
ת ּתֹוְלדֹות ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
ֲאִמיַרת ’ְוִיֶּתן ְל‘ ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת

ֶׁשל  ָׂשרֹו  ֵּבין   - ַהֻּטְמָאה  ְלכֹחֹות  ַהְּקֻדָּׁשה  ּכֹחֹות  ֵּבין  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ִנָּטׁש  ֵאיָתִנים  ַמֲאַבק 
ַיֲעקֹב ְלָׂשרֹו ֶׁשל ֵעָׂשו. ַמֲאָבק ֶזה ֻהְכַרע ְּכֶׁשָּנַטל ַיֲעקֹב ָאִבינּו ֶאת ַהְּבָרכֹות ַהֻּמְפָלאֹות 
ְּכֵדי ְלהֹוִריָׁשן ְלָבָניו ַאֲחָריו ְוִלְקּבַֹע ַעל ָיָדן ֶאת ֲעִתיד ִיְׂשָרֵאל ִּבְרבֹות ַהָּיִמים. ִמֶּׁשָּכ א 

ִיָּפֵלא ַמּדּוַע ֶנֱאַבק ַיֲעקֹב ְּבָכל ּכֹחֹוָתיו ְּכֵדי ִלְזּכֹות ַּבְּבָרכֹות.

ִנְׁשְּכחּו  א  ֵמעֹוָלם  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ֶׁשל  ִמּכֹחוֹ  ָזִכינּו  ֶׁשָּלֶהן  ַהֻּמְפָלאֹות  ַהְּבָרכֹות  אֹוָתן 
ֵמִאָּתנּו ְוֵהן ְמַלּוֹות אֹוָתנּו ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה. ִּבּטּוי ְלָכ נּוַכל ִלְמצֹא ַּבִּמְנָהג ַהְּמֻיָחד 
ְּבתֹוֶסֶפת   ‘ְל ’ְוִיֶּתן  ָּפָרַׁשת  ֶאת  ַׁשָּבת  מֹוָצֵאי  ְּבָכל  לֹוַמר  ַהּדֹורֹות,   ְּבַמֲהַל ֶׁשִהְתַּפֵּׁשט 

ְּפסּוֵקי ְּבָרָכה נֹוָסִפים.

ְנַנֶּסה ֵאפֹוא ְלָבֵרר ֶאת ְיסֹודֹוָתיו ֶׁשל ִמְנָהג ְמֻיָחד ֶזה:

ָּכַתב ַה‘ּטּור‘ (אֹוַרח ַחִּיים רצה): ”ְונֹוֲהִגים לֹוַמר [ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת] ְּפסּוִקים ֶׁשל ְּבָרָכה, ְּכגֹון: 
’ִיְפַּתח ה‘ ְל ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב‘ (ְּדָבִרים כח יב) ְּכֵדי ֶׁשִּיְתָּבְרכּו ְּבַמֲעֵׂשי ְיֵדיֶהם“. עֹוד ָּכְתבּו 
ַהַהְבָּדָלה  ַאַחר  לֹוַמר  ֶׁשֵּיׁש  ְועֹוד)  עה  סי‘  ַׁשָּבת  ’ַהַּמְנִהיג‘  ַׁשָּבת,  מֹוָצֵאי  ֵסֶדר  (’ַאּבּוִדְרַהם‘  ָהִראׁשֹוִנים 
ֶאת ְּפסּוֵקי ’ְוִיֶּתן ְל‘ ּוְׁשַאר ְּפסּוֵקי ְּבָרָכה ֶׁשֵּיׁש ְּבָכ ִסיָמן טֹוב ְלַהְצָלָחה, ֵּכיָון ֶׁשְּכָבר 

ִמְּתִחָּלתוֹ ֶׁשל ַהָּׁשבּוַע ְוַעד עֹוָלם ִיְתָּבְרכּו ְּבָכל ַמֲעֵׂשי ְיֵדיֶהם.

ָמקֹור נֹוָסף ְוַקְדמֹון ַלֲאִמיַרת ’ְוִיֶּתן ְל‘ נּוַכל ִלְמצֹא ְּבִדְבֵרי ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ַּבַהְקָּדָמה (ַּדף 
ַהָּקָהל  ֶׁשְּיַסְּימוּ  ַעד  ַהֵּנר  ַעל  ִמְּלַהְבִּדיל  ֶׁשַּמְמִּתין  ִמי  ב):  יד 

ַמְצִּדיִקים  ַהֵּגיִהּנֹם  ַחָּיֵבי  ְלִצּיֹון‘],  [’ּוָבא  ְּדִסְדָרא  ִקּדּוָׁשא 
ַהְּבָרכֹות  אֹוָתן  ֶאת  אֹותֹו  ּוְמָבְרִכים  ַהִּדין,  ֶאת  ֲעֵליֶהם 
(כז  ַהָּׁשַמִים‘  ִמַּטל  ָהֱאִהים   ְל ’ְוִיֶּתן   – ַהִּצּבּור  ֶׁשאֹוְמִרים 
כח), ְוֵכן: ’ָּברּו ַאָּתה ָּבִעיר ּוָברּו ַאָּתה ַּבָּׂשֶדה‘ (ְּדָבִרים כח ג).

לֹוַמר  נֹוֵהג  ֶׁשָהָיה  ָהֲאִר“י  ַרּבֹו  ַעל  ִויָטאל  ַחִּיים  ַרִּבי  ִסֵּפר 
ְּכֵדי  ְוכּו‘   ‘ְל ’ְוִיֶּתן  ַהַּבָּקׁשֹות  ְּפסּוֵקי  ֶאת  ַׁשָּבת  ְּבמֹוָצֵאי 
ְלַהְתִחיל ֶאת ְימֹות ַהחֹול ִּבְפסּוֵקי ָרצֹון ּוְבָרָכה (’ְּפִרי ֵעץ ַחִּיים‘ 
ַׁשָּבת ַּדף קה). ּובְ‘ִסּדּור ָהֲאִר“י‘ הּוָבא ֶׁשִּמִּדְבֵרי ַהּזַֹהר ַמְׁשַמע 

ֶׁשֵּיׁש לֹוַמר ֶאת ַּבָּקׁשֹות ’ְוִיֶּתן ְל‘ ַּבִּצּבּור ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוֵכן 
ָנַהג ָהֲאִר“י ְּכֶׁשִהְתַּפֵּלל ֵּבין ְקַהל ָהַאְׁשְּכָנִזים.

ְלַהְתִחיל ֶאת ַהָּׁשבּוַע ִּבְבָרָכה
ַּבִּמְדָרׁש (ב“ר סו ג) ָאְמרּו ֲחָז“ל: ”ְוִיֶּתן ְל... ִיֵּתן ְל ְּבָרכֹות 
ִּפי  ַעל  ָהִרי“ם‘  ַה‘ִחּדּוֵׁשי  זֹאת  ּוֵפֵרׁש  ְּכִביָׁשן“,   ְל ְוִיֶּתן 
ַלֲחֵברֹו  ֶׁשָּנַתן  ֶׁשִּמי  א)  עא  (ב“ב  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשהּוְבָאה  ַהֲהָלָכה 
ְּבַמָּתָנה ּבֹור ְּבתֹו ָׂשֵדהּו - ָנַתן לֹו ַּגם ֶאת ַהְּׁשִביל ֶׁשַּדְרּכֹו 

ַמִּגיִעים ַלּבֹור, ִּכי ְּכָלל הּוא ְּבָיֵדינּו: ’ַהּנֹוֵתן ַמָּתָנה - ְּבַעִין ָיָפה הּוא נֹוֵתן‘. ָּכ ַּגם ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא א ָנַתן ָלנּו ַרק ֶאת ַהְּבָרכֹות, ֶאָּלא ַאף ֶאת ַהֶּדֶר ִלְזּכֹות ָּבֶהן.

ְלאֹור ִּדְבֵרי ָסבֹו ָאַמר ַה‘ְּׂשַפת ֱאֶמת‘ ַעל ַמְּתַנת ַהַּׁשָּבת: ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא א ִהְסַּתֵּפק 
 ֶׁשָּנַתן ָלנּו ֶאת ַהַּמָּתָנה ַהּטֹוָבה ֶׁשְּבֵבית ְּגָנָזיו (ַׁשָּבת י ב), ֶאָּלא ַאף ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהֶּדֶר ְּבָכ
ְלַהִּגיַע ֵאֶליָה: ֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשָּבֶהם ָאנּו ְמִכיִנים ַעְצֵמנּו ְלַקֵּבל ֶאת ְקֻדַּׁשת ַהַּׁשָּבת 

ַהָּבָאה.

ְלִפי ֶזה נּוַכל ְלָהִבין ֶאת ַטַעם ִמְנַהג ֲאִמיַרת ’ְוִיֶּתן ְל‘: ִמָּיד ְּבֵצאת ַהַּׁשָּבת ָאנּו ְמַבְּקִׁשים 
 ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַקֵּבל ֶאת ִּבְרַּכת ַהַּׁשָּבת ַהָּבָאה, ְוִאָּתּה ֶאת ַהֶּדֶר ,‘ְּכִדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש - ’ְוִיֶּתן ְל

ַהְּנאֹוָתה ְלַהִּגיַע ֵאֶליָה, ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה (’ְׂשַפת ֱאֶמת‘ תרמ“ח).

’ְוִיֶּתן ְל‘ ֵהִביא ַרִּבי מֶֹׁשה ֶמעט ַּתְלִמיד ַהַּמַהְרשַׁ“ל ַעל ִּפי ִּדְבֵרי  ַטַעם נֹוָסף ַלֲאִמיַרת 
ֵמַחְּללֹו...;  ַׁשָּבת  ׁשֵֹמר  ”ָּכל  ו-ז):  (נו  ִּביַׁשְעָיה  ַהְּכתּוִבים  ִמְּסִמיכּות  ִּכי  ָה‘רֹקֵחַ‘,  ַּבַעל 
ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  לֹוַמר  ֵיׁש  ַהַּׁשָּבת  ִליִציַאת   ֶׁשָּסמּו ַמְׁשַמע  ְּתִפָּלִתי“,  ְּבֵבית  ְוִׂשַּמְחִּתים 

ְּפסּוֵקי ִרָּנה ְּכֻדְגַמת ’ְוִיֶּתן ְל‘ ְוכּו‘ (’ַמֵּטה מֶֹׁשה‘ ַעּמּוד ָהֲעבֹוָדה תקא).

ֶׁשְּׁשֵני  ַהּפֹוְסִקים  ֶׁשָּכְתבּו  ָמה  ִּפי  ַעל  פ)  עמ‘  (ח“ב  ַמֲהִרי“ח‘  ְּב‘ִלּקּוֵטי  ָּכַתב  ַטַעם  עֹוד 
ֵאיָנם  ֵעָׂשו,  ֶׁשל  ָׂשרֹו  הּוא  ֵמֶהם  ֶׁשֶאָחד  ַׁשָּבת,  ְּבֶעֶרב  ָהָאָדם  ֶאת  ַהְּמַלִּוים  ַהַּמְלָאִכים 
ֶאת  ָׁשַלח  א  ֶׁשַּיֲעקֹב  כז)  לב  (ַרִׁש“י  ָמִצינּו  ְוִהֵּנה  ַהַּׁשָּבת.  ְלַאַחר  ַעד  ִלְמקֹוָמם  ָׁשִבים 
ָׂשרֹו ֶׁשל ֵעָׂשו ַעד ֶׁשהֹוָדה לֹו ֶׁשַהְּבָרכֹות ֶׁשֵּבְרכֹו ָאִביו ֶׁשּלֹו ֵהן, ְלִפיָכ ַּגם ָאנּו ְּבֶטֶרם 
ָּכְרחוֹ  ְּבַעל  ְוהּוא  ַהְּבָרכֹות,  ֶאת  ְּבָפָניו  ַמְזִּכיִרים  ְלַדְרּכֹו  ֵעָׂשו  ֶׁשל  ָׂשרֹו  ֶאת  ְׁשִליָחֵתנּו 

ַמְסִּכים ָלֶהם.

ִמְסַּתֶּלֶקת  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ַהָּדָבר,  ְּבַטַעם  ִזי“ַע  ִמּגּוְסִטיִנין  ֵמִאיר  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ָהְרַה“ק  ָאַמר 
ל):  כז  (ְּבֵראִׁשית  ַּבָּפסּוק  ַּכִּנְרָמז  ָהָאָדם  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ַהּס“מ  ִמְתַחֵּזק  ִמָּיד  ַהַּׁשָּבת  ְקֻדַּׁשת 
”ַוְיִהי ַא ָיצֹא ָיָצא ַיֲעקֹב... [הּוא ְּבִחיַנת ַהְּקֻדָּׁשה] ְוֵעָׂשו ָאִחיו [הּוא ְּבִחיַנת ַהֻּטְמָאה] 
ֶׁשִּמְּלַבד   ‘ְל ’ְוִיֶּתן  ְּתִפַּלת  ֶאת  ַהַּׁשָּבת  ֵצאת  ִעם  ִמָּיד  לֹוַמר  ִּתְּקנּו  ֵּכן  ַעל  ִמֵּצידוֹ“.  ָּבא 
ָּבֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ּוְתִפָּלה  ּתֹוָרה  ִעְנְיֵני  ַּגם  ִהיא  ּכֹוֶלֶלת  ֵעָׂשו,  ְּכֶנֶגד  ְמֻיֶחֶדת  ְּבָרָכה  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש 
ְּכֵדי ְלַהְכִניַע ֶאת ּכֹחוֹ ֶׁשל ֵעָׂשו ַהִּמְתַּגֵּבר ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת (’ִנְטֵעי 

ֵאֶׁשל‘).

ְסֻגָּלה ְלַפְרָנָסה טֹוָבה
ַלֲאִמיַרת ’ְוִיֶּתן ְל‘ ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת נֹוְדָעה ַּגם ְסֻגָּלה ְלַפְרָנָסה 
ֶמְנֶדל  ְמַנֵחם  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  לֹוַמר  ָהָיה  ְוָרִגיל  טֹוָבה, 
ֵמִריִמינֹוב: ”ֶזה ֶׁשֵאינֹו אֹוֵמר ’ְוִיֶּתן ְל‘ ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת - ֵאיִני 
ְמַנֵחם‘  (’ֲעֶטֶרת  ַהָּׁשבּוַע...“   ְּבֶמֶׁש ַּפְרָנָסתֹו  לֹוֵקַח  ֵמֵהיָכן  יֹוֵדַע 
אֹות קצא). ּוְבֵסֶפר ’ְסֻגּלֹות ִיְׂשָרֵאל‘ (ַמֲעֶרֶכת פ אֹות כ) ֵהִביא ִּבְׁשמֹו 

ֶׁשָעִדיף ֶׁשּיֹאְמרּוהּו ְׁשַנִים ַיַחד.

ַהּטּוִרים‘  ’ַּבַעל  ֶׁשִּצֵּין  ִמָּמה  ִלְלֹמד  נּוַכל  זֹו  ִלְסגּוָלה  ֶרֶמז 
ַוִּיַּקח  ְּבִמְרָמה   ָאִחי ”ָּבא  לה):  (כז  ַהָּכתּוב  ַעל  ְּבָפָרָׁשֵתנּו 
ְמצּוָיה   “ַהָּתָנ ְּבָכל  נֹוָסף  ֶאָחד  ְּבָפסּוק  ַרק  ִּכי   ,“ִּבְרָכֶת
’ִבְרָכֶת‘ - ִּבְתִהִּלים (ג ט): ”ַעל ַעְּמ ִבְרָכֶת ֶּסָלה“;  ַהִּמָּלה 
ְוֵיׁש ְלָפֵרׁש ֶׁשִּבְזכּות: ”ָּבא ָאִחי ְּבִמְרָמה ַוִּיַּקח ִּבְרָכֶת“ ָזכּו 
ִיְׂשָרֵאל ִּבְבָרָכה ָלֶנַצח, ְוֶזהּו: ”ַעל ַעְּמ ִבְרָכֶת ֶּסָלה“ (ְזִמירֹות 

’אֹור ֵאׁש‘ ְלמֹוָצֵאי ַׁשָּבת).

ַמֲעֶׂשה ָהָיה ְּבָהְרַה“ק ַה‘ֲחַקל ִיְצָחק‘ ִמְּסִּפיְנָקא ֶׁשָּׁשַבת ַּפַעם ַאַחת ִּבְמִחיַצת ַהָּנִגיד ַרִּבי 
ֶאְפַרִים ִפיֶׁשל ְׁשטֹויֶּבער ֵמָהִעיר ֶּפעְטִריָווא. ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ְּכֶׁשָאַמר ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ִזיָע“א 
ֵּבין ְּפסּוֵקי ’ְוִיֶּתן ְל‘ ֶאת ַהָּפסּוק (ְּדָבִרים כח יב): ”ִיְפַּתח ה‘ ְל ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב... ְוִהְלִויתָ 
ּגֹוִים ַרִּבים ְוַאָּתה א ִתְלֶוה“, ִהְגִּביַה קֹולֹו ִּבְמַעט ּתֹו ֶׁשהּוא ַמְפֶנה ֶאת רֹאׁשֹו ְלֵעֶבר 

ַרִּבי ֶאְפַרִים ִפיֶׁשל.

ָאְמרּו, ְּבאֹותֹו ָׁשבּוַע ִנְקְרָתה ִלְפֵני ַרִּבי ֶאְפַרִים ִפיֶׁשל ִהְזַּדְּמנּות ִמְסָחִרית ְנִדיָרה ֶׁשִּמֶּמָּנה 
ִהְתַּפְּתחּו ֲעָסָקיו ַעד ֶׁשָּפַתח ַּבְנק ָּגדֹול ְוִהְתַקֵּים ּבֹו ְּבִהּדּור ַהָּפסּוק: ’ְוִהְלִויתָ ּגֹוִים ַרִּבים 

ְוַאָּתה א ִתְלֶוה‘ (’ָּתִׁשית ְלרֹאׁשֹו‘ עמ‘ ריד).

ָאֵמן ַעל ְּתִפַּלת ִיְצָחק
”ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה‘ ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו“ (כה כא)

ְוזֹו  ּוִמְתַּפֵּלל,  זֹו  ְּבָזִוית  עֹוֵמד  ”ֶזה  ַרִׁש“י:  ֵּפֵרׁש 
עֹוֶמֶדת ְּבָזִוית זֹו ּוִמְתַּפֶּלֶלת“.

ֶהֱאִמיָנה  ֶׁשִרְבָקה  ְלָפֵרׁש  ֶאְפָׁשר  ָהֶרֶמז   ְּבֶדֶר
ְוָלֵכן  ִיְצָחק,  ֶׁשל  ְּתִפָּלתֹו  ֶׁשִּתְתַקֵּבל  ּוָבְטָחה 
 ְּבֶדֶר ’ָאֵמן‘.  ַאֲחָריו  ְוָעְנָתה  ִלְתִפָּלתֹו  ִהְקִׁשיָבה 
 ְלָכ ְוָגְרָמה  ְּתִפָּלתֹו  ַמֲעַלת  ֶאת  ִהְגִּדיָלה  זֹאת 

ֶׁשִּתְתַקֵּבל יֹוֵתר.

ַהֵּתבֹות:  ֶׁשָראֵׁשי  ָּבֻעְבָּדה  ִלְמצֹא  ִנָּתן   ְלָכ ֶרֶמז 
”ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה“ ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיה צ“א ַּכִּגיַמְטִרָּיה 

ֶׁשל ָאֵמן.
’ִּדְבֵרי ִיְׂשָרֵאל‘ (מֹוְדִז‘יץ) ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות

ְּבָיִמים ֵאּלּו, ֶׁשָּבֶהם ֻּכָּלנּו ְזקּוִקים ִלְׁשִמיָרה – 
ְנַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו לֹוַמר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת,

ְוָכ ִנְזֶּכה ְלִבְרַּכת: ”ַוְיִהי ַכָּנָהר ְׁשלֹוֶמ ְוִצְדָקְת ְּכַגֵּלי ַהָּים“. ָאֵמן.

ְסֻגָּלה ְנִדיָרה ּוְמֻיֶחֶדת ִלְׁשִמיָרה ֵמַרֵּבנּו ַהַּמַהְרָׁש“א ִזי“ַע
(ִנְלַּב“ע ה‘ ְּבִכְסֵלו שצ“ב)

”לּוא ִהְקַׁשְבָּת ְלִמְצוָֹתי ַוְיִהי ַכָּנָהר ְׁשלֹוֶמ ְוִצְדָקְת ְּכַגֵּלי ַהָּים...“
 (ְיַׁשְעָיהּו מח יח)

”‘ְלִמְצוָֹתי‘ ִמְּלׁשֹון ֶצֶות ַוֲחבּוָרה, ְוִיְהֶיה ֵּפרּוׁשֹו: ”לּו ִהְקַׁשְבָּת“ - ֶׁשָהִייָת ַמְמִּתין ּוַמְקִׁשיב ַלֲענֹות ָאֵמן
 ַעל ָּכל ְּבָרָכה ֶׁשִּתְׁשַמע ֵמֲחֵבְר ֶצֶות ְל ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ִיְהֶיה ְׂשָכְר ִּכְנַהר ָׁשלֹום...“

(ְלׁשֹון ַהַּמַהְרָׁש“א ח“א ְּבָרכֹות ו א)

ְוכ

ְלִמְצוָתי ִמְּלׁשֹון ֶצ
ַעל ָּכל ְּבָרכ
ֶ ְְ
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ָידּוַע  ָהָיה  ּוֵביתֹו  ֵליּבּוׁש,  ר‘  ַּבְּׁשָעִרים  ַהּנֹוָדע  ָהַעְסָקן  ָהָיה  רּוְדִניק  ְקִהַּלת  ִמִּנְכְּבֵדי 
ִּכְכֹתֶבת ִראׁשֹוָנה ַּבַּמֲעָלה ְלָכל ְיהּוִדי ִמּתֹוָׁשֵבי ּפֹוִלין ֶׁשִּנְזַקק ְלֶעְזָרה ְּבִעְנְיֵני ַמְלכּות 

ְוֶדֶר ֶאֶרץ. 
ִמֵּדי יֹום ִהִּגיַע ר‘ ֵליּבּוׁש ֵמרּוְדִניק ְלַוְרָׁשא ַהִּביָרה, ָׁשם ָיָצא ּוָבא ְּבִמְׂשְרֵדי ַהִּמְמָׁשל, 
ׂשֹוֵחַח ִעם ְּפִקיִדים ְּבִכיִרים ֶׁשִעָּמם ָהָיה ְמֻיָּדד ִמֶּׁשְּכָבר ַהָּיִמים ּוָפַעל ְּגֻדּלֹות ּוְנצּורֹות 

ְלַמַען ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל.
ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֶׁשל  ְּבנֹו  ִמּדְזִ‘יקֹוב ,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ָהְרַה“ק  ְלַרּבֹו  ָהָיה  ֶנֱאָמן  ָחִסיד 
ַנְפָּתִלי ֵמרֹוְפִׁשיץ ִזי“ַע. ְּבַחִּגים ּומֹוֲעִדים ְוַאף ִּבְסָתם ַיִּמים ֶׁשל חֹול, ָרִגיל ָהָיה ִלְפקֹד 
ֶאת ֲחֵצרֹו ֶׁשל ַרּבֹו, ִלְׁשאֹל ַּבֲעָצתֹו ּוְלִהְתָּבֵר ִמִּפיו, ּוֵבין ְלֵבין ִלְסּפֹג ֶאל ִקְרּבֹו ִמְּדָרָכיו 

ְוַהְנָהגֹוָתיו ַּבּקֶֹדׁש.
ָהָיה ֶזה ְּבַאַחת ַהְּפָעִמים ֶׁשָּבֶהן ׂשֹוֵחַח ִעם ָהַרִּבי ְּבִעְנָין ָּדחּוף ֶׁשַהְּׁשִתיָקה ָיָפה לֹו, 

ּוְלֶפַתע ’ָסָטה‘ ָהַרִּבי ִמן ַהּנֹוֵׂשא ּוִבְּקׁשֹו ְלָתֵאר ְלָפָניו ֶאת ֵסֶדר יֹומֹו.
ר‘ ֵליּבּוׁש ֻהְפַּתע, ַא ִמֵהר ְלָהִׁשיב ְּבַהְכָנָעה:

ַּפת  טֹוֵעם  ַׁשֲחִרית,  ִלְתִפַּלת  ֲאִני  ֶנֱעַמד  ַהַּׁשַחר,  ֲעלֹות  ִעם  ִמָּיד  ַּבּבֶֹקר,  ”ַהְׁשֵּכם 
ַׁשֲחִרית ּופֹוֵתַח ִּבְנִסיָעה ֲאֻרָּכה ַעד ְלַוְרָׁשא ַהִּביָרה, ָׁשם ַמֲעִביר ֲאִני ֶאת ַהּיֹום ְּבִטּפּול 

ַּבַּבָּקׁשֹות ָהַרּבֹות ַהַּמִּגיעֹות ְלֻׁשְלָחִני. ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ָׁשב ֲאִני ְלֵביִתי...“
”ּוָמה ִעם ְּתִפָּלה ְּבִמְנָין?“, ָקַטע ָהַרִּבי ֶאת ְּדָבָריו ִּבְׁשֵאָלה.

ִּבְתגּוָבה ִהְתַגְמֵּגם ר‘ ֵליּבּוׁש: ”ְּכֶׁשִעּתֹוַתי ְּבָיִדי ַמְקִּפיד ֲאִני ַעל ָּכ... אּוָלם ְּבֶדֶר ְּכָלל 
ֲאִני ֻמְכָרח ְלִהְזָּדֵרז... ֶׁשֹּלא ַאְחִמיץ ֵאיזֹו ְּפִגיָׁשה...“

ְּבֶהְחֵלִטּיּות,  ָהַרִּבי  ָאַמר  ֶׁשָּבעֹוָלם!“,  הֹון  ָּכל  ְּבַעד  ְמַוְּתִרים  ֵאין  ְּבִמְנָין  ְּתִפָּלה  ”ַעל 
ְּבִמְנָין:  ְּתִפָּלה  ַעל  יֹום  ְּבָכל  ַּתְקִּפיד   ָוֵאיָל ֶזה  ֶׁשִּמּיֹום   ַעְצְמ ַעל  ”ַקֵּבל  ְוהֹוִסיף: 

ְּבַׁשֲחִרית, ְּבִמְנָחה ְוַאף ְּבַעְרִבית, ַוֲהֵריִני ְלָבֶרְכ ְּבֶׁשַפע, ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה“.
ַהִּמְדָרׁש  ְלֵבית  ְּפָעָמיו  ֵהִחיׁש  ְוַהַּפַעם  ִמֵּביתֹו,  ֵליּבּוׁש  ר‘  ָיָצא  יֹום  ְּכִמֵּדי  ּבֶֹקר.  ָאָתא 

ַהָּסמּו, ָׁשם ִהְתַקֵּים ִמְנָין ִלְתִפַּלת ַׁשֲחִרית ִעם ָהֵנץ ַהַחָּמה. 
ְלַאַחר ַּפת ַׁשֲחִרית ּוִבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמֵהר ָלֵצאת ְלֵעֶבר ַוְרָׁשא. ְּבַהִּגיעֹו ָסר ְלִמְׂשָרדֹו ֶׁשל 
ֶאָחד ִמיִדיָדיו, ְּפִקיד ֶמְמָׁשָלה ַּבַעל ְקָׁשִרים ִעם ַאְנֵׁשי ָהֲאֻצָּלה ַהּפֹוָלִנית. ר‘ ֵליּבּוׁש 
ִּבֵּקׁש ִלְפעֹל ַּדְרּכֹו ְלַמַען טֹוָבתֹו ֶׁשל ר‘ ָּדִוד ַהַחָּיט, ְיהּוִדי ָיֵרא ְוָחֵרד ֶׁשִּבֵּקׁש ִלְזּכֹות 

ְּבִמְכָרז ַעל ַאְסָּפַקת ִּבְגֵדי ְׂשָרד ְלַאְנֵׁשי ָהֲאֻצָּלה.
ֶאָּלא ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִנְכַנס ר‘ ָּדִוד ַלִּמְׂשָרד ֶנֱאַלץ ַהַּמְזִּכיר ְלָהִׁשיב ָּפָניו ֵריָקם. ”ַצר ִלי ְלַאְכֵזב 
אֹוְת, ַא ַהָּפִקיד ָיָצא ַהּבֶֹקר ְלִסּדּוִרים ׁשֹוִנים ְוֵאינֹו ָעִתיד ָלׁשּוב ְלָכאן ַעד ָמָחר...“

ְמֻאְכָזב ָּפָנה ר‘ ֵליּבּוׁש ָלֵצאת ִמן ַהֶחֶדר, ֶאָּלא ֶׁשְּבִדּיּוק ְּבאֹותֹו ָהֶרַגע ִנְפְּתָחה ַהֶּדֶלת, 
ּוַבֶּפַתח ָעַמד א ַאֵחר ֵמַהָּפִקיד ֶׁשִעּמֹו ִּבֵּקׁש ְלִהָּפֵגׁש:

”ָיָצאִתי  ְוהֹוִסיף:  ֻמְחֶלֶטת,  ְּבַהְפָּתָעה  ַהָּפִקיד  ָׁשַאל  ְלַהִּגיַע?!“,  ָמַתי  ָיַדְעָּת  ”ֵּכיַצד 
ִמָּכאן ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר ְוִתְכַנְנִּתי ַלֲחזֹר ָמָחר ְלֵעת ֶעֶרב, ַא ִּפְתאֹום ִנְזַּכְרִּתי ֶׁשָּׁשַכְחִּתי 

ִמְסָמ ָחׁשּוב ַּבִּמְׂשָרד, ְלִפיָכ ֵהַגְחִּתי ְלָכאן ְלַכָּמה ַּדּקֹות, ְוִהְנִני ְמַמֵהר ְלַדְרִּכי“.
ְּכָידֹו  ַהָּפִקיד  ִּבְפֵני  ְוֵתֵאר  ִלְרׁשּותֹו  ֶׁשָעַמד  ַהָּקָצר  ַהְּזַמן  ֶאת  ְלַנֵּצל  ֵהיִטיב  ֵליּבּוׁש  ר‘ 
ַהּטֹוָבה ָעָליו ַעד ַּכָּמה ְּכַדאי ְלַאְנֵׁשי ָהֲאֻצָּלה ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֵׁשרּוָתיו ֶׁשל ָּדִוד ַהַחָּיט. 

ַהָּפִקיד ִהְקִׁשיב ְוִהְבִטיַח ַלֲעזֹר ּוִמָּיד ָיָצא ְלַדְרּכֹו.
”ַּכָּמה ְּגדֹוִלים ִּדְבֵרי ַצִּדיִקים“, ָאַמר ר‘ ֵליּבּוׁש ְלַעְצמֹו ְּבעֹודֹו ְמַמֵהר ַלְּפִגיָׁשה ַהָּבָאה, 
”ִהֵּנה, ִאְלָמֵלא ָהִייִתי ִמְתַּפֵּלל ַהּיֹום ְּבִמְנָין, א ָהִייִתי ַמִּגיַע ְלָכאן ָּבֶרַגע ַהָּנכֹון, ּוִמי 

יֹוֵדַע ָמַתי ָהִייִתי ּפֹוֵגׁש ֶאת ַהָּפִקיד“.
ַהְּפִגיָׁשה ַהָּבָאה נֹוֲעָדה ַלֲעסֹק ְּבִעְנָינוֹ ֶׁשל ַחִּיים, סֹוֵחר ְיהּוִדי ֵמרֹוְזְבדֹוב, ֶׁשָעַמד ִּבְפֵני 
ִמְׁשָּפט ָקֶׁשה ְּביֹוֵתר, ּתֹוָצָאה ֶׁשל ֲעִליָלה ְׁשֵפָלה ֶׁשָּבָאה ָעָליו ִמַּצד ִמְתָחָריו ַהּגֹוִיים. 
ְּבֵׁשרּוָתיו  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ִּבֵּקׁש  ֵליּבּוׁש  ֶׁשר‘  ּוֻמְמֶחה  ְמֻמָּלח  ִּדין   עֹוֵר ִהְתּגֹוֵרר  ְּבַוְרָׁשא 
ְלַהָּצַלת ר‘ ַחִּיים, ֶאָּלא ֶׁשְּלַמַען ַהְצָלַחת ָהִעְנָין ֶהֱעִדיף ֶׁשֹּלא ְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו ְיִׁשירֹות, 

ּוְלֵהָעֵזר ְּבִתוּו ר‘ ִפיֶׁשל - ְיהּוִדי ַוְרָׁשִאי ֶׁשָהָיה ְמֻיָּדד ֲעֻמקֹות ִעם אֹותֹו עֹוֵר ִּדין.
ר‘ ֵליּבּוׁש ִמֵהר ְלִכּוּון ֵּביתֹו ֶׁשל ְיִדידֹו, ַא ִהְתַאְכֵזב ִלְׁשמַֹע ִמִּפי ְּבֵני ֵּביתֹו ִּכי ר‘ ִפיֶׁשל 

ָיָצא ִמחּוץ ָלִעיר ְוא ָידּוַע ָמַתי ָיׁשּוב.
”ַהּכֹל ִּביֵדי ָׁשַמִים“, ִמְלֵמל ר‘ ֵליּבּוׁש ְּבֶטֶרם ָּפָנה ְלַסֵּדר עֹוד ֵאי ֵאּלּו ִעְנָיִנים ְּפעּוִטים 
ֶׁשּנֹוְתרּו לֹו. ָהִעְנָין ָהָיה ָּדחּוף, ְור‘ ֵליּבּוׁש ִקָּוה ְלַסְּימוֹ עֹוד ְּבאֹותֹו ַהּיֹום. ְלִפיָכ ֶטֶרם 

ָׁשב ְלֵביתֹו ִנָּסה ֶאת ַמָּזלֹו ַּבֵּׁשִנית, אּוָלם ַּגם ַּבַּפַעם ַהּזֹאת א ִנְמָצא ָהִאיׁש ְּבֵביתֹו.
”ֵאָאֵלץ ְלִהָּפֵגׁש ְּבַעְצִמי ִעם עֹוֵר ַהִּדין“, ִהְרֵהר ר‘ ֵליּבּוׁש ְּבַהְחָמָצה ּוִמֵהר ְלַדְרּכֹו. 
ִמן  ָנָטה   ְּבִהְתַחְּיבּותוֹ, ְלִפיָכ ר‘ ֵליּבּוׁש  ַמֲעָרָבה ּוִפְתאֹום ִנְזָּכר  ָנְטָתה  ַהֶּׁשֶמׁש ְּכָבר 
ַהֶּדֶר ּוָפָנה ָלֲעָיָרה ָראדֹום, ִנְכַנס ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהְּמקֹוִמי, ְוִהֵּנה מּול ֵעיָניו צֹוֶעֶדת 

ְּדמּות ֻמֶּכֶרת...
ָהָיה ֶזה א ַאֵחר ֵמר‘ ִפיֶׁשל ְיִדידֹו.

ַּכְּמֻצֶּפה:  ְוֵהִׁשיב  ִהְקִׁשיב  ִפיֶׁשל  ר‘  ָזִוית.  ְּבֶקֶרן  ְלׂשֹוֵחַח  ִהְתַיְּׁשבוּ  ַהְּתִפָּלה  ְּבִסּיּום 
 ָיכֹול ַאָּתה ִלְראֹות ֶאת ָהִעְנָין ִּכְמֻסָּדר. ְּכָבר ָמָחר ֶאָּפֵגׁש ִעם עֹוֵר ,ָהֵסר ְּדָאָגה ִמִּלְּב”

ַהִּדין ַוֲאַסֵּכם ִעּמֹו ַעל ִיּצּוג ְמֻכָּבד ְלַחִּיים ֵמרֹוְזְבדֹוב“.
ִהֵּנה ִּכי ֵכן, יֹום ֶאָחד ִּבְלַבד ְלַאַחר ֶׁשִּקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְלַהְקִּפיד ַעל ְּתִפָּלה ְּבִמְנָין ַּכֲעַצת 

ָהַרִּבי, נֹוַכח ר‘ ֵליּבּוׁש ִּכי ִמְּתִפָּלה ְּבִמְנָין ֵאין ַמְפִסיִדים. ַאְדַרָּבה – ַמְרִויִחים!
ִּתְפֶאֶרת ָאבֹות עמ' קצא

ְׁשַּתִים ֶׁשֵהן ַאְרַּבע

”ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה‘ ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו“ (כה כא)
ְוֵיׁש  ַהַּבִית.  ָזִוּיֹות  ִּבְׁשֵּתי  ִהְתַּפְּללּו  ְוִרְבָקה  ֶׁשִּיְצָחק  ַרִׁש“י,  ֵּפֵרׁש  ִאְׁשּתֹו‘  ’ְלנַֹכח  ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ֶאת 

ְלָהִבין: ִמְּפֵני ָמה ִהְתַּפֵּלל ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ְּבָזִוית ַאֶחֶרת?
ֵּבֵאר ַהטָּ“ז ְּבִסְפרֹו ’ִּדְבֵרי ָּדִוד‘: אֹותֹו ֶחֶדר ֶׁשּבֹו ִהְתַּפְּללּו ּדֹוֶמה ָהָיה ְלִמְזֵּבַח. ּוְכִפי ֶׁשַּבָּקְרָּבנֹות ֵיׁש 
 ָּכ ַאְרַּבע‘],  ֶׁשֵהן  [’ְׁשַּתִים  ַהִּמְזֵּבַח  ִצֵּדי  ַאְרַּבַעת  ְּכֶנֶגד  ֶׁשֵהן  ַהְּקָרנֹות  ִּבְׁשֵּתי  ַהָּזאֹות  ְׁשֵּתי  ְלַהּזֹות 
ִּבְתִפָּלָתם ֶׁשל ִיְצָחק ְוִרְבָקה ַהּדֹוָמה ְלָקְרָּבן, ִהְתַּפְּללּו ֵהם ִּבְׁשֵּתי ָזִוּיֹות ַהֶחֶדר ּוְבָכ ֶנְחָׁשב ָלֶהם 

ְּכִאּלּו ִהּזּו ַעל ָקְרָּבָנם ַאְרַּבע ַהָּזאֹות.

א ְלַהְזִּכיר ֵׁשם ָרָׁשע ַּבְּתִפָּלה

ַּבֵּסֶפר ’ְיִמין יֹוֵסף‘ ֵּפֵרׁש ַהָּגאֹון ַרִּבי יֹוֵסף ִׁשְמעֹונֹוִביץ, רֹאׁש ַהּׁשֹוִבי“ם ִּבירּוָׁשַלִים ִּביֵמי ַהַּמֲהִרי“ל 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר  קיטא)  (או“ח  ַאְבָרָהם‘  ַה‘ָּמֵגן  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ִאְׁשּתֹו“  ”ְלנַֹכח  ַהָּכתּוב:  ְלׁשֹון  ֶאת  ִּדיְסִקין, 
ָעַמד  ַמּדּוַע  מּוָבן   ְלִפיָכ ָאִביו.  ְוֵׁשם  ְׁשמֹו  ֶאת  ְלַהְזִּכיר   ָצִרי ֵאין  ְּבָפָניו  ַהחֹוֶלה  ַע ל  ִמְתַּפְּלִלים 
ִיְצָחק ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו ִּבְׁשַעת ְּתִפָּלתֹו, ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָרָצה ְלַהְזִּכיר ִּבְתִפָּלתֹו ֶאת ֵׁשם ְּבתּוֵאל ֲאִבי ִרְבָקה 

ֶׁשָהָיה ָרָׁשע.

ֵּכיַצד ִהְתַקְּבלּו ֶנְכֵדי ַה‘ְקֻּדַּׁשת ֵלִוי‘ ְלַראִדין?

”ַוֵּיָעֶתר לֹו ה‘“ (ָׁשם)
ִמְּפֵני ָמה ֶנְעַּתר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַּדְוָקא ִלְתִפָּלתֹו ֶׁשל ִיְצָחק? ִמְּפֵני ֶׁשֵאיָנּה ּדֹוָמה ְּתִפַּלת ַצִּדיק ֶּבן 

ָרָׁשע [ִרְבָקה] ִלְתִפָּלתֹו ֶׁשל ַצִּדיק ֶּבן ַצִּדיק [ִיְצָחק] (ַרִׁש“י).
ַמֲעֶׂשה ִּבְׁשֵני ַּבחּוִרים ְיֵרִאים ּוְׁשֵלִמים ֶׁשִּבְּקׁשּו ְלִהְתַקֵּבל ִל‘ְזַמן ֱאלּול‘ ִליִׁשיָבתֹו ֶׁשל ָמָרן ֶה‘ָחֵפץ 

ַחִּיים‘ ְּבַראִדין, ֶאָּלא ֶׁשְּבֶׁשל ַמָּצָבּה ַהַּכְלָּכִלי ֶׁשל ַהְּיִׁשיָבה ֶנֶאְלָצה ַהַהְנָהָלה ְלָהִׁשיב ְּפֵניֶהם ֵריָקם.
ְוִהְתַעְנֵין  ִחָּבה  ְּברֹב  ִקְּבָלם  ַהַּצִּדיק  ַחִּיים‘.  ֶה‘ָחֵפץ  ָמָרן  ֶׁשל  ְלַחְדרֹו  ְּפֵניֶהם  ָׂשמּו  ָלֶהם  ַּבַּצר 

ְּבקֹורֹוֵתיֶהם. ִמֶּׁשָּׁשַמע ִּכי ֶנְכֵדי ַה‘ְקֻּדַּׁשת ֵלִוי‘ ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב ֵהם, הֹוָרה ַעל ֲאָתר ְלַקְּבָלם ַלְּיִׁשיָבה.
ְּכֵעת  ָאנּו  ”עֹוְמִדים  ַחִּיים‘:  ֶה‘ָחֵפץ  ָלֶהם  ִהְסִּביר   ,ָּכ ַעל  ְוִהְתַרֲעמּו  ַהְּיִׁשיָבה  ְמַנֲהֵלי  ָּבאּו  ַּכֲאֶׁשר 
ְלַקֵּבל  ְּבָיֵדינּו  ֶׁשְּיַסְּיעּו  ִלְזֻכּיֹות  ָאנּו  ְזקּוִקים  ַּכָּמה  ַעד  ַנְפׁשֹו  ָמַרת  יֹוֵדַע  ְוֵלב  ַהִּדין,  ְיֵמי  ִלְקַראת 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ִזי“ַע,  ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ִמְּנָכָדיו  ִּבְמִחיָצֵתנּו  ֶׁשִּיְהיּו  ָחַפְצִּתי   ְלִפיָכ ְּתִפּלֹוֵתינוּ. 
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ָסֵנגֹוָרן   - ֲאִביֶהם  ֲאִבי  ֶׁשל  ְוַהּנֹוָרָאה  ַהְּגדֹוָלה  ְזכּותֹו  ִּתְתעֹוֵרר  ְּבַוַּדאי  ִעָּמנּו  ִיְתַּפְללּו 

ְוִתְפַעל ְלטֹוָבֵתנּו, ְוָכ ִנְזֶּכה ַּבִּדין“.
’ִטיב ַהּמֹוֲעִדים‘ ֱאלּול-ִּתְׁשֵרי עמ‘ רצט, ִמִּפי ַהְּגַר“ז ֶצ‘ִצ‘יק ָזָצ“ל

ִיְצָחק א ִּבֵּקׁש ַעל ַעְצמֹו

ֶהְסֵּבר נֹוָסף ַלִּסָּבה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶנְעַּתר ַּדְוָקא ִלְתִפָּלתֹו ֶׁשל ִיְצָחק ָאַמר ַה‘ְּכַתב סֹוֵפר‘ (פר‘ 
ַוֵּיֵצא):

ִיְצָחק א ִהְתַּפֵּלל ַעל ַעְצמֹו, ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע ְלַמְדֵרַגת ’ָׂשֵמַח ְּבִיּסּוִרים‘. ִאם ָּכ, ִסַּבת ְּתִפָּלתֹו ָהְיָתה 
ַרק ’ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו‘ – ֶׁשָהָיה ָקֶׁשה ְּבֵעיָניו ִלְראֹות ְּבַצֲעָרּה ֶׁשל ִרְבָקה. ָלֵכן ַּדְוָקא ְּתִפָּלתֹו ִהְתַקְּבָלה 
ִּכי ְּכָלל הּוא ְּבָיֵדינּו ֶׁש‘ַהְּמַבֵּקׁש ַרֲחִמים ַעל ֲחֵברֹו ְוהּוא ָצִרי ְלאֹותֹו ָּדָבר - הּוא ַנֲעָנה ְּתִחָּלה‘ (ב“ק 

צב א).

ַיֲעקֹב ָאַחז ְּבִמְצוֹות ֶׁשָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו

”ְוָידֹו אֶֹחֶזת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַיֲעקֹב“ (כה כו)
ָּכַתב ַה‘ְּכִלי ָיָקר‘: עֹוד ְּבֶטֶרם ֵלַדת ַיֲעקֹב ִנַּכר ַהֶהְבֵּדל ֵּבינֹו ְלֵבין ֵעָׂשו: ֵעָׂשו ִּבָּזה ֶאת ַהְּבכֹוָרה ְוָדׁש 
אֹוָתּה ַּבֲעֵקָביו ִּכי א ֶהְחִׁשיָבּה ְּבֵעיָניו ְּכָלל, ַא ַיֲעקֹב ָאַחז ֶּבָעֵקב - ַהְינּו ֶׁשָּנַתן ַּדְעּתֹו ַאף ְלִמְצוֹות 
ֶׁשִּנְראֹות ְּכַקּלֹות. ְוָאֵכן, ֵמָאז ְוַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ִנְלָחם ַהָּׂשָטן ְּבַיֲעקֹב ּוְמַנֶּסה ְלַהְחִליׁש ֶאת ֲאִחיָזתֹו 

ְּבאֹוָתן ִמְצוֹות ֶׁשָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו.
ְוִהֵּנה ְּכָבר ָּכַתב ָה‘ָרַמ“ע ִמָּפאנוֹ‘ (ַמֲאָמר ’ִחּקּור ַהִּדין‘ ב טו) ֶׁשּסֹוד ַהְנָהָגתֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ִנְרָמז ִּבְׁשמֹו ֶׁשהּוא 
ְּבִגיַמְטִרָּיה קפ“ב – ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ְׁשֵּתי ְּפָעִמים ’ָאֵמן‘. ַוֲהֵרי ַהְּדָבִרים ְמִאיִרים: ִמְצָוה זֹו, ַלְמרֹות 
ֵׁשם  ְוֶׁשַעל  ַּבֲעֵקָביו,  ָּדׁש  ֶׁשָאָדם  ’ַקּלֹות‘  ִמְצוֹות  ְּבאֹוָתן  ְלִהָּכֵלל  ְיכֹוָלה  ְּבַוַּדאי  ָהַרָּבה,  ֲחִׁשיבּוָתּה 

ְּדֵבקּותֹו ָּבֶהן ִנְקָרא ְׁשמֹו ֶׁשל ָאִבינּו ’ַיֲעקֹב‘.

ֵמַאֲהַבת ֵעָׂשו ִלֵּמד ִיְצָחק ָסֵנגֹוְרָיה ַעל ִיְׂשָרֵאל

”ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָׂשו ִּכי ַצִיד ְּבִפיו“ (כה כח)
ַרִּבים ָּתְמהּו: ֵּכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשַּצִּדיק ְּכִיְצָחק ָאִבינּו ָטָעה ְוא ָעַמד ַעל ִטיב ְּבנֹו?

ַהַּצִּדיק ַרִּבי ַפייֶּבל ִמְּבָראְדִׁשין ֵּבֵאר זֹאת ַעל ִּפי ַמֲעֶׂשה:
”ְלמֹוִרי ְוַרִּבי ַּבַעל ’ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים‘ ָהָיה ֵּבן ֶׁשָּסָטה ִמֶּדֶר ַהָּיָׁשר ּוְבָכל זֹאת ֵקְרבֹו ָאִביו, ּוְבָכל ּבֶֹקר 
ָהָיה ַמְקִּדים ְּתִפָּלה ִלְתִפָּלתֹו, ְוכֹה ָהָיה ְמַבֵּקׁש: ’ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם ַהֵּבט ָנא ַּבֲאֶׁשר ָאֹנִכי עֹוֶׂשה ִעם 
ְּבִני ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו הֹוֵל ְּבֶדֶר ָּתִמים... ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ַרק ָּבָׂשר ָוָדם, ּוִמּכֹל ֶׁשֵּכן ַאָּתה הּוא ָאִבינּו 
ָאב ָהַרֲחָמן טֹוב ּוֵמיִטיב ְוַרב ֶחֶסד, ְּבַוַּדאי ָראּוי ְוָהגּון ְלִהְתַנֵהג ֵּכן ִעם ָּבֶני ִיְׂשָרֵאל, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַחס 

“...ְוָׁשלֹום ֵאיָנם עֹוִׂשים ְרצֹוְנ
ַעם  ַעל  ְזכּות  ְלַלֵּמד  לֹו  ֶׁשִאְפְׁשָרה  ִהיא  ֵעָׂשו  ֶאת  ִיְצָחק  ַאֲהַבת  ֵהיֵטב:  ַהְּדָבִרים  ִיְתָּבֲארּו  ֵמַעָּתה, 
ִיְׂשָרֵאל, ְוָכ ִנְרָמז ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: ”ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָׂשו ִּכי ַצִיד ְּבִפיו“, ְּכלֹוַמר ִּבְזכּות ַאֲהָבתֹו 
מּוָבא  ב)  (פט  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת  ְוָאֵכן  ִיְׂשָרֵאל.  ַעל  ְזכּות  ְלִלּמּוד  ְּבִפיו  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ִיְצָחק  יּוַכל  ְלֵעָׂשו 
ֶׁשִהְצִליַח  ָאִבינּו  ִיְצָחק  ַּדְוָקא  ֶזה  ָהָיה  ָחְטאּו,  ֶׁשְּבֵניֶהם  ָלָאבֹות  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר  ֶׁשַּכֲאֶׁשר 

ְלַלֵּמד ֲעֵליֶהם ָסֵנגֹוְרָיה.
’ִּדְבֵרי ֵמִאיר‘

ְּבכַֹח ְּתִפָּלה ְּבַכָּוָנה ְמַנֵּצַח ַיֲעקֹב ֶאת ֵעָׂשו

”ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו“ (כז כב)
ַרק  ִמְתַּפֵּלל  ְּכֶׁשַּיֲעקֹב   - ַיֲעקֹב“  קֹול  ”ַהּקֹל  ַאְיְּבִׁשיץ:  ְיהֹוָנָתן  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ִמָּכאן  ָלַמד  מּוָסר   ְּבֶדֶר

ְּבקֹולֹו ּוְלא ַּכָּוַנת ַהֵּלב, ֲאַזי ”ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו“ - ֵאין הּוא ָיכֹול ְלַנֵּצַח ֶאת ֵעָׂשו ִּבְתִפָּלתֹו.
’ַיֲערֹות ְּדַבׁש‘ ח“א ְּדרּוׁש ג

ֶרֶמז ִלְתִפַּלת ’ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה‘

ָּדַרׁש ַה‘ֶּצַמח ֶצֶדק‘: ִמְּפֵני ָמה ”ַהּקֹל“ ָהִראׁשֹון ִנְכָּתב ִּבְכִתיב ָחֵסר ְוַהֵּׁשִני ִּבְכִתיב ָמֵלא?
ִמָּכאן ֶרֶמז ִלְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ֶׁשִּבְתִחָּלה ֶנֱאֶמֶרת ְּבַלַחׁש [ִּבְבִחיַנת ’הַקֹּל‘] ּוְלַאַחר ִמֵּכן חֹוֵזר 

ַהָּׁש“ץ ַעל ַהְּתִפָּלה ְּבקֹול.
’אֹור ּתֹוָרה‘ ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
ִמְּתִפָּלה ְּבִמְנָין א ַמְפִסיִדים!

ני ַמעּפְ
ְׁשַּתִים

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
 ּבִמְנָין ּלה

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


