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בס"ד

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל‘ – ִמְּפִטיַרת ַיֲעקֹב ָוֵאיָל’
”ַוָּתָמת ָׂשָרה ְּבִקְרַית ַאְרַּבע" (כג ב)

ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (זוה“ח קיט ב) ָּדְרׁשּו ֶאת ֵּתבֹות ’ְּבִקְרַית ַאְרַּבע‘ 
 ִמּתֹו ִנְפְטָרה  ִאֵּמנּו  ָׂשָרה  ִּכי   ְלַלֶּמְד ַאְרַּבע‘,  ִּכ‘ְקִריַאת 
ְקִריַאת ַאְרַּבע ֵּתבֹות ְקִריַאת ְׁשַמע: ”ה‘ ֱאֵקינוּ ה‘ ֶאָחד“. 
ְוֵיׁש ְלָהִבין ִמְּפֵני ָמה א ִהְקִּדיָמה ָׂשָרה ֶאת ְקִריַאת ’ְׁשַמע 

ִיְׂשָרֵאל‘ ְלַאְרַּבע ֵּתבֹות ֵאּלּו ְּכִמְנָהֵגנּו?
ֵּבֵאר ַרִּבי ְיִחיֵאל ְּפֶרְסּבּוְרֶגר ַרָּבּה ֶׁשל ָּפאָּפא:

ֵקץ  ְלָבָניו  ְלַגּלֹות  ַיֲעקֹב  ”ִּבֵּקׁש  מּוָבא:  א)  נו  (ְּפָסִחים  ַּבְּגָמָרא 
ְוָׁשלֹום  ַחס  ’ֶׁשָּמא  ָאַמר:  ְׁשִכיָנה.  ִמֶּמּנּו  ְוִנְסַּתְּלָקה  ַהָּיִמין, 
ָּבָניו:  לֹו  ָאְמרּו  ְּפסּול?‘...  ִמֶּצֱאָצַאי]  [ְּבַאַחד  ְּבִמָּטִתי  ֵיׁש 
’ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה‘ ֱאֵקינוּ ה‘ ֶאָחד‘... ְּכֵׁשם ֶׁשֵאין ְּבִלְּב ֶאָּלא 
ֶאָחד – ָּכ ֵאין ְּבִלֵּבנּו ֶאָּלא ֶאָחד“. ּוְבַרִׁש“י ָׁשם ֵּבֵאר: ”‘ְׁשַמע 

ִיְׂשָרֵאל‘ – ַלֲאִביֶהם ָהיּו אֹוְמִרים“.
ַאְרַּבע  ֶאת  ַרק  אֹוְמִרים  ָהיּו  ַיֲעקֹב  ֶׁשל  ְלָיָמיו  ֶׁשַעד  ִנְמָצא 
ַהֵּתבֹות: ”ה‘ ֱאֵקינוּ ה‘ ֶאָחד“, ְוַרק ִמְּׁשַעת ְּפִטיַרת ַיֲעקֹב, 
נֹוֲהִגים  ִיְׂשָרֵאל‘,  ’ְׁשַמע  לֹו:  ְוָאְמרּו  ָּבָניו  ֶׁשִהְקִּדימּו  ְלַאַחר 
’ְׁשַמע  ֵּתבֹות:  ֶאת  ְולֹוַמר  ְלַהְקִּדים  ְּבִעְקבֹוֵתיֶהם  ָאנּו  ַאף 
ַּבּדֹור  ֶׁשָהְיָתה  ָׂשָרה  ָמה  ִמְּפֵני  מּוָבן  ֶזה  ּוְלִפי  ִיְׂשָרֵאל‘. 

ֶׁשִּלְפֵני ַיֲעקֹב, א ִהְזִּכיָרה ֵּתבֹות ֵאּלּו.
’ֵּבית ִיְׂשָרֵאל [ַמֶטְרְסּדֹוְרף] ַהָּׁשֵלם‘

ֵאיָמַתי קֹוֵדם ַהֶהְסֵּפד ַלֶּבִכי?
”ַוָּיבֹא ַאְבָרָהם ִלְסּפֹד ְלָׂשָרה ְוִלְבּכָֹתּה" (כג ב)

ְוִׁשְבָעה  ְלֶבִכי  ָיִמים  ”ְׁשָׁשה  ב):  כז  (מו“ק  ַהְּגָמָרא  ִמִּדְבֵרי 
ִמְּלׁשֹון  ְוַאף  ַלֶהְסֵּפד.  קֹוֵדם  ֶׁשַהֶּבִכי  ַמְׁשָמע  ְלֶהְסֵּפד“, 
ַהָּכתּוב (ְיַׁשְעָיה כב יב): ”ַוִּיְקָרא ה‘... ַּבּיֹום ַההּוא ִלְבִכי ּוְלִמְסֵּפד“ 

ַמְׁשָמע ֵּכן, ּוַמּדּוַע ִהְקִּדים ָּכאן ַהָּכתּוב ֶאת ַהֶהְסֵּפד ַלֶּבִכי?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ָּדִוד טֶּבְִלי ִמְּבִריְסק:

ַּב‘ֻּׁשְלָחן ָערּו‘ (או“ח קח א) ָּפַסק ִּכי ִמי ֶׁשֶּנֱאָנס ְוא ִהְתַּפֵּלל 
ָהִראׁשֹוָנה  ַהְּתִפָּלה   – ַּפֲעַמִים  ִמְנָחה  ִמְתַּפֵּלל  ַׁשֲחִרית, 
ִהְפִסיד  ָּכאן,  ַאף  ְלַתְׁשלּוִמין.  ַהְּׁשִנָּיה  ְוַהְּתִפָּלה  ְלִמְנָחה, 
ַאְבָרָהם ֶאת ְׁשֶׁשת ְיֵמי ַהֶּבִכי, ֶׁשֲהֵרי ִּבְׁשַעת ְּפִטיַרת ָׂשָרה 
ָׁשָהה ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה (ב“ר נח ה) ְוַהֶּדֶר ִמָּׁשם ְלֶחְברֹון אֹוֶרֶכת 
ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבּיֹום  ַרק  ִּכי  ד)  (כב  ְלֵעיל  ָיִמים [ַּכְּמבָֹאר  ְׁשלֹוָׁשה 
ְּכִדין   ,ְלִפיָכ ַהּמֹוִרָּיה].  ַהר  ֶאת  ַאְבָרָהם  ָרָאה  ְלֵצאתֹו 
ַהּׁשֹוֵכַח ְּתִפָּלה, ִהְקִּדים ְּתִחָּלה ְלַהְׁשִלים ֶאת ְיֵמי ַהֶהְסֵּפד, 

ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ִקֵּים ֶאת ְיֵמי ַהֶּבִכי.
’ֲאֵסַפת ְיהּוָדא‘ [ְפַרְנְקפּוְרט תקכ“ג]

ָּכל ְּבֵני ַהּדֹור ִמְתָּבְרִכים ִּבְזכּות ַהַּצִּדיק
”ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַוה‘ ֵּבַר ֶאת ַאְבָרָהם ַּבּכֹל“ (כד א)

ֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו ֵלִוי ִיְצָחק ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב:

ְּכָלל הּוא ְּבָיֵדינּו (סֹוָטה טז א ָועֹוד) ִּכי ֵּתַבת ’ֶאת‘ ָּבָאה ְלַרּבֹות 
ְוִהֵּנה,  ַעְצמֹו.  ַּבָּכתּוב  ַלְּמפָֹרִטים  ֵמֵעֶבר  נֹוָסִפים  ְּדָבִרים 
 ,ַהַּצִּדיק ָהֲאִמִּתי ִמְתַּפֵּלל ָּתִמיד ַעל ְּבֵני ּדֹורֹו. ְלִפיָכ

ְּבֵני  ְלָכל  ֶׁשַפע  יֹוֵרד  ְלָבְרכֹו,  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ְמַבְּקִׁשים  ַּכֲאֶׁשר 
ַהּדֹור ִּבְזכּותֹו. ְוֶזהּו ַהִּנְרָמז ָּכאן: ”ַוה‘ ֵּבַר ֶאת [ִעם] ַאְבָרָהם 

ַּבּכֹל“ – ֶׁשִּנְתָּבְרכוּ ָּכל ְּבֵני ּדֹורֹו ִּבְזכּותֹו.
’ְקֻדַּׁשת ֵלִוי‘ 

ַהְזָּכַרת ּתַֹאר ָּכבֹוד ָלָאָדם ִּבְתִפָּלה
”ַוּיֹאַמר ה‘ ֱאֵקי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני ַהּיֹום ַוֲעֵׂשה 

ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני ַאְבָרָהם" (כד יב)
ְיסֹוד  ֶהָחִסיד  ְיהּוָדה  ַרֵּבנּו  ָקַבע  (תת)  ֲחִסיִדים‘  ְּב‘ֵסֶפר 
ְּבִהְלכֹות ְּתִפָּלה: ְּבֻנַּסח ַהְּתִפָּלה ָאסּור ְלָאָדם ְלַהְזִּכיר ּתַֹאר 
ֱאִליָׁשע  ֶׁשִהְתַּפֵּלל  ְּכִפי  ְלַרּבֹו.  אֹו  ְלָאִביו  ְוַסְמכּות  ָּכבֹוד 
(ְמָלִכים ב‘ ב יד): ”ַאֵּיה ה‘ ֱאקֵי ֵאִלָּיהּו“, ִמְּבִלי ְלַהְקִּדים ּתַֹאר 

ְלַרּבֹו.
ְלִפי ֶזה ָּתַמּה ַּבַעל ’ֵסֶפר ֲחִסיִדים‘, ֵּכיַצד ֶזה ִּכָּנה ֱאִליֶעֶזר ֶאת 
ַאְבָרָהם ִּבְתִפָּלתֹו: ”ֲאֹדִני ַאְבָרָהם“? ּוֵבֵאר: ֲהָלָכה זֹו ֶנֶאְמָרה 
’ֲאדֹנִי‘ ִּבְתִפָּלתֹו, ְּכִפי  ְלַהְזִּכיר  ֶעֶבד ָיכֹול  ִלְבֵני חֹוִרין, ְוֵאּלּו 

ֶׁשָּנַהג ֱאִליֶעֶזר.
ִמִּדְבֵרי  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ֵמִבין‘  ַה‘ְּפֵני  ֵהִביא  ַלְּדָבִרים   ֶסֶמ
ְלִפי  ְׁשַמע  ִמְּקִריַאת  ָּפטּור  ֶׁשֶעֶבד  ג)  ג  (ְּבָרכֹות  ַהְּירּוַׁשְלִמי 

ֶׁשאֹוְמִרים ָּבּה (ְּדָבִרים ד ו): ”ה‘ ֱאֵקינוּ ה‘ ֶאָחד“. ַוֲהֵרי ְלֶעֶבד 
ֵיׁש ָאדֹון נֹוָסף, ּוִמָּכאן ֶׁשַאף ְּבעֹודֹו ִּבְתִפָּלה ְמֻׁשְעָּבד ָהֶעֶבד 

ַלֲאדֹונֹו, ְוַעל ֵּכן ָיכֹול הּוא ְלַהְקִּדים ּתַֹאר ִלְׁשמֹו.

ַהְׁשָקַאת ְּבֵהָמה ִמִּׁשּיּוֵרי ְּבָרָכה
”ַוְּתַמֵהר ַוְּתַער ַּכָּדּה ֶאל ַהּׁשֶֹקת ַוָּתָרץ עֹוד ֶאל ַהְּבֵאר ִלְׁשאֹב 

ַוִּתְׁשַאב ְלָכל ְּגַמָּליו" (כד כ)
ַהַּמִים  ֶאת  רֹוְקָנה  ִרְבָקה  ִּכי  ַהּתֹוָרה  ַמְדִּגיָׁשה  ָמה  ִמְּפֵני 

ֶׁשִּנְׁשֲארּו ִמְּׁשִתַּית ֱאִליֶעֶזר ְּבֶטֶרם ָׁשָבה ִלְׁשאֹב ִלְגַמָּליו?
ֵּבֵאר ַה‘ְּבֵני ִיָּׂששָכר‘:

ִמְּׁשָיֵרי  ְלגֹוי  ָלֵתת  ֵאין  ִּכי  מּוָבא  (תתפח)  ֲחִסיִדים  ְּבֵסֶפר 
ַמֲאָכל ּוַמְׁשֶקה ֶׁשֵּבֵר ֲעֵליֶהם ִיְׂשָרֵאל, ִמְּפֵני ְּכבֹוד ַהְּבָרָכה. 
ּוְלִפי ֶזה ֵיׁש לֹוַמר ִּכי ְּכֶׁשָּׁשְמָעה ִרְבָקה ֶׁשֱאִליֶעֶזר ְמָבֵר ַעל 
ַהַּמִים ֶׁשָּׁשֲאָבה ַּבֲעבּורֹו, ִמֲהָרה ִלְׁשּפֹ ֶאת ַהּנֹוָתר ְוִלְׁשאֹב 
ִּבְמֻיָחד ַּבֲעבּור ְּגַמָּליו, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָלֵתת ָלֶהם ִמְּׁשָיֵרי ַמְׁשֶקה 

’ַאְגָרא ְּדַכָּלה‘ֶׁשֵּבְרכּו ָעָליו. 

ָיָפה ְּתִפָּלָתן ֶׁשל ַעְבֵדי ָאבֹות
”ָוָאבֹא ַהּיֹום ֶאל ָהָעִין ָואַֹמר ה‘ ֱאֵקי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ִאם ֶיְׁשָך 

ָּנא ַמְצִליַח ַּדְרִּכי ֲאֶׁשר ָאֹנִכי הֵֹל ָעֶליָה" (כד מב)
”ַהּיֹום ָיָצאִתי ְוַהּיֹום ָּבאִתי ִמָּכאן ֶׁשָּקְפָצה לֹו ָהָאֶרץ. ָאַמר 
ַהָּמקֹום  ִלְפֵני  ָאבֹות  ַעְבֵדי  ֶׁשל  ִׂשיָחָתן  ָיָפה  ָאָחא  ַרִּבי 
ְּכפּוָלה  ֱאִליֶעֶזר  ֶׁשל  ָּפָרָׁשה  ֶׁשֲהֵרי  ָּבִנים,  ֶׁשל  ִמּתֹוָרָתן 

ַּבּתֹוָרה ְוַהְרֵּבה ּגּוֵפי ּתֹוָרה א ִנְּתנּו ֶאָּלא ִּבְרִמיָזה“ (ַרִׁש“י).
ֵיׁש ְלָהִבין ֶאת ֵּפֶׁשר ָלׁשֹון: ”ַעְבֵדי ָאבֹות“, ֲהֵרי ַרק ֱאִליֶעֶזר 

ֻהְזַּכר ַּבָּפָרָׁשה?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ָמְרְּדַכי ָחָרׁש ִמַּדָּיֵני ֶמְזִריְטׁש:

ְגַמִּלים  ”ֲעָׂשָרה  ִעּמֹו  ָנַטל  ִלְׁשִליחּותֹו,  ֱאִליֶעֶזר  ְּכֶׁשָּיָצא 
ֲעָׂשָרה  ִעָּמם  ֶׁשֵהִביא  ּוִמְסַּתֵּבר  י),  כד  (ְלֵעיל  ֲאדָֹניו“  ִמְּגַמֵּלי 
ֲעָבִדים ֶׁשַּיְנִהיגּום, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִמְנָין. ּוִמַּטַעם ֶזה 
ַאף ָעְׂשָתה ְּתִפָּלתֹו ֵּפרֹות ְוֶנֶעְנָתה ִמָּיד, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ַּבְּגָמָרא 
(ְּבָרכֹות ח א): ”ֵאיָמַתי ֵעת ָרצֹון? ְּבָׁשָעה ֶׁשַהִּצּבּור ִמְתַּפְּלִלין“. 

ּוְלָכ ִהְתַּכֵּון ַרִׁש“י ְּבאֹוְמרֹו: ”ָיָפה ִׂשיָחָתן ֶׁשל ַעְבֵדי ָאבֹות“; 
”ֵאין ִׂשיָחה ֶאָּלא ְּתִפָּלה“ (ְּבָרכֹות כו ב), ְּכִפי ֶׁשָּלַמְדנּו ”ִמּתֹוָרָתן 

ֶׁשל ָּבִנים“ – ַּבָּפָרָׁשה ֶׁשְּלָפֵנינּו. 
’ְקִהּלֹות ְיֻׁשרּון‘ [ְפיֹוְרָדא תק“ל]

ֱאִליֶעֶזר ִהְתַּפֵּלל ְּבִלּבֹו
ְוַכָּדּה  יֵֹצאת  ִרְבָקה  ְוִהֵּנה  ִלִּבי  ֶאל  ְלַדֵּבר  ֲאַכֶּלה  ֶטֶרם  ”ֲאִני 
ָנא"  ַהְׁשִקיִני  ֵאֶליָה  ָואַֹמר  ַוִּתְׁשָאב  ָהַעְיָנה  ַוֵּתֶרד  ִׁשְכָמּה  ַעל 

(כד מה)

ִמְּפֵני ָמה הֹוִסיף ֱאִליֶעֶזר ֶאת ֵּתבֹות ”ֶאל ִלִּבי“?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִיְצָחק ִמּוֹולֹוזִ'ין:

ְּבתֹוֲאָנה  ּוְבתּוֵאל  ָלָבן  ִמֶּמּנּו  ִיְׁשַּתְּמטּו  ֶּפן  ֱאִליֶעֶזר  ָחַׁשׁש 
ִמֲהָרה   ּוְלָכ ְּתִפָּלתֹו  ְלׁשֹון  ֶאת  ִרְבָקה  ָׁשְמָעה  ָלֶבַטח  ִּכי 
ְלַהְׁשקֹות אֹותֹו ְוֶאת ְּגַמָּליו ְּכֵדי ֶׁשִּיָּקֶחָּנה, ְוִנְמָצא ֶׁשֵאין ֶזה 
ִסיָמן ֲאִמִּתי. ְלִפיָכ ִהְדִּגיׁש ָלֶהם ִּכי ְּתִפָּלתֹו ָהְיָתה ’ֶאל ִלִּבי‘ 

– ְּבַמְחֶׁשֶבת ַהֵּלב, ְוא הֹוֵצאִתיָה ְּבִפי. 
’ֶּפה ָקדֹוׁש‘ 

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ואיָל
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ַהֵּיֶצר ַנֲעֶׂשה ְּכ‘ֶעֶבד‘
”ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַוה‘ ֵּבַר ֶאת ַאְבָרָהם ַּבּכֹל; 
ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדֹו ְזַקן ֵּביתֹו ַהּמֵֹׁשל ְּבָכל ֲאֶׁשר 

לֹו ִׂשים ָנא ָיְד ַּתַחת ְיֵרִכי" (כד א-ב)

”ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים“ – סֹוֵפי ֵּתבֹות ’ָאֵמן‘, ְלַלֶּמְד ִּכי ַעל 
ְיֵדי ֲעִנַּית ’ָאֵמן‘ ְּכִתּקּוָנהּ, זֹוֶכה ָהָאָדם ַלֲאִריכּות ָיִמים 
ּוְכִפי  ַהָּבא  ּוָבעֹוָלם  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם   – ָהעֹוָלמֹות  ִּבְׁשֵני 
ַמֲאִריִכין  ְּבָאֵמן   ַהַּמֲאִרי ”ָּכל  א):  מז  (ְּבָרכֹות  ֶׁשָאְמרּו 
 ֵּבַר ”ַוה‘  ַהָּכתּוב:   ֶהְמֵׁש ְוַאף  ּוְׁשנֹוָתיו“.  ָיָמיו  לֹו 
ַהַהְקָּפָדה  ִּבְׂשַכר  ִּכי  ְמַלְּמֵדנּו,  ַּבּכֹל“,  ַאְבָרָהם  ֶאת 
ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן זֹוֶכה ָהָאָדם ְלֶׁשַפע, ְּבָרָכה, ַהְצָלָחה, 

ָּבִנים, אֶֹׁשר, עֶֹׁשר ְוָכל טּוב. 

ַהָּפסּוק  ֶאת  ַאף  ְוִלְדרֹׁש  ְלהֹוִסיף  ִנָּתן   ְלָכ  ְּכֶהְמֵׁש
ַהּמֵֹׁשל  ֵּביתֹו  ְזַקן  ַעְבּדֹו  ֶאל  ַאְבָרָהם  ”ַוּיֹאֶמר  ַהָּבא: 
’ַאְבָרָהם‘  ְיֵרִכי“;  ַּתַחת   ָיְד ָנא  ִׂשים  לֹו  ֲאֶׁשר  ְּבָכל 
ְּבָכל  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ִּכי   ְלַלֶּמְד ָרָמ“ח,  ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ּכֹחוֹ – ְּבָכל ָרָמ“ח ֵאיָבָריו, זֹוֶכה ְלַהְכִניַע ַּתְחָּתיו ֶאת 
ַהֵּיֶצר ַהְּמֻכֶּנה ’ֶמֶל ָזֵקן ּוְכִסיל‘, ְוִלְׁשט ָעָליו ְּכָאדֹון 
ָידֹו  ֶאת  ’ָיִׂשים  ֶׁשַהֵּיֶצר  ֶאָּלא  עֹוד,  ְוא  ַעְבּדֹו.  ַעל 
ַּתַחת ְיֵרכֹו‘ ִויַסֵּיַע ְּבָידֹו ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ּבֹוְראֹו ְּבַקּלּות 

’ַאֲהַבת ַחִּיים‘ ּוִבְמִהירּות.

ָרֵזי ֱאמּוִנים

 .“
ָרֵזיַמע 

עׂשה ְּכ‘ֶעֶבד

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ַחר: ַ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ כו… ר¿ ƒּב.‡ ָ̇ ּ רו ַחב¿ ָנ‰                 ּב¿ ַכוָּ ל                ּב¿ ˜ו… ּב¿

ַעל ַהָּפסּוק ְּבָפָרָׁשֵתנּו (ְּבֵראִׁשית כד א): ”ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַוה‘ ֵּבַר ֶאת ַאְבָרָהם 
ַּבּכֹל“, ָּכְתבּו ַּבֲעֵלי ַהּתֹוְספֹות (’ּתֹוְספֹות ַהָּׁשֵלם‘ ח“ב עמ‘ רמה):

’ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים‘ – סֹוִפי ֵּתבֹות ’ָאֵמן‘; ֶרֶמז ְלִדְבֵרי ֲחָז“ל (ְּבָרכֹות מז א; 
ַׁשָּבת קיט ב) ִּכי ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן זֹוֶכה ָהָאָדם ַלֲאִריכּות ָיִמים. 
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ַהַּמִּגיד  ִסֵּפר  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהֻּמְפָלא  ַהִּסּפּור  ֶאת 
ַהְּגַה“צ ַרִּבי ָׁשלֹום ְׁשַבְדרֹון ָזָצ“ל ְּבֵׁשם ֶאָחד 
ֵמָראֵׁשי ּגֹוַלת ַאְרצֹות ַהְּבִרית, ַהָּגאֹון ַהָּגדֹול 
עֹוֵסק  ַהִּסּפּור  ָזָצ“ל.  ָקִמיֶנְצִקי  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
ַּבָּגאֹון ַהֻּמְפָלא ַרִּבי ְיִחיֵאל ֶהעִליר ָזָצ“ל, ַרָּבּה 
ֶׁשל ָהִעיר סֹוַבאְלק ֶׁשְּבִליָטא ֲאֶׁשר ַאף ַעל ִּפי 
ֶׁשִּנְפַטר ְּבִקּצּור ָיִמים ְוָׁשִנים, ְּבִגיל ַאְרָּבִעים 
ּוְׁשמֹוֶנה, נֹוָדע ַּבְּׁשָעִרים ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה 

ִּבְזכּות ִסְפרֹו ’ַעּמּוֵדי אֹור‘.

ִמְכְּתֵבי  ֶאת  ַּגם   ְוָכ ִסְפרֹו,  ַהְקָּדַמת  ֶאת 
ְּבַכּנֹותֹו  ַלֲחתֹם  ָזָצ“ל  ַהָּגאֹון  ָנַהג  ְּתׁשּובֹוָתיו, 
ַעְצמֹו ’ֶהָעלּוב‘. ִסּפּור ֻמְפָלא עֹוֵמד ֵמֲאחֹוֵרי 
אֹותֹו ֶעְלּבֹון ֶׁשְּבִגינֹו ִּכָּנה ַעְצמֹו ַהָּגאֹון ַּבּתַֹאר 

ֶהָעלּוב, ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה ָּכ ָהָיה:

’ַעּמּוֵדי אֹור‘ ָהְיָתה ִּבּתֹו ֶׁשל  ִאּמֹו ֶׁשל ַּבַעל 
סֹוֵחר ְמֻפְרָסם ְוָנִגיד ִנְכָּבד. סֹוֵחר ֶזה ָעָׂשה 
ְיִריִדים‘:  ’ֶמְרַּכז  ְּכֶׁשֵהִקים  ַּבֲעָסָקיו  ַחִיל 
ָהיּו  ֶׁשּבֹו  ’ַקְניֹון‘,  ְּכֵעין  ָּגדֹול,  ִמְתָחם  ֵמֵעין 
ַהְּסִביָבה  ֲעָירֹות  ִמָּכל  סֹוֲחִרים  ִמְתַּכְּנִסים 
ְּכֵדי ְלַהִּציג ֶאת ְסחֹוָרָתם ּוְלמֹוְכָרּה ַלַּמְרֶּבה 

ַּבְּמִחיר.

ּוָבִאים  ִנְכָנִסים  ָהיּו  ַהְּמֻרָּוח  ַהִּמְתָחם  ֶאל 
ּוָפִריִצים,  ְנִגיִדים  סֹוֲחִרים,  ַהְּמִכירֹות  ִּביֵמי 
ַהִּמְתָחם  ַהְּיהּוִדית.  ַהָּדת  ִמְּבֵני  ֶׁשֹּלא  ֻרָּבם 
ֶׁשִהְכִניס  ָמה  ָאָדם,  ֲהמֹון  ָּתִמיד  ָהָמה 
ֶׁשֶהֱעִצימּו  ְּגדֹוִלים  ְרָוִחים  ַהְּגִביר  ִלְמֻיָּדֵענוּ 

ֶאת הֹונֹו.

ַהְּדָבִרים  ּוִמֶּטַבע  ְוָגדֹול,   ָהלֹו  ָהַל ָהִאיׁש 
ָהיּו ְסִביבֹו א ְמַעט ָּכֵאּלּו ֶׁשֵעיֵניֶהם ָהְיָתה 
אֹוָתם  ָאְכָלה  ְוַהִּקְנָאה  ְּבַהְצָלָחתֹו,  ָצָרה 
ֶאת  ְלָהִביא  ַהָּללּו  ִּבְּקׁשֹו  ַּכֲאֶׁשר  ֶּפה.  ְּבָכל 
ִקְנָאָתם ִליֵדי ִּבּטּוי, ָּתְפׂשּו ְּכָקְרָּבן ֶאת ִּבּתֹו 

ֶׁשל ַהְּגִביר.

ָׁשַמִים,  ְוִיְרַאת  ְּכֵׁשָרה  ַנֲעָרה  ָהְיָתה  זֹו  ַּבת 
ֵנַחָּנה  ֵאּלּו  ְלַמֲעלֹוֶתיָה  ְּבנֹוָסף  ֲאֶׁשר 
ְּבִכְׁשרֹונֹות יֹוְצֵאי ּדֶֹפן. ִהיא ָעְבָדה ַּבֲעָסָקיו 
ְמעָֹרה  ָהְיָתה  ַהְּדָבִרים  ּוִמֶּטַבע  ָאִביָה,  ֶׁשל 

ָּבֶהם ְּבִמָּדה ַמְׁשָמעּוִתית.

ִמְתַחם  ֶאת  ֵמַהּפֹוְקִדים  ַרִּבים  ָּכָאמּור, 
ַהְּקִנּיֹות ִנְמנּו ַעל ְּבֵני ֲאֻצַּלת ַהּגֹוִיים ִמְּכָפֵרי 
ַּבֲעֵלי  אֹוָתם  ָקמּו   ְוָכ ּוֵמָעֶריָה,  ַהְּסִביָבה 
ָלׁשֹון ָהַרע ְוֵהֵחּלּו ְלָהִפיץ ִרּנּוִנים ּוְׁשמּועֹות 
ַעל אֹודֹות ַּבת ַהְּגִביר. ֲהא ִמְסּתֹוֶבֶבת ִהיא 

ַרּבֹות ְּבִקְרַבת אֹוָתם ּגֹוִיים, ּוְבַוַּדאי...

ִמְתַּגְלְּגלֹות  ֶׁשֵהן  ְׁשמּועֹות  ֶׁשל  ּוְכִטְבָען 
ַהְׁשָּפָעָתּה  ּוִמַּדת  ּוִמְתַעְּצמֹות,  ְוהֹוְלכֹות 
אֹוָתּה   ,ָּכ ָהַרע...  ָלׁשֹון  ֶׁשל  ַהַהְרָסִנית 
ִמְּכָבר  ֶׁשֶּזה  ָׁשַמִים  ְוִיְרַאת  ַצֶּדֶקת  ַנֲעָרה 
ַאף  ַעל  ַהִּׁשּדּוִכים,  ְלִגיל  ְוִהִּגיָעה  ָּבְגָרה 
ֱהיֹוָתּה ְּכִליַלת ַהַּמֲעלֹות ּוִבּתֹו ֶׁשל ְּגִביר ַּבַעל 
ְיכֹולֹות, ָּכל ַהָּצעֹות ַהִּׁשּדּוִכים ֶׁשֻהְּצעוּ ָלּה, 
ָיְרדּו ַעד ְמֵהָרה. א ָהָיה ֶזה ִמן ַהֶּפֶלא, ֵהן 
ָּבֶרַגע ֶׁשּבֹו ִנַּגׁש ַצד ֶהָחָתן ְלָבֵרר ַעל ַהַּכָּלה 
ַהְּׁשמּועֹות  ָהיּו  ִמָּיד  ֲעָיָרָתּה,  ְּבֵני  ְּבֶקֶרב 

ָצצֹות, ְוַהִּׁשּדּוךְ ָהָיה יֹוֵרד ִמן ַהֶּפֶרק.

ָהְלכּו  ְוָהַאְכָזבֹות  ְוַהִּיּסּוִרים  ָחְלפּו,  ַהָּׁשִנים 
ְוָאִביָה  ְוִהְתַּבְּגָרה,  ָהְלָכה  ַהַּבת  ְוִהְתַעְּצמּו. 
ְוִהְפִנים  ֵהִבין  ְוָׁשֵלם,  ָיֵרא  ָהָיה  הּוא  ֶׁשַאף 
ֶאת  ּוְלַהִּׂשיא  ְלִהְתַּפֵּׁשר  ֶׁשְּיַמֵהר  מּוָטב  ִּכי 
ִּתְתַחֵּתן  ִמֶּׁשֹּלא  ַוֲהמֹוִני,  ָּפׁשּוט  ְלִאיׁש  ִּבּתֹו 
ְּכָלל. ַּגם ַהַּבת, ְּבֵלית ְּבֵרָרה ִהְסִּכיָמה ְלַדַעת 
ָאִביָה, ֶאָּלא ֶׁשַאף ִׁשּדּו ָּפׁשּוט ִהְתַקּׁשּו ֵהם 

ְלַהִּׂשיג.

ְלֵׂשאָתּה.  ֶׁשֵּנאֹות  ִמיֶׁשהּו  ִנְמָצא  ְלַבּסֹוף 
ְׁשַמייֶסר‘,  ֶּדער  ֵמ‘ַאֲהרֹן  ַאַחר  א  ֶזה  ָהָיה 
ֶׁשִהְתַיֵּתם  ָּבחּור  אֹותֹו  ּבּוָׁשה...  ְלאֹוָתּה  אֹוי 

ָּפעֹוט  ֵמֱהיֹותוֹ  ּוְכָבר  ַיְלדּותֹו,  ְיֵמי  ְּבֵראִׁשית 
ִמְסֶּגֶרת.  ְלא  ָהִעיר  ִּבְרחֹובֹות  ִהְסּתֹוֵבב 
ִלְלֹמד א ָיַדע ְּכָלל, ּוִמי יֹוֵדַע ָמה ָהָיה יֹוֵצא 
ִמַּבֲעֵלי  ֶאָחד  ָעָליו  ִרֵחם  ִאְלָמֵלא  ְּבסֹופֹו 

ָהֲעָגלֹות ְוִלְּמדֹו ֶאת ְמֶלאֶכת ָהֶעְגלֹונּות.

ַהָּבחּור.  ִהְסִּכין  א  זֹו  ִלְמָלאָכה  ֶׁשַּגם  ֶאָּלא 
ַהִּיחּוִדי  ַּתְפִקידֹו  ֶאת  הּוא  ָמָצא   ְוָכ
ַּתְפִקיד  ֶׁשל  ַמהּותֹו  [ַמְצִליף].  ִּכ‘ְׁשַמייֶסר‘ 
ּוִבְזַמן  ָהֶעְגלֹון,  ְלַצד  ָלֶׁשֶבת  ָהָיה  ֶזה 
ּוְלָהִאיץ  ְלַהְצִליף  ִמְתַעֵּיף,  ֶׁשָהֶעְגלֹון 

ַּבּסּוִסים ִּבְמקֹומֹו.

ַאֲחָריּותֹו  ַּתַחת  ָהָיה  ָנתּון  ֶזה  ַאֲהרֹן 
ָהִעיר,  ֵמֶעְגלֹוֵני  ֶאָחד  ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס,  ֶׁשל 
ּוְכֶׁשִהִּגיָעה ַהָּצַעת ַהִּׁשּדּוךְ ְלאֹותֹו ֶעְגלֹון א 
ֶׁשל  ַאְרָּכה  ִּבֵּקׁש  הּוא  ְלַהְסִּכים.  ַהָּלה  ִמֵהר 
ָׁשבּוַע, ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ִהִּביַע ֶאת ַהְסָּכָמתֹו.

סֹוף סֹוף ָּבאּו ַהְּׁשַנִים ִּבְבִרית ָהֵארּוִסין.

ָעְמדּו  ַהַּצד  ּוִמן  ּוָבא,  ָקַרב  ַהִּנּׂשּוִאין  מֹוֵעד 
אֹודֹות  ַעל  ְּבִהְתַעְנְינּות  ְוׂשֹוֲחחּו  ַהְּבִרּיֹות 
’ַאֲהרֹן  ִעם  ְלִהְתַחֵּתן  ָהעֹוֶמֶדת  ַהְּגִביר  ַּבת 
ֶּדער ְׁשַמייֶסר‘. ָהֶעְלּבֹון ְוַהּבּוָׁשה ָהיּו ָקִׁשים 
ַּכָּמה  ַעד  ִהְׁשַּתְּדלּו  ְוִאָּמּה  ְוַהַּכָּלה  ִמְּנׂשֹא, 

ֶׁשִּנָּתן ֶׁשֹּלא ְלֵהָראֹות ֵּבין ַהְּבִרּיֹות.

ֵּבית  ַּבֲחַצר  ְלֵהָעֵרְך  ִנְקַּבע  ַהֻחָּפה  ַמֲעַמד 
ַהַּכָּלה  ָעְמָדה   ַהָּסמּו ָּב‘אּוָלם‘  ַהְּכֶנֶסת. 
ֶׁשָּבאּו  ָהַרּבֹות  ָהאֹוְרחֹות  ֵּבין  ְמֻבֶּיֶׁשת 
ְלִׂשְמָחָתּה, ָהֲאִויָרה ָהְיָתה ְמהּוָלה ְּבִׂשְמָחה 
ְלִהָּכֵנס  ָעַמד  ֶהָחָתן  ְּכֶאָחד.  ּוְבֶעְלּבֹון 
ּוְלֶפַתע  ַּכָּנהּוג,  ַהַּכָּלה  ְּפֵני  ֶאת  ּוְלַכּסֹות 
ְזָעָקה  ַהַּכָּלה.  ִמִּפי  ְּתִפָּלה  ַזֲעַקת  ָּבְקָעה 
ֶׁשֹּלא ֻהְפְנָתה ִלְקַהל ַהֶּנֱאָסִפים, ִּכי ִאם ְלִמי 
ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם, ֶאל ַהָּקרֹוב ְלָכל ֲאֶׁשר 

ִיְקָראּוהּו ֶּבֱאֶמת:

”ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם“, ָזֲעָקה ַהַּכָּלה ְּבַמר ִלָּבּה, 
ִיְׂשָרֵאל  ַּבת  ִהְנִני  ִּכי  יֹוֵדַע  ַאָּתה  ַרק  ”ֵהן 
ַאָּתה  ַרק  ְרָבב,  ִמָּכל  ּוְנִקָּיה  ְּכֵׁשָרה  ְּכֵׁשָרה, 
ִּכי  עֹוָלם,  ֶׁשל  ִרּבֹונוֹ   ,ֲאַבֶּקְׁש זֹאת!  יֹוֵדַע 
ַּבִית  ְּבִיְׂשָרֵאל.  ֶנֱאָמן  ַּבִית  ְוֶאְבֶנה  ְּתַזֵּכִני 
ְוַתְלִמיֵדי  ַצִּדיִקים  ְיָלִדים  ְלַגֵּדל  ֶאְזֶּכה  ֶׁשּבֹו 

ֲחָכִמים, ְּכֵׁשִרים ּוְנִקִּיים ִמָּכל ְרָבב“.

ְלֵעֶבר  ֻהְפְנָתה  א  ָּכָאמּור,  ַהְּזָעָקה, 
ָהאֹוְרחֹות ָהַרּבֹות ֶׁשִהְצטֹוְפפּו ָסִביב, אּוָלם 
ָה‘ָאֵמן‘ ֶׁשָּבְקָעה ִמִּפיֶהן, ְרוּוָיה ִּבְדָמעֹות ֶׁשל 
ִהְתַרְּגׁשּות ּוְתִפָּלה, ָּבְקָעה ְרִקיִעים ְוִהִּגיָעה 

ַעד ְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים.

ְּתִפָּלָתּה ֶׁשל ַהַּכָּלה ִהְתַקְּיָמה ִּבְמלֹוָאּה.

ְיָלִדים  ַאְרָּבָעה  ְוָגְדלּו  נֹוְלדּו  ֶזה  ְּבַבִית 
ֵּתֵבל  ְּפֵני  ֶׁשֵהִאירּו  ְׁשֵלִמים  ִנְפָלִאים 

ִּבְגאֹונּוָתם ּוְבִצְדָקָתם, ֲהא ֵהם:

א. ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֶהעִליר – ’ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ָחִריף‘ 
– ַּבַעל ’ַנֲחַלת ִיְׂשָרֵאל‘. 

ב. ַרִּבי ֵמִאיר ֶהעִליר ָאָב“ד ָקאְסִטיקֹוִביץ.

ג. ַרִּבי ְיִחיֵאל ֶהעִליר ָאָב“ד סֹוַבאְלק ּוַבַעל 
’ַעּמּוֵדי אֹור‘  ּוְסָפִרים נֹוָסִפים.

ּוַבַעל  ֵטעְלז  ָאָב“ד  ֶהעִליר  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ד. 
’חֶֹסן ְיהֹוֻׁשַע‘  ּוְסָפִרים ַרִּבים נֹוָסִפים.

ַּבַעל ’ַעּמּוֵדי אֹור‘ ֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש ִלְקּבַֹע ְלדֹורֹות 
ֶאת ּגֶֹדל ּכָֹחּה ֶׁשל ְּתִפָּלה ְוֶאת ַמֲעָלָתם ֶׁשל 
ְׁשמֹו  ֶאת  ָחַתם  עֹוְלִבים,  ְוֵאיָנם  ַהֶּנֱעָלִבים 
ְּתִפָּלה  אֹוָתּה  ֶׁשל  ְלִזְכָרּה  ’ֶהָעלּוב‘,  ַּבּתַֹאר 
ֶׁשֶּנֶאְמָרה ִמּתֹו ֶעְלּבֹון ָעמֹק, ּוִבְזכּוָתּה ָזכּו 

הּוא ְוֶאָחיו ְלָמה ֶׁשָּזכּו.
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ֵאין ָלנּו ִקּיּום ִמַּבְלֲעֵדי ֶעְזָרתֹו ִיְתָּבַר
ָאנּו  ָיַצר‘  ’ֲאֶׁשר  ִּבְרַּכת  ֶׁשל  ִסּיּוָמּה  ִלְקַראת 
 ְכבֹוֶד ִכֵּסא  ִלְפֵני  ְוָידּוַע  ”ָּגלּוי  ַמְצִהיִרים: 
ֶׁשִאם ִיָּפֵתַח ֶאָחד ֵמֶהם אֹו ִיָּסֵתם ֶאָחד ֵמֶהם 
 .“...ְלָפֶני ְוַלֲעמֹוד  ְלִהְתַקֵּים  ֶאְפָׁשר  ִאי 
ִסַּבת ַהְזָּכַרת ’ִכֵּסא ְכבֹוֶד‘ ִּבְבָרָכה זֹו ִנּדֹוָנה 
ָלנּו  נֹוָתר  ֲעַדִין  אּוָלם  ַהּקֹוֵדם,  ַּבַּמֲאָמר 
ְלָהִבין: ָמה ִּפְׁשָרּה ֶׁשל ַהְצָהָרה זֹו ַהִּנְרֵאית 
ַהְּפׁשּוָטה,  ַהְּמִציאּות  ְּכֵתאּור  ִלְכאֹוָרה 
ּוַמּדּוַע ֵאיֶנּנּו ַמְצִהיִרים ָּכ ַאף ְּבֶיֶתר ִּבְרכֹות 
ַההֹוָדָאה ִּכי ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפָניו ִיְתָּבַר ֶׁשְּבא 

ָמזֹון אֹו ֶׁשְּבא ְׁשִתָּיה א נּוַכל ְלִהְתַקֵּים?

ַרק  זֹו  ְּבָרָכה  ַמְּטַרת  ֵאין  ִּכי  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
ַהּגּוף,  ֶׁשל  ַהַּתִּקיָנה  ְּפִעילּותֹו  ַעל  ְלהֹודֹות 
ְלַהָּכָרה  ֶׁשַּנִּגיַע  ְּכֵדי  ַאף  נֹוֲעָדה  ִהיא  ֶאָּלא 
ִקּיּום  ֶאְפָׁשרּות  ָּכל  ָלנּו  ֵאין  ִּכי  ְּפִניִמית 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִאְלָמֵלא ַחְסּדֹו ִיְתָּבַר ַהֻּמְרָעף 
ָעֵלינּו ְּבָכל ֶרַגע. ְלַמָּטָרה זֹו ֵאין ַּדי ַּבהֹוָדָאה, 
ֶאָּלא ֵיׁש צֶֹר ְלָפֵרׁש ְּבֶפה ָמֵלא ֶאת ָהֻעְבָּדה 
ֶרַגע,  ְּבָכל  מּוָחִׁשי  ְּבִסּכּון  ְנתּוִנים  ַחֵּיינּו  ִּכי 
ְוִאם ָחִליָלה ּתּוַסר ַהְׁשָּגָחתֹו ִיְתָּבַר ֵמִאָּתנּו 
ְּבַסָּכָנה  ַחֵּיינּו  ְנתּוִנים  ִיְהיּו  ִמָּיד  ְלֶרַגע,  ְולּו 

מּוָחִׁשית.

ְוַכּיֹוֵצא  ְׁשִתָּיה  ַּכֲאִכיָלה,  ִּבְפֻעּלֹות  ְוִהֵּנה, 
 ,ָּבֶהן, ֵאין ִנָּכר ֶחֶסד ֶזה ְּבֹאֶפן מּוָחִׁשי ָּכל ָּכ
ֶׁשֲהֵרי ָהָאָדם ָחׁש ִּכי הּוא נֹוֵטל ָּבֶהן ֵחֶלק, 
ְּכהֹוָלַכת ַהָּמזֹון ַלֶּפה ְוַהָּׂשָגתֹו. אּוָלם ְּפֻעַּלת 
ַהֵּמַעִים ִנְסֶּתֶרת ּוְמֻכָּסה ֵמִאָּתנּו, ְוָחְכָמה זֹו 
ְּגלּוָיה ַרק ְלָפָניו ִיְתָּבַר, ְוָאנּו ָאֵכן ַמֲאִמיִנים 
ֵמָהֵאיָבִרים  ֶאָחד  ִיָּסֵתם  אֹו  ִיָּפֵתַח  ִאם  ִּכי 
ַהְּפִניִמִּיים ְּבצּוָרה א ַּתִּקיָנה, ֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים 
ִרָּנה‘  (’ַלּבֶֹקר  ַאַחת  ָׁשָעה  ֲאִפּלוּ  ְלָפָניו  ַלֲעמֹד 

עמ‘ נב).

ִעְנְיֵני  ְּבָכל  ִהֵּנה  ִּכי  זֹאת,  ְלָבֵאר  ֵיׁש  עֹוד 
ָהעֹוָלם, ְּכַפְרָנָסה, ָחְכָמה ָועֹוד, ֵיׁש ֶהְבֵּדִלים 
ֵּבין ְּבֵני ָהָאָדם: ָהֶאָחד זֹוֶכה ָלֶהם ְּבִמָּדה ַרָּבה 
ְלַבֵּקׁש  ְוַתְפִקיֵדנּו  ְּפחּוָתה,  ְּבִמָּדה  ַוֲחֵברֹו 
ְּגדּוָׁשה.  ְּבִמָּדה   ְלָכ ֶׁשִּנְזֶּכה  ְּבִבְרכֹוֵתינּו 
אּוָלם ְּבִבְרַּכת ’ֲאֶׁשר ָיַצר‘ ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ַעל 
ֶעֶצם ַמהּות ַהַחִּיים ֲאֶׁשר ִנְּתָנה ְּבִמָּדה ָׁשָוה 
ְלָכל ְּבֵני ָהָאָדם, ְוַעל ֵּכן ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: ֲהא 
ְלַהְחיֹוֵתנוּ,  ָחֵפץ  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַאָּתה 
ַוֲהא  זֹאת,  ָּתִעיד  ַהַחִּיים  ְמִציאּות  ְוֶעֶצם 
’ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶני ִּכי ִאם ִיָּפֵתַח אֹו ִיָּסֵתם ִאי 
ֶאְפָׁשר ְלִהְתַקֵּים ְוַלֲעמֹוד ְלָפֶני‘ – ַרק ַאָּתה 
יֹוֵדַע ֶאת ַהִּסּכּוִנים ָהאֹוְרִבים ָלנּו ְּבָכל ֶרַגע, 

ְוַעל ֵּכן ְּבַוַּדאי ְּתַרְּפֵאנּו ּוְתַחֵּיינּו.

ְּבֶעֶצם  ִהיא  זֹו  ַהְצָהָרה  ִּכי  ֵאפֹוא  ִנְמָצא 
 ּוְלִפיָכ ַהַחִּיים,  ְוַעל  ַהְּבִריאּות  ַעל  ַּבָּקָׁשה 
ָאנּו חֹוְתִמים ֶאת ַהְּבָרָכה ִּבְלׁשֹון רֹוֵפא ’ָכל 
ָּבָׂשר‘, א ַעל ֵאיָבר ְּפלֹוִני אֹו ַאְלמֹוִני, ֶאָּלא 
ַעל ָּכל ָרָמ“ח ָהֵאיָבִרים ֶׁשֵהם ֻּכָּלם ְמַבְּטִאים 
ֶאת ְמִציאּות ַהַחִּיים (’ֶנֶפׁש ִׁשְמׁשֹון‘ ִסּדּור ַהְּתִפָּלה).

ְרפּוָאה ְלָכל ַהּגּוף
ִלְׁשֵני  ְּבִפינּו  ִמְתַחֶּלֶקת  ַהְּבָרָכה  ֲחִתיַמת 
”ּוַמְפִליא  ָּבָׂשר“,  ָכל  ”רֹוֵפא  ֲחָלִקים: 
ְלִפי  ֵּבֲארּו  ָהִראׁשֹוִנים  ַרּבֹוֵתינּו  ַלֲעׂשֹות“. 
 – ָּבָׂשר“  ָכל  ”רֹוֵפא  ְּדָבִרים:  ֶׁשל  ְּפׁשּוָטם 
ְרפּוַאת  ִהָּנּה  ֵמַהּגּוף  ַהְּפֹסֶלת  ְיִציַאת  ִּכי 
ָהָיה  יֹוֵצאת  ָהְיָתה  ֶׁשִאְלָמֵלא  ַהּגּוף,  ָּכל 
ֶעֶצם  ִּכי   – ַלֲעׂשֹות“  ”ּוַמְפִליא  ֶנֱחָלה,  ַהּגּוף 
ֶהָעׂשּוי  ַּבּגּוף  ְוַהַּמֲאָכל  ָהרּוַח  ִהְׁשַּתְּמרּות 
ֶׁשֵאין  ָּגדֹול  ֶּפֶלא  ֶזהּו  ַוֲחָלִלים,  ְנָקִבים  ֻּכּלֹו 

ָּכמֹוהּו, ּוִבְפָרט ֶׁשַהּגּוף ִהּנֹו ַּגְׁשִמי, ְוַהְּנָׁשָמה 
ָלׁשּוב  ֶרַגע  ְּבָכל  ְוׁשֹוֶאֶפת  רּוָחִנית  ִהָּנּה 
ִלְמקֹוָרּה ַהָּקדֹוׁש, ּוִמִּבְלֲעֵדי ְּדַבר ה‘ ָהְיָתה 
ִהיא ּפֹוַרַחת ִמָּיד (ַאּבּוִדְרַהם; טּור, ֵּבית יֹוֵסף ְוָרָמ“א 

או“ח ו).

ה ּוַפַעם ִהְזִּכירּו ִלְפֵני ָהַרִּבי ַּבַעל ’ֶׁשַפע  ַמֲעֹשֶ
ָאנּוׁש  חֹוֶלה  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ֶאת  ִמַּצאְנז  ַחִּיים‘ 
ִלְרפּוָאתֹו.  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל  ּוִבְּקׁשּו  ִמְּמקָֹרָביו 
ָּפַתח ָהַרִּבי ְוָאַמר: ”ֲחָכֵמינּו ִּתְּקנּו ַּבֲחִתיַמת 
ָכל  ’רֹוֵפא  ַהֶּׁשַבח:  ֶאת  ָיַצר‘  ’ֲאֶׁשר  ִּבְרַּכת 
ֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ּוַמהּו  ַלֲעׂשֹות‘,  ּוַמְפִליא  ָּבָׂשר 

ַהְּדָבִרים?

ֶׁשִּנְׁשַּבר  ְּכִלי  ֶׁשְּלַגֵּבי  ְּכִפי  ִּכי  ְלָבֵאר,  ְוֵיׁש 
ַהּכֹל ְמִביִנים ִּכי ֵאין ִמי ֶׁשֵּייִטיב ְלַתְּקנֹו יֹוֵתר 
ִּכי  ְלַהֲאִמין  ָעֵלינּו   ָּכ ֶׁשָעָׂשהוּ,  ֵמָהֻאָּמן 
ֶׁשהּוא  ִמִּמי  יֹוֵתר  טֹוב  ָּבָׂשר‘  ָכל  ’רֹוֵפא  ֵאין 
’ַמְפִליא ַלֲעׂשֹות‘ ְּבֶעֶצם ְּבִריַאת ּגּוף ָהָאָדם, 
ְוֵאָליו ִּבְלַבד ָעֵלינּו ְלַהְפנֹות ֶאת ַּבָּקׁשֹוֵתינּו“ 

(’ַלִּפיד ָהֵאׁש‘ ח“ב עמ‘ תרלא).

’ֲאֶׁשר ָיַצר‘ ְּבַכָּוָנה – ְסֻגָּלה ִלְרפּוָאה
ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנְׁשֵטיין ָזָצ“ל ָהָיה 
ִּבְרַּכת  ֲאִמיַרת  ִּכי  ְלַתְלִמיָדיו  לֹוַמר  נֹוֵהג 
’ֲאֶׁשר ָיַצר‘ ְּבַכָּוָנה ִמּתֹו ַהִּסּדּור ִהָּנּה ְסֻגָּלה 
ִלְרפּוָאה. ּוְכִפי ֶׁשָּכַתב ַּבַעל ֵסֶפר ַהִחּנּוךְ ַעל 
ֲאִני  תל): ”ְמֻקָּבל  (ִמְצָוה  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  אֹודֹות 
ְּבִבְרַּכת  ַהָּזִהיר  ָּכל  ִּכי  ה‘,  ִיְׁשְמֵרם  ֵמַרּבֹוַתי 
ַהָּמזֹון ְמזֹונֹוָתיו ְמצּוִיין לֹו ְּבָכבֹוד ָּכל ָיָמיו“, 
ִּבְרַּכת  ָהאֹוֵמר  ִּכי  הּוא  ַהְּדָבִרים  ְוַטַעם 
ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ְּבִלּבֹו  ַמְׁשִריׁש  ְּבַכָּוָנה,  ַהָּמזֹון 
 .ִיְתָּבַר ּבֹו  ְּתלּוִיים  ְמזֹונֹוָתיו  ִּכי  ְּבַהְׁשָּגָחה 
’ֲאֶׁשר  ִּבְרַּכת  ָהאֹוֵמר  ַאף  ִּכי  לֹוַמר  ֵיׁש   ְוָכ
ָיַצר‘ ְּבַכָּוָנה ַמְׁשִריׁש ְּבִלּבֹו ֶאת ָהֱאמּוָנה ִּכי 
 ּוִמּתֹו  ,ִיְתָּבַר ַּבה‘  ְּתלּוִיים  ּוְרפּוָאתֹו  ַחָּייו 
ָּכ ִיְזֶּכה ִלְרפּוָאה (’ְּתִפַּלת ַחָּנה‘ עמ‘ סו; ’ַחִּיים ָוֶחֶסד‘ 

עמ‘ יא).

ְּבֵני  ְוַעל  חֹוִלים  ַעל  ִנְׁשְמעּו  ַרּבֹות  ֵעֻדּיֹות 
ָיַצר‘  ’ֲאֶׁשר   ְלָבֵר ֶׁשִהְקִּפידּו  ִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם 
ֵהִעיד  ְלָמָׁשל   ָּכ ְׁשֵלָמה.  ִלְרפּוָאה  ְוָזכּו  זֹו 

ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְצָחק ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין ְׁשִליָט“א:

ְלִתְפָאָרה  ַהּפֹוֲעִלים  ַהּכֹוְלִלים  ִמן  ְּבַאַחד 
ִּבְבֵני ְּבַרק ָחָלה ְּבנֹו ַהָּקָטן ֶׁשל ֶאָחד ֵמֲחׁשּוֵבי 
ְּכֶׁשִהִּגיָעה  ָקָׁשה.  ְּבַמֲחָלה  ָהַאְבֵרִכים 
ַהָּללּו  ִהְתַאְּספּו  ָהַאְבֵרִכים  ְלָאְזֵני  ַהְּבׂשֹוָרה 
ְלִכּנּוס ִחּזּוק, ֶׁשְּבִסּיּומֹו ֶהְחִליטּו ְלַקֵּבל ַעל 
ְּבַכָּוָנה  ָיַצר‘  ’ֲאֶׁשר  ִּבְרַּכת  ֶאת   ְלָבֵר ַעְצָמם 

ִלְזכּות ְרפּוָאתֹו.

 ְּבֹאֶפן ִנִּסי, ְּכֶנֶגד ָּכל ַּתֲחִזּיֹות ָהרֹוְפִאים, ּתֹו
ִמַּמֲחָלתֹו,  ַלֲחלּוִטין  ַהֶּיֶלד  ִנְרָּפא  ָקָצר  ְזַמן 

ַוְּיִהי ְלֶפֶלא (’טּוְב ַיִּביעּו‘ ח“א עמ‘ ער).

ְוֵיׁש ְלהֹוִסיף ַעל ָּכ ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ֲחָז“ל (ְּבָרכֹות 
נג א) ִּכי: ”ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ֵמַהְּמָבֵרְך“, 

ַהְּבָרָכה,  ְסֻגַּלת  ִהיא  ְּגדֹוָלה  ּכֹה  ִאם  ִּכי 
ְסֻגַּלת  ִהיא  ְּגדֹוָלה  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל 
ְלַהָּצָלה  ַאֲחֶריָה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ַהַהְקָּפָדה 
ְוִלְׁשִמיָרה ִמָּכל ַרע. ְוֶרֶמז ֵיׁש ַלָּדָבר ִמְּלׁשֹון 
ַהָּכתּוב: ”ִּכי ֲאִני ה‘ רְֹפֶאךָ“ (ְׁשמֹות טו כו) – ’ִּכי 

ֲאִני‘ ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ָאֵמן‘ (’ִאְמֵרי ַאֲהרֹן‘).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה

ע טּתַ ה ם  ַמבּבָָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
הָּבִני ם

ו סִספפּפּ ם

ר ׂשָ רֹוֵפא ָכל ּבָ

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

- ג' -


