
ַלח  ׁשְ ת ַוּיִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
”ִהּכֹון ִלְקַראת ֱאֶקי ִיְׂשָרֵאל“ (ָעמֹוס ד יב)

ְּבָכל יֹום ְויֹום ָאנּו זֹוִכים ַלֲעמֹד ְּפָעִמים ִמְסָּפר ּוְלַדֵּבר ִעם ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, 
ָאָדם  ְּבֵני   - ְּבֶחְלֵקנּו  ֶׁשָּנְפָלה  ַהְּזכּות  ּגֶֹדל  ֶאת  ְלָתֵאר  ִמִּלים  ֵאין  ִּכי  ִנְדֶמה  הּוא.   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשְּיסֹוָדם ֵמָעָפר ְוסֹוָפם ְלָעָפר - ִלְזּכֹות ְלָמה ֶׁשַאף ַהַּמְלָאִכים ַהְּקדֹוִׁשים א ָזכּו: ְלַׁשֵּבַח ּוְלַהֵּלל 

ִמיֵדי יֹום ְּביֹומֹו ְלָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים!

ֶאָּלא ֶׁשְּכִפי ֶׁשְּכָבר ָּדְרׁשּו ֲחָז“ל ַעל נֹוֵׂשא ַהְּתִפָּלה (ְּבָרכֹות ו ב ּוְבַרִׁש“י ָׁשם) ֵמַהָּפסּוק (ְּתִהִּלים יב ט): 
”ְּכֻרם ֻזּלּות ִלְבֵני ָאָדם“ - ”ֵאּלּו ְּדָבִרים ָהעֹוְמִדים ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם ּוְבֵני ָאָדם ְמַזְלְזִלים ָּבֶהם“; 
ּוְבא  ַּבֲחָטף  ִלְתִפָּלה  ָאנּו  ִנָּגִׁשים  ַרּבֹות  ּוְפָעִמים  ַּבֲעבּוֵרנּו,  ְלֶטַבע   ָהַפ ַהֶהְרֵּגל  ֵלב  ְלַדֲאבֹון 

ִׂשיַמת ֵלב ְלגֶֹדל ַהָּׁשָעה ְוַהַּמֲעָמד.

ִאי ְלָכ ִהְקִּדיׁש ַה‘ֻּׁשְלָחן ָערּו‘ ַּכָּמה ִסיָמִנים ְּבִהְלכֹות ְּתִפָּלה (או“ח צ-ָצב), ֶׁשָּבֶהם ֵהִביא ֲהָלכֹות 
ְלִהְתּכֹוֵנן  ֵלב  ָּכל  ְלעֹוֵרר  ְּכֵדי  ָּבֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ְּדָבִרים  ּוַמַאְמֵריֶהם,  ֲחָז“ל  ַהְנָהגֹות  ַעל  ַהְּמֻבָּססֹות 

ַלְּתִפָּלה ִּכְדָבֵעי.

ְיסֹוָדן ֶׁשל ֲהָלכֹות ֵאּלּו ִמְתַּבֵּסס ַעל ָהֻעְבָּדה ַהְּפׁשּוָטה ֶׁשְּכֶׁשָאנּו ִמְתַּפְּלִלים ִלְפֵני ה‘, ַאף ֶׁשָאנּו 
עֹוִׂשים זֹאת ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּבָכל יֹום, ַאל ָלנּו ָלֵתת ַלֶהְרֵּגל ִלְגרֹם ָלנּו ָלֶגֶׁשת ְּכִפי ֶׁשָאנּו ִנָּגִׁשים 
ְלִׂשיָחה ִעם ָחֵבר, ְלַהְבִּדיל ֶאֶלף ַאְלֵפי ַהְבָּדלֹות. ֶאָּלא ָעֵלינּו ָלַדַעת ְוַלֲחׁשֹב ִלְפֵני ִמי ָאנּו עֹוְמִדים 

ְלַדֵּבר, ִלְפֵני ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ּוְבֶׁשל ָּכ ְלִהְתּכֹוֵנן ַלַּמֲעָמד ָּכָראּוי.

ֶאָחד ִמַּמַאְמֵרי ֲחָז“ל ַהְּידּוִעים ְּבִעְנָין ֶזה מֹוִפיַע ְּבִדְבֵרי ַהִּמְׁשָנה (ְּבָרכֹות ה א): ”ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים 
ָהיּו ׁשֹוִהים ָׁשָעה ַאַחת ּוִמְתַּפְּלִלים ְּכֵדי ֶׁשְּיַכְּונּו ִלָּבם ַלָּמקֹום“.

ָמקֹור ְלִמְנָהָגם ֶׁשל ַה‘ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים‘

ָּכ ָּכַתב ָהַרְמָּב“ן ַעל ַהָּפסּוק ְּבָפָרָׁשֵתנּו (לה א): ”קּום ֲעֵלה ֵבית 
ֵאל ְוֶׁשב ָׁשם ַוֲעֵׂשה ָׁשם ִמְזֵּבַח“: ”א ָיַדְעִּתי ַמהּו ’ְוֶׁשב ָׁשם‘... 
ְואּוַלי ִצָּוה ’ְוֶׁשב ָׁשם‘ ְלַפּנֹות ַמֲחַׁשְבּתֹו ְלָדְבָקה ָּבֵא-ל“. ְוָכ ָּכַתב 
ַּגם ַה‘ְּספֹוְרנֹו‘: ”‘ְוֶׁשב ָׁשם‘ - ְלַכֵּון ַּדְעְּת קֶֹדם ֶׁשִּתְבֶנה ַהִּמְזֵּבַח, 
ׁשֹוִהים  ָהיּו  ָהִראׁשֹוִנים  ’ֲחִסיִדים  ב):  ל  (ְּבָרכֹות  ָז“ל  ָאְמָרם  ְּכִעְנַין 

ָׁשָעה ַאַחת ּוִמְתַּפְּלִלים ְּכֵדי ֶׁשְּיַכְּונּו ֶאת ִלָּבם ַלָּמקֹום‘“.

ַהָּׁשלֹום,  ָעָליו  ָאִבינּו,  ַיֲעקֹב  ִאם  ַמְבִהיִלים:  ַהְּדָבִרים  ַוֲהֵרי 
ְלֶרַגע -  ַאף  ָּפְסָקה  א  ַּבה‘  ּוְדֵבקּותֹו  ַלְּׁשִכיָנה,  ֶמְרָּכָבה  ֶׁשָהָיה 
ְּכֶׁשָרָצה ִלְבנֹות ִמְזֵּבַח ּוְלהֹודֹות ַלה‘ ֻהְצַר ַלֲהָכָנה ְמֻיֶחֶדת, ַעל 
ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ָאנּו ַהְּטרּוִדים ּוְׁשקּוִעים ְּבָצְרֵכי ָהעֹוָלם ַהֶּזה, 
ַוַּדאי ֶׁשְּצִריִכים ָאנּו ְלָהִכין ַעְצֵמנּו ְּבֶטֶרם ִנַּגׁש ִלְתִפָּלה, ְלַפּנֹות 
ַמְחְׁשבֹוֵתינּו ֵמִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה ּוְלַהְפִנים ִּכי ָאנּו עֹוְמִדים ִלְפֵני 

ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא (’ַׁשֲעֵרי ְּתִפָּלה‘).

ֲהָכַנת ַהּגּוף ְוַהַּמְלּבּוִׁשים ִלְתִפָּלה

ֲחָז“ל ִהְדִּגיׁשּו ְמאֹד ֶאת ִחּיּוב ָהָאָדם ְלִהְתּכֹוֵנן ִלְקַראת ְּתִפָּלתֹו ִלְפֵני 
ּוְמֻכָּבִדים.  ְנִקִּיים  ַמְלּבּוִׁשים  ּוִבְלִביַׁשת  ּגּופֹו  ְּבִנְקיֹון  ְמֻכָּבד,  ָמקֹום  ִּבְמִציַאת  עֹוָלם:  ֶׁשל  ַמְלּכֹו 

ּוָמקֹור ֵהִביאּו ְלָכ ַּבְּגָמָרא (ַׁשָּבת י א) ִמן ַהָּכתּוב: ”ִהּכֹון ִלְקַראת ֱאֶהי ִיְׂשָרֵאל“ (ָעמֹוס ד יב).

ְוָנקּוָמה  ִׂשְמֵתיֶכם;  ְוַהֲחִליפּו  ”ְוִהַּטֲהרּו  ב-ג):  (לה  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ָמקֹור  ָמָצאנּו  ֵאּלּו  ַלֲהָלכֹות  ַּגם 
ְוַנֲעֶלה ֵּבית ֵא-ל“, ֶׁשָעָליו ָּכַתב ָה‘ִאְּבן ֶעְזָרא‘: ”ֵמַהָּמקֹום ַהֶּזה ִנְלמֹוד ֶׁשַחָּיב ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר 

ֵיֵל ְלִהְתַּפֵּלל ְלָמקֹום ָקבּוַע ִלְהיֹות ּגּופֹו ָנִקי ּוַמְלּבּוָׁשיו ְנִקִּיים“.

ּוְבֵסֶפר ’ַּכף ַהַחִּיים‘ (צא כו) ֵהִביא ְּבֵׁשם ֵסֶפר ֲחִסיִדים: ָאָדם ַהּמֹוִפיַע ִלְפֵני ֶמֶל ָּבָׂשר ָוָדם, א 
ָיבֹא ְּכָאָדם ַהּיֹוֵצא ֶאל ַהּׁשּוק, ֶאָּלא ִיְתַעֵּטף ִלְהיֹות ְלָפָניו ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ּוְבָכבֹוד; ִאם ֵּכן, ָאנּו 
ָהעֹוְמִדים ִּבְתִפָּלה ִלְפֵני ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ ִיְתָּבַר ְׁשמֹו - ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ְלִהְתַעֵּטף 

ָּכָראּוי ְוִלְהיֹות ְלָפָניו ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה, ְוַעל ָּכ ֶנֱאָמר (ְׁשמּוֵאל א‘ ב ל): ”ִּכי  ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד“.

ְּבֶיֶתר ֵּפרּוט ָּכַתב ָהַרְמָּב“ם (ְּתִפָּלה ה ה): ”ִּתּקּון ַהַּמְלּבּוִׁשים ֵּכיַצד; ְמַתֵּקן ַמְלּבּוָׁשיו ְּתִחָּלה ּוְמַצֵּין 

ַעְצמֹו ּוְמַהֵּדר, ֶׁשֶּנֱאָמר (כט ב): ’ִהְׁשַּתֲחוּו ַלה‘ ְּבַהְדַרת קֶֹדׁש‘. ְוא ַיֲעמֹד ִּבְתִפָּלה ַּבֲאֻפְנָּדתֹו ְוא 
ְּברֹאׁש ְמֻגֶּלה ְוא ְּבַרְגַלִים ְמֻגּלֹות - ִאם ֶּדֶר ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ֶׁשֹּלא ַיַעְמדּו ִּבְפֵני ַהְּגדֹוִלים ֶאָּלא 

ְּבָבֵּתי ָהַרְגַלִים“ (ַרְמָּב“ם ְּתִפָּלה ה ה).

ֶׁשָּלֶהם  ָנִאים  ִּבְבָגִדים  ַעְצָמם  ְמַעְּטִרים  ָהיּו  ַהֲחָכִמים  ”ִמְּגדֹוֵלי  ֵהִעיד:  ב)  ל  (ְּבָרכֹות  ּוַב‘ֵּמִאיִרי‘ 
 ִּבְׁשַעת ְּתִפָּלה... ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין זֹו ָמסֹוָרה ַלּכֹל, ִמָּכל ָמקֹום ָראּוי לֹו ָלָאָדם ֶׁשֹּלא ַלֲעמֹד ֶּדֶר

ֶהְדיֹוטֹות ְוָראּוי לֹו ְלַהֵּדר ַעְצמֹו ְּבָמה ֶׁשָּמצּוי לֹו“.

ְטִביָלה ַּבִּמְקֶוה

ֲהָלכֹות נֹוָספֹות ִנְפְסקּו ְּבִעְנַין חֹוַבת ֲהָכַנת ַהּגּוף ִלְתִפָּלה, ּוְכָבר ָּפַׁשט ַהִּמְנָהג ְּבִיְׂשָרֵאל ְלַהְקִּפיד 
ְּבָכל יֹום ַעל ְטִביָלה ַּבִּמְקֶוה קֶֹדם ַהְּתִפָּלה, ִּכְלׁשֹון ִצּוּויֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב: ”ְוִהַּטֲהרּו... ְוָנקּוָמה ְוַנֲעֶלה 

ֵּבית ֵא-ל“.

 - ְנִקּיּות‘  ִליֵדי  ְמִביָאה  ”‘ְזִריזּות  (ָׁשם):  ַהָּבָרְיָתא  ְלׁשֹון  ַעל  ב)  כ  ע“ז  (ח“א,  ַהַּמַהְרָׁש“א  ֵּבֵאר   ְוָכ
ְּבֶאְמָצעּות ַהְּזִריזּות ָלקּום ֻמְקָּדם ַּבּבֶֹקר, ַיְסִּפיק לֹו ַהְּזַמן ְּכֵדי ְלַנּקֹות ּגּופֹו ְוִלְרחֹץ ָיָדיו קֶֹדם 
ַהְּתִפָּלה, ’ּוְנִקּיֹות [זֹו] ְמִביָאה ִליֵדי ְּפִריׁשּות‘ - ’ְּפִריׁשּות‘ ִהיא ְלׁשֹון ְּפִריַׂשת ַּכַּפִים, ְּדַהְינּו ְּתִפָּלה 

ֶׁשָּבּה ָאָדם ּפֹוֵרׂש ַּכָּפיו ַהָּׁשַמְיָמה“.

עֹוד ָּכַתב ַהְּׁשָל“ה (אֹוִתּיֹות, אֹות ָטֳהָרה): ”ֵיׁש ֻטְמָאה רּוָחִנית ֶׁשִהיא ָהָאב ֶׁשל ֲאִבי ֲאבֹות ַהֻּטְמָאה, 
ֻטְמָאה,  ְלׁשֹון  ֲאסּורֹות  ּוַמֲאָכלֹות  ֲעָריֹות  ְּבִעְנַין  ְלֶהְדָיא  ֶׁשָּמִצינּו  ֶׁשְּכמֹו  ֲעֵברֹות,  ֻטְמַאת  ְוִהיא 
ֵהן  ַהִּמְקֶוה,  ָטֳהַרת  ִעְנַין  ָּגדֹול  ּוָמה  ָהֲעֵברֹות.  ְּבָכל  ַהִּדין  הּוא   ָּכ
ְלֻטְמַאת ַהּגּוף ְוֵהן ְלֻטְמַאת ָהֲעֵברֹות. ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשָרִגיל ְּבָטֳהָרה 
זֹו ָּתִמיד, ְויֹוִעיל ְלָכל ַהֻּטְמאֹות ְוַגם ְלֻטְמַאת ָהֲעֵברֹות, ְוָיבֹא ִליֵדי 
ָטֳהָרה - ַהְינּו ָטֳהַרת ַהֵּלב. ְוֶרֶמז ְלָכ ִמן ַהָּכתּוב (ְּתִהִּלים נא יב): ”ֵלב 
ָטהֹור ְּבָרא ִלי ֱאקִים“, ’ֵלב ָטהֹור ְּבָרא‘ הּוא ָראֵׁשי ֵּתבֹות ’ֶטֶבל‘. 
ַמְחָׁשָבה  לֹו  ְוִתְהֶיה  ַהַּמְחָׁשָבה,  ָטֳהַרת   ִּתָּמֵׁש ַהֵּלב  ּוִמָּטֳהַרת 

ְטהֹוָרה“.

ֶׁשָאָדם  ְטִביָלה  ”ְּבָכל  ָּכַתב:  פ“א)  (ש“ח  ָהֲעבֹוָדה‘  ְוׁשֶֹרׁש  ּוִב‘יסֹוד 
ְוָאָדם  ְּביֹוֵתר...  ְקֻדָּׁשה  ָעָליו   ַמְמִׁשי יֹוֵתר,  ַעְצמֹו  ֶאת  טֹוֵבל 
יֹוֵתר  ִמְּלַמְעָלה  אֹותֹו  ְמַקְּדִׁשים  ִמְּלַמָּטה,  ַעְצמֹו  ֶאת  ַהְּמַקֵּדׁש 

ְויֹוֵתר“.

ַהְנָהָגה זֹו ָהְיָתה ֵנר ְלַרְגֵליֶהם ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ַהּדֹורֹות ֶׁשִהְקִּפידּו ַעל 
סֹוֵפר‘  ַה‘ֲחַתם  ֻּדְגַמת  ַהְּתִפָּלה,  קֶֹדם  יֹום  ְּבָכל  ַּבִּמְקֶוה  ְטִביָלה 
ַרִּבי  ֶׁשל  ַּבִּמְקֶוה  ָקִרים  ְּבַמִים  ִלְטּבֹל  ּבֶֹקר  ְּבָכל  טֹוֵרַח  ֶׁשָהָיה 

ְמֻׁשָּלם ִטיְסֶמִניץ  (’ִמְנֲהֵגי ֲחַתם סֹוֵפר‘, ְּבֵני ְּבַרק תשל“ו) .

ֲהָכָנה ִלְתִפַּלת ִמְנָחה ְוִלְתִפַּלת ַעְרִבית

ַּדְוָקא  ַׁשֶּיֶכת  זֹו  ַהְנָהָגה  ִּכי  ַהְּסבּוִרים  ֵהם  ַרִּבים  ָהִראׁשֹוִנים‘,  ’ֲחִסיִדים  ֶׁשל  ְלִמְנָהָגם  ְּבנֹוֵגַע 
ִלְתִפַּלת ַׁשֲחִרית, ַא ִמִּדְבֵרי ַּבַעל ’ֵסֶדר ַהּיֹום‘ ִנְרָאה ֶׁשַאְּדַרָּבה, ַמֲעָלָתּה ְּגדֹוָלה יֹוֵתר ִּבְתִפַּלת 
ִמְנָחה ּוִבְתִפַּלת ַעְרִבית, ֶׁשָּכ ָּכַתב ְּבַהְנָהגֹות ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה: ”ִנְרֶאה ִלי ֶׁשָּגדֹול ְׂשַכר ַהַּמְקִּדים 
ָּבֶעֶרב ִמן ַהַּמְׁשִּכים ַּבּבֶֹקר. ִמְּפֵני ֶׁשַּבּבֶֹקר ֵאין לֹו ׁשּום ֵעֶסק ַמָּׂשא ּוַמָּתן ּוְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ְוֵאין 
לֹו ֶּדֶר ַאֵחר ֶאָּלא ָלבֹא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוְלִהְתַחֵּנן ִלְפֵני ֱאָקיו ִיְתָּבַר, ֲאָבל ָּבֶעֶרב ֶׁשהּוא ָעסּוק 
ִּבְמַלאְכּתֹו ְוָצִרי ִלְגמֹר ִעְנָיָניו ְוָכל ֲחָפָציו, ּוֵמִניַח ַהּכֹל ּוָבא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְלַבֵּקׁש ֶחְפֵצי ָׁשַמִים, 

ְׂשָכרֹו ָּגדֹול ָּכפּול ּוְמֻכָּפל.

ְלִהְתַּפֵּלל,  ָהָעם  ֶׁשָּיבֹואּו  ּוְמַקֶּוה  ְמַצֶּפה  ְיִחיִדי  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְוהּוא  ָלבֹא...  ִהְקִּדים  ִאם  ִּבְפָרט 
ֶׁשהּוא ָחׁשּוב ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל ַהְרֵּבה ְמאֹד ְוִגּבֹור ִיָּקֵרא לֹו, ַאַחר ֶׁשָּכַבׁש ֶאת ִיְצרֹו ְלַבֵּטל ַעְצמֹו ִמָּכל 
ֵעֶסק ְוָרץ ַּכְּצִבי ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ָאִביו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ְוהּוא ִיְתָּבַר ְיַׁשֵּלם לֹו ְׂשָכרֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם 

ַהָּבא, ּוָבֶזה ַיֲאִרי ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו“.

ִנּצֹוִלים ֵמַהְּמַקְטְרִגים
”ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו“ (לב יב)

ִּכי   ְלַלֶּמְד ’ָאֵמן‘,  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   - ָאִחי“  ִמיַּד  ”ָנא 
ֶׁשִּבְתִחָּלה  ֵמַהָּׂשָטן,  ִנּצֹוִלים  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ִּבְזכּות 
ְלַפּתֹות  ַמְצִליַח   ָּכ ּוְבֶׁשל  ְּכאֹוֵהב  ְלָאָדם  ִנְדֶמה 
אֹותֹו ַלֲחטֹא, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ַמְׂשִטין ָעָליו ּוַמֶּטה ֶאת 

ְּגַזר ִּדינֹו ְלחֹוָבה.

מ  זַֹהר  (ִּתּקּוֵני  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ְלַמֲאַמר  ֶרֶמז  ָּבֶזה  ְוֵיׁש 
א): ”ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחֹו קֹוְרִעין לֹו ְּגַזר ִּדינֹו ֶׁשל 

ִׁשְבִעים ָׁשָנה“. 

’ִּדְבֵרי ְׁשמּוֵאל‘ [ְסלֹוִנים]; ’עֹוַלת ְׁשמֹה‘

ְיהּוִדי ָיָקר!
ְּבָכל ּבֶֹקר ִנֶּתֶנת ְּבָיְד ַהִהְזַּדְּמנּות ְלַׁשֵּגר 
ַמָּתנֹות ִנְפָלאֹות ְלֶמֶל ָהעֹוָלם, ִלְזּכֹות 
ֶׁשִּיָּפְתחּו ְׁשָעִרים ְלַקָּבַלת ְּתִפּלֹוֶתי ְלָרצֹון 
.ּוְלִהָּנֵצל ֵמָהאֹוְרִבים ְלַהִּציק ּוְלָהֵצר ְל
ַהְקֵּפד ַעל ֲאִמיַרת 
ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ִּבְׁשֵלמּות
 ְוַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֵריֶהן 
 ִּתְזֶּכה ְלִהְתָּבֵר ָּכָראּוי, ּוְבָכ
ִמִּפי ֶעְליֹון ְּבָכל ִמיֵלי ְּדֵמיָטב. ָאֵמן.

ְּכֶׁשעֹולֹות אֹוָתן ְּבָרכֹות ֶׁשַּנֲענּו 
ְּב‘ָאֵמן‘ ְלַמְעָלה, ִמָּיד ִנְפָּתִחים ָּכל

 ַהְּׁשָעִרים ִּבְפֵניֶהן, ּוַמְכִריִזים 
ְואֹוְמִרים ְּבָכל ָהְרִקיִעים:

 ,ֶזהּו ַהּדֹורֹון ֶׁשָּׁשַלח ְּפלֹוִני ַלֶּמֶל
ְוזֹו ַהְּבָרָכה ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה ִּבְׁשֵלמּות ָּכָראּוי.

ּוַבָּׂשָכר ֶׁשָּגְרמּו ִיְׂשָרֵאל ַנַחת רּוַח
ְלַמְעָלה, ּפֹוְתִחים ְׁשָעִרים 

ְלַקֵּבל ְּתִפָּלָתם 
ְוִנָּצִלים ִמָּכל ַהְּמֵצִרים ָלֶהם.

 (זַֹהר פר‘ ַוֵּיֶל רפה א; ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ֵעֶקב רעא א)
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ִמַּיִּקיֵרי ַקְרָּתא ַקִּדיָׁשא ְּדׁשּוְפַרָּיא ָהָיה ַהַּצִּדיק ַרִּבי ַאְבָרָהם [ַאְברּום] ַאֲהרֹונֹוִביץ 
ִּכְגדֹוִלים,  ְקַטִּנים  ְירּוָׁשַלִים  ְיהּוִדי  ְּבִפי  ְּבַהֲעָרָצה  ִנָּׂשא  ֶׁשְּׁשמֹו  ָקדֹוׁש  ִאיׁש  ָזָצ“ל, 

ְוַרִּבים נֹוְׁשעּו ִמִּבְרכֹוָתיו.

ְטִביָלה  ַעל  ְמאֹד  ַעד  ִהְקִּפיד  ְקֻדָּׁשתֹו,  ְּבגֶֹדל  ַּבְּׁשָעִרים  נֹוַדע  ֲאֶׁשר  ַאְברּום,  ַרִּבי 
ְּבָיִמים  ִמְנָהגֹו;  ֶאת  ְלַקֵּים  ִמֶּמּנּו  ָמַנע  א  ָּדָבר  ַהְּתִפָּלה.  קֶֹדם  ּבֶֹקר  ְּבָכל  ַּבִּמְקֶוה 
ָהְיָתה  ָּבֶהם,  ִהְתָּבְרָכה  ַהּקֶֹדׁש  ֶׁשִעיר  ְקפּוִאים  ָיִמים  ְמַעט  ְּבא  ְּכמֹו  ְּכִתּקּוָנם 

ַהְּטִביָלה ַּבֲעבּורֹו ְּכחֹק ַּבל ַיֲעבֹר.

ֶאָּלא, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִהִּגיעּו ָיִמים ָקִׁשים ִלירּוָׁשַלִים, ֵעת ָּפֲעלּו ִמי ֶׁשֻּכּנּו ’ַאְנֵׁשי ַהַּמְחָּתרֹות‘ 
ִיְגרֹם  ֶׁשַהָּדָבר  ַמְחָׁשָבה   ִמּתֹו ְּבִריִטּיֹות  ְּבַמָּטרֹות  ּוָפְגעּו  ַהַּלִיל  ֶחְׁשַכת  ַּבֲחסּות 

ְלִׁשְלטֹון ַהַּמְנָּדט ְלַפּנֹות ֶאת ְמקֹומֹו, ָהְפָכה ַהְּטִביָלה ְלָקָשׁה ַעד ִלְמאֹד.

ַהַּצַעד ַהֶּמְרָּכִזי ֶׁשּבֹו ָנְקטּו ַהְּבִריִטים ְּכֶנֶגד אֹוָתן ַמְחָּתרֹות ָהָיה ֲהָטַלת ’עֶֹצר‘ ֵליִלי 
ַעל ְרחֹובֹות ְירּוָׁשַלִים. ַהְּיִציָאה ָלְרחֹובֹות ִּבְׁשעֹות ַהַּלְיָלה ֶנֶאְסָרה ַעל ָּכל ּתֹוָׁשֵבי 
ְירּוָׁשַלִים ִמָּקטֹן ְוַעד ָּגדֹול, ּוִמי ֶׁשֵהֵפר הֹוָרָאה זֹו ִהְסַּתֵּכן ְּבַמֲעָצר ְמֻמָּׁש ְּבַמֲחֵנה 
’ְׁשֶנֶלר‘ - ַּבִּמְקֶרה ַהּטֹוב, ּוְבִהָּפְגעּות ִמַּכּדּוֵרי רֹוֵביֶהם ֶׁשל ַהַחָּיִלים - ַּבִּמְקֶרה ַהָּגרּוַע.

מּוָדע ָהָיה ַרִּבי ַאְברּום ַלַּסָּכָנה ָהאֹוֶרֶבת ַלּיֹוֵצא ָלְרחֹוב, אּוָלם ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָהָיה ְמֻסָּגל 
א  ָה‘עֶֹצר‘  ֶאת  ְלָהֵפר  ֶנֱאַלץ  ַּבִּמְקֶוה,  ּגּופֹו  ֶאת  ָלֵכן  קֶֹדם  ְלַטֵהר  ִמְּבִלי  ְלִהְתַּפֵּלל 

ְמַעט ְּפָעִמים.

ְמקָֹרָביו ִנּסּו ְלמֹוְנעֹו ִמָּכ, ַא ר‘ ַאְברּום א ָׁשָעה ְלִדְבֵריֶהם. ְוָכ, ַּגם ְּבֵלילֹות ֶׁשל 
עֶֹצר, ָהָיה ַמְׁשִּכים ֶטֶרם ֲעלֹות ַהַּׁשַחר ְויֹוֵצא ִמֵּביתֹו ֶׁשָּׁשַכן ְּבַפֲאֵתי ’ֵמָאה ְׁשָעִרים‘ 

ְלֵעֶבר ַהִּמְקֶוה ֶׁשִּבְׁשכּוַנת ’ֵּבית ִיְׂשָרֵאל‘ ַהְּסמּוָכה.

ְוַאל ְיִהי ַהָּדָבר ַקל ְּבֵעיֵניֶכם. ָאְמָנם ָהְיָתה זֹו ֶּדֶר ְקָצָרה, ַא ְּבַמֲהָלָכּה ָהָיה ָעָליו 
ַלֲחצֹות ָּגֵדר ַּתִיל ּדֹוְקָרִנית, ַלֲעבֹר ָסמּו ְלַמְחסֹום ִמְׁשָטְרִּתי, ְוַרק ָאז ְלַהְמִׁשי ֶאל 
ַהִּמְקֶוה, אּוָלם ַאף ִמְכׁשֹול א ִהְרִתּיעֹו ְוהּוא ָּדַבק ְּבִמְנָהגֹו ַהָּקדֹוׁש ֵחֶרף ָּכל ִסּכּון 

ּוַמֲהמֹוָרה.

ַאְברּום  ַרִּבי  ַהֶהֶדק.  ַעל  ָיָדם  ָהְיָתה  ַקָּלה  ֶׁשָּכָאמּור  ַהַחָּיִלים,  ִּגּלּוהּו  ּוַפַעם  ָקָרה 
ִהְסִּביר ָלֶהם ְּבַאְנְגִלית ְרצּוָצה ְּבִלּוּוי ְּתנּועֹות ָיַדִים ִנְמָרצֹות, ִּכי ְּבַס ַהּכֹל ְמַבֵּקׁש 
הּוא ְלַהִּגיַע ַל‘ִּמְקֶוה‘, ְוַהַחָּיִלים, ֶׁשֹּלא ֵהִבינּו ֶאת ְּדָבָריו ֲחָׁשבּוהּו ִלְמֻׁשָּגע ְוֵהִניחֹו לֹו 

ְלַהְמִׁשי ְּבַדְרּכֹו.

ִהָּתְקֻלּיֹות  ֵאּלּו  ֵאי  ּוִמְּלַבד  ַהַחָּיִלים,  ִהִּכירּוהּו  ְּכָבר  ַהַּתְקִרית  ֶׁשְּלַאַחר  ַּבֵּלילֹות 
ּבֹוְדדֹות ִנְרֶאה ָהָיה ִּכי ר‘ ַאְברּום ִהְסַּתֵּגל ַלַּמָּצב.

ָּכ ָחְלפּו ָעְברּו ַּכָּמה ֳחָדִׁשים ָקִׁשים ַעד ַלַּלְיָלה ֶׁשָעָליו ָנסֹוב ִסּפּוֵרנּו: ִּפיצּוץ ַאִּדיר 
ֶהֱחִריד ֶאת ְׁשֵמי ְירּוָׁשַלִים, ַוֲאַגף ָׁשֵלם ִמָּמלֹון ’ַהֶּמֶל ָּדִוד‘ ָקַרס ְּבַאַחת. ַּבֲאַגף ֶזה 
ָׁשְכָנה ִמְפֶקֶדת ַהָּצָבא ַהְּבִריִטי ָמה ֶׁשהֹוִביל ַלֲהרּוִגים ְּבִריִטִּיים ַרִּבים, ַוֲעַצֵּביֶהם ֶׁשל 

ְמַפְּקֵדי ַהָּצָבא ַהְּבִריִטי ִנְמְתחּו ַעד ְקֵצה ְּגבּול ַהְּיֹכֶלת.

ִקְּבלּו  ַהְּבִריִטִּיים  ַהַחָּיִלים  ְּביֹוֵתר.  ְמֻסֶּכֶנת  ָלְרחֹוב  ַהְּיִציָאה  ָהְיָתה  ַלְיָלה  ְּבאֹותֹו 
ֶׁשִּיָּמֵצא  ִמי  ְּבָכל  ִהּסּוס  ְלא  ִלירֹות  ָהֶעְליֹון  ֵמַהִּפּקּוד  ַמְׁשָמִעית  ַחד  הֹוָרָאה 
ָּבְרחֹוב. ר‘ ַאְברּום ֶׁשָעַסק ֵמֲחצֹות ַהַּלְיָלה ַּבּתֹוָרה א ָהָיה מּוָדע ַלַּסָּכָנה ַהְּמַרֶחֶפת 

ִּבְרחֹובֹות ִעירֹו. ַּבֲעלֹות ַהַּׁשַחר ָסַגר ֶאת ַהְּגָמָרא ְוָיָצא ָלְרחֹוב ַהְּמֻסָּכן.

ַהַּצִּדיק  ַּבֲעָלּה  ְלָהִבין:  ָלּה   ָאַר ָקָצר  ֶרַגע  זּוָגתֹו.  ִהְתעֹוְרָרה  ַהֶּדֶלת  ְטִריַקת  ְלקֹול 
ְּבַסָּכַנת  הּוא  ָנתּון  ָּכֵעת,  ֵמַהַּבִית.  ָיָצא  ַהַּמָּצב  ְלֻחְמַרת  ִהְתַוַּדע  א  ַהִּנְרֶאה  ֶׁשְּכָכל 

ַחִּיים ֶׁשל ַמָּמׁש. 

ִהיא ָרָצה ַלַחּלֹון ְּבֶבָהָלה ְוִגְּלָתה ֶאת ַהּנֹוָרא ִמּכֹל. ְׁשֵני ַחָּיִלים ְּבִריִטים ְקפּוֵאי ַמָּבע 
ִזהּו ֶאת ר‘ ַאְברּום, ָּדְרכּו ֶאת ִנְׁשָקם ִּבן ֶרַגע ּוָפְתחּו ְּבֶיִרי ֲחַסר ַרֲחִמים.

ְמבֶֹעֶתת ֻּכָּלּה ָּפְרָצה ָהַרָּבִנית ִּבְזָעקֹות ֵאיִמים: ”ִעְזבּו אֹותֹו! הּוא ִאיׁש ָקדֹוׁש, ָהִניחּו 
לֹו!“ ְלִמְׁשַמע ַצֲעקֹוֶתיָה ָּפְסקּו ַהְּיִרּיֹות ְּבַאַחת.

ִהיא א ָהְיָתה ְמֻסֶּגֶלת ְלַהִּביט ֶאל ַהִּכּוּון ֶׁשּבֹו ָעַמד ַּבֲעָלּה. ַהַּכּדּוִרים ָהַרִּבים ֶׁשּנֹורּו 
מּול ֵעיֶניָה ִמְּטָוח ָקָצר, ִּביֵדי ַחָּיִלים ְמֻיָּמִנים, ְיכֹוִלים ָהיּו ִלְגרֹם ַא ְוַרק ְלתֹוָצָאה 

ַאַחת... ְלָמֶות. ְוִהיא ָחָׁשה ֶׁשֵאין ָּבּה ַהּכַֹח ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ַהְּבׂשֹוָרה ַהָּמָרה.

ְּבתֹו ָּכ ִהְתעֹוְררּו ַּכָּמה ְׁשֵכִנים ֵמָהַרַעׁש ְוַהְּמהּוָמה. ַחּלֹונֹות ִנְפְּתחּו, ְוַהֵּנס ַהֻּמְפָלא 
 ִהִּגיַע ְלָאְזֶניָה. ַּכּדּוֵרי ַהָּמֶות ָעְברּו ֵמַעל רֹאׁש ַּבֲעָלּה, ְלַיד ַרְגָליו ּוְלַצד ְּכֵתָפיו, ַא

ְּבֹאֶפן ִּבְלִּתי ֶהְגיֹוִני ּוְבֵנס ָּגלּוי ֶהֱחִטיאּו ֶאת ַהַּמָּטָרה.

ר‘ ַאְברּום ַהַּצִּדיק א ִנְפַּגע ְלָרָעה, ְוהּוא ִהְמִׁשי ִלְצעֹד ֶאל ֵעֶבר ַהִּמְקֶוה, ָמָׁשל א 
ָהיּו ַהְּדָבִרים נֹוְגִעים לֹו ְּכָלל ְוִעָּקר. 

ִסּפּור ַהּמֹוֵפת ַהְּמַרֵּגׁש ָהַפ ַעד ְמֵהָרה ְלִׂשיַחת ַהּיֹום ְּבֶקֶרב ַהְּבִרּיֹות. 

”ֵּכיַצד א ָּפַחְדָּת ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה?“, ִנְׁשַאל ַרִּבי ַאְברּום.

ֵהִׁשיב ר‘ ַאְבָרם ְּברַֹגע ִמְּבִלי ְלִהְתַּפֵעל: ”ִמַהְרִּתי ַלִּמְקֶוה ִמּתֹו ַּפַחד ְוֵאיָמה ִמְּכבֹוד 
ַּפַחד  ָאָדם  ֶׁשל  ְּבִלּבֹו  ּוְכֶׁשֵּיׁש  ִּבְתִפָּלה.  ַלֲעמֹד  ִהְתּכֹוַנְנִּתי  ֶׁשְּלָפָניו   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם 

ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ֵאין הּוא ְמַפֵחד ִמָּכל ָּדָבר ֶׁשָּבעֹוָלם!“

’ַאְבָרָהם ֶעֶבד ה‘‘ עמ‘ 172

’ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעְּמ‘ - ְּבטֹוָבה ַהְּגלּוָיה ָלַעִין ּכֹל

”ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעָּמ“ (לב יג)
ַעל ֶּכֶפל ַהָּלׁשֹון ’ֵהיֵטב ֵאיִטיב‘ ֵּבֵאר ַה‘ְקֻּדַּׁשת ֵלִוי‘: ֵהן ָידּוַע ִּכי ָּכל ּפַֹעל ה‘ הּוא ְלטֹוָבה, ְוַאף ַהָּצרֹות 
ַהָּבאֹות ָעֵלינּו, ָחִליָלה, עֶֹמק ִעְנָיָנן הּוא ִמִּמַּדת ָהַרֲחִמים, ַא ְלֵעיֵני ָּבָׂשר ָוָדם ֵהן ִנְראֹות ְּכָרָעה. ֶזהּו 
ֶׁשָאַמר ַיֲעקֹב: ”ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעָּמ“ - ֲהלֹוא ִהְבַטְחָּת ְלֵהיִטיב ִעִּמי ַּבּטֹוָבה ַהְּגלּוָיה ַאף 

ְלֵעיֵני ָּבָׂשר ָוָדם. ְלִפיָכ ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִמְּמ: ”ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו“!
ִליְצָּלן.  ַרְחָמָנא  ַהָּפעֹוט,  ֶנְכּדֹו  ִנְפַטר  ַהַּׁשָּבתֹות  ֶׁשְּבַאַחת  ִמְּפִׁשיְסָחא  ּבּוִנים  ר‘  ְּבַרִּבי  ָהָיה  ּוַמֲעֶׂשה 
ְּבֶמֶׁש ַהַּׁשָּבת ֻּכָּלּה ָׁשַלט ָהַרִּבי ְּבִרְגׁשֹוָתיו ְּבֹאֶפן ֻמְפָלא, ַעד ֶׁשֹּלא ִנַּבט ַעל ָּפָניו ָּכל ִׁשּנּוי ִמְּׁשַאר 

ַהַּׁשָּבתֹות.
ַרק ְלַאַחר ֶׁשִּסֵּים ְלַהְבִּדיל ָנַתן ָהַרִּבי ְּדרֹור ְלִרְגׁשֹוָתיו, ְוָכ ָאַמר ְּבעֹודֹו ְמָמֵרר ִּבְבִכי: ”ָאְמָנם ָאְמרּו 
ֲחָז“ל (ְּבָרכֹות ס ב): ’ָּכל ָמה ַּדֲעִביד ַרְחָמָנא ְלָטב ָעִביד‘, ַא ִיְׁשְמֵרנּו ה‘ ִמּטֹובֹות ֶׁשָּכֵאּלּו... ְמַבֵּקׁש ֲאִני 
 ,‘ְלַיֲעקֹב: ’ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעְּמ ְוַרק ְּכַהְבָטָחְת ִּתְנַהג ִּבי ַא ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֶׁשִּמָּכאן ָוֵאיָל ,ִמְּמ

ְוֵתיִטיב ִעִּמי ְּבֹאֶפן ֶׁשֶאְרֶאה ְּבפַֹעל ֶאת ַהּטֹוב“.
’ֲחָׁשָבּה ְלטֹוָבה‘ סֹוף ַׁשָּבת

ְּבָרָכה ֲחטּוָפה - ִמְנָחה ְלֵעָׂשו

”ַוִּיַּקח ִמן  ַהָּבא ְבָידֹו ִמְנָחה ְלֵעָׂשו ָאִחיו“ (לב יד)
ְׁשגּוָרה ָהְיָתה ִאְמָרה זֹו ְּבִפי ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ִמּקֹאְצק: ”ֲחָז“ל ִהְזִהירּו (ְּבָרכֹות מז א): ’ֶׁשֹּלא ִיְזרֹק ָאָדם 
ְּבָרָכה ִמִּפיו‘, ְוֶרֶמז ַלָּדָבר ִנְמָצא ַּבָּפסּוק: ’ַוִּיַּקח ִמן ַהָּבא ְבָידֹו ִמְנָחה ְלֵעָׂשו ָאִחיו‘: ’ַוִּיַּקח‘ - ַהחֹוֵטף 
ִּבְרכֹוָתיו ’ִמן ַהָּבא ְבָידֹו‘ –‘ִמן ַהָּבא ַלָּיד‘ ְּבא ַמְחָׁשָבה, ֲהֵרי זֹו ’ִמְנָחה ְלֵעָׂשו ָאִחיו‘ - ַמִּגיָעה ַהְּבָרָכה 

ַלִּסְטָרא ַאְחָרא, ַרְחָמָנא ִליְצָּלן.
’ְּפֵאר ִיְׂשָרֵאל‘ עמ‘ שעד

ַיֲעקֹב ִנְלַחם ַעל ַהִּמְצוֹות ַהַּקּלֹות

”ַוִּיָּוֵתר ַיֲעקֹב ְלַבּדֹו ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהָּׁשַחר“ (לב כה)
ְמֻפְרֶסֶמת ִהיא ְּדָרַׁשת ֲחָז“ל (ֻחִּלין צא א ְוֵכן ְּבַרִׁש“י ָּכאן) ֶׁשַהִּסָּבה ֶׁשַּיֲעקֹב ָחַזר ְוָעַבר ֶאת ַהַּנַחל, ִהיא 

ִמּׁשּום ֶׁשִּנְזַּכר ְּב‘ַפִּכים ְקַטִּנים‘ ֶׁשָּׁשַכח ְּבֵעֶבר ַהַּנַחל ַהֵּׁשִני. 
ְקַטִּנים  ַּפִּכים  ְוֶׁשל  קפ“ב,  ִהיא  ַיֲעקֹב  ֶׁשל  ַהִּגיַמְטִרָּיה  ֲעֻמקֹות‘:  ַה‘ְּמַגֵּלה   ָּכ ַעל  ָאַמר  ִנְפָלא  ֶרֶמז 

’שט“נ‘, ּוְבֵצרּוָפן ַיַחד ֵהן ְּבִגיַמְטִרָּיה: ’ִיְׂשָרֵאל‘.
ַיֲעקֹב ָאִבינּו, ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ִנֵּצַח ֶאת ַה‘ָּׂשָטן‘ ְּבָכ ֶׁשָחַזר ַלֲאחֹוָריו ַעל ’ַּפִּכים ְקַטִּנים‘, ַהְינּו ֶׁשִּדְקֵּדק 
ְׁשמֹו  ְוִנְקָרא  ָזָכה   ְלִפיָכ ַּבֲעֵקָביו,  אֹוָתן  ָידּוׁש  ֶׁשָהָאָדם  ּגֹוֵרם  ָהַרע  ֶׁשַהֵּיֶצר  ַהַּקּלֹות  ַּבִּמְצוֹות  ַאף 

’ִיְׂשָרֵאל‘.
’ַטְלֵלי אֹורֹות‘

ָּכאן ַהָּמקֹום ְלהֹוִסיף ְוִלְרמֹז ַעל ַהֶּנֱאָמר ַּבֶהְמֵׁש (פס‘ כז): ”ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהָּׁשַחר ַוּיֹאֶמר א 
ֲאַׁשֵּלֲח ִּכי ִאם ֵּבַרְכָּתִני“, ַעל ֲחִׁשיבּות ֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר: ֶׁשֲהֵרי ַאף ֲעִנַּית ָאֵמן ִמְצָוה 

ַקָּלה ִהיא ַעד ְמאֹד, ְוַלְמרֹות ַמֲעָלָתּה ַהִּנְׂשָּגָבה ַרִּבים ִמְתַרְּׁשִלים ָּבּה.
ַּכֲאִרי  ְלִהְתַּגֵּבר   - ַהָּׁשַחר“  ֲעלֹות  ”ַעד  ֵאּלּו  ְּכגֹון  ִמְצוֹות  ַעל  ֶׁשִּנְלַחם  ָאִבינּו  ִמַּיֲעקֹב  ִלְלֹמד  ָעֵלינּו 
ּוְלַהְקִּפיד ִעם ַׁשַחר ַעל ֲאִמיַרת ַהְּבָרכֹות ְּבצּוָרה ֻמְׁשֶלֶמת ִּבְפֵני ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה ַאֲחֵריֶהן ָאֵמן, ְוָכ ִנְזֶּכה 

ַאף ָאנּו ְלַהְכִניַע ֶאת ָׂשרֹו ֶׁשל ֵעָׂשו - הּוא ַהָּׂשָטן - ַּתְחֵּתנּו.

ַלֲחטֹף ָּכל ִהְזַּדְּמנּות ְלהֹודֹות ּוְלַׁשֵּבַח

”ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהָּׁשַחר“ (לב כז)
ַּבְּגָמָרא (ֻחִּלין צא ב) ֵּבֲארּו ֶׁשֶּנְחַּפז ַהַּמְלָא ַלֲעלֹות ַלָּמרֹום ְּבַהְסִּבירֹו: ”ִמּיֹום ֶׁשִּנְבֵראִתי א ִהִּגיַע ְזַמִּני 

לֹוַמר ִׁשיָרה ַעד ַעְכָׁשו“.
 ַעל ִּדְבֵרי ַהַּמְלָא ָעַמד ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ְוִגָּלה ָּדָבר ֻמְפָלא: ְּכִפי ֶׁשָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון ֻמְגָּבִלים ַהַּמְלָאִכים 
ַהְּקדֹוִׁשים ְּבִׁשיָרָתם, ָּכ ַּגם ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ַהִּנְמָצאֹות ְּבִגְנֵזי ְמרֹוִמים ֵאיָנן ְיכֹולֹות ְלׁשֹוֵרר ְּבָכל ֵעת. 
ְלֻעַּמת זֹאת ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֵיׁש ְּבָיֵדינּו ֵאין ְספֹר ִהְזַּדְּמֻנּיֹות ְלַהֵּלל ּוְלַׁשֵּבַח ְלבֹוְרֵאנּו, ִּכי ָּכאן ַהִּׁשיָרה ִהיא 

ְּבֶגֶדר ’ֲעבֹוָדה‘, ְוִאּלּו ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון ִהיא ְּבֶגֶדר ’ַקָּבַלת ָׂשָכר‘.
ָעֵלינּו ְלִהָּזֵהר ֶׁשֹּלא ְלַהְחִמיץ ְולּו ִהְזַּדְּמנּות ַאַחת ְלׁשֹוֵרר, ְלהֹודֹות ּוְלַׁשֵּבַח, ִּכי ָּבעֹוָלם ַהָּבא - ִמי 

יֹוֵדַע ָמַתי ִנְזֶּכה ְלָכ ׁשּוב.
’ָחֵפץ ַחִּיים ֶהָחָדׁש‘ 

ָאֵמן: ”ָּכל  ַּבֲעִנַּית  ַהּבֹוֵרא  ֶאת  ְלַׁשֵּבַח  ַהַּמְקִּפיד  ֶׁשל  ְׂשָכרֹו  ַעל  ז)  צו  (ַּתְנחּוָמא  ֲחָז“ל  ָאְמרּו  ֶזה  ֵמֵעין 
ָהעֹוֶנה ָאֵמן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה זֹוֶכה ַלֲענֹות ָאֵמן ָלעֹוָלם ַהָּבא“.

ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ַנַעְנָתה ִּבְׁשֵלמּות

”ַוָּיָׁשב ַּבּיֹום ַההּוא ֵעָׂשו ְלַדְרּכֹו ֵׂשִעיָרה“ (לג טז)
ֵּבֵאר ַה‘ֵּבית ַהֵּלִוי‘: ַיֲעקֹב א ָרָצה ְּבֵעָׂשו - א ְּכ‘ָאִחי‘ ְוא ְּכ‘ֵעָׂשו‘, ְּכִפי ֶׁשִּנְלָמד ִמָּכ ֶׁשָּכַפל ֶאת 

ַּבָּקָׁשתֹו (ְלֵעיל לב יב): ”ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו“.
ָּכֵעת ִהְתַּבֵּׂשר ֶׁשְּתִפָּלתֹו ַנַעְנָתה ְּבֹאֶפן ֻמְׁשָלם: ִלּבֹו ֶׁשל ֵעָׂשו ִנְתַהֵּפ ִמְּלָהַרע לֹו, ּוִמְּלַבד זֹאת ִנַּצל 

ַּגם ֵמ‘ַאְחָותֹו‘ ְּבָכ ֶׁשָּׁשב ֵעָׂשו ַּבּיֹום ַההּוא ְלַדְרּכֹו ֵׂשִעיָרה.

י“ג ִמּדֹות - ַהִאם ַּדי ַּבֲאִמיָרָתן?!

”ַוִּיְקָרא לֹו ֵא-ל ֱאקֵי ִיְׂשָרֵאל“ (לג כ)
ֶסַלע  ְיפֹוֵצץ  ְּכַפִּטיׁש  ּתֹוָרה  ְוִדְבֵרי  ֵא-ל,  ְלַיֲעקֹב  ְקָראֹו  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ָּדְרׁשּו  ”ְוַרּבֹוֵתינּו 

ִמְתַחְּלִקים ְלַכָּמה ְטָעִמים, ַוֲאִני ְלַיֵּׁשב ִּכְפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָרא ָּבאִתי...“ (ַרִׁש“י).
ִמִּדְבֵרי ֲחָז“ל ֵאּלּו ִיֵּׁשב ַה‘ָּפִנים ָיפֹות‘ (ְׁשמֹות לד ו) ֶאת ְיסֹודֹו ַהּנֹוָדע ֶׁשל ַּבַעל ’ֵראִׁשית ָחְכָמה‘ (ַׁשַער 
ָהֲעָנָוה פ“א), ִּכי ַמְׁשָמעּות ַהַהְבָטָחה ֶׁשֶּנֶאְמָרה ַעל י“ג ִמּדֹות: ”ָּכל ְזַמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ַיֲעׂשּו ְלָפַני ַּכֵּסֶדר 

ַהֶּזה, ֲאִני מֹוֵחל ָלֶהם!“ (רֹאׁש ַהָּׁשָנה יז ב), ְוִהיא ֶׁשִּיְתַנֲהגּו ַּבֲהִליכֹוֵתיֶהם ְּבי“ג ִמּדֹות ֵאּלּו.
ּוְכָבר ָּתְמהּו ַרִּבים ַעל ְּדָבָריו: ָאְמָנם ִנָּתן ְלָהִבין זֹאת ַעל ְּכַלל ַהִּמּדֹות, ַא ֵּכיַצד ָיכֹול ָאָדם ִלְנהֹג 
ְּבִמַּדת ’ֵא-ל‘? ּוְלִפיָכ ָסְברּו ִּכי ְסֻגַּלת י“ג ִמּדֹות מֹוִעיָלה ַּגם ַּבֲאִמיָרָתן ִּבְלַבד, ּוְכִפי ַהִּנְרָמז ְּבֻנָּסח 
ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים קֶֹדם י“ג ִמּדֹות: ”אֵ-ל הֹוֵריָת ָלנּו לֹוַמר ְׁשׁש ֶעְׂשֵרה“, ִּכי ִמִּמַּדת ’ֵא-ל‘ נּוַכל ִלְלמֹד 

ֶׁשְּסֻגַּלת י“ג ִמּדֹות ָחָלה ַאף ַּבֲאִמיָרָתן ְּגֵריָדא...
ַא ְלאֹור ִּדְבֵרי ַרִׁש“י ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל,  ְמָבֵאר ַה‘ָּפִנים ָיפֹות‘ ֶאת ִׁשיַטת ָה‘ֵראִׁשית ָחְכָמה‘, ִּכי ִאם 
ָקָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו ’ֵא-ל‘, ֲהֵרי ֶׁשִהיא ִמָּדה ֶׁשָּכל ֶּבן ֱאנֹוׁש ָיכֹול ִלְׁשאֹף ְלִהְתַקֵּדׁש 

ּוְלַהִּגיַע ֵאֶליָה.
ַא ַה‘ְּבֵני ִיָּׂששָכר‘ (ֱאלּול ַמֲאָמר ב אֹות ד) ָּדָחה זֹאת ְוָכַתב, ִּכי ַאְדַרָּבה, ִמָּכ ֶׁשָּטַרח ַרִׁש“י ְלַצֵּין ֶׁשִּדְבֵרי 
ֲחָז“ל ֵאּלּו ֵאיָנם ִּכְפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָרא, מּוָכח ֶׁשָרָצה ְלַלֵּמד ְזכּות ַעל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֹּלא ִיְצָטְרכּו ֵהם ִלְנהֹג 

ְּבִמּדֹות ֵאּלּו ְּבפַֹעל ְּכֵדי ִלְזּכֹות ִלְמִחיָלה, ֶאָּלא ַּתְסִּפיק ָלֶהם ֲאִמיָרָתן ִּבְלַבד. 

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
ַּכּדּוִרים ׁשֹוְרִקים ַּבֶּדֶר ַלִּמְקֶוה

ני ַמעּפְ
‘ִעְּמ יטיב

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
ׁשֹורִקים ם

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


