
ת ּתֹוְלדֹת ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִיְצָחק ִהְתַּפֵּלל ִּבְגַלל ה‘
”ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה‘“ (כה כא) 

ֶׁשֶּנֱאָמר  ְּכִפי  ה‘“,  ֶאל  ִיְצָחק  ”ַוֶּיְעַּתר  ֶנֱאָמר:  א  ָמה  ִמְּפֵני 
ְּבמֶֹׁשה (ְׁשמֹות ח כו; י יח): ”ַוֶּיְעַּתר ֶאל ה‘“ ְוֵכן ֶנֱאָמר (ׁשֹוְפִטים יג 

ח): ”ַוֶּיְעַּתר ָמנֹוַח ֶאל ה‘“?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּפֶרץ ֵמַחְכֵמי ֶוֶנְצָיה:

ִּדְקְּדָקה ַהּתֹוָרה ִלְכּתֹב ’ַלה‘‘, ְלִפי ֶׁשָּלׁשֹון זֹו ִמְתָּפֶרֶׁשת ַאף 
’ִּבְגַלל ה‘‘. ָרַמז ַהָּכתּוב ְּבָכ ֶׁשְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ִיְצָחק א ָנְבָעה 
ִמּשּׁום ֶׁשִּבֵּקׁש ִלְזּכֹות ְּבָבִנים, ֶׁשֵּכן ַעל ָּכ ָהָיה ָסמּו ּוָבטּוַח 
ְּבַהְבָטַחת ה‘ ְלַאְבָרָהם ָאִביו (ְלֵעיל כא יב): ”ִּכי ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא 
ְל ָזַרע“, ֶאָּלא ִעַּקר ִסַּבת ְּתִפָּלתֹו ָנְבָעה ִמּשּׁום ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
א): ”ִמְּפֵני  סד  (ְיָבמֹות  ַהְּגָמָרא  ְּכִדְבֵרי  ָלּה,  ִהְתַאּוָה  הּוא   ָּברּו
הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִמְּפֵני  ֲעקּוִרים?  ֲאבֹוֵתינּו  ָהיּו  ָמה 

’ֶּפַרח ְלָבנֹון‘ [ֶּבְרִלין תע‘‘ב]ִמְתַאּוֶה ִלְתִפָּלָתן ֶׁשל ַצִּדיִקים“.

ִמְּפֵני ָמה ִהְתַּפְּללּו ִיְצָחק ְוִרְבָקה ִּבְׁשֵּתי ָזִוּיֹות?
”ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה‘ ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו“ (כה כא)

עֹוֶמֶדת  ְוזֹו  ּוִמְתַּפֵּלל,  זֹו  ְּבָזִוית  עֹוֵמד  ֶזה   – ִאְׁשּתֹו‘  ”‘ְלנַֹכח 
ְּבָזִוית זֹו ּוִמְתַּפֶּלֶלת“ (ַרִׁש“י).

ִמְּפֵני ָמה ִהְתַּפֵּלל ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ְּבָזִוית ַאֶחֶרת?
ֵּבֵאר ַהטָּ“ז:

ַהֶחֶדר  ָהָיה  ּדֹוֶמה  ַהָּקְרָּבנֹות,  ְּכֶנֶגד  ֵהן  ֶׁשַהְּתִפּלֹות  ֵּכיָון 
ֵיׁש  ֶׁשַּבָּקְרָּבנֹות  ְּכִפי  ַּכִּמְזֵּבַח.  ְוִרְבָקה  ִיְצָחק  ִהְתַּפְּללּו  ֶׁשּבֹו 
זֹו  ָהעֹוְמדֹות  ַהִּמְזֵּבַח  ַקְרנֹות  ִּבְׁשֵּתי  ַהָּזאֹות  ְׁשֵּתי  ְלַהּזֹות 
ְּדרֹוִמית,  ּוַמֲעָרִבית  ְצפֹוִנית  ִמְזָרִחית   – ַּבֲאַלְכסֹון  זֹו  ְּכֶנֶגד 
זֹו  מּול  ֶזה  ַהֶחֶדר  ִּפּנֹות  ִּבְׁשֵּתי  ְוִרְבָקה  ִיְצָחק  ִהְתַּפְּללּו   ָּכ
ַּבֲאַלְכסֹון, ּוְבָכ ָעְלָתה ְּתִפָּלָתם ְלָרצֹון ַּכָּקְרָּבן ֶׁשָּזְרקּו ֶאת 

ָּדמֹו ַעל ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח. 
ַרִּבי  ְזֵקנֹו  ְּבֵׁשם  הֹורֹוִויץ  ַהֵּלִוי  ַחִּיים  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ַאֵחר  ְּבאֶֹפן 

ִּפיְנָחס:
ְּבַמֶּסֶכת ָּבָבא ַּבְתָרא (כה א) ָאְמרּו ֲחָכִמים ֶׁשָעֵלינּו ְלַהֲחִזיק 
טֹוָבה ַלֲאבֹוֵתינּו ַעל ֶׁשהֹוִדיעּונּו ֶׁשֵּיׁש ִלְפנֹות ִּבְתִפָּלה ְלִכּוּון 
ָיְדעּו  ֶׁשֶּטֶרם  ְוִרְבָקה  ִיְצָחק  ְלָבֵאר:  ֵיׁש  ֵמַעָּתה  ִמְזָרח.  ַצד 
ְלֵאיֶזה ַצד ִלְפנֹות ִּבְתִפָּלה, ָּבֲחרּו ַלֲעמֹד ִּבְׁשֵּתי ָזִוּיֹות ַהַּבִית 
– ֶזה ְּבָזִוית ִמְזָרִחית ְּדרֹוִמית, ְוזֹו ְּבָזִוית ַמֲעָרִבית ְצפֹוִנית. 
ָּכ ָהיּו ְּבטּוִחים ֶׁשְּתִפָּלָתם ֻמְפֵנית ְלִכּוּון ַהַּצד ֶׁשּבֹו ְראּוָיה 

ִהיא ְלִהְתַקֵּבל.
ֵּבאּור נֹוָסף ַלְּדָבִרים ָאַמר ַרִּבי ָּדִוד ֶטעִּביל ַרָּבּה ֶׁשל ִליָסא:

ְּבַמֶּסֶכת ָּבָבא ַּבְתָרא ָאְמרּו ֲחָכִמים (כה ב): ”ָהרֹוֶצה ֶׁשַּיְחִּכים 
– ַיְדִרים, ְוֶׁשַּיֲעִׁשיר – ַיְצִּפין“, ְלִפיָכ ִהְתַּפְּללּו ִיְצָחק ְוִרְבָקה 
ִּבְׁשֵּתי ָזִוּיֹות ׁשֹונֹות; ִיְצָחק ֶׁשָהָיה ִּבְבִחיַנת ’עֹוָלה ְּתִמיָמה‘, 
א ִּכּוֵן ִּבְתִפָּלתֹו ַעל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְּכָלל, ֶאָּלא ִּבֵּקׁש ַרק 
ְלַהֲעִמיד ֶּבן ַלֲעבֹוַדת ה‘, ְוַעל ֵּכן ִהְתַּפֵּלל ְּבָזִוית ְּדרֹוִמית 
– ַצד ַהָחְכָמה. אּוָלם ִרְבָקה ִּבְּקָׁשה ֶׁשְּבנֹוָסף ְלָכ ִיְזֶּכה 

ְלִהְתַּפֵּלל  ָעְמָדה  ֵּכן  ְוַעל  ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם  ְּבִבְרַּכת  ַּגם  ְּבָנם 
 ’ִּדְבֵרי ָּדִוד‘; ’ַמִים ַחִּיים‘ [ִּדיֶהְרְנפֹוְרט ת“נ]; ’ֶנֶפׁש ָּדִוד‘ְּבָזִוית ְצפֹוִנית.

ִיְצָחק ִהְתַּפֵּלל ֶׁשָּבָניו ִיָּוְלדּו ֵמִרְבָקה
”ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה‘ ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא“ (כה כא)

”ִּכי  ֶנֱאָמר:  ַמּדּוַע  א).  עד  (ְיָבמֹות  ָעָקר  ָהָיה  ָאִבינּו  ִיְצָחק  ַאף 

ֲעָקָרה ִהוא“?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ֲאֶׁשר ַאְנִׁשיל ִאיעְֶסָטא ִמִּביָׁשא: 

ִהְבִטיַח  ֶׁשֲהֵרי  ִהיא,  ְזַמִּנית   – ֲעָקרּותֹו  ִּכי  ִיְצָחק  ָיַדע  ָידַֹע 
 הּוא ְלָאִביו (ְלֵעיל כא יב): ”ִּכי ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ַאֶחֶרת  ה  ֵמִאּׁשָ ַהָּבִנים  ֵאָליו  ַיִּגיעּו  ֶּפן  ֶׁשָחַׁשׁש  ֶאָּלא  ָזַרע“, 
ְוא ֵמִרְבָקה, ּוְלִפיָכ ִהְתַּפֵּלל ”ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא“ 

ה ַאֶחֶרת. – ֶׁשְּיָלָדיו ִיּוְָלדּו ֵמִרְבָקה ְוא ֵמִאּׁשָ
’ֶּבן ֱאמּוִנים‘ [ְפיֹוְרָדא תקמ“ה]

ְּתִפָּלה ַהְּתלּוָיה ִּבְזכּות ָאבֹות
”ַוֵּיָעֶתר לֹו ה‘ ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו“ (כה כא)

ֶּבן  ַצִּדיק  ְּתִפַּלת  ּדֹוָמה  ֶׁשֵאין  ָלּה,  ְוא  ’לֹו‘   – לֹו‘  ”‘ַוֵּיָעֶתר 
ַצִּדיק ִלְתִפַּלת ַצִּדיק ֶּבן ָרָׁשע“ (ַרִׁש“י ע“פ ְיָבמֹות סד א). 

ב)  כה  (ַּתֲעִנית  ַּבְּגָמָרא  ֵמַהְּמֻסָּפר  ִלְכאֹוָרה  ִנְסֶּתֶרת  זֹו  ְקִביָעה 
ֶׁשְּבַאַחת ַהְּפָעִמים ֶׁשֶּנֶעְצרּו ַהְּגָׁשִמים, ִהְתַּפֵּלל ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 
ֶּבן הֹוְרְקנֹוס ְוא ַנֲעָנה, ְוִאּלּו ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשִהְתַּפֵּלל ַאֲחָריו 

ַנֲעָנה, ַאף ֶׁשָהָיה ֶּבן ֵּגִרים.
ִהְסִּביר ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ַקֶצְנֶלְנּבֹוֶגן ַּבַעל ’ְּכֶנֶסת ְיֶחְזֵקאל‘:

ַצִּדיק  ֶּבן  ַצִּדיק  ֶׁשל  ֶׁשְּתִפָּלתֹו  לֹוַמר  ֲחָכִמים  ַּכּוַָנת  ֵאין 
ַצִּדיק  ֶּבן  ַצִּדיק  ַעל  ֶׁשַרק  ֶאָּלא  ְמִהירּות,  ְּבֶיֶתר  ִמְתַקֶּבֶלת 
ִנָּתן לֹוַמר ”ַוֵּיָעֶתר לֹו“ – ֶׁשְּתִפָּלתֹו ִהְתַקְּבָלה ִּבְזכּות ַעְצמֹו. 
ַקָּבַלת  ַהּתֹוֶלה [ֶאת  ”ָּכל  ב):  י  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ֶׁשֲהא 
ְוָכל  ֲאֵחִרים,  ִּבְזכּות  לֹו  ּתֹוִלין   – ַעְצמֹו  ִּבְזכּות  ְּתִפָּלתֹו] 
ַהּתֹוֶלה ִּבְזכּות ֲאֵחִרים – ּתֹוִלין לֹו ִּבְזכּות ַעְצמֹו“. ּוֵמַעָּתה, 
ִּבְזכּות  ְּתִפָּלתֹו  ַקָּבַלת  ֶאת  ִלְתלֹות  ֶׁשָּיכֹול  ַצִּדיק  ֶּבן  ַצִּדיק 
ֲאבֹוָתיו – ּתֹוִלים לֹו ִּבְזכּות ַעְצמֹו, ַא ַצִּדיק ֶּבן ָרָׁשע ֶׁשֵאין 
 לֹו ְזכּות ָאבֹות, ַחָּיב ִלְתלֹות ְּתִפָּלתֹו ִּבְזכּות ַעְצמֹו, ּוְלִפיָכ
ֵאין ּתֹוִלים לֹו ִּבְזכּות ַעְצמֹו. ְוזֹוִהי ַּכּוַָנת ֲחָכִמים: ”‘ַוֵּיָעֶתר לֹו‘ 
– ְוא ָלּה“, ֵלאמֹר: ַאף ֶׁשַּגם ְּתִפָּלָתּה ִהְתַקְּבָלה, ֵּכיָון ֶׁשֹּלא 

ָּתְלָתה ִּבְזכּות ֲאֵחִרים, א ָּתלּו ָלּה ִּבְזכּות ַעְצָמּה. 
’ִמַּים ְיֶחְזֵקאל‘ 

ָעָמל ִויִגיָעה ִמּתֹו ְּבִחיָרה
”ַוֵּיָעֶתר לֹו ה‘ ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו“ (כה כא)

ֶּבן  ַצִּדיק  ְּתִפַּלת  ּדֹוָמה  ֶׁשֵאין  ָלּה,  ְוא  ’לֹו‘   – לֹו‘  ”‘ַוֵּיָעֶתר 
ַצִּדיק ִלְתִפַּלת ַצִּדיק ֶּבן ָרָׁשע“ (ַרִׁש“י ע“פ ְיָבמֹות סד א). 

ֵּבֵאר ַרִּבי ַחִּיים ָקִמיל רֹאׁש ְיִׁשיַבת ֳאָפִקים:
ַצִּדיק‘  ֶּבן  ’ַצִּדיק  ֶׁשל  ְּתִפָּלתֹו  ֶאת  ֲחָכִמים  ְּבחּו  ֶׁשּׁשִ ַהִּסָּבה 
יֹוֵתר ִמְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ’ַצִּדיק ֶּבן ָרָׁשע‘, ֵאיָנּה ַרק ֵמֲחַמת ְזכּות 
ָהַעְצִמית;  ַמֲעָלתֹו  ִמַּצד  ַאף  ֶאָּלא  ְלִצּדֹו,  ָהעֹוֶמֶדת  ֲאבֹוָתיו 
ֶׁשּנֹוַכח   ִמּתֹו ַהִּצְדקּות   ְּבֶדֶר ֶׁשָּבַחר  ִמי  ּדֹוֶמה  ֵאינֹו  ֶׁשֵּכן 
ְּבָרָעָתּה ֶׁשל ֶּדֶר ָהֶרַׁשע ֶׁשָהַל ָּבּה ָאִביו, ְלִמְׁשֵנהּו ֶׁשָּיכֹול 
ָהָיה ָלנּוַח ַעל ֵזֵרי ַהַּדְפָנה, ִלְסמֹ ַעל ַמֲעָלתֹו ָהרּוָחִנית ֶׁשל 
ּוְלִהְתַיֵּגַע  ַלֲעמֹל  ָּבַחר  זֹאת  ּוְבָכל  ְּבִצּלוֹ,  ּוְלִהְסּתֹוֵפף  ָאִביו 
ְּגֵדָלה   ָּכ  ִמּתֹו ַעְצמֹו.  ִּבְזכּות  ָהָרָמה  ַלַּמֲעָלה  ִלְזּכֹות  ְּכֵדי 

קֶֹבץ ’ְּבָׂשֶדה ּוְבֶכֶרם‘ עמ‘ פחַמֲעָלתֹו ְּביֹוֵתר.

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

ני ּפְ ם
ִרְבָקה ָעְנָתה ָאֵמן ַעל ְּתִפַּלת ִיְצָחק

ַוֵּיָעֶתר  ִהוא  ֲעָקָרה  ִּכי  ִאְׁשּתֹו  ְלנַֹכח  ַלה‘  ִיְצָחק  ”ַוֶּיְעַּתר 
לֹו ה‘ ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו“ (כה כא)

”‘ַוֵּיָעֶתר לֹו‘ – ’לֹו‘ ְוא ָלּה, ֶׁשֵאין ּדֹוָמה ְּתִפַּלת ַצִּדיק 
ֶּבן ַצִּדיק ִלְתִפַּלת ַצִּדיק ֶּבן ָרָׁשע“ (ַרִׁש“י ע“פ ְיָבמֹות סד א). 
ְוִלְכאֹוָרה ִאם ְּתִפַּלת ַצִּדיק ֶּבן ַצִּדיק ִמְתַקֶּבֶלת יֹוֵתר, 

ַמּדּוַע א ָסְמָכה ִרְבָקה ַעל ְּתִפַּלת ִיְצָחק?
ֵּתבֹות  ַעל  ִמּמֹוְדִז‘יץ:  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו“ר  ֵּפֵרׁש 
”ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו“ ֵהִביא ַרִׁש“י ֶאת ְּדָרַׁשת ֲחָכִמים (ב“ר סג 
ה): ”ֶזה עֹוֵמד ְּבָזִוית זֹו ּוִמְתַּפֵּלל ְוזֹו עֹוֶמֶדת ְּבָזִוית זֹו 
ּוִמְתַּפֶּלֶלת“. ְוֵיׁש לֹוַמר, ִּכי ִרְבָקה ָאֵכן ָּבְטָחה ִּבְתִפָּלתֹו 
ָעְמָדה  ַרק  ֶאָּלא  ְּבַעְצָמּה,  ִהְתַּפְּלָלה  ְוא  ִיְצָחק  ֶׁשל 
ְּבָזִוית ַהֶחֶדר, ִהְקִׁשיָבה ִלְתִפָּלתֹו ְוָעְנָתה ַאֲחָריו ’ָאֵמן‘.  
ַהֵּתבֹות:  ֶׁשָראֵׁשי   ִמָּכ ַלְּדָבִרים,  ֶרֶמז  ִלְמצֹא  ִנָּתן 
”ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה“ ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיה צ“א ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל 

’ִּדְבֵרי ִיְׂשָרֵאל‘ ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹת’ָאֵמן‘.

ִרְבָקה ִהְגִּדיָלה ֶאת ִּבְרַּכת ַיֲעקֹב
”ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ִיְצָחק ְלָבֵר ֶאת ַיֲעקֹב ַוְיִהי ַא ָיצֹא ָיָצא 

ַיֲעקֹב ֵמֵאת ְּפֵני ִיְצָחק ָאִביו ְוֵעָׂשו ָאִחיו ָּבא ִמֵּצידֹו“ (כז ל)
ִּכי  ִלְלמֹד  נּוַכל  ַיֲעקֹב“  ָיָצא  ”ָיצֹא  ַהָּלׁשֹון:  ִמְּכִפילּות 
ַאֲחָריו  ִרְבָקה  ָעְנָתה  ַיֲעקֹב,  ֶאת  ִיְצָחק   ֶׁשֵּבֵר ְּבָׁשָעה 
ְוָכְפָלה  ַהְּבָרכֹות,  ַאַחר  צ“א]  [ְּבִגיַמְטִרָּיה  ’ָאֵמן‘ 
ֵני  ִמּׁשְ ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשַעל   ְלַלֶּמְד ָיָצא“,  ”ָיצֹא  ַהּתֹוָרה: 
ָעְנָתה  ַיֲעקֹב  ִּבְרַּכת  ַּבּתֹוָרה  ְּכתּוָבה  ֶׁשָּבֶהם  ַהְּפסּוִקים 
ֶאָחד  ָּכל  ַאַחר  ָאֵמן  עֹוִנים  ֶׁשָאנּו  ּוְכִפי  ’ָאֵמן‘,  ִרְבָקה 

ֶׁשת ְּפסּוֵקי ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים (ַּבִּמְדָּבר ו כד-כו). ִמּׁשְ
 ָנִבין ַמּדּוַע ַאף ְלַאַחר ֶׁשִּגָּלה ִיְצָחק ֶׁשָּטָעה ּוֵבֵר ְּבָכ
 ָּברּו ”ַּגם  לג):  פס‘  (ְלַהָּלן  ָעָליו  ְוָאַמר  ָחַזר  ַיֲעקֹב,  ֶאת 
סֹוָפּה   – ְּבָאֵמן  ֶׁשֶּנֶעְנָתה  ְּבָרָכה  ִּכי  ָיַדע  ֶׁשֵּכן  ִיְהֶיה“, 
ְלִהְתַקֵּים. ְּכמֹו ֵכן נּוַכל ְלָהִבין ְּבָכ ַאף ֶאת ַהָּלׁשֹון ֶׁשּבֹו 
ִצְּטָטה ִרְבָקה ֶאת ִּדְבֵרי ִיְצָחק (ְלֵעיל פס‘ ז): ”ַוֲאָבֶרְכָכה 
ִלְפֵני ה‘“, ֶׁשְּבָכ ָרְמָזה ַעל ַּכּוָָנָתּה ַלֲענֹות ַאֲחָריו ָאֵמן, 
ַהָּידּוַע  ְּכִפי  ה‘‘,  ’ִלְפֵני  ַהְּבָרָכה  ֵּתָחֵׁשב   ֶׁשְּבָכ ְּכֵדי 
מֹות  ַהּׁשֵ ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה  צ“א  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהיא  ֶׁש‘ָאֵמן‘ 

ַהְּקדֹוִׁשים: ֲהָוָי“ה ְוַאְדנּות.
’ַחֵּיי ִיְצָחק‘ [לרחי“א יּוְסְטָמן, ַוְרָׁשא תרע“ב]

ת ּתֹוְלדֹת ָרׁשַ 306ּפָ תש"פ

ּוְבָרָכה  ְּבָרָכה  ְלָכל  ֶׁשְּמַכּוֵן  ”ּוִמי 
ָאֵמן  ְועֹוֶנה   ַהְּמָבֵר ִמִּפי  ַהּיֹוֵצאת 
ְּבַכּוָָנה ְּכִדינֹו... ַמְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ַרב טּוב 
ְלָכל ָהעֹוָלמֹות, ִּכי הּוא ּפֹוֵתַח ַהָּמקֹור 

ָהֶעְליֹון ְמקֹור ַמִים ַחִּיים...“ 

(ְׁשָל“ה ַמֶּסֶכת ָּתִמיד אֹות פ). 

ַחר ְּבַחְברּוָתא – ּפֹוְתִחים ַׁשֲעֵרי ְּבָרָכה.  ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
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ַהִּסּפּור ֶׁשִּלְפֵניֶכם, ַהּטֹוֵמן ְּבֻחּבוֹ ֶמֶסר ָחׁשּוב ַעל ּכָֹחּה 
ַער ֶׁשַהְּתִפָּלה  ֶׁשל ְּתִפָּלה ֵמַחד ְוַעל ֲחִׁשיבּות ִנּצּול ַהּׁשַ
ֶׁשל  ִנְדֶלה  ַהִּבְלִּתי  ֵמאֹוָצרֹו  ִנְלַקח   ,ֵמִאיָד ּפֹוַתַחת 

ַהַּמִּגיד ַהּנֹוָדע ַרִּבי ָׁשלֹום ְׁשַבְדרֹון:
ְׁשֵּתי  ֶׁשֵּבין  ַּבְּתקּוָפה  ַרּבֹות,  ָׁשִנים  ִלְפֵני  ֶזה  ָהָיה 
ַהְּמֻכָּבדֹות  ֵמַהִּמְׁשָּפחֹות  ַאַחת  עֹוָלם.  ִמְלֲחמֹות 
ֶׁשָּשְׁכָנה  ִמִּדיָרָתּה  ָעְקָרה  ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים,  ְוַהְּמֻיָחסֹות 
ְלַאַחת  ָהַעִּתיָקה  ָהִעיר  חֹומֹות  ֵּבין  ֵעת  ְלאֹוָתּה  ַעד 
ִמחּוץ  ֵעת  ְּבאֹוָתּה  ֶׁשִּנְבנּו  ַהֲחָדׁשֹות  כּונֹות  ֵמַהּׁשְ

ַלחֹומֹות. 
ַהֲחָדָׁשה,  ְלִדיָרָתם  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ִנְכְנסּו  ַּכֲאֶׁשר 
ַהֲחָדָׁשה  ִּדיָרָתם   ְּבתֹו ֶׁשְּבֶחֶדר  ְלַגּלֹות  ֻהְפְּתעוּ 
ִמְתּגֹוֵרר ַּדָּיר ֶׁשֵאינֹו ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ְּכִפי ֶׁשָהָיה 
ַּכָּמה  ִהְתּגֹוְררּו  ַאַחת  ֶׁשְּבִדיָרה  ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ָנהּוג 

ִמְׁשָּפחֹות. 
ָעׂשּוי  ַּדָּיר  אֹותֹו  ִּכי  ִהְתָּבֵרר  ֶׁשָעְרכּו,  ָקָצר  ִמֵּברּור 
ַלֲעזֹב ֶאת ַחְדרֹו ְּבעֹוד ְּכָׁשבּוַע ָיִמים, אּוָלם ֵּבין ְלֵבין 
 – ִלְבָעָיה  ָלֶהם  ָּגַרם  ְוַהָּדָבר  ָלבֹוא,  ָעְמָדה  ָּבת  ַהּׁשַ

ֵּכיַצד ִנָּתן ִלְׁשּבֹת ִּבְמִחָּצה ַאַחת ִעם ְמַחֵּלל ַׁשָּבת?!
ֵכן ּוִבֵּקׁש  ָנַקׁש ֵאפֹוא ַאב ַהִּמְׁשָּפָחה ַעל ַחְדרֹו ֶׁשל ַהּׁשָ
ְּתַחֵּלל  ַאל  ָאָּנא  ַׁשָּבת,  ׁשֹוְמֵרי  ”ָאנּו  ַּבֲעִדינּות:  ִמֶּמּנּו 
ְוֵהִׁשיב  ִהְקִׁשיב  הּוא  ָלנּו“.  ַּתְכִאיב  ְוַאל  ָּבת  ַהּׁשַ ֶאת 

ָּבת“. ַּבֲאִדיבּות: ”ְּבַוַּדאי, ְּבַוַּדאי, א ֲאַחֵּלל ֶאת ַהּׁשַ
ָּבת ִנְרֶאה ָהָיה ִּכי הּוא עֹוֵמד ְּבִדּבּורֹו,  ִהִּגיָעה ַהּׁשַ ִמּׁשֶ
ָוֵעט  ְּכֶׁשִּפְנָקס  ֵמַחְדרֹו  ָהִאיׁש  ָיָצא  ֶׁשְּלֶפַתע  ֶאָּלא 
ֵהֵחל  ַלִּדיָרה,  ְׁשֵכָניו  ֶׁשל  ַהִּנְדָהמֹות  ּוְלֵעיֵניֶהם  ְּבָידֹו, 

ִלְכּתֹב ְּבִפְנָקסֹו.
ִהְבִטיַח  ָהִאיׁש  ֲהא  ֲהִיָּתֵכן?  אֹוָתם;  ִהְפִליא  ַהָּדָבר 
הּוא  ָהִעְנָין.  ֶאת  ְלָבֵרר  ֶהֱחִליט  ָהָאב  ַׁשָּבת...  ִלְׁשמֹר 
ֵּבְרכֹו ְּבַׁשָּבת ָׁשלֹום ְּבָפִנים ְמִאירֹות, ְוֵהֵחל ְלַדֵּבר ִעּמֹו 
ֵכן ִנְפַּתח ִהִּביַע ֶאת  ַּבֲעִדינּות. ּוְכֶׁשָחׁש ֶׁשִּלּבֹו ֶׁשל ַהּׁשָ

ְּתִמיָהתֹו: ”ֲהא ִהְבַטְחָּת ֶׁשֹּלא ְּתַחֵּלל ַׁשָּבת...?!“ 
לֹו  ִהְסִּביר  ּוְכֶׁשָהָאב  ֵכן,  ַהּׁשָ ִהַּתֵּמם  ִחַּלְלִּתי“,  ”א 
ֶׁשַּגם  ָיַדְעִּתי  ”א  ִלּבֹו:  ֵמעֶֹמק  ִהְתַנֵּצל  ְמֻדָּבר,  ַּבֶּמה 
ָאסּור...  ל  ְלַבּׁשֵ ֶׁשַרק  ָחַׁשְבִּתי  ָלֶכם.  ַמְפִריַע  ִלְכּתֹב 

ִאם ֶזה ַמְפִריַע ָלֶכם ֶאְחַּדל ִמָּיד“.
ָהָאב  אּוָלם  ִמָּידֹו,  ְוַהִּפְנָקס  ָהֵעט  ֶאת  ֵהִניַח  ֵכן  ַהּׁשָ
ֶאת  ִנֵּצל  ָּפתּוַח,  ָהִאיׁש  ֶׁשל  ִלּבֹו  ִּכי  ִלְראֹות  ֶׁשּנֹוַכח 
ַיְחָּדו  ָיְצאּו  ֵהם  ִׂשיָחה.  ִעּמֹו  ִלְקׁשֹר  ְּכֵדי  ַהִהְזַּדְּמנּות 
ּוְבַמֲהָלָכּה  ֲאֻרָּכה,  ְּבִׂשיָחה  ְוָׁשְקעּו   ַהָּסמּו ֶדה  ַלּׂשָ

ֵכן ֶאת ָּפָרַׁשת ַחָּייו ַהַּמְסִעיָרה, ְוָכ ִסֵּפר: ָׁשַטח ַהּׁשָ
”ְּבַוַּדאי חֹוֵׁשב ַאָּתה ֶׁשֵאיִני ַמֲאִמין ְּבִרּבֹון ָהעֹוָלִמים, 
אּוָלם ָטעּות ְּבָיְד. ַמֲאִמין ֲאִני ַּבה‘ ְּבִדּיּוק ָּכמֹו, ְוִאם 
ָלַדַעת  ִמְּבִלי  ָּבת  ַּבּׁשַ ֶׁשָּכַתְבִּתי  ִיָּתֵכן  ֵּכיַצד  ִּתְׁשַאל 

...ֶֹׁשַהָּדָבר ָאסּור, ֶזהּו ִסּפּור ָאר
ֶׁשֵאיָנם  ְלהֹוִרים  ַמְׂשִּכיל,  ְּבַבִית  ְּבֵאירֹוָּפה,  נֹוַלְדִּתי 
ׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות. ִּבְצִעירּוִתי ָלַמְדִּתי ְּבֵבית ֵסֶפר 
ּגֹוִיי, ְוִאְלָמֵלא ַּכָּמה ַּתְלִמיִדים ַאְנִטיֶׁשִמִּיים ֶׁשִהְקִּפידּו 
ְלַהְזִּכיר ִלי זֹאת ְּבָכל ִהְזַּדְּמנּות, א ָהִייִתי מּוָדע ְּכָלל 

ְלַיֲהדּוִתי.
ֻּגַּיְסִּתי,  ָהִראׁשֹוָנה  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה 
ְּבַצְוָּתא  ַהִּמְלָחָמה  ַּבֲחִזית  ַעְצִמי  ָמָצאִתי  ּוִבְמֵהָרה 
ִעם ַחָּיִלים ָּכמֹוִני. ְּבַקו ַהֲחִזית ָׁשַכְבנּו ְּבתֹו ׁשּוחֹות 
ִנְמְׁשכּו  ְלִעִּתים  ֲהפּוָגה.  ְלא  ְוָיִרינּו  ַּבחֹול  ֲחפּורֹות 
ֵני ַהְּצָדִדים  ַהְּיִרּיֹות ְּבֶמֶׁש ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות ַּכֲאֶׁשר ִמּׁשְ

נֹוְפִלים ֲאָנִׁשים ִּכְזבּוִבים.
ֵּבין ְלֵבין ָהיּו ֲהפּוגֹות ְקָצרֹות ֶׁשאֹוָתן ִנַּצְלנּו ִלְמנּוָחה 
ָלֵצאת  ֵהַעְזִּתי  ֲהפּוגֹות  ֵמאֹוָתן  ְּבַאַחת  ְקָצָרה. 
ַהֲחִפירֹות,  ֵּבין  סֹוַבְבִּתי  ִהְתַחַּפְרִּתי,  ֶׁשָּבּה  ֵמַהּשּׁוָחה 
ֶׁשֵּביֵנינּו  ַהְיּהּוִדִּיים  ֵמַהַחָּיִלים  ְּבַכָּמה  ִהְבַחְנִּתי  ְוִהֵּנה 
אֹוָתם  ָרִאיָת  ַאֶחֶרת;  ְלַמָּטָרה  ַהֲהפּוָגה  ֶאת  ֶׁשִּנְּצלּו 
ִּביֵדיֶהם  ְקַטִּנים  ְּכֶׁשְּסָפִרים  ַּבֲחִפירֹוֵתיֶהם  יֹוְׁשִבים 

ְוֵהם ִמְתַּפְּלִלים ִמּתֹוָכם ּובֹוִכים.
ַהַחָּיִלים  ַעל  ְמִקִּלים  ְוַהְּתִפָּלה  ַהֶּבִכי  ִּכי  ַחְׁשִּתי 
ְמֻדָּכִאים  ָהִיינּו  ֲחֵבַרי  ְוֶיֶתר  ֲאִני  ְּבעֹוד  ַהְיּהּוִדִּיים. 
ַהַחָּיִלים  ְּבַחֵּיינּו,  ַטַעם  ְוִאַּבְדנּו  ְוִכְמַעט  ּוְתׁשּוִׁשים, 

ַהְיּהּוִדִּיים ָהיּו ִנְרִאים ְּבטּוִחים ּוְׁשֵלִוים.
ֲאִבי;  ַעל  נֹוָרא  ְּבַכַעס  ִנְתַקְפִּתי   ְּבָכ נֹוַכְחִּתי  ַּכֲאֶׁשר 

ַמּדּוַע א ָיכֹול ָהָיה ְלַלֵּמד אֹוִתי ְמַעט ַיֲהדּות? ָהִייִתי 
ְּבַמַּצב רּוַח ָירּוד, ְוַחְׁשִּתי ִּכי ִאּלּו ָהִייִתי יֹוֵדַע ְלִהְתַּפֵּלל 
 יַח ֶאת ַדֲּאגֹוַתי ְוֶאת ַצֲעִרי ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ּוְלַהּׂשִ

הּוא, ְּבַוַּדאי ָהָיה ִלי ַקל יֹוֵתר.
ְלִצִּדי  ַּבּשּׁוחֹות  ְכבּו  ֶׁשּׁשָ ַהַחָּיִלים  ִּבְמאֹות  ִהַּבְטִּתי 
ִעְנָין  ָּכל  ָהָיה  א  ְלֻכָּלנוּ  ֲהפּוָגה.  ְלא  ְוִנְלֲחמּו 
ֶאת  ַמִּקיִזים  ָאנּו  ִּכי  ַחְׁשנּו  ַּבִּמְלָחָמה,  ִאיִדיאֹולֹוִגי 
ָּדֵמנּו, קֹוְטִלים ְוִנְקָטִלים, ַא ְוַרק ְלַמַען ָהִאיְנֶטֶרִסים 
ָעמֹק  ְלֶעֶצב  ִלי  ָּגְרָמה  זֹאת  ְוֻעְבָּדה  ַמְנִהיֵגנּו,  ֶׁשל 
מֹוְצִאים  ֲאֶׁשר  ַהַּמֲאִמיִנים  ַּבְּיהּוִדים  ַעָּזה  ּוְלִקְנָאה 

ֻּפְרָקן ְלמּוָעקֹוֵתיֶהם ְוִלְמצּוָקָתם ַּבְּתִפָּלה.
ִּבְמִהירּות  זֹוֵחל  ְּבעֹוִדי  ַהְּיִרּיֹות,  ִהְתַחְּדׁשּו  ַּכֲאֶׁשר 

ַלּשּׁוָחה ֶׁשִּלי, ִהְתָּפְרצּו ְלֶפַתע ַהִּמִּלים ִמִּפי:
א  ֵמעֹוָלם  ’ְלַצֲעִרי,  ָאַמְרִּתי,  עֹוָלם‘,  ֶׁשל  ’ִרּבֹונוֹ 
ָאָּנא  ָּדָבר,  ְלָכל  ְּכגֹוי  ָּגַדְלִּתי  ַקָּים,  ֶׁשַאָּתה  ִלְּמדּוִני 

ִמְּמ ַהְרֵאה ִלי ֶׁשַאָּתה ַקָּים!‘
ִהְמַׁשְכִּתי ּוִבַּקְׁשִּתי ִּבְבִכי: ’ִהֵּנה ֲאִני הֹוֵל ִלירֹות ַעָּתה 
ָעָליו  ַמּדּוַע  ֵמִבין  ֵאינֹו  הּוא  ַמִּכירֹו.  ֶׁשֵאיֶנִּני  ְּבאֹוֵיב 
ַלֲהרֹג אֹוִתי, ַוֲאִני ֵאיֶנִּני ֵמִבין ִמְּפֵני ִהְתַבַּּקְׁשִּתי ַלֲהרֹג 
ֵּביֵניֶהם  ִמְסַּתְכְסִכים  ָהיּו  ַמְנִהיֵגינּו  ִאְלָמֵלא  אֹותֹו. 
ְיכֹוִלים ָהִיינּו ִלְהיֹות ֲחֵבִרים. ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִמְּמ, ִרּבֹונוֹ 
ְּפָצָצה  ֶׁשל  ֶׁשְרִסיס  ָעָׂשה  ַקָּים,   ִהְּנ ִאם  עֹוָלם,  ֶׁשל 

ִיְפַּגע ָּבֶאְצַּבע ֶׁשִּלי ְוא אּוַכל יֹוֵתר ִלירֹות‘.
ְּבפַֹעל  אּוָלם  ִמִּפי,  יֹוְצִאים  ֶׁשַהְּדָבִרים  ֶהֱאַמְנִּתי  א 
ִהְתּפֹוֵצץ  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַקָּלה  ַּדָּקה  ִהְתַקְּבָלה;  ְּתִפָּלִתי 
ֶׁשִּלי  ָהרֹוֶבה  ָעף  ַהֶהֶדף  ֵמָעְצַמת  ֵאַלי.   ְּבָסמּו ָּפָגז 

ְלֶמְרָחק, ַוֲאִני ִאַּבְדִּתי ֶאת ַהָּכָרִתי.
ְּבִדיקֹות  ָעַבְרִּתי  ָׁשם  ַהחֹוִלים,  ְלֵבית  ֻהְבַהְלִּתי 
ֶאָחת;  ִמְּלַבד  ְּפִגיָעה  ָּכל  ִּבי  ִנְמְצָאה  ְוא  ַמִּקיפֹות, 
ַהּיֹום  ֶעֶצם  ְוַעד  ּוֵמָאז  ְּבֶאְצָּבִעי,  ֲאנּוׁשֹות  ָּפַגע  ְרִסיס 

ַהֶּזה ֵאיֶנִּני ָיכֹול ְלכֹוֵפף אֹוָתּה.
ִּכי  ִלי  ֶהְרָאה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִהְתַקְּבָלה.  ְּתִפָּלִתי 

הּוא ַקָּים.
ִנית ִלְׂשֵדה ַהְּקָרב,  ְלַאַחר ִאְׁשּפּוז ָקָצר ֻהְבַהְלִּתי ַּבּׁשֵ
אּוָלם ַהַּפַעם ָהִייִתי ָּפחֹות ּבֹוֵדד ּוְמֻתְסָּכל. ָיַדְעִּתי ִּכי 

ַמִים ִמיֶׁשהּו ֶׁשּשֹׁוֵמר ָעַלי. ֵיׁש ַּבּׁשָ
ַּבֲאִמיָרה  זֹאת  ִהַּבְעִּתי  ְוַאף  ְּבִלִּבי,  אֶֹמר  ָּגַמְרִּתי 
ִמֶּמָּנה  ְוֵאֵצא  ַהִּמְלָחָמה  ִּתְסַּתֵּים  ִאם  ִּכי  ְמפֶֹרֶׁשת, 
ָּבִריא ְּבגּוִפי ּוְבַנְפִׁשי, ְּבׁשּוִבי ֵמַהֲחִזית ֶאַּגׁש ִמָּיד ְלֵבית 
ֶׁשְּיַלֵּמד  ֶׁשֶאְמָצא  ָהִראׁשֹון  ֵמַהְּיהּוִדי  ַוֲאַבֵּקׁש  ְּכֶנֶסת 

אֹוִתי ֵּכיַצד ַלֲהפֹ ִליהּוִדי ָּכֵׁשר ְלָכל ָּדָבר ְוִעְנָין.
ְזַמן ָמה ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְסַּתְּיָמה ַהִּמְלָחָמה. ָזַכְרִּתי ֶאת 
ִלְקַראת  ַלִּמְלָחָמה  ֶׁשִּנְלַקְחִּתי  ֵּכיָון  אּוָלם  ַהְבָטָחִתי, 
ַהּכֹל   ְּבַס ִלי  ְונֹוְתרּו  ָהָאָקֶדִמִּיים  ִלּמּוַדי  ִסּיּום 
ֶאת  ִלְדחֹות  ֶהְחַלְטִּתי  ִסּיּוָמם,  ַעד  ֳחָדִׁשים  ְׁשלֹוָׁשה 

ִקּיּום ַהְחָלָטִתי ַעד ְלִסּיּום ַהִּלּמּוִדים.
ְּבִדיֲעַבד ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשָהְיָתה זֹו ַהְחָלָטה ְׁשגּוָיה ֶׁשָּגְרָמה 
ִלי ְלַהְפִסיד ֶאת עֹוָלִמי; ְּבאֹוָתּה ֵעת ָהִייִתי ֲעַדִין ַּתַחת 
רֶֹׁשם ַהֵּנס ֶׁשִהְתַרֵחׁש ִעִּמי. ִלִּבי ָהָיה ָּפתּוַח ְלִׁשּנּוִיים, 
ֶאת  ְלַקֵּים  ַהְּזַמן  הּוא  ַעְכָׁשו  ִּכי  אֹוִתי  ִיֵּסר  ַמְצּפּוִני 
ְוַלֲחזֹר  ִמֶּמּנּו  ְלִהְתַעֵּלם  ָּבַחְרִּתי  אּוָלם  ַהְבָטָחִתי, 

ָלאּוִניֶבְרִסיָטה.
סֹוף  ּוְכֶׁשּסֹוף  ְלָצפּוי,  ֵמֵעֶבר  ִהְתָאְרכּו  ַהִּלּמּוִדים 
ָּכֶאֶבן.  ָקֶׁשה  ִלִּבי  ָהָיה  ְּכָבר  ְּבַהְצָלָחה  אֹוָתם  ִסַּיְמִּתי 
ִנִּסיִתי  ֲאָנִׁשים,  ִעם  ִּדַּבְרִּתי  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ָהַלְכִּתי 
ָעִׂשיִתי   .ְלִהְתַרֵּכ ִהְצַלְחִּתי  א  אּוָלם  ְלִהְתַּפֵּלל, 
 ְוָכ ְּבֶהְתֵאם,  ָהיּו  ְוַהּתֹוָצאֹות  ִחיצֹוִנית,  ְּבצּוָרה  ַהּכֹל 
ְלַאַחר ְזַמן ָמה ָעַזְבִּתי ֶאת ַהּכֹל, ִהְצָטַרְפִּתי ִלְקבּוַצת 

ֲחלּוִצים ְוָעִליִתי ָלָאֶרץ, ּוֵמָאז ַהּכֹל ִהיְסטֹוְרָיה...“
ְלֵביתֹו  ָׁשב  ַהִּמְׁשָּפָחה  ֲאִבי  ִהְסַּתְּיָמה.  יָחה  ַהּׂשִ
ְּכֶׁשֵעיָניו מּוָצפֹות ְּדָמעֹות. הּוא ָיכֹול ָהָיה ַרק ְלַדְמֵין 
ֵכן ֶאת  ְּבִלּבוֹ ָמה ָהָיה קֹוֶרה ִאּלּו א ָהָיה ַמְפִסיד ַהּׁשָ
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִהְתַקְּבָלה,  ְּתִפָּלתֹו  ַהִהְזַּדְּמנּות. 
ֶהְרָאה לֹו ִּכי הּוא ַקָּים, אּוָלם הּוא א ִהְׂשִּכיל ְלַנֵּצל 

ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות.
’ְׁשַאל ָאִבי ְוַיֵּגְדָך‘ עמ‘ קב

ְקדֹוֵׁשנּו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב
ָבִחים:  ַהּׁשְ ֶאת  ֶׁשִהְזַּכְרנּו  ְלַאַחר 
”ּגֹוֲאֵלנּו, יֹוְצֵרנּו“, ֶׁשְּכִפי ֶׁשִהְתָּבֵאר 
ְּבַמֲאָמר קֹוֵדם, ָאנּו ִמְתַיֲחִסים ָּבֶהם 
ה‘  ִיְבְרֵאנּו  ֶׁשָאז  ָהֲעִתיָדה  ַלְּגֻאָּלה 
ִּכְבִריָאה ֲחָדָׁשה [ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים] 
ָאנּו  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ֶאת  ָלנּו  ְוִיְבֶנה 
ְקדֹוׁש  ”ְקדֹוֵׁשנוּ  ְלַׁשֵּבַח:  מֹוִסיִפים 
 ,ַיֲעקֹב“. ְלִפי ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשִּנְזֶּכה ְּבָכ
ה  ִּבְקֻדּׁשָ ְוִנְתַקֵּדׁש  ִנְתַעֶּלה  ֲאַזי 
כו- לז  (ְיֶחְזֵקאל  ֶׁשֶּנֱאָמר  ְּכִפי  ְיֵתָרה, 

ְּבתֹוָכם  ִמְקָּדִׁשי  ֶאת  ”ְוָנַתִּתי  כח): 
ה‘  ֲאִני  ִּכי  ַהּגֹוִים  ְוָיְדעּו  ְלעֹוָלם...; 
ְמַקֵּדׁש ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִּבְהיֹות ִמְקָּדִׁשי 

יָרה ַהּזֹאת‘). ְּבתֹוָכם ְלעֹוָלם“ (’ַהּׁשִ
ֶאת ְלׁשֹון: ’ְקדֹוֵׁשנוּ – ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב‘ 
ֶׁשִּקֵּדׁש   ֶׁשְּבָכ ָה‘רֹוֵקַח‘,  ֵּבֵאר 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ַיֲעקֹב ָאִבינּו 
ְּבִכֵּסא  ְּדמּותֹו  ֶאת  ָחַקק  כֲַּאֶׁשר 
ַאֲחָריו,  ָּבָניו  ָּכל  ִהְתַקְּדׁשּו  ַהָּכבֹוד, 
ַהָּכתּוב  ִּבְלׁשֹון  ֶׁשָּמִצינוּ  ּוְכִפי 
ת ִיְׂשָרֵאל ִמְתַיֶחֶסת ְלַיֲעקֹב  ֶׁשְּקֻדּׁשַ
ֶאת  ”ְוִהְקִּדיׁשּו  ַּכֶּנֱאָמר:  ָאִבינּו, 

ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב“ (ְיַׁשְעָיה כט כג).
ֶׁשַהִּסָּבה  ֵּפֵרׁש  (ָׁשם)  ָהָרָד“ק 
ִּבְפָרט  ִמְתַיֶחֶסת  ִיְׂשָרֵאל  ת  ֶׁשְּקֻדּׁשַ
ָזָכה  ֶׁשַּיֲעקֹב  ִמּשּׁום  ִהיא  ְלַיֲעקֹב, 
ְּבַמְרֵאה  ה‘  ת  ְקֻדּׁשַ ֶאת  ִלְראֹות 
ַהְּנבּוָאה, ַּבַּמֲחֶזה ’ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה 
ָמְיָמה‘ (ְּבֵראִׁשית כח  ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהּׁשָ
ִנָּצב  ה‘  ”ְוִהֵּנה  ֶנֱאָמר:  ֶׁשּבֹו  יב-טו), 
קמב  (ּתֹוְלדֹת  ַהָּקדֹוׁש  ּוַבּזַֹהר  ָעָליו“. 
עמ‘  תרע“ד  שש“פ  מּוֵאל‘  ִמּׁשְ ’ֵׁשם  ּוְרֵאה  א, 
קכג) ְמבָֹאר ֶׁשֵּכיָון ֶׁשָּכל ַמֲעָׂשיו ֶׁשל 
ַיֲעקֹב ָהיּו ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ְלִפיָכ ָזָכה 
חֹוֶפֶפת  ָהְיָתה  ִכיָנה  ַהּׁשְ ת  ֶׁשְּקֻדּׁשַ

ָעָליו ָּתִדיר.
ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ִּבְרכֹות  ְּבֵסֶדר  ַאף 
”ַאָּתה  ֶׁשִּבְרַּכת:  ָמִצינּו  ֶעְׂשֵרה 
יֹום  ְּבָכל  ּוְקדֹוִׁשים  ָקדֹוׁש... 
ַיֲעקֹב  ְּכֶנֶגד  ִנְתְקָנה   ,“ְיַהְללּו
הּוָבא  ְוֵכן  ַיֲעבֵ“ץ).  (ִסּדּור  ָאִבינּו 
ְּבִמְדַרׁש ֵהיָכלֹות (’אֹוַצר ַהִּמְדָרִׁשים‘ עמ‘ 
ֲחקּוָקה  ַיֲעקֹב  ֶׁשל  ֶׁשּצּוָרתֹו   (115
ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ּוְבָׁשָעה  ַהָּכבֹוד,  ְּבִכֵּסא 
ָקדֹוׁש  ’ָקדֹוׁש  ְואֹוְמִרים:  ְמַקְּדִׁשים 
ָקדֹוׁש‘, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַחְּבָקּה 

ָקּה. ּוְמַנּׁשְ
ּוְמָבֵאר,  מֹוִסיף  ַהֵּלִוי‘  ’ֵׁשֶבט  ַּבַעל 
ִהְׁשִריׁש  ֵמָהָאבֹות  ֶאָחד  ֶׁשָּכל 
ְיסֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשָעַמד ָלֶהם ְלדֹוֵרי 
ִהְׁשִריׁש  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ּדֹורֹות. 
ֶׁשָהְיָתה  ה  ַהְּקֻדּׁשָ ִמַּדת  ֶאת  ָּבנּו 
ת ִיְׂשָרֵאל  ְטבּוָעה ּבֹו ָּכָאמּור, ּוְקֻדּׁשַ
ָּבָאה  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ַעד  ַהַּקֶּיֶמת 
ֶאת  ְמַיֲחִסים  ָאנּו  ֵּכן  ְוַעל  ִמּכֹחוֹ, 

ה ְלַיֲעקֹב (’ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי‘ ַוְיִחי). ַהְּקֻדּׁשָ
ָזִכינּו  ִּכי  עֹוד,  ָּבֶזה  ְלהֹוִסיף  ְוֵיׁש 
ִלְהיֹות ֶצֱאָצִאים ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו ָעָליו 
ה  (ַּתֲעִנית  ֲחָכִמים  ּוְכַמֲאַמר  לֹום,  ַהּׁשָ
ּוֵפְרׁשּו  ֵמת“,  א  ָאִבינּו  ”ַיֲעקֹב  ב): 
ַוִּיְׁשַלח)  ֲעֻמקֹות‘  ’ְמַגֶּלה  (ְרֵאה  ַהְּמָפְרִׁשים 
קטז  ַּבְתָרא  (ָּבָבא  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל 
ְּכמֹותֹו  ָּבִנים  ֶׁשִהִּניַח  ִמי  ֶׁשָּכל  א) 
א ֶנֶאְמָרה ּבֹו ְלׁשֹון ִמיָתה, ְוִנְמָצא 
תוֹ  ְקֻדּׁשָ ֶאת  ַמְמִׁשיִכים  ֶׁשָאנּו 

ַּבְּתקּופֹות  ַאף   ְלִפיָכ ַיֲעקֹב.  ֶׁשל 
ְּכֶׁשִּנְדֶמה  ְּביֹוֵתר,  ַהָּקׁשֹות 
תוֹ,  ִמְּקֻדּׁשָ ָחִליָלה  ֶׁשִהְתַרַחְקנּו 
ַקָּים  ֶׁשַהִחּבּור  ָלַדַעת  ָעֵלינּו  ֲעַדִין 
ַלֲחזֹר  ָאנּו  ְיכֹוִלים  ְוָתִמיד  ְלעֹוָלם, 
ִמַּיֲעקֹב  ֶׁשָּנַחְלנּו  ה  ַהְּקֻדּׁשָ ְלַמַּצב 
ִעֶּתיךָ‘  ’ֱאמּוַנת  וֹוְלְפסֹון,  ָר“מ  (ַהְּגַה“צ  ָאִבינּו 

ַוְיִחי).

ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ָּברּו ִמֶּמִז‘ּבּוז ֵּפֵרׁש, 
ֶׁשְּכלּוָלה ָּכאן ַּגם ַּבָּקָׁשה: ”ְקדֹוֵׁשנוּ 
ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ְוִכי  ַיֲעקֹב“;  ְקדֹוׁש   –
ַאָּתה  ֲהא  ִהְתַקֵּדׁש?  ֵמַעְצמֹו 
ַאף  ַקֵּדׁש  ָאָּנא  ֵּכן,  ִאם  ִקַּדְׁשּתוֹ! 
ַיֲעקֹב  ֶאת  ֶׁשִּקַּדְׁשָּת  ְּכִפי  אֹוָתנּו 

ָאִבינּו (’ּבֹוִציָנא ִּדְנהֹוָרא‘ ִנּשּׂוִאין א).

’רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיְׂשָרֵאל‘
’ִמְרעֶה‘]  [ִמְּלׁשֹון  ’רֹוֵענּו‘  ּתַֹאר 
ְמֻיָּסד ַעל ְלׁשֹון ַהָּכתּוב (ְּתִהִּלים פ ב): 
ַּכּצֹאן  נֵֹהג  ַהֲאִזיָנה  ִיְׂשָרֵאל  ”רֵֹעה 
הֹוִפיָעה“,  ַהְּכרּוִבים  יֵֹׁשב  יֹוֵסף 
 ִיְתָּבַר ֶׁשַהּבֹוֵרא  ִהיא,  ּוַמְׁשָמעּותֹו 
ּדֹוֵאג ֶׁשִּיָּמֵצא ָלנּו ּוְלָכל ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ָמזֹון, ָּכרֹוֶעה ַהּדֹוֵאג ְלצֹאן ַמְרִעיתֹו 

(ַרִׁש“י ָׁשם).

’רֹוֵעה  ִנְקָרא:  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשהּוא  ָהֻעְבָּדה  ֵׁשם  ַעל  ִיְׂשָרֵאל‘ 
 ֵעֶר ַהֶּקַמח‘  (’ַּכד  יֹום  ְּבָכל  ְמַפְרְנֵסנּו 
(ילק“ש  ַּבִּמְדָרׁש  הּוָבא   ְוָכ ַּפְרָנָסה). 

”ָמה  ֶזה:  ָּפסּוק  ַעל  תתכז)  ְּתִהִּלים 

ַּפְרָנָסה  ַאף  יֹום,  ְּבָכל  ַהְּגֻאָּלה 
ַאף  ְּפָלִאים,  ַהְּגֻאָּלה  ָמה  יֹום.  ְּבָכל 
ַּפְרָנָסה ְּפָלִאים. ָאַמר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל 
יֹוֵתר  ְּגדֹוָלה  ַהַּפְרָנָסה  ַנְחָמִני:  ַּבר 
ַעל  ְּתלּוָיה  ֶׁשַהְּגֻאָּלה  ַהְּגֻאָּלה  ִמן 
ְיֵדי ַמְלָא, ֶׁשֶּנֱאָמר: ’ַהַּמְלָא ַהּגֵֹאל 
ַעל  ְוַהַּפְרָנָסה  טז),  מח  (ְּבֵראִׁשית  אִֹתי‘ 
ֶׁשֶּנֱאָמר:  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַיד 
’ָהֱאִקים ָהרֹוֶעה אֹוִתי‘ (ָׁשם פס‘ טו), 

ֱהֵוי: ’רֵֹעה ִיְׂשָרֵאל ַהֲאִזיָנה‘“. 

’רֹוֵעה ִיְׂשָרֵאל‘ – ְּבָכל ַמָּצב
ָּבא  ִיְׂשָרֵאל“  רֹוֵעה  ”רֹוֵענּו  ּתַֹאר: 
ָקדֹוׁש  ”ְקדֹוֵׁשנוּ  ּתַֹאר:  ְלַאַחר 
’ִיְׂשָרֵאל‘  ֶׁשַּמְדֵרַגת  ְלִפי  ַיֲעקֹב“, 
ְוִכְדָמִצינוּ  ַיֲעקֹב.  ִמַּמְדֵרַגת  ְּגבֹוָהה 
ֶאת  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ֶׁשִנֵּצַח  ֶׁשַאַחר 
ְל‘ִיְׂשָרֵאל‘  ְׁשמֹו  ִהְתַעָּלה   ,ַהַּמְלָא
סי‘  ַוִּיְׁשַלח  ַהְּפסּוִקים‘  ְּב‘ַׁשַער  ַהָּקדֹוׁש  (ָהֲאִר“י 

ְּב‘אֹור  עֹוד  ּוְרֵאה  כג,  כט  ְיַׁשְעָיה  ַמְלִּבי“ם  לב; 

ַהַחִּיים‘ ֵריׁש ַוְיִחי ֶׁשֶהֱאִרי ָּבֶזה).

ֵיׁש ְּבֻעְבָּדה זֹו ֶמֶסר ַּבֲעבּוֵרנּו, ֶׁשְּכִפי 
ְּבִבְטחֹונוֹ  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ֶׁשֶהֱחִזיק 
’ַיֲעקֹב‘  ְּבַדְרַּגת  ִּבְהיֹותֹו  ֵהן  ַּבה‘ 
[ְלׁשֹון ’ָעֵקב‘], ְוֵהן ִּבְהיֹותֹו  ְּבַדְרַּגת 
ֵיׁש   ָּכ ְׂשָרָרה],  [ְלׁשֹון  ’ִיְׂשָרֵאל‘ 
ִמָּדה  ְּבָכל   ִיְתָּבַר ַּבה‘  ִלְבטַֹח  ָלנּו 
ּוְלַהֲאִמין  ָלנּו,  מֹוֵדד  ֶׁשהּוא  ּוִמָּדה 
ֶׁשֵהן ִּבְהיֹוֵתנּו ְּבֵׁשֶפל ַהַּמְדֵרָגה ְוֵהן 
ִּבְהיֹוֵתנּו ְּבׁשּוָבה ָוַנַחת, ָּתִמיד הּוא 
קונ‘  ְּבָרָכה‘,  (’ְׂשֵדה  ְו‘רֹוֵענוּ‘  ’ְקדֹוֵׁשנוּ‘ 

ַרֲחָמָנא ִלָּבא ָבֵּעי עמ‘ לה).

ִניִנים ּוֵבאּוִרים  ּפְ
זֹון ת ַהּמָ ְלִבְרּכַ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ

ְּתִפָּלה ֶׁשִהְתַקְּבָלה, ְוִהְזַּדְּמנּות ֶׁשֻהְחְמָצה

ע ִניננִניּתַ ְ פּפּ
לְְלִבר ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ׁשִהְתק ּלה

ּו סִספפּפּ ם
ִטיב‘ (ה‘) 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


