
ֵצא ת ַוּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתִפָּלה ַהְּתלּוָיה ִּבְקִפיַצת ַהֶּדֶר
”ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום“ (כח יא)

ַלִּמָּלה ’ַוִּיְפַּגע‘ ֵיׁש ְׁשֵּתי ַמְׁשָמֻעּיֹות: ָהַאַחת – ְּפִגיַׁשת ְׁשַנִים 
ִנָּיה – ְּתִפָּלה. ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהּצֹוֲעִדים ֶזה ְּכֶנֶגד ֶזה, ְוַהּׁשְ
ִמְתָּפֶרֶׁשת ֵּתָבה זֹו ִּבְׁשֵּתי ַהַּמְׁשָמֻעּיֹות ְּכַאַחת: ַיֲעקֹב ָּפַגׁש 
ָׁשם,  ֶׁשִהְתַּפֵּלל   ּוְבָכ ִלְקָראתֹו,  ּוָבא  ֶׁשָּקַפץ  ַהּמֹוִרָּיה  ְּבַהר 

ִּתֵּקן ְלדֹורֹות ֶאת ְּתִפַּלת ַעְרִבית (ַרִׁש“י ֻחִּלין צא ב ד“ה ַוִּיְפַּגע). 
ִמִּדְבֵרי ַרִּבי ַיֲעקֹב ַרייֶׁשר ַּבַעל ’ְׁשבּות ַיֲעקֹב‘ עֹוֶלה ִּכי ְׁשֵני 
ַהֵּפרּוִׁשים ְּתלּוִיים ֶזה ָּבֶזה, ֶׁשֵּכן ִאְלָמֵלא ָקַפץ ַהר ַהּמֹוִרָּיה 
ֶאת  ּוְלַתֵּקן  ְלִהְתַּפֵּלל  הּוא  ָהָיה  ָיכֹול  א  ַיֲעקֹב,  ִלְקַראת 
ֶׁשִּביֵמי  ְמבָֹאר  א)  סה  (ֵערּוִבין  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשֵּכן  ַעְרִבית.  ְּתִפַּלת 
ַהַּקְדמֹוִנים ַהָּבא ִמן ַהֶּדֶר א ָהָיה ָיכֹול ְלִהְתַּפֵּלל ְׁשלֹוָׁשה 
ַהֶּדֶר א  ִמּטַֹרח  ְטרּוָדה  ֶׁשַּדְעּתֹו   ֶׁשִּמּתֹו ְלַאֲחֶריָה,  ָיִמים 
ָהְיָתה  ְלַיֲעקֹב,   ַהֶּדֶר ֶׁשָּקְפָצה  ֵּכיָון   ַא ְלַכּוֵן.  ָהָיה  ָיכֹול 
ֶבת ָעָליו ְוָיכֹול ָהָיה ְלִהְתַּפֵּלל ִמָּיד ּוְבָכ ְלַתֵּקן  ַּדְעּתֹו ְמֻיּׁשֶ

’ִעּיּון ַיֲעקֹב‘ ֵערּוִבין סה אֶאת ְּתִפַּלת ַעְרִבית. 

ַיֲעקֹב ָּתָלה ִּבְזכּות ַהָּמקֹום
ָנתֹו ַוּיֹאֶמר ָאֵכן ֵיׁש ה‘  ”ְוִהֵּנה ה‘ ִנָּצב ָעָליו...; ַוִּייַקץ ַיֲעקֹב ִמּׁשְ

ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְוָאֹנִכי א ָיָדְעִּתי“ (כח יג; טז)
ֵּפרּוׁש  ִּפי  ַעל  ֶזה  ָּפסּוק  ִהְסִּביר  ִמִּליְסָקא  ִהיְרׁש  ְצִבי  ַרִּבי 
ָמקֹום  ַהּקֹוֵבַע  ”ָּכל  ב):  ו  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ְלַמֲאַמר  ַהְּצַל“ח 
ִלְתִפָּלתֹו – ֱאֵקי ַאְבָרָהם ְּבֶעְזרֹו. ּוְכֶׁשֵּמת, אֹוְמִרים לֹו: ֵאי 
ַהַּמְקִּפיד  ָאִבינּו“:  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ִמַּתְלִמיָדיו  ָחִסיד,  ֵאי  ָעָנו, 
ֵאינֹו  ַעְנְוָתנּותוֹ  רֹב  ְּבֶׁשל  ִּכי  ַמְרֶאה  ִלְתִפָּלתֹו  ָמקֹום  ִלְקּבַֹע 
ָחׁש ֶׁשְּתִפָּלתֹו ְראּוָיה ְלִהְתַקֵּבל ֵמֵאֶליָה, ִמְּבִלי ֶׁשְּתַסֵּיַע לֹו 
ת ַהָּמקֹום ַהּנֹוַבַעת ִמָּכ ֶׁשִהְתַּפְּללּו ּבֹו ִּבְקִביעּות, ַעל  ְקֻדּׁשַ

ֵּכן ָראּוי ְלַכּנֹותֹו ’ָעָנו‘.
 ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַאף  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבְּפסּוִקים  ִנְרָמז  ֶזה  ְיסֹוד 
ִנָּצב  ה‘  ”ְוִהֵּנה  ַּכָּכתּוב:  ַעְצמֹו,  ִּבְזכּות  ְלַיֲעקֹב  ִנְגָלה  הּוא 
ָעָליו“, ָּתָלה זֹאת ַיֲעקֹב ִּבְזכּות ַהָּמקֹום ֶׁשָעַמד ּבֹו, ְּבאֹוְמרֹו: 
”ָאֵכן ֵיׁש ה‘ ַּבָּמקֹום ַהֶּזה“, ֶׁשֵּכן ְלרֹב ַעְנְוָתנּותוֹ: ”ְוָאֹנִכי“ – 
ַעל  ָעָלה  א   – ָיָדְעִּתי“  ”א  ִּבְזכּותֹו,  ֵאְרָעה  ֶׁשַהִהְתַּגּלּות 

’ְצַל“ח‘ ְּבָרכֹות ו ב; ’ַא ְּפִרי ְתבּוָאה‘ ַּדְעּתֹו ְּכָלל.

’ָלָבן ֶּבן ָנחֹור‘ – ַהֻאְמָנם?!
”ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַהְיַדְעֶּתם ֶאת ָלָבן ֶּבן ָנחֹור ַוּיֹאְמרּו ָידָעְנוּ“ (כט ה)
ִמָּפסּוק ֶזה ֵהִביא ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִאיֶסְרְלן ְּבַעל ’ְּתרּוַמת ַהֶּדֶׁשן‘ 
ְרָאָיה ְלִדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה ֶהָחִסיד ֶׁשְּבֵעת ֶׁשּקֹוְרִאים ַלּתֹוָרה 
(ְוֵכן  ָאִביו  ֲאִבי  ְּבֵׁשם  ְלקֹוְראֹו  ֵיׁש  ָּגמּור,  ָרָׁשע  ֶׁשָאִביו  ָאָדם 
ָּפַסק בשו“ע או“ח קלט ג). ַאף ָּכאן, ֵּכיָון ֶׁשֲאִבי ָלָבן ָהָיה ְּבתּוֵאל 

ָהָרָׁשע, ִהְזִּכירֹו ַיֲעקֹב ְּבֵׁשם ָסבֹו – ”ָלָבן ֶּבן ָנחֹור“.
’ֵסֶפר ֲחִסיִדים‘ תשצא; ’ְּתרּוַמת ַהֶּדֶׁשן‘ כא

ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵמִאיְר‘ל
”א ֵעת ֵהָאֵסף ַהִּמְקֶנה ַהְׁשקּו ַהּצֹאן ּוְלכּו ְרעּו“ (כט ז)

ָהָיה ַרִּבי ֵמִאיר ִמְּפִריִמיְשָלן נֹוֵׂשא ְּתִפָּלתֹו ּוְמַבֵּקׁש:

ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם, ַאף ִאם ָחִליָלה: ”א ֵעת ֵהָאֵסף ַהִּמְקֶנה“ 
– ֶטֶרם ִהִּגיַע ְזַמן ַהְּגֻאָּלה, ָאָּנא, ְלָכל ַהָּפחֹות: ”ַהְׁשקּו ַהּצֹאן 
ְלִיְׂשָרֵאל,  ָקְדְׁשָך,  ְלצֹאן  ְּבֶרַוח  ַּפְרָנָסה  ַהֲעֵנק  ְרעּו“ –  ּוְלכּו 

’ַמְרָּגִניָתא ְּדַרִּבי ֵמִאיר‘ ְּבֵעת ָּגלּוָתם. 

ֵאין ָּדָבר ָהעֹוֵמד ִּבְפֵני ַהְּתִפָּלה
”ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות“ (כט יז)

ֶׁשָהיּו  ֵלָאה  ְמָעה  ֶׁשּׁשָ ְּבַרִׁש“י)  הּוָבא  א,  קכג  (ב“ב  ֲחָכִמים  ֵּפְרׁשּו 
ַהּכֹל אֹוְמִרים: ”ְׁשֵני ָּבִנים ֵיׁש ָלּה ְלִרְבָקה ּוְׁשֵּתי ָּבנֹות ֵיׁש לֹו 
ַלָּקָטן  ּוְקַטָּנה [ָרֵחל]  ַלָּגדֹול [ֵעָׂשו],  ְּגדֹוָלה [ֵלָאה]  ְלָלָבן; 
ָּכל  ּוִמְתַּפֶּלֶלת  ּבֹוָכה  ָהְיָתה   ,ָּכ ְמָעה  ֶׁשּׁשָ ֵּכיָון  [ַיֲעקֹב]“. 
ְפָכה ַנֲעׂשּו  ָהֵעת ֶׁשֹּלא ִּתּפֹל ִליֵדי ֵעָׂשו, ּוֵמרֹב ְּדָמעֹות ֶׁשּׁשָ

ֵעיֶניָה ַרּכֹות.
הֹוִסיף ְוָכַתב ָהַאְלִׁשי ַהָּקדֹוׁש:

ִמְּלַבד ֵסֶדר ַהִּגיָלִאים, ָהיּו ִסּבֹות נֹוָספֹות ְלָכ ֶׁשַּיֲעקֹב ִיְבַחר 
ְּבָרֵחל ַעל ְּפֵני ֵלָאה ֲאחֹוָתּה, ַּכְּמפָֹרט ַּבְּפסּוִקים ְּבָפָרָׁשֵתנּו. 
ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ְּבכֹחַ ְּתִפָּלָתּה ִהְצִליָחה ֵלָאה ִלְגּבֹר ַעל ְרצֹונֹו 
ה  ִׁשּׁשָ ִמֶּמּנּו  ְלַהֲעִמיד  ְוָזְכָתה  ַיֲעקֹב,  ֶׁשל  ִהְׁשַּתְּדלּותֹו  ְוַעל 
ֵאין  ִּכי  אֹוֵמר  ”ֱהֵוי   :ָהַאְלִׁשי ְוִסֵּים  ִמִּיְׂשָרֵאל.  ְׁשָבִטים 
ֵּכאֵקינוּ ְלָכל ֲאֶׁשר ִיְקָראּוהּו ֶּבֱאֶמת, ְוטֹוב טֹוב ֲאֶׁשר ַיַעְזֶרּנּו 

הּוא ִיְתָּבַר ִמָּכל ַמְׁשִּכיֵמי קּום, ְּבָכל ּכֹחֹות ֶׁשָּבעֹוָלם“.
’ּתֹוַרת מֶֹׁשה‘

ִמְּפֵני ָמה ִהְקִּדיָמה ֵלָאה ְלִהָּפֵקד?
ֲעָקָרה“  ְוָרֵחל  ַרְחָמּה  ֶאת  ַוִּיְפַּתח  ֵלָאה  ְׂשנּוָאה  ִּכי  ה‘  ”ַוַּיְרא 

(כט לא)

ֵלָאה ָהְיָתה ֲעָקָרה ְּכָרֵחל (ב“ר עא א). ִמְּפֵני ָמה ָזְכָתה ְלִהָּפֵקד 
ִּבְמֵהָרה, ְּבׁשֹוֶנה ֵמֲאחֹוָתּה ֶׁשֶּנֶאְלָצה ְלַהְמִּתין ְזַמן ַרב?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב:
ִסַּבת ֲעָקרּוָתן ֶׁשל ָהִאָּמהֹות ָהְיָתה ִמְּפֵני ֶׁשִהְתַאּוָה ַהָּקדֹוׁש 
ַטל  ַחר  ֶׁשִּמּׁשַ ֵלָאה   ַא א).  סד  (ְיָבמֹות  ִלְתִפָּלָתן  הּוא   ָּברּו
ֶׁשל  ְּבֶחְלקֹו  ִּתּפֹל  ֶׁשֹּלא  ְלִהְתַּפֵּלל  ַמְרָּבה  ָהְיָתה  ַיְלדּוָתּה 
ְּכֵדי  ַלֲעָקרּות  ְזקּוָקה  ָהְיָתה  א  יז),  פס‘  ְלֵעיל  (ַרִׁש“י  ֵעָׂשו 
ֶׁשִּתְתַּפֵּלל. ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב: ”ַוַּיְרא ה‘ ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה“ 
ֵּכן  ְוַעל  ד),  ַוֵּיֵצא  (ַּתְנחּוָמא  ְּבֵעיֶניָה“  ֵעָׂשו  ַמֲעֵׂשי  נּוִאים  ”ֶׁשּׂשְ  –
ֶאת  ”ַוִּיְפַּתח   :ְלָכ ְּבֶחְלקֹו,  ִּתּפֹל  ֶׁשֹּלא  ַרּבֹות  ִהְתַּפְּלָלה 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִהְתַאּוָה  ְלִפי  ֲעָקָרה“,  ”ְוָרֵחל  ְואּוָלם:  ַרְחָמּה“. 

ָּברּו הּוא ִלְתִפָּלָתּה. 
ְּבאֶֹפן נֹוָסף ֵּבֵאר ַרִּבי ְצִבי ְׁשָרָגא ְּגרֹוְסַּבְרד: 

ֵלָאה ֶׁשָהְיָתה ְּבֶגֶדר ’ְׂשנּוָאה‘ א ָׂשָמה ִמְבָטָחּה ְּבָאָדם ְּכָלל, 
 ַא ִּבְמֵהָרה.  ִנְפְקָדה  ִּבְלַבד  ה‘  ַעל  ְיָהָבּה  ֶׁשִהְׁשִליָכה  ְוֵכיָון 
ִּכי  ָחְׁשָבה  ”ִּכי  ְּבַיֲעקֹב,  ַאף  ִמְבָטָחּה  ָׂשָמה  ְלֻעָּמָתּה  ָרֵחל 
ְוִיְתַּפֵּלל  ָוֵאֶפר  ַׂשק  ְוִיְלַּבׁש  ַיֲעקֹב  ִיְתַעֶּנה  אֹוָתּה  ְּבַאֲהָבתֹו 
א).  ל  ְלַהָּלן  (ַרְמָּב“ן  ְּבַצֲעָרּה“  ָּתמּות  ֶׁשֹּלא  ָּבִנים  ָלּה  ֶׁשִּיְהיּו  ַעד 
ָּכל  ֶאת   ְלַהְׁשִלי ֶׁשָעֶליָה  ִהְפִניָמה  ֶׁשֹּלא  ְזַמן  ָּכל   ,ְלִפיָכ

ְיָהָבּה ַעל ה‘ ְוא ִלְסמֹ ַעל ְּתִפַּלת ֲאֵחִרים, א ִנְפְקָדה.
ת ֵלִוי‘; ’ַּדַעת ְׁשָרָגא‘ ’ְקֻדּׁשַ

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

ני ּפְ ם
ַמִים‘ ָאֵמן – ’ַׁשַער ַהּׁשָ

”ַוִּייָרא ַוּיֹאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ֵּבית 
ָמִים“ (כח יז)  ֱאִהים ְוֶזה ַׁשַער ַהּׁשָ

ָמִים“  ָּכַתב ַרִּבי ָנָתן ֶנַטע ַׁשִּפיָרא ִּכי ַּבֵּתבֹות ”ְוֶזה ַׁשַער ַהּׁשָ
ְׁשָעִרים  ַהּפֹוַתַחת  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְלִמְצַות  ַיֲעקֹב  ִהְתַיֵחס 
ַּכָּכתּוב (ְיַׁשְעָיה כו ב): ”ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר 
ֲאֶׁשר  יֹוֵסף  ִלְבנֹו  ַיֲעקֹב  ָמַסר  ’ָאֵמן‘  סֹוד  ֶאת  ֱאֻמִנים“. 
נֹוַלד לֹו ִּבְהיֹותֹו ֶּבן צ“א ָׁשִנים [ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ’ָאֵמן‘]. 
ֶרֶמז ְלָכ ָמִצינּו ַּבָּפסּוק (ְּבֵראִׁשית לז ג): ”ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת 
יֹוֵסף ִמָּכל ָּבָניו ִּכי ֶבן ְזֻקִנים הּוא לֹו“ – ”ֶבן ְזֻקִנים הּוא“ 

’ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות‘ סֹוף פר‘ ַוֵּיֶׁשב – סֹוֵפי ֵּתבֹות ָאֵמן. 

ָאֵמן ִמִּפי ְׁשַנִים
”ְוַיֲעקֹב ָהַל ְלַדְרּכֹו ַוִּיְפְּגעּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאקִים“ (לב ב)

ֵהן  ָהֱא-ִהים‘   ַמְלַא’ ֵּתבֹות:  ִּכי  ִמָּפאנוֹ  ָהְרָמ“ע  ָּכַתב 
ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ָאֵמן ָאֵמן‘, ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ’ַיֲעקֹב‘. ּוְלַכְּתִחָּלה 
ִיְׁשַּתֵּדל ָהָאָדם ְלָבֵר ִּבְפֵני ְׁשֵני ֵרִעים-ַמְקִׁשיִבים ֶׁשַּיֲענּו 

ַאֲחָריו ’ָאֵמן‘. 
’ֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות‘ [ְלָרָמ“ע ִמָּפאנוֹ] ַמֲאַמר ִחּקּור ִּדין ב טו 
ֶקל‘ או“ח ו ט) (ְּדָבָריו הּוְבאּו ְּב‘ַמֲחִצית ַהּׁשֶ

ַהְנָהָגה זֹו ְּכָבר ֻהְזְּכָרה ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְּבָפָרָׁשֵתנּו (ד קפ א), 
ָׁשם ָסְמכּו ְלָכ ֶאת ְלׁשֹון ַהָּפסּוק (ְּדָבִרים לב ג): ”ִּכי ֵׁשם ה‘ 
ֶאְקָרא ָהבוּ גֶֹדל ֵלאֵקינוּ“; ”ִּכי ֵׁשם ה‘ ֶאְקָרא“ – ִּבְבָרָכה, 
ַנִים  ”ָהבוּ גֶֹדל“ – ְלׁשֹון ַרִּבים – ”ֵלאֵקינוּ“, ְלַלֶּמְד ֶׁשּׁשְ
א  כא  ְּבָרכֹות  ַרִׁש“י  (ְרֵאה   ַהְּמָבֵר ַאַחר  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ְצִריִכים 

ד“ה ִּכי). 

ַעל ִּפי זֹאת, ְמָבֵאר ַהַּמִּגיד ִמְּבָראד ַרִּבי מֶֹׁשה אֹוְסְטֶרר, 
ְלֶמֱהֵוי  ְּדָבֵעי  ָמאן  ”ַהאי  א):  ל  (ב“ק  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ֶאת 
ִמיֵלי  ְלַקֵּים  ָחִסיד‘]...  ִלְהיֹות  ָהרֹוֶצה  [’ָאָדם  ֲחִסיָדא 
ֵאיָנּה  ַהֶּנֱהִנין‘  ’ִּבְרכֹות  ַעל  ַהְקָּפָדה  ְוִלְכאֹוָרה  ִּדְבָרכֹות“. 
ַהְנָהָגה ֶׁשל ִלְפִנים ִמּשּׁוַרת ַהִּדין, ֶׁשֲאמּוָרה ְלַזּכֹות ֶאת 
”ְלַקֵּים  ַהְּגָמָרא:  ֶׁשַּכָּוַנת  ֶאָּלא  ’ָחִסיד‘,  ַּבּתַֹאר  ַהַּמְקִּפיד 
ָאֵמן  ַיֲענּו  ֲאָנִׁשים  ֵני  ֶׁשּׁשְ ֶׁשַּיְקִּפיד  ַהְינּו  ִּדְבָרכֹות“  ִמיֵלי 
ַהְנָהָגה  ִהיא  ָּכזֹו  ַהְנָהָגה  ַהּזַֹהר.  ְּכִדְבֵרי  ִּבְרכֹוָתיו,  ַאַחר 
ָּבּה  ַהְּמַדְקֵּדק  ֶאת  ּוְמַזָּכה  ַהִּדין  ִמּשּׁוַרת  ִלְפִנים  ֶׁשל 
ְּבאֹוְמרֹו   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ִּכּוֵן  ַאף  ְלזֹאת  ’ָחִסיד‘.  ַּבּתַֹאר 
(ְּתִהִּלים לא כד): ”ֶאֱהבּו ֶאת ה‘ ָּכל ֲחִסיָדיו ֱאמּוִנים נֵֹצר ה‘ 
ּוְמַׁשֵּלם...“ – ִמי ִנְמֶנה ַעל ’ֲחִסיָדיו‘? ֶזה ֶׁש‘ֱאמּוִנים נֵֹצר‘ 
ִמִּפיו  ֶׁשּמֹוִציא  ְּבָרָכה  ָּכל  ֶׁשַאֲחֵרי  ּוַמְקִּפיד  ֶׁשּשֹׁוֵמר   –
ַיֲענּו ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ָאֵמן. ְואּוָלם ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲאֵחִרים ֵהם 
ְׂשַכר  ּוְמַׁשֵּלם‘  ה‘  ’נֵֹצר   ,ְמָבֵר ַרק  ְוהּוא  ָאֵמן  ֶׁשעֹוִנים 

 .ֲעִנָּיָתם ַּגם ַלְּמָבֵר
הגרא“צ ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין רֹאׁש ּכֹוֵלל ’ְמקֹור ָּברּו‘ מֹוִסיף, 
(ִעם  ’ִמיֵלי‘  ֶׁשֵּכן  ַהְּגָמָרא,  ְּבִדְבֵרי  ִנְרָמז  ַאף  ֶזה  ֶׁשֵּבאּור 

ַהּכֹוֵלל) ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ָאֵמן‘. 
’ָּדַרׁש מֶֹׁשה‘ ְּתִהִּלים לא כד

ֵצא ת ַוּיֵ ָרׁשַ 307ּפָ תש"פ

ָּכ ּכֹוֵתב ַהְּמֻקָּבל ָהֱאִקי ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ַקאייְדנֹוֶבר 
ְּבִסְפרֹו ’ַקב ַהָּיָׁשר‘ (ֶּפֶרק צו) 

ַעל ּכָֹחּה ַהֻּמְפָלא ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן ִלְפִתיַחת ַׁשֲעֵרי ְּבָרָכה:
”ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְּברֹב ַרֲחָמיו ַוֲחָסָדיו ַמְׁשִּגיַח ּוַמִּביט ְלָהִאיר 
ה ִמָּמרֹום, רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה... ַעל ְיֵדי  ּוְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ְקֻדּׁשָ
ָלרּוץ  ּוְמַמֵהר  ְּבַכּוָָנה  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ָּכל  ִּכי  ְּבַכּוָָנה.  ָאֵמן  ֲעִנַּית 
ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִּבְׁשִביל ֲעִנַּית ָאֵמן – זֹוֶכה ְלֵאּלּו ַהַהְׁשָּפעֹות“.
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ַהְּכרּוִכים  מֹוֵפת  ִסּפּוֵרי  ְלִרְבבֹות  ֵּבינֹות 
ַהַּמֲעִמיִדים  ָהֲאֻּיָמה,  ַהּשֹׁוָאה  ְיֵמי  ְּבקֹורֹות 
ֶׁשָעְמָדה  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ֻמְפָלָאה  ְּבצּוָרה 
ִמְּבִלי  ַהַחִּיים  ִּבְרצֹון  ְלַהֲחִזיק  ַעֵּמנּו  ִלְקדֹוֵׁשי 
ֶחֶרב  ִׁשְּכָלה  ִמחּוץ  ַּכֲאֶׁשר  ַּגם  ְלִהְתָיֵאׁש, 
ַהַּמְפִעים  ִסּפּורוֹ  ּבֹוֵלט  ֵאיָמה,   – ּוֵמֲחָדִרים 
 ֶׁשל ַרִּבי ַיֲעקֹב ַמארֹוקוֹ ָז“ל, ִסּפּור ֶׁשהּוא ַא
ֶׁשֵהִביאּו  ַהִּנִּסים  ַׁשְרֶׁשֶרת   ִמּתֹו ַאַחת  ֻחְלָיה 
ְּבִסְפרֹו  ִלּבֹו  ְּבַדם  ָחַרט  ֶׁשאֹוָתם  ְלַהָּצָלתֹו, 

ַהֻּמְפָלא – ’ַׁשֲאַגת ְמֻעֶּנה‘.
ַמְדִּגיׁש  ַהּשֹׁוָאה,  ִּביֵמי  קֹורֹוָתיו  ֵּתאּור   ְּבתֹו
ְּבַעּמּוד  ֵהָאֲחזּותוֹ  ֶאת  ַאַחת  א  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
ּוַבָּמצֹוק  ַּבַּצר  לֹו  ֶׁשָעְמָדה  זֹו  ַהְּתִפָּלה, 
ְלִהָּנֵצל, ְלִעִּתים ְּבִנּגּוד ְלָכל ִסּכּוי, ְּכמֹו ַּבֵּתאּור 

ֶׁשְּלָפֵנינּו:
 ָּכ ְואֹוְזִלים,  הֹוְלִכים  ֶׁשַּגְרְּגָריו  חֹול  ִּכְׁשעֹון 
ַהּשֹׁוָאה  ִּבְׁשנֹות  ּפֹוִלין  ְיהּוִדי  ֶׁשל  ַחֵּייֶהם  ָהיּו 
ַהֶּגְרָמִנים  ִּביֵדי  ַהְׁשָמָדָתם   ַּתֲהִלי ָהֲאֻּיָמה. 
ִמְלֶחֶמת  ְיֵמי  ֵראִׁשית  ִעם  ֵהֵחל  ָהֲארּוִרים 
ִנָּיה, ְוִהְמִׁשי ְוהּוַרע ִּבְׁשַלִּבים ְלָכל  ָהעֹוָלם ַהּׁשְ
ָאְרָּכּה. ְּכָכל ֶׁשָחְלפּו ַהָּיִמים, ָּכ ָהְלָכה ַטַּבַעת 
ַהֶחֶנק ַהֶּגְרָמִנית ְוִהְתַהְּדָקה ְסִביב ַצּוָאָרם ַעד 
ֲאֶׁשר ִנְרְצחּו ֻרָּבם ְּבַמֲחנֹות ַהַהְׁשָמָדה. ה‘ ִיּקֹם 

ָּדָמם.
ֱאלּול  ְּבחֶֹדׁש  ִהְתַרֵחׁש  ְׁשַלִּבים  ֵמאֹוָתם  ֶאָחד 
רּו יֹוְׁשֵבי ֶּגטֹו ַוְרָׁשה, ּוְבתֹוָכם  תש“ב, ָאז ִהְתַבּּשְׂ
ִמְׁשַּפַחת ַמארֹוקוֹ  ַהְּצִעיָרה – ר‘ ַיֲעקֹב, זּוָגתֹו 
ִמְצַטְמֵצם  ִמָּמָחר  ֵהֵחל  ִּכי  ַהִּתינֹוק,  ּוְבָנם 

ֶׁשַטח ַהֶּגטֹו ִלְׁשלֹוָׁשה ְרחֹובֹות ִּבְלַבד. 
ְמֻאֶחֶרת  ְּבָׁשָעה  ִהְתַּפְרְסָמה   ָּכ ַעל  ַההֹוָדָעה 
ֶׁשָּבּה  ָהַאֲחרֹוָנה  ָעה  ַהּׁשָ ַּכֲאֶׁשר  ַּבַּלְיָלה,  ְמאֹד 
ֶעֶׂשר  ָהְיָתה  ’ֶהָחָדׁש‘  ַלֶּגטֹו  ַלֲעבֹר  ָהיּו  ְיכֹוִלים 
ַּכּוָָנָתם  ֵאפֹוא  ָהְיָתה  ְּברּוָרה  ְלָמֳחָרת.  ַּבּבֶֹקר 
ָּכל  ֶׁשל  ִּדיָנם  ֶאת  ַלֲחרֹץ   – ַהֶּגְרָמִנים  ֶׁשל 
ֶׁשְּלָמֳחַרת,  ַּבּבֶֹקר  ְּכָבר  ְוָאֵכן  ְלִמיָתה.  יֹוְׁשָביו 
ֶהָחָדׁש,  ַהֶּגטֹו  ַעל  ֶאס.  ָהֶאס.  ְּפֻלּגֹות  ָּפְׁשטּו 
ַּכֲאֶׁשר ָּכל ִמי ֶׁשִּנְתַּפס ְמׁשֹוֵטט ּבֹו, ְוָהיּו ֵאּלּו 
ֲאָלִפים ַרִּבים, ִנְׁשַלח ַעל ֲאָתר ְלָמקֹום ֶׁשִּמֶּמּנּו 

א ָׁשב ִאיש.
ְלַחֵּפׂש  ִמֲהרּו  ַהְּצִעיָרה  ּוִמְׁשַּפְחּתֹו  ַיֲעקֹב  ר‘ 
ְּבֶבָהָלה  ׁשֹוְטטּו  ֵהם  ֶהָחָדׁש,  ַּבֶּגטֹו  ַמֲחֶסה 
ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה ַעד ֶׁשְּלַבּסֹוף ִהְבִחין ָּבֶהם ֶאָחד 
ִמַּמָּכֵריֶהם ְוִהְכִניָסם ֶאל ַהַּמְחּבֹוא ֶׁשּבֹו ָׁשָהה. 
ִנְדֲחסּו  ֶׁשְּבתֹוכֹו  ָּגדֹול  א  ּבּוְנֶקר  ֶזה  ָהָיה 
ַּתַחת  ֻהְסָוה  ִּפְתחֹו  ִאיׁש.  ְוַאְרָּבִעים  ְּכֵמָאה 

ֲעֵרַמת ְּגרּוָטאֹות ַמֶּתֶכת ְיָׁשנֹות.
ְּבֵעיֵניֶהם  ָאְׁשָרם.   ִנְמַׁש ַרב  ְזַמן  ֶׁשֹּלא  ֶאָּלא 
ִהָּמְצאּותוֹ  ָהְיָתה  ַהּבּוְנֶקר,  ִמּיֹוְׁשֵבי  ַּכָּמה  ֶׁשל 
ֶׁשל ַהִּתינֹוק ָהַר ִלְצִניִנים. ֵהם ָּפֲחדּו ַעד ָמֶות 
ֶּפן ְיעֹוֵרר ִּבְכיֹו ֶאת ְּתשֹּוַמת ִלָּבם ֶׁשל ַהֶּגְרָמִנים 
ֵאין  ִּכי  אֶֹמר  ָּגְמרּו  ֵּכן  ְוַעל  ַלֶּטֶרף,  ֲחרּו  ֶׁשּׁשִ

ְּבֵרָרה ֶאָּלא ְלַׁשְּלָחם ֶאל ִמחּוץ ַלּבּוְנֶקר.
ַרִּבי ַיֲעקֹב ִנָּסה ְלִהְתַחֵּנן ִּבְפֵניֶהם, ַא ְּבַפֲחָדם 
ָאְטמּו ַהָּללּו ֶאת ָאְזֵניֶהם, ְותֹו ֶׁשֵהם ּגֹוֲעִרים 
ְׁשַאר  ַחֵּיי  ֶאת  ְמַסְּכִנים  ֶׁשֵהם   ָּכ ַעל  ָּבֶהם 
ְלַסְּלָקם  ֵמֶהם  ַּכָּמה  ֶהְחִליטּו  ַהּבּוְנֶקר,  יֹוְׁשֵבי 

ְּבכֹחַ.
ַיֲעקֹב.  ר‘  ָהָיה  ַהחּוָצה  ֶׁשֶּנְהַּדף  ָהִראׁשֹון 
ֶאל  הּוָצא  ְוהּוא  ּבֹו  ָאֲחזּו  ֲחסֹונֹות  ְזרֹועֹות 
ֵצאתֹו  ִעם  ֶׁשִּמָּיד  ֶאָּלא  ַלּבּוְנֶקר.  ִמחּוץ 
ְּכתֹוָצָאה  ַהּגֹוָרִלית,  ָטעּוָתם  ֶאת  ַהָּללּו  ֵהִבינּו 
ִמְּפִתיַחת ַהֶּדֶלת, ָזָעה ְמַעט ֲעֵרַמת ַהְּגרּוָטאֹות 
ָנְפלּו  ְּגרּוָטאֹות  ַּכָּמה  ַהֶּפַתח,  ֶאת  ֶׁשִּכְּסָתה 
ֶׁשל  ִלָּבם  ְּתשֹּוַמת  ֶאת  ְועֹוְררּו  ַרַעׁש  ְּבקֹול 

הּו ְּבִקְרַבת ָמקֹום. ַהֶּגְרָמִנים ֶׁשּׁשָ
ַיֲעקֹב  ר‘  ֶאת  מֹוִתיָרה  ִמָּיד,  ִנְטְרָקה  ַהֶּדֶלת 

ּבֹוֵדד ִמחּוָצה ָלּה. ְּבֵררֹות ַרּבֹות א נֹוְתרּו לֹו 
 ּתֹו  ,ַהָּסמּו ַהַּבִית  ֶאל  ְלִהָּמֵלט  ִמֵהר  ְוהּוא 
ַהֶּגְרָמִנים  ַּבַחָּיִלים  ַמְבִחין  הּוא  ֵעיָניו  ֶׁשִּמָּזִוית 

ֶׁשִהְתִחילּו ְלַחֵּפׂש ַאַחר ְמקֹור ָהַרַעׁש.
ּוְדָלתֹות  ָנטּוׁש  ָהָיה  ִנְכַנס  ֶׁשֵאָליו  ַהִּבְנָין 
ַהִּנְמָלט  ַיֲעקֹב  ר‘  ִלְרָוָחה.  ְּפתּוחֹות  ִּדירֹוָתיו 
ֶׁשָּבּה  ָהִראׁשֹוָנה  ַהֶּדֶלת  ֶאל  ְלִהָּכֵנס  ִמֵהר 
ַהֶּדֶלת  זֹו  ֶׁשִּתְהֶיה  ְּבַנְפׁשֹו  ִׁשֵער  הּוא  ִנְתַקל. 
אּוָלם  ַּבֲעָדּה,  ִיָּכְנסּו  ֶׁשרֹוְדָפיו  ָהִראׁשֹוָנה 

ָּכָאמּור, א ָהיּו לֹו ְּבֵררֹות ַרּבֹות.
ְּבַחְדרֹון  ְוִהְבִחין  ַהִּמְטָּבח  ֶאל  ִמָּיד  ִנְכַנס  הּוא 
ָּגַרר  ַהְרֵּבה  ַלֲחׁשֹב  ִמְּבִלי  ִמּתֹוכֹו.  ֶׁשָּיָצא  ָקָטן 
ַהַחְדרֹון,  ֶּפַתח  ֶאת  ּבֹו  ְוִהְסִּתיר  ָּכֵבד  ָארֹון 
ּתֹו ֶׁשהּוא מֹוִתיר ֵמֲאחֹוָריו ֶסֶדק ַצר ֶׁשַּבֲעדֹו 
ִהְבִחין  ְלַמְפֵרַע  ַהַחְדרֹון.  ֶאל  ְוִנְכַנס  ִהְׁשַּתֵחל 
ֶׁשִּנְׁשַקף  ֲעָנק  ַחּלֹון  ָּפעּור  ַהָּקָטן  ַּבַחְדרֹון  ִּכי 
לֹו  נֹוְתָרה  א  ַחָּיִלים.  ֶׁשָהָמה  ָהְרחֹוב  ֶאל 
 ְּבֵרָרה ֶאָּלא ְלִהְתַּכּוֵץ ַעל ִרְצַּפת ַהַחְדרֹון ּתֹו
ִמַּבִית  א  ּבֹו,  ַיְבִחינּו  א  ֶׁשַהֶּגְרָמִנים  ִּתְקָוה 

ְוא ִמחּוץ.
ְנׂשּואֹות  ְּכֶׁשֵעיָניו  ְמֻכּוָץ  ָׁשַכב  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְלגֹוַרל  ִמְּדָאָגה  ָהָמה  ִלּבֹו  ַמִים.  ַלּׁשָ
ֶׁשּנֹוְתָרה ַּבּבּוְנֶקר. הּוא ָיַדע ֶׁשַחָּייו ְּכמֹו ַחֵּייֶהם 
ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ָהָיה  ָיכֹול  ִמַּבחּוץ  ִמֶּנֶגד.  ְּתלּוִיים 
אּוָלם  ַאֲחֵריֶהם,  ַהְּמַחְּפִׂשים  ַהַחָּיִלים  ֲהמּוַלת 
ַחָּדה...  ֶחֶרב  ”ֲאִפּלוּ  ֲחָכִמים:  ְּבִדְבֵרי  ִנְזַּכר  ָאז 
ַאל ִיְתָיֵאׁש ִמן ָהַרֲחִמים“, ְו“ַׁשֲעֵרי ְּתִפָּלה א 
ִנְנֲעלּו“, ּוִמַּדם ִלּבֹו ֵהֵחל ִלְׁשּפֹ ְּתִפָּלה רֹוַתַחת 

ְּבַעד ַחָּייו ְוַחֵּיי ִמְׁשַּפְחּתֹו.
ֵאינֹו  ֶׁשִּפיו   ּתֹו  ,ָּכ ָׁשַכב  ֲאֻרּכֹות  ָׁשעֹות 
ַהּיֹוֵׁשב  ִלְפֵני  ְּתִפָּלה  ִמְּלַמְלֵמל  ְלֶרַגע  ּפֹוֵסק 
קֹולֹות  ֶאת  ָׁשַמע  הּוא  ְלֵבין  ֵּבין  ַּבְּמרֹוִמים. 
ֶׁשַּבִּבְנָין,  ַהִּדירֹות  ָּכל  ֵּבין  ָהעֹוְבִרים  ַהַחָּיִלים 
ּתֹו ֶׁשֵהם ּפֹוְרִצים ְּדָלתֹות ְוׁשֹוְבִרים ָרִהיִטים 
ַּדְוָקא  ְּבַסְנֵוִרים,  ֻהּכּו  ְּכמֹו  אּוָלם  ְּבִחּפּוֵׂשיֶהם, 
ֲהִכי  ֶׁשָהְיָתה  ַהִּדיָרה  ָׁשָהה,  ֶׁשָּבּה  ַלִּדיָרה 
ַהֶּגְרָמִנים  ִנְכְנסּו  א  ַלִּבְנָין,  ַלְּכִניָסה  ְצמּוָדה 

ָהֲארּוִרים.
ָלֵצאת  ִמֵהר  ַהּקֹולֹות  ְוָׁשְככּו  ַהַּלְיָלה  ָּיַרד  ִמּׁשֶ
ֶאת  ָעַזב  ֶׁשּבֹו  ַהָּמקֹום  ֶאל  ְוָלרּוץ  ִמַּמְחּבֹואֹו 
הּוא  ֲאֻרּכֹות.  ָׁשעֹות  ִלְפֵני  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֵני 
ׁש ַּדְרּכֹו ַּבֲחֵׁשָכה, ְוָאֵכן, ֲאֶׁשר ָיגֹור ָּבא לֹו.  ִּגּׁשֵ
ַהַּמְראֹות ַהָּקִׁשים ֶׁשִּנְגלּו ְלָפָניו ִסְּפרּו לֹו ֶאת 
ֶאת  ִּגּלּו  ַהֶּגְרָמִנים  ִּכי  ִמְסַּתֵּבר  ִמּכֹל;  ַהּנֹוָרא 

ַהּבּוְנֶקר ְוָהְרגּו ֶאת ָּכל יֹוְׁשָביו.
ּוְבָכל זֹאת, ר‘ ַיֲעקֹב א ִהְתָיֵאׁש. ִמּתֹו ֱאמּוָנה 
ַעָּזה ְּבכָֹחּה ֶׁשל ְּתִפָּלה הּוא ֶהֱחִליט ְלַנּסֹות... 
ָהְיָתה  ַרָּבה  ּוָמה  ַהּבּוְנֶקר,  ֶאל  ִנְכַנס  הּוא 
ְּבִפַּנת  ַהֵּנס.  ִהְתַרֵחׁש  ָאֵכן  ַּכֲאֶׁשר  ַּתְדֵהָמתֹו 
ַהּבּוְנֶקר הּוא ִּגָּלה ֶאת זּוָגתֹו ְוֶאת ְּבנֹו ַהִּתינֹוק, 

ְמֻצָּנִפים ְּבֵאיָמה, אּוָלם ַחִּיים ְוַקָּיִמים. 
ֶׁשָּפְרצּו  ִלְפֵני  ֶרַגע  ִּכי  לֹו  ִהְתָּבֵרר   ַּבֶהְמֵׁש
ַהֶּגְרָמִנים ֶאל ַהּבּוְנֶקר, ִהְבִחיָנה זּוָגתֹו ְּבֻגְמָחה 
ִעם  ְּבתֹוָכּה  ִנְדֲחָקה  ִהיא  ְּבִפָּנתֹו.  ְזִעיָרה 
ִּתינֹוָקּה ְוָחְסָמה ֶאת ַהֶּפַתח ְּבַכר נֹוצֹות ָּגדֹול. 
ַּבֻּגְמָחה,  ַהֶּגְרָמִנים  ִהְבִחינּו  א  ַהֵּנס  ְלַמְרֵּבה 
ְוָכ נֹוְתרּו ָהֵאם ְוִתינֹוָקּה ַּבַחִּיים ְיִחיִדים ִמָּכל 

יֹוְׁשֵבי ַהּבּוְנֶקר.
ְּתָלאֹות ַרּבֹות ַוֲאֻיּמֹות ָעַבר ר‘ ַיֲעקֹב ַעד ֶׁשָּזָכה 
ְלִהָּנֵצל ְּבַחְסֵדי ה‘ ִמן ַהֹּתֶפת. ִסּפּורוֹ ַהֻּמְפָלא 
ְוַהִּבְלִּתי ֵיָאֵמן ֶנֱחַרט ָּכָאמּור ֲעֵלי ִסְפרֹו, ְמַסֵּפר 
ְלדֹורֹות ַאֲחרֹוִנים ִּכי א ִיּטֹשׁ ה‘ ֶאת ַעּמֹו, ְוַגם 
ְּבתֹו חֶֹׁש ְוַצְלָמֶות, ַׁשֲעֵרי ְּדָמעֹות א ִנְנֲעלּו 
ַהֵּלב  ִמַּמֲעַמֵּקי  ַהּבֹוַקַעת  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ּוְבכָֹחּה 

ִלְקרַֹע ְּגַזר ִּדין ּוְלַהִּציל ִמָּמֶות ְלַחִּיים.
’ַׁשֲאַגת ְמֻעֶּנה‘ עמ‘ 107

’ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב ַלּכֹל‘
ֵּתבֹות:  ֵהן  ְוַהֵּמִטיב‘  ’ַהּטֹוב  ִּבְרַּכת  ּתֶֹרף 
ּוְכִדְבֵרי  ַלּכֹל“.  ְוַהֵּמִטיב  ַהּטֹוב   ַהֶּמֶל”
ַהְּבָרָכה,  ְּבַהְקָּדַמת  ֶׁשהּוְבאּו  ָהִראׁשֹוִנים 
ֶׁשִּמְּלַכְּתִחָּלה ֻּתְּקָנה ִּבְרַּכת ’ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב‘ 
ִּכְבָרָכה ְקָצָרה ָהעֹוֶמֶדת ִּבְפֵני ַעְצָמּה ְלֵזֶכר 
ְלַאַחר  ְוַרק  ֵּביָתר,  ַּבֲהרּוֵגי  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ַהֵּנס 
ִמֵּכן ְּכֶׁשְּקָבעּוָה ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ֵמַהְּטָעִמים 
ַּבָּקׁשֹות  ָעֶליָה  הֹוִסיפּו  ְלֵעיל,  ֶׁשִהְתָּבֲארּו 
ָׁשלֹוׁש  ’ַמְלֻכּיֹות‘,  ָׁשלֹוׁש  ְּכגֹון  ּוְׁשָבִחים, 
’ְּגמּולֹות‘ ְוָׁשלֹוׁש ’ֲהָטבֹות‘ (ּתֹוְספֹות ְּבָרכֹות מו 

ב; ’ָאְרחֹות ַחִּיים‘ ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון נה).

ֶנֱאֶמֶרת  ְוַהֵּמִטיב‘  ’ַהּטֹוב  ִּבְרַּכת  ִּככְלָל, 
ַעל טֹוָבה ֶׁשִהיא טֹוָבה ַלְּמָבֵר ְוַלֲאֵחִרים 
ֶׁשַאף  ְלָבֵאר  ְוֵיׁש  א).  רכב  או“ח  (שו“ע  ְּכֶאָחד 
ָלֶהם  טֹוָבה  ָהְיָתה  ֵּביָתר  ֲהרּוֵגי  ְּבֵנס 
ַאף  ִהְסִריחּו  ֶׁשֹּלא  ָהֻעְבָּדה  ְוַלֲאֵחִרים; 
ָהְיָתה   – ַרב  ְזַמן  ֻמָּנִחים  ֶׁשָהיּו  ִּפי  ַעל 
ָהְיָתה  ִלְקבּוָרה  ִנְּתנּו  ְוַכֲאֶׁשר  ָלֶהם,  טֹוָבה 
ֶׁשָהיּו  ְזַמן  ָּכל  ֶׁשֵּכן  ַלַחִּיים,  ַאף  טֹוָבה  זֹו 
ְּגדֹוָלה  ֶחְרָּפה  ָהְיָתה  ְּבִבָּזיֹון  ֻמָּטִלים 
ְלִיְׂשָרֵאל (ַאּבּוִדְרַהם; ’ַהְּפָׁשט ְוָהִעּיּון‘ ְּבָרכֹות מח ב).

ְּבִחיָנה נֹוֶסֶפת ֶׁשל ֲהָטָבה ַלֲאֵחִרים ְּבֵנס ֶזה, 
ֵּפֵרׁש ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי יֹוֵאל ִמַּסאְטֶמר ַעל ִּפי 
ִנְּתנּו  ֵּביָתר  ֶׁשֲהרּוֵגי  ְּבַאּבּוִדְרַהם  ַהְּמבָֹאר 
ִלְקבּוָרה ְלַאַחר ֶׁשַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ּוְברֹאָׁשם 
ְוִהְתַעּנּו  ִהְתַּפְּללּו  ִּדינֹו  ּוֵבית  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן 
ִּבְתִפּלֹוֵתיֶהם  ֶׁשְּבַוַּדאי  ֵּכיָון   .ָּכ ַעל  ַרּבֹות 
ַהּדֹורֹות  ָּכל  ַּבֲעבּור  ְיׁשּועֹות  ָּפֲעלּו  ֵאּלּו 
[ַּכְּמבָֹאר ַּבּזַֹהר ְּבֵראִׁשית קלז א ֶׁשְּתִפּלֹות 
ַהַּצִּדיִקים עֹוׂשֹות רֶֹׁשם ְלדֹורֹות] ֲהֵרי ָּכאן 
’ַהֵּמִטיב‘ – ַלֲאֵחִרים (’ִּדְבֵרי יֹוֵאל‘ ַוְיִחי עמ‘ תריא).

ָאנּו  ’ַהּטֹוב‘  ְּבֵתַבת  ִּכי  ֶׁשֵּפְרׁשּו  ֵיׁש  עֹוד 
א   ִיְתָּבַר ֶׁשְּכבֹודֹו   ָּכ ַעל  מֹוִדים 
ִהְתַחֵּלל, ֶׁשִאּלּו ָהיּו ֲהרּוֵגי ֵּביָתר ַמְסִריִחים 
ְּבא  ֻמָּטִלים  ֶׁשָהיּו  ִנים  ַהּׁשָ ֶׁשַבע  ָּכל 
ִּבָּזיֹון  ָחִליָלה   ִמָּכ ִנְגַרם  ָהָיה  ְקבּוָרה, 
ָתִלין  ”א  כג:  כא  ְּדָבִרים  [ְרֵאה  ִכיָנה  ַלּׁשְ
ּוֵפֵרׁש  ָּתלּוי“,  ֱאִקים  ִקְלַלת  ִּכי  ִנְבָלתוֹ... 
ּוְבֵתַבת  הּוא“].   ֶמֶל ֶׁשל  ”ִזְלזּולֹו  ַרִׁש“י: 
ַלֲהרּוֵגי  ֶׁשֵהיִטיב  ַעל  מֹוִדים  ָאנּו  ’ַהֵּמִטיב‘ 
ְזַמן  ֶׁשָּכל  ִלְקבּוָרה,  ֶׁשִּנְּתנּו   ְּבָכ ֵּביָתר 
ְלִנְׁשַמת  ֵאין  ָּבֲאָדָמה,  ִנְקַּבר  א  ֶׁשַהּגּוף 
ַהִּנְפָטר ְמנּוָחה ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון (’ַוּיֹאֶמר ָׁשלֹום‘ 

ְּבָרכֹות מח ב).

ְמֻיָחד  ֶׁשַבח  ִּכי  ְּדרּוׁש,   ְּבֶדֶר ֶׁשֵּבֲארּו  ֵיׁש 
ֵיׁש ִּבְלׁשֹון ’ַהֵּמִטיב‘, ֶׁשְּברֹב ֶחְפצֹו ְלֵהיִטיב 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   ִנְצָר ְלִעִּתים  ְּבִרּיֹוָתיו,  ִעם 
ְּכֵדי  ַמֲעָׂשיו,  ְלֵהיִטיב  ָלָאָדם  ְלַסֵּיַע  הּוא 
ֶׁשַהֵחְטא א ִיְמַנע ִמֶּמּנּו ְלַקֵּבל ֶאת ֶׁשַפע 
’ַהֵּמִטיב‘  ְלׁשֹון  ְוֶזהּו  ַוֲחָסָדיו,  ַרֲחָמיו  טּוב 
ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי  ְלטֹוב  ָהָאָדם  ֶאת  ֶׁשעֹוֶׂשה   –
ְלַקֵּבל ֶאת ַהּטֹוָבה (’ִּבְנַין ְׁשמֹה‘ ִלּקּוִטים אֹות לז 

ְּבֵׁשם רא“י ִמַּסִדיגּוָרה).

ַמְלֻכּיֹות, טֹובֹות ּוְגמּולֹות
ד“ה  ב  מו  (ְּבָרכֹות  ַהּתֹוְספֹות  ַּבֲעֵלי  ַרּבֹוֵתינּו 
זֹו  ִּבְבָרָכה  ְלַהְזִּכיר   ֶׁשָּצִרי ֵהִביאּו  ְוַהּטֹוב) 
ְוָׁשלֹוׁש  ְּגמּולֹות  ָׁשלֹוׁש  ַמְלֻכּיֹות,  ָׁשלֹוׁש 
ֲהָטבֹות. ֶאת ְׁשלֹוׁש ַהַּמְלֻכּיֹות ְּכָבר ִהְזַּכְרנּו 
ְלֵעיל. ַעָּתה ָאנּו ַמְזִּכיִרים ָׁשלֹוׁש ְלׁשֹונֹות 
ָאנּו  ּוְבֻכָּלן  ְּגמּול,  ְלׁשֹונֹות  ְוָׁשלֹוׁש  ֲהָטָבה 
ְּכִפי  ְוָעִתיד,  הֹוֶוה  ָעָבר,  ִּבְלׁשֹון  ְמַׁשְּבִחים 

.ֶׁשְּיבַֹאר ַּבֶהְמֵׁש
ְׁשֶׁשת  ְּכֶנֶגד  ֵהן  ֵאּלּו  ַהְזָּכרֹות  ָׁשלֹוׁש 
עֹוַלם  ַהַּמְלָאִכים,  עֹוַלם  ָהעֹוָלמֹות: 
ּוְבַהְזָּכָרָתם  ֵפל,  ַהּׁשָ ְועֹוָלֵמנּו  ַהַּגְלַּגִּלים 
 הּוא מֹוֵל ָאנּו ַמְצִהיִרים ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ַעל ֻּכָּלם, ֵמיִטיב ִעם ֻּכָּלם ְוגֹוֵמל ֶחֶסד ִעם 

ֻּכָּלם, ֵמֶהם ִנּזֹוִנים ַּבֲהָטָבה ַּגְׁשִמית ּוֵמֶהם 
ָהֲעבֹוָדה  ַעּמּוד  מֶֹׁשה‘  (’ַמֵּטה  רּוָחִנית  ַּבֲהָטָבה 

שלב).

ְלַהְסִמי ַּבָּקָׁשה ְלהֹוָדָאה
ִהיא:  ְוַהֵּמִטיב‘  ’ַהּטֹוב  ְלׁשֹון  ַמְׁשָמעּות 
ֵּכיָון ֶׁשַּמהּותֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִהיא 
’טֹוב‘, ִמּתֹו ָּכ הּוא ’ֵמִטיב‘ ְלָכל ְּבִרּיֹוָתיו. 
ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁשֵאינֹו טֹוב ִמַּצד ֶעֶצם ְמִציאּותֹו, 
ֵאינֹו  ְלזּוָלתֹו,  ֵמיִטיב  הּוא  ַּכֲאֶׁשר  ַאף 
ַהּתֹוָרה‘  (’ְּבֵאר  ָחֵפץ  ֶׁשִּלּבֹו  ְלִמי  ֶאָּלא  ֵמיִטיב 

קונ‘ ברהמ“ז).

ַהּטֹובֹות  ַעל  ַלה‘  מֹוִדים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר 
ֶׁשֵהיִטיב ִעָּמנּו ֶּבָעָבר ּוַבהֶֹוה, ַמִּביִעים ָאנּו 
ַאף  ִעָּמנּו  ְוֵייִטיב   ַיְמִׁשי ִּכי  ִּבְטחֹוֵננוּ  ֶאת 
ֶאת  ָּכאן  ְלָהִביא  ַטַעם  ְּבנֹוֵתן  ֵיׁש  ֶּבָעִתיד. 
ְּבִאַּגְרּתֹו  ֵמַרְדִזיִמין  ַקִּדיָׁשא  ַהַּסָּבא  ִּדְבֵרי 
ֶׁשַּלּטֹוב  ָהָאָדם  יג  ֶׁשַּמּׂשִ הּוא  ”ִּבָּטחֹון  ִּכי: 
ִּפי  ַעל  ְוַאף  ִׁשעּור,  ֵאין   ִיְתָּבַר ם  ַהּׁשֵ ֶׁשל 
ָמה  ְוָכל  ְוַלּטֹוִבים,  ָלָרִעים  ֵמִטיב  ֶׁשָחָטא, 
יֹוֵתר  יֹוֵתר   – ַהּטֹוב  יֹוֵתר  ָהָאָדם  יג  ֶׁשַּמּׂשִ

 .“ָהָאָדם ָמה ֶׁשָּצִרי מֹוֵׁש
ַהַּמִּגיד  ְּבֵׁשם  ֵהִביא  ַאֶחֶרת  ּוְבִאֶּגֶרת 
כג  (שמו“ר  ֲחָכִמים  ַמֲאַמר  ְּבֵבאּור  ִמּקֹוְזִניץ 
ֶלָעִתיד  ִׁשיָרה  לֹוַמר  ִיְׂשָרֵאל  ”ֲעִתיִדין  ה): 
ִיְצָטְרכּו  ֶׁשִאם  ִיְׂשָרֵאל‘  ”‘ֲעִתיִדין  ָלבֹא“: 
ֶׁשּוַַּדאי  ּבֹו  ּבֹוְטִחים  ִלְהיֹות  ֵמה‘,  ְיׁשּוָעה 
ם  ְלַהּׁשֵ ִׁשיָרה  לֹוַמר  ְוַיְקִּדימּו  ָלֶהם,  ַיֲעזֹר 
[’ֶלָעִתיד  ָלֶהם  ֶׁשָעַזר  ִמּקֶֹדם   ִיְתָּבַר
ָהֶעְזָרה“  ְלַאַחר  ֶׁשאֹוְמִרים  ְּכמֹו  ָלבֹא‘], 

(’ִּבּכּוֵרי ָאִבי“ב‘ ְּבִמְכְתֵבי קֶֹדׁש ֶׁשְּבסֹוף ַהֵּסֶפר).

ָעַבר, הֹוֶוה ְוָעִתיד
ָבִחים  ַהּׁשְ ֶאת  ַמְזִּכיִרים  ָאנּו  זֹו  ִּבְבָרָכה 
זֹאת  ְלֻעַּמת  ְוָעִתיד,  הֹוֶוה  ָעָבר,  ְּבֵסֶדר: 
 ,ָמַל ה‘   ,ֶמֶל ”ה‘  ַהָּידּוַע:  ַבח  ַהּׁשֶ ְּבֻנַּסח 
ה‘ ִיְמלוֹ ךְ ְלעֹוָלם ָוֶעד“, ַהֵּסֶדר הּוא: הֹוֶוה, 
ָעָבר ְוָעִתיד. ְוָאֵכן, ַּב‘ּכְֹלּבוֹ‘ (ִסיָמן כה) ֵהִביא 
 ָּכ ְוַאַחר  ִטיב  ִּבְתִחָּלה  ּגֹוְרִסים  ֶׁשֵּיׁש 
ַבח ָהָאמּור (ּוְרֵאה  ֵהִטיב, ְוַטֲעָמם ַעל ִּפי ַהּׁשֶ

עֹוד ְּב‘ֶמֶׁשְך ָחְכָמה‘ ַּבִּמְדָּבר כג כא).

ַרִּבי  ּכֹוֵתב  ְלָפֵנינּו  ַהְּמצּוָיה  ַלִּגְרָסה  ֶהְסֵּבר 
ברהמ“ז)  (ֵּפרּוׁש  הֹורֹוְדָנא  ָאָב“ד  ַׁשִּפיָרא  ָנָתן 
ַהִּמְתַיֵחס   “...ָמַל ”ה‘  ֶׁשַבח:  ֶׁשְּלַגֵּבי 
ִלְגֻדָּלתוֹ ִיְתָּבַר ָראּוי ְלַהְקִּדים ֶאת ַההֹוֶוה, 
ֵאין  הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ֶׁשְּבַיַחס  ִמְּפֵני 
כח):  קב  (ְּתִהִּלים  ַּכֶּנֱאָמר  ְזַמן,  ֶׁשל  ְמִציאּות 
ְוָכל  ִיָּתּמּו“,  א   ּוְׁשנֹוֶתי הּוא  ”ְוַאָּתה 
ֵהם   – ְוֶהָעִתיד  ַההֹוֶוה  ֶהָעָבר,   – ַהְּזַמִּנים 
ַהֶּנֱאָמרֹות  ַההֹוָדאֹות   ַא הֹוֶוה.  ִּבְבִחיַנת 
ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון נֹוְגעֹות ֵאֵלינּו – ְּבֵני ָהָאָדם 
ַהְּמַקְּבִלים ֶאת ַהֲהָטָבה, ְוֵאיָנן ְּבֶגֶדר ’ּתַֹאר‘ 
ֵאָליו ִיְתָּבַר, ּוְכִפי ֶׁשָאנּו ַמְדִּגיִׁשים: ”ָלנּו“, 
הֹוֶוה  ָעָבר,  ָלנּו  ֵיׁש  ְּתמּוָתה  ֶׁשִּכְבֵני  ְוֵכיָון 
ָעָבר,  ְלׁשֹון  ְּתִחָּלה  ֶׁשַּנְזִּכיר  ָראּוי  ְוָעִתיד, 

ֶׁשהּוא ַהּקֹוֵדם ְּבֵסֶדר ַהְּדָבִרים.
מֶֹׁשה  ָּדִוד  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו“ר  ְּבֵׁשם 
ַצחּות   ְּבֶדֶר ֶׁשֵּפֵרׁש  הּוָבא  ִמְּטׁשֹוְרְטקֹוב 
ְּתִפָּלה,  ֶׁשל  ַמְׁשָמעּות  ַאף   ְּבָכ ֶׁשֵּיׁש 
ֵהִטיב“  ”הּוא   :ִיְתָּבַר ֵמה‘  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים 
– ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו טֹוב, ”הּוא ֵמִטיב“ – ֶׁשִּנְהֶיה 
ֵמִאָּתנּו  ֶׁשִּתְצַמח   – ֵייִטיב“  ”הּוא  טֹוִבים, 
טֹוָבה ְּבָכ ֶׁשִּנְזֶּכה ְלֵהיִטיב ַלֲאֵחִרים (’ִּדְבֵרי 

ֵלם‘ עמ‘ מא). ָּדִוד ַהּׁשָ

ִניִנים ּוֵבאּוִרים  ּפְ
זֹון ת ַהּמָ ְלִבְרּכַ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ

ְיׁשּוָעה ְּכפּוָלה ְּבֵגיא ַצְלָמֶות

ע יּתַ ִניניִ פפּפְ
ללְלִבר ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ׁשּועה ְּכפּול

ּו פפּפּ סִסִ ם
ִטיב‘ (ו‘) 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


