
ָרה י ׂשָ ת ַחּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֶהְסֵּפדֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ְלָׂשָרה
”ַוָּיבֹא ַאְבָרָהם ִלְסּפֹד ְלָׂשָרה ְוִלְבּכָֹתּה“ (כג ב)

”ֵמֵהיָכן ָּבא? ֵמַהר ַהּמֹוִרָּיה“ (ב“ר נַֹח ה).
ִּדְבֵרי  ִנְרְמזּו  ַהִּמְדָרׁש  ְּבִדְבֵרי  ִּכי  ַּפַצנֹוְבְסִקי  יֹוֵסף  ַרִּבי  ָּכַתב 

ֶהְסֵּפדֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ְלָׂשָרה:
ַהַּצִּדיק ָהֲאִמִּתי ֵאינֹו ִמְסַּתֵּפק ִּבְהיֹותֹו עֹוֵבד ה‘ ְּבַעְצמֹו, ֶאָּלא 
ִנְרָמז  ֶזה  ְיסֹוד  ְּבַדְרּכֹו.  ִלְצעֹד  ְיָלָדיו  ֶאת  ַאף   ְלַחֵּנ ַמְקִּפיד 
 – ּכֹחוֹ  ְּבָכל  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ”ָּכל  ב):  קיט  (ַׁשָּבת  ֲחָכִמים  ְּבַמֲאַמר 
ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן“; ”ּכֹחוֹ“ הּוא ִּכּנּוי ְלֶצֱאָצִאים [ְּכִפי 
ְוֵראִׁשית  ”ּכִֹחי  ג):  מט  (ְּבֵראִׁשית  ְּבנֹו  ְראּוֵבן  ֶאת  ַיֲעקֹב  ֶׁשִּכָּנה 
ִמְסַּתֵּפק  ֶׁשֵאינֹו  ֶׁשִּמי  ְּבַמֲאָמָרם,  ֲחָכִמים  ְוָרְמזּו  אֹוִני“]. 
ִּבְהיֹותֹו ”עֹוֶנה ָאֵמן“ ְּבַעְצמֹו, ֶאָּלא עֹוֶׂשה זֹאת ”ְּבָכל ּכֹחוֹ“, 
זֹוֶכה  ַּבה‘,  ְוִלְדּבֹק  ְלַהֲאִמין  ְיָלָדיו  ֶאת  ַאף  ֶׁשְּמַלֵּמד  ְּכלֹוַמר 

ְלַמְדֵרַגת ַצִּדיק ֶׁש:“ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן“. 
ֵאיזֹו  ַעל   – ָּבא“  ”ֵמֵהיָכן  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהִּמְדָרׁש  ַאף  ָרַמז   ְלָכ
 ָּכ ַעל   – ַהּמֹוִרָּיה“  ”ֵמַהר  ְּבֶהְסֵּפדֹו?  ַאְבָרָהם  ָעַמד  ְנֻקָּדה 
ָרה ֵהיִטיָבה ָּכל ָּכ ְלַחֵּנ ֶאת ְּבָנּה, ַעד ֶׁשְּלרֹב ֱאמּוָנתֹו  ֶׁשּׂשָ

ַהַּזָּכה מּוָכן ָהָיה ִלְפׁשֹט ַצּוָארוֹ ְלַמַען ִקּיּום ִמְצַות ה‘.
’ַּפְרֵּדס יֹוֵסף‘ 

ֱאִליֶעֶזר ִהְתַּפֵּלל ִמחּוץ ָלִעיר
ה‘  ַוּיֹאַמר  ַהָּמִים...;  ְּבֵאר  ֶאל  ָלִעיר  ִמחּוץ  ַהְּגַמִּלים   ַוַּיְבֵר”

ֱאקֵי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני ַהּיֹום...“ (כד יא-יב)
ְּבֵאר  ֶׁשל  ִמּקּוָמּה  ֶאת  ִלְכּתֹב  ַהּתֹוָרה  ִּדְקְּדָקה  ָמה  ְלֵׁשם 

ַהַּמִים?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַזְלָמן סֹורֹוְצִקין:

ְּכֵדי  ָלִעיר,  ִמחּוץ  ְמֻמֶּקֶמת  ָהְיָתה  ֶׁשַהְּבֵאר  ַהּתֹוָרה  ִצְּיָנה 
ְלִפי  ָהִעיר,   ְּבתֹו ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשֹּלא  ִנְזַהר  ֶׁשֱאִליֶעֶזר  ְלַלְּמֵדנּו 
ֶׁשָאַמר  ְּבמֶֹׁשה,  ֶׁשָּמִצינוּ  ּוְכִפי  ִּגּלּוִלים.  ְמֵלָאה  ֶׁשָהְיָתה 
ַּכַּפי  ֶאת  ֶאְפרֹׂש  ָהִעיר  ֶאת  ”ְּכֵצאִתי  כט):  ט  (ְׁשמֹות  ְלַפְרעֹה 
ֶאל ה‘“, ּוֵפְרׁשּו ֲחָכִמים (ַּתְנחּוָמא ּבֹא ה): ”ָלָּמה? ֶׁשָהְיָתה ֶאֶרץ 

ִמְצַרִים ְמֵלָאה ִּגּלּוִלים“.
’ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה‘ 

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

ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני ַאְבָרָהם“ (כד יב)
ְיסֹוד ָחׁשּוב ְּבִהְלכֹות ְּתִפָּלה ָקַבע ַרִּבי ְיהּוָדה ֶהָחִסיד:

 ְּבתֹו ְלַרּבֹו  אֹו  ְלָאִביו  ָּכבֹוד  ּתַֹאר  ְלַהְזִּכיר  ָלָאָדם  ָאסּור 
ְּתִפָּלתֹו, ֶאָּלא ָעָליו ְלַהְזִּכיָרם ִּבְׁשָמם ִּבְלַבד. ּוְכִפי ֶׁשָּמִצינוּ 
ֵאִלָּיהּו“,  ֱאֵקי  ה‘  ”ַאֵּיה  יד):  ב  ב  (ְמָלִכים  ֱאִליָׁשע  ֶׁשִהְתַּפֵּלל 

ִמְּבִלי ֶׁשִהְקִּדים ּתַֹאר ְלַרּבֹו.
ְלִפי ֶזה ָּתַמּה, ַמּדּוַע ִּכָּנה ֱאִליֶעֶזר ֶאת ַאְבָרָהם ִּבְתִפָּלתֹו: 

חֹוִרין  ִלְבֵני  ֶנֶאְמָרה  זֹו  ֶׁשֲהָלָכה  ּוֵבֵאר  ַאְבָרָהם“?  ”ֲאֹדִני 
ִּבְלַבד ְוא ַלֲעָבִדים. ְרָאָיה ִלְדָבָריו ֵהִביא ַרִּבי ְנַתְנֵאל ְפִריד 
ֶׁשַהִּסָּבה  ג)  ג  (ְּבָרכֹות  ַהְּירּוַׁשְלִמי  ִמִּדְבֵרי  אֹויַוַרׁש  ֶׁשל  ַרָּבּה 
ֶׁשֶעֶבד ָּפטּור ִמְּקִריַאת ְׁשַמע ִהיא ְלִפי ֶׁשאֹוְמִרים ָּבּה (ְּדָבִרים 
ד ו): ”ה‘ ֱאֵקינוּ ה‘ ֶאָחד“, ַוֲהֵרי ְלֶעֶבד ֵיׁש ָאדֹון ַאֵחר. ֲהֵרי 
ֶׁשַאף ְּבָעְמדֹו ִּבְתִפָּלה ְמֻׁשְעָּבד ָהֶעֶבד ַלֲאדֹונֹו, ְוַעל ֵּכן ָיכֹול 

הּוא ְלַהְקִּדים ָּבּה ּתַֹאר ִלְׁשמֹו.
’ֵסֶפר ֲחִסיִדים‘ תת; ’ְּפֵני ֵמִבין‘ 

ְּתִפַּלת ֶאְלָעָזר ִהְתַקְּבָלה ִּבְזכּות ַעְצמֹו
”ַוְיִהי הּוא ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר ְוִהֵּנה ִרְבָקה יֵֹצאת“ (כד טו)

ַמּדּוַע  ְלַדֵּבר‘,  ִּכָּלה  ֶטֶרם  ’ַוְּיִהי  ִלְכּתֹב:  ָהָיה  ַּדי  ִלְכאֹוָרה, 
נֹוְסָפה ַהִּמָּלה ”הּוא“?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִיְצָחק ֵאִלָּיהּו ַלְנּדֹא ַהַּמִּגיד ִמּוִיְלָנא:
ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (י ב) ָאְמרּו ֲחָכִמים: ”ָּכל ַהּתֹוֶלה [ֶאת ַקָּבַלת 
 ְּתִפָּלתֹו] ִּבְזכּות ֲאֵחִרים – ּתֹוִלין לֹו ִּבְזכּות ַעְצמֹו“. ְלִפיָכ
ֱאִליֶעֶזר ֶׁשָּתָלה ֶאת ַקָּבַלת ְּתִפָּלתֹו ִּבְזכּות ַאְבָרָהם, ַּכָּכתּוב 
ֲאֹדִני  ִעם  ֶחֶסד  ַוֲעֵׂשה  ַהּיֹום  ְלָפַני  ָנא  ”ַהְקֵרה  יב):  פס‘  (ְלֵעיל 
ַהּתֹוָרה:  ַמְדִּגיָׁשה   ְלִפיָכ ַעְצמֹו.  ִּבְזכּות  לֹו  ָּתלּו  ַאְבָרָהם“, 

”הּוא ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר ְוִהֵּנה ִרְבָקה יֵֹצאת“.
’ַּפְתֶׁשֶגן ַהָּדת‘ 

ֵאיָמַתי ֵיׁש ִלְכרַֹע ִּב‘ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה‘
ֲאֹדִני  ֱאקֵי  ה‘   ָּברּו ַוּיֹאֶמר  ַלה‘;  ַוִּיְׁשַּתחוּ  ָהִאיׁש  ”ַוִּיּקֹד 

ַאְבָרָהם“ (כד כו-כז)
ֲחָכִמים  ְלִדְבֵרי   ֶסֶמ ִמּוֹולֹוזִ‘ין  ַהָּנִצ“יב  ָלַמד  ֶזה  ִמָּפסּוק 
ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת  ַהְּכִריָעה  חֹוַבת  ֶׁשֶאת  א),  יב  (ְּבָרכֹות 
ֵאיָמַתי?  ַלה‘“  ”ַוִּיְׁשַּתחוּ   ;‘ָּברּו’ ֲאִמיַרת  ִּבְׁשַעת  ְלַקֵּים  ֵיׁש 

”ַוּיֹאֶמר [ַּבֲאִמיַרת] ָּברּו ה‘...“
’ַהֲעֵמק ָּדָבר‘

ה ְּתִפָּלה ַהָּבָאה ִמּתֹו ַמֲעֹשֶ
”ָאֹנִכי ַּבֶּדֶר ָנַחִני ה‘ ֵּבית ֲאֵחי ֲאֹדִני“ (כד כז)

ָּדַרׁש ַרִּבי ֲעִקיָבא יֹוֵסף ְׁשֶלִזיְנֶגר:
ֵנס.  לֹו  ֶׁשִּיְתַרֵחׁש  ְוִיְתַּפֵּלל  ְּבֵביתֹו  ָּבֵטל  ָהָאָדם  ֵיֵׁשב  ַּבל 
ִיְתַּפֵּלל   ָּכ  ּוִמּתֹו עֹוָלם,  ֶׁשל  ְּכִמְנָהגֹו  ִיְפַעל  ְּתִחָּלה  ֶאָּלא 
ָמִצינּו  ֶׁשֵּכן  ָיָדיו.  ְּבַמֲעֵׂשה  ַהְּבָרָכה  ֶׁשִּתְׁשֶרה  ִויַבֵּקׁש 
ה ְלִיְצָחק ְּבנֹו, ִהְקִּדים ְּתִחָּלה  ְּבַאְבָרָהם; ְּבבֹואֹו ְלַבֵּקׁש ִאּׁשָ
ַלח ֶאת ֱאִליֶעֶזר, ְוַכֲאֶׁשר ָהָיה  ִלְפעֹל ְּבֶדֶר ַהֶּטַבע ְּבָכ ֶׁשּׁשָ
לֹו  ְוִהְזַּדְּמָנה  ֱאִליֶעֶזר,  ִהְתַּפֵּלל  ֲאַזי  ִּבְׁשִליחּותֹו,  ֱאִליֶעֶזר 

ִרְבָקה ְּבֶדֶר ֵנס.
 –  “ַּבֶּדֶר ”ָאֹנִכי  ַּכֲאֶׁשר  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּכתּוב  ָרַמז  ֶזה  ִליסֹוד 

ְּכִמְנָהגֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲאַזי ָזִכיִתי ְל:“ָנַחִני ה‘“.
’ּתֹוַרת ְיִחיֵאל‘ 

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

ני ּפְ ם
 ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמי

”ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַוה‘ ֵּבַר ֶאת ַאְבָרָהם ַּבּכֹל“ (כד א)
”ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים“ – סֹוִפי ֵּתבֹות ’ָאֵמן‘. ְלַלֶּמְד ִּכי ֲעִנַּית 
ָאֵמן ַמֲאִריָכה ָיָמיו ֶׁשל ָאָדם, ְּכַמֲאַמר ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות מז 

א): ”ָּכל ַהַּמֲאִרי ְּבָאֵמן ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו“.
ֵלם‘ ְּבֵראִׁשית כד א ’ּתֹוְספֹות ַהּׁשָ

הֹוִסיף ְוָאַמר ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ָּדִוד ִיְצָחק ַאְייִזיק ַרִּבינֹוִביץ 
ִמְּסקֹאְלֶיע: 

ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשַהִׁשעּור  קצג)  סי‘  ְסֻעָּדה  (ִהְלכֹות  ָזרּוַע‘  ָה‘אֹור  ָּכַתב 
’ֵא- ֵּתבֹות:  ֲאִמיַרת  ְּכִׁשעּור  הּוא  ’ָאֵמן‘  ַּבֲעִנַּית   ְלַהֲאִרי

”ַמאי  ב):  קיט  (ַׁשָּבת  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ֶנֱאָמן‘,   ֶמֶל ל 
(ָׁשם  ַהּתֹוְספֹות  ַּבֲעֵלי  ְוהֹוִסיפֹו  ֶנֱאָמן“.   ֶמֶל ֵא-ל  ָאֵמן? 
ָאֵמן.  ֲעִנַּית  ִּבְׁשַעת  ֵאּלּו  ְּבֵתבֹות  ְלַהְרֵהר  ֶׁשֵּיׁש  א“ר)  ד“ה 
ֶׁשְּלָפֵנינּו: ”ָזֵקן  ַּבָּפסּוק  ִנְרָמז  ֶזה  ִעְנָין  ֶׁשַאף  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
 ְּבָכ  .(272) ֶנֱאָמן‘   ֶמֶל ’ֵא-ל  ְּבִגיַמְטִרָּיה:  ַּבָּיִמים“  ָּבא 
ָרְמָזה ַהּתֹוָרה ֶׁשֵּכיָון ֶׁשִהְקִּפיד ַאְבָרָהם ְלַהֲאִרי ְּב‘ָאֵמן‘ 
ֶנֱאָמן‘,   ֶמֶל ’ֵא-ל  הּוא  ֶׁשה‘  ָהְראּוָיה  ַּבַּכּוָָנה  ְוַלֲענֹוָתּה 

ְלִפיָכ ָזָכה ַלֲאִריכּות ָיִמים.
’ֶצַמח ָּדִוד‘ 

ָּכאן ַהָּמקֹום ְלַצֵּין ִּכי ַמֲאַמר ֲחָכִמים ַהַּמְבִטיַח ֲאִריכּות 
ַּבַּתְלמּוד  ַּגם  הּוָבא  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ַעל  ַלַּמְקִּפיד  ָיִמים 
ְירּוַׁשְלִמי (ְּבָרכֹות ח ח) ְּבתֹוֶסֶפת ֵּתָבה ַאַחת: ”ָהעֹוֶנה ָאֵמן 
זֹו  ַהְבָטָחה  ְוַאף  ְּבטֹוָבה“,  ּוְׁשנֹוָתיו  ָיָמיו  לֹו  ַמֲאִריִכין 
ְמֻרֶּמֶזת ְּבֶהְמֵׁש ַהָּפסּוק: ”ַוה‘ ֵּבַר ֶאת ַאְבָרָהם ַּבּכֹל“. 

ֲאִריכּות ָיִמים ְּכִׁשעּור ’ָאֵמן‘
ה ִּביהּוִדי ָיָקר, ֵמֲחִסיֵדי ַסאְטֶמר, ּוְׁשמֹו ַרִּבי ַחִּיים  ַמֲעֹשֶ
ִהיְרׁש ּגֹוְלְדֶּבְרֶּגר, ֲאֶׁשר ִהֵּדר ְּבאֶֹפן ְמֻיָחד ְּבִקּיּום ִמְצַות 
ְּבֵבית  ּבֶֹקר  ְּבָכל  ִמְתַעֵּכב  ָהָיה   ָּכ ְלֵׁשם  ָאֵמן.  ֲעִנַּית 
ַהִּמְנָין  ֶׁשִהְסַּתֵּים  ַעד  ֲאֻרּכֹות  ָׁשעֹות   ְלֶמֶׁש ַהְּכֶנֶסת 
ֲאֵמִנים  ַלֲענֹות  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי  ַׁשֲחִרית,  ִלְתִפַּלת  ָהַאֲחרֹון 
נֹוָסִפים ַאֲחֵרי ַהִּמְתַּפְּלִלים. ְּכמֹו ֵכן ָּתִמיד ָהָיה ַמֶּטה אֶֹזן 
ִלְסִביבֹוָתיו, ְוַכֲאֶׁשר ַרק ָהָיה ׁשֹוֵמַע ִמֶּמְרָחק ֶׁשִּמיֶׁשהּו 
עֹוֵמד ְלָבֵר ְּבָרָכה, ִמָּיד ָהָיה ָרץ ְוֶנֱעַמד ְּבָסמּו לֹו ְּכֵדי 

ַלֲענֹות ָאֵמן...
תש“ל  ִּבְׁשַנת  עֹוָלמֹו  ְלֵבית  ִנְפַטר  ִהיְרׁש  ַחִּיים  ַרִּבי 
ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ֶׁשֶּנֱחַׁשב  ִּגיל   – ָׁשִנים  צ“א  ֶּבן  ְּכֶׁשהּוא 
יֹוֵאל‘  ’ִּדְבֵרי  ַּבַעל  ַהָּגדֹול,  ַרּבֹו  ְנִדיָרה.  ָיִמים  ַלֲאִריכּות 
ִמַּסאְטֶמר, ִהְתַיֵחס ְלָכ ְּבֶהְסֵּפדֹו, ְוָכ ָאַמר: ְּדעּו ִּכי ַרִּבי 
ַחִּיים ִהיְרׁש ֶהֱאִרי ָיִמים, ִמְּפֵני ֶׁשִהְקִּפיד ְּבָכל ְמאֹודֹו 
ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן, ֶׁשַעל אֹודֹוֶתיָה ָאְמרּו ֲחָכִמים (ָׁשם): ”ָּכל 
ַהַּמֲאִרי ְּבָאֵמן ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו“, ּוְלִפי ֶׁשָאֵמן 
ְּבִגיַמְטִרָּיה צ“א, ָזָכה ְלַהֲאִרי ָיִמים ַעד ְׁשָנתֹו ַהִּתְׁשִעים 

ֵמֵעדּות ַהְּגַה“ח ַרִּבי ְיקּוִתיֵאל ִיְצָחק ְּבַרא ָאָב“ד ַנאַנאשְׁוַאַחת. 

ָרה י ׂשָ ת ַחּיֵ ָרׁשַ 305ּפָ תש"פ

”ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַוה‘ ֵּבַר ֶאת ַאְבָרָהם ַּבּכֹל“
ַלַּמְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ֻמְבָטִחים ַחִּיים ֲאֻרִּכים ְוטֹוִבים. 

ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים (ְירּוַׁשְלִמי ְּבָרכֹות ח ח): 
"ָהעֹוֶנה ָאֵמן ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו ְּבטֹוָבה". 

ַלַּמְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ֻמְבָטִחים ַחִּיים ֲאֻרִּכים ְוטֹוִבים.
ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים (ְירּוַׁשְלִמי ְּבָרכֹות ח ח): 

ְָּבטֹוָבה".  "ָהעֹוֶנה ָאֵמן ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו 
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ִמֶּזה  ַהְּמַׁשֵּמׁש  ְוִנְכָּבד  ְמֻבָּגר  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ַהַּמֲעֶׂשה,  ַּבַעל  ִמיֵדי  ֵאֵלינּו  ִנְׁשַלח  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהִּסּפּור 
ָׁשִנים ַרּבֹות ְּכָר“מ ְּבַאַחת ֵמַהְּיִׁשיבֹות ַהֲחׁשּובֹות ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש. ֲהֵרי הּוא ִלְפֵניֶכם ְּבִׁשּנּוֵיי ֲעִריָכה 

ִמְתַּבְּקִׁשים.
ֱאמּוִנים‘,  ’ְּבֵני  ַמְהֵּפַכת  ְּברֹאׁש  ָהעֹוְמִדים  ִלְכבֹוד 
ַאְלֵפי  ִרְבבֹות  ּוְמַחֶּזֶקת  עֹוָלם  ְזרֹועֹות  ַהחֹוֶבֶקת 
ִיְׂשָרֵאל ָּבָאֶרץ ּוַבְּתפּוצֹות ְּבאֹוָתּה ִמְצָוה ֲחׁשּוָבה 
ִמְצַות  ִמֶּמָּנה,  ה‘  ִלְפֵני  ָּגדֹול  ֵאין  ֲאֶׁשר  ִויָקָרה 

ֲעִנַּית ָאֵמן,
לֹום ְוַהְּבָרָכה, ַאַחר ְמבֹוא ַהּׁשָ

ֵמַהְּיִׁשיבֹות  ְּבַאַחת  ַּבּקֶֹדׁש  ְלַׁשֵּמׁש  ֶׁשָּזָכה  ְּכִמי 
ַהֲחׁשּובֹות ְּבֶמְרַּכז ָהָאֶרץ, ֲאִני זֹוֶכה ִמֶּזה ָׁשִנים 
ְוַהְּמבֶֹרֶכת  ַהֲחׁשּוָבה  ַּבְּפִעילּות  ְּבֵעיַני  ַלֲחזֹות 
ְלעֹוֵדד  ִמְׁשַּתֵּדל  ְוַאף  ַהּתֹוָרה,  ְּבֵהיְכֵלי  ֶׁשָּלֶכם 
ּוְלַחֵּזק ֶאת ַּתְלִמיַדי ֶׁשִּיְצָטְרפּו ַּגם ֵהם ְלִהָּמנֹות 
ֵּבין ַהַּצִּדיִקים ’ׁשֹוְמֵרי ֱאמּוִנים‘ ֲאֶׁשר ֻהְבְטחּו ִּכי 

ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן ִיָּפְתחּו ִּבְפֵניֶהם.
ַיֲחִסית,  ְמֻבָּגר  ְּבִגיל  ְלִהְתַחֵּזק,  ָזִכיִתי  ֲאִני  ַאף 
ְּפִעילּוְתֶכם  ְּבִעְקבֹות  ַרָּבה,  ִמְצָוה  ְּבַהאי 
ַהְּמבֶֹרֶכת ֲאֶׁשר ְיסֹודֹוֶתיָה ְנטּוִעים ְּבַהְרֵרי קֶֹדׁש, 
ְּכִפי ֶׁשַאֶּתם ַמְרִּבים ְלָהִביא ָּבֲעלֹוִנים ַהּיֹוְצִאים 
ַאַּגב   ִּכְבֶדֶר ֲאֶׁשר  ָׁשבּוַע,  ִמֵּדי  ֶיְדֶכם  ַעל  ָלאֹור 
ָחׁשּוב ִלי ְלַצֵּין ַעד ַּכָּמה ַרָּבה ְּתרּוָמָתם ְלרֹוֵמם 
ְּבָכל  ִּבְפָרט  ָאֵמן  ְוֶׁשל  ִּבְכָלל  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ַקְרָנּה 

ֲאָתר ַוֲאָתר.
ְּבמֹוֶרֶׁשת  ָעמֹק  ּכֹה  ַהֻּמְׁשֶרֶׁשת  ְּפִעילּות 
ַּבְּלָבבֹות.  ְׁשִביָתה  ֶׁשִּתְקֶנה  סֹוָפּה  ֱאמּוָנֵתנּו, 
ְלִפיָכ ֵאין ָּכל ֶּפֶלא ְּבָכ ֶׁשִהיא ָזְכָתה ְּבַחְסֵדי ה‘ 
ּוְלִחּבּור  ַהּתֹוָרה,  ְּבעֹוַלם  ַּכִּביָרה  ּכֹה  ְלַהְצָלָחה 
ּכֹה ָעמֹק ְלֶנֶפׁש ָּכל ְיהּוִדי, ּוִבְפָרט ְצִעיֵרי ַהּצֹאן 

ּוַבחּוֵרי ַהֶחֶמד. ּכֹה ֶלָחי.
ְלַסֵּפר  ְלַהְקִּדים  ְּכֵדי  ִמְכָּתִבי  ֶאת  ִנַּצְלִּתי 
ַהְּמֻיֶחֶדת,  ְּפִעילּוְתֶכם  ַעל  ּוְלַחֶּזְקֶכם  ְּבִׁשְבֲחֶכם 
ִסּפּור  הּוא  ְלכֹוְתבֹו  אֹוִתי  ֶׁשֵהִביא  ַהָּדָבר  אּוָלם 
ִמְׁשַּפְחִּתי,  ְּבֶקֶרב  ָלַאֲחרֹוָנה  ֶׁשִהְתַרֵחׁש  ִאיִׁשי 
ְוִאְלָמֵלא ָהִייִתי רֹוֶאה ְּבִפְרסּומֹו ּתֹוֶעֶלת ִלְכַלל 

ִיְׂשָרֵאל, א ָהִייִתי ִנְדָרׁש ְלַפְרְסמֹו.
ִזַּכִני ה‘ ִיְתָּבַר ַּבֲחָסָדיו ְּבִמְׁשָּפָחה ְּברּוָכה ְוַאף 
ִהְגִּדיל ַחְסּדֹו ָעַלי ַּכֲאֶׁשר ִלְפֵני ַּכָּמה ָׁשִנים ָזִכיִתי 
ֶאת  ְּבָכבֹוד  אִתי  ִהּׂשֵ ַּכֲאֶׁשר  ַהֻּמְגָמר  ַעל   ְלָבֵר

ְּבִני ָהַאֲחרֹון.
יא  ַּבד ְּבַבד ִהְתִחילּו ְיָלַדי ַהְּגדֹוִלים ַאף ֵהם ְלַהּׂשִ
ֶאת ֶצֱאָצֵאיֶהם ֶׁשִּיְחיּו. ָּכ, ְּבַרֲחֵמי ה‘ ּוַבֲחָסָדיו 
ְּבִׂשְמָחָתם  ר  ְמֻאּׁשָ ְּכָסב  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ָזִכיִתי  ְּכָבר 
ֶׁשל ַּכָּמה ִמְּנָכַדי. ֵאין ְלָתֵאר ֶאת ּגֶֹדל ַההֹוָדָאה 
ֶׁשָחׁש ֲאִני ְּכַלֵּפי ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ְּבָכל ֵעת ֶׁשֲאִני 

זֹוֶכה ְלַלּוֹות ֶאת ֶאָחד ִמֶּצֱאָצַאי ַלֻחָּפה.
ְּברֹאׁש חֶֹדׁש ִניָסן ָהַאֲחרֹון, ַׂשְמִּתי ְלֶפַתע ֵלב, ִּכי 
ה ָהעֹוְמִדים ְּבִגיל  ְּבֶקֶרב ְנָכַדי ַהִּנְפָלִאים ֵיׁש ִׁשּׁשָ
ַּכִּבּטּוי  ַהִּגיל‘,  ֶאת  ’ָעְברּו  ְּכָבר  ֶחְלָקם  ִׁשּדּוִכים, 
גּור ְּבִפי ֶהָהמֹון, ְוֶטֶרם ָזכּו ִלְמצֹא ֶאת ִזּוּוָגם. ַהּׁשָ
 ,ּוְלִפיָכ ְמנּוָחִתי,  ֶאת  ִּבְמַעט  טֹוֵרד  ַהָּדָבר 
ָל“ה  ַהּׁשְ ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ְּדִהּלּוָלא  יֹוָמא  ְּבִהְתָקֵרב 
 ִחּנּו ַעל  ַהּנֹוַדַעת  ַהְּתִפָּלה  ְמַחֵּבר  ַהָּקדֹוׁש, 
ָקְדׁשֹו  ְלִצּיּון  ִלְנסֹעַ  ַרְעיֹון  ְּבָיַדי  ָעָלה  ַהָּבִנים, 
ָׁשם  ּוְלַהְעִּתיר  ְּדִהּלּוָלא  ְּביֹוָמא  ֶׁשִּבְטֶבְרָיה 

ִּבְתִפָּלה ִליׁשּוַעת ֶצֱאָצַאי.
ְלַהָּסָעה  ִנְרַׁשְמִּתי  ֲאָתר  ַעל  ְועֹוֶׂשה‘.  ’אֹוֵמר 
ּוְבָבְקרֹו  ַלָּמקֹום,  ִלְנסֹעַ  ֶׁשִהְתַעְּתָדה  ְמֻאְרֶּגֶנת 
ְּדִהּלּוָלא  ְּכיֹוָמא  ַהּנֹוָדע  ְּבִניָסן  י“א  יֹום  ֶׁשל 
ָהאֹוטֹוּבּוס   ְּבתֹו ַעְצִמי  ָמָצאִתי  ָל“ה,  ַהּׁשְ ֶׁשל 

ָהעֹוֶׂשה ֶאת ַּדְרּכֹו ּבֹוֲאָכה ְטֶבְרָיה.

ְלַהְרֵהר.  ְזַמן  ְּבָיַדי  הֹוִתיָרה  ָהֲאֻרָּכה,   ַהֶּדֶר
ְיׁשּוַעת  ְלַמַען  ִלְפעֹל  אּוַכל  עֹוד  ֵּכיַצד  ָחַׁשְבִּתי 
ֶהְחַלְטִּתי  ַרְעיֹון;  ְּבִלִּבי  ָעָלה  ּוְלֶפַתע  ֶצֱאָצַאי, 
ְּכָבר  ְלהֹוִסיף ִחּזּוק ָּבִעְנָין ֶׁשּבֹו ֲאִני ַמְקִּפיד ִמּׁשֶ
ַהְקָּפָדִתי  ּוִמְּלַבד  ָאֵמן.  ֲעִנַּית  ְּבִמְצַות  ַהָּיִמים, 
ֲאֵחִרים,  ֶׁשל  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ַאַחר  ַלֲענֹוָתּה 
ֶחְלֵקי  ִּבְׁשַאר  ַאף  ַּבֲעִנָּיָתּה  יֹוֵתר  ְלִהְתַחֵּזק 
ַהּיֹום, ַעל ְּכַלל ַהְּבָרכֹות. ְּכָבר ְּבַמֲהַל ַהְּנִסיָעה 
ִהְסַּפְקִּתי ִלְׁשמַֹע ַּכָּמה ְּבָרכֹות ְוַלֲענֹות ַאֲחֵריֶהן, 

ְוַאף ְלַזּכֹות ֲאֵחִרים ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹוַתי.
ַעם  ְּברֹב  ָאַמְרִּתי  ַהָּקדֹוׁש  ַלִּצּיּון  ְּכֶׁשִהַּגְענּו 
ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ָל“ה,  ַהּׁשְ ְּתִפַּלת  ֶאת  ֶרֶגׁש  ּוְברֹב 
ֵסֶפר  ֶאת  ָּפַתְחִּתי  ְצָדִדי,  ַסְפָסל  ַעל  ְבִּתי  ִהְתַיּׁשַ
ֶאת  ִלְקרֹא  ְוִהְתַחְלִּתי  ְּבַאְקָרִאּיּות  ַהְּתִהִּלים 
ַהֶּפֶרק  ֶּפֶלא,  ֶזה  ּוְרֵאה  ְלָפַני.  ֶׁשָרִאיִתי  ַהֶּפֶרק 
מ“א  ִמֶּפֶרק  ַאֵחר  א  ָהָיה  ְלָפַני  ֶׁשִּנְפַּתח 
ִיְׂשָרֵאל  ֱאֵקי  ה‘   ָּברּו” ַּבָּפסּוק:  ַהִּמְסַּתֵּים 

ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן“.
ַמִים  ִהְתַּפַעְלִּתי ֵמֻעְבָּדה זֹו. ָרִאיִתי ְּבָכ אֹות ִמּׁשָ
ִּכי ָּבַחְרִּתי ְלִהְתַחֵּזק ַּבָּדָבר ַהָּנכֹון ְּביֹוֵתר, אּוָלם 
ִהְמַׁשְכִּתי  ַּכֲאֶׁשר   ;ְּבָכ ִהְסַּתֵּכם  א  ַהֶּפֶלא 
ִּכי  ֵלב  ַׂשְמִּתי  ומ“ג,  מ“ב   – ַהָּבִאים  ַלְּפָרִקים 
”הֹוִחיִלי  ַהָּפסּוק  מֹוִפיַע  ַיַחד  ַּגם  ִּבְׁשֵניֶהם 
ֵלאִקים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנוּ ְיׁשּועֹת ָּפַני“ א ָּפחֹות 
לֹוׁש ְּפָעִמים [ְּכִמְנַין אֹוִתּיֹות ’ָאֵמן‘]. ָרִאיִתי  ִמּׁשָ
 – ֵלאִקים“  ”הֹוִחִלי  ַהְבָטָחה:  ֵמֵעין   ְּבָכ

ִליׁשּוָעה, ”ִּכי עֹוד אֹוֶדּנוּ“ – ְּכֶׁשּזֹו ָּתבֹא.
ַא ַהֻּמְפָלא ִמּכֹל ּדֹוֵרׁש ְמַעט ֶחְׁשּבֹון: ”ִּכי עֹוד 
ְוֵכן:  ’ָאֵמן‘,  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי  אֹוֶדּנוּ“ – 
”אֹוֶדּנוּ ְיׁשּועֹת ָּפַני“ – ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ִנְרֶמֶזת  ’ָאֵמן‘  ֶׁשֲעִנַּית  ֵאפֹוא  ִנְמָצא  ’ָאֵמן‘. 
ֶזה  ָּפסּוק  ֶׁשָּכָאמּור  ּוְלִפי  ַּפֲעַמִים.  ֶזה  ְּבָפסּוק 
ִנְכָּפל ָׁשלֹוׁש, ֲהֵרי ֶׁשָאֵמן ִנְרֶמֶזת ָּכאן א ָּפחֹות 
ֶרֶמז   ְּבָכ ָהֵאין   – ַאֶּתם  ִאְמרּו  ְּפָעִמים.  ׁש  ִמּׁשֵ
ֵׁשֶׁשת  ְלַמַען  זֹו  ְּבִהְתַחְּזקּות  רֹוֶצה  ה‘  ִּכי  ָּברּור 

ֶצֱאָצַאי ֶׁשִּבַּקְׁשִּתי ַּבֲעבּוָרם?!
ֶהָאָרה   ְּבָכ ָרִאיִתי  ְּבגּוִפי;  ָחְלָפה  ְרָעָדה 
ּוָברּור:  ַחד  ֶמֶסר  ִקַּבְלִּתי  ִּכְבָיכֹול  ַמִים,  ִמּׁשָ
ִחּזּוק  ְלהֹוִסיף  ָאֵמן,  ַּבֲעִנַּית  ְלִהְתַחֵּזק  ֶהְחַלְטָּת 
ַעל ִחּזּוק? ֻמְבָטח ְל: ”ִּכי עֹוד אֹוֶדּנוּ ְיׁשּועֹת...“ 

ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש.
ּפֹוֶׁשֶטת  רַֹגע  ְּכֶׁשְּתחּוַׁשת  ִמְּטֶבְרָיה  ָחַזְרִּתי 
ַעד   ,ָּכ ָּכל  ֶּבֱאמּוָנה  ִהְתַחַּזְקִּתי  ֵאיָבַרי.  ְּבָכל 
ְּבָקרֹוב  ִהֵּנה  ִּכי  ְוָגמּור  ָמנּוי  ָהָיה  ְּכָבר  ֶׁשְּבִלִּבי 
ֶצֱאָצַאי  ֵׁשֶׁשת  ָּכל  ֶׁשל  ְּבִׂשְמָחָתם  ֶאֱחֶזה  ַמָּמׁש 
ַהַּמְמִּתיִנים ִליׁשּוָעה. ֶּבֱאמּוָנה זֹו ִחַּזְקִּתי ַאף ֶאת 

הֹוֵריֶהם, ְוָאֵכן...
ָּבֶזה  ַהָּללּו  ִהְתָאְרסּו  ָהַאֲחרֹון  ַהַּקִיץ   ְּבֶמֶׁש
ָנה ִהְתָאֵרס ָהַאֲחרֹון  ַאַחר ֶזה, ּוְבֶעֶרב רֹאׁש ַהּׁשָ

ֶׁשֵּביֵניֶהם, ְּבָׁשָעה טֹוָבה ּוֻמְצַלַחת.
ִלִּבי ָמֵלא ְּבתֹוָדה ְלִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ֲאֶׁשר ִהְנַחִני 
ְּבֶדֶר ֱאֶמת ְוִכּוֵן ֶאת ַהְּיׁשּוָעה ְּבאֶֹפן ּכֹה ְמֻיָחד, 
ִהְתַחְלִּתי  ֶׁשִּבְזכּוְתֶכם  ַעל  ֱאמּוִנים‘  ’ְּבֵני  ְוָלֶכם 

ְלִהְתַחֵּזק ְּבִמְצָוה זֹו.
ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּתְתָּבְרכּו ְּבָכל ִמיֵלי ְּדֵמיָטב, ּוְבָקרֹוב 

ִנְזֶּכה ֶׁשְּיַמֵּלא ְּכבֹודֹו ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן.
”ַמָּזל טֹוב, ַמָּזל טֹוב“.

ָמה ַאִּדיר ִׁשְמ ְּבָכל ָהָאֶרץ
ּבֹוֵרא  ֶאת  ְמַכִּנים  ָאנּו  ֶׁשּבֹו  נֹוָסף  ּתַֹאר 
הּוא:  ְוַהֵּמִטיב,  ַהּטֹוב  ְּבִבְרַּכת  ָהעֹוָלם 
ְלׁשֹון  ַעל  ְמֻבָּסס  ֶזה  ּתַֹאר  ’ַאִּדיר‘. 
ָמה  ֲאדֵֹנינוּ  ”ה‘  ב):  ח  (ְּתִהִּלים  ַהָּכתּוב 
ֶׁשַּמְׁשָמעּותֹו,  ָהָאֶרץ“,  ְּבָכל   ִׁשְמ ַאִּדיר 
ֶׁשּכֹחֹו ַהָּגדֹול ֶׁשל ה‘ ִנְגֶלה ְּבָכל ָהָאֶרץ: 
ַּבָּים  ְוַאף  ָאָדם,  ְּבֵני  ִיּשּׁוב  ִּבְמקֹומֹות 

ּוַבִּמְדָּבר (ַאּבּוִדְרַהם ֶּפֶרק ל; ָרָד“ק ְּתִהִּלים ָׁשם).
קֹוְדִמים,  ְּבַמֲאָמִרים  ֶׁשִהְתָּבֵאר  ְּכִפי 
ֻסְּדרּו  זֹו  ִּבְבָרָכה  ַהֶּנֱאָמִרים  ַהְּתָאִרים 
ַאף  ְלַמְדֵרָגה.  ִמַּמְדֵרָגה  עֹוֶלה  ְּבֵסֶדר 
ִמּתַֹאר  ּוִמְתַעֶּלה  ִנְגָזר  ’ַאִּדיר‘,  ּתַֹאר 
ִּכּנּוי  הּוא   ‘ֶמֶל’ לֹו;  ַהּקֹוֵדם   ‘ֶמֶל’
ִלְפעֹל  ְוַהְּיכֶֹלת  ִליָטה  ַהּׁשְ ֶׁשְּבָידֹו  ְלִמי 
ְּבַדְרַּגת  ֱהיֹותֹו  ִמּתֶֹקף  ְנִתיָניו,  ְלטֹוַבת 
’ַאִּדיר‘  אּוָלם  ֲעֵליֶהם.  ְוַׁשִּליט  ְמֻמֶּנה 
ַרק  נֹוַבַעת  ֶׁשֵאיָנּה  ִלְׁשִליָטה  ִּכּנּוי  הּוא 
ִמּתֶֹקף ֱהיֹות ַהּשֹׁוֵלט ַּבַעל ַּדְרָּגה ְּגבֹוָהה 
ּכֹחַ  ְּבָידֹו  ֶׁשֵּיׁש   ִמָּכ ֶאָּלא  ֵמַהִּנְׁשָלט, 
ְּכָלל  ּבֹו  ֲאִחיָזה  ְלִנְׁשָלט  ֶׁשֵאין  ָחָזק 
(ְרֵאה ַרִׁש“י ְּתִהִּלים ח ב), ּוְבכֹחַ ֶזה הּוא ָיכֹול 

ַלֲעׂשֹות ַּבִּנְׁשָלט ִּכְרצֹונֹו.
ֶׁשל  ִׁשיָרתֹו  ִּכי  ֶנֱאָמר  ִׁשיָרה  ְּבֶפֶרק 
ד): ”ִמּקֹלֹות  צג  (ְּתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ִהיא  ַהָּים 
ַאִּדיר   – ָים  ִמְׁשְּבֵרי  ַאִּדיִרים  ַרִּבים  ַמִים 
ִּבְתכּוַנת  ִנְתּבֹוֵנן  ִאם  ְוָאֵכן,  ה‘“.  ַּבָּמרֹום 
ְּבַמְׁשָמעּות  ֲהָבָנה  ְלַקֵּבל  נּוַכל  ַהַּמִים, 
ּתַֹאר ’ַאִּדיר‘ ֶׁשאֹותֹו ָאנּו ְמַיֲחִסים ַלּבֹוֵרא 
ִיְתָּבַר; ַלַּמִים ֵיׁש ּכֹחַ ֶהֶרס ָעצּום ֶׁשָּיכֹול 
ָהֲאָדָמה.  ְּפֵני  ַעל  ֵחֶפץ  ָּכל  ְלַהְׁשִמיד 
ַּכֲאֶׁשר נֹוֵתן ָלֶהם ַהּבֹוֵרא ְרׁשּות ִלְׁשטֹף 
ּוְכִפי  ַּבַּמּבּול,  ֶׁשָהָיה  ְּכִפי   – ָהעֹוָלם  ֶאת 
ַהָּדָבר  ְּכֻדְגַמת  ִנְׁשַמע  ְלַפַעם  ֶׁשִּמַּפַעם 
ִּבְזַמֵּננּו – ֵאין ָּדָבר ֶׁשּיּוַכל ַלֲעמֹד ִּבְפֵניֶהם, 
ִלְׁשטֹף  ְיכֹוִלים  ֵהם  ְספּוִרים  ּוִבְרָגִעים 
ִעם  ֲעצּומֹות.  ֶאֶרץ  ֶחְלקֹות  ּוְלַהְחִריב 
ָּכל זֹאת, ְּבָיִמים ְּכִתּקּוָנם עֹוֵצר ַהָּקדֹוׁש 
ַּבֲעבּוֵרנּו  ֵסֶמל  ְוֶזהּו  ַּבֲעָדם,  הּוא   ָּברּו
ֶׁשַאף   ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ֶׁשל  ָהַאִּדיר  ְלכֹחוֹ 
ּוְכִפי  ׁשֹוֵלט.  הּוא  ָהַאִּדיִרים  ַּבַּמִים 
ֶׁשהֹוִכיַח ַהָּנִביא ֶאת ִיְׂשָרֵאל (ִיְרְמָיהּו ה כב): 
”ַהאֹוִתי א ִתיָראּו ְנֻאם ה‘ ִאם ִמָּפַני א 
ָתִחילּו ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי חֹול ְּגבּול ַלָּים ָחק 
עֹוָלם ְוא ַיַעְבֶרְנהוּ ַוִּיְתָּגֲעׁשּו ְוא יּוָכלּו 
’ְּכַנף ְרָנִנים‘  ְוָהמּו ַגָּליו ְוא ַיַעְבֻרְנהוּ“ (ְרֵאה 

ַעל ֶּפֶרק ִׁשיָרה).

ְלִהְתָּפֵרׁש  ָיכֹול  ’ַאִּדיר‘  ַהּתַֹאר  ְּבנֹוָסף 
ה)  ג  ְנֶחְמָיה  ַרִׁש“י  (ְרֵאה  ְל‘ָעִׁשיר‘  ְּכִכּנּוי 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאת   ָּכ ָאנּו  ּוְמַכִּנים 
ָאנּו  ֶׁשּתֹוִלים  ְלַהְצִהיר  ְּכֵדי  זֹו,  ִּבְבָרָכה 
ֶׁשְּיַסֵּפק  הּוא   ָּברּו ַּבָּקדֹוׁש  ְיָהֵבנּו  ֶאת 
ָעִׁשיר  הּוא  ָהָיה  ִּכְבָיכֹול  ַמֲחסֹוֵרנּו,  ָּכל 
ַעל  מֶֹׁשה‘  (’ִמְׁשַנת  ִנְדֶלה  ִּבְלִּתי  ָממֹון  ַּבַעל 

הגש“פ עמ‘ קננ). 

ֵּבן ’ּבֹוְרֵאנּו‘ ְל‘יֹוְצֵרנּו‘
’ּבֹוְרֵאנּו‘  ָבִחים  ַהּׁשְ ַמְׁשָמעּות  ִלְכאֹוָרה, 
ְּב‘ַמֵּטה  אּוָלם  ָׁשָוה,  ִהיא  ְו‘יֹוְצֵרנוּ‘ 
ֶׁשֵּיׁש  ֵּבֵאר  שלא)  ָהֲעבֹוָדה  (ַעּמּוד  מֶֹׁשה‘ 
ִמְתַיֵחס  ’ְּבִריָאה‘  ָלׁשֹון  ֵּביֵניֶהם:  ִחּלּוק 

ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשהּוא  ֶׁשָּבָאָדם  ָהרּוָחִני  ַלֵחֶלק 
ְוַהְּנָׁשָמה, ְוָלׁשֹון ’ְיִציָרה‘ ִמְתַיֵחס ַלֵחֶלק 
ִּבְבִריַאת  ֶׁשָּמִצינוּ  ּוְכִפי  ֶׁשּבֹו.  ַהַּגְׁשִמי 
ַהֵחֶלק  ַעל  ֶנֱאָמר  ֶׁשִּבְתִחָּלה  ָהעֹוָלם, 
ָהרּוָחִני (ְּבֵראִׁשית א כז): ”ַוִּיְבָרא ֱאקִים ֶאת 
ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו“, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ַעל ַהֵחֶלק 
ֶאת  ֱאִהים  ה‘  ”ַוִּייֶצר  ז):  ב  (ָׁשם  ַהַּגְׁשִמי 

ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה“.

מֶֹׁשה‘,  ַה‘ַּמֵּטה  ֶׁשל  ַרּבֹו  אּוָלם 
ִיְצָחק  ַרִּבי  ֶׁשָאִביו  ֵהִביא  ַהַּמַהְרשָׁ“ל, 
 א ָהָיה אֹוֵמר ’ּבֹוְרֵאנּו‘, ֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש ְלָכ
ּוֵבֵאר  ’יֹוְצֵרנּו‘.  ֶׁשל  ַמְׁשָמעּות  אֹוָתּה 
ֵּביֵניֶהם  ְלַחֵּלק  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשַאף  ַהַּמַהְרשָׁ“ל, 
ַעל  ַמְתִאיָמה  ’ְּבִריָאה‘  ֶׁשָּלׁשֹון  ָּכָאמּור, 
ַעל  ִו‘יִציָרה‘  ְוַהְּנָׁשָמה  ַהֶּנֶפׁש  ְּבִריַאת 
ַהּגּוף ַהָחְמִרי, ִמָּכל ָמקֹום ֵּכיָון ֶׁשִּבְרַּכת 
ַהָּמזֹון ִנְתְקָנה ַעל ְׂשִביַעת ַהּגּוף ַהָחְמִרי, 
’ְיִציָרה‘  ָלׁשֹון  ָּבּה  לֹוַמר  יֹוֵתר  ָראּוי 
(ׁשּו“ת  ַהָחְמִרי  ַהּגּוף  ְּכַלֵּפי  ַהְּמֻכּוֶֶנת 

ַמַהְרַׁש“ל סד).

’ּבֹוְרֵאנּו‘ ִלְפֵני ’יֹוְצֵרנּו‘
ָבִחים:  ִלְכאֹוָרה ֵיׁש ְלָהִבין ֶאת ֵסֶדר ַהּׁשְ
ַאִּדיֵרנוּ,  ַמְלֵּכנּו,  ָאִבינּו,  ”ָהֵא-ל, 
ּבֹוְרֵאנּו...“ ֲהא ַּכֲאֶׁשר נֹוַלד ָהָאָדם ֵאין 
ַהּבֹוֵרא  ִּבְמִציאּות  ְמאּוָמה  ֵמִבין  הּוא 
ְקָצת  ֶׁשָּגַדל  ַאַחר  ְוַרק  ּוְבַגְדלּותֹו, 
ְוָלַדַעת  ִרּבֹונוֹ,  ֶאת  ְלַהִּכיר  הּוא  ַמְתִחיל 
ֵּכן  ְוִאם  ַאִּדיֵרנוּ“  ַמְלֵּכנּו  ”ָאִבינּו  ֶׁשהּוא 
ָהָיה ָראּוי ְלַהְקִּדים ֶאת ַהּתַֹאר ’ּבֹוְרֵאנּו‘ 

ְלָכל ַהְּתָאִרים ָהֲאֵחִרים?

חֹוְטִאים  ַּכֲאֶׁשר  ַהִחידָ“א:  זֹאת  ֵּבֵאר 
ְוִנְמָסִרים   ָּכ ַעל  ֵהם  ֶנֱעָנִׁשים  ִיְׂשָרֵאל, 
ְמַרֵחם  ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם  אֹוְיֵביֶהם.  ְּבַיד 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ִיְׂשָרֵאל ּוַמִּציָלם 
ְּבָיד  זֹו  ַהָּצָלה  ַנֲעֵׂשית  אֹוְיֵביֶהם,  ִמָּיד 
ִּכְבִרָּיה  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַּנֲעִׂשים  ַעד  ֲחָזָקה 
ֶׁשַעל  ְלָפֵרׁש  ֶאְפָׁשר  ֶזה  ְלִפי  ֲחָדָׁשה. 
ְוַעל  ָּכאן.  ְמַכּוְִנים  ָאנּו  זֹו  ’ְּבִריָאה‘ 
ָאנּו  ֶׁשְּתִחָּלה  הּוא,  ַהְּדָבִרים  ֵסֶדר  ֵּכן 
ַאִּדיֵרנוּ‘,  ַמְלֵּכנּו  ָאִבינּו  ’ָהֵא-ל  אֹוְמִרים 
ְּכלֹוַמר, ֶׁשִאם ִנְתַנֵהג ָּכָראּוי ְוא ֶנְחָטא 
ָאִבינּו  ֶׁשהּוא   – הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֲאַזי 
ּוַמְלֵּכנּו – ִיֵּתן ְּבָיֵדינּו ּכֹחַ [’ַאִּדיֵרנוּ‘] ְּכֵדי 
ַאף  אּוָלם  ָהאֹוְיִבים.  ְּבַיד  ִנָּמֵסר  ֶׁשֹּלא 
ִאם ָחִליָלה ָחָטאנּו, ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ִמֶּמּנּו 
הּוא  ִיְהֶיה  ִּבְתׁשּוָבה  ְבנּו  ֶׁשּׁשַ ֶׁשְּלַאַחר 
אֹוָתנּו  ַיֲעֶׂשה  ְּכלֹוַמר:  ּגֹוֲאֵלנּו‘,  ’ּבֹוְרֵאנּו, 
(הגש“פ  ֶׁשִּיְגָאֵלנּו  ְּבָׁשָעה  ֲחָדָׁשה  ִּכְבִרָּיה 

’ִׂשְמַחת ָהֶרֶגל‘ עמ‘ עח). 

’ּבֹוְרֵאנּו‘  ֵּבין  ַמְפִסיִקים  ֶׁשָאנּו  ַהִּסָּבה 
ְל‘יֹוְצֵרנוּ‘ ְּבֵתַבת ’ּגֹוֲאֵלנּו‘, ַאף ֶׁש‘ְּבִריָאה‘ 
ְּכֵדי  ִהיא  ָלֶזה,  ֶזה  ּדֹוִמים  ִו‘יִציָרה‘ 
ְיִציָרה  ִּתְהֶיה  ַהְּגֻאָּלה  ֶׁשַאַחר  ְלַהְזִּכיֵרנּו 
זֹו  ’ִּתְזּכֶֹרת‘  ַהֵּמִתים.  ִּבְתִחַּית  ֲחָדָׁשה 
ַאְנֵׁשי  ַעל  ֶׁשִּנְתְקָנה  ַלְּבָרָכה  ַמְתִאיָמה 
ִלְקבּוָרה  ֶׁשָּזכּו  ַאַחר  ֵהם,  ֶׁשַאף  ֵּביָתר, 
ַהֵּמִתים  ִלְתִחַּית  ה‘  ְּבַחְסֵדי  ָיקּומּו 
ִּכיִציָרה ֲחָדָׁשה (’ִּבְרַּכת ָּדִוד‘ ברהמ“ז עמ‘ רפה). 

ִניִנים ּוֵבאּוִרים  ּפְ
זֹון‘ ת ַהּמָ ְרּכַ ַעל ’ּבִ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ

’ָאֵמן ְוָאֵמן‘ ִויׁשּוָעה

ע נִִניִניּתַ ּפְ
’ ַעלל ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

’אֵמן ְוא

ּו פפּפּ סִסִ ם
ִטיב‘ (ד‘) זֹון – ’ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ

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


