
ב  ׁשֶ ת ַוּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
ַּבָּקָׁשה ְּתִמיִדית - ְסֻגָּלה ְלַהְצָלָחה

ִמַּׁשַחר ַיְלדּוֵתנּו ֻמְרָּגִלים ָאנּו ְלַהְקִּדים ְּתִפָּלה ְּבבֹוֵאנּו ְלַהְחִליט ַהְחָלָטה ֲחׁשּוָבה, ְלַבֵּצַע 
ְּפֻעָּלה ֲהַרת ּגֹוָרל, ְלַקֵּבל ִטּפּול ְרפּוִאי, ַחס ְוָׁשלֹום, ְוַכּיֹוֵצא ָּבֵאּלּו. ְּדָבִרים ַהּפֹוְגִׁשים ָּכל 

ֶאָחד ְוֶאָחד ְּבַמֲהַל ַחָּייו.

ַא א ַהּכֹל יֹוְדִעים ֶאל ָנכֹון ִּכי ָּכל ָּדָבר ָקָטן ְוָגדֹול ָּתלּוי ִּבְתִפָּלה, ְוִכי ַאל ָלנּו ְלִהָּמַנע 
ִמְּלַבֵּקׁש ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ֶעְזָרתֹו ִמּקֶֹדׁש, ַאף ַעל ַהְּפָרִטים ַהְּקַטִּנים ְּביֹוֵתר ְּבַחֵּיינּו.

ְיסֹוד ָחׁשּוב ֶזה ָהָיה ֵנר ְלַרְגָליו ֶׁשל יֹוֵסף ַהַּצִּדיק, ַּכֶּנֱאָמר ְּבָפָרָׁשֵתנּו (לט ג): ”ַוַּיְרא ֲאדָֹניו ִּכי 
ה‘ ִאּתֹו“. ּוְכָבר ָּתְמהּו ֲחָז“ל ַּבִּמְדָרׁש (ַּתְנחּוָמא ַוֵּיֶׁשב ח): ְוִכי ָרָאה ּפֹוִטיַפר ָהָרָׁשע ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ִעּמֹו? ּוֵבֲארּו: ֶאָּלא, ֶׁשֹּלא ָהָיה ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָמׁש ִמִּפיו! ֶׁשְּבָכל 
ַּפַעם ֶׁשִּנְכָנס יֹוֵסף ְלַׁשֵּמׁש ֶאת ּפֹוִטיַפר ָהָיה ְמַבֵּקׁש: ”ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ַאָּתה הּוא ִּבְטחֹוִני, 
ַאָּתה הּוא ַּפְטרֹוִני, ִּתְּתֵנִני ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְּבֵעיֶני ּוְבֵעיֵני ָּכל רֹוַאי, ּוְבֵעיֵני ּפֹוִטיַפר 
ָהְיָתה  זֹו  ִּכי  כג)  ְּפָרִטית  ַהְׁשָּגָחה  ֱאמּוִנים‘  (’ׁשֹוֵמר  רֹאָטה  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ּוֵבֵאר  ֲאדֹוִני“, 
ָׁשַמִים  ֵׁשם  ָהָיה  ֶׁשֹּלא   ָּכ ָּדָבר,  ָּכל  ַעל  ַלה‘  ּוְלהֹודֹות  ֵמה‘  ְלַבֵּקׁש  ַהַּצִּדיק  יֹוֵסף  ֲעבֹוַדת 

ִנְפָסק ִמִּפיו ְלעֹוָלם, ְוָלֵכן ָהָיה ה‘ ַמְצִליַח ְּבָידֹו.

מֹוִסיף ּוְמָבֵאר ַה‘ּׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים‘ ֶאת ַהֶּלַקח ֶׁשָעֵלינּו ִלְלֹמד 
ִמָּכ: ”ְוָידּוַע ִּכי ַּדְרֵכי ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה, א ַעל ַהְּפָרט ְלַבּדֹו 
ָיָצא, ַרק ַעל ַהְּכָלל ֻּכּלֹו ָיָצא. ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ַּדְרֵכי ה‘, ִּכי ִמי 
ֶׁשֵּׁשם ָׁשַמִים ָׁשגּור ְּבִפיו ָּתִמיד, ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ָּכל ָּדָבר ָקָטן 
ְוָגדֹול ּוְלהֹודֹות ַלה‘ ַעל ָּכל ָּדָבר ְוָדָבר, ָאז ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ַמְצִליַח ְּבָידֹו ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר הּוא עֹוֶׂשה“.

”ֵעיֵני כֹל ֵאֶלי ְיַׂשֵּברּו“ 

ָאַמר:  ַרב  ’ַמְבֶעה‘?  ”ַמאי  ָאְמרּו  ב)  (ג  ַקָּמא  ָּבָבא  ְּבַמֶּסֶכת 
ְּבָעיּו‘  ִּתְבָעיּון  ’ִאם  יב):  כא  (ְיַׁשְעָיה  ִּדְכִתיב  ָאָדם,  ֶזה   - ַמְבֶעה 
ֶׁשָהָאָדם  ַהְּגָמָרא  ִמִּדְבֵרי  ָלַמְדנּו  ַּבָּקָׁשה]“.  ְלׁשֹון  [”ְּבָעיּו“ 
ְמֻכֶּנה ִּבְלׁשֹון ַהִּמְׁשָנה ’ַמְבֶעה‘, ַעל ֵׁשם ּכַֹח ַהְּתִפָּלה ַהְּמֻיָחד 
לֹו. ְוָהָיה אֹוֵמר ַהַּמְׁשִּגיַח ַהְּגַה“צ ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ֱאִליֶעֶזר ֶּדְסֶלר 
ַעל  ִלְלֹמד  נּוַכל  ִמָּכאן  ִּכי  ָזָצ“ל,  ִמֶּקעֶלם  ַהַּסָּבא  ַרּבֹו  ְּבֵׁשם 
ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ַהְּתִפָּלה, ֶׁשֲהא ָּכל ַמהּות ָהָאָדם ִנְקֵראת ַעל 

ֵׁשם ַהְּתִפָּלה ֶׁשהּוא נֹוֵׂשא ְּבִפיו (’ִמְכָּתב ֵמֵאִלָּיהּו‘ ח“ג ַעּמּוד 68).

ְוֵיׁש ֶׁשֵהִביאּו ְלָכ ֶרֶמז ִמָּכ ֶׁשִּמן ָהאֹוִתּיֹות ַהַּמְרִּכיבֹות ֶאת 
ַהִּמָּלה ’ָאָדם‘ ְּבִמּלּוָאּה [=ָאֶל“ף ָּדֶל“ת ֵמ“ם] עֹולֹות ַהִּמִּלים 

’ָאָדם ִמְתַּפֵּלל‘ (’אֹוִתּיֹות ָהָאֶלף ֵּבית‘ אֹות ָאֶלף).

ְמַחֵּיב  ֶׁשַהָּדָבר  ֲהֵרי  ְּתִפָּלתֹו,  ִהיא  ָהָאָדם  ֶׁשל  ַמהּותֹו  ִאם 
אֹוָתנּו ַעד ְמֹאד, ָלַדַעת ִּכי ַעל ָּכל ָּדָבר ָקָטן ְוָגדֹול ָעֵלינּו 
ְּבָיֵדינּו  ְיַסֵּיַע  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ּוְלַיֵחל  ְּתִפָּלה  ָלֵׂשאת 

ְלהֹוִציאֹו ִמן ַהֹּכַח ֶאל ַהֹּפַעל.

ְּבַכָּמה  ֶׁשָּמָצאנּו  ְּכִפי  ֲחָז“ל,  ֶׁשל  ַהְנָהָגָתם  ָהְיָתה  זֹו 
ְּדָבִרים  ַעל  ֲחָכִמים  ֶׁשִּתְּקנּו  ְּתִפּלֹות  ַּבַּׁש“ס  ְמקֹומֹות  ְוַכָּמה 

’ִׁשְגָרִתִּיים‘ ּוְפׁשּוִטים, ְּכגֹון ַהִּנְכָנס ִלְמֹּדד ֶאת ָּגְרנֹו (ַּתֲעִנית ח ב), ַהִּנְכָנס ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש 
(ְּבָרכֹות ֹּכַח ב), ַהִּנְכָנס ְלֵבית ַהֶּמְרָחץ (ְּבָרכֹות ס א) ְועֹוד ָּכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה ֻּדְגָמאֹות ַרּבֹות.

ְוֶׁשָּכל  ִלְכלּום  ַזַּכאי  הּוא  ֵאין  ְוִׂשְכלֹו  ֹּכחֹו  ִמַּצד  ִּכי  ְּבַהָּכָרתֹו  ָהָאָדם  ֶׁשַּיְפִנים  ְּכָכל  ִּכי 
ַחָּייו ָּתלּוי הּוא ַא ְוַרק ְּבִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָּכ ִיְתַרֵּגל ְלַבֵּקׁש ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַאף 
ַעל ְּדָבִרים ַהִּנְרִאים ְקַטִּנים, ִמּׁשּום ֶׁשֵאין ָּדָבר ָּבעֹוָלם ֶׁשָּיכֹול ְלִהְתַנֵהל ְּבא ִסַּיְעָּתא 

ִדְׁשַמָּיא (’ְמַבֵּׂשר טֹוב‘, ִעְקְבָתא ִּדְמִׁשיָחא פ“ה אֹות ב).

ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם

עֹוד ָמִצינּו ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות כא א): ”ַהְלַואי ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ָאָדם ָּכל ַהּיֹום ֻּכּלֹו“, ְוָתַמּה ַעל 
ָּכ ַה‘ֵּבן ִאיׁש ַחי‘ (’ְּבָנָיהּו‘ ְּבָרכֹות ו א): ֲהִיָּתֵכן לֹוַמר ַּכָּדָבר ַהֶּזה? ֲהֵרי ִמְּלַבד ַהְּתִפָּלה ֵיׁש ִחּיּוִבים 
נֹוָסִפים ַהֻּמָּטִלים ַעל ָהָאָדם ְּבָכל יֹום ְּכִלּמּוד ּתֹוָרה ּוְכִקּיּום ִמְצוֹות, ֵּכיַצד ֵאפֹוא ִנָּתן ְלַיֵחל 

ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ָהָאָדם ָּכל ַהּיֹום ֻּכּלֹו?

ָהָאָדם  חֹוַבת  ַעל  ְלַלְּמֵדנּו  ֶאָּלא  ַהָּפׁשּוט,  ְּבמּוָבָנּה  ַלְּתִפָּלה  ֲחָז“ל  ַּכָּוַנת  ֵאין  ְּבַוַּדאי  ּוֵבֵאר: 
ִלְהיֹות ְּבֶמֶׁש ָּכל ַהּיֹום ְּבַמָּצב ֶׁשל ’ְּתִפָּלה‘. ְּכגֹון ַּבַעל ְמָלאָכה ַהֵּמִכין ְּכִלי, ַאל א ִלְבטַֹח 
ְּבַעְצמֹו ֶׁשֵּכיָון ֶׁשְּבֶדֶר ַהֶּטַבע ֲעִתיָדה ְמֶלאֶכת ַהְּכִלי ְלִהָּגֵמר, ֲהֵרי ְּכִאּלּו הּוא ְּכָבר ָּגמּור 
ּומּוָכן. ֶאָּלא ַיֲחׁשֹב ְּבִלּבֹו ֶׁשִאְלָמֵלא ִיֵּתן לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּכַֹח ְוַחּיּות א ִיְהֶיה ְּבָידֹו 

ַלֲעׂשֹות ְמאּוָמה, ְוַרק ְּבֶעְזָרתֹו ִיְתָּבַר ַיְצִליַח ְלַהְׁשִלים ֶאת ַהְּכִלי.

ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ֶׁשִּיֵּתן  ַהֵחֶפץ,  ֲעִׂשַּית  ְּכֵדי   ּתֹו ֲאִפּלּו  ֶרַגע,  ְּבָכל  ְלִהְתַּפֵּלל  ָהָאָדם  ַעל   ְלִפיָכ
ָּברּו הּוא ִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ְלַהְׁשִלימֹו ִּכְרצֹונֹו. ְוַהְּדָבִרים ֲאמּוִרים 
ִמְּלָבבֹו  ְּתִפָּלה  ָהָאָדם   ַֹיְחׂש א  ְלעֹוָלם  ַהַחִּיים:  ִעְנְיֵני  ְּבָכל 
ּוִמְּׂשָפָתיו, ַוֲאִפילּו רֹוֶאה ֶׁשַהּכֹל מּוָכן ּוְמֻתָּקן ְלָפָניו, א ֶיְחַּדל 

ִמְּלַבֵּקׁש ֶׁשָהִעְנָין ִיָּגֵמר ְּבַהְצָלָחה.

ְוֵכן ָּכַתב ַהְּׁשָל“ה (’ַׁשַער ָהאֹוִתּיֹות‘ אֹות א‘) ֶׁשַּיְרִּגיל ָהָאָדם ֶאת ַעְצמֹו 
לֹוַמר ִלְפֵני ָּכל ַמֲעֶׂשה: ’ִאם ִיְרֶצה ה‘‘ ּו‘ְבֶעְזַרת ה‘‘, ְוָכ ִיְזֶּכה 
”ַרּבֹות  כא):  יט  (ִמְׁשֵלי  ַהָּכתּוב  ִמן  הּוא   ְלָכ ְוָהֶרֶמז  ְלַהְצָלָחה, 
ָראֵׁשי  ’ִהיא‘   - ָתקּום“  ִהיא  ה‘  ַוֲעַצת  ִאיׁש  ְּבֶלב  ַמֲחָׁשבֹות 

ֵּתבֹות: ’ִאם ִיְרֶצה ה‘‘.

ַמּדּוַע ִנְמַנע ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ִמַּלֲעלֹות ָלָאֶרץ

ְּתִפַּלת  ְלַאַחר  ַהַּׁשָּבתֹות,  ְּבַאַחת  ַראִדין:  ָּבִעיר  ָהָיה  ַמֲעֶׂשה 
ֶׁשְּבִעירֹו  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְלִביַמת  ַחִּיים‘  ֶה‘ָחֵפץ  ִנַּגׁש  ַהִּמְנָחה, 
ֲאִני  ִמְתַעֵּתד  ָמָחר  ְוַרּבֹוַתי!  ”מֹוַרי  ְוֵעָדה:  ַעם  ֳקָבל  ְוִהְכִריז 
ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, ְוִהְנִני ְמַבֵּקׁש ְלִהָּפֵרד ִמָּכל ֶאָחד ִמֶּכם 

ְּבִבְרַּכת ָׁשלֹום“.

ְּדַבר ָמה ִּבְדָבָריו ָּגַרם ְלַרִּבים ִמָּבֵאי ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְלָהִרים ַּגָּבה, 
ְׁשֵּתי  אֹוָתן  ֶאת  ִּבְדָבָריו  ִצֵּין  א  ַחִּיים‘  ֶׁשֶה‘ָחֵפץ  ֵאַרע  ֵּכיַצד 

ִמִּלים ֶׁשְּׁשגּורֹות ָהיּו ָּתִמיד ְּבִפיו: ’ְּבֶעְזַרת ה‘‘?!

ָחְלָתה  ִּפְתאֹום  ְּכֶׁשְּבֶפַתע  ַהַּתֲעלּוָמה,  ִהְתָּבְרָרה  ְלָמֳחָרת 
ֶנֱאַלץ   ִמָּכ ּוְכתֹוָצָאה  ַחִּיים‘,  ֶה‘ָחֵפץ  ֶׁשל  ַרְעָיתֹו  ָהַרָּבִנית, 
ִלְדחֹות ֶאת ַהְּנִסיָעה ַעד ֶׁשַּתְבִריא. ֶאָּלא ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשְּכָבר ִנְרֶאה 
ָהָיה ֶׁשָּׁשָבה ְלֵאיָתָנּה, ִהְתַעְרֲעָרה ְּבִריאּותֹו ֶׁשל ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ 
 ,ַהֶּדֶר ְּבִטְלטּוֵלי  ַלֲעמֹד  ּגּופֹו  ְמֻסָּגל  ָהָיה  א  ׁשּוב  ַעְצמֹו. 
ַקִּדיָׁשא  ַהַּסָּבא  ִהְצִליַח  א  ָהַעז  ְרצֹונֹו  ַלְמרֹות  ֶׁשְּלַבּסֹוף,   ָּכ

ְלַהְגִׁשים ֶאת ְמֻבָּקׁשֹו ְוַלֲעלֹות ָלָאֶרץ.

ֶאת ַהִּסּפּור ְלֵעיל ִסְּפָרה ָהַרָּבִנית ֶמְלָצר ְלֶנְכָּדּה, ְּכֶׁשִּלְקַראת ִסּיּום ְּדָבֶריָה ִהְתָעֵרב ְלֶפַתע 
ָהִעָּקר  ”ֶאת  ְוָאַמר:  ֵמַחְדרֹו  ָיָצא  הּוא  ּכֹחֹוָתיו  ִּבְׁשֵאִרית  ַזְלָמן.  ִאיֶסר  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ַהַּסָּבא, 
ְקַטָּנה  ְּפֻעָּלה  ִלְפֵני  ַאף  ה‘‘,  ’ְּבֶעְזַרת  לֹוַמר  ָּתִמיד  ָנַהג  ַחִּיים‘  ֶה‘ָחֵפץ  ְלַהְדִּגיׁש:  ָׁשַכְחְּת 
ִּכיִציָאה ַלֶחֶדר ַהָּסמּו ָהָיה אֹוֵמר: ’ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִהְנִני הֹוֵל ַלֶחֶדר ַהֵּׁשִני‘“ (’אֹוְצרֹות ַהּתֹוָרה‘).

ַאָּנא ִמַּזְרָעא ְּדיֹוֵסף
”ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָּכל ָּבָניו ִּכי ֶבן ְזֻקִנים הּוא 

לֹו“ (לז ג)

ִּכי  ֶרֶמז  ’ָאֵמן‘,  ֵהם  הּוא“  ְזֻקִנים  ”ֶבן  ַהֵּתבֹות  סֹוֵפי 
ְוֵיׁש  ’ָאֵמן‘.  ְּבסֹוד  ִהּנֹו  ַהַּצִּדיק  יֹוֵסף  ֶׁשל  ָׁשְרׁשֹו 
ַּבֲחלֹומֹו  ִלְראֹות  יֹוֵסף  ָזָכה  ַּגם   ְלִפיָכ ִּכי  לֹוַמר 
(לז  ִנָּצָבה“  ְוַגם  ֲאֻלָּמִתי  ָקָמה  ”ְוִהֵּנה  ַהִחָּזיֹון:  ֶאת 
ֲעִנַּית  ְזכּות  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  ’ִאֵּלם‘,  ִמְּלׁשֹון  ’ֲאֻלָּמִתי‘  ז), 
ַהַּמְׁשִתיָקה  ִהיא  יֹוֵסף,  ֶׁשל  ּכֹחֹו  סֹוד  ֶׁשִהיא  ָאֵמן 

ֶאת ַהְּמַקְטְרִגים.

ּוְרֵאה ֶזה ֶּפֶלא, ִּכי ְּבָׁשָעה ֶׁשּנֹוַלד יֹוֵסף ָהָיה ַיֲעקֹב 
ָאִבינּו ֶּבן צ“א - ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ’ָאֵמן‘.

ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות ַוֵּיֶׁשב ְלז ז אֶֹפן לה 

ֶׁשָּמִצינּו  ְלָמה  ָוֶפַרח  ְּכַכְפּתֹור  ּתֹוֲאִמים  ְוַהְּדָבִרים 
ִהֵּדר  יֹוָחָנן  ֶׁשַרִּבי  יֹוָחָנן)  ַרִּבי   ֵעֶר) ַהּדֹורֹות‘  ְּב‘ֵסֶדר 
הּוָבא  א)  כ  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא   ּוֵמִאיָד ָאֵמן,  ַּבֲעִנַּית 
ֶׁשַרִּבי יֹוָחָנן ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו: ”ָאָּנא ִמַּזְרָעא ְּדיֹוֵסף 
ַּבֲעִנַּית  ְלַהֵּדר  ָיֶאה  יֹוֵסף  ֶׁשל  ְלַזְרעֹו  ִּכי  ָקָאִתיָנא“, 

ָאֵמן.
ַאְרצֹות ַהָּׁשלֹום ְּבָרכֹות כ א

ה, ֵעת ָזִכינּו  יֵמי ַהֲחֻנּכָ ּבִ
ִלְגּבֹר ַעל ַמְלכּות ָיָון, 
ת ָאֵמן  ֲעִנּיַ ק ּבַ ִנְתַחּזֵ

ַמת ַהּבֶֹקר  ּכָ ֵהֵחל ֵמַהׁשְ
ַחר ְוָכְך  ַ ִבְרכֹות ַהּשׁ ּבְ

ּלֹו, ּוְבָכְך  ְלאֶֹרְך ַהּיֹום ּכֻ
ַנְכִריז ַעל ֱאמּוָנֵתנּו 

בֹוֵרא ָהעֹוָלם.  ָהֵאיָתָנה ּבְ

אלֹוֵקינּו'  ת 'ֵאין ּכֵ ִפּלַ ּתְ
ַמְתִחיָלה ְלִפי ֵסֶדר אֹוִתּיֹות 'ָאֵמן':
אלֹוֵקינּו אלֹוֵקינּו… ִמי ּכֵ ֵאין ּכֵ

נֹוֶדה ֵלאלֵֹקינּו
ְבָרָכה: ֶמת ּבִ ּיֶ ּוִמְסּתַ

ה הּוא ֱאלֵֹקינּו רּוְך ֱאלֵֹקינּו ַאּתָ ּבָ
ְזַמן ַמְלכּות ָיָון  ּבִ ִמְדָרׁש ָקדּום ׁשֶ מּוָבא ּבְ
ּלֹא ַלֲענֹות ָאֵמן, ָרֵאל ׁשֶ ָוִנים ַעל ִיׂשְ ְזרּו ַהּיְ ּגָ

ח ּתֹוַרת  ּכַ ּתַ ׁשְ ּלֹא ּתִ  ּוְכֵדי ׁשֶ
ָרֵאל ׂשְ ת ָאֵמן ִמּיִ ֲעִנּיַ

ה זֹו. ִפּלָ נּו ֲחָכִמים ּתְ ּקְ  ּתִ
יָמן ם ַמֲהִר"י ָוָנה ֵמַחְכֵמי ּתֵ ׁשֵ ה' ּבְ 'ַמאי ֲחֻנּכָ
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ֶאת ַהִּסּפּור ֶׁשְּלָפֵנינּו ָרִגיל ָהָיה ְלַסֵּפר ַהָּגאֹון ַרִּבי ַיֲעקֹב ַנְיָמן ָזָצ“ל, ְמַיֵּסד ְורֹאׁש ְיִׁשיַבת 
ָׁשָנה  ִמיֵדי  ֶׁשִהְתַאְּספּו  ְלדֹורֹוֶתיָה  ַהְּיִׁשיָבה  ּבֹוְגֵרי  ִּבְפֵני  ִּתְקָוה,  ְּבֶפַתח  ִיְׂשָרֵאל‘  ’אֹור 

ַלֲחסֹות ְּבֵצל ֲאִביֶהם ְורֹוָעם.

ְּבֵעת ֶׁשֵּתֵאר ֶאת ַהָּיִמים ַהָּקִׁשים ֶׁשָהיּו ְמַנת ֶחְלקֹו ְּבַיְלדּותֹו, ָהיּו ֵעיָניו ֶׁשל רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה 
זֹוְלגֹות ְּדָמעֹות ְלא ֲהפּוָגה. א ַקל ָהָיה לֹו ְלִהָּזֵכר ְּבאֹוָתם ָיִמים ְרחֹוִקים, ַא ָחׁשּוב ָהָיה 
לֹו ְלַהֲעִביר ֶאת ַהְּדָבִרים ַלּדֹור ַהָּצִעיר, ְלַמַען ִיְהיּו ְלמֹוֵפת ּוְלֻדְגָמה ִּכי ְּבֶאְמָצעּות ּכֹחֹות 

ֶנֶפׁש, ַמֲאָבק ּוְתִפָּלה - רֹוִאים ְלַבּסֹוף ִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא.

*   *   * 

ֵמָהֲעָיָרה  ַנְיָמן  ַיֲעקֹב  ַהַּנַער  ִנְׁשַלח  ּוְכָבר  ֶעְׂשֵרה  ַאְרַּבע  לֹו  ָמְלאּו  ֶטֶרם 
אֹוְסְטרֹוַלְנֶקה ַהְּשׁכּוָחה ִליִׁשיַבת לֹוְמָז‘א ַהַּמֲעִטיָרה, ָׁשם ָעִתיד ָהָיה ַלֲעׂשֹות ֶאת ְׁשלֹוׁש 
ֶעְׂשֵרה ַהָּׁשִנים ַהָּבאֹות ְּבִצָּלם ֶׁשל ָראֵׁשי ַהְּיִׁשיָבה ַהְּגאֹוִנים ַרִּבי ְיִחיֵאל ָמְרְּדַכי ּגֹוְרדֹון 

ְוַרִּבי מֶֹׁשה רֹוֶזְנְׁשֵטיין ָזָצ“ל.

ִאיׁש א ִלָּוהּו ְלַתֲחַנת ָהַרֶּכֶבת. ֶזה ִמְּכָבר ִהְתַיֵּתם ַהַּנַער ֵמָאִביו ּוֵמִאּמֹו ְוָכֵעת נֹוַתר הּוא 
ְלַבּדֹו ָּבעֹוָלם, ְלא ַמְׁשֵען ּוַמְׁשֵעָנה.

ֶהָעֵרב ְוַהַּמְרִּגיַע.  ַהּתֹוָרה  ָׁשַקע ְּבִלּמּוד  ַהִּמְדָרׁש ּוְכָבר  ִמְפַּתן ֵּבית  ַא ָּדְרכּו ַרְגָליו ַעל 
ְּבֶמֶׁש ָּכל ְימֹות ַהָּׁשבּוַע א ָחׁש ָּכל ָּכ ִּבְבִדידּותֹו. ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ָהֲעֵרִבים ְוַהְּמֻתִּקים 

ָנֲעמּו לֹו יֹוֵתר ִמּכֹל, ְוַדֵּפי ַהְּגָמָרא ָהְפכּו ִליִדיָדיו ַהּטֹוִבים ְּביֹוֵתר.

*

 ָהָראִׁשית ֶׁשָעְבָרה ְּבָסמּו יֹום ִׁשִּׁשי ָהָיה ֵמֵעין ַחג ַּבֲעבּור ְּבֵני ַהְּיִׁשיָבה. ְּבׁשּוֵלי ַהֶּדֶר
ָהַרּבֹות  ָהֲעָגלֹות  ֶאת  ְּבֵעיֵניֶהם  סֹוְקִרים  ְּכֶׁשֵהם  ַרִּבים,  ַּבחּוִרים  ָהיּו  עֹוְמִדים  ַלְּיִׁשיָבה 
ֶׁשָחצּו ֶאת ַהֶּדֶר. ִמַּפַעם ְלַפַעם ֶנֶעְצָרה ָהֲעָגָלה, ְוָהֶעְגלֹון ָּפַרק ִמּתֹוָכּה ֲחִביָלה ִאיִׁשית 

ַּבֲעבּור ֶאָחד אֹו ַּכָּמה ֵמַהַּבחּוִרים.

ְּפָעִמים  ַמֲאֶפה,  ְּדַבר  אֹו  ַּפְׁשִטיָדה  ֵהִכילּו  ְּפָעִמים  ָידּוַע,  ָהָיה  א  ַהֲחִבילֹות  ֶׁשל  ָּתְכָנן 
ֶהֱעִבירּו  ֶׁשֻּכָּלן   - ֶׁשָּבֶהן  ַהָּׁשֶוה  ַהַּצד  ַיַחד.  ַּגם  ְׁשֵניֶהם  ּוְפָעִמים  ְלַהְחָלָפה  ְּבָגִדים 
ִלְמַקְּבֵליֶהן רּוַח ֲחִמיָמה ֵמַהַּבִית ָהָרחֹוק, ְלַצד ִמִּלים ַחּמֹות ּוְבָרכֹות ֶׁשִּנְרְׁשמּו ִּבְקִפיָדה 

ִּבְכַתב ָיד ִאָּמִהי רֹוֵעד ּוִמְתַּגְעֵּגַע.

ְּבֵני ַהַּמָּזל ְּכמֹו ֵאּלּו ֶׁשָּבאּו ִמָּבִּתים ֲעִׁשיִרים ָהיּו ְמַקְּבִלים ֲחִביָלה ֲחָדָׁשה ְּבָכל ָׁשבּוַע, 
ַּפַעם  ַרק  ֲחִביָלָתם  ֶאת  ֶׁשִּקְּבלּו  ָּכֵאּלּו  ַּגם  ְוָהיּו  ִּבְׁשבּוַעִים,  ַּפַעם  ְמַקְּבִלים  ָהיּו  ֲאֵחִרים 

ְּבחֶֹדׁש.

יֹוֵצא ִמן ַהְּכָלל ָהָיה ַהַּנַער ַהַּמְתִמיד ַיֲעקֹב אֹוְסְטרֹוַלְנֶקר. הּוא – ֵמעֹוָלם א ָזָכה ְלַקֵּבל 
ֲחִביָלה ִמן ַהַּבִית. ְּבָׁשָעה ֶׁשָהֲעָגָלה ָעְבָרה ָהָיה ָספּון ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ָהֵריק ְוָהָגה ַּבּתֹוָרה. 
ָידַֹע ָיַדע ֵהיֵטב ִּכי ֵאין לֹו ְלָמה ְלַצּפֹות, ִאיׁש ֵאינֹו ָאמּור ִלְׁשַח לֹו ֲחִביָלה ֱהיֹות ֶׁשֵאין 

לֹו ַמָּכר ְוגֹוֵאל.

ִמַּפַעם ְלַפַעם, ְּכֶׁשִהְׁשִקיף ִמַּבַעד ַלַחּלֹון ְוָצָפה ְּבֵעיַנִים ַּכּלֹות ִּבְבֵני ַהְּיִׁשיָבה ַהּצֹוֲהִלים 
ַּבֲחִבילֹוֵתיֶהם, ִהְצַטֲעפּו ֵעיָניו ּומֹחֹו ִנְׁשַטף ְּבִהְרהּוִרים נּוִגים. ִהֵּנה, ֻּכָּלם זֹוִכים ִלְדִריַׁשת 

ָׁשלֹום ַחָּמה ֵמַהַּבִית, ְוַרק הּוא ַהָּיתֹום ַהָּקָטן ְוַהִּמְסֵּכן עֹוֵמד ִמן ַהַּצד ְּבָיַדִים ֵריקֹות.

ָּכ, ְּבָכל ָׁשבּוַע ֵמָחָדׁש ָחַזר ַהַּמֲחֶזה ַעל ַעְצמֹו; הּוא ָרָאה ֶאת ִׂשְמָחָתם ֶׁשל ֲחֵבָריו, ְוִלּבֹו 
ֶׁשּלֹו ִנְצַּבט ִמִּקְנָאה.

אֹותֹו  ָּתְקָפה  ַהְּבִדידּות  ָנֶפׁש.  ַעד  ַמִים  ִהִּגיעּו  ִּכי  ַיֲעקֹב  ָחׁש  ִׁשִּׁשי,  ְיֵמי  ֵמאֹוָתם  ְּבַאַחד 
ְלא ַרֲחִמים, ּוְלֶפַתע ְנָׂשאּוהּו ַרְגָליו ְּכֵמֲאֵליֶהן ֶאל ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש. הּוא ָטַמן ֶאת רֹאׁשֹו 
ֵּבין ִקְפֵלי ַהָּפֹרֶכת ּוְדָמעֹות רֹוְתחֹות ָׁשְטפּו ֶאת ֵעיָניו. ִּפיו ְוִלּבֹו ִנְפְּתחּו, ְוהּוא ָׁשַפ ֶאת 

ְמִרירּותֹו ִלְפֵני ֱאָקיו.

ַהּזֹוֵעק  ּובֹוֵדד  ָיתֹום  ַנַער  ֶׁשל  ּכֹוֶאֶבת  ְּתִפָּלה  ֵמעֹוָלם.  ָחָוה  א  ָּכמֹוָה  ְּתִפָּלה  זֹו  ָהְיָתה 
ִמִּקירֹות ִלּבֹו ַהָּטהֹור ַלֲאִבי ְיתֹוִמים: ”ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם!“, ִהְתַיֵּפַח ַהַּנַער, ”ֲהלֹוא רֹוֶאה 
ַהּזֹוִכים  ֲחֵבַרי  ֶאת  רֹואֹות  ֶׁשֵעיַני  ְּבֵעת  ַהְּכֵאב  ֶאת  ָלֵׂשאת  ֲאִני  ִמְתַקֶּׁשה  ַּכָּמה  ַעד   ִהְּנ
ַלֲחִבילֹות ְמֵלאֹות ָּכל טּוב, ְוִאּלּו ֲאִני, ַהָּיתֹום ְוָהֻאְמָלל, א זֹוֶכה ְלַקֵּבל ָּדָבר ִמָּכל ֵאּלּו.

 ָוֵאיָל ִמָּכאן  ְלַוֵּתר  ֲאִני  מּוָכן  ִּכי  ָהעֹוָלִמים,  ִרּבֹון   ,ְלָפֶני מֹוָדָעה  מֹוֵסר  ֲהֵריִני  ּוְבֵכן, 
ֲאִבי   ,ִמְּמ ֲאִני  ְמַבֵּקׁש   ַא ָלֶהן!  ֶאְׁשּתֹוֵקק  א  יֹוֵתר  ְוַהִּפּנּוִקים,  ָהֹאֶכל  ֲחִבילֹות  ַעל 
ֶׁשל  ֲחִבילֹות  ִּבְמקֹום   - ּוְבַעְצְמ  ִּבְכבֹוְד ַאָּתה  ִלי  ִּתְׁשַלח   ָוֵאיָל ִמָּכאן  ִּכי  ֶׁשַּבָּׁשַמִים, 
ַּבּתֹוָרה  ְוֶאֱעֶלה  ֶׁשַאְצִליַח  ְּכֵדי  ִדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא  ְּגדּוׁשֹות  ֲחִבילֹות   - טּוב  ְוָכל  אֶֹכל 

ּוְבִיְרַאת ָׁשַמִים!“

*

ִּכי  ְּביֹוֵתר  ַהְּברּוָרה  ַּבּצּוָרה  ”ִהְרַּגְׁשִּתי  ַיֲעקֹב,  ַרִּבי  ְלָיִמים  ֵהִעיד   ,“ָוֵאיָל ַהּיֹום  ”ֵמאֹותֹו 
ִּבי  ּתֹוֶמֶכת  ִמְּמרֹוִמים  רּוַח  ֵּכיַצד  ַחְׁשִּתי   ָוֵאיָל ַהּיֹום  אֹותֹו  ְלִמן  ִהְתַקְּבָלה.  ְּתִפָּלִתי 

ְואֹוֶמֶרת ִלי ְּגַדל!

ֵמאֹוָתּה ַהְּתִפָּלה ִהְתַחְלִּתי ִלְראֹות ְּבָרָכה ְּבִלּמּוַדי, ּוִמָּכאן ָוָהְלָאה ַרק ִהְתַגַּדְלִּתי ְוָעִליִתי 
עֹוד ָועֹוד ַעד ֶׁשָּזִכיִתי ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ְלַהִּגיַע ַעד ֲהלֹום“.

’אֹור ָּדִנֵּיאל‘ פר‘ ֵעֶקב

יֹוֵסף ִהְתַּכֵּון ְלטֹוָבה 
”ַוָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת ִּדָּבָתם ָרָעה ֶאל ֲאִביֶהם“ (לז ב)

ְּבֶאָחיו.  ָסָרה  ְלַדֵּבר  ָחִליָלה  ִהְתַּכֵּון  א  יֹוֵסף  ֵמַאְמִׁשינֹוב:  ָּדִוד  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֵּבֵאר 
ַמְּטַרת ִסּפּורֹו ְלָאִביו ַעל ַמֲעֵׂשיֶהם ָהְיָתה ְּכֵדי ֶׁשְּיַבֵּקׁש ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים ֶׁשְּיַׁשְּפרּו ַמֲעֵׂשיֶהם, 

ְּכֶדֶר ֶׁשָּנֲהגּו ְלַהְזִּכיר ֶאת ַהָּבִנים ִּבְפֵני ָאָדם ָּגדֹול.
’ַיְגִּדיל ּתֹוָרה‘

ְּפִגיָעה ְּבָאִחינּו ְּתַעֵּכב ְּתִפּלֹוֵתינּו
”ַמה ֶּבַצע ִּכי ַנֲהרֹג ֶאת ָאִחינּו ְוִכִּסינּו ֶאת ָּדמֹו“ (לז כו)

ְּבֵפרּוׁש ַרֵּבנּו ֶאְפַרִים ֵהִביא (ּוְכֵעין ֶזה ָּכַתב ְּב‘עְֹללֹות ֶאְפַרִים‘ ַמֲאָמר תצז) ִּכי ַהִּמָּלה ’ֶּבַצ“ע‘ ִהיא ָראֵׁשי 
ַהֵּתבֹות ֶׁשל ְׁשלֹוׁש ַהְּתִפּלֹות: ’ֹּבֶקר ָצֳהַרִים ֶעֶרב‘. ֵמַעָּתה ַמְׁשָמעּות ִּדְבֵרי ְיהּוָדה ְלֶאָחיו ִהיא: 
ַּבּבֶֹקר,  נֹוְׂשִאים  ָאנּו  ֶׁשאֹוָתן  ַלְּתִפּלֹות  ִיְהֶיה   ֵעֶר ָמה  ָּדמֹו,  ֶאת  ּוְנַכֶּסה  יֹוֵסף  ֶאת  ַנֲהרֹג  ִאם 
ַּבָּצֳהַרִים ּוָבֶעֶרב, ֲהֵרי ִמְקָרא ָמֵלא ִּדֵּבר ַהָּכתּוב (ְיַׁשְעָיה א טו): ”ַּגם ִּכי ַתְרּבּו ְתִפָּלה ֵאיֶנִּני ׁשֵֹמַע 

ְיֵדיֶכם ָּדִמים ָמֵלאּו“.
ְּכֵעין ְּדָבָריו ָאְמרּו ֲחָז“ל ַּבִּמְדָרׁש (ַּתְנחּוָמא ִּכי ִּתָּׂשא כ): ”ָאְכלּו ְוָׁשתּו ָּבאּו ְלָבֵר, ָאַמר ָלֶהם ְיהּוָדה: 

’ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ַלֲהרֹג ֶנֶפׁש ּוְנָבֵר ֵלאֵקינּו?! ֵאין ָאנּו ְמָבְרִכין ֶאָּלא ְמָנֲאִצין...‘“ 
ּוְב‘ַפְרֵּדס יֹוֵסף‘ (פר‘ ְקדֹוִׁשים) ֵהִביא ְּדָבִרים ֵאּלּו ִּכְמִליָצה ְלַתָּקַנת ָהֲאִר“י לֹוַמר קֶֹדם ַהְּתִפָּלה: 
’ַמה  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו  ב),  יב  (קש“ע   “‘ָּכמֹו  ְלֵרֲע ’ְוָאַהְבָּת  ֶׁשל  ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ָעַלי  ְמַקֵּבל  ”ֲהֵריִני 
ְוׁשֹוְפִכים  ְּבָאִחינּו  ּפֹוְגִעים  ָאנּו  ִאם  ָאִחינּו‘ -  ֶאת  ַנֲהרֹג  ’ִּכי  ִלְתִפָּלֵתנּו,  ֵיׁש   ֵעֶר ֵאיֶזה  ֶּבַצ“ע‘- 

ֶאת ָּדמֹו.

ִאם ַיֲעקֹב ָהָיה ִמְתַּפֵּלל – ָהָיה יֹוֵסף ִנַּצל
”ַוִּיְׁשֲחטּו ְׂשִעיר ִעִּזים ַוִּיְטְּבלּו ֶאת ַהֻּכֹּתֶנת ַּבָּדם“ (לז לא)

ִמְּפֵני ָמה ָהָיה ֲעֵליֶהם ְלַחֵּבל ַּתְחּבּוָלה זֹו, ְוִכי א ָהָיה ַּדי ָּבֻעְבָּדה ֶׁשּיֹוֵסף ִמְתַעֵּכב ִמָּלׁשּוב ְּכֵדי 
ֶׁשָּיִבין ָאִביו ֶׁשָּקָרהּו ָאסֹון?

ֵּבֵאר ַרִּבי ַיֲעקֹב ַאְרֵיה ֵמֶרְדִז‘יִמין ָזָצ“ל:
ַמִּכיִרים ָהיּו ַהְּׁשָבִטים ַּבֲאִביֶהם ַהַּצִּדיק, ֶׁשִאְלָמֵלא ָהָיה ְמֻׁשְכָנע ְלַגְמֵרי ֶׁשּיֹוֵסף ֵמת, א ָהָיה 
ִמְתָיֵאׁש ְלעֹוָלם ִמן ָהַרֲחִמים, ְּכַמֲאַמר ֲחָז“ל (ְּבָרכֹות י א): ”ֲאִפּלּו ֶחֶרב ַחָּדה ֻמַּנַחת ַעל ַצָּוארֹו 
ְּתִפּלֹוָתיו  ֶהֶרף,  ְלא  ְלִהְתַּפֵּלל   ַמְמִׁשי ָהָיה  ָאֵכן  ְוִאם  ָהַרֲחִמים“,  ִמן  ִיְתָיֵאׁש  ַאל  ָאָדם  ֶׁשל 
ִמִּמְצַרִים  ֵׁשב  יֹוֵסף  ָהָיה  ַהִּסּכּוִיים  ָּכל  ּוְכֶנֶגד  ְּפֻעָּלָתם,  ּפֹוֲעִלים  ָלֶבַטח  ָהיּו  ְּבבֹוְראֹו  ּוִבְטחֹונֹו 

ְלֵבית ָאִביו ּומֹוִדיַע לֹו ִּכי ֶאָחיו ְמָכרּוהּו ְלָׁשם.
’ִּבּכּוֵרי ָאִביב‘

ַעל ָהָאָדם ְלַקֵּבל ִיּסּוָריו ְּבַאֲהָבה
”ַוִּיְקַרע ַיֲעקֹב ִׂשְמָתיו ַוָּיֶׂשם ַׂשק ְּבָמְתָניו ַוִּיְתַאֵּבל ַעל ְּבנֹו ָיִמים ַרִּבים“ (לז לד)

ַּבִּמְדָרׁש (ב“ר פד כ) הּוְבאּו ְּדָבָריו ֶׁשל ַרִּבי אֵיבוֹ: ”ְלִפי ֶׁשָּתַפס ַיֲעקֹב ָאִבינּו ֶאת ַהַּׂשק, ֵאינֹו ָזז 
א ִמֶּמּנּו ְוא ִמָּבָניו ְוא ִמְּבֵני ָּבָניו ַעד סֹוף ָּכל ַהּדֹורֹות“.

ֵּבֵאר ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘ (ְּדָרׁשֹות, ֵחֶלק א‘ ְזכֹר תקנ“ו): ְרצֹון ַהּבֹוֵרא הּוא ֶׁשָאָדם ַיְצִּדיק ָּתִמיד ֶאת ִּדינֹו 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִויַקֵּבל ֶאת ִיּסּוָריו ְּבִׂשְמָחה, ֶׁשִאם ַיֲעֶׂשה ָּכ ְּבַוַּדאי ִיָּוַׁשע, ַּכִּנְרָמז ִּבְלׁשֹון ַהָּכתּוב 
ִּבְתִהִּלים (קיח כא): ”אֹוְד ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה“, ְּכלֹוַמר ַההֹוָדָאה ִּבְׁשַעת ָהִעּנּוי ְוַהַּצַער 
[’ִּכי ֲעִניָתִני‘] ִהיא ּגּוָפּה הֹוֶפֶכת ֶאת ַהָּצָרה ִליׁשּוָעה. ְלֻעַּמת זֹאת ֵמַהָּכתּוב (ָׁשם כב ב): ”ָרחֹוק 
ִמיׁשּוָעִתי ִּדְבֵרי ַׁשֲאָגִתי“ לֹוְמִדים ָאנּו ֶׁשְּכֶׁשּׁשֹוֵאג ָהָאָדם ֵמֲחַמת ַצֲערֹו ְוֵאינֹו מּוָכן ְלִהְתַנֵחם 

ּוְלַקֵּבל ֶאת ַהִּדין ְּבַאֲהָבה, ְרחֹוָקה ְיׁשּוָעתֹו ִמָּלבֹוא.
ַיֲעקֹב ָאִבינּו ִקֵּבל ָּתִמיד ֶאת ִיּסּוָריו ְּבִׂשְמָחה, אּוָלם ְּבֵעת ְמִכיַרת יֹוֵסף ִנְכַׁשל ְלרֹב ַּגְדלּותֹו, 
ֵּכיָון ֶׁשָחַׁשׁש ֶּפן ְיַאֵּבד ֶאת ֶחְלקֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא (ְרֵאה ַרִׁש“י ְלֵעיל פס‘ לה). ְלִפיָכ ֶנֱעַנׁש ֶׁשֹּלא ָיסּור 
ַהִּיּסּוִרים  ֶאת  ּוְלַקֵּבל  ְלִהְתַּגֵּבר  ִּבְמקֹום  ְּבַצֲעָרם  ָּתִמיד  ִיְׁשְקעּו  ֵהם  ֶׁשַאף  ַהְינּו  ִמָּבָניו,  ַהַּׂשק 

ְּבַאֲהָבה.
ֵּכיַצד ִנָּתן ְלַנֵּצַח ֶאת ַהֵּיֶצר

”ַוְיָמֵאן ַוּיֹאֶמר ֶאל ֵאֶׁשת ֲאדָֹניו...“ (לט ח)
ַאְרַּבע ְּפָעִמים ְּבָכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה מֹוִפיַע ַהַּטַעם ’ַׁשְלֶׁשֶלת‘ ֵמַעל ֵּתָבה:

ְּבַבָּקָׁשתֹו . א ב.  טז);  יט  (ְּבֵראִׁשית  ’ַוִּיְתַמְהָמּה‘  ֵּתַבת  ַעל   – ּוְבנֹוָתיו  לֹוט  ַהָּצַלת  ְּבִעְנַין 
ֶׁשל ֱאִליֶעֶזר - ַּבִּמָּלה ’ַוּיֹאַמר‘ (ָׁשם כד יב); ג. ְּבָפָרָׁשֵתנּו – ’ַוְיָמֵאן‘; ד. ְּבִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמּלּוִאים – 

’ַוִּיְׁשָחט‘ (ַוִּיְקָרא ח כג).
ָהַרִּבי ִמְּסלֹוִנים ַּבַעל ’ְיסֹוד ָהֲעבֹוָדה‘ ְמָבֵאר, ִּכי ְלַאְרַּבע ַהִּמִּלים ַהָּללּו ֵיׁש ְמַכֶּנה ְמֻׁשָּתף, ִּכי ֵהן 

ְמַסְּמלֹות ֶאת ַהַּתֲהִלי ֶׁשּבֹו יּוַכל ָהָאָדם ִלְכּבֹׁש ֶאת ִיְצרֹו ְּבַהְצָלָחה ְמֻרָּבה:
’ְלִהְתַמְהֵמַּה‘ - ִלְׁשקֹל ֶאת ַהְּדָבִרים ֵהיֵטב ּוְלָהִבין ִּבְפֵני ָמה הּוא עֹוֵמד, ְלַאַחר  ְּתִחָּלה ָעָליו 
ִמֵּכן ’ַוּיֹאַמר‘ - ִלְפנֹות ִּבְתִפָּלה ַלּבֹוֵרא ֶׁשְּיַסֵּיַע ְּבָידֹו ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ִיְצרֹו, ֶׁשִאם ַיֲעֶׂשה ֵּכן יּוַכל 
ַהֵּיֶצר  ’ְׁשִחיַטת‘  ֶׁשל  ַלַּדְרָּגה  ְלַהִּגיַע  ַאף  ִמֵּכן  ּוְלַאֵחר  ַהֵּיֶצר,  ְלִפּתּוי  ְלָסֵרב   - ’ַוְיָמֵאן‘  ְלַקֵּים 

ּוִבּטּולֹו.
’ּוָמתֹוק ָהאֹור‘

ֲחִגיַגת יֹום ַהֻהֶּלֶדת
”ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי יֹום ֻהֶּלֶדת ֶאת ַּפְרעֹה ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה ְלָכל ֲעָבָדיו“ (מ כ)

ְמַעְנֵין ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבִהְתַיֲחֻסּיֹוֵתיֶהם ַהּׁשֹונֹות ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ִלְמִסַּבת ’יֹום ַהֻהֶּלֶדת‘:
ָּכ ָּכַתב ַהָּגאֹון ָהַאֶּדֶר“ת ְּבִסְפרֹו ’ֶנֶפׁש ָּדִוד‘:

”ָאֵכן ְּבָכל ִלִּבי ָּכַעְסִּתי ַעל ַהְּמָבְרִכים ְלָבְרֵכִני ְּביֹום הֹוַלְדִּתי ּוְלַׂשְּמֵחִני ּבֹו, ּוַמְרְּגָלא ְּבִפי ֵמעֹוִדי 
ֶׁשֹּלא ָמָצאנּו ִׂשְמַחת יֹום ֻהֶּלֶדת ִּבְסָפֵרינּו ַהְּקדֹוִׁשים, ַרק ְּבֵלַדת ַּפְרעֹה ִּבְלַבד. ְוָדָבר ֶזה ֵאינֹו 
ְלרּוַח ַעם ָקדֹוׁש ַהְּמֻקָּבל ֶאְצֵלנּו - ’ְונֹוַח לֹו ֶׁשֹּלא ִנְבָרא ִמֶּׁשִּנְבָרא‘, ְוִאם ֵּכן ָלָּמה ִנְׂשַמח ְּביֹום 
ֻהַּלְדֵתנּו ְּבֶטֶרם ָיַדְענּו ֶׁשהֹוַעְלנּו ִּבְבִריָאֵתנּו?! ַרק ַצִּדיִקים ְיכֹוִלים ִלְׂשמַֹח, ְּכִדְבֵרי ַהּתֹוְספֹות 

(ע“ז ה א ד“ה ֶׁשִאְלָמֵלא), ֲאָבל ֲאַנְחנּו ֶמה ַחֵּיינּו, ָמה ַמֲעֵׂשינּו ּוָמה ִצְדקֹוֵתנּו...“

ְלֻעַּמת זֹאת ַּבֵּסֶפר ’ִאְמָרְת ִחָּיְתִני‘ (עמ‘ 246) ֵהִביא ְּבֵׁשם ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי יֹוָחָנן ִמָּטאְלֶנא ִּכי 
ַאְדַרָּבה, יֹום ֻהֶּלֶדת הּוא יֹום ָּגדֹול ַעד ְמאֹד, ּוְמֻסָּגל ְּביֹוֵתר ִלְתִפָּלה ּוַבָּקָׁשה, ַּכִּנְרָמז ַּבָּכתּוב 

(ְּתִהִּלים ב ז-ח): ”ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדִּתי - ְׁשַאל ִמֶּמִּני ְוֶאְּתָנה...“.

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
ֲחִבילֹות ֶׁשל ִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא

ני ַמעּפְ
ִה יֹוֵסף

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
ׁשל ִסּי לֹות

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


