
ת ַוֵיֵּצא  ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
ְלהֹודֹות ַעל ָּדָבר ָקָטן ְּכָגדֹול

ְּגדֹוֵלי ַהּמּוָסר ָעְמדּו ַעל ְּתִמיָהה ְּגדֹוָלה ְּבָפָרָׁשֵתנּו: ַאַחר ֵלַדת יֹוֵסף הֹוְדָתה ָרֵחל ַלָּקדֹוׁש 
ַעל  ֲחָז“ל  ִּדְבֵרי  ֶאת  ַרִׁש“י  ְוֵהִביא  ֶחְרָּפִתי“,  ֶאת  ֱאקִים  כג): ”ָאַסף  (ל  ְּבאֹוְמָרּה  הּוא   ָּברּו
ָּפסּוק ֶזה (ב“ר עג ה): ”ַעד ֶׁשֹּלא ֵּתֵלד ָהִאָׁשּה ָהַאְׁשָמה ִנְתֵלית ָּבּה, ְלַאַחר ֶׁשֵּתֵלד ָּתלּוי ִּבְבָנּה“ 
- ְּכלֹוַמר, ַעד ֶׁשִּיְהיּו ָלּה ָּבִנים, ִאם ִנְׁשָּבר אֹו ֶנֱאָכל ַמֶּׁשהּו ֶׁשֹּלא ִּבְרׁשּות ’ַמֲאִׁשים‘ ַהַּבַעל 

ֶאת ִאְׁשּתֹו, ּוִמָּׁשָעה ֶׁשּנֹוַלד ָלּה ֵּבן ’ַמֲאִׁשיִמים‘ ֶאת ְּבָנּה.
ָזְכָתה  סֹוף  ְּכֶׁשּסֹוף  ִצִּפָּיה  ֶׁשל  ָׁשִנים  ְלַאַחר  ַהְּגדֹוָלה,  ִּבְׁשָעָתּה  ָרֵחל,  ֲעצּוָמה:  ְוַהְּתִמיָהה 
ְלַהְגִׁשים ֶאת ְׁשִאיַפת ַנְפָׁשּה ּוְלַהֲעִמיד ֵׁשֶבט ְּבִיְׂשָרֵאל א ָמְצָאה ַעל ָמה ְלהֹודֹות ֶאָּלא 
ַעל ָּדָבר ָּפעּוט ֶׁשָּכֶזה - ַעל ָּכ ֶׁשֵּמַעָּתה ָוֵאיָל ִאם ִיָּׁשֵבר אֹו ֵיָאֵכל ַמֶּׁשהּו ַּבַּבִית א ִיְתלּו 

ֶאת ָהַאְׁשָמה ָּבּה?!
”ָאֵכן!“ ֵהִׁשיב ַרִּבי ֲאֶׁשר ַקְלָמן ָּבארֹון, ְמַנֲהָלּה ָהרּוָחִני ֶׁשל ְיִׁשיַבת ּפֹוִניֶבז‘ ְּבִליָטא, ”ַּדְוָקא 
ְּבָכ ִנְמֶּדֶדת ַּגְדלּותֹו ֶׁשל ָהָאָדם: ַהִאם ַלְמרֹות ַהֵּנס ַהָּגדֹול ְוֶהָעצּום ֶׁשִהְתַרֵחׁש ִעּמֹו, הּוא 
ָׂשם ִלּבֹו ּומֹוֶדה ַאף ַעל ַהְּפָרִטים ַהְּקַטִּנים. ֶׁשֲהֵרי ֶזהּו ַהִּלּמּוד ֶׁשִּלְּמָדה אֹוָתנּו ָרֵחל, ִּכי ַּגם 
ֵמַהִּנִּסים ַה‘ְּקַטִּנים‘ ַהִּמְתַרֲחִׁשים ִעָּמנּו ְּפָעִמים ַרּבֹות ְּבָכל יֹום ְויֹום ָאסּור ָלנּו ְלִהְתַעֵּלם, 

ְוַגם ֲעֵליֶהם ָעֵלינּו ְלהֹודֹות!“ (’מּוָסר ָוַדַעת‘ עמ‘ קנה)
ָעְצָמָתּה ֶׁשל ִּבְרַּכת ’ַהּנֹוֵתן ַלֶּׂשְכִוי‘

ְמָבְרִכים  ֶׁשָאנּו  ַהְּבָרָכה  ְּבנַֹסח  ָהעֹוָלה  ְּתִמיָהה  ִמְּסַלּבֹוְדָקא  ַהַּסָּבא  ִיֵּׁשב  ֶזה  ְיסֹוד  ִּפי  ַעל 
ַּבּבֶֹקר ְּברֹאׁש ִּבְרכֹות ַההֹוָדָאה: ”ֲאֶׁשר ָנַתן ַלֶּׂשְכִוי ִביָנה ְלַהְבִחין 

ֵּבין יֹום ּוֵבין ַלְיָלה“.
ַאף ָּכאן ִמְתעֹוֶרֶרת ֻקְׁשָיה: ֲהלֹוא ָהָיה ָראּוי ֶׁשַההֹוָדָאה ַעל 
אֹוָתנּו  ֶׁשָחַנן  ַהַּדַעת  ַעל  ֶׁשִּקַּבְלנּו,  ְּביֹוֵתר  ַהְּגדֹוָלה  ַהַּמָּתָנה 
ַהּבֹוֵרא, ִּתְתַמֵּקד ְּבַאַחד ִמן ַהְּפָרִטים ָהַרִּבים ַהְּמַבְּטִאים ֶאת 
ְוַכּיֹוֵצא  ּוְלַהְׂשִּכיל  ְלָהִבין  ַהְּיֹכֶלת  ְּכמֹו  ַהֵּׂשֶכל,  ֶׁשל  ָעְצָמתֹו 
ָּבֶזה. ְוִהֵּנה, ַהְּיֹכֶלת ְלַהְבִחין ֵּבין אֹור ַהּיֹום ְלֶחְׁשַכת ַהַּלְיָלה, 
ְּפחּוָתה  ְּבִריָאה  ֶׁשֲאִפּלוּ  ַעד  ִלְכאֹוָרה,  ִהיא,  ְּפׁשּוָטה  ּכֹה 
ְלַצֵּין  ֲחָכִמים  ָּבֲחרּו  ַמּדּוַע  ֵּכן,  ִאם   .ְלָכ ְמֻסֶּגֶלת  ְּכַתְרְנגֹול 

ַּדְוָקא ֶאת ַהְּפָרט ַהֶּזה ְּבנַֹסח ַהְּבָרָכה?
’ִּבְרַּכת  ְּבנַֹסח  ְטמּוָנה   ָּכ ַעל  ַהְּתׁשּוָבה  ִּכי  ַהַּסָּבא  ּוֵבֵאר 
ֲאַנְחנּו  ”מֹוִדים  ב):  (נט  ִּבְבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשהּוְבָאה  ַהְּגָׁשִמים‘ 
ִלְלֹמד,  נּוַכל  ּוִמָּכאן  ָלנּו“,  ֶׁשהֹוָרְדָּת  ְוִטָּפה  ִטָּפה  ָּכל  ַעל   ְל
ְיִציָרה  ְּביֹוֵתר,  ַהַּכִּביָרה  ַהְּיִציָרה  הּוא  ַהֵּׂשֶכל  ֶׁשָאְמָנם 
ַּכֲאֶׁשר   ַא ְלֵתאּור,  ִנֶּתֶנת  ִּבְלִּתי  ֶעְליֹוָנה  ְּבָחְכָמה  ֶׁשִּנְבְרָאה 
ְספֹור  ֵמֵאין  ֻמְרָּכב  הּוא  ִּכי  ִלְזּכֹר  חֹוָבֵתנּו  ָעָליו  מֹוִדים  ָאנּו 

ִּבְפֵני  ְלהֹודֹות  ָעֵלינּו  ֵמֶהן  ַאַחת  ָּכל  ֶׁשַעל  ִּביָנה  ֶׁשל  ’ִטּפֹות‘ 
אֹוָתּה  ַּדְוָקא  ּוַמְזִּכיִרים  ְּביֹוֵתר  ִּכְפׁשּוָטּה  ַהִּנְרֵאית  ִּבְנֻקָּדה  ּבֹוֲחִרים  ָאנּו   ְלִפיָכ ַעְצָמּה. 

ַּבְּבָרָכה (’ְלהֹודֹות ּוְלַׁשֵּבַח‘ עמ‘ קעז).
ַּכָּמה ִטְרחֹות ָטַרח ַּבַעל ַהַּבִית

אֹוֵמר?  ַמהּו  טֹוב  א): ”אֹוֵרַח  נח  (ְּבָרכֹות  ֲחָז“ל  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְלָהִבין  ַּגם  ַהָּנ“ל נּוַכל  ַהֵּפרּוׁש  ְלִפי 
’ַּכָּמה ִטְרחֹות ָטַרח ַּבַעל ַהַּבִית ִּבְׁשִביִלי, ַּכָּמה ָּבָׂשר ֵהִביא ְלָפַני, ַּכָּמה ַיִין ֵהִביא ְלָפַני, ַּכָּמה 

ְּגלּוְסָקאֹות ֵהִביא ְלָפַני, ְוָכל ָמה ֶׁשָּטַרח - א ָטַרח ֶאָּלא ִּבְׁשִביִלי‘...“
’אֹוֵרַח  ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל  ֶאת  ֶׁשעֹוָׂשה  זֹו  ִהיא  ַהְּקַטִּנים‘  ַל‘ְּפָרִטים  ַהֵּלב  ֶׁשִּׂשיַמת  ִמָּכאן  ָלַמְדנּו 
ִנְמֶּדֶדת  ַהְּקַטִּנים  ַהְּפָרִטים  ַעל  ְּבהֹוָדָאה  ַּדְוָקא   -  ִמָּכ יֹוֵצא  ּוְכפַֹעל  ַרע‘,  ְל‘אֹוֵרַח  טֹוב‘ 

ַּגְדלּותֹו ֶׁשל ָהָאָדם (ע“פ ’ֵסֶפר ַהַחִּיים‘ ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה פ“ג).
ּוַמֲעֶׂשה ָהָיה ַּבֲאִבי ְּתנּוַעת ַהּמּוָסר ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמַּסַּלְנט, ֶׁשָהָיה ָידּוַע ְּבַהְקָּפָדתֹו ְלַׁשֵּבַח 

ּוְלַהֵּלל ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ָּכל ְּפָרט ָקָטן. ַּפַעם ִהְסִּביר ר‘ ִיְׂשָרֵאל ִלְמקָֹרָביו ָמה 
ֱהִביאֹו ְלַהְנָהָגה זֹו, ְוכֹה ִסֵּפר:

ְמֻעָּנב  ְמָׁשֵרת  ִּבְמֻיָחד.  ָיְקָרִתית  ְלַאְכַסְנָיה  ִהְזַּדַּמְנִּתי  ְּבָפִריז  ְׁשהּוִתי  ְּבֵעת  ָׁשִנים,  ”ִלְפֵני 
ִהִּציַע ִלי ּכֹוס ָקֶפה, ּוְכֶׁשִהְתַעְנַיְנִּתי ִלְמִחיָרּה ֻהְפַּתְעִּתי ַלֲחלּוִטין ִלְׁשמַֹע ִּכי ַעל ּכֹוס ֶׁשָּׁשְוָיּה 

ָהֲאִמִּתי ֵאינֹו עֹוֶלה ַעל ַּכָּמה ְּפרּוטֹות ֵאָאֵלץ ְלַׁשֵּלם ְמִחיר ָּגבֹוַּה ְּביֹוֵתר.
ְלַאַחר ֶׁשֶהֱעַמְקִּתי ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבָּדָבר ֵהַבְנִּתי: א ַרק ַעל ּכֹוס ַהָּקֶפה ֲאִני ְמַׁשֵּלם, ִּכי ִאם ַעל 
ַהְּנתּוִנים ַהְּסִביָבִתִּיים ַהַּמֲעִציִמים ֶאת ֲחָוַית ְׁשִתָּיָתּה - ַעל ַהִּוילֹונֹות ַהְּמפָֹאִרים, ָהִרְצָּפה 

ַהּבֹוֶהֶקת, ַהְּתאּוָרה ַהַּמְרִהיָבה ְוכוּ‘.
ִמַּמֲעֶׂשה ֶזה ָלַמְדִּתי מּוָסר נֹוֵקב: ַּכֲאֶׁשר ָאנּו ְמָבְרִכים ַעל ּכֹוס ַמִים, ַאל ָלנּו ַלֲחׁשֹב ַרק 
ָהֲאִויר  ַעל  אֹוָתּה;  לֹוְגִמים  ָאנּו  ֶׁשָּבּה  ַהִּנְפָלָאה  ַהְּסִביָבה  ַעל  ַאף  ֶאָּלא  ִּבְלַבד,  ַהַּמִים  ַעל 
ַהַּצח, ַהְּפָרִחים ַהִּצְבעֹוִנִּיים ּוַמְרִחיֵבי ַהַּדַעת ְוָכל ַהְּפָרִטים ָהַרִּבים ֶׁשהֹוְפִכים ֶאת ְׁשִתָּיָתּה 

ִלְנִעיָמה ָּכל ָּכ“ (’ַטְלֵלי אֹורֹות‘ ְּתִפָּלה ח“ג, יֹוֵצר אֹור).

ַעל ָּכל ְנִׁשיָמה ּוְנִׁשיָמה
ְּכֵעין ֶזה נּוַכל ַּגם ִלְלֹמד ִמֵּבאּור ֲחָז“ל (ב“ר יד ט) ַעל ַהָּפסּוק ָהַאֲחרֹון ֶׁשְּבֵסֶפר ַהְּתִהִּלים (קנ 
ְנִׁשיָמה  ָּכל  ַעל  ָאַמר:  ֲחִניָנא  ַרִּבי  ְּבֵׁשם  ֵלִוי  ַהְללּויָ-הּ“: ”ַרִּבי  ָי-ּה  ְּתַהֵּלל  ַהְּנָׁשָמה  ו): ”ּכֹל 
ָּכל   - ָי-ּה‘  ְּתַהֵּלל  ַהְּנָׁשָמה  ’ָּכל  ַטֲעָמא:  ַמאי  ַלּבֹוֵרא,  ְלַקֵּלס   ָצִרי נֹוֵׁשם  ֶׁשָאָדם  ּוְנִׁשיָמה 

ַהְּנִׁשיָמה ְּתַהֵּלל יָ-ּה“.
הּוא  ”ַחָּיב  א):  (ה  ְלקֶֹהֶלת  ְּבֵפרּוׁשֹו  ֶעְזָרא‘  ָה‘ִאְּבן  ְלׁשֹון  ְוֶזה 
ִעּמֹו  ַחְסּדֹו  ִּכי  ֶרַגע,  ְּבָכל  ֵלאלֹוָקיו  ּוְלַׁשֵּבַח  ְלהֹודֹות  ָהָאָדם 
ַּבֲעבּור  ַרק  ַּבַהְרָּגׁשֹות;  ְוִיְתַעֵּנג  ֶׁשְּיַחֵּינּו,   - ָהֶרַגע  ֶחְלֵקי  ְּבָכל 
ֱהיֹות ָהָאָדם ִמְתַעֵּסק ְּבִעְסֵקי ָהעֹוָלם הּוַׂשם לֹו ְזַמן ֶׁשִּיְתַּפֵּלל 

ּבֹו, ְוֵהם ִעִּתים ְידּוִעים ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהַרִים“.
ְּבַצָּוָאתֹו  ָהֲעבֹוָדה‘  ְוׁשֶֹרׁש  ַה‘ְּיסֹוד  ָּכַתב  זֹו  ְּברּוַח  ְּדָבִרים 
ַהְּמַרֶּגֶׁשת (סי‘ כו ָוָהְלָאה) ֶׁשָּבּה ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ִּכי ֵמעֹודֹו ִנְזָהר 
ָּתִמיד ְלהֹודֹות ּוְלַׁשֵּבַח ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ַעל ָּכל טֹוָבה ְקַטָּנה אֹו 
ְּגדֹוָלה ֶׁשָּזָכה ָּבּה, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ֵּפֵרט ַּבֲאִריכּות ֻּדְגָמאֹות ׁשֹונֹות 
ְלָכ, ִהֵּנה ִמְקָצָתן: ַעל ַהַּבִית ַהָּנֶאה ְוַהְּמֻאְבָזר ֶׁשָּזָכה לֹו, ַעל 
ִאְּגרֹות ֶׁשִּׁשְּגרּו לֹו ָּבָניו ּוָבֵהן הֹוִדיעּוהּו ַעל ְׁשלֹוָמם, ַעל ֶׁשָּזָכה 
ְלִבְגֵדי ַׁשָּבת ָנִאים ְוַאף ְלִבְגֵדי חֹול ְמֻכָּבִדים, ַעל ֶׁשָהָיה לֹו ֵּדי 
ֶּכֶסף ִלְקנֹות ְּדָבִרים ׁשֹוִנים ֶׁשִּנְצַר ָלֶהם ְּבַחֵּיי ַהּיֹום יֹום, ַעל 
ֵריחֹו ֶהָעֵרב ֶׁשל ַהַּטָּבק, ַעל ֶׁשֹּלא ַּפַעם ָנְפָלה ּכֹוס ֵמַהֻּׁשְלָחן 
ְוא ִנְׁשְּבָרה, ְועֹוד ָּכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה טֹובֹות ’ְקַטּנֹות‘ ֶׁשּזֹוֶכה ָלֶהן 

ָהָאָדם ְּבָכל יֹום.

ְלַהְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ְּבהֹוָדָאה ּוֶבֱאמּוָנה
ֶאת  ִסְמִלי  ְּכָדָבר  ִלְראֹות  ִנָּתן  ַהַּׁשַחר:  ִּבְרכֹות  ֶׁשל  ְלִעְנָיָנן  ָקט  ְלֶרַגע  ָנׁשּוב  ְנַסֵּים,  ֶטֶרם 
ָהֻעְבָּדה ִּכי ְמַסְּדֵרי ַהְּתִפָּלה ָּבֲחרּו ִלְקּבַֹע ַּדְוָקא ִּבְתִחַּלת ַהּיֹום ֶאת אֹוָתן ְּבָרכֹות ֶׁשָּבֶהן ָאנּו 
מֹוִדים ַעל ַהִּנִּסים ַה‘ְּפׁשּוִטים‘ ְוַה‘ִּטְבִעִּיים‘. ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ִמְּלַבד ַהִּנִּסים ַהְּמֻיָחִדים, ַאל ָלנּו 
ְלזֹוְכָרם  ָעֵלינּו  ֶאָּלא  ִעָּמנּו‘,  יֹום  ’ְּבָכל  ַהִּמְתַרֲחִׁשים  ִנִּסים  ְרָבבֹות  ִרֵּבי  ֵמאֹוָתם  ְלִהְתַעֵּלם 

ּוְלַהְקִּפיד ְלהֹודֹות ֲעֵליֶהם.
ְיֵדי  ַעל  ְּב‘ָאֵמן‘  ֶׁשֵּתָעֶניָנה  ְּבֹאֶפן  ֻמְׁשֶלֶמת,  ְּבצּוָרה  ֵאּלּו  ְּבָרכֹות   ֶׁשְּנָבֵר ֵאפֹוא  ָראּוי  ַּכָּמה 
ְרֵענּו, ִּכי ֵאין ֶּדֶר טֹוָבה ִמָּכ ְלַבֵּסס ְּבִקְרֵּבנּו ֶאת ַהַהָּכָרה ְּבִנָּסיו ַהְּתִמיִדִּיים ֶׁשל ַהּבֹוֵרא 

ַהְּמַחֵּינוּ ְּבָכל ֶרַגע ּוֶבֱאמּוָנה ְּבַהְנָהָגתֹו ַהְּמֻיֶחֶדת ַלְּכָלל ְוַלְּפָרט.

ַיֲעקֹב ִּגָּלה ְליֹוֵסף ֶאת סֹוד ָהָאֵמן
”ַעָּתה קּום ֵצא ִמן ָהָאֶרץ ַהּזֹאת“ (לא יג)

ֶזה ְלׁשֹון ַה‘ְּמַגֶּלה ֲעֻמקֹות‘ (פר‘ ָוֵיֶׁשב):

ִנְפָּתִחים  ְוַהְּׁשָעִרים  ַהַּׁשַער,  ׁשֹוֵמר  הּוא  ”יֹוֵסף 
ב)  קיט  (ַׁשָּבת  ֲחָז“ל  ֶׁשָּלְמדּו  ְּכמֹו  ’ָאֵמן‘,  ֲעִנַּית  ִּבְזכּות 
ֵמַהָּכתּוב (ְיַׁשְעָיה כו ב): ’ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק 

ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים‘“.

ַיֲעקֹב ָהָיה ֵּבן צ“א ְּכִמְנַין ָאֵמ“ן ְּכֶׁשָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ְלַיֲעקֹב: ”קּום ֵצא ִמן ָהָאֶרץ ַהּזֹאת“, ְוָאז 
ָיְלָדה לֹו ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף, ְויֹוֵסף ִּגָּלה לֹו סֹוד ָאֵמ“ן...“

ָהָבה ִנְתַחֵּזק ֻּכָּלנּו 
ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר
ַהְּבָרכֹות ְוַהַּקִּדיִׁשים, 
ּוְבָכ ִנְזֶּכה ִּבְמֵהָרה 
ֶׁשְּיַמֵּלא ָּכבֹוד ה‘ 
ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ, 
ַּבְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה 
ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמינּו -
ָאֵמן ְוָאֵמן!!!

 ַעל ַהָּפסּוק:
 ”ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכֹל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן“

(ְּתִהִּלים עב יט)
ָּדַרׁש ַהַּצִּדיק ַרִּבי ַאְבָרָהם ּדֹב ֵמַאְּבִריטׁש 

(ִנְפַטר ְּבי“ב ְּבִכְסֵלו תר“א):

 ִמְּפֵני ָמה ִנְכְּפָלה ְּבָפסּוק
 ֶזה ֵּתַבת ’ָאֵמן‘? 

ְלַלֶּמְד ֶׁשְּׁשֵני סּוֵגי ָה‘ֲאֵמִנים‘ - 
’ָאֵמן‘ ַעל ַהְּבָרכֹות ְו‘ָאֵמן‘ 

ַעל ַהַּקִּדיׁש, ַמְׁשִליִמים ַיְחָּדו 
ֶזה ֶאת ֶזה ּוְמַיֲחִדים

 ֶאת ְׁשמֹו ִיְתָּבַר ְּבָכל ָהָאֶרץ.
'ַּבת ַעִין' ְּפקּוֵדי
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’ַאְבֵני  ַּבַעל  ִמּסֹוְכְטׁשֹוב,  ַהָּגאֹון  ַוֲהָדרֹו,  ַהּדֹור  ְּגדֹול  ָּבֲעָיָרה.  ָׂשְרָרה  ְּגדֹוָלה  ִהְתַרְּגׁשּות 
ִּבְבִרית  ְּכַסְנָּדק  ְלַׁשֵּמׁש  ְּכֵדי  ּוַמְפִּתיַע  ִהיְסטֹוִרי  ְלִבּקּור  ִּבְׁשָעֶריָה  ְלהֹוִפיַע  ָעַמד  ֵנֶזר‘, 
ִמָּלה ִלְבנֹו ֶׁשל ר‘ ִפיֶׁשל ַהַּנָּפח, ַּכְפִרי ָּפׁשּוט ְוַדל ֶׁשָּזָכה ַלֲחבֹק ֵּבן ְלַאַחר ְׁשנֹות ִצִּפָּיה 

א ְמַעּטֹות.

ִּביֵדיֶהם  ְלַהֲחִזיק  ֶׁשִּיְזּכּו  ָלֶרַגע  ְוִאְׁשּתֹו  ִפיֶׁשל  ר‘  ִצּפּו  ֶׁשָּבֶהן  ָהַרּבֹות  ַהָּׁשִנים   ְּבַמֲהַל
ֵמֵעֶבר  ַהְרֵּבה  ַהַּדל  ִמָּממֹוָנם  ִּפְּזרּו  ֶאְפָׁשִרית,  ְסֻגָּלה  ָּכל  ֵהם  ִנּסּו  ִמֶּׁשָּלֶהם,   ַר עֹוָלל 
ִליָכְלָּתם, סֹוְבבּו ֵּבין ַצִּדיֵקי ַהּדֹור ְלַבָּקַׁשת ְּבָרָכה, ִהְרּבּו ְּבַמֲעֵׂשי ֶחֶסד ַּכֲעָצָתם, אּוָלם 

ִעַּקר ָהִעָּקִרים - ֵהם א ִהְרּפּו ִמְּלִהְתַּפֵּלל ִליׁשּוָעה!

ְּבֵני ִמְׁשַּפְחָּתם ַהְּקרֹוָבה ְּכָבר ָנדּו ָלֶהם ְּבֵיאּושׁ. ֵסֶבר ְּפֵניֶהם ֶׁשל ָהרֹוְפִאים ֵמעֹוָלם א 
ִּבֵּׂשר ָלֶהם טֹובֹות, אּוָלם ר‘ ִפיֶׁשל ְוזּוָגתֹו א ִהְתָיֲאׁשוּ. ְּבָכל ְּתִפּלֹוֵתיֶהם ֵהם א ִהְרּפּו 
ִמִּלְׁשּפֹךְ ְּדָמעֹות ַּכַּמִים ְּבַבָּקָׁשה ֵמִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ֶׁשַּיְרִעיף ֲעֵליֶהם ִמֶּׁשַפע טּובֹו ְוַחְסּדֹו 

ִויַזֶּכה אֹוָתם ְּבֵבן.

ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים ֶׁשל ַצַער ְוִתְקָוה ָעְברּו ֲעֵליֶהם, ַאְלֵפי ְיֵמי ֵסֶבל ְוִצִּפָּיה ִּבְלִּתי ּפֹוֶסֶקת. 
ְוַכֲאֶׁשר ִהִּגיָעה ְיׁשּוַעת ה‘ ְּכֶהֶרף ַעִין א ָהָיה ֵקץ ְלָאְׁשָרם. ִּתינֹוק ָּבִריא ְוָׁשֵלם ָנח ֵּבין 
ְזרֹועֹוֵתיֶהם ָהרֹוְטטֹות, ִלָּבם ָיָצא ֵמִהְתַרְּגׁשּות ּוִפיֶהם א ָּפַסק ִמְּלַמְלֵמל ִּדְבֵרי ִׁשירֹות 

ְוִתְׁשָּבחֹות ַעל ַהּטֹוב ֶׁשְּגָמָלם ִמי ֶׁשַּמְפֵּתַח ֶׁשל ַחָּיה ְּבָיָדיו.

ָיִמים ְספּוִרים ְלַאַחר ַהֵּלָדה ָׂשם ָהָאב ַהָּטִרי ֶאת ָּפָניו ָלֲעָיָרה סֹוכֹוְטׁשֹוב, ֶׁשִהְתַּפְרְסָמה 
ִּבְזכּות ַהַּצִּדיק ֶׁשִּכֵהן ָּבּה ְּפֵאר, ֲהלֹוא הּוא ַהָּגאֹון ַהָּיִׁשיׁש, ַהֻּמְפָלג ַּבּתֹוָרה ּוַבֲחִסידּות, 

ַרֵּבנּו ַאְבָרָהם ּבּוֵרְנְׁשֵטיין  ַהָּידּוַע ְּכַבַעל ָה‘ַאְבֵני ֵנֶזר‘.

ר‘ ִפיֶׁשל ִּבֵּקׁש ְלַכֵּבד ֶאת ָה‘ַאְבֵני ֵנֶזר‘ ְּכַסְנָּדק ִּבְבִרית ַהִּמָּלה. ְיִדיָדיו ֶׁשָּׁשְמעּו ַעל ָּכ ִנּסּו 
ְלָהִניאוֹ ֵמָהַרְעיֹון, ֶׁשֵּכן ְידּוָעה ּוְמֻפְרֶסֶמת ָהְיָתה ָהֻעְבָּדה ִּכי ַּבָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות ְמַמֵעט 
ָהַרִּבי ָלֵצאת ִמֵּביתֹו ְלֵארּוִעים, ַאף א ְלָכֵאּלּו ֶׁשָעְרכּו ֲחִסיָדיו ַהְּקרֹוִבים, ְוַעל ַאַחת ַּכָּמה 

ְוַכָּמה ֶׁשֹּלא ֵיֵצא ְלִהְׁשַּתֵּתף ִּבְבִרית ֶׁשל ְיהּוִדי ָּפׁשּוט ְוא ֻמָּכר...

ְּבָכל זֹאת ֶהְחִליט ַהַּכְפִרי ְלַנּסֹות, ְוָיָצא ַלֶּדֶר ָהֲאֻרָּכה ְּבֵלב ָמֵלא ִּתְקָוה. ְוָאֵכן, ַמֲאַמָּציו 
א ָהיּו ַלָּׁשְוא. הּוא ִהִּגיַע ְלֵביתֹו ֶׁשל ָה‘ַאְבֵני ֵנֶזר‘, ִסֵּפר ַעל ַהֵּנס ֶׁשֵאַרע לֹו ְוִהְזִמין ֶאת 
ִהְתַעְנֵין  הּוא  ְּבִחּיּוב.  ָהַרִּבי  ַנֲעָנה  ַהּנֹוְכִחים  ָּכל  ְלַהְפָּתַעת  ִלְבנֹו.  ְּכַסְנָּדק  ְלַׁשֵּמׁש  ָהַרִּבי 

ַּבָּמקֹום ּוַבְּזַמן, ְוהֹוָרה ַלְּמַׁשֵּמׁש ַּבּקֶֹדׁש ְלִהְתּכֹוֵנן ַלְּנִסיָעה.

ַהְּׁשמּוָעה ַעל ַהְסָּכָמתֹו ַהְּנִדיָרה ֶׁשל ָהַרִּבי ָעְׂשָתה ָלּה ְּכָנַפִים. ַהּכֹל ָׂשחּו ְּבִהְתַּפֲעלּות ַעל 
ַהִּבּקּור ַהָּנִדיר ֶׁשָּצפּוי ָהָיה ְלִהְתַקֵּים ְּביֹום ְרִביִעי ַהָּקרֹוב.

ְׁשמּועֹות ׁשֹונֹות ּוְמֻׁשּנֹות ִהְלּכּו ֵּבין ַהְּבִרּיֹות, ָהיּו ֶׁשָּטֲענּו ֶׁשְּכָבר ִמְּזַמן ָחְׁשדּו ְּבר‘ ִפיֶׁשל 
ִּכי ַצִּדיק ִנְסָּתר הּוא. ִּכְרָאָיה ִהְזִּכירּו ֶאת ַהְּתִפּלֹות ַהַּזּכֹות ֶׁשָהָיה נֹוֵׂשא ִמֵּדי יֹום ְּבֵבית 
ַהְּכֶנֶסת; ָהיּו ֶׁשִהְגִּדילּו ְלִהָּזֵכר ְּבֵאי ֵאּלּו ְמאָֹרעֹות ִמן ֶהָעָבר, ְּדָבִרים ֶׁשָּיְכלּו ְלַהְצִּביַע ַעל 
ֶקֶׁשר ָקרֹוב ֵּבין ִמְׁשַּפַחת ָהַרִּבי ְלִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשל ר‘ ִפיֶׁשל, ְוָהיּו ָּכֵאּלּו ֶׁשָּטֲענּו ִּכי ַהְּבִרית 

ִהיא ַרק ִעָּלה, ְוִכי ִסָּבה סֹוִדית ְוִנְסֶּתֶרת עֹוֶמֶדת ֵמֲאחֹוֵרי ֵהָענּותוֹ ֶׁשל ָהַאְדמֹו“ר.

ְּתֵהא ַהִּסָּבה ֲאֶׁשר ְּתֵהא, ְּבָבְקרֹו ֶׁשל יֹום ַהְּבִרית הֹוִפיָעה ֶמְרַּכְבּתֹו ַהֲהדּוָרה ֶׁשל ָהַרִּבי 
ְּבַׁשֲעֵרי ָהֲעָיָרה. ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ָיְצאּו ִלְקָראָתּה ְּכֶׁשְּדָגִלים ִּביֵדיֶהם, ּוֵבית ַהְּכֶנֶסת 

ֶׁשּבֹו ִהְתַקֵּים ַהַּמֲעָמד ָהָמה ֵמָאָדם.

ָׁשָעה ַקָּלה ִּבְלַבד ָׁשָהה ָהַרִּבי ָּבֲעָיָרה, ְוַהְּבִרית ֶנֶעְרָכה ַעל ִּבְרָּכיו. הּוא ֵּבֵר ְּבחֹם ֶאת 
ַהֶּיֶלד ְוהֹוָריו, ְוֶטֶרם ָּפָנה ָלֵצאת ִמן ָהֲעָיָרה ִהְסִּפיקּו ַרִּבים ִמָּבֶניָה ַלֲעבֹר ְלָפָניו ַלֲאִמיַרת 

ָׁשלֹום.

ֶׁשָּגַרם  ָמה  ְּפתּורֹות,  ִּבְלִּתי  ְׁשֵאלֹות  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  הֹוִתיר  ִּבְמִהירּות  ֶׁשִהְסַּתֵּים  ַהִּבּקּור 
ִלְמקָֹרָביו ֶׁשל ָהַרִּבי ַלֲחרֹג ִמן ַהְּמֻקָּבל ּוְלִהְתַעְנֵין: ָמה ָּגַרם ָלַרִּבי ִלְטרֹחַ ָּכל ָּכ ַּבֲעבּור 

ְיהּוִדי ָּפׁשּוט ּוִבְלִּתי ֻמָּכר?

ִהְסִּביר  ֶזה“,  ָּפׁשּוט  ”ַּכְפִרי  ִמְּׁשֵאָלָתם:  ָּפחֹות  א  ַמְפִּתיָעה  ָהְיָתה  ֶׁשָּׁשְמעּו  ַהְּתׁשּוָבה 
ָזָכה  ְּבַוַּדאי  ֶׁשִהְמִּתין  ַהָּׁשִנים   ְּבַמֲהַל ַהְּפׁשּוָטה;  ֶּבֱאמּוָנתֹו  אֹוִתי  ָהַרִּבי, ”ִהְפִעים  ָלֶהם 
הּוא ְלִהְתָּבֵר ִמִּפי ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ּוְלִהְתַנּסֹות ִּבְסֻגּלֹות ַרּבֹות, אּוָלם ַּכֲאֶׁשר ָזָכה סֹוף סֹוף 
ִליׁשּוָעה הּוא ָּפָנה ֵאַלי ְוָאַמר ִּבְתִמימּות ִמְּבִלי ְלהֹוִסיף ָּדָבר: ’ַרִּבי, ַּכֲעבֹר ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה 
ָּכֵעת  ָזָכר.  ְּבֵבן  ַחַּנִני  ַוֲחָסָדיו  ַרֲחָמיו  ְּברֹב  הּוא   ָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש  ָזִכיִתי,  ֵמֲחֻתָּנִתי  ָׁשִנים 
ִהְנִני זֹוֶכה ְלַהְכִניסֹו ִּבְבִריתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ּוְמַבֵּקׁש ֲאִני ִמְּכבֹודֹו ֶׁשּיֹוִאיל ְלַכְּבֵדִני 

ּוְלַׁשֵּמׁש ְּכַסְנָּדק ִּבְבִריתֹו‘.

ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּדָבָריו ֶהְחַלְטִּתי ְלֵהָעֵתר ְלַהְזָמָנתֹו. ֱאמּוָנתֹו ַהְּתִמיָמה ָנְגָעה ְלִלִּבי. 
 א ֵמֲחִסיִדים ֻמְבָחִרים ּוְבֵני ּתֹוָרה, ִּכי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ִמֶּזה ְזַמן ַרב ֶׁשֹּלא ָזִכיִתי ִלְׁשמַֹע, ַאף
הּוא ֶׁשהֹוִׁשיָעם. ָהֶאָחד ָּתָלה ֶאת ְיׁשּוָעתֹו ַּבְּבָרָכה ֶׁשִּקֵּבל ֵמַרִּבי ְּפלֹוִני, ָהַאֵחר ִּבְסֻגָּלה 
ֶׁשִּקֵּבל ֵמַרִּבי ַאְלמֹוִני; ָּכֵעת ָּבא ִפיֶׁשל ַהַּנָּפח ְוִהְצִהיר ַּבּצּוָרה ַהְּפׁשּוָטה ְּביֹוֵתר ֶׁשַהָּקדֹוׁש 

ָּברּו הּוא הֹוִׁשיעֹו.

ּוְלִהְׁשַּתֵּתף  ִמִּמְנָהִגי  ַלֲחרֹג  ָהִייִתי  ֻמְכָרח  ֶׁשָּכֶזה  ָׁשַמִים  ֵׁשם  ְמַקֵּדׁש  ֶׁשל  ִלְכבֹודֹו 
ְּבִׂשְמָחתֹו!“

’ַיְגִּדיל ּתֹוָרה‘

ְּתִפָּלה ַּגם ִּבְׁשַעת ְמצּוָקה ַוֲאֵפָלה
”ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום“ (כח יא)

ַעל ָּכתּוב ֶזה ֵהִביא ַרִׁש“י ֶאת ַמֲאַמר ֲחָז“ל (ְּבָרכֹות כו ב): ”ַיֲעקֹב ִּתֵּקן ְּתִפַּלת ַעְרִבית – ֶׁשֶּנֱאָמר: ’ַוִּיְפַּגע 
ַּבָּמקֹום ַוָּיֶלן ָׁשם‘, ְוֵאין ’ְּפִגיָעה‘ ֶאָּלא ְּתִפָּלה...“.

ָּדַלק  ֶׁשֵעָׂשו  ְּבָׁשָעה  ַיֲעקֹב  ִּתֵּקן  ַמֲעִריב  ְּתִפַּלת  ֶאת  ִמּסֹוְכְטׁשֹוב:  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ָאַמר 
ַאֲחָריו, ְועֹוָלמֹו ִּכְמַעט ְוָחַׁש ַּבֲעדֹו. ְּבֵעת זֹאת ִהְנִחיל הּוא ְלָבָניו ַאֲחָריו ִּכי ֲאִפּלוּ ִיְהֶיה ָאָדם ְּבעֶֹמק 
ַהִּׁשְפלּות ְוַהֲחֵׁשָכה, ַאל ִיְתָיֵאׁש ִמן ָהַרֲחִמים; ַאְדַרָּבה, ֶיֱאזֹר ֶאת ְׁשֵאִרית ּכֹחֹוָתיו, ִיְתַיֵּׁשב ְּבַדְעּתֹו 

ְוִיְתַאֵּמץ ִּבְתִפָּלה ִלְפֵני ה‘, ִּכי ַּגם ְּכֶׁשַהּכֹל ִנְרֶאה ָאבּוד ְוָחׁשּו - ַׁשֲעֵרי ְּתִפָּלה ֵמעֹוָלם א ִנְנֲעלּו!
’ֵׁשם ִמְּׁשמּוֵאל‘ ַוֵּיֵצא תרע“ד

ַמְלֲאֵכי ַהְּתִפָּלה עֹוִלים ְּבֻסַּלם ַהּקֹול
”ַוַּיֲחם ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה“ (כח יב)

הּוא  ַּבְּתִפָּלה  ַהִּנְׁשָמע  ֶׁשַהּקֹול   ְלַלֶּמְד ’קֹול‘,  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ’ֻסָּלם‘  ַהּטּוִרים:  ַּבַעל  ַיֲעקֹב  ַרֵּבנּו  ָּכַתב 
ַהֻּסָּלם ֶׁשַּדְרּכֹו עֹוִלים ַמְלֲאֵכי ַהְּתִפָּלה ַלָּמרֹום, ְוַהַּכָּוָנה ַּבְּתִפָּלה ִהיא ְׁשַלֵּבי ַהֻּסָּלם. ְלִפיָכ, ַהַּכָּוָנה 
ַהֻּסָּלם  ֶׁשְּׁשִליבֹות   ָצִרי ַלֲעלֹות  ַהְּתִפָּלה  ַמְלֲאֵכי  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי  ְלַהְצָלָחָתּה:  ְּתַנאי  ִהיא  ַּבְּתִפָּלה 

ִּתְהֶייָנה ְׁשֵלמֹות.
הֹוִסיף ַהָּגאֹון ַרִּבי ֲעִקיָבא סֹוֵפר, ַרָּבה ֶׁשל ְּפֶרְׁשּבּוְרג, ֹנֶפְך ַלְּדָבִרים ְוָכ ָאַמר: ”ְּתַנאי ָחׁשּוב ִּבְתִפָּלה 
ִנְרָמז ָלנּו ְּבָפסּוק ֶזה – ַעל ַאף ֶׁשַה‘ֻּסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה‘ - רֹב ְּתִפּלֹוֵתינוּ ֵהן ַעל ִעְנָיִנים ַּגְׁשִמִּיים, ִמָּכל 
ָמקֹום ’ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשַמְיָמה‘ - ַּכָּוָנֵתנוּ ְצִריָכה ִלְהיֹות ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ַלֲעבֹד ְּבֶאְמָצעּוָתם 

ֶאת ַהּבֹוֵרא.
ִאם ָּכ ַנֲעֶׂשה, ֲהֵרי ֻמְבָטח ָלנּו ֶׁשִּיְהיּו ’ַמְלֲאֵכי ֱאִקים עִֹלים ְויְֹרִדים ּבֹו‘ - יֹוְרִדים ְלַקֵּבל ְּתִפָּלֵתנּו 

ְוָׁשִבים ַלָּמרֹום ְלַהִּגיָׁשּה ְלָרצֹון ִלְפֵני קּוְדָׁשא ְּבִריךְ הּוא.
’ַּדַעת סֹוֵפר‘

ְזִהירּות ִּבְכבֹוד ַהָּמקֹום ַהָּקדֹוׁש
”ַוִּייַקץ ַיֲעקֹב ִמְּׁשָנתֹו ַוּיֹאֶמר ָאֵכן ֵיׁש ה‘ ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְוָאֹנִכי א ָיָדְעִּתי“ (כח טו)

”ַמְבִהיל ַהָּדָבר“, ִהְתַּפֵעל ַהַּסָּבא ִמְּסַלּבֹוְדָקא, ”ַעד ַּכָּמה ָעֵלינּו ְלִהָּזֵהר ֶׁשֹּלא ְלָהֵקל ִּבְכבֹודֹו ֶׁשל ָמקֹום 
ָקדֹוׁש. ְוָאֵכן, ַיֲעקֹב ָאִבינּו ִהְתעֹוֵרר ֵמֲחלֹום ֻמְפָלא, ֲחלֹום ֶׁשּבֹו ָזָכה ְלֶחְזיֹונֹות ֻמְפָלִאים ּוְלַהְבָטחֹות 
ִנְׂשָּגבֹות ַהּנֹוְגעֹות ְלגֹוַרל ָּכל ַהּדֹורֹות ַהָּבִאים ַאֲחָריו, אּוָלם ְּכִפי ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש“י, ִמָּיד ִעם קּומֹו הּוא 

ִהְתאֹוֵנן ַעל ֶׁשָּיַׁשן ְּבָמקֹום ּכֹה ָקדֹוׁש, ְוַאף ַמְצִהיר: ’ֶׁשִאּלּו ָיַדְעִּתי א ָיַׁשְנִּתי ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש ָּכֶזה‘“.
’טּוב ַהְּפִניִנים‘

”ְוִעיר ָהֱאִקים ֻמְׁשֶּפֶלת ַעד ְׁשאֹול ַּתְחִּתָּיה“
”ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ֵּבית ֱאקִים“ (כח יז)

ִיְׂשָרֵאל.  ֵמֲעָירֹות  ְּבַאַחת  ַּפַעם  ֶׁשָּׁשַבת  ַהַּפְרֵּד“ס‘,  ’ֵסֶפר  ַּבַעל  ֶאְּפְׁשֵטין,  ֵליּב  ַאְרֵיה  ְּבַרִּבי  ַמֲעֶׂשה 
ְּכֶׁשִהִּגיַע ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהְּמקֹוִמי ִהְבִחין ִּכי ְּכָתָליו נֹוִטים ִלּפֹל ֵמרֹב ָיְׁשָנם, ְוַהְּגָׁשִמים נֹוְטִפים ִמַּגּגֹו 

ַהְמּחֹוָרר.
ִּבְתִחָּלה ִנָּסה ְלדּוָנם ְלַכף ְזכּות, אּוַלי ֲעִנִּיים ֵהם ְוֵאין ָיָדם ַמֶּׂשֶגת ְלַׁשֵּפץ ֶאת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, אּוָלם 
ַּכֲאֶׁשר סֹוֵבב ֵּבין ָּבֵּתי ַהְּיהּוִדים ָּבֲעָיָרה ֻהְפַּתע ְלַגּלֹות ֶׁשֵּביֵניֶהם ֵיׁש ָּבִּתים ַהְּבנּוִיים ְלַתְלִּפּיֹות ִּבְפֵאר 

ְוָהָדר ּוְבָכל ִמיֵני ִׁשְכלּול.
ַעל  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ֶאת  ְלַהֲעִמיד  ִּבֵּקׁש  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ְּדָבִרים  ָלֵׂשאת  ֻּכַּבד  ַּכֲאֶׁשר  יֹום,  ֶׁשל  ְּבָבְקרֹו 
ֻחְמַרת ָהִעְנָין ְּבתֹוָכָחה ֻמְסֶּתֶרת ְוכֹה ָאַמר: ”סֹוַבְבִּתי ֵּבין ְרחֹובֹות ָהֲעָיָרה ְוָרִאיִתי ִּכי ָּבֵּתיֶכם ְּבנּוִיים 
ִּכי  ְּבִלִּבי  ְוָאַמְרִּתי  ַּתְחִּתָּיה,  ְׁשאֹול  ַעד  ֻמְׁשָּפל  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ִּבְנַין  ְוִאּלּו  ּוְלִתְפֶאֶרת,  ְלנֹוי  ִּתָּלם  ַעל 

ְמִציאּות זֹאת ִנְרְמָזה ֶזה ִמְּכָבר ִּבְדָבָריו ֶׁשל ַיֲעקֹב ָאִבינּו:
’ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה‘ - ַּכָּמה נֹוָרא ְוַדל הּוא ַמְרֵאהּו ֶׁשל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּלֶזה, ’ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ֵּבית 
ֱאִקים‘ - ֵאין זֹאת ֶאָּלא ִמּׁשּום ֶׁשהּוא ’ֵּבית ָהֱאִקים‘, ָּכל ִמְתַּפֵּלל ְמַבֵּקׁש ְלַהִּטיל ַעל ֲחֵברֹו ֶאת 
ְקִריָרא“  ְוא  ֲחִמיָמא  א  ֻׁשָּתֵפי  ְּדֵבי  ”ְקֵדיָרא  א):  ג  (ֵערּוִבין  ֲחָז“ל  ּוְכַמֲאַמר  ִׁשּפּוצֹו,  ַעל  ָהַאֲחָריּות 

ְוִנְמָצא ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֻמְׁשָּפל ְוָהרּוס“.
’ַׁשַער ַּבת ַרִּבים‘

ְּתִפָּלה ְלִהָּנֵצל ִמָּלׁשֹון ָהַרע
”ִאם ִיְהֶיה ֱאקִים ִעָּמִדי ּוְׁשָמַרִני ַּבֶּדֶר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי הֹוֵל“ (כח כ)

ָּדְרׁשּו ֲחָז“ל (ְּבֵראִׁשית ַרָּבה ע ד): ”‘ּוְׁשָמַרִני‘ - ִמָּלׁשֹון ָהַרע“.
ָּכ ֵהִעיד ָמָרן ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘: ”ָׁשַמְעִּתי ַעל ָּגאֹון ֶאָחד ְוַצִּדיק ַּבּדֹור ֶׁשְּלָפֵנינּו, ְּבֵעת ֶׁשָהָיה ָצִרי ְלַדֵּבר 
ִעם ֲאָנִׁשים אֹודֹות ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם, ָהָיה ַּדְרּכֹו ְלַבֵּקׁש ַּבֲחַׁשאי ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשִּיְׁשְמֵרהּו ִמָּלׁשֹון ָהַרע“.
ְוִהְמִׁשי: ”ּוֶבֱאֶמת ִמְקָרא ָמֵלא הּוא, ִּכְדָמִצינוּ ְּבַיֲעקֹב ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ֶׁשָאַמר: ’ִאם ִיְהֶיה ֱאִקים 
ִעָּמִדי ּוְׁשָמַרִני ַּבֶּדֶר ַהֶּזה‘... ְלִפי ֶׁשָהַל ֵאֶצל ָלָבן ֶׁשהּוא ְמקֹור ַהִּמְרָמה... ְלִפיָכ ָאַמר ’ַּבֶּדֶר ַהֶּזה‘ 

ָּדְייָקא, ָרָצה לֹוַמר ְלָלָבן... ּוְבֵני ָאָדם ָּכמֹונּו ְצִריִכים ְּבָכל ֵעת ְלַבֵּקׁש ֵמה‘ ִיְתָּבַר ַעל ֶזה“.
’ָזכֹור ְלִמְרָים‘ ֶּפֶרק כו

ַמּדּוַע ִּבֵּקׁש ַיֲעקֹב ְּבֵפרּוט?
”ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד ִלְלֹּבׁש“ (שם)

ַמּדּוַע ֵּפֵרט ַיֲעקֹב: ’ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹשׁ‘, ְוִכי ֵיׁש ּתֹוֶעֶלת ַאֶחֶרת ְּבֶלֶחם ּוְבֶבֶגד?
ֵּבֵאר ַהשָּׁ“: ַלֲאָנִׁשים ַרִּבים ֵיׁש ֶלֶחם ִּבְרׁשּוָתם, אּוָלם ֵהם ֵאיָנם ְיכֹוִלים ֵלָהנֹות ִמֶּמּנּו, ִמּׁשּום ֶׁשֵהם 
’ֶלֶחם ֶלֱאכֹל‘ - ֶׁשִּיֵּתן  חֹוִלים ְּבַמֲחָלה ַהּמֹוַנַעת זֹאת ֵמֶהם. ְלִפיָכ ֵּפֵרט ַיֲעקֹב ֶאת ַּבָּקָׁשתֹו ְוָאַמר 
לֹו ה‘ ַּגם ְּבִריאּות ְוָכ יּוַכל ֶלֱאכֹל ֵמַהֶּלֶחם, ְוַאף ְּבַבָּקַׁשת ’ֶבֶגד ִלְלּבֹשׁ‘ – ִּבֵּקׁש ֶׁשִּיְהֶיה ָּבִריא ְויּוַכל 

ָלֵצאת ִמֵּביתֹו, ְוָכ א ִיְהֶיה ַהֶּבֶגד מּוָנח ָּבָארֹון ְּכֶאֶבן ֶׁשֵאין ָלּה הֹוְפִכין.

ֵלָאה א ָהְיָתה ְזקּוָקה ְלִחּזּוק ִּבְתִפָּלה
”ַוַּיְרא ה‘ ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה“ (כט לא)

ַּבִּמְדָרׁש (ַּתְנחּוָמא ַוֵּיֵצא ד) ֵּבֲארּו ֲחָז“ל: ”ֶׁשְּׂשנּוִאים ַמֲעֵׂשי ֵעָׂשו ְּבֵעיֶניָה“, ּוֵפֵרׁש זֹאת ַה‘ְקֻּדַּׁשת ֵלִוי‘: 
א).  סד  ְיָבמֹות  (ְרֵאה  ִלְתִפָּלָתן  ִהְתַאָּוה  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֵּכיָון  ֲעָקרֹות  ָהיּו  ָהִאָּמהֹות  ִּכי  ָידּוַע  ֵהן 
ְלֻעָּמָתן –א ִנְזְקָקה ֵלָאה ִלְגֵזָרה זֹו, ֶׁשֲהֵרי ַּגם ִּבְלָעֶדיָה ָּבְכָתה ְוִהְתַּפְּלָלה ָּכל ְיֵמי ַנֲערּוָתּה ֶׁשֹּלא 
ִּתּפֹל ְּבֶחְלקֹו ֶׁשל ֵעָׂשו. ְוֶזהּו ֶׁשֵּבֲארּו ֲחָז“ל: ֵלָאה א ִנְדְרָׁשה ְלִחּזּוק ִּבְתִפָּלה, ֶׁשֲהֵרי ִהְתַּפְּלָלה ַרּבֹות 
ֶׁשֹּלא ִּתּפֹל ְּבַיד ֵעָׂשו ֶׁשְּׂשנּוִאים ָהיּו ַמֲעָׂשיו ְּבֵעיֶניָה, ְלִפיָכ א ֻהְצְרָכה ִלְסּבֹל ֶאת ַצַער ָהֲעָקרּות, 

ּוָפַתח ה‘ ֶאת ַרְחָמּה.

ַהֵּׁשם מֹוֶרה ַעל ְּתכּוַנת ָהָאָדם
”ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת ה‘ ַעל ֵּכן ָקְרָאה ְׁשמֹו ְיהּוָדה“ (כט לה)

ָׂשח ָמָרן ַּבַעל ַה‘ְּׂשַפת ֱאֶמת‘: ”ֲאִבי ָזָצ“ל ָקָרא ְׁשִמי ְיהּוָדה, ַעל ֵׁשם ַההֹוָדָיה, ַעל ֶׁשִּנְתַרֵּפא ִמַּמֲחָלתֹו. 
.“א ָהִייִתי ַמְרִּגיׁש ֲעֵיפּות ִמְּלהֹודֹות ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְוִהְנִני רֹוֶאה ֵּכן ִּבי ֶׁשָּכל ַהּיֹום ְוַהַּלְיָלה

’ֵמִאיר ֵעיֵני ַהּגֹוָלה‘ אֹות שלז

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
ְלֵאיזֹו ְּבִרית ָטַרח ָה‘ַאְבֵני ֵנֶזר‘ ְלַהִּגיַע?

ני ַמעּפְ
ַּגם ִּבְׁש ּלה

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
טרח ָה ת

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


