
ָרה י ׂשָ ת  ַחּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ָּכל ַמאן ְּדָעִביד ַרֲחָמָנא ְלַטב ָעִביד"
"ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַוה' ֵּבַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ַּבֹּכל" )כד א(

ָּדַרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ְנֶחְמָיה קֹוְרִניֶצר, ַרָּבּה ֶׁשל ְקָראָקא:

ּוְקָׁשִיים  ְּבָעיֹות  ַעל  ֶהֶרף  ְלֹלא  ְלִהְתלֹוֵנן  ְרִגיִלים  ָהָאָדם  ְּבֵני 
ְּכֶׁשֵהם  ִזְקָנָתם  ְלֵעת  ְוַרק  ַחֵּייֶהם,  ִּביֵמי  ִמְתמֹוְדִדים  ֵהם  ֶׁשִעָּמם 
ְמַׁשְחְזִרים ֶאת ֶׁשָעַבר ֲעֵליֶהם ִּבְצִעירּוָתם, נֹוְכִחים ֵהם ִלְראֹות ֶׁשָּכל 

ְמֹאְרעֹוֵתיֶהם ָהיּו ְלטֹוָבה.

ְלֻעְבָּדה ֹזאת ָרַמז ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים" – ַרק 
ְּכֶׁשַּמִּגיַע ָהָאָדם ְלֵעת ִזְקָנה, ֲאַזי ֵמִבין הּוא ִּכי "ַוה' ֵּבַרְך ֶאת ַאְבָרָהם 

ַּבֹּכל" – ְּבָכל ְמֹאָרע ֶׁשָעַבר ָעָליו ָהְיָתה ְטמּוָנה טֹוָבה ּוְבָרָכה.

ְּבֶדֶרְך זֹו ֵּבֵאר ַרִּבי יֹוֵסף ְנֶחְמָיה ֶאת ֻנַּסח ַהְּבָרָכה ָהַאֲחרֹוָנה ְּבֵסֶדר 
'ֶׁשַבע ְּבָרכֹות' ַהֶּנֱאָמרֹות ְּבִׂשְמַחת ִנּׂשּוִאין: "קֹול ִמְצֲהלֹות ֲחָתִנים 
ַּדְרָּכם  ֵמֵראִׁשית   – 'ֵמֻחָּפָתם'  ֶׁשְּכָבר  ָאנּו  ִמְתַּפְּלִלים  ֵמֻחָּפָתם"; 
ַּבַחִּיים ַיִּכירּו ְּבֵני ַהּזּוג ַּבּטֹוָבה ָהאֹוֶפֶפת ֶאת ַּדְרָּכם, ְוֹלא ִיְהיּו ֵמֵאּלּו 
ֶׁשִּבְצִעירּוָתם ָחִׁשים ְּבַצַער ּוַמְכאֹוב ְוַרק ְלֵעת ִזְקָנה נֹוְכִחים ָלַדַעת 

ִּכי ַהֹּכל ָהָיה ְלטֹוָבָתם.

'ְּדָרׁשֹות ַרֵּבנּו יֹוֵסף ְנֶחְמָיה' עמ' תג

ֵאין ְלַהְזִּכיר ְּכבֹוד ָּבָׂשר ָוָדם ַּבְּתִפָּלה
"ֹאָתּה ֹהַכְחָּת ְלַעְבְּדָך ְלִיְצָחק" )כד יד(

יִאם ְנַדְקֵּדק ִּבְלׁשֹון ַהְּפסּוִקים ְנַגֶּלה ִּכי ְלַהָּלן )ָּפסּוק מד( ְּכֶׁשִּדֵּבר 
ֱאִליֶעֶזר ִעם ְּבתּוֵאל ָאַמר: "ִהוא ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ֹהִכיַח ה' ְלֶבן ֲאֹדִני" 

ְוִאּלּו ָּכאן ִּבְתִפָּלתֹו ָנַקט: "ְלַעְבְּדָך ְלִיְצָחק". ַמהּו ֵּפֶׁשר ַהֶהְבֵּדל?

ֵּבֵאר ַרִּבי ֹמֶׁשה ַנְפָּתִלי אּוְלָמן:

ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת )נו א( ָאְמרּו ֲחָכִמים ִּכי ַהִּסָּבה ֶׁשאּוִרָּיה ַהִחִּתי ֶנְחַׁשב 
ְּכמֹוֵרד ַּבַּמְלכּות ְוִנּדֹון ְלִמיָתה, ָהְיָתה ִמּׁשּום ֶׁשִהְתַּבֵּטא ִּבְפֵני ָּדִוד 
נּוַכל  ֵמַעָּתה  יא(.  יא  ב'  )ְׁשמּוֵאל  יֹוָאב"  "ַואֹדִני  ִּבְלׁשֹון:  ַהֶּמֶלְך 
ְלָהִבין; ִאם ִּבְפֵני ֶמֶלְך ָּבָׂשר ָוָדם ָאסּור ָלָאָדם ַלֲחֹלק ֵּתאּוֵרי ָּכבֹוד 
ְוַסְמכּות ַלֲאֵחִרים, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ִּבְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים. 
'ֲאדֹוִני'  ְלׁשֹון  ִלְנֹקט  ֶׁשֹּלא  ה'  ִלְפֵני  ִּבְתִפָּלתֹו  ֱאִליֶעֶזר  ִהְקִּפיד  ָלֵכן 

ְּכַלֵּפי ִיְצָחק, ְוַרק ְּכֶׁשִּדֵּבר ִלְפֵני ְּבתּוֵאל ִהְזִּכיר 'ֶבן ֲאֹדִני'.

 'ִניצֹוֵצי ַהּתֹוָרה'

ְלהֹודֹות ַּגם ַעל ַהַהְצָלחֹות 'ַהְּקַטּנֹות'
"ַוִּיֹּקד ָהִאיׁש ַוִּיְׁשַּתחּו ַלה'" )כד כו(

ְיִׁשיַבת  ְּבִרים ֹראׁש  ְיהֹוֻׁשַע ֶהעִׁשיל  ַרִּבי  ַהְּגַה"ח  ָלַמד  ִנְפָלא  מּוָסר 
'ִּתְפֶאֶרת ִיְׂשָרֵאל' רֹוִז'ין ֵמהֹוָדָאתֹו ֶׁשל ֱאִליֶעֶזר:

ְלִעִּתים חֹוֵתר ָהָאָדם ְלַהִּגיַע ְלַמָּטָרה ְמֻסֶּיֶמת, ֶׁשְּכֵדי ְלַהִּׂשיָגּה ָזקּוק 
הּוא ַלֲעֹבר ְּבַהְצָלָחה ַּכָּמה ְוַכָּמה ְמׂשּוכֹות. ְוַרק ַּכֲאֶׁשר ְלַבּסֹוף זֹוֶכה 
הּוא ַלַהְצָלָחה, מֹוֶדה הּוא ַעל ָּכְך ְּבָכל ִלּבֹו. ֵמֱאִליֶעֶזר ֶעֶבד ַאְבָרָהם 
ָלַמְדנּו ִּכי ַאל לֹו ָלָאָדם ִלְׁשֹּכַח ְלהֹודֹות ַּגם ַעל ַהַהְצָלחֹות 'ַהְּקַטּנֹות' 

ֶׁשָּנַחל ַּבֶּדֶרְך, עֹוד ְּבֶטֶרם ִהְתַּגְּׁשָמה ִמְׁשַאְלּתֹו ִּבְמֹלָאּה.

ַאף ָּכאן ָהָיה ָיכֹול ָהָיה ֱאִליֶעֶזר ֶׁשֹּלא ְלִהְתַיֵחס ַלַהְצָלָחה 'ַהְּקַטָּנה' 
ַּתְסִּכים  ִאם  ָיַדע  ֶטֶרם  ֶׁשֲהֵרי  ִרְבָקה,  ִעם  ְּפִגיָׁשתֹו  ְּבֶעֶצם  ֶׁשָּנַחל 
ָלֶלֶכת ִעּמֹו ְלִיְצָחק, ְוַלְמרֹות ֹזאת הּוא ֶנֱעַצר ִּבְמֻיָחד ְלהֹודֹות ַעל 

ַהְצָלָחה זֹו.
'ַמְרֵּבה ַחִּיים' ח"א עמ' קכג

ְּתִפָּלה ְּבַכָּוָנה ִמְתַקֶּבֶלת

"ֲאִני ֶטֶרם ֲאַכֶּלה ְלַדֵּבר ֶאל ִלִּבי" )כד מה(

ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי ַזְלָמן סֹורֹוְצִקין:

ָאַמר ֱאִליֶעֶזר ִלְבתּוֵאל ּוְלָלָבן: "ֵּכיָון ֶׁשִהְתַּפַּלְלִּתי 'ֶאל ִלִּבי' – ְּבַכָּוַנת 
ָהְיָתה  ַהַּמִים  ֵעין  ַעל  ִרְבָקה  ִעם  ֶׁשְּפִגיָׁשִתי  ֲאִני  ְמֻׁשְכָנע  ַהֵּלב, 
ְּכתֹוָצָאה ִמְּתִפָּלִתי ַהַּזָּכה, ְוִרְבָקה ָאֵכן ְמֹיֶעֶדת ְלִיְצָחק ֲאדֹוִני. ֶׁשֲהֵרי 

ְּכָלל ָּברּור הּוא ִּכי ְּתִפָּלה ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבַכָּוָנה ְּבַוַּדאי ִמְתַקֶּבֶלת".

'ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה'

ַהַהְצָלָחה ְּתלּוָיה ִּבְתִפָּלה
"ֲאֹחֵתנּו ַאְּת ֲהִיי ְלַאְלֵפי ְרָבָבה ְוִייַרׁש ַזְרֵעְך ֵאת ַׁשַער ֹׂשְנָאיו" )כד ס(

ְּבֵפרּוׁשֹו ַלָּפסּוק ֵהִביא 'ַּבַעל ַהּטּוִרים' ִּכי ִמְּלַבד ְּבָפסּוק ֶזה, ֻהְזְּכָרה 
ַהִּמָּלה 'ְרָבָבה' ִּבְׁשלֹוָׁשה ְּפסּוִקים נֹוָסִפים, ּוְלֻכָּלם ָזכּו ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכַח 

ַהְּבָרָכה ֶׁשִהְתָּבְרָכה ִרְבָקה:

ָיִניסּו  ב."ּוְׁשַנִים  ח(.  כו  )ְיֶחְזֵקאל  ִיְרֹּדפּו"  ְרָבָבה  ִמֶּכם  "ּוֵמָאה  ֵא. 
ז(.  טז  )יחזקאל  ְנַתִּתיְך"  ַהָּׂשֶדה  ְּכֶצַמח  "ְרָבָבה  ג.  ל(.  לב  ְרָבָבה")ְּדָבִרים 

ָלְמדּו  ב(  )ס  ֻחִּלין  ְּבַמֶּסֶכת  סֹוֵפר':  ַה'ֲחַתם  ָמָרן  ּוֵבֵאר  הֹוִסיף 
ַצִּדיִקים'  ֶׁשל  ִלְתִפָּלָתם  ִמְתַאֶּוה  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁש'ַהָּקדֹוׁש  ֲחָכִמים 
ִמָּכְך ֶׁשִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם ֹלא ָיְצאּו ַהְּצָמִחים ְּבֶטֶרם ִהְתַּפֵּלל ָהָאָדם 
ַעל ַהְּגָׁשִמים. ְלָדָבר ֶזה רֹוֶמֶזת ַהָּמסֹוָרה ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ְרָבָבה ְּכֶצַמח 
ַהְּכתּובֹות  ַּבְּבָרכֹות  ִלְזּכֹות  ִיְׂשָרֵאל  ֲעִתיִדים   – ְנַתִּתיְך"  ַהָּׂשֶדה 
ַּבְּפסּוִקים ֶׁשֻמְזֶּכֶרת ָּבֶהם ַהִּמָּלה 'ְרָבָבה', ּוִבְתַנאי ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ַעל ָּכְך, 
'ְּכֶצַמח ַהָּׂשֶדה' ֶׁשִהְתַעֵּכב ִמָּלֵצאת ִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם ְּבֶטֶרם ִהְתַּפֵּלל 

ָהָאָדם ַעל ַהְּגָׁשִמים.

מֹוֲעֵדי ַהְּתִפּלֹות ִנְרְמזּו ִּבְׁשמֹות ָהָאבֹות

"ַוֵּיֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב" )כד סג(

ִּתְּקנּום;  ָאבֹות  ְּתִפּלֹות  ִּכי  ב(  כו  )ְּבָרכֹות  ֲחָז"ל  ִּדְבֵרי  ֵהם  ְידּוִעים 
ְוַיֲעֹקב  ִמְנָחה,  ְּתִפַּלת  ִּתֵּקן  ִיְצָחק  ַׁשֲחִרית,  ְּתִפַּלת  ִּתֵּקן  ַאְבָרָהם 

ְּתִפַּלת ַעְרִבית.

ָּכַתב ָה'ַאּבּוִדְרַהם' )ִּתּקּון ַהְּתִפּלֹות ְוִעְנְיֵניֶהם(: ָּבאֹות ַהְּׁשִנָּיה ִּבְׁשמֹו 
 – 'ַאְבָרָהם'  ֶׁשִּתֵּקן:  ַהְּתִפָּלה  מֹוֵעד  ִנְרָמז  ֵמָהָאבֹות  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשל 

ֹּבֶקר, 'ִיְצָחק' – ָצֳהַרִים, ְו'ַיֲעֹקב' – ֶעֶרב.

ִמִּויֶעְרׁשֹוב  ִזיְלֶּבְרָמן  ַרִּבי ָׁשאּול ֹמֶׁשה  ַהָּגאֹון  ֵהִביא  זֹו  ֶּדֶרְך  ִּפי  ַעל 
ֶׁשֲהֵרי  לֹוט,  ִּתֵּקן  'ָוִתיִקין'  ְּתִפַּלת  ֶאת  ִּכי  ָהִרי"מ'  ַה'ִחּדּוֵׁשי  ְּבֵׁשם 
ָהאֹות ַהְּׁשִנָּיה ִּבְׁשמֹו ִהיא ו' – 'ָוִתיִקין', ְוִיָּתֵכן ֶׁשְּזכּות זֹו ָעְמָדה לֹו 
ְלִהָּנֵצל ַּדְוָקא ְּבמֹוֵעד ֶזה, ַּכָּכתּוב )ְלֵעיל יט כג(: "ַהֶּׁשֶמׁש ָיָצא ַעל 

ָהָאֶרץ ְולֹוט ָּבא ֹצֲעָרה".

  ַהָּגהֹות הגריש"מ ְּבֹראׁש ֵסֶפר 'ַּפְרֵּדס יֹוֵסף' ח"ב

ָּבָרְיָתא ְּדַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל

"ַוִּיְקְּברּו אֹתֹו ִיְצָחק ְוִיְׁשָמֵעאל ָּבָניו" )כה ט(

ְּכֶׁשִהִּגיַע ָהַרִּבי ר' ֶהעִׁשיל ִמְּקָראָקא ְלִפְרקֹו, ִּדְּברּו ּבֹו ִנְכָּבדֹות ְּבִבּתֹו 
ֶׁשל ְּגִביר ָידּוַע ּוְמֻפְרָסם. ְּכֵדי ִלְתהֹות ַעל ַקְנַקּנֹו ִנְפַּגׁש ִעּמֹו ַהְּגִביר 
ֵסֶפר  ָּכל  ָׁשם  ָמָצא  ֶׁשֹּלא  ְוֵכיָון  ַהֶּדֶרְך,  ֵאם  ַעל  ְקַטָּנה  ָּבַאְכַסְנָיה 
ְּדַרִּבי  'ָּבָרְיָתא  ַעל  ַהְּגִביר  ִהְצִּביַע  ָּבֶלה,  ְּתִפָּלה  ִסּדּור  ִמְּלַבד  ֹקֶדׁש 
ִיְׁשָמֵעאל' ְּכֶׁשהּוא ּתֹוֶהה ִּבְפֵני ַהַּנַער ֶהָחִריף: "ַהִאם ֵיׁש ְּבַאְמַּתְחְּתָך 

ְּדַבר ִחּדּוׁש ַעל ָּבָרְיָתא זֹו?"

ִּפְלּפּולֹו:  ֶאת  ְלַהְרצֹות  ֵהֵחל  ּוִמָּיד  ַקל,  ְלֶרַגע  ֶהעִׁשיל  ַרִּבי  ִהְרֵהר 
"ָׁשלֹוׁש ֻקְׁשיֹות ִלי ַעל ָּבָרְיָתא זֹו: ָהִראׁשֹוָנה – ֵּכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשִּנְקָרא 
ַמּדּוַע   – ַהְּׁשִנָּיה  ְּכִיְׁשָמֵעאל?  ָרָׁשע  ֶׁשל  ִּבְׁשמֹו  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּתָּנא 
ַּתָּנא  ָקַדם לֹו  ִּכְבָיכֹול  ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר',  'ַרִּבי  ַּבִּמִּלים  ִהיא  ִנְפַּתַחת 
ֶׁשֶּנְחַלק ָעָליו ַּבָּדָבר, ְוַהְּׁשִליִׁשית – ָּתֵמַּה ֲאִני ַעל ִמּדֹות: 'ְּכָלל ּוְפָרט' 
ַהּתֹוָרה  ֶׁשִהְקִּדיָמה  ִמָּכְך  ֲהָלָכה  ִלְדֹרׁש  ִנָּתן  ֵּכיַצד  ּוְכָלל',  ּו'ְפָרט 
ֶאת ַהְּכָלל ַלְּפָרט אֹו ְלֵהֶפְך, ֲהֵרי ְּכָלל הּוא ְּבָיֵדינּו ִּכי: 'ֵאין ֻמְקָּדם 

ּוְמֻאָחר ַּבּתֹוָרה' )ְּפָסִחים ו ב(? 

ֵמַהָּפסּוק  ֲחָכִמים  הֹוִכיחּו  ב(  )טז  ַּבְתָרא  ָּבָבא  ְּבַמֶּסֶכת  ְוִהֵּנה, 
ָׁשב  ָיָמיו  ֶׁשְּבסֹוף  ִיְׁשָמֵעאל  ִלְפֵני  ִיְצָחק  ִנְכָּתב  ֶׁשּבֹו  ֶׁשְּלָפֵנינּו, 
ְלִיְצָחק ָאִחיו ַהָּקָטן  ִיְׁשָמֵעאל ִּבְתׁשּוָבה, ֶׁשִאם ֹלא ֵכן ֵּכיַצד ֵהִניַח 
ֶׁשָעָׂשה  ֶׁשַאַחר  לֹוַמר  ְוֵיׁש  ֲאִביֶהם.  ִּבְלָוַית  ְלָפָניו  ָלֶלֶכת  ִמֶּמּנּו 
ְּתׁשּוָבה ִהִּכיר ִּבְגֻדַּלת ּתֹוָרתֹו ֶׁשל ִיְצָחק, ְוָלֵכן ִּכְּבדֹו  ָלֶלֶכת ְלָפָניו. 
ִמֵּסֶדר  ֹזאת  ָלְמדּו  ֵּכיַצד  ְלַהְקׁשֹות,  ֵיׁש  ָּכאן  ַאף  ֶׁשִּלְכאֹוָרה  ֶאָּלא 
ְוֵיׁש  ּוְמֻאָחר ַּבּתֹוָרה'?  ֻמְקָּדם  'ֵאין  ַּבָּפסּוק, ֲהלֹוא  ְּכִתיַבת ַהֵּׁשמֹות 
ְּבִעְנָין  ַאְך  ִעְנָיִנים ׁשֹוִנים,  ְׁשֵני  ַעל  ֶנֱאָמר  ֶזה  ֶׁשְּכָלל  ִמָּכאן  ְלַהִּסיק 
ֶאָחד – ִהְקִּפיָדה ַהּתֹוָרה ַעל ְּכִתיַבת ַהְּדָבִרים ְּכֵסֶדר ִהְתַרֲחׁשּוָתם. 
ְּבִדְבֵרי ַהְּגָמָרא ַהָּללּו ְיֻתְרצּו ְׁשלֹוׁש ַהֻּקְׁשיֹות ְּכַאַחת: ֻמָּתר ִלְקֹרא 
ֶאת  ִמָּכאן  ִלְדֹרׁש  ַאף  ִנָּתן  ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה,  ֶׁשֲהֵרי  'ִיְׁשָמֵעאל',  ַּבֵּׁשם 
ִמַּדת 'ְּכָלל ּוְפָרט', ֶׁשֵּכן ְּבִעְנָין ֶאָחד ֹלא ָחל ַהְּכָלל ֶׁשל 'ֵאין ֻמְקָּדם 
ּוְמֻאָחר ַּבּתֹוָרה', ְוֶאת ָּכל ֹזאת 'ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר' – ְלֵמִדים ָאנּו 

ִמְּׁשמֹו ֶׁשל ַהַּתָּנא 'ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל'.

'ֲחֻנַּכת ַהּתֹוָרה', 'ֻקְנְטֵרס ַאֲחרֹון' ֶׁשְּבסֹוף ַהֵּסֶפר

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים

ְסֻגָּלה ְלִזּוּוג ָהגּון 
ֶ"הּוא ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶניָך ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני ִמָּׁשם" )כד ז(

ֵהם  ְוָלַקְחָּת"  ְלָפֶניָך  ַמְלָאכֹו  ִיְׁשַלח  "הּוא  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי 
ֲעִנַּית  ַעל  ֶׁשַהַהְקָּפָדה  ִמָּכאן  ָאֵמן.  ְּכִמְנַין  צ"א  ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ָהגּון'  'ִזיּוג  ֵכן:  )ּוְכמֹו  ָהגּון  ְּבִזּוּוג  ִלְזּכֹות  ִהיא  ְסֻגָּלה  ָאֵמן, 

ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'(.

ֶנֱאָמר:  א(  )קכא  ְּתִהִּלים  ְּבֵסֶפר  ַהְּדָבִרים:  ַעל  ְלהֹוִסיף  ֵיׁש 
"ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי" – 'ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא': 
סֹוֵפי ֵּתבֹות 'ָאֵמן'; ִּבְזכּות 'ָאֵמן' 'ָיֹבא ֶעְזִרי' – ָהִאָׁשּה ֶׁשָעֶליָה 

ֶנֱאָמר 'ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו'.

ַרִּבי ַאְבָרָהם ֶקְסֶלר ַּבַעל 'נֹוְטֵרי ָאֵמן', ֻקְנְטֵרס 'ֵמה' ָיָצא ַהָּדָבר' עמ'  123;

'ִׂשְמָחה ְבִלִּבי' ְּתִהִּלים קכא א

ֲאִמיַרת ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ְּבַכָּוָנה ּוִמּתֹוְך ַהְּכָתב נֹוְדָעה ִּכְסֻגָּלה ִנְפָלָאה ִליׁשּוָעה ְוִלְרפּוָאה, ּוַבֵּסֶפר 'ֵסֶדר ַהּיֹום' )ַּכָּוַנת ַהְּבָרכֹות( 
הּוָבא ִּכי ְסֻגָּלה זֹו מֹוִעיָלה ַאף ַלְּבִריִאים ֶׁשֹּלא ֶיֱחלּו ָחִליָלה. ְוִאם ֹּכה ְּגדֹוָלה ִהיא ְסֻגַּלת ַהְּבָרָכה, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּגדֹוָלה 

ְסֻגַּלת ֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֶריָה, ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו ֲחָכִמים )ְּבָרכֹות נג א(: "ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵרְך".
ְיהּוִדי ָיָקר!

ְּבבֹוֲאָך ְלָבֵרְך 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ַהְקֵּפד ָּתִמיד ֶׁשִּמיֶׁשהּו ַיֲעֶנה ַאֲחֶריָך ָאֵמן, ָּכְך ִּתְזֶּכה ּוְתַזֶּכה ִעְּמָך ֲאֵחִרים,
 ְוִתְמֹׁשְך ָעֶליָך ְיׁשּוָעה, ְרפּוָאה ְוַהְצָלָחה ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוָׁשִנים. ָאֵמן.

ְּבֵני ֱאמּוִנים. ָאֵמן ָעִניָת ִליׁשּועֹות ָזִכיָת.

ְרָפֵאנּו ה' ְוֵנָרֵפא
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ַקִיץ תדש"ם. ְׂשֵדה ַהְּתעּוָפה 'ָקֶנִדי' ְניּו יֹוְרק. ר' ְיקּוִתיֵאל ִהִּביט ְסִביבֹו ִּבְמבּוָכה ַרָּבה. ָהְיָתה זֹו ַהַּפַעם 
ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּבּה ָיָצא ְלחּו"ל ְלֹצֶרְך ְׁשִליחּות ֶׁשל ִמְצָוה. ְוַעָּתה, ִמְּבִלי ָלַדַעת ִמָּלה ַאַחת ְּבַאְנְגִלית, ָעַמד 
הּוא ְּבַטּבּורֹו ֶׁשל ְׂשֵדה ַהְּתעּוָפה ַהּסֹוֵאן ָנבֹוְך ְותֹוֶהה. ַהַּדּקֹות ָנְקפּו ּוִמי ֶׁשָהָיה ָאמּור ְלאֹוְספֹו ִמְּׂשֵדה 
ִמְּבִלי  ֶׁשֻּתְכַנן לֹו, אּוָלם  ָהַאְכַסְנָיה  ְלֵעֶבר ְמקֹום  ִלְנֹסַע ְּבמֹוִנית  ִמְּלַהִּגיַע. הּוא ָחַׁשב  ַהְּתעּוָפה ּבֹוֵׁשׁש 
ָלַדַעת ַאְנְגִלית ִהְתַקָּׁשה ְלִהְסַּתֵּדר. ְּבעֹודֹו ִמְתּבֹוֵנן ְסִביבֹו, הֹוִפיַע ְלֶפַתע ֵמֵאי ָׁשם ּגֹוי ְמֻגָּׁשם ֶׁשִּנְרֶאה 
ְׁשֵאלֹות  ָעָליו  ְלַהְמִטיר  ְוֵהֵחל  ִּבְמִהירּות  ְלֶעְברֹו  ִהְתַקֵּדם  ְיקּוִתיֵאל  ְּבר'  ּוְכֶׁשִהְבִחין  ְּכַנַהג מֹוִנית,  ָהָיה 
ְּבַאְנְגִלית ְּכֵבָדה. ר' ְיקּוִתיֵאל ִנָּסה ְלַהְסִּביר לֹו ִּבְתנּועֹות ָיַדִים ִּכי ֵאינֹו ֵמִבין ִמָּלה ִמְּׁשֵאלֹוָתיו, אּוָלם ַהּגֹוי 

ִהְמִׁשיְך ְּבֶׁשּלֹו, ַעד ֶׁשְּלֶפַתע ִאֵּבד ֶאת ַסְבָלנּותֹו ְוֶנֱעַלם ְּכִפי ֶׁשהֹוִפיַע... 

ְּבֵלית ְּבֵרָרה ֶהְחִליט ַרִּבי ְיקּוִתיֵאל ָלֵצאת ֵמַהֶּטְרִמיָנל. 'ַּבחּוץ ִמן ַהְּסָתם ֵיַקל ָעַלי ִלְמֹצא מֹוִנית', ִהְרֵהר 
ֶנֱעַלם  ֶׁשּלֹו  ַהָּיד  ִּתיק  ֵאיָמה;  ִצְוַחת  ִמִּפיו  ִנְפְלָטה  ִמְזְודֹוָתיו  ְלֵעֶבר  ִהְתּכֹוֵפף  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ֶאָּלא  ְלַעְצמֹו, 
ְּכִאּלּו ָּבְלָעה אֹותֹו ָהֲאָדָמה. הּוא ִנָּסה ִלְסֹקר ֶאת ְסִביָבתֹו אּוָלם ַעד ְמֵהָרה ִהְתָיֵאׁש. ָּכֵעת הּוא ֵהִבין 
ֶאת ְמֻבָּקׁשֹו ֶׁשל אֹותֹו 'ַנַהג מֹוִנית' מּוָזר... ָּכְך, ְּבֶרַגע ֶאָחד ֶׁשל ֶהֵּסַח ַהַּדַעת ָנַפל הּוא ָקְרָּבן ִּבְפֵני ַּגָּנב 
ְמֻתְחָּכם ְוַעְרמּוִמי. ִּדְמָעה סֹוֶרֶרת ִהְתַּגְלְּגָלה ִמָּזִוית ֵעינֹו. ְּבִתיק ֶזה ִהְטִמין ֶאת ַהְּתִפִּלין ַהְּיָקרֹות ֶׁשּלֹו, 
ְּתִפִּלין ֶׁשל ַרִׁש"י ְוַרֵּבנּו ָּתם, ֶׁשִּנְכְּתבּו ַעל ְיֵדי ֶאָחד ִמִּזְקֵני ַהּדֹור, סֹוֵפר ַצִּדיק ִויֵרא ֵחְטא. ַּכָּמה ְיִגיעֹות 

ָיַגע ְוַכָּמה ְטָרחֹות ָטַרח ַעד ֶׁשִהְצִליַח ְלַהִּׂשיָגן, ְוַעָּתה... ִמי ִיֵּתן לֹו ְּתמּוָרָתן?!

ְּבתֹוְך ַים ַהּגֹוִיים ֶׁשְּסִביבֹו ָחׁש הּוא ּבֹוֵדד ְוֶנֱעָזב. ֹלא ָהָיה לֹו ָּכל ֻמָּׂשג ֵּכיַצד ָעָליו ְלִהְתַנֵהל ְּבִמְקֶרה ֶזה. 
ִּפיו ֵהֵחל ְלַמְלֵמל ְּתִפָּלה ֲחִריִׁשית, ּוְלֶפַתע ְּכמֹו ִמָּׁשַמִים הֹוִפיַע ַהַּמְלָאְך ַהּמֹוִׁשיַע:

ְיהּוִדי ֲחֵרִדי, ַּבַעל ֵסֶבר ָּפִנים ָאִמיד ּוְמֻכָּבד, ִהְבִחין ָּבַאְבֵרְך ַהָּכאּוב ְוַהְמֻּבְלָּבל. הּוא ִנַּגׁש ֵאָליו ְוִהְתַעְנֵין 
ְלִסַּבת ַּדֲאָגתֹו, ּוִמֶּׁשָּׁשַמע ֶאת ֲאֶׁשר ָאַרע ִעּמֹו, ִהְסִּביר לֹו ִּכי ַּגָּנִבים ִמּסּוג ֶזה ְמצּוִיים ִּבְניּו יֹוְרק ָלֹרב. 
הּוא ִיֵעץ לֹו ְלַהִּגיׁש ְּתלּוָנה ִּבְפֵני ַהּגֹוְרִמים ַהַּמְתִאיִמים, אּוָלם ֹלא ִהְסַּתֵּפק ְבִּיעּוץ ִּבְלַבד. ְּבֹרַחב ֵלב הּוא 
הֹוִביל ֶאת ָהַאְבֵרְך ִלְמכֹוִניתֹו ֶשָׁחְנָתה ְּבָסמּוְך, ִסֵּיַע ְּבָידֹו ְלָהִניַח ֶאת ִמְזַוְדּתֹו ְּבָתא ַהִּמְטָען, ּוִמָּׁשם ָּפָנה 
ִעּמֹו ְלִסיבּוב ָאֹרְך ּוַמִּתיׁש ֵּבין ִמְׂשָרִדים ַמְׁשִמיִמים. ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵאָליו ָּפָנה ָנדּו לֹו ַהְּפִקיִדים ְּבֹראָׁשם. 
'ֵאין ְלָך ִסּכּוִיים ַרִּבים', ֵהם ָאְמרּו לֹו, 'ְמֻדָּבר ְּבַגָּנִבים ְמֻתְחָּכִמים ְּביֹוֵתר'. ַרִּבי ְיקּוִתיֵאל ָחׁש ִאי ְנִעימּות 
ִמְּפֵני ֵמיִטיבֹו ַהָּזר. הּוא ָיַדע ִּכי ָהִאיׁש ַמְפִסיד ְּבִגינֹו ְׁשעֹות ֲעבֹוָדה ְיָקרֹות, ֶאָּלא ֶׁשַהָּלה ִהְתַעֵּקׁש ְּבֹתֶקף 

ְלַסֵּיַע לֹו, ְוָטַען ֶׁשֵהם ְמֻחָּיִבים ְלִהְׁשַּתֵּדל ְּכָכל ַהִּנָּתן.

ִמֶׁשִהְסַּתֵּים ַהִּסיבּוב ֶהְחִליט ָהִאיׁש ִלְגֹמר ֶאת ַהִּמְצָוה; הּוא ִהְתַעְנֵין ִלְמַגַּמת ָּפָניו ֶׁשל ַרִּבי ְיקּוִתיֵאל, 
ּוִמֶּׁשַּנֲעָנה ִּכי ָעִתיד הּוא ְלִהְתַאְכֵסן ִּבְׁשכּוַנת ְפֶלְטּבֹוׁש ֶׁשִּבְּברּוְקִלין, ָּפָנה ְלֹלא ִהּסּוס ְלַהִּסיעֹו ִלְמחֹוז 

ֶחְפצֹו.

ְּבֹחם.  ּוֵבְרכֹו  לֹו  ֶׁשהֹוָדה  ִלְפֵני  ֹלא  ֵמיִטיבֹו,  ֶׁשל  ֵמִרְכּבֹו  ְיקּוִתיֵאל  ַרִּבי  ָיָצא  ְמֻאֶחֶרת  ַלְיָלה  ִּבְׁשַעת 
ְׁשָרָגא  ָהַרב  ַּבְּׁשָעִרים,  ַהּנֹוָדע  ַאֵחר ִמּתֹוֵמְך ַהּתֹוָרה  ֶזה ֹלא  ָהָיה  ִּכי  ִלְׁשֹמַע  ֻהְפַּתע  ִלְׁשמֹו  ִהְתַעְנֵין  ְּכֶשִׁ

ַנייהֹוז ָזָצ"ל.

ְּבָכְך ֹלא ִסֵּים ַרִּבי ְיקּוִתיֵאל ֶאת ָּפָרַׁשת ַההֹוָדָאה. הּוא ָּפָנה ִמָּיד ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּסמּוְך ְּכֵדי ְלִהְתַּפֵּלל 
ִעּמֹו  ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ֶהָעִתיד  ַעל  ְוִהְתַחֵּנן  ֶהָעָבר  ַעל  ִּבְדָמעֹות  הֹוָדה  הּוא  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת  ַעְרִבית. 

ַהּבֹוֵרא ֵנס ִויַזֵּכהּו ִלְמֹצא ֶאת ַהְּתִפִּלין ַהְּיָקרֹות.

ַּבָּיִמים ַהְּקרֹוִבים ִהְתַרְּכזּו ַמֲאַמָּציו ֶׁשל ַרִּבי ְיקּוִתיֵאל ְּבִעָּקר ְּבִמיׁשֹור ַהְּתִפָּלה. ְיִדידֹו ַהְּמָאֵרַח ִסֵּיַע ְּבָידֹו 
ְלַהִּׂשיג ְּבַהְׁשָאָלה זּוג ְּתִפִּלין ִחּלּוִפי, ְוהּוא ִמִּצּדֹו ֹלא ָחַדל ְלֶרַגע ִמְּלִהְתַּפֵּלל ִּכי ִיְתַרֵחׁש ַהֵּנס, ְוהּוא ִיְזֶּכה 

ְלַהִּניַח ֶאת ְּתִפָּליו ַהְּיָקרֹות.

ָיִמים ְספּוִרים ְלַאַחר ִמֵּכן ֻהְצַרְך ַרִּבי ְיקּוִתיֵאל ִלְנֹסַע ִלְׁשכּוַנת ְקִויְנס, ָׁשם ִנְקְּבָעה לֹו ְּפִגיָׁשה ִעם ֶאָחד 
ַרִּבי  ָיָצא  ְּבִמְנָין  ְּתִפָּלה  ְלַהְפִסיד  ֹלא  ּוְכֵדי  ֻמְקֶּדֶמת,  ֹּבֶקר  ִלְׁשַעת  ִנְקְּבָעה  ַהְּפִגיָׁשה  ַהָּמקֹום.  ֵמַרָּבֵני 
ְיקּוִתיֵאל ֵמַאְכַסְנָיתֹו ַהְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר ִמּתֹוְך ַּכָּוָנה ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְקִויְנס. ְּבַהִּגיעֹו ַלָּמקֹום ָּפָנה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת 
ַהְּמקֹוִמי ִלְתִפַּלת ַׁשֲחִרית. ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ִנַּגׁש ְלֶאָחד ַהִּמְתַּפְּלִלים ּוִבְּקׁשֹו  ִּכי יֹוִאיל ְלַהְׁשִאיל לֹו ֶאת 
ַהְּתִפִּלין  ֶאת  ְלַקֵּפל  ְיקּוִתיֵאל  ַרִּבי  ִמֶּׁשִּסֵּים  ְּבִׂשְמָחה.  ַנֲעָנה  ָהִאיׁש  ַּדּקֹות.  ְלַכָּמה  ָּתם  ְּדַרֵּבנּו  ַהְּתִפִּלין 

ִהְתַעְנֵין ַּבַעל ַהְּתִפִּלין ִלְׁשמֹו ּוְלקֹורֹוָתיו, ְוַהְּׁשַנִים ִנְפְרדּו ְלָׁשלֹום.

ָחַדל  ֹלא  הּוא  ְׂשֵאת.  ְּבֶיֶתר  ִּבְתִפָּלתֹו  ְיקּוִתיֵאל  ַרִּבי  ִהְתַחֵּזק  ְלׁשּובֹו,  ַעד  ֶׁשּנֹוְתרּו  ַהְּספּוִרים  ַּבָּיִמים 
ִמְּלִהְתַּפֵּלל ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש, אּוַלי ָיחּוס אּוַלי ְיַרֵחם. יֹוַמִים ְלַאַחר ִמֵּכן ֻהְפַּתע ַרִּבי ְיקּוִתיֵאל ְּכֶׁשְּמָאְרחֹו 
הֹוִדיעֹו ַעל ִׂשיַחת ֶטֶלפֹון ַהַּמְמִּתיָנה ַּבֲעבּורֹו. ָהִאיׁש ֶׁשֵּמֵעֶבר ַלַּקו ִהְזַּדָהה ְּבֵׁשם ַחִּיים נֹויְׁשַטֶטר, ְור' 

ְיקּוִתיֵאל ִנְזָּכר ִמָּיד ַּבֵּׁשם ֶׁשהֹוִפיַע ַעל ַנְרִּתיק ַהְּתִפִּלין ְּדַרֵּבנּו ָּתם ֶׁשָּׁשַאל ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל ְקִויְנס. 

ִהְתַעְנֵין  ִּבירּוָׁשַלִים?",  ִיְׂשָרֵאל'  'ֵּבית  ִּבְׁשכּוַנת  ַהּׁשֹוֶכֶנת  ְּפלֹוִנית  ְּבַנָּגִרָּיה  ָארֹון  ָלַאֲחרֹוָנה  ָקִניָת  "ַהִאם 
ַרִּבי ַחִּיים, ְור' ְיקּוִתיֵאל ֶׁשֻהְפַּתע ַלֲחלּוִטין ֵמַהְּׁשֵאָלה ִמֵהר ְלָהִׁשיב ְּבִחּיּוב. "ֲעֵלה ַמֵהר ַעל מֹוִנית ְוַסע 

ִלְקִויְנס, ַהְּתִפִּלין ֶׁשְּלָך ִנְמְצאּו", ִּבֵּׂשר לֹו ַרִּבי ַחִּיים ְוִנֵּתק ֶאת ַהִּׂשיָחה.

ִנְרָּגׁש ְוָהמּום ִמֵהר ַרִּבי ְיקּוִתיֵאל ִלְנֹסַע ִלְקִויְנס, ָׁשם ִהְמִּתין לֹו ַרִּבי ַחִּיים ְּבֹקֶצר רּוַח. ִמָּיד ִעם ּבֹואֹו 
ְלַמְרֶאה.  ָנֶאה  ַּבִית  ְלַיד  ָהֶרֶכב  ֶנֱעַצר  ַּכָּמה ַּדּקֹות  ְלַאַחר  ִּבְנִסיָעה.  ּוָפַתח  ִלְמכֹוִניתֹו  ַחִּיים  ַרִּבי  ִהְזִמינֹו 

ַהֶּדֶלת ִנְפְּתָחה ִּביֵדי ְיהּוִדי ַמְסִּביר ָּפִנים, ֶׁשִהְזִמיָנם ָלֶׁשֶבת ְלַיד ַהֻּׁשְלָחן ְוֵהֵחל ְלַסֵּפר:

ַהָּסמּוְך  ַהָּגדֹול  ַּבָּפאְרק  ְיָלַדי  ִעם  ְלַבּלֹות  ְּכֵדי  ַהֻחְפָׁשה  ֶאת  ְלַנֵּצל  ֶהְחַלְטִּתי  ָהַאֲחרֹון,  ִראׁשֹון  "ְּביֹום 
ִלְקִויְנס. ָׁשִהינּו ַּבָּפאְרק ַעד ֶרֶדת ַהֲחֵׁשָכה, ּוִמֶּׁשִּסַּיְמנּו ָּפִנינּו ְלַהְׁשִליְך ֶאת ַהְּפֹסֶלת ְלַפח ָהַאְׁשָּפה ַהָּגדֹול 
ֶׁשִּנָּצב ְּבַפֲאֵתי ַהָּפאְרק. ִהְׁשַלְכִּתי ֶאת ַהְּפֹסֶלת ּוָפִניִתי ַלֲעֹזב ֶאת ַהֶּׁשַטח, ֶאָּלא ֶׁשְּלֶפַתע ָצדּו ֵעיַני ְּדַבר 
ָמה מּוָזר ֶׁשִּבְצֵּבץ ֵמַהַּפח ַהָּגדּוׁש. ִהְתָקַרְבִּתי ׁשּוב ְוִנְדַהְמִּתי ְלַגּלֹות ֻקְפָסה ֲאֻדָּמה ֶׁשל ְּתִפִּלין. ַּכֲאֶׁשר 
ֶׁשִּבְצֵּבץ  ְרצּוָעה  ֶׁשל  ָׁשֹחר  ָקֶצה  ָקְלטּו  ֵעיַני  ִׁשְבָעַתִים:  ִנְדַהְמִּתי  ַהֻּקְפָסה  ֶאת  ִלֹּטל  ָיִדי  ֶאת  ָׁשַלְחִּתי 
ִמַּמֲעַמֵּקי ַהַּפח. ִהְתַּגַּבְרִּתי ַעל ִאי ַהְּנִעימּות ְוִהְתַחְלִּתי ַלֲחֹפר ְּבַמֲעַמֵּקי ַהַּפח. ָּכְך ִּגִּליִתי ְּבַזֲעזּוַע ֻקְפָסה 
ַנְרִּתיק  ְּבָיַדי ְׁשֵני זּוגֹות ְּתִפִּלין ֻמְׁשָלמֹות, ְוַאף  ֲאֻדָּמה נֹוֶסֶפת, ְועֹוד ֻקְפָסה, ּוְלַאַחר ְזַמן ָמה ְּכָבר ָהיּו 
ְקִטיָפִתי ֶנֱעָדר ָּכל ִסיָמן ִזהּוי.  ַּבַּבִית ָּפִניִתי ְלַנּקֹות ֶאת ַהְּתִפִּלין ּוְלַסְּדָרן ַּבָּכבֹוד ָהָראּוי ָלֶהן, ְוָאז ִהְבַחְנִּתי 
ֵּבין ִּכְפֵלי ַהַּנְרִּתיק ַּבַּקָּבָלה ַהְּמֻדֶּבֶרת. ֲעַדִין ֹלא ָהָיה ְּבָיִדי ְקֵצה חּוט ֶׁשְּיַסֵּיַע ְּבָיִדי ִלְמֹצא ֶאת ַּבֲעֵליֶהן. 

ֶהְחַלְטִּתי ִלֹּטל ִעִּמי ֶאת ַהְּתִפִּלין ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּסמּוְך ּוְלִהְתַעְנֵין ְּבֶקֶרב ַהִּמְתַּפְּלִלים.

ִּכי  ְוִסֵּפר  ְּבִהְתַרְּגׁשּות,  ַחִּיים  ַרִּבי  ָקַפץ  ּוְכָבר  ַהִּמְתַּפְּלִלים,  ִלְפֵני  ַהְרָצָאִתי  ֶאת  ְלַסֵּים  ִהְסַּפְקִּתי  ְּבֶטֶרם 
ִלְפֵני ַּכָּמה ָיִמים ָּפַגׁש ְיהּוִדי ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּתִפָּליו ִנְגְנבּו ִמֶּמּנּו ִּבְׂשֵדה ַהְּתעּוָפה. הּוא הֹוִסיף ְוִסֵּפר ִּכי 
ִמּׁשּום ָמה ֶהְחִליט ִלְׁשֹאל ֶאת ַהְּמַאֵּבד ִלְׁשמֹו ְוִלְמקֹום ַאְכַסְנָיתֹו, ּוִמָּׁשם ְקָצָרה ָהְיָתה ַהֶּדֶרְך ְלַהִּׂשיְגָך".

ִּבְכיֹו  ַלֲעֹצר ֶאת  ָהָיה  ָיכֹול  ְיקּוִתיֵאל ֹלא  ַרִּבי  ַהְּתִפִּלין.  ְיקּוִתיֵאל ֶאת  ִהִּגיׁש ָהִאיׁש ְלר'  ְּכֵדי ִּדּבּור  ּתֹוְך 
ַהִּנְרָּגׁש, הּוא ִחֵּבק ֶאת ַהְּתִפִּלין ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו ְוִׁשְחֵזר ְּבֹמחֹו ֶאת ַׁשְרֶׁשֶרת ַהִּנִּסים ֶׁשָעְברּו ֲעֵליֶהן ַּבָּׁשבּוַע 
ָהַאֲחרֹון. הּוא ֹלא ִנָּסה ְלָהִבין ַמּדּוַע ֶהְחִליט ַהַּגָּנב ְלַהְׁשִליְך ֶאת ַהְּתִפִּלין ַּדְוָקא ְּבאֹותֹו ַּפח ִנָּדח ְּבַפֲאֵתי 
ַהָּפאְרק ֶׁשל ְקִויְנס, הּוא ַּגם ֹלא ִנָּסה ְלָהִבין ַמּדּוַע ֹלא רֹוְקנּו עֹוְבֵדי ָהִעיִרָּיה ֶאת ַהַּפח ְּבֶמֶׁשְך ַהָּׁשבּוַע 

ֶׁשָּקַדם ִלְמִציָאָתן.

ִלְכֶׁשַעְצמֹו הּוא ָיכֹול ָהָיה ַרק ְלַהְרֵהר: ָמה ָהָיה ִמְתַרֵחׁש ִאּלּו ֹלא ָהָיה ַמְקִּדים ָלֵצאת ְּכֵדי ְלַהְסִּפיק 
ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ִּבְקִויְנס, ָמה ָהָיה ִמְתַרֵחׁש ִאּלּו ֹלא ָהָיה ַמְקִּפיד ְלַהִּניַח ְּתִפִּלין ְּדַרֵּבנּו ָּתם ַלְמרֹות ִאי 
ַהְּנִעימֹות ַהְּכרּוָכה ְּבַבָּקָׁשָתן ִמָּזִרים. ַהְּתִפִּלין ָהיּו ִנְמָצאֹות ְּבַחְסֵדי ָׁשַמִים ְוִנָּצלֹות ִמִּבָּזיֹון, אּוָלם הּוא 

ָהָיה ָׁשב ָלָאֶרץ ְּבֵהָעְדָרן.

ַּכָּמה ָּגדֹול הּוא ֹּכָחּה ֶׁשל ְּתִפָּלה.

'ִניצֹוֵצי ֵאׁש' עמ' תשצח

ְּפָעִמים ִמְסָּפר ְּבָכל יֹום זֹוִכים ָאנּו ְלהֹודֹות ַלה' ְּבִבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ַעל ַהֵּנס ַהָּגדֹול ַהָּטמּון ְּבֻעְבַּדת ִּתְפקּוָדן 
ַהַּתִּקין ֶׁשל ַמַעְרכֹות ּגּוֵפנּו – ֶהָעׂשּוי ֻּכּלֹו 'ְנָקִבים ְנָקִבים... ֶׁשִאם ִיָּפֵתַח ֶאָחד ֵמֶהם אֹו ִיָּסֵתם ֶאָחד ֵמֶהם ִאי 
ֶאְפָׁשר ְלִהְתַקֵּים ְוַלֲעמֹוד...', ְוַרק ִמֹּכַח ַחְסֵדי ה' ַהּׁשֹוֵמר ֶאת רּוֵחנּו ְּבִקְרֵּבנּו, ֲהֵרינּו עֹוְמִדים ַחִּיים ְוַקָּיִמים 

ְלָפָניו.

ָּבַחְרנּו ֵאפֹוא ַלֲעֹצר ֵמֶרֶצף ַהַּמֲאָמִרים ַהֻּמְקָּדִׁשים ְלֵבאּוֵרי ַהְּתִפָּלה, ְלטֹוַבת ַמֲאָמר ֶׁשַּיֲעֹסק ֻּכּלֹו ַּבֲחִׁשיבּוָתּה 
ִלְזכּוָתם  ַהְּדָבִרים  ֶׁשַּיַעְמדּו  ָרצֹון  ְיִהי  ְוִליׁשּוָעה.  ִלְרפּוָאה  ַהּנֹוַדַעת  ּוִבְסֻגָּלָתּה  זֹו  ְּבָרָכה  ֶׁשל  ּוַמֲעָלָתּה 

ְוִלְרפּוָאָתם ֶׁשל ָּכל חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל.

ַהֵּנס ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר ִמְתַרֵחׁש ְּבִקְרֵּבנּו
ַּבִּמָּלה 'ֵנס' ְרִגיִלים ָאנּו ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ְלַהִּביַע ֶאת ִהְתַּפֲעלּוֵתנּו ִמְּמֹאָרעֹות 'ַעל-ִטְבִעִּיים' ַהִּמְתַרֲחִׁשים ְסִביֵבנּו 
ֶרַגע  ְּבָכל  ְּבגּוֵפנּו  ַהִּמְתחֹוֵלל  ַהֻּמְפָלא  ַּבַּתֲהִליְך  ְוִנְתּבֹוֵנן  ַהַחִּיים  ִמֵּמרֹוץ  ַנֲעֹצר  ֶׁשִאם  ֶאָּלא  ְלַפַעם.  ִמַּפַעם 
ָוֶרַגע, ָנִבין ֶאל ָנכֹון ִּכי ַהֵּנס ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר ִמְתַרֵחׁש ְּבִקְרֵּבנּו, ֹלא ְלִעִּתים ְנִדירֹות, ִּכי ִאם ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה. 
ְּבתֹוְך ּתֹוֵכנּו ִמְתַנֶהֶלת ָלּה ַמֲעֶרֶכת ֻמְרֶּכֶבת ֲאֶׁשר ִאּלּו ָהְיָתה ִמְתַרֶחֶׁשת ָחִליָלה ְסִטָּיה ַקָּלה ְּביֹוֵתר ְּבֵסֶדר 

ְּפִעילּוָתּה ַהָּקבּוַע, ָיכֹול ָהָיה ַהָּדָבר ְלָהִמיט ָעֵלינּו ָאסֹון ָחמּור, ַרֲחָמָנא ִליְצָּלן.

ּוִמָּכאן  ּובֹוְלעֹו,  לֹוֲעסֹו  ְמֻגָּון,  ֹאֶכל  ְלִפיו  ַמְכִניס  ָהָאָדם  ָהִעּכּול;  ְלַמֲעֶרֶכת  ְּבַיַחס  ִּבְפָרט  ֲאמּוִרים  ַהְּדָבִרים 
ְלַסֵּנן  ַהְּפֹסֶלת,  ֶאת  ִלְדחֹות  ֵמֵאּלּו,  ֵאּלּו  ַהָּמזֹון  ְרִכיֵבי  ֶאת  ְלַהְפִריד  ַלֲחלּוִטין ּדֹוֶאֶגת  'אֹוטֹוָמִטית'  ַמֲעֶרֶכת 
ֶאת ַהּנֹוְזִלים, ַלֲהֹפְך ֶאת ָהְרִכיִבים ַהְּנחּוִצים ְלֶחְלִקיִקים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ְּכֵדי ְלָהִזין ֶאת ַמֲעֶרֶכת ַהָּדם, ָהֲעָצמֹות 
ְוַהִּגיִדים, ּוְבִסּיּום ְלַסֵּנן ּוְלַעֵּבד ֶאת ַהְּפֹסֶלת ּוְלדֹוֲחָקּה ֶאל ִמחּוץ ַלּגּוף. ְלַכָּמה ֶחֶסד ְזקּוִקים ָאנּו ְּכֵדי ֶׁשֲאבֹות 
ַמַעְרכֹות  ְיַזֵהם ֶאת  ְּפֹסֶלת ֹלא  ֶחְלִקיק ֶׁשל  ּוְלֵהֶפְך – ֶׁשַאף  ִיָּדחּו ֶאל ִמחּוָצה לֹו,  ְוֹלא  ַּבּגּוף  ִיָּסְפגּו  ַהָּמזֹון 

ָהֵאיָבִרים.

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבֹרב ַרֲחָמיו 'ַמְפִליא ַלֲעׂשֹות' ְּבָחְכָמתֹו ּוַמְׁשִּגיַח ַעל ָּכל ָאָדם ְּבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע ְּכֵדי ֶׁשָחִליָלה 
ֹלא ֶּתֱאַרע ַּתָּקָלה ְּבַמַעְרכֹות ּגּופֹו.

ָרִגיל ָהָיה ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנְׁשֵטיין ְלַצֵּין ְּבִהְתַּפֲעלּות ִּבְפֵני ׁשֹוְמֵעי ִלְקחֹו; "ִׂשימּו ִלְּבֶכם ָלֻעְבָּדה 
ֶׁשָּכל ְמכֹוָנה, ַאף ַהְּפׁשּוָטה ְּביֹוֵתר, ִמְתַקְלֶקֶלת ֵמֵעת ְלֵעת ְוִאּלּו ַהּגּוף ּפֹוֵעל ְּבַמְתָּכְנּתֹו ֶמֶׁשְך ֲעָׂשרֹות ַרּבֹות 
ַּבָּׁשִנים, ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ָׁשעֹות ִּביָמָמה ְלֹלא ֶהֶרף ְּבֹלא ֶׁשִּיְתַרֵחׁש ּבֹו ִקְלקּול... ַעל ָמה ִאם ֹלא ַעל ָּכְך ָאַמר 
ִאּיֹוב )יט כו(: 'ּוִמְּבָׂשִרי ֶאֱחֶזה ֱאלֹו-ַּה' – ֲהלֹוא ֵנס ֶזה ֵאינֹו ָּפחֹות ִמֵּנס ְיִציַאת ִמְצַרִים!" )'ְּתִפַּלת ַחָּנה' עמ' 

סו(.

ְּבׁשּו"ת 'ִמן ַהָּׁשַמִים' )סי' לד( ָׁשַאל ַרִּבי ַיֲעֹקב ִמַּמאְרִוויׁש ִמַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות: ַהִאם ָצִריְך ָהָאָדם ְלָבֵרְך 'ֲאֶׁשר 
ָיַצר' ְּבָכל ֵעת ֶׁשִּנְצָרְך ִלְנָקָביו, אֹו ֶׁשַּדי ֶׁשְּיָבְרֶכָנּה ַּפַעם ַאַחת ַּבֹּבֶקר? ְוֵהִׁשיבּו לֹו ִמן ַהָּׁשַמִים: "ֲהלֹוא ָיַדְעָּת 
ִּכי ַאְרָּבָעה ְצִריִכים ְלהֹודֹות )ְּבִבְרַּכת 'ַהּגֹוֵמל', ְרֵאה ְּבָרכֹות נד ב(, ְו'חֹוֶלה' הּוא ֶאָחד ֵמֶהם, ְוֵאין ְלָך חֹוֶלה 

ָּגדֹול ִמֶּזה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ְיַׁשְעָיהּו נא יד(: 'ִמַהר ֹצֶעה ְלִהָּפֵתַח ְוֹלא ָימּות'".

הֹוִסיף ְוָאַמר ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְצָחק ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין: ָיכֹול ָּכל ָאָדם ִלְלֹמד ִמְּתׁשּוָבה זֹו, ִּכי ֶאת ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' 
'ִּבְרַּכת  ַלֵּסֶפר  ַּבַהְקָּדָמה  ְּדָבָריו  )ִמּתֹוְך  'ַהּגֹוֵמל'  ִמִּבְרַּכת  ָּפחֹות  ֹלא  ְוַהְּנָׁשָמה,  ַהֶּנֶפׁש  ְּבֶעְרַּגת  ְלָבֵרְך  ָצִריְך 

ֵאיָתן'(.

ְוָכְך הּוָבא ְּב'ַיְלקּוט ֵמַעם ֹלֵעז' )ְּבֵראִׁשית ח"א עמ' פח(: "ָּכל ִמי ֶׁשִּמְתּבֹוֵנן ְּבסֹוד ְיִציַרת ָהָאָדם ְוֵאיָבָריו, 
ִּבְגַלל  ַרק  ֶאָּלא  ָׂשָכר,  ַקָּבַלת  ְּבִלי  ֲאִפּלּו  ָוֶנֶפׁש,  ַּבֵּלב  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֶאת  ַלֲעֹבד  ָצִריְך  ֶׁשָהָאָדם  נֹוָכח  ִיְהֶיה 
ַהֲחָסִדים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשָעָׂשה ִעָּמנּו – ֶׁשָעָׂשה אֹוָתנּו ְּבָכל ַהְּׁשֵלמּות. ּוֵמַאַחר ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָעָׂשה ֶחֶסד 
ָּגדֹול ָּכל ָּכְך ֶׁשָּבָרא ָאָדם ִעם ָּכל ִּתּקּוֵני ֵאיָבִרים, ָלֵכן ָאנּו ַחָּיִבים ְלָבֵרְך ֶאת ה' ּוְלַׁשֵּבַח אֹותֹו ַעל ַהּטֹוב ַהֶּזה 

ֶׁשָעָׂשה ִעָּמנּו".

ְלהֹודֹות ַעל ַחְסֵדי ה'
ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבְּדָבִרים ּוְלהֹודֹות ָּכָראּוי ַעל ַחְסֵדי ה' ִּתְּקנּו ָלנּו ֲחָכִמים )ְּבָרכֹות ס ב( ְלָבֵרְך ֶאת ִּבְרַּכת 
'ֲאֶׁשר ָיַצר' ְּבָכל ֵעת ֶׁשִּנְפָנה ָהָאָדם ִלְנָקָביו. ָׁשָעה זֹו ֶׁשָּבּה ִמְתַּגֵּלם מּול ֵעיֵנינּו ַהֵּנס ַהָּגדֹול ַהָּכרּוְך ִּבְפִעילּותֹו 

ַהַּתִּקיָנה ֶׁשל ַהּגּוף, ִהיא ַהְּזַמן ָהָראּוי ְּביֹוֵתר ְלהֹודֹות ַעל ָּכְך.

ַהַּמְׁשִּגיַח ַהַּצִּדיק ַרִּבי ְיֻרַחם ַהֵּלִוי ִמִּמיר ִהְמִׁשיל ֹזאת ָלָאָדם ֶׁשֻהְצַרְך ַלֲעֹבר ִנּתּוַח ָקֶׁשה ְּבֵמָעיו; ֲהלֹוא ָּפׁשּוט 
ַהְצָלַחת  ַעל  ָלֶהם  ְלַבֵּׂשר  ְּכֵדי  ִלְׁשלֹומֹו  ַהּדֹוֲאִגים  ְלַמִּכיָריו  ִמְבָרק  ִלְׁשֹלַח  ִיְזָּדֵרז  ִסּיּומֹו  ִעם  ֶׁשִּמָּיד  ּוָברּור 
ַהִּנּתּוַח. ְּבאֹוָתּה ִמָּדה ָצִריְך ָהָיה ָהָאָדם ִלְׁשֹלַח ַּכָּמה ִמְבָרִקים ֶׁשָּכֵאּלּו ְּבָכל יֹום ָויֹום, ּוֵמִאָּתנּו ֹלא ִנְדָרׁש ֶאָּלא 

ְלהֹודֹות ְלֶמֶׁשְך ְׁשִנּיֹות ּבֹוְדדֹות ְּבֹכֶבד ֹראׁש ּוְבַכָּוָנה ָּכָראּוי )'ְּתִפַּלת ַחָּנה' ָׁשם(.

ְּבָרָכה ַעל ֶעֶצם ַמהּות ַהַחִּיים
עֹוד ָאַמר ַהְּגָרָׁש"ד ִּפיְנקּוס: ִאם ִנְתּבֹוֵנן ְּבֻנַּסח ַהְּבָרָכה ַנְבִחין ִּכי ִהיא ֵאיָנּה ִמְסַּתֶּיֶמת ְּבַבָּקָׁשה ַעל ֶהָעִתיד 
ְּכִבְרכֹות ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ְוַכּדֹוֶמה, ֶאָּלא ַּבַהְצָהָרה: "ָּגלּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדָך ֶׁשִאם ִיָּפֵתַח ֶאָחד ֵמֶהם אֹו 

ִיָּסֵתם ֶאָחד ֵמֶהם ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַקֵּים ְוַלֲעמֹוד ְלָפֶניָך!"

ּבֹו,  ְלִהְׁשַּתֲעֵׁשַע  ְּכֵדי  ִמְׂשָחק  ָּבֶהם אֹו  ִלְנֹסַע  ְּכֵדי  ֶׁשִּיְקֶנה לֹו אֹוַפַּנִים  ֵמָאִביו  ַהְּמַבֵּקׁש  ְלֶיֶלד  ַהָּדָבר  ּדֹוֶמה 
זֹוֵעק  ְוָהָיה  ַחִּיים,  ַמִּציַלת  ִלְתרּוָפה  ַהֶּיֶלד  ָזקּוק  ָהָיה  ִאּלּו  אּוָלם  ׁשֹונֹות.  ְּבתֹוֲאנֹות  ִלְדחֹותֹו  ָיכֹול  ֶׁשָאִביו 

ְלָאִביו: "ַאָּבא, ִאם ֹלא ַּתֲעֹזר ִלי ְלַהִּׂשיג ֶאת ַהְּתרּוָפה – ָאמּות!", ְוִכי ָיכֹול ָהָיה ָאִביו ְלִהְתַעֵּלם ִמַּבָּקָׁשתֹו?!

ָּכְך ַּגם ְּבִעְנָיֵננּו: ְּבָכל ְּבָרָכה ַאֶחֶרת, ְּכֻדְגַמת 'חֹוֵנן ַהַּדַעת', ֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים לֹוַמר: 'ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲחֹנן אֹוִתי 
ְּבַדַעת ֶׁשִאם ֹלא ֵכן ָאמּות!', ַאְך ִּבְבָרָכה זֹו; ַאַחר ֶׁשהֹוֵדינּו ְּבֵפרּוט ַעל ֵנס ִקּיּום ַהַחִּיים, ׁשּוב ֵאיֶנּנּו ְזקּוִקים 
ְלַבֵּקׁש יֹוֵתר, ַּדי ִאם ֹנאַמר: 'ָּגלּוי ְוָידּוַע... ֶׁשִאם ִיָּפֵתַח... ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַקֵּים ְוַלֲעמֹוד ְלָפֶניָך', ְּכֵדי ְלעֹוֵרר 

ַרֲחִמים ִלְפֵני ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֶׁשַּיְמִׁשיְך ְלַהֲעִניק ָלנּו ֶאת ַמְּתַנת ַהַחִּיים )'ִּבְרַּכת ֵאיָתן' עמ' 47(.

ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדָך
ַעל ְנֻקָּדה ְמֻיֶחֶדת עֹוֵרר ַרִּבי ַיֲעֹקב ֹּדב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין, ְנִׂשיא "ְּבֵני ֱאמּוִנים": ִאם ִנְתּבֹוֵנן ְּבֻנַּסח ְּבָרָכה זֹו ִנְמָצא 
ָּבּה ָלׁשֹון ֶׁשֵאיֶנּנּו ְרִגיִלים ִלְנֹקט אֹוָתּה ְּבָכל ְּבָרָכה אֹו ְּתִפָּלה ַאֶחֶרת: "ָּגלּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדָך ֶׁשִאם 
ְּכָבר ַּבַּדּקֹות ָהִראׁשֹונֹות ֶׁשל  ְלִהְתּבֹוֵנן:  ְוָעֵלינּו  ְלָפֶניָך".  ְוַלֲעמֹוד  ְלִהְתַקֵּים  ֶאְפָׁשר  ִאי  ִיָּפֵתַח ֶאָחד ֵמֶהם... 
ַהּיֹום, ְּבִעּצּוָמן ֶׁשל ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ָאנּו ְמִעיִדים ַעל ַהֶּקֶׁשר ַהְּמֻיָחד ֶׁשֵּיׁש ֵּביֵנינּו ְלֵבין ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 
ֶקֶׁשר ַהִּמְתַּבֵּטא ֶּדֶרְך ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֵאיָבֵרינּו ֶׁשָעָליו ַמְׁשִּגיַח ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ַהּׁשֹוֵכן ָּגבֹוַּה ֵמַעל ָּגבֹוַּה, ִמִּכֵּסא 

ַהָּכבֹוד ְּבָכל ֶרַגע ָנתּון )ְרֵאה ַהָּגַהת ָהַרָמּ"א או"ח ו א(.

ִנְמָצא ֵאפֹוא ֶׁשִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ֶׁשָּבֶהן ָאנּו מֹוִדים ַעל ַהּטֹובֹות ֶׁשעֹוֶׂשה ִעָּמנּו ה' ְּבָכל יֹום, ִהָּנן ַהְּיסֹוד ַלֶּקֶׁשר 
ַּבּצּוָרה  ְלֵהָאֵמר  ֲעֵליֶהן  ֶׁשָּכְך  ֵּכיָון  ְכבֹוֶדָך'.  'ִכֵּסא  ַעד  ַהַּמִּגיַע  ָקַׁשר  ִיְתָּבַרְך,  ַהּבֹוֵרא  ְלֵבין  ֶׁשֵּביֵנינּו  ָהֵאיָתן 
ַהֻּמְׁשֶלֶמת ְּביֹוֵתר, ִמּתֹוְך ְיִדיָעה ֲעֻמָּקה ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַקֵּים ְּכָלל, ְולּו ְלֶרַגע ֶאָחד ִמְּבִלי ְלִהְזַּדֵּקק ְלַחְסֵדי 
ה'. ְוֶאת ַהְּיִדיָעה ַהּזֹו ִנָּתן ְלַחֵּזק ְּבֶאְמָצעּות ַהְקָּפָדה ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֵריֶהן, ֶׁשּזֹו ִהיא ַהְצָהַרת ֱאמּוָנה ֶׁשֵאין 

ְּכֻדְגָמָתּה.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ַמּבָ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ
ַהְּתִפִּלין ֶׁשהּוְׁשבּו ֵמַאְׁשָּפתֹות

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמֲעׂשֵ
ר ָיַצר ת ֲאׁשֶ ְרּכַ ל ּבִ ָתּה ׁשֶ ַמֲעָלָתּה ּוְסֻגּלָ

מֹו. )ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן( ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


