
ַלח ׁשְ ת ַוּיִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֶעְזַרת ֲאבֹוֵתינּו ַאָּתה הּוא ֵמעֹוָלם
"ַוִּיְׁשַלח ַיֲעקֹב ַמְלָאִכים ְלָפָניו ֶאל ֵעָׂשו ָאִחיו" (לב ד)

ְּבֵסֶפר 'ִלּקּוֵטי ׁשֹוַׁשִּנים' (ִלּקּוט לח) ֵהִביא ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ֵמַאְסְטרֹוּפֹוִלי 
ְּכֵדי  ַיֲעקֹב  ֶׁשָּׁשַלח  ַהַּמְלָאִכים  ְׁשמֹות  ִּכי  ְּפִליָאה'  'ִמְדַרׁש  ְּבֵׁשם 
'ַמְלִּכיֵא"ל'  'ִמיָכֵא"ל',  ָהיּו:  ָאִחיו  ֵעָׂשו  ִמְּפֵני  ְלִהָּנֵצל  ְּבָידֹו  ֶׁשְּיַסְּיעּו 
ֵיׁש  ֵּכן  ְוַעל  'ֶעְזַרת',  ִהיא  ְׁשמֹוֵתיֶהם  ֶׁשל  ַהִּגיַמְטִרָּיה  ּו'ְׁשַנְגִּדיֵא"ל'. 
ְלַהְרֵהר ִּבְׁשמֹוֵתיֶהם ַּבֲאִמיַרת "ֶעְזַרת ֲאבֹוֵתינּו ַאָּתה הּוא ֵמעֹוָלם" 

ְּבָכל יֹום ְּבַׁשֲחִרית.

הֹוִסיף ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ְוָכַתב: 

ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל ַרִׁש"י ְלֵתבֹות ֵאּלּו הּוא: "ַמְלָאִכים ַמָּמׁש" ְוֵיׁש ָּכאן ֶרֶמז 
ַלַּמְלָאִכים ֶׁשָּׁשַלח ַיֲעקֹב, ֶׁשֵּכן ַהִּמָּלה 'ַמָּמ"ׁש' ִהיא ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות 

ֶׁשל ְׁשמֹוֵתיֶהם.

ַיֲעקֹב א ִהְתַּפֵּלל ְלֵנס
"ְוָהָיה ַהַּמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר ִלְפֵליָטה" (לב ט)

ּוְלִמְלָחָמה"  ִלְתִפָּלה  ְלדֹורֹון,  ְּדָבִרים:  ִלְׁשלֹוָׁשה  ַעְצמֹו  "ִהְתִקין 
(ַרִׁש"י).

ְלהֹוִעיל  ְּכֵדי  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ּכָֹחּה  ַעל  ָאנּו  ֲאמּוִנים 
ֵאפֹוא  ַמּדּוַע  ַהָּצָלה.  ֶּפַתח  ִנְמָצא  א  ַהֶּטַבע   ֶׁשְּבֶדֶר ְּבָמקֹום  ַאף 
ֵהִכין ַעְצמֹו ַיֲעקֹב ְלדֹורֹון ּוְלִמְלָחָמה ְוא ִהְסַּתֵּפק ִּבְתִפָּלה ִּבְלַבד? 
ֲהלֹוא ִאם ַהְּתִפָּלה א ּתֹוִעיל, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשֹּלא יֹוִעילּו 

ַהּדֹורֹון ְוַהִּמְלָחָמה?

ֶאָּלא ֶׁשַהִּסָּבה ֶׁשִהְתִקין ַיֲעקֹב ַעְצמֹו ְלדֹורֹון ּוְלִמְלָחָמה ִהיא ִמְּפֵני 
ֶׁשֹּלא ָרָצה ְלִהְתַּפֵּלל ְלַהָּצָלה ִנִּסית, ּוִבְתִפָּלתֹו ִּבֵּקׁש ֶׁשַהּדֹורֹון אֹו 
ְּבִעְקבֹות  ַּכֲאֶׁשר  ִהְתַקְּבָלה  ְּתִפָּלתֹו  ְוָאֵכן,  לֹו.  יֹוִעילּו  ַהִּמְלָחָמה 

ַהּדֹורֹון ֶׁשָּׁשַלח ִהְתַהֵּפ ִלּבֹו ֶׁשל ֵעָׂשו ָעָליו ְלטֹוָבה.

'ִנְפָלאֹות ֲחָדׁשֹות'

ַהְּתִפָּלה מֹוִעיָלה ְּבֶדֶר ַהֶּטַבע
ֵמִעְנָין ְלִעְנָין ְּבאֹותֹו ִעְנָין ָּכַתב ַרִּבי ִּבְנָיִמין מֶֹׁשה ֶּבֶרְנְׁשֵטיין:

ִלְלֹמד  ֵיׁש  ּוְלִמְלָחָמה,  ְלדֹורֹון  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ַרִׁש"י  ֶׁשִהְׁשָוה   ִמָּכ
ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשַהּדֹורֹון ְוַהִּמְלָחָמה מֹוִעיִלים ְּבֶדֶר ַהֶּטַבע, ָּכ ַּגם ִנְקַּבע 

ִמְּבִריַאת ָהעֹוָלם ִּכי ַהְּתִפָּלה ִּתְפַעל ְּבֶדֶר ַהֶּטַבע.
'ַמֲעלֹות ַהְּתִפָּלה'

ַהְזָּכַרת ַהַּמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים ַּבְּתִפָּלה
"ָקֹטְנִּתי ִמּכֹל ַהֲחָסִדים" (לב יא)

ְּבִסְפרֹו 'ְּדַבׁש ְלִפי' (ַמֲעֶרֶכת ז אֹות ב) ֵהִביא ַהִחיָד"א ְּבֵׁשם ּגּוֵרי ָהֲאִר"י: 
ֶׁשַּיְזִּכיר  ְּכַדאי  ִמֶּמָּנה,  ְלִהָּנֵצל  ּוִמְתַּפֵּלל  ְּבָצָרה  ָנתּון  ֶׁשָאָדם  ְּבֵעת 
ִּבְתִפָּלתֹו ֶאת ַהַּמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים ֶׁשָעָׂשה ְּכֵדי ֶׁשַּיַעְמדּו ֵאּלּו ַּבֲעבּורֹו 

ִלְזכּות.

ַא ָּכַתב ַהִחיָד"א, ִּכי ַאף ַּכֲאֶׁשר ַמְזִּכיר הּוא ֶאת ַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים, 
ֲעלּוִלים  ְּבֵפרּוׁש  ַיְזִּכיֵרם  ִאם  ִּכי  ְּבֶרֶמז.  ֶאָּלא  ְּבֵפרּוׁש  ַיְזִּכיֵרם  א 
ַהְּמַקְטְרִגים ְלַפְׁשֵּפׁש ָּבֶהם ּוְבַוַּדאי ִיָּמְצאּו ָּבֶהם ֶחְסרֹונֹות ּוְפָגִמים. 
ְלָקֵטגֹוְרָיה  ֵהם  ַיַהְפכּו  ָעָליו  ֵאּלּו  ַמֲעִׂשים  ֶׁשְּיַסְנְגרּו  ִּבְמקֹום   ,ְוָכ

ָחִליָלה.

ַמֲעֵׂשי  ֶאת  ִּבְתִפָּלתֹו  ִהְזִּכיר  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ַאף 

 ַהֶחֶסד ֶׁשָעָׂשה ְּכֵדי ֶׁשַּיַעְמדּו לֹו ִלְזכּות ּוָבַחר ַלֲעׂשֹות זֹאת ְּבֶדֶר
ְוֶנְחַסר  ִנְקַטן  ְרכּוִׁשי   – ַהֲחָסִדים"  ִמּכֹל  "ָקֹטְנִּתי  ָאַמר:   ְוָכ ֶרֶמז, 

ֵמֲחַמת ָּכל ַהֲחָסִדים ֶׁשָעִׂשיִתי.

א ְלַהִּסיַח ַּדַעת ֵמַחְסֵדי ה'
"ִּכי ְבַמְקִלי ָעַבְרִּתי ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה" (לב יא)

ְּבֵפרּוׁש ַהּטּור ָהָארֹ ָּתַמּה ַעל ֵּפֶׁשר ַהָּלׁשֹון: "ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה" – ֲהלֹוא 
ַיֲעקֹב ָעַמד ַהְרֵחק ֵמַהַּיְרֵּדן ְּבָׁשָעה ֶׁשִהְתַּפֵּלל? ְוֵתֵרץ ְּבֵׁשם ָאִחיו 
ַרִּבי ְיהּוָדה ֶׁשֵּיׁש ְלַׁשּנֹות ֶאת ֵסֶדר ִמּלֹות ַהָּפסּוק: "ִּכי ְבַמְקִלי ַהֶּזה 

ָעַבְרִּתי ֶאת ַהַּיְרֵּדן" – ְּבֶאְמָצעּות ַהַּמֶּטה ַהֶּזה ִנְבַקע ַהַּיְרֵּדן ְלָפַני.

ִיּׁשּוב ִנְפָלא ְלִפי ְּפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָרא ָאַמר ָה'ִאְמֵרי ֱאֶמת' ִמּגּור:

ֵּכיָון ֶׁשַּיֲעקֹב ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום א ִהִּסיַח ַּדַעת ְלֶרַגע ִמן ַהֲחָסִדים 
ֶאת  ֶׁשָעַבר  ֵמֵעת  ַרב  ְזַמן  ֶׁשָעַבר  ְלַאַחר  ַאף  ָלֵכן  ה',  ִעּמֹו  ֶׁשָעָׂשה 
ְּבאֹוָתּה  ְּכִאּלּו  ָחׁש  ְּבִלּבֹו  ִּכי  ַהֶּזה',  'ַהַּיְרֵּדן  ְּבָלׁשֹון:  הֹוָדה  ַהַּיְרֵּדן 

ָׁשָעה עֹוֵמד הּוא ַעל ְׂשַפת ַהַּיְרֵּדן, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  ְמַסְּיעֹו.
'ִאְמֵרי ֱאֶמת' תרצ"ג

ְּתִפַּלת ֶהָעִני ִמְתַקֶּבֶלת יֹוֵתר
"ִּכי ְבַמְקִלי ָעַבְרִּתי ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה ְוַעָּתה ָהִייִתי ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות" (ָׁשם)

ְּבֵבאּור ָּפסּוק ֶזה ֵהִביא ַרִׁש"י ְׁשֵני ֵּפרּוִׁשים: 

א. "א ָהָיה ִעִּמי א ֶּכֶסף ְוא ָזָהב ְוא ִמְקֶנה, ֶאָּלא ַמְּקִלי ְלַבּדֹו".

ב. "ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה: ָנַתן ַמְקּלֹו ַּבַּיְרֵּדן ְוִנְבַקע ַהַּיְרֵּדן".

ֵיׁש   ְוָכ ֶאָחד,  ְּבָקֶנה  עֹוִלים  ַרִׁש"י  ֶׁשל  ֵּבאּוָריו  ְׁשֵני  ִּכי  לֹוַמר  ִנָּתן 
ּכֹל,  ַוֲחַסר  ָעִני  ָהִייִתי  ְלָחָרן  ְּבֶלְכִּתי  ַיֲעקֹב:  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ֶאת  ְלָפֵרׁש 
ַעד ֶׁשֹּלא נֹוַתר ְּבָיִדי ֶאָּלא ַמְּקִלי ִּבְלַבד. ְלִפיָכ ִהְתַקְּבָלה ְּתִפָּלִתי 
ְוִנְבַקע ַהַּיְרֵּדן ְלָפַני, ֶׁשֲהֵרי ְּכָבר ָאְמרּו ֲחָכִמים (זַֹהר ָּבָלק ַּדף קצה א) 
ִּכי ְקרֹוָבה ְּתִפַּלת ֶהָעִני ְלִהְתַקֵּבל יֹוֵתר ִמָּכל ַהְּתִפּלֹות. אּוָלם ַעָּתה 

ֶׁשָּגַדל ָעְׁשִרי ַעד ֶׁש"ָהִייִתי ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות" – ִמי יֹוֵדַע ִאם ִּתְתַקֵּבל 
ְּתִפָּלִתי.

'ְּפִניֵני ָהֵא"ׁש'

ִּכּבּוד הֹוִרים ִּבְתִפַּלת ִמְנָחה
"ַוִּיַּקח ִמן ַהָּבא ְבָידֹו ִמְנָחה ְלֵעָׂשו ָאִחיו" (לב יד)

ְּבֶדֶר ְּדָרׁש ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִיְצָחק ַוִיס ִמֶּוועְרּבֹוי: ֵעָׂשו ִהְתָּגָאה ְּבִמְצַות 
ַיֲעקֹב  ֶאת  ְלַנֵּצַח  יּוַכל  ֶׁשִּבְׂשָכָרּה  ְוָסַבר  ְּבָידֹו  ֶׁשָהְיָתה  ָאב  ִּכּבּוד 
ָאִחיו, ַעל ֵּכן ָלַקח ַיֲעקֹב "ְבָידֹו ִמְנָחה" – ֶאת ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה ֶׁשִּתֵּקן 
ֶאת  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשֲאִני   ְּבָכ ֲאִבי  ֶאת  ְמַכֵּבד  ֲאִני  ַאף  ְּכאֹוֵמר:  ָאִביו, 

ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה ֶׁשִּנְתְקָנה ַעל ָידֹו.
'ֶאֶלף ְּכָתב' ח"ב אֹות תקצא

ֲחִׁשיבּות ַהַהְקָּפָדה ַעל ַּתָּקַנת ֵמָאה ְּבָרכֹות
"ַוַּיְרא ִּכי א ָיכֹל לֹו ַוִּיַּגע ְּבַכף ְיֵרכֹו" (לב כו)

ְּבֶדֶר ֶרֶמז ָּדַרׁש ְּבֵסֶפר 'ַוֶּיֱאסֹף ָּדִוד':

ַּכֲאֶׁשר ִּפְׁשֵּפׁש ַהַּמְלָא ְּבַמֲעָׂשיו ֶׁשל ַיֲעקֹב ְּכֵדי ְלַקְטֵרג ָעָליו, א 
ְלַזְלֵזל  ֶצֱאָצָאיו  ֲעִתיִדים  ִּכי  ֶׁשָרָאה  ַעד  ְוָעוֹון,  ֲעֵבָרה  ָּכל  ּבֹו  ָמָצא 
ְּב'ַכף' – ְּבַתָּקַנת 'ֵמָאה ְּבָרכֹות' (ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ַּכף') ֶׁשֵּיׁש לֹוַמר ְּבָכל יֹום. 
ָּכ ִהְצִליַח ְלַקְטֵרג ַעל ַיֲעקֹב ַעד ֶׁשְּלַבּסֹוף: "ַוֵּתַקע ַּכף ֶיֶר ַיֲעקֹב".

ְׁשלֹוָׁשה ְּתָנִאים ִנְדָרִׁשים ִמְּׁשִליַח ַהִּצּבּור
"ִּכי ָׂשִריָת ִעם ֱאִקים ְוִעם ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל" (לב כט)

ַּב'ֻּׁשְלָחן ָערּו' (או"ח נג ד) ְמפָֹרִטים ַּכָּמה ְּתָנִאים ַהִּנְדָרִׁשים ִמְּׁשִליַח 
ַהִּצּבּור, ּוֵביֵניֶהם: "ֶׁשִּיְהֶיה... ֵריָקן ֵמֲעֵברֹות... ּוְמֻרֶּצה ָלָעם... ְוֵיׁש 
ָלְמדּו  ֵאּלּו  ְּתָנִאים  ִלְׁשלֹוָׁשה  ָנֶאה  ֶרֶמז  ָעֵרב".  ְוקֹולֹו  ְנִעיָמה  לֹו 

ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות ִמְּלׁשֹון ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו:

"ִּכי ָׂשִריָת" – ִאם ְרצֹוְנ ְלׁשֹוֵרר ִלְפֵני ַעם ְוֵעָדה, ָעֶלי ִלְהיֹות "ִעם 
ֱאקִים" – ְּבא ֵחְטא, "ְוִעם ֲאָנִׁשים" – ְמֻרֶּצה ַלִּצּבּור, "ַוּתּוָכל" – 

ֶׁשִּתְהֶיה ְל ַהְּיֹכֶלת ְלִהְתַּפֵּלל ָּכָראּוי, ְּבקֹול ָנִעים ְוָעֵרב.
'ִׂשיַח ַהָּפָרָׁשה'

ַהְּתִפָּלה ְּכמֹוָצא ַאֲחרֹון
"ַוִּיָּׂשא ַיֲעקֹב ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ֵעָׂשו ָּבא" (לג א)

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַזְלָמן סֹורֹוְצִקין ַגֲּאָב"ד לּוְצק:

ַאף ִּכי ִמְּלַכְּתִחָּלה ֵהִכין ַעְצמֹו ַיֲעקֹב ְלדֹורֹון ּוְלִמְלָחָמה, ִמֶּׁשּנֹוַכח 
מּום,  ַּבַעל  ְוַנֲעָׂשה  ִהְסַּתֵּכן   ַהַּמְלָא ִעם  ְּבִמְלַחְמּתֹו  ִּכי  ָלַדַעת 
ַּכָּכתּוב (ְלֵעיל לב לב): "ְוהּוא צֵֹלַע ַעל ְיֵרכֹו", ְוַאף ַעל ַה'ּדֹורֹון' ֵאינֹו 
ִלְבָעָליו  ָׁשמּור  "עֶֹׁשר  יב):  ה  (קֶֹהֶלת  ֶׁשַהָּכתּוב  ִמְּפֵני  ִלְבטַֹח,  ָיכֹול 
ַאַחר  ֶׁשָחַזר  ְּבֵעת  ְלָידֹו  ָּבָאה  זֹו  ָצָרה  ֶׁשֲהֵרי  ּבֹו,  ִהְתַקֵּים  ְלָרָעתֹו" 
 ֶּדֶר ֶׁשַרק  ִהִּסיק  ֵּכן  ַעל  ַלַּנַחל,  ֵמֵעֶבר  ֶׁשהֹוִתיר  ַהְּקַטִּנים  ַהַּפִּכים 

ַאַחת נֹוְתָרה ְלָפָניו – ַהְּתִפָּלה.

ָעְׁשרֹו; "ַוִּיָּׂשא  ְוַעל  ּכֹחֹו  ַעל   ִֹלְסמ ָיכֹול  ֵאינֹו  ִּכי  ֵהִבין  ַּכֲאֶׁשר  ַרק 
נֹוַׁשע  ִלּבֹו,  ֵמעֶֹמק  ְוִהְתַּפֵּלל  ַלָּמרֹום  ֵעיַנִים  ָנָׂשא   – ֵעיָניו"  ַיֲעקֹב 

ִמָּיד: "ְוִהֵּנה ֵעָׂשו ָּבא" – ִלְקָראתֹו ְלָׁשלֹום.
'ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה'

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ֹולם

ני ּפְ ם

ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן ִנְׁשָמר ָהָאָדם ֵמַהָּׂשָטן

"ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי" (לב יב)

ְזכּות  ִּכי   ְלַלֶּמְד 'ָאֵמן'.  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   – ָאִחי"  ִמַּיד  "ָנא 
ֲעִנַּית ָאֵמן ְמַסַּיַעת ִּביֵדי ָהָאָדם ַלֲעמֹד ְּכֶנֶגד ַהָּׂשָטן ַהִּנְדֶמה 
ִמְתַקֵּים  ּוְבֶאְמָצעּוָתּה  ַלֲחטֹא,  ּוְמַפֵּתהּו  ְּכ'ָאח'  ְלָאָדם 
ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו (תיקו"ז מ א): "ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחֹו קֹוְרִעין 

לֹו ְּגַזר ִּדינֹו ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה". 
'ִּדְבֵרי ְׁשמּוֵאל' (ְסלֹוִנים); 'עֹוַלת ְׁשמֹה'

א  ִּכי  כו) "ַוַּיְרא  (לב  ַהָּפסּוק  ֶאת  ִלְדרֹׁש  ִנָּתן  ִעְנָין  ְּבאֹותֹו 
ִּכי  ִנְרָמז  ָּכאן  ַאף  'ָאֵמן';  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ָיכֹל" –  לֹו": "א  ָיכֹל 
הּוא  ֲהלֹוא  ֵעָׂשו,  ֶׁשל  ִמַּמְלָאכֹו  ִנָּצִלים  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ִּבְזכּות 
ַהָּׂשָטן ֶׁשְּמַבֵּקׁש ְלַהֲחִטיא ֶאת ָהָאָדם ְוָכ ְלַהִּזיק לֹו ְוִלְפּגַֹע 

ּבֹו. 
'ְּבֵצל ְיהּוָדה'

ָח˜'  ¿̂ ƒַח„ י ַעל 'ּפַ ו ˙˘מ"‡) ּבַ ל≈ ס¿ ƒכ "ע כ' ּב¿ ּבַ ל¿ ƒל (נ" ָ̂ ר ָז נ∆ ָח˜ ‰ּוט¿ ¿̂ ƒי י ƒן ַרּב ‡ו… ָ‚ּ‰ַ
 ˙ ַלֲענו… ו¿ ָרָכ‰  ּב¿ ָכל  ל¿ ב  יט≈ ≈‰ יב  ƒ ׁ̆ ¿̃ ‰ַ ל¿ ָב‰  ַ‰חו… ַעל  י„  ƒמ ָּ̇ ר  ר≈ עו… מ¿ ָ‰ָי‰ 
ֲחָז"ל  ַמֲ‡ַמר   ˙ ∆‡  ıי ƒל ַממ¿ ָ‰ָי‰  ָבָריו  ¿„ּ ּזּו˜  ƒח ל¿ ָנ‰.  ַכּוָ ּב¿ ן  ָ‡מ≈ יָ‰  ַ‡ֲחר∆
ל ‰ּו‡ ָ‰ָ‡ָ„ם  „ו… ָרָכ‰" – ּ‚ָ ˙ ּב¿ ּלַ ƒח ¿̇ ƒָנ‰ ּב ¿ּ̇ ƒּנ ∆ ׁ̆ ָע‰  ָל‰ ּ„≈ „ו… ˙ ל‚ ‡): "ּ‚¿ ָרכו… (ּב¿

י  ≈„ ּכ¿ ָפּ‰,  סו… ַע„  ו¿ ָרָכ‰  ַ‰ּב¿  ˙ ּלַ ƒח ¿ּ̇ ƒמ יב  ƒ ׁ̆ ¿̃ ּוַמ ו…  ּ̇ ב¿ ַ ׁ̆ ַמֲח  ˙ ∆‡  ‰ ַפּנ∆ ַ‰ּמ¿
לּוָכ‰' עמ' רעב ר מ¿ ∆̇ 'ּכ∆ ָנ‰.   ַכּוָ ן ּב¿ ˙ ָ‡מ≈ ּיּוַכל ַלֲענו… ∆ ׁ̆

ָל‰  „ו… ָל‰ ּ‚¿ „ו… ¿‚ּ
ָע‰  ָע‰ ּ„≈ ≈„ּ

 ˙ נ∆ ∆ּ̇ ƒּנ‰ַ ˙ נ∆ ∆ּ̇ ƒּנ‰ַ
 ˙ ּלַ ƒח ¿̇ ƒּב ˙ ּלַ ƒח ¿̇ ƒּב

ָרָכ‰ ָרָכ‰ַ‰ּב¿ ָרָכ‰. ַ‰ּב¿ ָכל ּב¿ ָנ‰ – ל¿ ַכּוָ ן ּב¿ ָ‡מ≈
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ָהָיה ֶזה ְּכָׁשָנה ְלַאַחר ִמְלֶחֶמת תש"ח. רּוחֹות ַהִּמְלָחָמה ֶׁשָּׂשְררּו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות ָׁשְככּו 
ֶאֶרץ  ֶׁשל  ְּגבּולֹוֶתיָה  ַעל  ֶׁשָּלֲחמּו  ֲעָרב  ְמִדינֹות  ַמְרִּבית  ִעם  ֶׁשֶּנְחַּתם  ַהֶּנֶׁשק  ְׁשִביַתת  ֶהְסֵּכם  ִמְּכָבר.  ֶזה 
ִיְׂשָרֵאל, ָּגַרם ִלְבֵני ִיְׁשָמֵעאל ִלְכּבֹׁש ֶאת ִׂשְנָאָתם, ְוֵהִׁשיב ַאט ַאט ֶאת ַהֶּׁשֶקט ַעל ַּכּנֹו. ַאף ַחֵּייֶהם ֶׁשל ְיהּוֵדי 

ָהָאֶרץ ֵהֵחּלּו ָׁשִבים ְּבַהְדָרָגה ַלִּׁשְגָרה, ַּכֲאֶׁשר ִאּיּום ַהִּמְלָחָמה ָסר ְלֵעת ַעָּתה.

ְּבׁשֹוֶנה ִמֶּיֶתר ְמִדינֹות ֲעָרב, ָּבֲחָרה ֶמְמֶׁשֶלת ִעיָראק ֶׁשֹּלא ַלֲחתֹם ַעל ֶהְסֵּכם ְׁשִביַתת ַהֶּנֶׁשק. ִהיא ָרֲאָתה 
ַעְצָמּה ֲעַדִין ְּבַמַּצב ִמְלָחָמה ִעם ָהָעם ַהּיֹוֵׁשב ְּבִצּיֹון, ֶאָּלא ֶׁשֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָהָיה ְּבָיָדּה ִלְנקֹם ְּביֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ, 
ַיֲהדּות  ֵהֵחָּלה   ָוֵאיָל ֵעת  ֵמאֹוָתּה  ָחסּוָתּה.  ַּתַחת  ֶׁשּנֹוְתרּו  ַהְּיהּוִדים  ַאְלֵפי  ְלַעְׂשרֹות  ְלִהְתַאְכֵזר  ָּבֲחָרה 
ִעיָראק ַהְּמפֶֹאֶרת ִלְסּבֹל ֵמַאְפָלָיה ּוְרִדיפֹות ִּבְלִּתי ּפֹוְסקֹות: ְרכּוָׁשם ֶׁשל ַהְּיהּוִדים ִנְבַזז ְּפָעִמים ֵאין ְספֹר, 

ּוֵמֵעת ְלֵעת ָעְרכּו ָּבֶהם ְׁשֵכֵניֶהם ּפֹוְגרֹוִמים ֶׁשָּגבּו ָקְרָּבנֹות ַרִּבים, ַרֲחָמָנא ִליְצָּלן.

ַעד  ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ְוִהְתַעְּצָמה  ָּגְדָלה  ֲאבֹוֵתיֶהם  ְלֶאֶרץ  ַלֲעלֹות  ָּבֶבל  ּגֹוַלת  ְיהּוֵדי  ֶׁשל  ַהְּכמּוָסה  ְׁשִאיָפָתם 
ֶחִליָטה ִלְמנַֹע ִמיהּוִדים ְּבָכל ּתֶֹקף ַלֲעזֹב ֶאת ָהָאֶרץ,  ִלְמאֹד, אּוָלם ַהָּדָבר ִנְמַנע ֵמֶהם. ֶמְמֶׁשֶלת ִעיָראק הֶַ
ּוִמְּלַבד ֵמאֹות ּבֹוְדדֹות ֶׁשִהְצִליחּו ִלְברַֹח ִּבְדָרִכים ִּבְלִּתי ֻחִּקּיֹות, ָהְפָכה ְמִדיַנת ִעיָראק ְלֵבית ֶּכֶלא ָּגדֹול 

ְוַאְכָזִרי ַּבֲעבּור ְּכֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ְיהּוֶדיָה.

ְיהּוִדים ַרִּבים ֻהְׁשְלכּו ְּבאֹוָתם ָיִמים ְלָבֵּתי ַהּסַֹהר ְּבתֹוֲאנֹות ָׁשְוא ׁשֹונֹות ּוְמֻׁשּנֹות, ּוְמַנת ֶחְלָקם ֶׁשל ֵאּלּו 
ֶׁשֵהֵעּזּו ְלַנּסֹות ִלְברַֹח ִמְּגבּולֹות ִעיָראק ָהְיָתה ָקָׁשה עֹוד יֹוֵתר. ֵהם ֻסְּמנּו ִמָּיד ְּכאֹוְיֵבי ַהִּמְׁשָטר, ְוגֹוָרָלם 

ֶנֱחַרץ ְלֵסֶבל ּוְלִהְתַעְּללּות.

ִמֶּטַבע ַהְּדָבִרים, ֵּכיָון ֶׁשָהָיה ֶזה ָׁשִנים ְספּורֹות ְלַאַחר ַהּׁשֹוָאה ַהּנֹוָרָאה, ַהְּׁשמּועֹות ַעל ַמָּצָבּה ַהָּקֶׁשה ֶׁשל 
ַיֲהדּות ִעיָראק ַהְּדוּוָיה ָנְגעּו ְלִלָּבם ֶׁשל ֲהמֹוֵני ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. מֹוָדעֹות ֶׁשִּנְתלּו ְּבַרֲחֵבי ְירּוָׁשַלִים הֹוִדיעּו ַעל 

ִּכּנּוס ַעְצרֹות ְּתִפָּלה ֲהמֹוִנּיֹות ְלַמַען ֲעִלָּיָתם ֶׁשל ְיהּוֵדי ִעיָראק ַאְרָצה.

ַאַחת ֵמָהֲעָצרֹות ַהֶּמְרָּכִזּיֹות ְּבאֹוָתּה ֵעת ִהְתַקְּיָמה ִּבירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש. ֲאָנִׁשים, ָנִׁשים ָוַטף, ְזֵקִנים ִעם 
ַהָּגדֹול   ַלְּשִטיְּבַלא ָצמּוד  ְׁשָעִרים,  ֵמָאה  ְּבַרֲחַבת  ֶׁשִהְתַקְּיָמה  ֲעצּוָמה  ְּתִפָּלה  ַלֲעֶצֶרת  ִהְתַאְּספּו  ְנָעִרים, 

'ְיׁשּועֹות ַיֲעקֹב'.

ְּכֶׁשִּסְפֵרי ְּתִהִּלים ִּביֵדיֶהם ְוֵעיֵניֶהם זֹוְלגֹות ַּכַּמִים ִהְתַּפְּללּו ֲהמֹון ַהֶּנֱאָסִפים ִלְׁשלֹוָמם ֶׁשל ְיהּוֵדי ִעיָראק. 
"אּוַלי ָיחֹוס ַעם ָעִני ְוֶאְביֹון, אּוַלי ְיַרֵחם".

ְּבִפָּנתֹו ַהְּׁשֵקָטה ֶׁשְּבַפֲאֵתי ַהְּׁשִטיְּבל ַהֶּמְרָּכִזי ָעַמד לֹו ַהַּצִּדיק ַהָּיִׁשיׁש ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֶּגְפֶנר, ֶנְחָּבא ֶאל ַהֵּכִלים 
ְּכָתִמיד, ְּכֶׁשִּלּבֹו ָקרּוַע ִמַּצַער ַעל ַאֵחינּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַהְּנתּוִנים ַּבָּצָרה ּוַבִּׁשְבָיה.

ֵלב ַחם ָהָיה לֹו ְלַרִּבי ְׁשמּוֵאל ְּדַנן. ַאף ֶׁשִּׁשֵּמׁש ְלַפְרָנָסתֹו ְּכמֹוֵכר ַמְמַּתִּקים ַּבֲחנּותֹו ַהְּקַטָּנה ְּבֶמְרַּכז ָהִעיר 
ָיָמיו  ְּבַׁשַחר  עֹוד  הּוא.  ִנְסָּתִרים  ַצִּדיִקים  ִמּל"ו  ֶאָחד  ִּכי  ְמֻׁשְכָנִעים  ָהיּו  ְירּוָׁשַלִים  ִמְּבֵני  ַרִּבים  ְירּוָׁשַלִים, 
ִׁשֵּמׁש ְּכַדָּין ְּבַאַחת ֵמַהְּקִהּלֹות ַהֲחׁשּובֹות ְּבּפֹוִלין, אּוָלם ִמֶּׁשָּזָכה ָלחֹן ֶאת ֲעַפר ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ָּבַחר ְלַהְסִּתיר 

ֶאת ַּגְדלּותֹו ְּכָכל ֶׁשָעָלה ַהָּדָבר ְּבָידֹו.

יֹוָחָנן  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר  ְּבַגְדלּותֹו.  ְירּוָׁשַלִים  ִמְּגדֹוֵלי  ַרִּבים  ִהִּכירּו  ַעְצמֹו  ְלַהְסִּתיר  ַמֲאַמָּציו  ָּכל  ַלְמרֹות 
ֵמַרְחַמְסְטִריְווֵקא ֵהִעיד ִּכי ַאף ִּבְזַמן ֶׁשָּׁשָהה ַּבֲחנּותֹו א ִהִּניַח ְלֶרַגע ֶאת ַהְּגָמָרא ִמָּידֹו, ְוֵעיָניו א ָסרּו 
ְלִהָּכֵנס  ָרִגיל  ָהָיה  ִמּגּור  ִיְׂשָרֵאל'  'ֵּבית  ַּבַעל  ְוַאף  ָלקֹוחֹוָתיו.  ֶאת  ְלָׁשֵרת   ֶׁשֻהְצַר ָּבְרָגִעים  ִמְּלַבד  ִמֶּמָּנה 

ְלִעִּתים ְּתכּופֹות ַלֲחנּותֹו ּוְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו ְּבתֹוָרה ּוַבֲחִסידּות ֶמֶׁש ְזַמן ַרב ('מְעֵין ַהְּבָרָכה' קֶֹבץ כט).

מֶֹׁשה  ָּדִוד  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ֵמַרּבֹו  ָיַנק  ֶזה  ּכַֹח  ּבֹו.  ֶׁשֵּנַחן  ַהְּמֻיָחד  ַהְּתִפָּלה  ְּבכַֹח  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ָהָיה  ָידּוַע 
ִמְּטׁשֹוְרְטקֹוב ִזי"ַע ֶׁשֵאָליו ָהָיה ְמקָֹרב עֹוד ִמַּׁשַחר ַטל ְנעּוָריו. ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ִסְּפרּו ִּכי עֹוד ִּבְהיֹותֹו ֵּבן 
ֵּתַׁשע ָׁשִנים ְּכָבר ִּבְּקׁשֹו ַרִּבי ָּדִוד מֶֹׁשה ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַעד ִאָּׁשה ֶׁשָהְיָתה ְזקּוָקה ִליׁשּוָעה. ְּבַנֲערּותֹו ֵּבְרכֹו ַרּבֹו 
ִּכי ִיְזֶּכה ְלִיְרַאת ָׁשַמִים, ּוַבד ְּבַבד ִהְזִּכיר ְּבָפָניו ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְּבָרכֹות ו ב): "ָּכל ָאָדם ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ִיְרַאת 
ֶאל  ַהּכַֹח  ִמן  ְרצֹונֹו  ֶאת  ָּתִמיד ְלהֹוִציא  ִיְזֶּכה  ִּכי  לֹו  ּוְמַאֵחל  מֹוִסיף  ֶׁשהּוא   ּתֹו ִנְׁשָמִעים",  ְּדָבָריו  ָׁשַמִים 

ַהּפַֹעל ְּבכַֹח ַהְּתִפָּלה ('ִמִּפי סְפִָרים ְוסֹוְפִרים' ָאבֹות פ"א הע' סג).

ֵסֶפר  ִמָּיָמיו.  ִהִּכיר  ֶׁשֹּלא  ְיהּוִדים  אֹוָתם  ֶׁשל  ִמּגֹוָרָלם  ְוָיגֹון  ְּכֵאב  ָאפּוף  ְּכֶׁשִּלּבֹו  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ָעַמד  ָּכֵעת 
ַהְּתִהִּלים ְּבָידֹו, ְוהּוא ּבֹוֶכה ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש ְלַמַען ְיׁשּוָעָתם.

ָלמּוׁש  ָאָבה  א  הּוא  ה'.  ִלְפֵני  עֹוֵמד  עֹוֶדּנּו  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי   ַא ְלִאּטֹו,  ִהְתַּפֵּזר  ַהָּקָהל  ִהְסַּתְּיָמה.  ַהְּתִפָּלה 
ִמְּמקֹומֹו ְּבֶטֶרם ָיחּוׁש ְּבֶדֶר ָּכְלֶׁשִהי ִּכי ְּתִפָּלתֹו ֶנֶעְנָתה. הּוא א ִהְמִׁשי ְּבִׁשְגַרת ַחָּייו ְּבֶטֶרם ָּגְמָלה ְּבִלּבֹו 

ַהְחָלָטה: ְלַסֵּים ֶאֶלף ִסְפֵרי ְּתִהִּלים ְלַמַען ַהָּצַלת ְיהּוֵדי ִעיָראק.

א ָהָיה ֶזה מּוָבן ֵמֵאָליו. ְיהּוִדי ָיִׂשיׂש ֶזה ָהָיה ָעמּוס ַּגם קֶֹדם ָלֵכן ְּבִסְדֵרי ִלּמּוד ׁשֹוִנים ֶׁשִּמְּלאּו ֶאת ֵסֶדר 
ִהְקִּפיד  הּוא  ַהָּבִאים  ֶהֳחָדִׁשים   ְּבֶמֶׁש  ,ְוָכ ְלַעְצמֹו.  ְיַוֵּתר  ְׁשמּוֵאל  ְּכַרִּבי  ִאיׁש  א   ַא ַלֲעֵיָפה,  ַעד  יֹומֹו 
לֹוַמר ְּבָכל יֹום ְׁשלֹוָׁשה ִסְפֵרי ְּתִהִּלים; ְּבַאְׁשמֶֹרת ַהּבֶֹקר ְלַאַחר ֲאִמיַרת 'ִּתּקּון ֲחצֹות', קֶֹדם ְּתִפַּלת ָוִתיִקין 

ְוקֶֹדם ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה.

ִאיׁש א ָהָיה ָאמּור ָלַדַעת ִמָּכ ִאְלָמֵלא ִהְזַּדֵּמן ְלֵביתֹו ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ְּבנֹו, ַהַּצִּדיק ַהּנֹוָדע 
ה. ְּכֶהְרֵּגלֹו ָהָיה ָאִביו ָׁשקּוַע ְּבֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ֶׁשְּלָפָניו  ַרִּבי ֶמְנֶּדל ָזָצ"ל. ָהָיה ֶזה ָׁשָנה ְלַאַחר אֹותֹו ַמֲעֹשֶ
ְּכֶׁשהּוא קֹוֵרא ְּבֶרֶגׁש ֶאת ַהְּפָרִקים ָהַאֲחרֹוִנים. ַרִּבי ֶמְנֶּדל ִהְמִּתין ְּבַסְבָלנּות ִמן ַהַּצד, הּוא א ֵהִבין ִמְּפֵני 
ָמה ִנְרָאה ָאִביו ִנְרָּגׁש ּוָמתּוַח ְּבֹאֶפן ִּבְלִּתי ָרִגיל, ֲהלֹוא ָּדָבר ֶׁשַּבִּׁשְגָרה ֶאְצלֹו הּוא ְלַסֵּים ֶאת ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים.

ֵּביְנַתִים ִהְסִּפיק ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ְלַסֵּים ֶאת ַהֶּפֶרק ָהַאֲחרֹון ַּבְּתִהִּלים, ּוִמָּיד ָסַגר ֶאת ַהֵּסֶפר ְּכֶׁשִּמִּפיו ִנְׁשַמַעת 
ַאְנַחת ְרָוָחה, ִּכְבָיכֹול ִסֵּים ֶזה ַעָּתה ְמִׂשיָמה ָקָׁשה ַעד ְמאֹד...

"ַאָּבא, ָמה יֹום ִמּיֹוַמִים? ַמּדּוַע ַאָּתה ִנְרָּגׁש ָּכל ָּכ?", ִהִּביַע ַרִּבי ֶמְנֶּדל ֶאת ְּתִמיָהתֹו ְּבָאְזֵני ָאִביו.

ַרִּבי ְׁשמּוֵאל א ִמֵהר ְלָהִגיב. ִנְרֶאה ָהָיה ִּכי הּוא חֹוֵכ ְּבַדְעּתֹו ַהִאם ְלַסֵּפר אֹו א... ְלַבּסֹוף ִנְפְלטּו ִמִּפיו 
ַהִּמִּלים: "ָחַׁשְבִּתי ֶׁשֹּלא ְלַגּלֹות, ַא ֵּכיָון ֶׁשָּבאָת ְּבִדּיּוק ַעָּתה, אּוַלי ִמָּׁשַמִים ִכְּּונּו ֶׁשֵּתַדע... ַהִאם זֹוֵכר ַעָּתה 
ֶאת יֹום ַהְּתִפָּלה ַעל ְיהּוֵדי ִעיָראק? ַהְּיִדיעֹות ַהַּמֲחִרידֹות ֶׁשִּנְׁשְמעּו ִמָּׁשם ִזְעְזעּו אֹוִתי. א ָיכְֹלִּתי ָלׁשּוב 

ְלֵביִתי ְלַאַחר אֹותֹו ַמֲעָמד ִמְּבִלי ֶׁשִּקַּבְלִּתי ַעל ַעְצִמי לֹוַמר ֶאֶלף ִסְפֵרי ְּתִהִּלים ַּבֲעבּוָרם.

ְּבַחְסֵדי ָׁשַמִים ָזִכיִתי ֶזה ַעָּתה ְלַסֵּים ֶאת ַקָּבָלִתי, עֹוד ְּבֶטֶרם ָחְלָפה ָׁשָנה ֵמָאז. ָּכֵעת ֲאִני ָּבטּוַח ִּכי ְיׁשּוָעָתם 
ְקרֹוָבה ָלבֹא..."

א ָהָיה ֶזה ִמן ַהֶּפֶלא ַּכֲאֶׁשר ַּכָּמה ָיִמים ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְתַבְּּׂשרּו ּתֹוָׁשֵבי ָהָאֶרץ ִּכי ִהִּגיָעה ָהְרָוָחה ִליהּוִדי 
ֶאת  ַלֲעזֹב  ִליהּוֶדיָה  ְוִהִּתיָרה  ַהַּמֲעָרב  ְמִדינֹות  ֶׁשל  ִלְדִריׁשֹוֵתיֶהם  ִנְכְנָעה  ָהַאְכָזִרית  ֶמְמַׁשְלָּתם  ִעיָראק. 

ָּבֵּתיֶהם ּוְרכּוָׁשם ְוַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש.

ַמֲאַמר ַהָּכתּוב: "ּוְפדּוֵיי ה' ְיֻׁשבּון ּוָבאּו ִצּיֹון ְּבִרָּנה ְוִׂשְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאָׁשם" (ְיַׁשְעָיהּו לה י), ִהְתַקֵּים 
ָּבֶהם ִּביהּוֵדי ִעיָראק ַּכֲאֶׁשר ַּבָּׁשָנה ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן ָעלּו ְלַמְעָלה ִמֵּמָאה ֶאֶלף ִמּתֹוָכם ְּבַרָּכבֹות ֲאִויִרּיֹות ִּבְלִּתי 

ּפֹוְסקֹות, ּוְבִסּיּום ָהֲעִלָּיה ַהֲהמֹוִנית נֹוְתרּו ְּבִעיָראק ָּפחֹות ֵמֶאֶלף ְיהּוִדים.

ַהֲחָדׁשֹות ַהְּמַׂשְּמחֹות ָהְפכּו ְלִׂשיַחת ּכֹל, אּוָלם ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ְּכָבר ָהָיה ָׁשקּוַע ְּבִפָּנתֹו ֶׁשְּבַפֲאֵתי ַהְּׁשִטיְּבל 
ַהֶּמְרָּכִזי ְּבֵמָאה ְׁשָעִרים. ְזַמן ָיָקר ִהְתַּפָּנה לֹו ְוהּוא ִמֵהר ְלַמְּלאֹו ְּבעֹוד ָועֹוד ְסָדִרים ֶׁשל ּתֹוָרה ַוֲעבֹוַדת ה'.
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ַּתְכִלית ַהְּיִדיָעה ֶׁשֹּלא ֵנַדע

ְּבַכָּמה ְּפסּוִקים ַּבָתָּנ" ּפֹוִנים ָאנּו ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַּבּתַֹאר "ַאָּתה הּוא". ִּבְפִנָּיה זֹו ַנֲעֶׂשה ִׁשּלּוב 
ֵּבין ְלׁשֹון נֹוֵכַח – 'ַאָּתה', ּוְלׁשֹון ִנְסָּתר – 'הּוא', ִמּׁשּום ֶׁשָּכזֹו ִהיא ַהְנָהַגת ה' ְּבעֹוָלֵמנּו; ִנְסֶּתֶרת ִמַּצד 

ַמהּוָתּה ְוִנְגֵלית ִמַּצד ְּפֻעּלֹוֶתיָה.

ָאנּו  ּומֹוִדים  ְמַׁשְּבִחים  ֵמַחד  ָהֲאמּורֹות:  ַהְּיִדיעֹות  ְׁשֵּתי  ֶאת  ָאנּו  ְמַׁשְּלִבים  ָּדִויד'   ַוְיָבֶר' ִּבְפסּוֵקי 
ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ְּפֻעּלֹוָתיו ַהִּנְגלֹות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ּוֵמִאיָד ַמִּכיִרים ָאנּו ְּבֻעְבַּדת ֱהיֹוֵתנּו ְרחֹוִקים 

ֵמֲהָבַנת עֶֹמק ַּדְרֵכי ָקְדׁשֹו ַהִּנְסָּתרֹות ֵמֵעיֵנינּו.

זֹאת ַהִּסָּבה ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים: "ְוַעָּתה ֱאֵקינּו מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָל ּוְמַהְלִלים ְלֵׁשם ִּתְפַאְרֶּתָך", 'מֹוִדים 
ְלֵׁשם  'ּוְמַהְלִלים  ָּבעֹוָלם,   ִיְתָּבַר ְמִציאּותֹו  ִנֶּכֶרת  ֶׁשֵּמֶהם  ַהְּגדֹוִלים  ַהַּמֲעִׂשים  ַעל   –  'ָל ֲאַנְחנּו 
ְּבֶאְמָצעּות  ֶאָּלא  ָּבּה  ַהָּׂשָגה  ָלנּו  ְוֵאין  ְלֵעיֵנינּו  ִנֶּכֶרת  ֶׁשֵאיָנּה  ַהּבֹוֵרא  ִּתְפֶאֶרת  ְיַקר  ַעל   –  'ִּתְפַאְרֶּת

ַהְזָּכַרת ַהֵּׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים.

ָּכ ַּגם ַּבֶהְמֵׁש ָאנּו ּפֹוִנים ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְואֹוְמִרים: "ַאָּתה הּוא ה' ְלַבֶּד" – 'הּוא' ִנְסָּתר ִמַּצד 
ָעֶליָה  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ָהָאֶרץ  ְצָבָאם  ְוָכל  ַהָּׁשַמִים  ְׁשֵמי  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  ָעִׂשיָת  "ַאָּתה  אּוָלם  ַמהּותֹו,  ֶעֶצם 
ַהִּמְתַּבְּטאֹות  ַהְנָהָגתֹו  ַּדְרֵכי  ִמַּצד  ִנְגֶלה  'ַאָּתה'   – ֻּכָּלם"  ֶאת  ְמַחֶּיה  ְוַאָּתה  ָּבֶהם  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ַהַּיִּמים 

ִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם ּוְבִקּיּומֹו ַהֻּמְפָלא ('ּדֹוֵבר ָׁשלֹום'; 'ַאֲחִרית ְלָׁשלֹום', הּוָבא ְּב'אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות').

ִּבְׁשִביל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְקְראּו ֵראִׁשית

ָעִׂשיָת  ַאָּתה   ְלַבֶּד ה'  הּוא  ַּבָּפסּוק: "ַאָּתה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְּבִׁשְבחֹו  ָאנּו  ֶׁשַּמֲאִריִכים  ַאַחר 
ֶאת ַהָּׁשַמִים ְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים ְוָכל ְצָבָאם ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶׁשר ָעֶליָה ַהַּיִּמים ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבֶהם ְוַאָּתה ְמַחֶּיה 
ֲאֶׁשר  ָהֱאקִים  ה'  הּוא  ְואֹוְמִרים: "ַאָּתה  ָאנּו  ַמְמִׁשיִכים  ִמְׁשַּתֲחִוים",   ְל ַהָּׁשַמִים  ּוְצָבא  ֻּכָּלם  ֶאת 

ָּבַחְרָּת ְּבַאְבָרם".

ֶאת ֵּפֶׁשר ַהְּדָבִרים ֵּבֲארּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַּבִּמְדָרׁש (ב"ר יב ט) ַעל ַהָּפסּוק: (ְּבֵראִׁשית ב ד): "ֵאֶּלה 
תֹוְלדֹות ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְּבִהָּבְרָאם": "ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ָקְרָחה: 'ְּבִהָּבְרָאם' – 'ְּבַאְבָרָהם'; ִּבְזכּותֹו 
ֶׁשל ַאְבָרָהם. ַרִּבי ֲעַזְרָיה ָאַמר ַעל ָהָדא ְּדַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ָקְרָחה: 'ַאָּתה הּוא ה' ְלַבֶּד ַאָּתה ָעִׂשיָת... 
ְוכֹל ֲאֶׁשר ָּבֶהם', ָּכל ָהאּוְנִקים (ֶהָחִיל ֶהָעצּום) ַהֶּזה ִּבְׁשִביל ָמה? ִּבְׁשִביל: 'ַאָּתה הּוא ה' ָהֱאִקים ֲאֶׁשר 

ָּבַחְרָּת ְּבַאְבָרם ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ְוַׂשְמָּת ְּׁשמֹו ַאְבָרָהם'".

ָמָׁשל ְלֶמֶל ָעצּום ָוָרם ֶׁשֶּמְמַׁשְלּתֹו ִהְׂשָּתְרָעה ַעל ַיָּבׁשֹות ַרּבֹות ְוָחְכָמתֹו ָּגְדָלה ַעד ֵאין ֵחֶקר. ְּביֹום 
ִמן ַהָּיִמים ָצַעד ִּבְרחֹוב ָהִעיר ְלֵעיֵני ּכֹל ָעטּור ִּבְפֵאר ְוָהָדר, ְּכֶׁשהּוא ֻמָּקף ְּבָׂשָריו ַוֲעָבָדיו ּוִבְרָבבֹות 
ַחָּיָליו. ְוִהֵּנה, ֶנֱעַצר ַהֶּמֶל ֵמֲהִליָכתֹו, ִהְתּכֹוֵפף ָלֲאָדָמה ְוֵהִרים ְּבָיָדיו ֵחֶפץ ִּבְלִּתי ְמזֶֹהה. ַהּכֹל ִהִּביטּו 
ּבֹו ִּבְנִׁשיָמה ֲעצּוָרה ְוָעְקבּו ַאַחר ַמֲעָׂשיו, ֵּכיַצד הּוא ְמַנֶּקה ֶאת ַהֵחֶפץ ֵמָהָאָבק ֶׁשָּדַבק ּבֹו ּוַמְכִניסֹו 

ְלִכיסֹו.

ְלִהְתּכֹוֵפף  ַעְצמֹו  ִהְטִריַח  ְּבָיָדיו  ָהעֹוָלם  אֹוְצרֹות  ֶׁשָּכל  ֶזה,   ֶמֶל ִאם  ִּכי  ַהּכֹל  ֵהִבינּו  ֵּכן  ִמֶּׁשָראּו 
.ֹּוְלָהִרים ֵחֶפץ ְמֻסָּים ֵמָהֲאָדָמה, ֲהֵרי ָּברּור ֶׁשָּׁשְויֹו ֶׁשל ֵחֶפץ ֶזה ָיָקר ְלֵאין ֲער

ָּכ ַּגם ָאנּו, ַאַחר ֶׁשְּמָפְרִטים ָאנּו ֶאת ָּכל ַהֹּיִפי ְוַהָחְכָמה ָהֲעֻמָּקה ַהְּטמּוִנים ַּבְּבִריָאה ֻּכָּלּה, ַמְמִׁשיִכים 
ַּדְוָקא  ָּבַחר  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש   ִמָּכ ִּכי  ְּבַאְבָרם',  ָּבַחְרָּת  ֲאֶׁשר  הּוא...  'ַאָּתה  אֹוְמִרים:  ּוִמָּיד  ָאנּו 

ְּבַאְבָרָהם ִמָּכל ְּברּוֵאי עֹוָלם נּוַכל ְלַהְׂשִּכיל ּוְלָהִבין ֶאת רּום ַמֲעָלתֹו ּוְגֻדָּלָתּה.

ְוַעל ָּכ ָאַמר ַהָּנִביא (ְיַׁשְעָיה סו א-ב): "ּכֹה ָאַמר ה' ַהָּׁשַמִים ִּכְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרְגָלי... ְוֶאת ָּכל ֵאֶּלה 
ָיִדי ָעָׂשָתה... ְוֶאל ֶזה ַאִּביט ֶאל ָעִני ּוְנֵכה רּוַח ְוָחֵרד ַעל ְּדָבִרי" ('ֵלב ֵאִלָּיהּו', ְׁשִביֵבי ֵלב ב' ס"ח).

ְוַאָּתה ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם

ֵּבינֹו  ַהֶּקֶׁשר  ִמְסַּתֵּים  ַהְּכִלי,  ְיִציַרת  ְּגַמר  ֶאת  ַהְּמַסֶּמֶלת  ְּבַפִּטיׁש'  ַה'ַהָּכָאה  ְלַאַחר  ְויֹוֵצר  ָאָּמן  ֵאֶצל 
ְלֵבין ַהְּכִלי ֶׁשָּיַצר. ׁשֹוֶנה ִמָּכ הּוא ָהעֹוָלם ַעל ְּבִרּיֹוָתיו ָהרּוָחִנּיֹות ְוַהַּגְׁשִמּיֹות ַהִּנְזָקק ְּבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע 

ְלִסּיּוַע ִמיֵדי ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְּכֵדי ְלִהְתַקֵּים.

ָאְמָנם, ְּבעֹוד 'ְצָבא ַהָּׁשַמִים' – ַהִּנְבָרִאים ָהרּוָחִנִּיים ִמְתַקְּיִמים ִמָּמזֹון רּוָחִני ַהַּמִּגיַע ִליֵדיֶהם ִמּכַֹח 
ֲעִׂשַּית ְרצֹון קֹוָנם ַהִּמְתַּבֵּטאת ְּבָכ ֶׁש'ְּל ִמְׁשַּתֲחִוים', ַהִּנְבָרִאים ַהַּגְׁשִמִּיים ְזקּוִקים ְלָמזֹון ַּגְׁשִמי ְּכֵדי 
ְלִהְתַקֵּים. ִאְלָמֵלא ָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 'ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם' ְּבפַֹעל, ְּבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע, א ָהיּו ַהְּבִרּיֹות 

ְיכֹולֹות ְלִהְתַקֵּים ְּכָלל ּוְכָלל ('ִזְבֵחי ּתֹוָדה' לרצ"ה ַפְרֶּבר, ִנְדַּפס ְּבסֹוף ֵסֶפר 'ֶּכֶרם ַהְּצִבי').

ָמה ָראּוי ֶׁשִּיְתּבֹוֵנן ָהָאָדם ִּבְׁשַעת ֲאִמיָרה זֹו ַעל ַהַהְׁשָּגָחה ַהְּפָרִטית ַהִּנְגֵלית ְלֵעיָניו ְּבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע 
ִּביֵמי ַחָּייו, ְויֹוֶדה ָעֶליָה ְּבָכל ִלּבֹו. 

ְוַׂשְמָּת ְּׁשמֹו ַאְבָרָהם ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶני

ִׁשּנּוי ְׁשמֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ֵמ'ַאְבָרם' ְל'ַאְבָרָהם' טֹוֵמן ְּבֻחּבֹו סֹודֹות רּוָחִנִּיים ֲעֻמִּקים 
ַעד ֵאין ֵקץ. ַּבְּגָמָרא (ְּבָרכֹות יג א) הּוְבאּו ִּדְבֵרי ַּבר ַקָּפָרא: "ָּכל ַהּקֹוֵרא ְלַאְבָרָהם ַאְבָרם עֹוֵבר ַּבֲעֵׂשה".

ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום הּוא ֶׁשֶהְחִּדיר ְּבַזְרעֹו ַאֲחָריו ֶאת ָהֱאמּוָנה. ַעד ְלדֹורֹו ָהיּו ַהּכֹל טֹוִעים 
ְועֹוְבִדים ִלְצָבא ַהָּׁשַמִים, אּוָלם ַאְבָרָהם ַּבֲחִקיָרתֹו ּוִביִגיָעתֹו ְלָהִבין ָּכל ְּפָרט ּוְפָרט ֵמִעְנְיֵני ַהְּבִריָאה, 
ִהְצִליַח ְלַהִּגיַע ָלֲהָבָנה ָהֲאִמִּתית ְוַהַּזָּכה ִּכי "ה' הּוא ָהֱאִקים", ָסַחף ַאֲחָריו ֶאת ָּכל ְּבֵני ּדֹורֹו ְוֵקְרָבם 

ֶלֱאמּוַנת ה'.

ִּבְזכּות ֶנֱאָמנּות זֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִׁשָּנה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ְׁשמֹו, ְוָכ ִׁשָּנה ֶאת ַמָּזלֹו ְּכֵדי 
ֶׁשּיּוַכל ְלהֹוִליד ֵּבן ֶׁשִּמֶּמּנּו ֵיְצאּו י"ב ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל. ְלִפיָכ ֶהֱחִמירּו ֲחָכִמים ֶׁשֹּלא ָלׁשּוב ְוִלְקרֹא לֹו 
 ִקי ֶׁשִּנָּתן לֹו ּוִמּכֹחֹו ִמְתַקְּיִמים ָאנּו, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְלאֶֹרַאְבָרם', ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְלַמֵעט ֶאת ַהֶּׁשַפע ָהֱא'

ַהּדֹורֹות (ע"פ ַמַהְרָׁש"א, ח"א ְּבָרכֹות ָׁשם).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַהְּתִפָּלה ֶׁשִהְכִניָעה ֶאת ָהִעיָראִקים

ע טּתַ בבּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ׁשהכִניע

סִספפּפורר ם
ִויד' ֵחֶלק ב'  'ַוְיָבֶרְך ּדָ

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


