
ת ּתֹוְלדֹת ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִיְצָחק ָנָׂשא ְּתִפּלֹות ְּבעֶֹׁשר
"ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה'" (כה כא)

ַּבִּמְדָרׁש (ב"ר סג ה) הּוְבאּו ִּדְבֵרי ַרִּבי יֹוָחָנן ֶׁשָּדַרׁש ֶאת ְלׁשֹון 'ַוֶּיְעַּתר': 
"ֶׁשָּׁשַפ ְּתִפּלֹות ְּבעֶֹׁשר" ('ַעִּתיר' הּוא 'ָעִׁשיר' ְּבָלׁשֹון ֲאָרִמית, ְרֵאה אּוְנְקלֹוס 
ְלֵעיל יד כג). ִלְכאֹוָרה ֵיׁש ְלָהִבין, ַמִהי ַהּתֹוֶעֶלת ְּבִרּבּוי ְּתִפּלֹות, ֲהלֹוא 
ּוִבְלַבד  ַהַּמְמִעיט  ְוֶאָחד  ַהַּמְרֶּבה  "ֶאָחד  ב):  ה  (ְּבָרכֹות  ָׁשִנינּו  ְּכָבר 

ֶׁשְּיַכֵּון ִלּבֹו ַלָּׁשַמִים"?

ֵּתֵרץ ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ִמִּויְסִקיט, ִמַּתְלִמיֵדי ָהַרִּבי ִמּקֹוְצק, ְּבִסְפרֹו 'ֵאזֹור 
ֵאִלָּיהּו':  ַּכָּוַנת ַרִּבי יֹוָחָנן ָהְיָתה ֶׁשָּנָׂשא ִיְצָחק ָאִבינּו ֶאת ָּכל ְּתִפּלֹוָתיו 
ִמּתֹו ְּתחּוָׁשה ֶׁשִּכְבָיכֹול ָעִׁשיר הּוא ְוֵאינֹו ָחֵסר ְמאּוָמה. ְוזֹאת ְּכֵדי 
ֶׁשָחִליָלה א ִיְתָּפֵרׁש ֵמֶהן ֶׁשֵּיׁש ְּבִקְרּבֹו ַּתְרעֶֹמת ְּכַלֵּפי ַמְעָלה ַעל 

ֶׁשֹּלא ָזָכה ְלִהָּפֵקד ְּבָבִנים.

ְּבֹאֶפן נֹוָסף ֵּבֵאר זֹאת ְּבֵסֶפר 'ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ְיהֹוֻׁשַע':

ִאְׁשּתֹו  ַּבֲעבּור  ְּכלֹוַמר:  ִאְׁשּתֹו',  'ְלנַֹכח  ְּתִפָּלתֹו  ֶאת  ָנָׂשא  ִיְצָחק 
"ְלעֹוָלם  א):  נט  ְמִציָעא  (ָּבָבא  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ְוֵכיָון  ְּכבֹוָדּה,  ּוְלַמַען 
ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ִּבְכבֹוד ִאְׁשּתֹו ֶׁשֵאין ַהְּבָרָכה ְמצּוָיה ְּבתֹו ֵּביתֹו ֶׁשל 
ָנָׂשא  ֶׁשִּיְצָחק  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ָאַמר   ְלִפיָכ ִאְׁשּתֹו",  ִּבְׁשִביל  ֶאָּלא  ָאָדם 

ְּתִפּלֹות 'ְּבעֶֹׁשר', ְּכלֹוַמר ֶׁשִהְתַעֵּׁשר ִּבְזכּות ְּתִפּלֹוָתיו ַעל ִאְׁשּתֹו.

ִיְצָחק ְוִרְבָקה א ָיְדעּו ְלֵהיָכן ִלְפנֹות ִּבְתִפָּלָתם
"ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו" (ָׁשם)

"'ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו' – ֶזה עֹוֵמד ְּבָזִוית זֹו ּוִמְתַּפֵּלל, ְוזֹו עֹוֶמֶדת ְּבָזִוית זֹו 
ּוִמְתַּפֶּלֶלת" (ַרִׁש"י).

ַמּדּוַע ֻהְצְרכוּ ִיְצָחק ְוִרְבָקה ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְׁשֵּתי ָזִוּיֹות ׁשֹונֹות?

ַּבֵּסֶפר ַהַּקְדמֹון 'ַמִים ַחִּיים' (ִּדיֶהְרְנפֹוְרט ה' ת"נ) ֵּבֵאר זֹאת ַהָּגאֹון ַרִּבי 
ַחִּיים ַהֵּלִוי הֹורֹוִויץ ְּבֵׁשם ְזֵקנֹו ַרִּבי ִּפיְנָחס ָזָצ"ל:

ְּבַמֶּסֶכת ָּבָבא ַּבְתָרא (כה א) ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶׁשָעֵלינּו 
רּוחֹות  ֵמַאְרַּבע  ְלֵאיזֹו  ֶׁשהֹוִדיעּונּו  ַעל  ַלֲאבֹוֵתינּו  טֹוָבה  ְלַהֲחִזיק 
ֵיׁש  ֵמַעָּתה  ִמְזָרִחית.  ְלרּוַח   – ַהְּתִפָּלה  ִּבְׁשַעת  ִלְפנֹות  ֵיׁש  ַהָּׁשַמִים 
ְלָבֵאר: ִיְצָחק ְוִרְבָקה ֶׁשֲעַדִין א ָיְדעּו ְלֵאיֶזה ַצד ִלְפנֹות ַּבְּתִפָּלה, 
ְוזֹו  ְּדרֹוִמית,  ִמְזָרִחית  ְּבָזִוית  ֶזה  ַהַּבִית,  ָזִוּיֹות  ִּבְׁשֵּתי  ַלֲעמֹד  ָּבֲחרּו 
ְּבָזִוית ַמֲעָרִבית ְצפֹוִנית, ָּכ ָיְדעּו ִּכי ְּבַוַּדאי ִהְפנּו ֶאת ְּתִפָּלָתם ְלַצד 

ֶׁשַּדְרּכֹו ְראּוָיה ִהיא ְלִהְתַקֵּבל.

ְּתִפַּלת 'ָיקּום ּפּוְרָקן'
"ִּכי ֲעָקָרה ִהוא" (כה כא)

"ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק: ִמְּפֵני ָמה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו ֲעקּוִרים? ִמְּפֵני ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ִמְתַאֶּוה ִלְתִפָּלָתן ֶׁשל ַצִּדיִקים" (ְיָבמֹות סד א).

ְּבֶדֶר ַצחּות ֵּבֵאר זֹאת ַּבַעל 'ִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה' ֵמָראדֹוְמְסק:

ְלַהְפִריַע  ֲעלּוָלה  ַהְּיָלִדים  ְּבִגּדּול  ַהְּכרּוָכה  ַהִּטְרָחה  ַהֶּטַבע   ְּבֶדֶר
'ִמְתַאֶּוה  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֵמַאַחר   ,ְלִפיָכ ה'.  ַּבֲעבֹוַדת  ָלָאָדם 
ַהַּדַעת  ְּבִיּׁשּוב  ִּתְהֶיה  ֶׁשְּתִפָּלָתם  ּוְרצֹונֹו  ַצִּדיִקים'  ֶׁשל  ִלְתִפָּלָתם 

ּוִבְמִתינּות, ָלֵכן ָמַנע ֵמֶהם ְּפִרי ָּבֶטן.

ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  זֹו  ִסָּבה  ֶׁשֵּמֲחַמת  ְׁשמֹה'  ַה'ִּתְפֶאֶרת  ּוֵבֵאר  הֹוִסיף 
ִּבְתִפַּלת 'ָיקּום ּפּוְרָקן': "ַזְרָעא ַחָּיא ְוַקָּיָמא, ַזְרָעא ִּדי ָלא ִיְפסֹוק ְוִדי 
ְּבִריִאים  ִיְהיּו  ֶׁשֶּצֱאָצֵאינּו  ֶׁשִּנְזֶּכה   – אֹוַרְיָתא"  ִמִּפְתָּגֵמי  ִיְבטֹול  ָלא 
ְלַהְפִסיק   ִנְצָטֵר א   ְוָכ ְוֶנֶזק,  ַצַער  ָלֶהם  ֶיֱאַרע  ְוא  ּוְׁשֵלִמים 

ּוְלִהְתַּבֵּטל ְּבִגיָנם ִמּתֹוָרה ּוִמְּתִפָּלה.

ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ִיְצָחק ִחְּסָרה ִמְּׁשנֹות ָאִביו
"ַוֵּיָעֶתר לֹו ה'" (שם)

"ַוֵּיָעֶתר לֹו' – ִנְתַּפֵּצר ְוִנְתַּפֵּיס ְוִנְתַּפָּתה לֹו" (ַרִׁש"י).

?ַמּדּוַע ֻהְצַרְך ִיְצָחק ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלַהְפִציר ָּכל ָּכ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ִהֵּנה  ַהַּמִּגיִדים:  ִמן  ֶאָחד  זֹאת  ֵּבֵאר 
(ב"ר סג יב) ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶהֱחִסיר ֵמַחָּייו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו 
ָחֵמׁש ָׁשִנים, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְרֶאה ְּבַחָּייו ֶאת ֶנְכּדֹו ֵעָׂשו יֹוֵצא ְלַתְרּבּות 

ָרָעה.

ְלאֹור זֹאת ִנְמָצא ִּכי ִאּלּו ָהְיָתה ֵליָדָתם ֶׁשל ַיֲעקֹב ְוֵעָׂשו ִמְתַעֶּכֶבת 
 ָצִרי הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָהָיה  א  נֹוָספֹות,  ָׁשִנים  ָחֵמׁש   ְלֶמֶׁש
יֹוֵצא  ָהָיה  א  ֵעָׂשו  ֶׁשֲהֵרי  ְּכָלל,  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ִמְּׁשנֹוָתיו  ְלַחֵּסר 
ְלַתְרּבּות ָרָעה ְּבַחָּייו. ְלִפיָכ מּוָבן ַמּדּוַע ֻהְצַרְך ִיְצָחק ְלַהְפִציר ָּכל 

ָּכ ַעד  ֶׁשֶּנְעַּתר לֹו ה'.

ָזָצ"ל,  זֹוֶנְנֶפְלד  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ִּבְפֵני  ַהְּדָבִרים  ְּכֶׁשֶּנֶאְמרּו 
ִהְסִּכים ִעם ַהְּדָבִרים ְוַאף הֹוִסיף ַעל ֲאָתר ְוָאַמר ִּכי ֶרֶמז ֵיׁש ָלֶהם 
'ָחֵמׁש  ְּבִגיַמְטִרָּיה:  ֵהן  ה''  'ַוֵּיָעֶתר לֹו  ַהִּמִּלים  ֶׁשֵּכן  ַהָּכתּוב,  ִמְּלׁשֹון 

ָׁשִנים'.
'ֶּכֶרם ֶחֶמד'

ְּתִפַּלת ַצִּדיק ֶּבן ַצִּדיק
ַעל ַהִּסָּבה ֶׁשַּנֲעָנה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ַּדְוָקא ְלִיְצָחק, ַּכָּכתּוב: "ַוֵּיָעֶתר לֹו 
ה'", ֵּבֵאר ַרִׁש"י: "'לֹו' ְוא 'ָלּה' – ֶׁשֵאין ּדֹוֶמה ְּתִפַּלת ַצִּדיק ֶּבן ַצִּדיק 

ִלְתִפַּלת ַצִּדיק ֶּבן ָרָׁשע".

ֶׁשּכָֹחּה  ַהִּסָּבה  ָזָצ"ל:  ָקִמיל  ַחִּיים  ַרִּבי  'ֳאָפִקים'  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ֵּבֵאר 
ֵאיָנּה  ָרָׁשע,  ֶּבן  ַצִּדיק  ִמֶּׁשל  יֹוֵתר  ַרב  ַצִּדיק  ֶּבן  ַצִּדיק  ְּתִפַּלת  ֶׁשל 
ַרק ֵמֲחַמת ְזכּות ָאבֹות ֶׁשעֹוֶמֶדת ְלִצּדֹו, ֶאָּלא ַאף ִמַּצד ַעְצמֹו; ֶׁשֵּכן 
ֶאת  ִמָּקרֹוב  ֶׁשִהִּכיר   ִמּתֹו ַהִּצְדקּות   ְּבֶדֶר ֶׁשָּבַחר  ִמי  ּדֹוֶמה  ֵאינֹו 
 ָּבּה ָאִביו, ּוִמֶּמָּנה ֵהִבין ִּכי ְּכַדאי לֹו ִלְזנֹחַ ֶּדֶר ָהֶרַׁשע ֶׁשָהַל ֶּדֶר
 ִֹלְסמ ַהַּדְפָנה,  ֵזֵרי  ַעל  ָלנּוַח  ָהָיה  ֶׁשָּיכֹול  ְלִמי  ַצִּדיק,  ְוִלְהיֹות  זֹו 
זֹאת  ְּבָכל  ְוִאם  ְּבִצּלֹו.  ּוְלִהְסּתֹוֵפף  ָאִביו  ֶׁשל  ָהרּוָחִנית  ַמֲעָלתֹו  ַעל 

ָעַמל ְוָיַגע ַעד ֶׁשִהִּגיַע ַּגם הּוא ְלַדְרָּגתֹו ֶׁשל ָאִביו, ָראּוי הּוא ַלָּכבֹוד 
ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר.

קֶֹבץ 'ְּבָׂשֶדה ּוְבֶכֶרם' עמ' פח

ֶרֶמז ְלַאְרַּבע ִּבְרכֹות ַהָּמזֹון
ְוִתירֹׁש;  ָּדָגן  ְורֹב  ָהָאֶרץ  ּוִמְׁשַמֵּני  ַהָּׁשַמִים  ִמַּטל  ָהֱאקִים   ְל "ְוִיֶּתן 
 "ָּברּו ְלֻאִּמים... אְֹרֶריךָ ָארּור ּוְמָבֲרֶכי ַעִּמים ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְל ַיַעְבדּו

(כז כח-כט)

ִּבְרַּכת  ִּכי  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ֵּבֲארּו  א)  (מח  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ְּבָרכֹות  ֵמַאְרַּבע  ֻמְרֶּכֶבת  ַּפת,  ֲאִכיַלת  ְלַאַחר  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ַהָּמזֹון 

ֶׁשִּנְתְקנּו ְּבַאְרַּבע ְּתקּופֹות ׁשֹונֹות ְּבַחֵּיי ַעם ִיְׂשָרֵאל:

ֶאת  ַּבִּמְדָּבר,  ַהָּמן  ְיִריַדת  ֵנס  ַעל  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִּתֵּקן  'ַהָּזן'  ִּבְרַּכת  ֶאת 
ִּבְרַּכת  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ  ִּבְכִניָסתֹו  ְיהֹוֻׁשַע  ִּתֵּקן  'ָהָאֶרץ'  ִּבְרַּכת 
'ּבֹוֵנה ְירּוָׁשַלִים' ִּתְּקנּו ָּדִוד ּוְׁשמֹה ְּבנֹו ְּבֵעת ִּכּבּוׁש ְירּוָׁשַלִים ִמיֵדי 
'ַהּטֹוב   – ָהַאֲחרֹוָנה  ַהְּבָרָכה  ְוֶאת  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ּוִבְנַין  ַהְּיבּוִסים 
ְוַהֵּמִטיב' ִּתְּקנּו ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ִּבְתקּוַפת ַהֻחְרָּבן, ְּבֵעת ֶׁשִּנְּתנּו ֲהרּוֵגי 

ֵּביָתר ִלְקבּוָרה.

ְלַאְרַּבע  ִּכי  ִמּלּוְצק,  סֹורֹוְצִקין  ַזְלָמן  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָאַמר  ְּדרּוׁש   ְּבֶדֶר
ְּבָרכֹות ֵאּלּו ָרַמז ָּכאן ִיְצָחק ָאִבינּו ְּברּוַח ָקְדׁשֹו:

"ְוִיֶּתן ְל ָהֱאקִים ִמַּטל ַהָּׁשַמִים" – ֶרֶמז ְלֵנס ְיִריַדת ַהָּמן ֶׁשָעָליו 
ִנְתְקָנה ִּבְרַּכת 'ַהָּזן',  "ּוִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ ְורֹב ָּדָגן ְוִתירֹׁש" – ֶרֶמז ְלֶאֶרץ 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ַעִּמים   ַיַעְבדּו" 'ָהָאֶרץ',  ִּבְרַּכת  ִנְתְקָנה  ֶׁשָעֶליָה  ִיְׂשָרֵאל 
ְל ְלֻאִּמים" – ַעל ִּכּבּוׁש ְירּוָׁשַלִים ּוִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבֵעת ַמְלכּות 
ָּדִוד ּוְׁשמֹה, "אְֹרֶריךָ ָארּור ּוְמָבֲרֶכי ָּברּו" – ְּכֶנֶגד ְּתקּוַפת ַהָּגלּות 
ִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ַעל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַהְׁשָּגַחת  ִנְּכָרה  ֶׁשָּבּה  ְוַהֻחְרָּבן 
'ַהּטֹוב  ִּבְרַּכת  ִנְתְקָנה  ְוָעֶליָה  ִליְצָּלן,  ַרֲחָמָנא  ְוִיָּכְרתּו  ִיְכלּו  ֶׁשֹּלא 

'ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה'ְוַהֵּמִטיב'.

ֲחָׁשׁשֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיֻרַחם
"אּוַלי ְיֻמֵּׁשִני ָאִבי ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו ִּכְמַתְעֵּתַע" (כז יב)

ָרִגיל ָהָיה ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֻרַחם ַהֵּלִוי ִמִּמיר ְלַהֲאִרי ִּבְתִפַּלת מּוָסף 
ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְלֶמֶׁש ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות. ַּפַעם ִהְתַחֵּבא ֶאָחד ִמְּבֵני 
ַהַּמְׁשִּגיַח  ַיֲעֶׂשה  ָמה  ָלַדַעת  ָרצֹון   ִמּתֹו ִלְמקֹומֹו   ָסמּו ַהְּיִׁשיָבה 

ִעם ִסּיּום ְּתִפָּלתֹו.

ְזַמן ַרב ָחַלף ַעד ֶׁשִּסֵּים ַהַּמְׁשִּגיַח ֶאת ְּתִפָּלתֹו, ְוָאז ֻהְפַּתע ַהַּתְלִמיד 
ִלְראֹות ֶאת ַרּבֹו ִמְתַיֵּׁשב ַעל ְמקֹומֹו ִּבְתִׁשיׁשּות ּוְבִׁשְברֹון ֵלב ְּכֶׁשִּפיו 
ֵאינֹו ָחֵדל ִמְּלַמְלֵמל ֶאת ַהָּפסּוק: "אּוַלי ְיֻמֵּׁשִני ָאִבי ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו 
ִּכְמַתְעֵּתַע". ַלְמרֹות ּגַֹבּה קֹוָמתֹו ָהרּוָחִנית א ִהְרָּפה ִמֵּלב ַהַּמְׁשִּגיַח 

ַהֲחָׁשׁש ֶּפן ִהְתָעֵרב ֶׁשֶמץ ֶׁשל ֲאַבק ַרָּמאּות ִּבְתִפָּלתֹו. ַוְּיִהי ְלֶפֶלא.
'ְקֻדַּׁשת ַהּיֹום' ר"ה עמ' תצה

ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ְצָדָקה ִלְתִפָּלה
"ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו" (כז כב)

ַהַּצִּדיק ַרִּבי ַיֲעקֹב יֹוֵסף ִמּפֹוְלְנָאה ַּבַעל 'ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף' ָּדַרׁש 
:ֶאת ַהָּכתּוב ָּכ

ִּבְבִחיַנת  ָׁשַמִים  ְלֵׁשם  זֹאת  ַלֲעׂשֹות   ָצִרי ('קֹול')  ִּבְתִפָּלה  ָהעֹוֵסק 
'קֹול ַיֲעקֹב', אּוָלם ַהּנֹוֵתן ְצָדָקה ('ַהָּיַדִים'), ַאף ִאם ָעָׂשה ֶאת ַהִּמְצָוה 

ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה ִּבְבִחיַנת 'ְיֵדי ֵעָׂשו' ַמֲעָׂשיו עֹוִלים ְלָרצֹון ִלְפֵני ה'.
'ֲחִסיִדים ְמַסְּפִרים' ח"ג עמ' 871

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם

ָאֵמן מֹוִריָדה ֶׁשַפע ָלעֹוָלם
 קִים ִמַּטל ַהָּׁשַמִים ּוִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ... ַיַעְבדּוָהֱא ְוִיֶּתן ְל"

ַעִּמים" (כז כח-כט)
ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות: 'ְל ָהֱאִקים ִמַּטל ַהָּׁשַמִים ּוִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ' 
יֹוֵרד  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ִּבְזכּות  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  'ָאֵמן'.  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֵהם 
 :ְּבָסמּו ַּכֶּנֱאָמר  ַּתְחָּתיו,  נֹוְפִלים  ְואֹוְיָביו  ָלָאָדם  ֶׁשַפע 

"ַיַעְבדּו ַעִּמים".
'ִּכַּכר ָזָהב' ַמֲעֶרֶכת ב'

ָעָנה ָאֵמן ַעל ִּבְרַּכת ָאִביו
ְמֻגֶריךָ  ֶאֶרץ  ֶאת   ְלִרְׁשְּת ַאְבָרָהם...  ִּבְרַּכת  ֶאת   ְל "ְוִיֶּתן 

ֲאֶׁשר ָנַתן ֱאקִים ְלַאְבָרָהם" (כח ד)
ִּבְבָרָכה זֹו ִהְתָּבֵר ַיֲעקֹב ִמִּפי ָאִביו ְּבֵצאתֹו ְלַפַּדן ֲאָרם. ְוֵיׁש 
ִלְדרֹׁש ְּבֶדֶר ֶרֶמז, ִּכי ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות: 'ְמֻגֶריךָ ֲאֶׁשר ָנַתן' ֵהם 
'ָאֵמן'. ִמָּכאן ֶׁשָעָנה ַיֲעקֹב ָאֵמן ַעל ִּבְרַּכת ָאִביו, ּוִבְזכּות זֹאת 

ִהְתַקְּיָמה ּבֹו ַהְּבָרָכה.
'ַמְראֹת ַהּצְֹבאֹת' ְּבֵראִׁשית כח ד 

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

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

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

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

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

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

ְוכ

ְלִמְצוָתי ִמְּלׁשֹון ֶצ
ַעל ָּכל ְּבָרכ
ֶ ְְ
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ֶאת ַהִּסּפּור ֶׁשְּלָפֵנינּו ִסֵּפר ָהַרִּבי ִמַּצאְנז ִזי"ַע ַּבַעל 'ֶׁשַפע ַחִּיים', ְּבַאַחת ִמִּׂשיחֹוָתיו ָהַרּבֹות ֶׁשָּבֶהן ָּדַרׁש 
ִּבְפֵני ְקַהל ֲעָדתֹו ַעל ּגֶֹדל ּכָֹחּה ֶׁשל ְּתִפָּלה ֲאִמִּתית ַהּבֹוַקַעת ִמַּמֲעַמֵּקי ַהֵּלב, ְלָהִביא ִליׁשּוָעה ַרָּבה ְּבָכל 

.ַהִּנְצָר
ַהִהְתַיְּׁשבּות ַהְּיהּוִדית ָּבִעיר ְקָראָקא ֵהֵחָּלה ִלְפֵני ִּכְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה, ּוְלִמִּני ָאז א ָּפְסָקה ֵמעֹוָלם. ֵמָאז 
ּוִמֶּקֶדם ָהְיָתה ְקִהָּלה זֹו ֵמַהֲחׁשּובֹות ְוַהְּמפָֹארֹות ִּבְקִהּלֹות ֵאירֹוָּפה. ַעל ֵּכס ַרָּבנּוָתּה ָיְׁשבּו ְּגדֹוֵלי עֹוָלם 
ִּכְמאֹור ִיְׂשָרֵאל, ַרֵּבנּו ָהַרמָּ"א, ְועֹוד, ּוֵבין ָּבֶניָה ִנְמנּו ַרִּבים ְוטֹוִבים ִמַּמֲעִמיֵדי ַהָּדת ְּבַיֲהדּות ּפֹוִלין ֻּכָּלּה.

ַאְדָמתֹו  ִרְגֵבי  ֶׁשֵּבין  ַהָּיָׁשן'  ַהַחִּיים  'ֵּבית  ָהָיה  ָהִראׁשֹון  ְקָראָקא.  ָּבִעיר  ָהיּו  ָיַדִים  ַרֲחֵבי  ָעְלִמין  ָּבֵּתי  ְׁשֵני 
ַהָּׁשִנים  ְּבֵמאֹות  ִּבְקָראָקא  ִהְתּגֹוְררּו  ֲאֶׁשר  ֶעְליֹון  ְקדֹוֵׁשי  ִיְׂשָרֵאל,  ִמְּגדֹוֵלי  ְמַעט  א  ָהיּו  ְטמּוִנים 
ְקדֹוֵׁשי  ִנְטְמנּו  ּבֹו  ֶׁשַאף  ֶהָחָדׁש',  ַהַחִּיים  'ֵּבית  ִּבְקָראָקא  ַקָּים  ָהָיה  זֹאת  ִמְּלַבד  ְלִיּׁשּוָבּה.  ָהִראׁשֹונֹות 
ִּכְפחּוָתה  ְקֻדָּׁשתוֹ  ַּדְרַּגת  ֶנְחְׁשָבה  יֹוֵתר,  ַהְּמֻאָחרֹות  ַּבָּׁשִנים   ֶׁשֶּנֱחַנ  ִמָּכ יֹוֵצא  ֶׁשְּכפַֹעל  ֶאָּלא  ֶעְליֹון, 

ִמַּדְרָּגתֹו ֶׁשל ֵּבית ָהָעְלִמין ַהָּיָׁשן.
ַאף ִּכי ֵּבית ָהָעְלִמין ַהָּיָׁשן ָחַדל ֶזה ָׁשִנים ַרּבֹות ִמְּלַׁשֵּמׁש ִּכְמקֹום ְמנּוָחה ִלְמֵתי ָהִעיר ְקָראָקא, ִמְּפֵני 
ֶׁשְּמֻאְכָלס ָהָיה ִּבְצִפיפּות ְמֻרָּבה ְּבַמֵּצבֹות ַעִּתיקֹות, ִמָּכל ָמקֹום ָהָיה ְונֹוָתר ַמְּׂשַאת ַנְפׁשֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד 
ִמִּנְכְּבֵדי ָהִעיר. ַהּכֹל ָחְלמּו ִלְזּכֹות ְלִהָּטֵמן ְּבבֹא יֹוָמם ְלַצד ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָּנחּו ּבֹו ִלְמנּוַחת עֹוָלִמים, אּוָלם 

.ַרק ְמֵתי ְמַעט ָזכּו ְלָכ
ֶׁשִּבְּקׁשּו  ה  ַמֲעֹשֶ ְוַאְנֵׁשי  ְנִגיִדים  עֹוָלם,  ׁשֹוֵעי  ִהְתָחרּו  ּבֹו,  נֹוְתרּו  ֶׁשֲעַדִין  ַהְּפנּוִיים  ַהְּמקֹומֹות  ְמַעט  ַעל 
ִלְרּכֹׁש ּבֹו ֶחְלָקה ֶׁשָּבּה ִיְזּכּו ָלנּוַח ְּבָׁשלֹום ַאַחר ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים. ַאְנֵׁשי ַה'ֶחְבָרא ַקִּדיָׁשא' ֵנאֹותוּ ִמִּצָּדם 
ְּבֵבית  ֶחְלָקה  ִמְּמִחיר  מֹוִנים  ֲעֶׂשֶרת  ָּגבֹוַּה  ְמֻפְלָּפל,  ְמִחיר  ְּתמּוַרת  ְוַרק   ַא ֶׁשָּכֵאּלּו  ֲחָלקֹות  ִלְמּכֹר 

ָהָעְלִמין ֶהָחָדׁש.
ִמֶּׁשָּכ ,א ִיָּפֵלא ֵאפֹוא ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִהִּביָעה ֶרעְכל ַהְּזֵקָנה ִּבְפֵני ְׁשֵכֶניָה ּוְמקָֹרֶביָה ֶאת ְרצֹוָנּה ָהַעז ְלִהָּקֵבר 

ְּבֵבית ָהָעְלִמין ַהָּיָׁשן ַאַחר ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים, ָנדּו ָלּה ַהּכֹל ְּבַרֲחִמים.
ְראּוָיה  ִּבְכִדי.  ְוא  ְּכ'ֶרעְכל-ַּבֲעַלת-ֶחֶסד',  ְקָראָקא  ָהִעיר  ּתֹוָׁשֵבי  ְּבֶקֶרב  ֻמֶּכֶרת  ָהְיָתה  ַהְּיִׁשיָׁשה  ֶרעְכל 
ָהְיָתה ְּבֶהְחֵלט ְלתַֹאר ָּכבֹוד ֶזה, ֶׁשֵּכן עֹוד ִמְּנעּוֶריָה ְרִגיָלה ָהְיָתה ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ָּכל ְׁשעֹוֶתיָה ַהְּפנּויֹות 

ִלְגִמילּות ֲחָסִדים ִעם ָּכל סֹוְבֶביָה.
ַעל ַאף ֶׁשִהְתַאְלְמָנה ְּבִגיל ָצִעיר ְלָיִמים ְוִגְּדָלה ֶאת ַאְרַּבַעת ְיָלֶדיָה ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש, ִמּתֹו עִֹני ּוַמֲחסֹור 
ְּתִמיִדי, ָּתִדיר ָהָיה ְּבִלָּבּה ָמקֹום ְלאֹוָתן ָנִׁשים ַּגְלמּודֹות ּוְקׂשֹות יֹום ֶׁשָּמְצאּו ֵּבין ָּכְתֵלי ֵּביָתּה ַהַּדל ְמקֹום 

ַמְרּגֹוַע ְלַנְפָׁשן ָהאּוְמָלָלה.
ִמֵּמיַטב  ֵלב  ְּבֵחֶפץ  ְּבָיָדּה  ֶׁשִהְפִקידּו  ֵלב  ְנִדיֵבי  ָּבֵּתי  ֵּבין  ְלסֹוֵבב  ְרִגיָלה  ָהְיָתה  ַׁשָּבת  ֶעֶרב  ִמֵּדי  ֵכן,  ְּכמֹו 

ַמְטַעֵּמי ַהַּׁשָּבת ֶׁשִּבְרׁשּוָתם, ְּכֵדי ֶׁשִּתְמְסֵרם ַלֲעִנִּיים ְוִנְזָקִקים ֶׁשָהיּו ְמצּוִיים ָלרֹב ָּבִעיר ְקָראָקא.
ְלרֹב ְּפָעֶליָה ּוַמֲעֶׂשיָה, ָזְכָתה ֶרעְכל ְלַהֲעָרָכה ַרָּבה ְּבֶקֶרב ּתֹוָׁשֵבי ְקָראָקא, ָמה ֶׁשָּגַרם ָלֶהם ְלָהִרים ַּגָּבה 

ְלִמְׁשַמע ַּבָּקָׁשָתּה ַהּמּוָזָרה: ִלְזּכֹות ְּבַאֲחִרית ָיֶמיָה ְלִהָּקֵבר ְּבֵבית ָהָעְלִמין ַהָּיָׁשן.
ְנָכֶדיָה,  ְּבִנּׂשּוֵאי  טֹוב'  'ַמָּזל  ָלּה  ְלַאֵחל  ַמָּכֶריָה  ָּבאּו  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ַעד  זֹו,  ַנְפָׁשּה  ַמְּׂשַאת  ָהְיָתה  ְּגדֹוָלה  ּכֹה 
ִּבְּקָׁשה ִהיא ֵמַהְּמַאֲחִלים ִּכי יֹוִסיפּו ְלָבְרָכּה ֶׁשִּתְזֶּכה ְלִהָּטֵמן ְּבֵבית ָהָעְלִמין ַהָּיָׁשן. ַהָּללּו, ַלְמרֹות ַהֶהֶלם 
ָהִראׁשֹוִני ֶׁשֲאָחָזם, ִהְסִּכימּו ְלָבְרָכּה ְּכַבָּקָׁשָתּה, ְוִהיא ִמִּצָּדּה ִהְקִּפיָדה ַלֲענֹות 'ָאֵמן' ְּבקֹול ּוְבַכָּוָנה ַאַחר 

ִּבְרָכָתם.
ַהָּדָבר ָהַפ ַעד ְמֵהָרה ְלִׂשיַחת ַהּיֹום ִּבְקָראָקא; ָמה ֶזה ָהָיה ָלּה ְל'ֶרעְכל-ַּבֲעַלת-ֶחֶסד' ִּכי ְמַבֶּקֶׁשת ִהיא 
ְלִהָּטֵמן ְּבֵבית ָהָעְלִמין ַהָּיָׁשן, ְוִכי ִהְתַּבְּלָעה ָעֶליָה ַּדְעָּתּה ָחִליָלה ְוָחס?! ֶאָּלא ֶׁשַּכֲעבֹר ְזַמן ָמה ִהְתַרְּגלּו 
ַהּכֹל ְלֻעְבָּדה זֹו. ּוְבֶטֶרם ִּבְּקָׁשה, ָהיּו ֻּכָּלם ְמָבְרִכים אֹוָתּה ְּבחֹם: "ֶׁשִּתְזִּכי ְלִהָּטֵמן ְּבֵבית ָהָעְלִמין ַהָּיָׁשן", 

ְוִהיא ַּכּמּוָבן ָהְיָתה עֹוָנה ַאֲחֵריֶהם ָאֵמן.
ְּבֵני ִמְׁשַּפְחָּתּה ַהְּקרֹוִבים ֶׁשִּנְׁשֲאלּו ְלֵפֶׁשר ָהִעְנָין א ָיְדעּו ְלַהְסִּביר ֶאת ֵּפֶׁשר ַּבָּקָׁשָתּה, ַא זֹאת ָיְדעּו 
לֹוַמר, ִּכי ַעל ִּפְרֵקי ַהְּתִהִּלים ֶׁשָהְיָתה ְרִגיָלה ִאָּמם ִלְקרֹא ִמֶּזה ַעְׂשרֹות ָׁשִנים ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו, הֹוִסיָפה 
ְּבֵבית  ְלִהָּטֵמן  ִלְזּכֹות  זֹו,  ִמְׁשָאָלה  ַּבֲעבּור  ְמֻיֶחֶדת  ִּכְתִפָּלה  ֶׁשֻהְקְּדׁשּו  ְּתִהִּלים  ִּפְרֵקי  ַּכָּמה  עֹוד  ִהיא 

ָהָעְלִמין ַהָּיָׁשן.
ֶרעְכל  עֹוֶבֶרת  ֶׁשָהְיָתה  ֵעת  ְּבָכל  ַמָּמׁש.  ֶׁשל  ְלַאְטַרְקְצָיה  זֹאת  ֻעְבָּדה  ִׁשְמָּׁשה  ְקָראָקא  ַיְלֵדי  ִּבְׁשִביל 
ַהְּיִׁשיָׁשה ִּבְרחֹוב ָהִעיר, ָהיּו ַהָּללּו ָרִצים ַאֲחֶריָה ְוקֹוְרִאים ְלֶעְבָרּה: "מּוֶמע, ִאיר ָזאְלט ִליְגן אִין דֶעם 
ִנְפְּגָעה  ֶׁשֹּלא  ַּדי  א  ִהיא,  ְוִאּלּו  ַהָּיָׁשן!",  ְּבֵבית-ַהַחִּיים  ְלִהָּטֵמן  ֶׁשִּתְזִּכי  "ּדֹוָדה,   – ַהַחִּיים!"  ֵּבית  אַלְטֶן 
ִמָּכ, ֶאָּלא ַאף ִהְקִּפיָדה ְלָהִאיר ָּפִנים ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם ּוְלָהִׁשיב לֹו ִּבְתִמימּות: "ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון, ַיֲעזֹר 

ה' ֶׁשָּכ ָאֵכן ֶאְזֶּכה!"
ָּכ ָחְלפּו ָלֶהם ָׁשִנים ַרּבֹות ֶׁשָּבֶהן א ִהְרְּפָתה ַהְּזֵקָנה ַאף ְליֹום ֶאָחד ִמְּלִהְתַּפֵּלל ַעל ִמְׁשָאָלה זֹו, ְוִהֵּנה 
ִהִּגיַע ַהּיֹום. ְּבבֶֹקר ָּבִהיר ֶאָחד הֹוִדיָעה ֶרעְכל ִלְבֵני ֵּביָתּה ִּכי ֵאיָנּה ָחָׁשה ְּבטֹוב, ּוְלַאַחר ָׁשעֹות ְספּורֹות 

ֵהִׁשיָבה ֶאת ִנְׁשָמָתּה ַהְּטהֹוָרה ְלבֹוְרָאּה.
ְרחֹובֹות ָהִעיר ְקָראָקא ָהמּו ְּבֵני ָאָדם ֶׁשָּנֲהרּו ְלַהְלָוָיָתּה ֶׁשל 'ֶרעְכל-ַּבֲעַלת-ֶחֶסד'. ְראּוָיה ָהְיָתה ֶרעְכל 
ְלָכבֹוד ָּגדֹול ֶזה ִּבְזכּות ַמֲעֶׂשיָה ַהּטֹוִבים, אּוָלם א ִנָּתן ְלַהְכִחיׁש ֶאת ָהֻעְבָּדה ִּכי ַרִּבים ֵמַהְּמַלִּוים ָנֲהרּו 

ַלָּמקֹום ִמּתֹו ַסְקָרנּות ָלַדַעת ֵּכיַצד ִיּפֹל ָּדָבר.
ַה'ֶחְבָרא  ֵמַאְנֵׁשי  ְּפָעִמים  ְמַעט  א  ִמְׁשַּפְחָּתּה  ּוְבֵני  ֶרעְכל  ִּבְּקׁשּו  ַהָּׁשִנים   ְּבֶמֶׁש ִּכי  ָאְמרּו  ַהְּׁשמּועֹות 
ַקִּדיָׁשא' ִּכי ֵיאֹותוּ ְלַמֵּלא ֶאת ַהַּבָּקָׁשה ּוְלַהְבִטיַח ָלּה ֶאת ֶחְלַקת ַהֶּקֶבר ַהִּנְכֶסֶפת, אּוָלם ַהָּללּו ָּדְרׁשּו 

ְּתמּוַרת ֶחְלָקה ֶׁשָּכזֹו ְסכּום ָעֵתק ְוא ָאבּו ָלֶסֶגת ִמַּבָּקָׁשָתם ַאף ִּכְמלֹוא ַהִּניָמה.
ֵּבית  ְלִכּוּון  ָּכָרִגיל,  ַהַהְלָוָיה  ֶאת  ְלהֹוִציא  ָהִעֵּקׁש  ְּבֵסרּוָבם  ַקִּדיָׁשא'  ַה'ֶחְבָרא  ַאְנֵׁשי  ָעְמדּו  ָּכֵעת  ַּגם 
ּוִמי  ְלֵהָענֹות,  ָזְכָתה  א  ִאָּמם  ֶׁשַּבָּקַׁשת  ָהֻעְבָּדה  ִעם  ִהְׁשִלימּו  ְּכָבר  ַהִּמְׁשָּפָחה  ּוְבֵני  ֶהָחָדׁש,  ָהָעְלִמין 

יֹוֵדַע ֶחְׁשּבֹונֹות ָׁשַמִים.
ַמַּסע ַהֶהְסֵּפִדים ֵהֵחל ְּבֶהְסֵּפדֹו ֶׁשל ַרב ָהִעיר ֲאֶׁשר ִׁשֵּבַח ֶאת ּגֶֹדל ַמֲעֶׂשיָה ֶׁשל ַהִּנְפֶטֶרת, ֶאָּלא ֶׁשְּבֶטֶרם 
ִמְסָּפר  ַּדּקֹות   ְותֹו ִלְנׁשֹב  ֵהֵחָּלה  ַעָּזה  רּוַח  ֶּבָעִבים,  ַהָּׁשַמִים  ִהְתַקְּדרּו  ִמְׁשָּפִטים,  ַּכָּמה  לֹוַמר  ִהְסִּפיק 

ֵהֵחל ָלֶרֶדת ֶּגֶׁשם ַעז ּוַמְפִּתיַע.
ַהְּמַלִּוים ָהַרִּבים ִהְתַּפְּזרּו ַעד ְמֵהָרה ַלָּבִּתים ַהְּסמּוִכים ְּכֵדי ִלְמצֹא ַמֲחֶסה ִמְּפֵני ַהָּמָטר ָהַעז, ְוַהִּמָּטה 
ֻהְכְנָסה ַאַחר ָּכבֹוד ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּסמּו, ּתֹו ִּתְקָוה ִּכי ְּבתֹו ַּדּקֹות ְספּורֹות ֵּתָרַגע ַהְּסָעָרה ַהִּפְתאֹוִמית, 

ְוַהְּלָוָיה ָּתׁשּוב ְלִהְתַקֵּים ְּכִסְדָרּה.
ַּדּקֹות ֲאֻרּכֹות ָחְלפּו ַעד ֶׁשָּׁשְכָכה ַהְּסָעָרה. ַהֶּׁשֶמׁש ֶׁשֵהִציָצה ִמֵּבין ָהֲעָנִנים ִּבְּׂשָרה ַלְּמַלִּוים ִּכי ִנָּתן ַלֲחזֹר 
ְוַלֲחק ָּכבֹוד ַלִּנְפֶטֶרת. ַהַּמְסִּפיִדים ִקְּצרּו ְּבֶהְסֵּפָדם ְוַעד ְמֵהָרה ֵהֵחּלּו נֹוְׂשֵאי ַהִּמָּטה ְלָׂשֵר ֶאת ַּדְרָּכם 

ְּבמֹוַרד ָהְרחֹובֹות ַהּבֹוִצִּיים ּבֹוֲאָכה ֵּבית ַהַחִּיים ֶהָחָדׁש. 
ָהָהר  ִמְּמרֹוֵמי  ַהּסּוָפה.  ְמַמֵּדי  ָלֶהם  ִהְתָּבְררּו   ָּכ ַהַחִּיים,  ֵּבית  ְלֵעֶבר  ַהְּמַלִּוים  ֶׁשִהְתָקְרבּו  ֶׁשְּכָכל  ֶאָּלא 
ָיְכלּו ִלְראֹות ֶאת ָראֵׁשי ַהַּמֵּצבֹות ַהְּמַבְצְּבצֹות ֵמַעל ְּפֵני ַהַּמִים ֶׁשֵהִציפּו ֶאת ֶׁשַטח ֵּבית ַהַחִּיים ֶהָחָדׁש 

ְלָכל ָרְחּבֹו.
ַהְּלָוָיה ֶנֶעְצָרה ְּבַאַחת. ַהְּמַלִּוים ִהְמִּתינּו ִּבְדִריכּות ְלַאְנֵׁשי ַה'ֶחְבָרא ַקִּדיָׁשא' ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשִהְתַיֲעצוּ ֵּביֵניֶהם 
ְקָצרֹות ִסְמּנּו ַלְּמַלִּוים ָלׁשּוב ַעל ִעְקבֹוֵתיֶהם. ִאיׁש ֵמֶהם א ִהְׁשָלה ַעְצמֹו ִּכי ִנָּתן ִלְקּבֹר ֶאת ַהִּנְפֶטֶרת 
ֵמַהְּמקֹומֹות  ְּבַאַחד  ְלקֹוְבָרּה  ֶאָּלא  ְּבֵרָרה  ָּכל  ְּבָיָדם  נֹוְתָרה  ְוא  ֶהָחָדׁש,  ַהַחִּיים  ְּבֵבית  ַהּנֹוְכִחי  ַּבַּמָּצב 

ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשּנֹוְתרּו ְּבֵבית ָהָעְלִמין ַהָּיָׁשן.
"ִסּפּור ֶזה ָהָיה ְּבֶגֶדר 'ִחּדּושׁ' ֶאְצִלי", ִסֵּים ַה'ֶּׁשַפע ַחִּיים' ֶאת ִסּפּורוֹ, "ֵּכיַצד ָיכֹול ָּכל ְיהּוִדי ִלְפעֹל ֵאֶצל 
ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ַעל ָּכל ָמה ֶׁשִּלּבֹו ָחֵפץ, ַאף ַּבְּדָבִרים ֶׁשֵאיָנם נֹוְגִעים ְיִׁשירֹות ַלֲעבֹוַדת ה'. ֶׁשֲהֵרי ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּו הּוא 'ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה', ְּפׁשּוטֹו ְּכַמְׁשָמעֹו, ִאם א ֶׁשְּמַבְּקִׁשים ָחִליָלה ְּדָבִרים ֲאסּוִרים.
ְׁשמֹוֶנה- ִּבְתִפַּלת  ַׁשָּבת,  ֵנרֹות  ְּבַהְדָלַקת  ה'  ֵמֵאת  ּוְמַבְּקִׁשים  ִמְתַחְּנִנים  ְוָהֵאם  ְּכֶׁשָהָאב  ֶׁשֵּכן,  ָּכל  א 

ֶעְׂשֵרה ּוְבָכל ֵעת ּוְזַמן, ֶׁשַּיֲעזֹר ָלֶהם ְלַגֵּדל ָּבִנים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה, ֶׁשְּבַוַּדאי ִיְזּכּו ְלֵעֶזר 
ִמּקֶֹדׁש ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְיַמֵּלא ִמְׁשֲאלֹות ִלָּבם ְלטֹוָבה".

'ֶׁשַפע ַחִּיים' – ְּדָרׁשֹות ֻחָּמׁש ַרִׁש"י, פר' ַוֵּיֵצא

ְסֻגָּלה ִלְרפּוָאה
ְּכַהְׁשָלָמה ַלַּמֲאָמר ַהּקֹוֵדם, ַּגם ַּבַּמֲאָמר ֶׁשְּלָפֵנינּו ַנֲעסֹק ְּבִיחּוִדּיּוָתּה ֶׁשל ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר', ְוַהַּפַעם ִנְתַמֵּקד 

ִּבְסֻגָּלָתּה ַהּנֹוַדַעת ִלְרפּוָאה ְוִליׁשּוָעה.
ִנְפַּתח ְּבִצּיּון ָהֻעְבָּדה ִּכי ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ִהְתַיֲחָדה ְּבָכ ֶׁשֵּיׁש ָלּה ֶקֶׁשר ָיִׁשיר ְלָכל ֵחֶלק ְוֵחֶלק ִמּגּוף ָהָאָדם, 
ְּכִפי ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחָכִמים (ַּתְנחּוָמא ְׁשִמיִני ח) ְּבֶדֶר ֶרֶמז, ִּכי ֵּתבֹות 'ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים' ֵהן ְּבִגיַמְטִרָּיה רמ"ח ְּכִמְנַין 

רמ"ח ֵאיְבֵרי ָהָאָדם. 
'רֹוֵפא ָכל ָּבָׂשר': ַאף  ָּכ ַּגם ִהִּסיק ָה'ַאּבּוִדְרַהם' (ֵסֶדר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר) ֵמַהָּלׁשֹון ֶׁשָאנּו חֹוְתִמים ֶאת ַהְּבָרָכה: 
ִּכי  ָידּוַע  ֲהלֹוא  ָמקֹום  ִמָּכל  ָּכָראּוי,  ּפֹוֶעֶלת  ְּבגּוֵפנּו  ָהִעּכּול  ֶׁשַּמֲעֶרֶכת   ָּכ ַעל  הֹוָדָאה  ָאנּו  נֹוְתִנים  ֶׁשַעָּתה 
ִאם ָחִליָלה נֹוֶצֶרת ְסִתיָמה ְּבַדְרֵכי ָהִעּכּול ְוַהְּפֹסֶלת ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ָלֵצאת ֵמַהּגּוף, ַהּגּוף ֻּכּלֹו ֶנֱחָלה ּתֹו ְזַמן 
א-ַרב, ְוָהָאָדם ָעלּול ְלִהָּקַלע ְלַסָּכָנה ְּגדֹוָלה. ִנְמָצא ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַהְּפֹסֶלת יֹוֵצאת ֵמַהּגּוף ְּבצּוָרה ַּתִּקיָנה ֶנְחָׁשב 

ַהָּדָבר ְּכִאּלּו ִנְרָּפא ָּכל ּגּופֹו ֶׁשל ָאָדם ('ַאּבּוִדְרַהם' ֵסֶדר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר).
ְלאֹור ֲחִׁשיבּוָתּה ְוִיחּוִדּיּוָתּה ֶׁשל ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר', א ִיָּפֵלא ֵאפֹוא ִּכי ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ָנְתנּו ִמְׁשֵנה ֲחִׁשיבּות 
ְלאֶֹפן ֲאִמיָרָתּה – ִמּתֹו ַהְּכָתב, ְּבַכָּוָנה ֲעצּוָמה ּוְבֶרֶגׁש קֶֹדׁש, ְוֵיׁש ֵמֶהם ֶׁשהֹוִסיפּו ִּכי ֵיׁש ַּבָּדָבר ַאף ְסֻגָּלה 

ִלְרפּוָאה.
ָּכ ֵהִעידּו ַעל ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ִּכי ִהְקִּפיד ְלאֹוְמָרּה ָּתִמיד ִמּתֹו ַהְּכָתב, ְּכֶׁשֶאְצָּבעֹו עֹוֶקֶבת ַאַחר ִמּלֹוֶתיהָ 

('ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזֵרנּו' עמ' 17).

 ֵּבֵר ֵּכיַצד  ְּכֶׁשָראּו  ְּבִצּלֹו,  ַלֲחסֹות  ִמֶּמְרַחִּקים  ֶׁשִהִּגיעּו  ֲחִסיָדיו  ִּכי  ֻסַּפר  ָזָצ"ל  ִמִּשינֹוֶבה  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ַעל 
ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ְּבַכָּוָנה ֲעצּוָמה, ִמָּלה ְּבִמָּלה, ָהיּו ִמְתַלֲחִׁשים ֶזה ִעם ֶזה: "ְיכֹוִלים ָאנּו ְּכָבר ָלׁשּוב ְלָבֵּתינּו. 
ֵהן ִמְּצִפָּיה ְּבִבְרָכתֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק ְּכָבר ָׁשַאְבנּו ֵּדי ְקֻדָּׁשה ְלָכל ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה"! ְמֻפְרָסם ָהָיה ְּבאֹוָתם ָיִמים ִּכי 
ֵּפרּוָׁשּה  ֶאת  ֵהִבין  ֶׁשָּלִראׁשֹוָנה  ָחׁש  ָהָיה  ִמִּשינֹוֶבה  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֶׁשל  ָיַצר'  'ֲאֶׁשר  ִּבְרַּכת  ְּבֹאֶפן  ַהִּמְתּבֹוֵנן 
ָהֲאִמִּתי ֶׁשל ְּבָרָכה זֹו. ַאף ַרִּבים ֶׁשָהיּו ְזקּוִקים ִליׁשּוָעה ְוִלְרפּוָאה ָהיּו נֹוֲהִרים ִמֶּמְרַחִּקים ְּכֵדי ִלְׁשמַֹע ֶאת 

ַהַּצִּדיק ְמָבֵר ְוַלֲענֹות ַאֲחָריו 'ָאֵמן' ִּכְסֻגָּלה ִליׁשּוָעה ('ְיסֹוד יֹוֵסף' – 'ָטֳהַרת יֹום טֹוב' סי' פח).
ְּכֶׁשָהיּו ַמְזִּכיִרים ִּבְפֵני ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֵמִאיְר'ל ִמְּפִריִמיְׁשָלאן חֹוֶלה ַהָּזקּוק ִליׁשּוָעה, ִיֵעץ ְלַהְקִּפיד ַעל 

ֲאִמיַרת ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ְּבַכָּוָנה ֲעצּוָמה, ְּבַהְטִעימֹו ִּכי ְסֻגָּלה ְּבדּוָקה ּוְמֻנָּסה ִהיא ִליׁשּוָעה (ָׁשם).
ַאף ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנְׁשֵטיין ָזָצ"ל ָרִגיל ָהָיה לֹוַמר ִּכי ַּכֲאֶׁשר ְּבָרָכה זֹו ֶנֱאֶמֶרת ְּבַכָּוָנה, ְסֻגָּלה ְּגדֹוָלה 

ִהיא ִלְרפּוַאת ַהּגּוף ('ְּתִפַּלת ַחָּנה' עמ' סו).
ַהַּמִּגיד ַהּנֹוָדע ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ִּפיְנקּוס ָזָצ"ל ִהְרָּבה ְלעֹוֵרר ְּבִׂשיחֹוָתיו ַעל ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ְּבָרָכה זֹו ְוַעל ּגֶֹדל ַהִחּיּוב 
ְלאֹוְמָרּה ְּבַכָּוָנה. ְּכֶׁשַּמאן ְּדהּוא ִצֵּין ְלָפָניו ֶאת ִּדְבֵריֶהם ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵיׁש ָּבּה ַאף ְסֻגָּלה ִלְרפּוָאה, 
ֵהִגיב ָהַרב ִּפיְנקּוס ַעל ֲאָתר: "ְסֻגָּלה?! ְוִכי ַּגם ַּכֲאֶׁשר ִהְּנ ּפֹוֵתַח ֶאת ַהֶּבֶרז ְויֹוְצִאים ִמֶּמּנּו ַמִים ְּתַכֶּנה זֹאת 
'ֲאֶׁשר ָיַצר' ָּכָראּוי ֲהֵרי הּוא ּפֹוֵתַח ֶאת  ִּכ'ְסֻגָּלה'? ֲהלֹוא זֹו ֻעְבָּדה ְּברּוָרה ּוְפׁשּוָטה ֶׁשַּכֲאֶׁשר ְמָבֵר ָהָאָדם 

ִצּנֹורֹות ָהְרפּוָאה ַּבָּׁשַמִים ּומֹוִריד ְרפּוָאה ִויׁשּוָעה ָלעֹוָלם!"
הֹוִסיף ְוָאַמר ָהַרב ִּפיְנקּוס: "ָּברּור ּוָפׁשּוט ְלָכל ַּבר ַּדַעת ִּכי ִאּלּו ָהִיינּו ְמָבְרִכים ְּבָרָכה זֹו ַּכָּיאּות לֹא ָהִיינּו 
חֹוִלים ְּכָלל. ַרק ִמּׁשּום ֶׁשֵאיֶנּנּו ִנְזָהִרים ְלהֹודֹות ָּבּה ְּבַכָּוָנה ּוִבְרִצינּות, ָאנּו ֶנֱחִלים ָּבֳחָלִיים ׁשֹוִנים ּוְמֻׁשִּנים" 

('ִּתְפֶאֶרת ִׁשְמׁשֹון' ְּבֵראִׁשית; ְּבַׁשַּלח).

ַהָּצָלה ֻמְפָלָאה ָּבַרֶּכֶבת
ָידּוַע ּוְמֻפְרָסם הּוא ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשֵאַרע ַלַּמְׁשִּגיַח ַהַּצִּדיק ַרִּבי ֵאִלָּיהּו לּוְּפָיאן: ְּבַאַחת ִמְּנִסיעֹוָתיו ָּבַרֶּכֶבת ֻהְצַרְך 
'ֲאֶׁשר ָיַצר'. ִּבֵּקׁש ִמּיֹוְׁשֵבי ַהָּקרֹון, ֵּביֵניֶהם ֲאָנִׁשים ֶׁשֵאיָנם ׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן ַאַחר   ְלָבֵר

ִּבְרָכתֹו, ּתֹו ֶׁשהּוא ַמְסִּביר ָלֶהם ַעל ּכָֹחּה ַהָּגדֹול ֶׁשל ְּבָרָכה זֹו ִליׁשּוָעה ּוְלַהָּצָלה ִמִּמְקִרים ָקִׁשים.
ִמְּפֵני ְּכבֹודֹו ְוַהְדַרת ָּפָניו, ֶנְעְּתרּו ַרִּבים ֵמַהּנֹוְסִעים ְלַבָּקָׁשתֹו. ְּבֶחְרַּדת קֶֹדׁש ֵהם ִהְקִׁשיבּו ַלְּבָרָכה ֶׁשֶּנֶאְמָרה 

ִמִּפיו ְּבַכָּוָנה ְיֵתָרה ּוְבִרּכּוז ָעצּום, ּוְבִסּיּוָמּה ָענּו ַיְחָּדו 'ָאֵמן' ְּבֶרֶגׁש ּוְבִהְתעֹוְררּות.
ַהַהְפָּתָעה ַהְּגדֹוָלה ִצְּפָתה ָלֶהם ַּדּקֹות ְספּורֹות ְלַאַחר ִמֵּכן, ַּכֲאֶׁשר ָהַרֶּכֶבת ָּבְלָמה ִמֵּמרֹוָצּה ְּבִפְתאֹוִמּיּות 
ְּבַמָּטָרה  ִיְׁשְמֵעאִלים  ְמַרְּצִחים  ֶׁשִהְטִמינּו  ָעְצָמה  ַרב  ְּבמֹוֵקׁש  ֶׁשָּפְגָעה  ִלְפֵני  ְספּוִרים  ַסְנִטיֶמְטִרים  ְוָעְצָרה 
ְלַפֵּגַע ְּבנֹוְסֵעי ָהַרֶּכֶבת. ַהּמֹוֵקׁש ֻהְטַמן ְּבצּוָרה ֶׁשֹּלא ָהָיה ִנָּתן ְלַזהֹותֹו, ְוָהָיה ֶזה ֵנס ֶׁשל ַמָּמׁש ַּכֲאֶׁשר ַהַּנָהג 
ִהְצִליַח ְלַזהֹותֹו ִמֶּמְרָחק ְוַלֲעצֹר ַּבְּׁשִנָּיה ָהַאֲחרֹוָנה. ָּכ ִנְּצלּו נֹוְסֵעי ָהַרֶּכֶבת ֵמָאסֹון נֹוָרא ִּבְזכּות ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר 

ָיַצר' ('ֵלב ֵאִלָּיהּו – ָחְכָמה ּומּוָסר' ַּבַהְקָּדָמה).
ַהְּבָרָכה ַהּטֹוָבה ְּביֹוֵתר

ִּבְמֻיָחד  ִהְקִּפיד  ָמָרן  רכה):  קנו;  עמ'  (ח"ג  ִאיׁש'  'ַמֲעֵׂשה  ַּבֵּסֶפר  מּוֵבאת  ִאיׁש'  ֶה'ָחזֹון  ָמָרן  ַעל  ִנְפָלָאה  ֵעדּות 
לֹוַמר ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ְּבַכָּוָנה ְיֵתָרה, ַּבֲאִריכּות ּוְבִרּכּוז ַרב. הּוא ַאף ִהְקִּפיד ֶטֶרם ֲאִמיָרָתּה ִלְלּבֹשׁ ֶאת ִּבְגּדֹו 

ָהֶעְליֹון ְוַלֲחגֹר ֶאת ַאְבֵנטֹו ִלְכבֹוד ַהְּבָרָכה.
ָהָיה ֶזה ְּבַאַחד ַהְּבָקִרים, ֵעת ָעַמד ָמָרן ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר', ָּפָניו מּוְפנֹות ְּכַלֵּפי ַהִּקיר ּוִפיו הֹוֶגה 
ֶאת ִמּלֹות ַהְּבָרָכה ְּכמֹוֶנה ָמעֹות. ִּפְתאֹום ִנְכַנס ְלַחְדרֹו ַאְבֵר ְמבָֹהל ְוֵהֵחל זֹוֵעק ַעל ֶנֶפׁש ִּבּתֹו ַהָּפעֹוָטה 
ִמָּפֶניָה  ְוַהֲחָרָדה  ֻעָּזּה,  ִּבְמלֹוא  ַהְּיָלִדים  ִׁשּתּוק  ַמֲחַלת  ִהְתָּפְרָצה  ֶׁשָּבּה  ַּבְּתקּוָפה  ֶזה  ָהָיה  ָקׁשֹות.  ֶׁשָחְלָתה 
ָּפְׁשָתה ְּבִלָּבם ֶׁשל הֹוִרים ַרִּבים. ַּכֲאֶׁשר ִּבּתֹו ֶׁשל ַאְבֵר ֶזה ֵהֵחָּלה ְלַפֵּתַח חֹם ָּגבֹוַּה ְּבִלּוּוי ַּתְסִמיִנים ָקִׁשים 

נֹוָסִפים ֶׁשָהיּו ֲחָׁשׁש ָּברּור ְלִהְתָּפְרצּות ַהַּמֲחָלה, ִמֵהר ְלַבֵּקׁש ֶאת ִּבְרַּכת ֶה'ָחזֹון ִאיׁש'.
ִנְדֶמה ָהָיה ֶׁשָּמָרן ְּבִרּכּוזוֹ ֶהָעצּום ֵאינֹו ָׂשם ֵלב ַלִּמְתַרֵחׁש ְסִביבֹו, ֶאָּלא ֶׁשִּלְקַראת ֲחִתיַמת ַהְּבָרָכה ֻהְפְּתעוּ 
ַהּסֹוְבִבים ִלְראֹותֹו ַמְפֶנה ֶאת ַמָּבטֹו ְלֵעֶבר ָהַאְבֵר ַהְּמבָֹהל ּוְמַסֵּים ְּבַהְטָעָמה: "ָּברּו ַאָּתה... רֹוֵפא ָכל ָּבָׂשר 
ִהְפִטיר  ֶּפה  ִלְפצֹות  ִהְסִּפיק  ּוְבֶטֶרם  ָרָמה,  ִּבְצָעָקה  'ָאֵמן'  ַלֲענֹות  ִמֵהר  ַהִּנְרָּגׁש   ָהַאְבֵר ַלֲעׂשֹות".  ּוַמְפִליא 
ְלֶעְברֹו ָמָרן: "ֲהלֹוא ְּכָבר ָׁשַמְעָּת ֶאת ַהְּבָרָכה...". ָהַאְבֵר ֵהִבין ְוָהַל ְלֵביתֹו ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב. א ָהָיה ֶזה ִמן 

ַהְּפִליָאה ֶׁשְּבבֹואֹו ְלֵביתֹו ְּכָבר ִהְתַּבֵּׂשר ֶׁשִּבּתֹו ִהְבִריָאה ְּבַחְסֵדי ָׁשַמִים.
ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ֵמֵעֶבר ַלַּקו

עֹוד ְמֻסָּפר ַעל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִאיִציְק'ל ִמְּפֶׁשוֹוְרְסק: ָהָיה ֶזה ְּבֵעת ְׁשהּותֹו ַּבֲעָיַרת נֶֹפׁש, ְּכֶׁשְּלֶפַתע ִהִּגיָעה 
ֵּתֵבל  ַרֲחֵבי  ְּבָכל  ֶׁשּנֹוַדע  ִאיְצְק'ל  ַרִּבי  ְּגדֹוִלים.  ְלַרֲחִמים  ּוְזקּוָקה  ָקׁשֹות  ָחְלָתה  ֶנְכָּדתֹו  ִּכי  ַהְּיִדיָעה  ֵאָליו 

ְּכפֹוֵעל ְיׁשּועֹות ִהְרִּגיַע ֶאת סֹוְבָביו ִּכי ְיׁשּוַעת ה' ָּתבֹא ְּכֶהֶרף ַעִין.
ַּדּקֹות ִמְסָּפר ְלַאַחר ִמֵּכן ִּבֵּקׁש ִמְּמקָֹרבוֹ ְלַחֵּיג ְלֵבית ַהחֹוִלים ֶׁשּבֹו ֻאְׁשְּפָזה ֶנְכָּדתֹו. ֵמֵעֶבר ַלַּקו ֵהִרים ֶאת 
ַהחֹוָלה,  ֶׁשל  ְלָאְזָנּה  ַהְּׁשפֹוֶפֶרת  ֶאת  ֶׁשְּיָקֵרב  ִמֶּמּנּו  ִּבֵּקׁש  ִאיִציְק'ל  ַרִּבי  ַהִּמְׁשָּפָחה.  ִמְּבֵני  ֶאָחד  ַהְּׁשפֹוֶפֶרת 

ּוִמָּיד ֵהֵחל ְלָבֵר ִּבְדֵבקּות ֶאת ִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָיַצר' ְּכֶׁשְּבִסּיּום ִנְׁשְמָעה ֵמֵעֶבר ַלַּקו 'ָאֵמן' ֲחלּוָׁשה.
 ְלָבֵר ִאיִציְק'ל  ַרִּבי  ֶׁשֻהְצַרְך  ֵעת  ְּבָכל  ָׁשַמִים,  ְּבַחְסֵדי  ֶׁשִהְבִריָאה  ַעד  ַהְּקרֹוִבים  ַהָּיִמים   ְּבֶמֶׁש ַּגם   ָּכ
'ֲאֶׁשר ָיַצר', ִהְתַקֵּׁשר קֶֹדם ָלֵכן ְלֵבית ַהחֹוִלים ְּכֵדי ְלָבְרָכּה ְּבָאְזֵני ֶנְכָּדתֹו ּוְלַזּכֹוָתּה ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֶריָה. ְּבֵני 
ְוָׁשָבה  ַהחֹוָלה  ִהְבִריָאה  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָיִמים  ַּכָּמה  ָהרֹוְפִאים,  ְלַתֲחִזּיֹות  ְּבִנּגּוד  ַּכֲאֶׁשר  ֻהְפְּתעוּ  א  ַהִּמְׁשָּפָחה 

ְלֵביָתּה ְּבִריָאה ּוְׁשֵלָמה ('ִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשי', ח"ב עמ' תכז).

ַאִחים ְיָקִרים!
ֻּכָּלנוּ ְזקּוִקים ִליׁשּוָעה. ׁשֹוְמִעים ָאנּו ָּכל ָהֵעת ַעל ְיהּוִדים נֹוָסִפים ֶׁשִהְצָטְרפּו ְלַמְעַּגל חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ַרֲחָמָנא 
ִליְצָּלן. ָהָבה ְנַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ְלַהְקִּפיד יֹוֵתר ַעל ְּבָרָכה זֹו ּוְלהֹודֹות ְלבֹוְרֵאנּו ִיְתָּבַר ְׁשמֹו ְּבַכָּוָנה ְּגדֹוָלה 
ַהְּבנּוָיה  ִלירּוָׁשַלִים  ָנׁשּוב  ּוִבְמֵהָרה  ָקׁשֹות,  ְּגֵזרֹות  ָּכל  ֵמָעֵלינּו  ְּתַבֵּטל  זֹו  ֶׁשְּזכּות  ָרצֹון  ִויִהי  ַהְּכָתב.   ּוִמּתֹו

ְּבִריִאים ּוְׁשֵלִמים ַּבּגּוף ּוַבֶּנֶפׁש. ָאֵמן.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
סּוָפה ִּפְתאֹוִמית ֶׁשִהְגִׁשיָמה ִמְׁשָאלֹות

ע טטּתַ בּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ֹומית ֶׁשה

ססִספּפוור ם
ְך  ר ָיַצר' – ֶהְמׁשֵ 'ֲאׁשֶ

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


