַּכת ַהַּצִּדיק - ֶׁשַאף ֶׁשְּבַוַּדאי ַּגם ִהיא 

ֶנְחֶׁשֶבת ְלָדָבר ָּגדֹול ַעד ְמאֹד, ִמָּכל ָמקֹום ִּבְתִפָּלה ְיכֹוִלים ְלַהִּׂשיג יֹוֵתר...!
ְּבהֹוָרָאה:   ,ְלִהְתָּבֵר ַמִּגיִעים  ָאנּו  ֶׁשֲאֵליֶהם  ִיְׂשָרֵאל  ְּגדֹוֵלי  ִמִּפי  ָאנּו  ַנֲעִנים  ְלִעִּתים  ְוהֹוִסיף: 
”ִּתְתַּפֵּלל ְּבַעְצְמ!“ ָעֵלינּו ָלַדַעת ֵאין זֹו ְּדִחָּיה ְּבַעְלָמא, ֶאָּלא ְּתׁשּוָבה ַהּנֹוַבַעת ִמִּדְבֵרי ַהְּספֹוְרנוֹ 

’ֵּבית ַוַעד‘ ז עמ‘ פ ַהָּללּו ֶׁשּכָֹחּה ֶׁשל ְּתִפָּלה ָּגדֹול הּוא ְלֵאין ֲערֹ ִמִּבְרָכתֹו ֶׁשל ָאָדם ָּגדֹול. 

ָׂשָרה ִנְדְרָׁשה ַלֲענֹות ָאֵמן!
”ַוּיֹאֶמר ה‘ ֶאל ַאְבָרָהם ָלָּמה ֶּזה ָצֲחָקה ָׂשָרה“ (יח יג)

ָּדָבר ִנְפָלא ּכֹוֵתב ָהַרְמָּב“ן ַעל ָּפסּוק ֶזה: ָאְמָנם א ָיְדָעה ָׂשָרה ִּכי אֹוְרֶחיָה ָהיּו ַמְלָאִכים ְוַרק 
ִמּתֹו ֶׁשָחְׁשָבה ִּכי ַעְרִבִּיים ֵהם ָצֲחָקה ְלִדְבֵריֶהם; ַא ַטֲעַנת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּכַלֶּפיָה ָהְיָתה: 

”ָלָּמה ֶּזה ָצֲחָקה?!“ ֲהלֹוא ָהָיה ָלּה ַלֲענֹות ַאַחר ִּדְבֵרי ַהַּמְלָא: ”ָאֵמן ֵּכן ֵיָעֶׂשה!“

ַאְבָרָהם ְמַבֵּקׁש ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִּדין
”ִהֵּנה ָנא הֹוַאְלִּתי ְלַדֵּבר ֶאל ה‘ ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר“ (יח כז)

ֶאְפָׁשר ְלָפֵרׁש ִּכי ִּבְדָבָריו ֵאּלּו ִּבֵּקׁש ַאְבָרָהם ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ַעל ַאְנֵׁשי ְסדֹום, ְוָכ ָאַמר: ”ִרּבֹונוֹ 
ֶׁשל עֹוָלם! ֲהלֹוא ִמַּצד ַהִּדין ָצִרי ָהִייִתי ְּכָבר ִלְהיֹות ָעָפר ָוֵאֶפר ַאַחר ֶׁשֻהְׁשַלְכִּתי ְלִכְבַׁשן ָהֵאׁש, 
ֶאָּלא ֶׁשְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ָנַהְגָּת ִעִּמי ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִּדין ְוִהַצְלַּתִני; ִאם ֵּכן, ָאָּנא, ְנַהג ַּגם ִעם ַאְנֵׁשי 

’ֵׁשם ִמְּׁשמּוֵאל‘ְסדֹום ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִּדין, ַרֵחם ֲעֵליֶהם ְוַאל ַּתְׁשִחיֵתם“.

ְּתִפַּלת ַהָּקרֹוב ִמְתַקֶּבֶלת יֹוֵתר
”ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ָנָׂשאִתי ָפֶני ַּגם ַלָּדָבר ַהֶּזה ְלִבְלִּתי ָהְפִּכי ֶאת-ָהִעיר“ (יט כא)

ַּכֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש לֹוט ְלַהִּציל ֶאת ָהִעיר צַֹער, ִהְתַחֵּנן ִלְפֵני ה‘: ”ִאָּמְלָטה ָנא ָׁשָּמה ֲהא ִמְצָער ִהוא 
ֲאֶׁשר  ָהִעיר  ֶאת  ָהְפִּכי  ְלִבְלִּתי  ַהֶּזה  ַלָּדָבר  ַּגם   ָפֶני ָנָׂשאִתי  ”ִהֵּנה  ְּבִחּיּוב:  ְוַנֲעָנה  ַנְפִׁשי“,  ּוְתִחי 
ִּדַּבְרָּת“ - ֵּכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ְּכֶׁשִהְתַּבֵּׂשר ַעל ַמְהֵּפַכת ְסדֹום א הֹוִעיָלה, ְוִאּלּו 

ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל לֹוט ִהְתַקְּבָלה ִלְפֵני ה‘?
זֹו  ּוִבְתִפָּלה  ַּבָּדָבר  נֹוֵגַע  לֹוט  ֶׁשָהָיה  ֵּכיָון  ָזָצ“ל:  וֹואְכְטפֹויֶגל  ָנַתן  ַרִּבי  ִמֶּלייְקוּוד  ַהַּמְׁשִּגיַח  ֵּבֵאר 
ַאֶחֶרת...  ִמְתַּפֵּלל  ָּתִמיד  ָּדָבר‘  ’ַּבַעל  ִּכי  יֹוֵתר,  ְּתִפָּלתֹו  ִהְתַקְּבָלה   ְלִפיָכ ַעְצמֹו,  ְלַהִּציל  ִּבֵּקׁש 

ְוהֹוִסיף ַהַּמְׁשִּגיַח ֶׁשְּבַוַּדאי הֹוִעיָלה ְּתִפָּלתֹו ַרק ְּבֵצרּוף ְּתִפָּלתֹו ַהּקֹוֶדֶמת ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו!
’ֶלֶקט ְרִׁשימֹות‘ ְּתִפָּלה עמ‘ ריא

ַהְּתִפָּלה ִהיא ֶׁשִהְכִריָעה ֶאת ַהַּכף
”ַוה‘ ָּפַקד ֶאת ָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ָאָמר“ (כא א)

 ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשָּכל ַהְּמַבֵּקׁש ַרֲחִמים ַעל ֲחֵברֹו ְוהּוא ָצִרי ?ַמּדּוַע ִנְסְמָכה ָּפָרָׁשה זֹו ְלָפָרַׁשת ֲאִביֶמֶל
ְלאֹותֹו ָּדָבר - הּוא ַנֲעָנה ְּתִחָּלה (ַרִׁש“י ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ב“ק צב א).

ָּתַמּה ַהַּמְׁשִּגיַח ַהְּגַה“צ ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנְׁשֵטיין: ַוֲהא ְּכָבר ֻהְבַטח ָלֶהם ְלַאְבָרָהם ְוָׂשָרה ֶׁשִּיָּפְקדּו 
?ְּבֵבן, ּוַמּדּוַע ּתֹוָלה ַהְּגָמָרא ֶאת ַהְּיׁשּוָעה ִּבְתִפָּלתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ַעל ֲאִביֶמֶל

ֶאָּלא, ָעָנה ַהַּמְׁשִּגיַח ֶׁשִּמָּכאן נּוַכל ִלְלֹמד ִּכי ַאף ִמי ֶׁשֻהְבַטח ְּבַהְבָטָחה ּכֹה ְמֻיֶחֶדת ֲעַדִין ָזקּוק 
ִהיא  ֲאֵחִרים  ַעל  ַאְבָרָהם  ֶׁשְּתִפַּלת  ָּכאן  ָאנּו  ֶׁשרֹוִאים  ּוְכִפי  ִלְזכּות.  ַהַּכף  ֶאת  ֶׁשַּתֶּטה  ִלְתִפָּלה 

’אֹור ְיֶחְזֵקאל‘ ח“ד עמ‘ קעגֶׁשִהְכִריָעה ֶאת ַהַּכף ְוִזְּכָתה אֹותֹו ְּבֵבן.

ְׁשֵלמּות ַהַּמְלָא - ֵעדֹות ִלְׁשֵלמּות ַהִּמְצָוה
 א ָחַׂשְכָּת ֶאת ִּבְנקִים ַאָּתה ְוה‘ ִמן ַהָּׁשַמִים... ִּכי ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי ְיֵרא ֱא וִּיְקָרא ֵאָליו ַמְלַא”

ֶאת ְיִחיְד ִמֶּמִּני“ (כב יא-יב) 
ִנְׁשֶאֶלת ַהְּׁשֵאָלה: ְוִכי ַאְבָרָהם ִהְקִריב ֶאת ְּבנֹו ַלַּמְלָא? ַמּדּוַע אֹוֵמר לֹו ַהַּמְלָא: ”ְוא ָחַׂשְכָּת... 

ִמֶּמִּני“?
ֵּבֵאר ַהְגָּר“א: ַהַּמְלָא ֶׁשִּדֵּבר ָּכאן ֶאל ַאְבָרָהם הּוא ֶזה ֶׁשּנֹוַצר ִמִּמְצַות ָהֲעֵקָדה. ְוֵכיָון ֶׁשְּכתֹוָצָאה 
ִמָּכ ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה ִמְצָוה זֹו ִּבְׁשֵלמּות ִנְבָרא ַהַּמְלָא ֻמְׁשָלם ְּבָכל ַהַּמֲעלֹות, ְלִפיָכ ָאַמר: ’ִמֶּמִּני‘ - 

ְּכלֹוַמר ָהֻעְבָּדה ֶׁשֲאִני ִנְבֵראִתי ְּבֹאֶפן ּכֹה ֻמְׁשָלם ְמִעיָדה ִּכי ָעִׂשיָת ֶאת ַהִּמְצָוה ִּבְׁשֵלמּות.
’קֹול ֵאִלָּיהּו‘

ָּכאן ַהָּמקֹום ְלַהְזִּכיר ֶאת ִּדְבֵרי ָהַרִּבי ר‘ ְׁשֶמעְלֶק‘ע ִמִּניְקלשּבּוְרג ִּכי ַהַּמְלָא ֶׁשִּנְבָרא ֵמֲאִמיַרת 
’אֶֹהל ִיְצָחק‘ עמ‘ לוַהְּבָרָכה ֵאינֹו ֻמְׁשָלם ֶאָּלא ִאם ֵּכן ַנֲעֵנית ַהְּבָרָכה ְּב‘ָאֵמן‘.

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
ְׁשֵני ְמִעיִלים ִבְּמִחיר ֶאָחד

ני ַמעּפְ
ּתפּלה ַעל

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
ב מעיִלים

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


