
ָרה י ׂשָ ת ַחּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
ִחּיּוב ַההֹוָדָאה ַלה‘ ַעל ָּכל ְּבׂשֹוָרה טֹוָבה

ַהְּמַעֵּין ְּבָפָרָׁשֵתנּו יּוַכל ְלִהָּוַכח ַעל ְנַקָּלה ַעד ַּכָּמה ַרָּבה ָהְיָתה ִטְרָחתֹו ֶׁשל ֱאִליֶעֶזר ָהֶעֶבד 
ַהֶּנֱאָמן ְלַמַען ַהְצָלַחת ְׁשִליחּותֹו ַהְּקֻדָּׁשה - ָלַקַחת ְלִיְצָחק ִאָּׁשה ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם 
ָאִבינּו ַּבֲאַרם ַנֲהַרִים, ְּכֶׁשֵחֶלק ִּבְלִּתי ְמֻבָּטל ִמַּמֲאַמָּציו ִהְתַרְּכזּו ִּבְתִפָּלה ּוְבַתֲחנּוִנים ִלְפֵני ה‘.

ְלַבּסֹוף, ְּכֶׁשִּקֵּבל ֱאִליֶעֶזר ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְּמֻיֶחֶלת ִמִּפיֶהם ֶׁשל ָלָבן ּוְבתּוֵאל ֶׁשָאְמרּו (ְּבֵראִׁשית 
כד נא): ”ִהֵּנה ִרְבָקה ְלָפֶני ַקח ָוֵל!“ ׁשּוב ָנָׂשא ְּתִפָּלה ַּכֶּנֱאָמר (ָׁשם כד נב): ”ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע 

ֶעֶבד ַאְבָרָהם ֶאת  ִּדְבֵריֶהם ַוִּיְׁשַּתחוּ ַאְרָצה ַלה‘“. 
ְוַעל  ַעָּתה  ֶזה  ֶׁשִּקֵּבל  ַהּטֹוָבה  ַהְּבׂשֹוָרה  ַעל  הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ֱאִליֶעֶזר  הֹוָדה  זֹו  ִּבְתִפָּלתֹו 
ַהְצָלַחת ְׁשִליחּותֹו ֵמַעל ְלֶדֶר ַהֶּטַבע. ִמְּתִפָּלתֹו זֹו ִלְּמַדנּו ֱאִליֶעֶזר ְיסֹוד ָּגדֹול ְלדֹורֹות, ְּכִפי 

ֶׁשֵהִביא ַרִׁש“י ִמִּדְבֵרי ֲחָז“ל (ב“ר ס ו): ”ִמָּכאן ֶׁשּמֹוִדים ַעל ְּבׂשֹוָרה טֹוָבה!“.

ִּבְרַּכת ’ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב‘
ִמִּדְבֵרי ֲחָז“ל ִנְרֶאה ֶׁשהֹוָדָאה זֹו ִהֵּנה ַהָּמקֹור ַלְּבָרָכה ַהְּמֻיֶחֶדת 

ֶׁשֲעִתיָדה ְלִהָּתֵקן ָׁשִנים ְלַאַחר ִמֵּכן - ִּבְרַּכת ’ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב‘, 
”ְוַעל  ב):  ט  (ְּבָרכֹות  ַהִּמְׁשָנה  ִּבְלׁשֹון  ַהֲהָלָכה  ֶׁשִהְתָּפְרָׁשה  ּוְכִפי 
ַהְּבׂשֹורֹות ַהּטֹובֹות אֹוֵמר ָּברּו ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב“, ְוַאף ִנְפְסָקה 
 ָּברּו’ :ְּבִדְבֵרי ָהַרְמָּב“ם (ְּבָרכֹות י ג): ”ָׁשַמע ְׁשמּוָעה טֹוָבה ְמָבֵר

ַאָּתה ה‘ ֱאֵקינוּ ֶמֶל ָהעֹוָלם ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב‘“.
ְּבֶדֶר ְּדָרׁש ֵיׁש ֶׁשָּסְמכּו ַלֲהָלָכה זֹו ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב ִּבְתִהִּלים 
(קמה כא): ”ְּתִהַּלת ה‘ ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵר ָּכל  ָּבָׂשר“; ַעל ָּכל ’ָּבָׂשר‘ - 

ְּבׂשֹוָרה טֹוָבה, ’ְיַדֶּבר ִּפי‘ ִּבְתִהַּלת ה‘ ’ִויָבֵר‘ ֶאת ִּבְרַּכת ’ַהּטֹוב 
ְוַהֵּמִטיב‘ (’ְּתִהָּלה ְלָדִוד‘ ְּתִהִּלים ָׁשם).

(תתמד):  ֲחִסיִדים  ֵסֶפר  ַּבַעל  ֶׁשעֹוֵרר  ָמה  ַעל  ָּכאן  ְלַצֵּין  ְוֵיׁש 
”ִמי ֶׁשָּבָאה לֹו ְּבׂשֹוָרה טֹוָבה ֶׁשּנֹוַלד לֹו ֵּבן, א ַיֲחִזיק טֹוָבה 

ִלְמַבְּׂשרֹו ַעד ֶׁשְּיָבֵר ְּתִחָּלה ְלִמי ֶׁשֲחָננֹו ֵּבן ָזָכר“.

טֹוב לֹו ְוטֹוב ַלֲאֵחִרים
ְוא  ָּכאן  זֹו  ֲהָלָכה  ַרִׁש“י  ֶׁשֵהִביא  ַהִּסָּבה  ַעל  ֶׁשֵהִעירּו  ֵיׁש 
ִרְבָקה  ְּבׂשֹוַרת  ְלַאַחר  ַּבִּמְדָרׁש,  ִנְכְּתָבה  ֶׁשָעָליו  ַּבָּמקֹום 
כו):  (כד  ַּכֶּנֱאָמר  ְּבֵביָתּה,  ָמקֹום  ְוִלְגַמָּליו  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֶלֱאִליֶעֶזר 
ֶׁשָּפַסק  ָמה  ִּפי  ַעל  זֹאת  ּוֵבֲארּו  ַלה‘“;  ַוִּיְׁשַּתחוּ  ָהִאיׁש  ”ַוִּיּקֹד 
לֹו  טֹובֹות  ֶׁשֵהם  ְׁשמּועֹות  ”ַעל  א):  רכב  (או“ח   ‘ָערּו ַה‘ֻּׁשְלָחן 
 ְמָבֵר ְוַלֲאֵחִרים  לֹו  טֹובֹות  ֵהם  ְוִאם  ’ֶׁשֶהֱחָינוּ‘,   ְמָבֵר ְלַבּדֹו 

’ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב‘“.
ְּבׂשֹוָרה  ַעל  ָהָיה  ְמֻדָּבר  ְלֵעיל  ַּבָּפסּוק  ְלָהִבין:  נּוַכל  ֶזה  ְלִפי 
ֶׁשָּנַקט   ִמָּכ ֶׁשִּנְרֶאה  ְּכִפי  ֶלֱאִליֶעֶזר,  ְּבִעָּקר   טֹוָבה  ֶׁשָהְיָתה 

ַהְּבׂשֹוָרה  ָהְיָתה   ,ַּבֶהְמֵׁש ְוִאּלּו  ָהִאיׁש‘.  ’ַוִּיּקֹד  ְלׁשֹון:  ַהָּכתּוב 
ּוְכֵדי  ַאְבָרָהם‘,  ֶעֶבד  ָׁשַמע  ’ַּכֲאֶׁשר  ַהָּלׁשֹון:  ִמן  ִּכְמֻדְקָּדק  ּוְלִיְצָחק,  ְלַאְבָרָהם  ַּגם  טֹוָבה 
ְלַהְדִּגיׁש ֶאת ַהֲהָלָכה ַהּמּוֵבאת ַּב‘ֻּׁשְלָחן ָערּו‘, ָּבַחר ַרִׁש“י ְלַצֵּטט ֶאת ִּדְבֵרי ֲחָז“ל ַּדְוָקא ַעל 

ָּפסּוק ֶזה (’ַאְבֵני ַׁשי‘).
ַהְּגַר“ח ְׁשמּוֵאֶלִביץ הֹוִסיף ְוִדֵּיק ֵמָהֻעְבָּדה ֶׁשְּבָכל ַהָּפָרָׁשה א ֻהְזַּכר ֱאִליֶעֶזר ִּבְׁשמֹו ְולּו ַּפַעם 
ַאַחת, ֶאָּלא ְּבִכּנּוי ’ָהֶעֶבד‘ אֹו ’ֶעֶבד ַאְבָרָהם‘, ִּכי ֱאִליֶעֶזר ָחׁש ַעְצמֹו ְּכָבֵטל ָּכל ָּכ ְּכַלֵּפי ֲאדֹונֹו, 

ַעד ֶׁשּטֹוָבתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָהְיָתה ְּכטֹוָבה ְּגמּוָרה ַּגם ַּבֲעבּורֹו (’ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל‘).

ָּברּו ה‘
ְּבִפי  ְלַמֲעֶׂשה   ַא ֵּבן,  ְּכֵליַדת  ְמֻיָחִדים  ְּבִמְקִרים  ֶנֱאֶמֶרת  ְוַהֵּמִטיב‘  ’ַהּטֹוב  ִּבְרַּכת  ָּכָאמּור, 
 ָּברּו’ ִּבְלׁשֹון  טֹוָבה  ְּבׂשֹוָרה  ְׁשִמיַעת  ָּכל  ַאַחר  ַלה‘  ּוְלַהֵּלל   ְלָבֵר ַהִּמְנָהג  ָׁשגּור  ָהעֹוָלם 

ַהֵּׁשם!‘.
ּוַמֲעֶׂשה ָהָיה ַּבַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָּצָפה ְּבַתְלִמידֹו ַּבַעל ַה‘ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף‘ ְּבָׁשָעה 
ָּתַמּה  ַּכֲאֶׁשר  ִלְׁשמֹו.  ְׁשָאלֹו  ְּבַבד  ּוַבד  ְלָידֹו,  ֶׁשִּנְקַלע  אֹוֵרַח  ֲעֵליֶכם‘  ’ָׁשלֹום  ְּבִבְרַּכת  ֶׁשִּקֵּדם 
”ְּכֵדי  יֹוֵסף‘:  ַיֲעקֹב  ַה‘ּתֹוְלדֹות  לֹו  ָעָנה  ְׁשמֹו,  ֶאת  ָלַדַעת  ָלַרב  ָחׁשּוב  ָמה  ְלֵׁשם  אֹוֵרַח  אֹותֹו 
ֶׁשַּבַּפַעם ַהָּבָאה ֶׁשִנָּפֵגׁש ֶאְזּכֹר אֹוְת ְואּוַכל ְלָבֵר ֶאת ה‘ ְולֹוַמר: ’ָּברּו ה‘ ֶׁשָּזִכינּו ְלִהְתָראֹות 

ׁשּוב!‘“.
ָקדֹוׁש  ”ְוַאָּתה  ד):  (כב  ִּבְתִהִּלים  ַהָּכתּוב  ִמן  זֹו  ְלַהְנָהָגִתי  ֵיׁש  ֶרֶמז  ַה‘ּתֹוְלדֹות‘:  ְוָאַמר  הֹוִסיף 
יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל“, ַהְינּו, ְּכִפי ֶׁשְּלַהְבִּדיל ׁשֹוֲאִלים ֶאת ַרב ָהִעיר ַּבֲעבּור ַּכָּמה ָׂשָכר יֹוֵׁשב 
ְּבתֹוֵכנּו?!  יֹוֵׁשב  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָמה  ִּבְזכּות  ֶזה,  ְּבָפסּוק  ׁשֹוֲאִלים  ָאנּו   ָּכ ְּבתֹוָכּה,  הּוא 
ִהְזַּדְּמנּות  ְּבָכל  אֹותֹו  ּוְמַהְּלִלים  ְמַׁשְּבִחים  ֶׁשָאנּו  ְּבָׂשָכר   - ִיְׂשָרֵאל‘  ’ְּתִהּלֹות  ִּבְזכּות  ְועֹוִנים: 

ַהִּנְקֵרית ְלָפֵנינּו.
ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע זֹאת ַה‘ַּבַעל ֵׁשם טֹוב‘ ַנֲעָנה ְוָאַמר ְלַתְלִמידֹו: ”ַּדע 
ְל ִּכי ְּכָבר ִמֶּקֶדם ָׁשַמְעִּתי ַּבָּׁשַמִים ֶׁשֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ִחֵּדׁש ְוָאַמר 

ֵּפרּוׁש ֶזה ְלַמְלֲאֵכי ְמרֹוִמים“. (’ִּדְבֵרי ְיֶחְזֵקאל ְׁשָרָגא‘ ְתִליָתָאה עמ‘ רל)

ֶלָעִתיד ָלבֹא ְיָבְרכּו ַאף ַעל ָהָרעֹות
ְּבַמֶּסֶכת ְּפָסִחים (נ א) ָאְמרּו ֲחָז“ל: ּבֹא ּוְרֵאה, א ָּכעֹוָלם ַהֶּזה 
’ַהּטֹוב  ְמָבְרִכים  טֹוָבה  ְּבׂשֹוָרה  ַעל  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַהָּבא;  עֹוָלם 
ְוַהֵּמִטיב‘ ְוַעל ְּבׂשֹוָרה ָרָעה ְמָבְרִכים ’ַּדָּין ָהֱאֶמת‘, ּוְלָעִתיד ָלבֹא 

ְמָבְרִכים ַעל ַהּכֹל ֶאת ִּבְרַּכת ’ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב‘.
ְוִהְקָׁשה ַהְצָּל“ח (ָׁשם) ְּבֵׁשם ַהַּמִּגיד ִמּבְָראד: ֲהֵרי ְּבָכל ַהְּנבּואֹות 
ַרק  ִיְהיּו  ַהָּמִׁשיַח  ֶׁשִּבימֹות  מּוָבא  ָלבֹא  ֶהָעִתיד  ַעל  ַהְּמַדְּברֹות 
’ַהּטֹוב  ֲעֵליֶהן  ֶׁשְּיָבְרכּו   ְּבָכ ַהִחּדּושׁ  ּוַמהּו  טֹובֹות,  ְּבׂשֹורֹות 

ְוַהֵּמִטיב‘ ְּכִדיָנן?
’ַהּטֹוב  ְוֵתֵרץ: ָאֵכן, ֵאין ַּכָּוַנת ֲחָז“ל ְלַחֵּדׁש ֶׁשְּיָבְרכּו ֶאת ִּבְרַּכת 
ַּכָּוָנָתם  ֶאָּלא  ָלבֹא,  ֶלָעִתיד  ֶׁשִּיְהיּו  ַהְּמאָֹרעֹות  ַעל  ְוַהֵּמִטיב‘ 
ֶׁשְּיָבְרכּוָה ְלַמְפֵרַע ַעל ָּכל ָמה ֶׁשֵאַרע ְלִיְׂשָרֵאל ְּבֶמֶׁש ַהָּגלּות 
ֲעֵליֶהם  ֶׁשֵּבְרכּו  ְּדָבִרים  אֹוָתם  ַעל  ַאף  ֶזה  ּוִבְכָלל  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם 

ָּכאן: ’ַּדָּין ָהֱאֶמת‘.
ּוְכאֹותֹו ַמֲעֶׂשה ֶׁשהּוָבא ְּב‘ַיְלקּוט ֵמַעם לֹוֵעז‘ (ׁשֹוְפִטים עמ‘ פא) ַעל 
ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ָהַרְמָּב“ן ֶׁשָחָלה, ּוָבא ָהַרְמָּב“ן ְלָבְרכֹו ְוֵהִבין ִּכי ִקּצֹו 
ֶׁשָּבעֹוָלם  ַּדע  ֲאַצְּוָך,  ֲאֶׁשר  ֶאת  ְּבִני  ָנא  ”ְׁשַמע  לֹו:  ָאַמר  ָקרֹוב, 
ְוַהְּׁשִכיָנה  ְלִמְׁשָּפט‘,  ’ִכְסאֹות  ּוְׁשמֹו  ָּגבֹוַּה  ֵהיָכל  ֵיׁש  ָהֶעְליֹון 
ִנֶּצֶבת ָׁשם. ֵהא ְל ָקֵמַע, ְוַדע ֶׁשְּבֶעְזַרת ָקֵמַע ֶזה ִיְפְּתחּו ְל ָּכל 
ַׁשֲעֵרי ַהֵהיָכלֹות ֶׁשָּבָרִקיַע ַעד ֶׁשַּתִּגיַע ַלֵהיָכל ָהֶעְליֹון ַהֶּזה. ָׁשם 

ֶאְשַלֲח ִלְׁשאֹל ַּכָּמה ְׁשֵאלֹות ֲעצּומֹות ֶׁשֵּיׁש ִלי ְּבנֹוֵגַע ִלְכַלל ִיְׂשָרֵאל“.
ָהַרְמָּב“ן ָרַׁשם ְלַתְלִמידֹו ֶאת ַהְּׁשֵאלֹות ִּבְכָתב, ּוִבְּקׁשֹו ֶׁשְּלַאַחר ְּפִטיָרתֹו ָיבֹא ֵאָליו ַּבֲחלֹום 

ִויַסֵּפר לֹו ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ֶׁשַּיֲענּו לֹו ְּבאֹותֹו ֵהיָכל ַּבְּמרֹוִמים.
ַּכָּמה ָיִמים ְלַאַחר ִמֵּכן ִנְפַטר ַהַּתְלִמיד ְלֵבית עֹוָלמֹו. ַוְּיִהי ַהּיֹום, יֹוֵׁשב ָהָיה ָהַרְמָּב“ן ְולֹוֵמד 
ּתֹוָרה ְלַיד ַהַחּלֹון, ְוִהֵּנה הֹוִפיָעה ְלָפָניו ְּדמּות ַּתְלִמידֹו ֶׁשָאַמר לֹו: ”ֵיַדע ַרֵּבנּו ֶׁשְּבָכל ָמקֹום 
ֶׁשָּבאִתי ְוֶהְרֵאיִתי ֶאת ַהָּקֵמַע ִנְפָּתחּו ְּבָפַני ַהְּׁשָעִרים, ְוָנְתנּו ִלי ְרׁשּות ַלֲעלֹות ַמְעָלה ַמְעָלה 
ְוַרִּבי,  מֹוִרי  ִלי  ֶׁשֵהִכין  ַהֻּקְׁשיֹות  ֶאת  ִלְׁשאֹל  ּוְכֶׁשָרִציִתי  ָהַרב.  ִלי  ִסֵּפר  ֶׁשָעָליו  ַהֵהיָכל  ַעד 
ֶנֶעְלמּו ִמֶּמִּני ָּכל ַהֻּקְׁשיֹות, ְוִנְרֶאה ָהָיה ִלי ֶׁשֵאיָנן ַקָּימֹות ְּכָלל. ֶׁשָּׁשם, ְּבעֹוָלם ָהֱאֶמת, ָעְלָמא 

ִּדְקׁשֹוט ְוַהּכֹל ְּבֶצֶדק ּוְבִמְׁשָּפט“.

 ְלַמַען ַיֲאִריכּון ָיֶמי
”ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַוה‘ ֵּבַר ֶאת ַאְבָרָהם ַּבּכֹל“ 

(כד א)

ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  ’ָאֵמן‘,  ֵּתבֹות  סֹוֵפי   - ַּבָּיִמים‘  ָּבא  ’ָזֵקן 
ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן ַמֲאִריִכים ָיָמיו ֶׁשל ָאָדם, ְּכַמֲאַמר 
 ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ְּבָרכֹות מז א): ”ָּכל ַהַּמֲאִרי

ְּבָאֵמן ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו“.

ּתֹוְספֹות ַהָּׁשֵלם ְּבֵראִׁשית כד א

ָּבא  ’ָזֵקן  ֶזה:  ְּבָכתּוב  ֵיׁש  ָאֵמן  ַלֲעִנַּית  נֹוָסף  ֶרֶמז 
ַּבָּיִמים‘ ְּבִגיַמְטִרָּיה: ’ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן‘ (272); ְּכַמֲאַמר 
ֶנֱאָמן!“   ֶמֶל ֵא-ל  ָאֵמן?  ”ַמאי  ב):  קיט  (ַׁשָּבת  ֲחָז“ל 
 ְלַהֲאִרי ִהְקִּפיד  ֶׁשַאְבָרָהם  ַהּתֹוָרה  ָלנּו  ְוָרְמָזה 
 ִיְתָּבַר ֶׂשה‘  ָהְראּוָיה,  ַּבַּכָּוָנה  ְוַלֲענֹוָתּה  ְּבָאֵמן 
ָיִמים  ַלֲאִריכּות  ָזָכה  ֵּכן  ְוַעל  ֶנֱאָמן,   ֶמֶל ֵא-ל  הּוא 
ְּבָאֵמן   ַהַּמֲאִרי ”ָּכל  ָׁשם):  (ְּבָרכֹות  ֲחָז“ל  ְּכַמֲאַמר 

ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו“.

’ֶצַמח ָּדִוד‘ פר‘ ַחֵּיי ָׂשָרה

ׁשֹוֵמר ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ָלַעד, ָאֵּמן!
ַהַּמָּצב ַהִּבְטחֹוִני ָרעּוַע, ֻמָּקִפים ָאנּו ִמָּכל ֵעֶבר ַּבֲחֵפִצים ְלַהְׁשִמיֵדנּו, ְּכִכְבָׂשה ֵּבין ִׁשְבִעים ְזֵאִבים...

ֵאיזֹו ִהיא ַהְּזכּות ֶׁשְּבכָֹחּה ְלָהֵגן ָּבֵעת ַהּזֹאת?!ָּכ ִּגָּלה ָלנּו ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב:
”ְּבִמי ִנְפָרע ָלֶהן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמֻאּמֹות ָהעֹוָלם?

ִּבְבֵני ָאָדם ֶׁשַּמְׁשִּכיִמין ּוַמֲעִריִבין... ְועֹוִנים ָאֵמן ּוְמָבְרִכין ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבָאֵמן“.
                                           תנדב“א ַרָּבה יא

ְיהּוִדי ָיָקר! ַהְקֵּפד ָנא ְלָבֵר ּוְלרֹוֵמם ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּב‘ָאֵמן‘ -
ָּבֵר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ַּבּבֶֹקר ַהְׁשֵּכם ִּבְפֵני ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה ַאֲחֵריֶהן ָאֵמן,

.ַוֲעֵנה ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹות ֲחֵבֶרי
ָּכ ִּתְזֶּכה ּוְתַזֶּכה ֶאת ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ִעְּמ ִּבְׁשִמיָרה ְמֻיֶחֶדת ּוְבִבָּטחֹון ְּתִמיִדי. 
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ֵמַאְּפָטא  ִיְׂשָרֵאל‘  ָה‘אֹוֵהב  ֶהעִׁשיל,  ְיהֹוֻׁשַע  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ָעָלה  ִזְקנּותֹו  ְלֵעת 
ִזיָע“א ְלֵכס ָהַרָּבנּות ָּבִעיר ְמִז‘יּבּוז‘. רֹב ֻמְחָלט ִמּתֹוָׁשֵבי ְמִז‘יּבּוז‘ ֻהְׁשְּפעוּ ֲעֻמּקֹות ֵמִאיִׁשּיּותֹו 
ְּבָכל  ִעּמֹו  ִהְתָיֲעצוּ  ֵהם  ַהֻּמְבָהק.  ְוַרָּבם  ְלמֹוָרם  ַוֲהָפכּוהּו  ַהְּקדֹוׁשֹות  ּוֵמַהְנָהגֹוָתיו  ַהּכֹוֶבֶׁשת 

ְׁשֵאלֹוֵתיֶהם, ִהְׁשַּתְּתפּו ְּבֻׁשְלֲחנֹוָתיו ַהְּטהֹוִרים ְוַאף ִהְקִּפידּו ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֵבית ִמְדָרׁשֹו.

יֹוֵצא ִמן ַהְּכָלל ָהָיה ר‘ ֶּבעִרישׁ, ִאיׁש ָחִסיד ְוָיֵרא, ֶׁשִּמּתֹו ְרצֹונֹו ִלְׁשמֹר ֱאמּוִנים ְלַרּבֹו ַהּקֹוֵדם 
ֶהְחִליט ְּבִלּבֹו ְלִהָּמַנע ִמְּלִהְתָקֵרב ֶאל ָהַרב ֵמַאְּפָטא, ּוִמּיֹום ֶׁשִּקֵּבל ֶאת ָהַרָּבנּות ִּבְמִז‘יּבּוז‘ א 

ֶּדֶר ַעל ִמְפַּתן ַּדְלּתֹו.

א  ְלָפְרָטּה.  ְּפרּוָטה  ָהְיָתה  א  ּוְבִכיסֹו  ִּבּתֹו  ֶאת  ְלַהִּׂשיא  ֶּבעִרישׁ  ר‘  ָעַמד  ַהָּיִמים  ִּבְרבֹות 
ַהָּדרּוׁש  ַהְּסכּום  ֶאת  ְלַגֵּיס  ֶעְזָרה  ְּבַבָּקַׁשת  ֵמַאְּפָטא  ַלַּצִּדיק  ִלְפנֹות  ֶאָּלא  ְּבֵרָרה  לֹו  נֹוְתָרה 

ְלהֹוָצאֹות ַהֲחֻתָּנה, ָּדא ָעָקא ֶׁשַּמְחסֹום ַהּבּוָׁשה ָעַצר ַּבֲעדֹו...

ִּכְׁשמֹו ֵּכן הּוא, אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל ָהָיה ָהַרִּבי, הּוא א ִהְמִּתין ְלַבָּקָׁשתֹו ֶׁשל ר‘ ֶּבעִרישׁ, ְוַכֲאֶׁשר 
ְּבֶדֶר א ֶּדֶר ָׁשַמע ַעל ְמצּוָקתֹו ָׁשַלח ִמָּיד ִלְקרֹא לֹו ֶאל ֵּביתֹו.

ִהִּגיַע ר‘ ֶּבעִרישׁ ְלַרִּבי ְּכֶׁשִּבְרָּכיו רֹוֲעדֹות. ֵמעֹודֹו א ָּפַׁשט ָידֹו ְוַעָּתה ֵהִציָפה ַהּבּוָׁשה ֶאת 
ָּפָניו. אּוָלם ָהַרִּבי עֹוְדדֹו ּוְׁשָאלֹו ִּבְרִחיָמִאּיּות: ”ַמהּו ַהְּסכּום ֶׁשַאָּתה ָזקּוק לֹו ְּכֵדי ְלַהְכִניס 

ֶאת ִּבְּת ַלֻחָּפה?“

ֻרָּבל  ֵמָאה  ִלְלוֹות  ֲאַבֵּקׁש  ָזקּוק;  ֲאִני  ִלְגָמ“ח  ָחִליָלה...  ַלַּמָּתָנה  ָהִאיׁש: ”א  ִּגְמֵּגם  ִּבְתגּוָבה 
ְוֶאְׁשַּתֵּדל ְלפֹוְרָעם ְלִׁשעּוִרין...“

ִמְּדפּוס  ָיָקר  ַׁש“ס  ”ְּבֵביִתי  ֵהִׁשיב:  ֶּבעִרישׁ  ְור‘  ָהַרִּבי,  ָׁשַאל  ַמְׁשּכֹון?“   ְּבָיְד ֵיׁש  ”ֶׁשָּמא 
ָסאלֹוִויָטא, מּוָכן ֲאִני ְלִתּתֹו ְּכַמְׁשּכֹון...“

ְּכֶׁשהּוְבאּו ַהְּגָמרֹות ְלָפָניו, ִלֵּטף ָה‘אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל‘ ֶאת ְּכִריָכָתן ְוָאַמר ְּבִהְתַּפֲעלּות: ”ַׁש“ס ּכֹה 
ָנֶאה ּוְמפָֹאר ְמַבֵּקׁש ַאָּתה ְלַמְׁשֵּכן ְּתמּוַרת ֵמָאה ֻרָּבל? ֵאין ֶזה ָהגּון! ְּתמּוַרת ַמְׁשּכֹון ֶׁשָּכֶזה 

אּוַכל ְלַהְלוֹוְתָך ָמאַתִים ֻרָּבל - ֲהִתְרֶצה?!“

ַהֶּכֶסף  ִׁשְטרֹות  ֶאת  ְלָיָדיו  ָהַרִּבי  ֶהֱעִביר  ִּדּבּור  ְּכֵדי   ְותֹו ִנְמָרצֹות,  ְּברֹאׁשֹו  ִהְנֵהן  ֶּבעִרישׁ  ר‘ 
ּתֹו ֶׁשהּוא ַמְפִטיר: ”ַאְדַרָּבה, מּוָטב ֶׁשֹּלא ֶיְחַסר ִלְבֵני ַהּזּוג ְמאּוָמה. ְּדַאג ָנא ְלָכל ַמְחסֹוָרם, 

.“ִּתְפַרע ֶאת חֹוְב ,ְוִלְכֶׁשַּיְרִחיב ה‘ ְּגבּוְל

ְּכֶׁשִּפיו ְמַמֵּלל ּתֹוָדה ַלה‘ ּוָפָניו זֹוְרחֹות ֵמאֶֹׁשר ִעיָלִאי ָעַמד ר‘ ֶּבעִרישׁ ַלֲעזֹב ֶאת ַהֶחֶדר, אּוָלם 
ַהְּמֻהֶּדֶרת:  ַהְּכִריָכה  ְקִטיַפת  ֶאת  ְּבִחָּבה  ְמַלְּטפֹות  ְּכֶׁשָּיָדיו  ְלַעְצמֹו,  ְּכמֹו  ְוָאַמר  ֲעָצרֹו  ָהַרִּבי 
ַרָּבה  ַאְחָריּות  זֹו  ַהֵאין  ַהּנֹוָדע,  ָסאלֹוִויָטא  ִמְּדפּוס  ְמֻיָחס  ּכֹה  ַׁש“ס  ּוְמֻהָּדר,  ָיֶפה  ּכֹה  ”‘ַׁש“ס 
ִמַּדי? ֲהלֹוא ֵּביִתי הֹוֶמה ָאָדם; ַהִאם אּוַכל ִלְׁשמֹר ָעָליו ָּכָראּוי ֶׁשֹּלא ִיָּקַרע אֹו ִיָּפֵגם?! א, 

ֵאיֶנִּני ְמֻסָּגל!“

”ְּבָמטּוָתא ִמְּמ, ְיִדיִדי“, ָּפָנה ָהַרִּבי ְלר‘ ֶּבעִרישׁ ֶהָהמּום, ”ֲעֵׂשה ִעִּמי ֶחֶסד ְוַקח ֶאת ַהְּגָמרֹות 
ֵאֶלי ַהַּבְיָתה... ֶנֱאָמן ַאָּתה ָעַלי ֶׁשִּתְׁשמֹר ָּכָראּוי ַעל ַהַּמְׁשּכֹון ַעד ֶׁשֲאִׁשיֶבּנוּ ְל ַּכָּדת ְּתמּוַרת 

ַּתְׁשלּום ַהַהְלָוָאה...“

ר‘ ֶּבעִרישׁ ִהְׁשּתֹוֵמם. הּוא א ִצָּפה ִלְנִדיבּות ֶׁשָּכזֹו, אּוָלם הּוא א ִהְתַעֵּכב ִמַּלֲעׂשֹות ַּכֲאֶׁשר 
ִהְצַטָּוה ּוִמֵהר ְלֵביתֹו ְּכֶׁשַהשַּׁ“ס ָחבּוק ֵהיֵטב ִּבְזרֹועֹוָתיו. הּוא ֵהִניַח אֹותֹו ַאַחר ָּכבֹוד ַּבֲארֹון 

ַהְּסָפִרים ְוֵהֵחל ְלִהְתּכֹוֵנן ַלֲחֻתָּנה ְּבַקַּדְחָתנּות.

ָחְלפּו ָׁשבּועֹות ִמְסָּפר, ְוִהִּגיַע יֹום ַהְּכלּולֹות. ָׁשָעה ַקָּלה ֶטֶרם ַהֻחָּפה ִנְקָרא ָהִאיׁש ַּבֵּׁשִנית 
ְּכָלל  ָזקּוק  ֶׁשֵאינֹו  ֶהְחִליט  ַּדְעּתֹו  ֶׁשִהְתַיְּׁשָבה  ַאַחר  ִּכי  ְּבִׂשְמָחה  לֹו  ֶׁשִּבֵּׂשר  ַהַּצִּדיק  ְלֵבית 
ְלָמאַתִים ָהרּוָּבִלים ֶׁשִהְלַוהוּ. ְנתּוִנים ֵהם לֹו ְּבַמָּתָנה ְּגמּוָרה ְוַאף ֵיׁש ְּבָידֹו ְלהֹוִסיף לֹו ְסכּום 

ִנְכָּבד ֶׁשַּיְסִּפיק לֹו ְלהֹוָצאֹות ַהֲחֻתָּנה ְוִיָּׁשֵאר ַּגם ְלהֹוָצאֹות ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמְׁשֶּתה...

ַהַּפַעם א ָיכֹול ָהָיה ר‘ ֶּבעִרישׁ ִלְכּבֹׁש ֶאת ְּפִליָאתֹו. ֵעיָניו ִּבְּקׁשּו ֶהְסֵּבר, ְוָהַרִּבי א ָמַנע זֹאת 
ִמֶּמּנּו ְוָאַמר:

”ַאְסִּביר ְל ֶאת ַמֲעַׂשי: ֲהלֹוא ָיַדְעָּת ִּכי ֵמרֹאׁש ִמֶּקֶדם, ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית, ָּבָרא ַהָּקדֹוׁש 
ְלטֹוַבת  ִהיא  ַהְּבִריָאה  ַּתְכִלית  ֵראִׁשית.  ֶׁשִּנְקְראּו  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְׁשִביל  עֹוָלמֹו  ֶאת  הּוא   ָּברּו

ִיְׂשָרֵאל, ְלַמַען ִיְהיּו ְמרּוִצים ֵמַהְנָהַגת ַהּבֹוֵרא ְויֹודּו לֹו ֵמעֶֹמק ִלָּבם.

ָחַׁשְבִּתי ְּבִלִּבי, ָמַתי ָיכֹול ְיהּוִדי ִלְהיֹות ְׂשַבע ָרצֹון ֵמַהְנָהַגת ַהּבֹוֵרא ּוְלהֹודֹות לֹו ֵמעֶֹמק ֵלב 
ִּבְׁשֵלמּות, ֲהֵרי רֹב ָיָמיו עֹוְבִרים ָעָליו ִּבְטָרדֹות, ִּבְרִדיַפת ַהַּפְרָנָסה, ְּבַצַער ִּגּדּול ָּבִנים ְוַכּיֹוֵצא 

ָּבֵאּלּו?!

ֶאָּלא, ֶׁשַּקָּימֹות ְּבַמֲהַל ַחָּייו ִהְזַּדְּמֻנּיֹות ְנִדירֹות ֶׁשָּבֶהן ָיכֹול ָהָאָדם ְלַהִּגיַע ְלַתְכִליתֹו: ַאַחת 
ֵמֶהן ִהיא ַהּיֹום ֶׁשּזֹוֶכה ְיהּוִדי ְלהֹוִביל ֶאת ִּבּתֹו ַלֻחָּפה, ַאַחר ָׁשִנים ֶׁשל ִטְרָחה, ְּדָאָגה ְוִצִּפָּיה. 
ְּביֹום ָּגדֹול ֶׁשָּכֶזה ִנְׁשָּכִחים ִמִּלּבֹו ָּכל ַהֵּסֶבל ְוַהְּתָלאֹות ֶׁשֲאָפפּוהּו ַעד ֵהָּנה, ּוְבִסּיּום ַמֲעַמד 
ַהֻחָּפה, ְּכֶׁשִּׂשְמָחתֹו ַמְרִקיָעה ְׁשָחִקים, ִלּבֹו עֹוֶלה ַעל ְּגדֹוָתיו ַוֲהֵרי הּוא ָחׁש ְּכִמי ֶׁשֵאינֹו ָחֵסר 
ָּדָבר ְּבַחָּייו. ֲאַזי ָּכל ֻּכּלֹו ִמְתרֹוֵנן ְּבהֹוָדָאה ַלה‘, ְוָכל ַעְצמֹוָתיו אֹוְמרֹות ֶׁשַבח ְוהֹוָדָאה ַלֵּקל 

ֶׁשִהְפִליא ַחְסּדֹו ָעָליו ְוֵהִביאֹו ַעד ֵהָּנה.

ָחַכְכִּתי ְּבַדְעִּתי: ַהִאם ָראּוי ֶׁשַּדְוָקא ִּבְרָגֶעי ַהְּגדֹוִלים ֵּתָאֵלץ ְלַפּנֹות ַמְחַׁשְבְּת ְלַדֲאַגת ִּפְרעֹון 
ָנכֹון  ַהִאם  ֵמַההֹוָדָאה?!   ִלְּב ֶאת  ֶׁשַּיִּסיַח  ָמה   - ַהָּמָחר  ַּפְרָנַסת  ּוְלַדֲאַגת  ַהְּגדֹוָלה  ַהְלָוָאְתָך 
ְּבַחְסֵדי  ִׂשְמָחה   - ָהעֹוָלם  ַּתְכִלית  ִמִּקּיּום  ְיהּוִדי  ֶאְמַנע  רּוָּבִלים  חֶֹפן  ֶׁשִּבְׁשִביל  ִמִּצִּדי  ְוָהגּון 

ַהּבֹוֵרא ְוהֹוָדָאה ַעל רֹב טֹובֹוָתיו?

ְּבׁשּום ָּפִנים ָואֶֹפן א ֶאֱעֶׂשה זֹאת! ֵאיֶנִּני מּוָכן ִלְהיֹות ֶזה ֶׁשָּיֵפר ַּתְכִלית ִנְׂשָּגָבה ּוְקדֹוָׁשה זֹו! 
ָּתנּוַח ַּדְעְּת... ַהֶּכֶסף ָנתּון ְל ִמְּׁשֵמי ָׁשַמִים! ְיִהי ִלְּב טֹוב ָעֶלי ִּכי ֵמה‘ ָיָצא ַהָּדָבר, ְוַאל 

ַּתִּסיַח ַּדְעְּת ִמְּלהֹודֹות לֹו ַעל ֲחָסָדיו, ִּכי זֹו ַּתְכִלית ַהְּבִריָאה!“

’ִמּסֹוד ִׂשיַח ֲחִסיִדים‘ ַׁשַער ו‘ פ“א

ַמֲעַלת ַהְּתִפָּלה ַעל ְׂשַפת ַהַּמִים
”ִהֵּנה ָאֹנִכי ִנָּצב ַעל ֵעין ַהָּמִים“ (כד יג)

ֶאת  ֱאִליֶעֶזר  ָנָׂשא  ְּבִמְקֶרה  ֶׁשֹּלא  ִנְרֶאה  ז)  כא  ַּבִּמְדָּבר  ּוְרֵאה  ג  טז  (ְלֵעיל  ַהּטּוִרים‘  ’ַּבַעל  ְּבִדְבֵרי  ֵמִעּיּון 
ְּתִפָּלתֹו ַּדְוָקא ַעל ֵעין ַהַּמִים, ֶאָּלא ִמּׁשּום ֶׁשַּמֲעָלה ְּגדֹוָלה ֵיׁש ִּבְתִפָּלה ַעל ְׂשַפת ַהַּמִים, ֵּכיָון ֶׁשּׁשֹוָרה 
ָׁשם רּוַח ָטֳהָרה. ּוָמִצינוּ ֶׁשַאף ַהְּתִפָּלה ִנְמְׁשָלה ְלַמִים, ַּכָּכתּוב (ֵאיָכה ב יט): ”ִׁשְפִכי ַכַּמִים ִלֵּב נַֹכח 

ְּפֵני ה‘“.
ִמִּסָּבה זֹו ַנַעְנָתה ַּגם ְּתִפָּלָתּה ֶׁשל ָהָגר ַעל ִיְׁשָמֵעאל ֶׁשֶּנֶאְמָרה ַעל ֵעין ַהַּמִים, ַּכָּכתּוב (ְלֵעיל טז ז): 
”ַוִּיְמָצָאּה ַמְלַא ה‘ ַעל ֵעין ַהַּמִים ַּבִּמְדָּבר“. ְוֵיׁש ֶׁשהֹוִסיפּו ְוָדְרׁשּו ָׁשם ֶאת ְלׁשֹון ’ַּבִּמְדָּבר‘ ִּכְלׁשֹון 
’ְמַדֵּבר‘, ֶׁשַּמְלַא ה‘ ִהִּגיַע ְלהֹוִׁשיָעּה ַעל ִּפי ִּדּבּוֵרי ַהְּתִפָּלה ֶׁשִּנְּׂשָאה ִלְפֵני ה‘ ַעל ֵעין ַהַּמִים (’ִּדְבֵרי 

ַאְבָרָהם‘ טז ג).

ְׂשַפת  ַעל  ַּדְוָקא  ַהָּׁשָנה  ְּברֹאׁש  ַהֶּנֱאֶמֶרת   ַּתְׁשִלי ִלְתִפַּלת  ַהָּמקֹור  ֶאת  ֶזה  ִמָּפסּוק  ֶׁשָּלְמדּו  ְוֵיׁש 
ַהָּנָהר, ְוַאף ִהְסִמיכּו ְלָכ ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב ִּבְתִהִּלים (כט ג): ”קֹול ה‘ ַעל ַהָּמִים“ (ַהָּגהֹות ’ׁשַֹהם ָיָקר‘ 

ַעל בעה“ט ָׁשם).

ֶרֶמז ְלִבְרַּכת ַהּגֹוֵמל ְוִהְלכֹוֶתיָה
”ַוַּיְבֵר ַהְּגַמִּלים ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל ְּבֵאר ַהָּמִים ְלֵעת ֶעֶרב ְלֵעת ֵצאת ַהּׁשֲֹאבֹת“ (כד יא)

ֶרֶמז ָנֶאה ְלִבְרַּכת ַהּגֹוֵמל ְוִהְלכֹוֶתיָה ָּכַתב ַהָּגאֹון ַרִּבי ַרֲחִמים ָמאזּוז ִמַג‘ְרָּבא ְּבִסְפרֹו ”ִּכֵּסא ַרֲחִמים“:
”ַוַּיְבֵר ַהְּגַמִּלים“ – ַאְרָּבָעה ֵהם ַהַחָּיִבים ְּבִבְרַּכת ’ַהּגֹוֵמל‘:

א. ”ִמחּוץ ָלִעיר“ – ַההֹוֵל ַּבִּמְדָּבר ִמחּוץ ָלִעיר.
ב. ”ֶאל ְּבֵאר ַהַּמִים“ – ָהעֹוֵבר ִּבְסִפיָנה ַעל ַּגֵּבי ַהַּמִים.

ג. ”ְלֵעת ֶעֶרב“ – חֹוֶלה ֶׁשָעַמד ְּבַׁשֲעֵרי ָמֶות, ’ַּבֲערֹב ָיָמיו‘, ְוִהְתַרֵּפא.
ד. ”ְלֵעת ֵצאת“ - ַהּיֹוֵצא ִמֵּבית ָהֲאסּוִרים.

ֵּתַבת ”ַהּׁשֲֹאבֹת“ ְמַרֶּמֶזת ַלְּזַמן ָהָראּוי ַלֲאִמיַרת ְּבָרָכה זֹו: ’ַהּטֹוב ֶׁשְּיָבֵר ַאַחר ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה‘.

ִמְׁשַאְלּתֹו ֶׁשל ֱאִליֶעֶזר ִהְתַמְּלָאה ִּבְמִהירּות
”ַוְּתַמֵהר ַוּתֶֹרד ַּכָּדּה ַעל ָיָדּה ַוַּתְׁשֵקהּו“ (כד יח)

ֵיׁש ְלָהִבין ַמּדּוַע ֻמְזָּכר ִעְנַין ַהְּמִהירּות ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּבָפָרָׁשה זֹו: ְּבָפסּוק ֶזה, ְּבֶהְמֵׁש ַהֶּפֶרק (פס‘ כ): 
”ַוְּתַמֵהר ַוְּתַער ַּכָּדּה“ ְוֵכן (פס‘ כח): ”ַוָּתָרץ ַהַּנֲעָר ַוַּתֵּגד“?

ּוֵבֵאר ַהְּגִרי“ז ִמְּבִריְסק ָזָצ“ל ִּכי ִמָּׁשַמִים ָּדֲאגּו ִלְמִהירּות זֹו ְּכֵדי ְלַמֵּלא ֶאת ְּתִפָּלתֹו ּוַבָּקָׁשתֹו ֶׁשל 
ֵצאת  ְלֵעת  ֶעֶרב  ”ְלֵעת  ֶׁשִהְתַּפֵּלל  ְוֵכיָון  ַהּיֹום“,  ְלָפַני  ָנא  ”ַהְקֵרה  יב):  (כד  ַאְבָרָהם  ֶעֶבד  ֱאִליֶעֶזר 
ְּבאֹותֹו  עֹוד  ָהִעְנָין  ִנְגָמר  ָהָיה  א  ֵּכן  ֶׁשִאּלּוֵלא  ּוְלִהְזָּדֵרז,  ְלַמֵהר  ַהּצֶֹרְך  ִמן  ָהָיה  יא)  (ָׁשם  ַהּׁשֲֹאבֹת“ 

’ִחּדּוֵׁשי ַרֵּבנּו ַהְּגִרי“ז ַעל ַהּתֹוָרה‘ַהּיֹום.

ַּבֶּדֶר ָנַחִני ה‘
”ָאֹנִכי ַּבֶּדֶר ָנַחִני ה‘ ֵּבית ֲאֵחי ֲאֹדִני“ (כד כז)

ָאַמר ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֻרַחם ִמִּמיר:
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶלֱאִליֶעֶזר ְוהֹוִליכֹו ְּבִבְטָחה  ’ָנַחִני ה‘‘ נּוַכל ִלְלֹמד ִּכי ִּכְבָיכֹול ֲאָחזֹו  ִמן ַהִּמִּלים 

ִמְּתִחַּלת ַהֶּדֶר ְוַעד סֹוָפּה.
ְוָאֵכן, ָאָדם ַהּבֹוֵחן אֹוְרחֹוָתיו ּוַמִּביט ְּבַעִין ְּפקּוָחה ַעל ָּכל ְצָעָדיו, ִיָּוַכח ַעד ְמֵהָרה ִלְראֹות ְּבמֹו ֵעיָניו 

’ַּדַעת ּתֹוָרה‘ֵּכיַצד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַלֵּוהוּ ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשּדֹוֶרֶכת ַּכף ַרְגלֹו.

ְלָבֵר ְּכמֹו ְיהּוִדי...
”ַוּיּוָׂשם ְלָפָניו ֶלֱאכֹל ַוּיֹאֶמר א אַֹכל ַעד ִאם ִּדַּבְרִּתי ְּדָבָרי ַוּיֹאֶמר ַּדֵּבר; ַוּיֹאַמר ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָאֹנִכי“ (כד לג-לד)
ֶאת ְלׁשֹונֹו ֶׁשל ֱאִליֶעֶזר ֵּבֵאר ’ַּבַעל ַהּטּוִרים‘: ”ִּכי ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָאֹנִכי ְוָנַהְגִּתי ְּבֵביתֹו ֶׁשֹּלא ֶלֱאכֹל ַעד 

ֶׁשֲאַדֵּבר ְּדָבַרי - ִּבְרַּכת ְנִטיַלת ָיַדִים ּוִבְרַּכת ַהּמֹוִציא“.
ַאְבָרָהם  ֶעֶבד  ַוּיֹאַמר  ַּדֵּבר;  ”ַוּיֹאֶמר  ַהָּכתּוב:   ֶהְמֵׁש ֶאת  ְלָבֵאר  ֱאֶמת‘  ָה‘ִאְמֵרי  הֹוִסיף  זֹו   ֶּדֶר ַעל 
 ָמה ְל ?ְלָבֵר ָאַמר לֹו: ”ַדֵבּר!“ - ְרצֹוְנ ,ָאֹנִכי“: ַּכֲאֶׁשר ָאַמר ֱאִליֶעֶזר ִלְבתּוֵאל ֶׁשְּבַכָּוָנתוֹ ְלָבֵר
ִמְׁשַּתֶהה, ֲחטֹף ֶאת ַהְּבָרָכה ִּבְמֵהָרה! ַא ֱאִליֶעֶזר ֵהִׁשיב לֹו ִמָּיד: ”ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָאֹנִכי!“ ּוְכַעְבדֹו ֶׁשל 

                                                                                                          ’ַיְגִּדיל ּתֹוָרה‘   ַאְבָרָהם ָעַלי ְלָבֵר ָּכָראּוי, ְּבקֹול ּוְבַכָּוָנה.

[ְּבַמֲאָמר ֻמְסָּגר ֶאְפָׁשר ְלהֹוִסיף ּוְלַהְסִּביר ְּבֶדֶר ְּדָרׁש - ִמְּפֵני ָמה הֹוִדיַע ָלֶהם ֱאִליֶעֶזר ִּכי עֹוֵמד 
הּוא ְלָבֵר, ְוִכי ָהָיה ָעָליו ִלּטֹל ֵמֶהם ְרׁשּות? ְוֶאְפָׁשר ֶׁשָרָצה ֶׁשַּיֲענּו ’ָאֵמן‘ ַאַחר ִּבְרכֹוָתיו].

ִמְנָין ֶׁשל רֹוְכֵבי ְּגַמִּלים
”ַוְיָבֲרכּו ֶאת ִרְבָקה ַוּיֹאְמרּו ָלּה ֲאחֵֹתנּו ַאְּת ֲהִיי ְלַאְלֵפי ְרָבָבה“ (כד ס)

ֶאת  ’ַוְיָבֲרכּו  ֶׁשֶּנֱאָמר:  ַהּתֹוָרה?  ִמן  ֲחָתִנים  ְלִבְרַּכת  ”ִמַּנִין  ֲחָז“ל:  ָאְמרּו  א)  ֶּפֶרק  (ֵריׁש  ַּכָּלה  ְּבַמֶּסֶכת 
ְמקֹוָרּה  ֶאת  ְלָהִביא  ִהיא  ֲחָז“ל  ֶׁשַּכָּוַנת  ֶׁשֶּנֱאָמר)  ד“ה  ב  ז  (ְּכֻתּבֹות  ַהּתֹוָספֹות  ַּבֲעֵלי  ּוֵפְרׁשּו  ִרְבָקה‘“, 
ַהְּבָרכֹות  ֶׁשַבע  ֶׁשל  ְמקֹוָרן  ֶאת  ְוא  ָהֲעָריֹות...‘]  ַעל  ְוִצָּונּו  ִקְּדָׁשנּו...  [’ֲאֶׁשר  ָהֵארּוִסין  ִּבְרַּכת  ֶׁשל 

ֶׁשְּמָבְרִכים ִּבְסעּוַדת ָחָתן ְוַכָּלה.
אּוָלם ֵהִעירּו ַהּתֹוְספֹות ָׁשם ֶׁשִּמָּפסּוק ֶזה ֲעַדִין ֵאין ָמקֹור ַלֲהָלָכה ֶׁשָּצִרי ֶׁשִּיְהיּו ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים 
ֶרֶמז  ֵיׁש  זֹו  ַלֲהָלָכה  ֶׁשַאף  ְמבָֹאר  י)  (כד  ְלֵעיל  ַהחְִזקּוִני  ֶׁשְּבִדְבֵרי  ֶאָּלא  ַהֲחָתִנים.  ִּבְרַּכת  ְּבַמֲעַמד 
ָטְרָחה  ַמּדּוַע  ֶׁשִהֵּנה   ,“ַוֵּיֶל ֲאדָֹניו  ִמְּגַמֵּלי  ְגַמִּלים  ֲעָׂשָרה  ָהֶעֶבד  (ָׁשם): ”ַוִּיַּקח  ַהָּכתּוב  ִמן  ַּבּתֹוָרה, 
ַהּתֹוָרה ִלְכּתֹב ֶאת ִמְסָּפָרם ֶׁשל ַהְּגַמִּלים?! ֶאָּלא ְּכֵדי ְלהֹוִדיֵענּו ֶׁשֱאִליֶעֶזר ָלַקח ִעּמֹו ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים 

ֶׁשְּיַׁשְּמׁשּו ִמְנָין ְלִבְרכֹות ָהֵארּוִסין.
’ִּתְפֶאֶרת ְיהֹוָנָתן‘, ֶׁשְּלִפיָכ ָלַקח ַּדְוָקא רֹוְכֵבי ְּגַמִּלים,  הֹוִסיף ְוָכַתב ַרֵּבנּו ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ ְּבִסְפרֹו 

ַּכְּמבָֹאר ַּבְּגָמָרא (ִקּדּוִׁשין פא א) ֶׁש‘רֹוְכֵבי ְּגַמִּלים‘ ֻרָּבם ְּכֵׁשִרים ֵהם.
ֻהְצַרְך   ֶׁשְּלָכ ְּבָפָרָׁשֵתנּו)  ַּפְעֵנַח‘  (’ָצְפַנת  ָהרֹוֶגאצ‘וֶֹבר   - רָאִזין   יֹוֵסף  ַרִּבי  ַהּנֹוָדע  ַהָּגאֹון  הֹוִסיף  עֹוד 
ֱאִליֶעֶזר ַלֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים נֹוָסִפים ִמְּלַבּדֹו - ִמּׁשּום ֶׁשָהָיה ֶעֶבד, ְוֶעֶבד ַּכָּידּוַע - ֵאינֹו ִמְצָטֵרף ְלִמְנָין.

ְּתִפַּלת ִמְנָחה ַנֲעֵנית ִמָּיד
”ַוֵּיֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוחַ ַּבָּׂשֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב“ (כד סג)

ַּבְּגָמָרא (ְּבָרכֹות כו ב) ָלְמדּו ִמָּכאן ֶׁשִּיְצָחק ָאִבינּו ִּתֵּקן ֶאת ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה, ּובַ‘ְּכִלי ָיָקר‘ ֵהִביא ִמָּכאן 
ֶאָּלא  ַנֲעָנה  א  ֵאִלָּיהּו  ֶׁשֲהֵרי  ַהִּמְנָחה  ִּבְתִפַּלת  ָאָדם  ִיָּזֵהר  ”ְלעֹוָלם  ב):  ו  (ָׁשם  ֲחָז“ל  ְלִדְבֵרי  ְרָאָיה 
ִּבְתִפַּלת ַהִּמְנָחה“ – ֶׁשֲהֵרי א ָמִצינּו ֶׁשְּתִפָּלָתם ֶׁשל ַאְבָרָהם ְוֶׁשל ַיֲעקֹב ַנַעְנָתה ִמָּיד, ַא ְּתִפָּלתֹו 
ֶׁשל ִיְצָחק ְלֵעת ַהִּמְנָחה, ֶׁשִּמְסַּתֵּבר ֶׁשָהְיָתה ַעל ַהְצָלַחת ְׁשִליחּותֹו ֶׁשל ֱאִליֶעֶזר, ַנַעְנָתה ִמָּיד: ִעם 

ִסּיּוָמּה ָנָׂשא ֶאת ֵעיָניו ְוָרָאה ֶאת ַהְּגַמִּלים ַהּנֹוְׂשִאים ֶאת ִרְבָקה.
ֶאָּלא ֶׁשִּלְכאֹוָרה ֵיׁש ְלָהִבין, ֲהלֹוא ִרְבָקה ְּכָבר ָעְׂשָתה ֶאת ַּדְרָּכּה ְלִיְצָחק ִלְפֵני ֶׁשִהְתִחיל ְלִהְתַּפֵּלל? 
ְוָעָנה ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘ ִּכי ַעל ַאף ֶׁשַּבֲהִליָכתֹו ֶׁשל ֱאִליֶעֶזר ָקְפָצה לֹו ַהֶּדֶר, ַּבֲחָזָרתֹו א ָקְפָצה ַעד 

ֶׁשִהְתַּפֵּלל ַעל ָּכ ִיְצָחק. ִאם ֵּכן, ִנְמָצא ֶׁשְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ִיְצָחק ִהיא זֹו ֶׁשִּזְּמָנה לֹו ְּבפַֹעל ֶאת ִאְׁשּתֹו.

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
ַמּדּוַע ִוֵּתר ָהַרִּבי ַעל ִּפְרעֹון ַהַהְלָוָאה?

ני ַמעּפְ
מעלת ַהְּתִפּל

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
הרִּבי ַעל ר

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


