
ָרה י ׂשָ ת ַחּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְזכּוָתם ָּתֵגן ַּבֲעֵדנּו
א  ִקְברֹו  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ִאיׁש   ֵמֶת ֶאת  ְקבֹר  ְקָבֵרינּו  "ְּבִמְבַחר 

ִיְכֶלה ִמְּמ ִמְּקבֹר ֵמֶת" (כג ו)
ַאַחת  ַּפַעם  מּוֵבאת  'ִיְכֶלה'  ֵּתַבת  ִּכי  ֵהִביא  ַהּטּוִרים  ַּבַעל 

נֹוֶסֶפת ַּבָתָּנ" ַּבָּפסּוק (ִמְׁשֵלי כב ח): "ְוֵׁשֶבט ֶעְבָרתֹו ִיְכֶלה". 
ֶהְסֵּבר ִנְפָלא ַלֶּקֶׁשר ֶׁשֵּבין ְּפסּוִקים ֵאּלּו ֵּבֵאר ַרִּבי ַאְרֵיה ֵליּב 

ִציְנץ:
ִקּיּוֵמנּו ְּבֶחְׁשַכת ַהָּגלּות הּוא ְּבכֹחַ ְּתִפַּלת ָהָאבֹות ַהְּקדֹוִׁשים 
ֶׁשֵאיָנם ֲחֵדִלים ִמְּלַהֲעִתיר ַּבֲעֵדנּו ַּבְּמרֹוִמים ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום 
 ַהֶּזה (ְרֵאה ב"מ פה ב), ְוַאף ָּכל ְּתִפּלֹוֵתינוּ עֹולֹות ַלָּמרֹום ֶּדֶר
ְמקֹום ְקבּוָרָתם ִּבְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה ('ַיְלקּוט ְראּוֵבִני' ְּבָפָרָׁשֵתנּו ְּבֵׁשם 
ַהַּמְכֵּפָלה  ִּבְמָעַרת  ָהָאבֹות  ֶׁשְּקבּוַרת  ִנְמָצא  ֲעֻמקֹות').  'ְמַגֶּלה 
 ִמְּמ ִיְכֶלה  א  ִמֶּמּנּו...  "ִאיׁש  ֶעְפרֹון:  ְּבַמֲאַמר  ֶׁשִּנְקְנָתה 
ָלנּו  ָהעֹוֶמֶדת  ִהיא  ַּבֲעֵדנּו,  ָׁשם  ּוְתִפָּלָתם   "ֵמֶת ִמְּקבֹר 
ְלִהָּנֵצל ִמָּצרֹות ַהָּגלּות, ְּכַמְׁשָמעּות ַהָּכתּוב: "ְוֵׁשֶבט ֶעְבָרתֹו 
["ֵׁשֶבט ֲחָמתֹו ֶׁשָהָיה ַמָּכה ְורֹוֶדה ָּבּה" ('ְמצּוַדת ָּדִוד' ִמְׁשֵלי ָׁשם)] 

ִיְכֶלה". 
'ְמא ָהעֶֹמר'

ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ֱאִליֶעֶזר ֶנֶעְנָתה ַעל ֲאָתר
"ַוּיֹאַמר ה' ֱאֵקי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני ַהּיֹום ַוֲעֵׂשה 

ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני ַאְבָרָהם" (כד יב)
ָּדַרׁש ַה'ֲחַתם סֹוֵפר':

ָהָאָדם  ֶׁשל  ֶׁשְּצָרָכיו  ָהֻעְבָּדה  ִּכי  ב)  כה  (ַּתֲעִנית  ָאְמרּו  ֲחָכֵמינּו 
ִנָּתִנים לֹו עֹוד ְּבֶטֶרם ִהְתַּפֵּלל ַעל ָּכ ֵאיָנּה ְמַלֶּמֶדת ְּבֶהְכֵרַח 
ְלֵהיִטיב  ִמֲהרּו  ַמִים  ֶׁשִּמּׁשָ ִיָּתֵכן  ַאְדַרָּבה,  ֶׁשֵּכן  ַמֲעָלתֹו.  ַעל 
אּוָלם  ְּתִפָּלתֹו.  קֹול  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ָרצּו  ֶׁשֹּלא  ִמּשּׁום  ִעּמֹו 
 ְלָכ ִסיָמן  זֹו  ֻעְבָּדה  ְמַׁשֶּמֶׁשת  ַנֲעָנה,  ּוִמָּיד  ֶׁשִהְתַּפֵּלל  ִמי 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָחֵפץ ִלְׁשמַֹע ֶאת ְּתִפָּלתֹו, ּוְלִפי ֶׁשֵאינֹו 

רֹוֶצה ֶׁשִּיְצַטֵער ֶיֶתר ַעל ַהִּמָּדה ִמֵּלא ֶאת ִמְׁשַאְלּתֹו ִמָּיד. 
ֵּכיָון ֶׁשְּבַדְרּכֹו ֶׁשל ֱאִליֶעֶזר ְלָחָרן ָקְפָצה לֹו ַהֶּדֶר (ב"ר נט יא) 
ִמְּבִלי ֶׁשִהְתַּפֵּלל ַעל ָּכ, ָחַׁשׁש הּוא ֶׁשָּמא ַהִּסָּבה ֶׁשִהְקִּדים 
ה' ְלֵהיִטיב ִעּמֹו ִהיא ְּבֶׁשל ְּפִחיתּות ֶעְרּכֹו, ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ָרָצה 
ְּתִפָּלה  ִמָּיד  ָנָׂשא  ְלָחָרן  ְּבַהִּגיעֹו   ְלִפיָכ קֹולֹו.  ֶאת  ִלְׁשמַֹע 
ִלְפֵני ה', ְוָאֵכן ָזָכה ּוְתִפָּלתֹו ֶנֶעְנָתה ִמָּיד ִעם ִסּיּוָמּה, ַּכָּכתּוב 

(ָׁשם טו): "ַוְיִהי הּוא ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר ְוִהֵּנה ִרְבָקה יֵֹצאת". 

'ֲחַתם סֹוֵפר' 

ְּתִפָּלה 'ְּכֶדֶר ַהְּמַבְּקִׁשים', ֵּכיַצד?!
"ַוּיֹאֶמר ָאִחיָה ְוִאָּמּה ֵּתֵׁשב ַהַּנֲעָרה ִאָּתנּו ָיִמים אֹו ָעׂשֹור ַאַחר 

ֵּתֵל" (כד נה)
"'ָיִמים' – ָׁשָנה... 'אֹו ָעׂשֹור' – ֲעָׂשָרה ֳחָדִׁשים. ְוִאם ּתֹאַמר 
מּוָעט –  ָּדָבר  ְלַבֵּקׁש  ַהְּמַבְּקִׁשים   ֶּדֶר ֵאין  ַמָּמׁש,  'ָיִמים' 

ְוִאם א ִּתְרֶצה ֵּתן ָלנּו ְמֻרֶּבה ִמֶּזה" (ַרִׁש"י).

הֹוִסיף ְוָאַמר ַרִּבי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַשׁיין ָר"מ ְיִׁשיַבת 'ִּתְפֶאֶרת 
ְירּוָׁשַלִים' ֶׁשִּבְסֶטְטן ַאייֶלְנד:

ַעל  ְּתִחָּלה  ְלַבֵּקׁש  ַהְּמַבְּקִׁשים'  ֶׁש'ֶּדֶרְך  ַרִׁש"י  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל 
ִמְּתִפּלֹוֵתינוּ  ַרּבֹות  ָמה  ִמְּפֵני  ְלָהִבין  נּוַכל  ְמֻרֶּבה,  ָּדָבר 
ְקַטָּנה  ְּבַבָּקָׁשה  ּוַמְמִׁשיכֹות  ְּגדֹוָלה  ְּבַבָּקָׁשה  ּפֹוְתחֹות 
ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ְּתִחָּלה  ְּתִפָּלה';  'ׁשֹוֵמַע  ְּבִבְרַּכת   ָּכ יֹוֵתר. 
ְּתִפָּלֵתנּו",  ֶאת  ּוְבָרצֹון  ְּבַרֲחִמים  "ְוַקֵּבל  ְּכָלִלית:  ַּבָּקָׁשה 
ּוִמָּיד מֹוִסיִפים, ֶׁשַאף ִאם ַּבָּקָׁשֵתנּו א ִּתְתַקֵּבל ִּבְמלֹוָאּה, 
ֵריָקם  ַמְלֵּכנּו   ּוִמְּלָפֶני"  – ִּתְתַקֵּבל  ִמֶּמָּנה  ֵחֶלק  ְלָפחֹות 
ַמְקִּדיִמים  ָאנּו  ַמְלֵּכנּו'  'ָאִבינּו  ְּבַבָּקׁשֹות  ַאף  ְּתִׁשיֵבנּו".  ַאל 
ּוִמָּיד  ְּתִפָּלֵתנּו",  ֶאת  ּוְבָרצֹון  ְּבַרֲחִמים  "ַקֵּבל  ְלַבֵּקׁש: 

 ."ִמְּלָפֶני ֵריָקם  ְּתִׁשיֵבנּו  "ַאל  ַהָּפחֹות:  ֶׁשְּלָכל  מֹוִסיִפים, 
ֵסֶדר  ְּבִסּיּום  ַהֶּנֱאֶמֶרת  קֹוֵלנּו'  'ְׁשַמע  ִּבְתִפַּלת  ָּבֶזה  ְוַכּיֹוֵצא 
 ַהְּסִליחֹות, ָאנּו ּפֹוְתִחים ְּבַבָּקָׁשה ְמֻרָּבה: "ֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶלי
ַהָּפחֹות:  ְלָכל  ִּכי  מּוֶעֶטת,  ְּבַבָּקָׁשה  ּוַמְמִׁשיִכים  ְוָנׁשּוָבה", 

."ַאל ַּתְׁשִליֵכנּו ִמְּלָפֶני"
'ִּבְרַּכת ִאיׁש' 

ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל 'ָאָדם ָּגדֹול'
ֵמַעל  ַוִּתּפֹל  ִיְצָחק  ֶאת  ַוֵּתֶרא  ֵעיֶניָה  ֶאת  ִרְבָקה  א  "ַוִּתּׂשָ
ֶדה  ַּבּׂשָ  ַהֹהֵל ַהָּלֶזה  ָהִאיׁש  ִמי  ָהֶעֶבד  ֶאל  ַוּתֹאֶמר  ַהָּגָמל; 

ִלְקָראֵתנּו..." (כד סד-סה)
"צָפַת [ָצְפָתה] ֶׁשָּידֹו ְׁשטּוָחה ִּבְתִפָּלה, ָאְמָרה: 'ַוַּדאי ָאָדם 

ָּגדֹול הּוא, ְלָכ ָׁשֲאָלה ָעָליו'" (ב"ר ס טו).
ִּבְנָיִמין  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח  ָלַמד  ַהִּמְדָרׁש  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל 
ֶּבֶרְנְׁשֵטיין ֶׁשִּמי ֶׁשּיֹוֵדַע ְלִהְתַּפֵּלל ָּכָראּוי ַזַּכאי ַלּתַֹאר: 'ָאָדם 
ָּגדֹול'. ְוָאֵכן, ָּכ ָמִצינּו ַאף ֶׁשֵּפְרׁשּו ֲחָכִמים (ְמִגָּלה כז א) ֶאת 
ְלׁשֹון ַהָּכתּוב (ְמָלִכים ב' כה ט): "ֵּבית ָּגדֹול" – "ָמקֹום ֶׁשְּמַגְּדִלין 

ּבֹו ְּתִפָּלה". 
'ַמֲעלֹות ַהְּתִפָּלה' 

ֵּבין 'ֶׁשָחַלק' ְל'ֶׁשָּנַתן'
ַמָּתנֹת  ַאְבָרָהם  ָנַתן  ְלַאְבָרָהם  ֲאֶׁשר  ַהִּפיַלְגִׁשים  "ְוִלְבֵני 

ַוְיַׁשְּלֵחם ֵמַעל ִיְצָחק ְּבנֹו" (כה ו)
"ֵּפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו (ַסְנֶהְדִרין צא א): ֵׁשם ֻטְמָאה ָמַסר ָלֶהם" (ַרִׁש"י).

ָׁשִנינּו ַּבְּבַרְיָתא (ְּבָרכֹות נח א): "ָהרֹוֶאה ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל – אֹוֵמר: 
 – ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ַחְכֵמי  ִליֵרָאיו',  ֵמָחְכָמתוֹ  ֶׁשָחַלק   ָּברּו'
אֹוֵמר: 'ָּברּו ֶׁשָּנַתן ֵמָחְכָמתוֹ ְלָבָׂשר ָוָדם'". ַרִּבים ָּתְמהּו ַעל 
ִּבְלׁשֹון  ְמָבְרִכים  ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ַעל  ַמּדּוַע   – ַהִחּלּוק  ֵּפֶׁשר 
ִּבְלׁשֹון  ְמָבְרִכים  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ַחְכֵמי  ַעל  ְוִאּלּו  'ֶׁשָחַלק', 

'ֶׁשָּנַתן'?
ֵּבֵאר ַהָּט"ז:

ַמְׁשָמעּוָתּה  'ֲחֻלָּקה'  ִל'ְנִתיָנה':  'ֲחֻלָּקה'  ֵּבין  ֶהְבֵּדל  ַקָּים 
ֶׁשַהּנֹוֵתן חֹוֵלק ִעם ֲחֵברֹו ֶאת ֲאֶׁשר לֹו, ְלֻעַּמת זֹאת 'ְנִתיָנה' 
ֶקֶׁשר  ָּכל  יֹוֵתר  לֹו  ְוֵאין  ַהּנֹוֵתן  ִמיֵדי  ֶׁשִּנַּתק  ָּדָבר  ְמַסֶּמֶלת 
ַהִּפיַלְגִׁשים  ִלְבֵני  ִּכי  ְוָכְתָבה  ַהּתֹוָרה  ִּדְקְּדָקה   ְלִפיָכ ֵאָליו. 
ָנַתן ַאְבָרָהם ֵׁשם ֻטְמָאה ּוְבָכ ְׁשָלָחם ֵמַעל ָּפָניו ִלְצִמיתּות, 

תוֹ נֹוַתר ְלִצּדֹו. ְוִאּלּו ִיְצָחק ֶׁשָּדַבק ִּבְקֻדּׁשָ
ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ִעם  ֵּכן:  ְלָבֵאר  ֵיׁש  ַהְּבָרָכה  ְּבֻנַּסח  ַאף 
ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  חֹוֵלק  ִּכְבָיכֹול  ַּבּבֹוֵרא  ַהְּדבּוִקים 
ֵמָחְכָמתוֹ',  'ֶׁשָחַלק  ֲעֵליֶהם:  ְמָבְרִכים  ָאנּו   ּוְלִפיָכ ָחְכָמתוֹ, 
ַלֲחלּוִטין  ִנְבֶּדֶלת  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ַחְכֵמי  ֶׁשל  ָחְכָמָתם   ַא
ֵמָחְכַמת ה', ְּכאֹוָתם 'ְׁשמֹות ֻטְמָאה' ֶׁשִּקְּבלּו ְּבֵני ַהִּפיַלְגִׁשים, 

ּוְלִפיָכ ְמַדְקְּדִקים ָאנּו ְלָבֵר ֲעֵליֶהם ִּבְלׁשֹון 'ֶׁשָּנַתן'.

'טּוֵרי ָזָהב' או"ח רכד א

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים

רֹו

ני ּפְ ם
ַ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 ֲעִנַּית ָאֵמן 
ַמֲאִריָכה ָיָמיו ֶׁשל ָאָדם, ְּכַמֲאַמר ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות מז א): "ָּכל 
ֵלם').  ַהַּמֲאִרי ְּבָאֵמן ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו" ('ּתֹוְספֹות ַהּׁשָ
 ֶהְמֵׁש ִּכי  ִמירּוָׁשַלִים  ה  ְמַנּׁשֶ ְמַנֵחם  ָחָכם  ְוָדַרׁש  הֹוִסיף 
ַהָּכתּוב: "ַוה' ֵּבַר ֶאת ַאְבָרָהם ַּבּכֹל", ְמַלְּמֵדנּו, ִּכי ִּבְׂשַכר 
ַהַהְקָּפָדה ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן זֹוֶכה ָהָאָדם ַאף ְלֶׁשַפע, ְּבָרָכה, 

ַהְצָלָחה, ָּבִנים, אֶֹׁשר ָועֶֹׁשר ְוָכל טּוב. 
ְּכֶהְמֵׁש ְלָכ ִנָּתן ְלהֹוִסיף ְוִלְדרֹׁש ַאף ֶאת ַהָּפסּוק ַהָּבא: 
ֲאֶׁשר  ְּבָכל  ַהּמֵֹׁשל  ֵּביתֹו  ְזַקן  ַעְבּדֹו  ֶאל  ַאְבָרָהם  "ַוּיֹאֶמר 
'ַאְבָרָהם' ְּבִגיַמְטִרָּיה ָרָמ"ח,  לֹו ִׂשים ָנא ָיְד ַּתַחת ְיֵרִכי"; 
ָרָמ"ח  ְּבָכל  ְּדַהְינוּ  ּכֹחוֹ,  ְּבָכל  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ִּכי   ְלַלֶּמְד
 ֶמֶל' ַהְּמֻכֶּנה  ַהֵּיֶצר  ֶאת  ַּתְחָּתיו  ְלַהְכִניַע  זֹוֶכה  ֵאיָבָריו, 
ָזֵקן ּוְכִסיל' ְוִלְׁשט ָעָליו ְּכָאדֹון ַעל ַעְבּדֹו. ְוא עֹוד, ֶאָּלא 
ַלֲעׂשֹות  ְּבָידֹו  ִויַסֵּיַע  ְיֵרכֹו'  ַּתַחת  ָידֹו  ֶאת  'ָיִׂשים  ֶׁשַהֵּיֶצר 

ְרצֹון ּבֹוְראֹו ְּבַקּלּות ּוִבְמִהירּות.
'ַאֲהַבת ַחִּיים' 

ְסֻגָּלה ְלִזּוּוג ָהגּון
ם" (כד ז) ה ִלְבִני ִמּׁשָ "הּוא ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶני ְוָלַקְחָּת ִאּׁשָ

ָּדַרׁש ַרִּבי ַאְבָרָהם ֶקְסֶלר ַּבַעל 'נֹוְטֵרי ָאֵמן':
ִלְמצֹא  ֱאִליֶעֶזר  ֶׁשל  ְׁשִליחּותֹו  ֶאת  ַהְּמָתֶאֶרת  זֹו  ִמָּפָרָׁשה 
ִׁשּדּוִכים.  ְּבִעְנְיֵני  ַרִּבים  ְיסֹודֹות  ִלְלמֹד  ִנָּתן  ְלִיְצָחק  ה  ִאּׁשָ
ִהיא  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ֶׁשַהַהְקָּפָדה  הּוא  ֵמַהְּיסֹודֹות  ֶאָחד 
ְסֻגָּלה ִלְמִציַאת ִזּוּוג ָהגּון. ִנָּתן ִלְדרֹׁש זֹאת ִמָּכ ֶׁשָראֵׁשי 
ֵהם  ְוָלַקְחָּת"   ְלָפֶני ַמְלָאכֹו  ִיְׁשַלח  "הּוא  ַהָּפסּוק:  ֵּתבֹות 

ְּבִגיַמְטִרָּיה צ"א ְּכִמְנַין 'ָאֵמן'. 
ֻקְנְטֵרס 'ֵמה' ָיָצא ַהָּדָבר' עמ' 123

ָרה י ׂשָ ת ַחּיֵ ָרׁשַ 356ּפָ תשפ"א

"ץ ִמְתַקֶּבֶלת ַהְּתִפָּלה ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ֲחָזַרת ַהּׁשָ
"ץ, ֻמְבָטח ְל ֶׁשִּתְתַמֵּלאָנה ִמְׁשֲאלֹות ִלְּבָך ְוַהַּבָּקׁשֹות ֶׁשְּתַבֵּקׁש  ְיהּוִדי ָיָקר! ְּבֵעת ֶׁשִהְּנ עֹוֶנה ָאֵמן ַעל ֲחָזַרת ַהּׁשָ

ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִּתְתַקֵּבְלָנה. ֶׁשָּכ ָּכַתב ַרֵּבנּו יֹוָנה ִּגירֹוְנִדי ְּב'ִאֶּגֶרת ַהְּתׁשּוָבה' (אֹות ו): 

ִליַח ִצּבּור חֹוֵזר ּוִמְתַּפֵּלל, ַחָּיב ַלֲענֹות ָאֵמן ַעל ָּכל ְּבָרָכה ּוְבָרָכה. ִויַכּוֵן ִלּבֹו ְּבָכל ְּבָרָכה  "ּוְבָׁשָעה ֶׁשּׁשְ
ּוְבָרָכה ְּכֵדי ֶׁשֵּיַדע ַעל ֵאיֶזה ְּבָרָכה הּוא עֹוֶנה ָאֵמן ְוֵיׁש לֹו ָּבֶזה ָׂשָכר ָּכפּול, ַוֲהֵרי ֶזה ְּכמֹו ִהְתַּפֵּלל 
ְׁשֵני ְּפָעִמים זֹו ַאַחר זֹו ְוָאְמרּו ָרָז"ל ַּבִּמְדָרׁש ִאם ִהְתַּפַּלְלָּת... ְוָחַזְרָּת ְוִהְתַּפַּלְלָּת, 

ר ֶׁשְּתִפָּלְת ִנְׁשַמַעת".  ְּתֵהא ְמֻבּׂשָ
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ַּבַעל  ִמִּפי  ֶׁשִּנְׁשַמע  ִנְפָלא  ִסּפּור  ִלְפֵניֶכם 
ַהַּמֲעֶׂשה ָהַרב ר. ְׁשִליָט"א ִמּמֹוִדיִעין ִעִּלית. 
ַהִּמְתַקֵּים  ְמֻיָחד  ּכֹוֵלל  ְלַיֵּסד  ָזָכה  ר.  ָהַרב 
ְּבֵקרּוב  ְועֹוֵסק  ֵכָנה  ַהּׁשְ מֹוִדיִעין  ָּבִעיר 
ָּדִתִּיים,  ְּבִתיכֹוִנים  ֶׁשּלֹוְמִדים  נַֹער  ְּבֵני 
ְּבֶאְמָצעּות ַחְברּותֹות ִעם ַאְבֵרִכים ֻמְפָלִגים 
ִעם  ִלְלמֹד  ְּכֵדי  עֹוֵתיֶהם  ִמּׁשְ ַהַּמְקִּדיִׁשים 
ּוַמְרִחיִבים  ַמְׁשִליִמים  ֵהם   ּוְבָכ ַהְּנָעִרים, 
עֹות ַהֻּמְקָּדׁשֹות ְּבמֹוָסדֹות  ַּבֲעבּוָרם ֶאת ַהּׁשָ

ֵאֶּלה ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה.
ִלְנִׂשיאּות  ָׁשַמִים  ְּבַחְסֵדי  זֹוָכה  זֹו  ְּפִעילּות 
ַהָּבִריא  ַהֶּקֶׁשר  ְמֻיֶחֶדת.  ּוְלַהְצָלָחה  ֵחן 
ְוַהְּמָקֵרב ֶׁשּנֹוֵצר ֵּבין ָהַאְבֵרִכים ַלַּתְלִמיִדים 
נֹוֵׂשא ֵּפרֹות ְמֻׁשָּבִחים ּוַמְׁשִּפיַע ְלטֹוָבה ַעל 

ֲעִתיָדם ְוַעל ֲעִתיד ִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם.
*

ָּבְקרֹו ֶׁשל יֹום הֹוַׁשְעָנא ַרָּבה – ֶעֶרב ִׂשְמַחת 
ּתֹוָרה – ְּבִעיר ַהּתֹוָרה מֹוִדיִעין ִעִּלית. ְנִגיף 
ְּבֵביתֹו,  ָחַגג  ִאיׁש  ֶׁשָּכל   ְלָכ ָּגַרם  קֹורֹוָנה 
הּוא ּוִמְׁשַּפְחּתֹו. ִׂשְמַחת ַהַחג ַהְּמֻיָחד ָהְיָתה 
ּוָפחֹות  ַהחּוץ,  ֶאל  ֵמַהְּלָבבֹות  ֻמְׁשַּפַעת 
ָיְצָרה  זֹאת  ֻעְבָּדה  ַהְּלָבבֹות.  ֶאל  ֵמַהחּוץ 
ַלה'  קֶֹדׁש  ֶׁשֻּכּלֹו  ַחג  ֶׁשל  ְמֻיֶחֶדת  ְּתחּוָׁשה 
ֶׁשְּכָבר  ּוְמרֹוֶמֶמת  ֻמְפָלָאה  רּוָחִנית  ֲחָוָיה   –

עֹוֶמֶדת ְלִהְסַּתֵּים...
ִמְתַּפְּלֵלי ַה'ּוִָתיִקין' ָהַרִּבים, ֶׁשִהְׁשִּכימּו קּום 
ְּביֹום ֶזה ַּכִּמְנָהג ַהְּמֻקָּבל ִמּדֹוֵרי ּדֹורֹות, ְּכָבר 
רֹאׁש,  ְּפרּוֵעי  לּוְלֵביֶהם  ַהְּתִפָּלה.  ִמן  ָׁשבּו 
ְוֵעיֵניֶהם  ְוַכִּדין,  ַּכָּדת  ֲחבּוטֹות  ַעְרבֹוֵתיֶהם 
ְלגֹוְמָרּה  ּוְבִׂשְמָחה  ִעיָלִאי  ְּבאֶֹׁשר  ְמִאירֹות 

ֶׁשל ִמְצָוה.
ֶׁשל  ָקֶפה  ְלכֹוס  ַהֻּסָּכה  ֶאל  ֵהם  ִנְכָנִסים 
ְּבַאָּפם.  ַמֶּכה  ָחִריף  ֵריַח  אּוְּפס...   ַא ּבֶֹקר, 
ַמָּבט ֶאל ֶהָהִרים ַהּשֹׁוְכִנים ָּבֹאֶפק ַהְּדרֹוִמי 
ְּכַתְמַּתּמֹות  ֶלָהבֹות  ַהּכֹל.  ֶאת  ִהְסִּביר 
ַמִים ְוִהְסַּתֲערּו ַעל ַהִּצְמִחָּיה  ִלֲחכּו ֶאת ַהּׁשָ
ֶׁשִּמּמּול.  ֶהָהִרים  ֶאת  ַהְּמַכָּסה  ָהֲעבֹוָתה 
זֹו  ִצְמִחָּיה  ָהְפָכה  ָׁשָרב  ְיֵמי  ַּכָּמה  ְלַאַחר 
ִהְסַּתְּיעוּ  ָהרּוחֹות  ְמֻסָּכן.  ְּבֵעָרה  ְלחֶֹמר 
ְּברּוַח ִמְזָרִחית ֶׁשָּנְׁשָבה ְּבעֹז ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, 
ְוָהֵאׁש ִטְּפָסה ִּבְמִהירּות ֶאל ִּפְסגֹות ֶהָהִרים 

ְוִכְּלָתה ֶאת ָּכל ַהִּנְקֶרה ְּבַדְרָּכּה.
מֹוִדיִעין  ֶׁשִּמּמּול  ַהִּגְבָעה  ִּפְסַּגת  ַעל 
ָּכֵעת  ָהֳאָרִנים'.  'ְּכַפר  ַהִּיּשּׁוב  ׁשֹוֵכן  ִעִּלית 
ָהעֹוְמִדים  ֵאּלּו  ִמֶּמּנּו,  ָּבִּתים  ַעְׂשרֹות  ָהיּו 
ֵאּלּו  ָהֵאׁש.  ְיֵדי  ַעל  ְמֻאָּיִמים  ַהּנֹוף,  ְּבַקו 
ִּכי  ְלַמֲעֶנה  ָזכּו  ָהֵאׁש  ִלְמַכֵּבי  רּו  ֶׁשִהְתַקּׁשְ
ַהּכֹחֹות ְּכָבר ְּבַדְרָּכם ַלָּמקֹום, אּוָלם א ָהָיה 
ֵרָפה  צֶֹר ְּבַעִין ִמְקצֹוִעית ְּכֵדי ְלָהִבין ֶׁשַהּׂשְ

ִליָטה. ַהִּמְתַלַּקַחת עֹוֶמֶדת ָלֵצאת ִמּׁשְ
ָהֵאׁש  ָטה  ִהְתַּפּׁשְ ַהְּקרֹובֹות  ָעַתִים  ַּבּׁשְ
ֶׁשִּמָּסִביב  ֶהָהִרים  ָּכל  ְּפֵני  ַעל  ִּבְמִהירּות 
חֶֹרׁש  ֶׁשל  ּדּוָנִמים  ַעְׂשרֹות  ְּבַדְרָּכּה  ְוִכְּלָתה 
 ,ָסִמי ָעָׁשן  ָאפּוף  ָהָיה  ָהֲאִויר  ִטְבִעי. 
ִהְתַאְּמצּו  ֵאׁש  לֹוֲחֵמי  ֶׁשל  ְצָוִתים  ְוַעְׂשרֹות 
ֶאָּלא   .ַהָּסמּו ַהִּיּשּׁוב  ָּבֵּתי  ַעל  ְלָהֵגן  ְּכֵדי 
ָהָיה  א  ְּבָעְצָמה  ָסֲעָרה  ֶׁשָהרּוַח  ְזַמן  ֶׁשָּכל 

ְלֵאל ָיָדם ְלהֹוִׁשיַע.
ַהֶּמָגפֹון  ֶׁשל  ַהָּצרּוד  קֹולֹו  ִנְׁשַמע  ִמֶּמְרָחק 
ַהּקֹוֵרא ְלתֹוָׁשֵבי ַהִּיּשּׁוב ְלִהְתַּפּנֹות ִמָּבֵּתיֶהם 
ֶׁשהּוַכן  ִמְתָחם  ְלֵעֶבר  ְוֶהָעָׁשן,  ָהֵאׁש  ִמְּפֵני 
ַרק  ִנָּתן  ַהְּסמּוָכה.  מֹוִדיִעין  ָּבִעיר  ַּבֲעבּוָרם 
ִּבְלָבבֹוֵתיֶהם  ֶׁשִהְּכָתה  ַהֲחָרָדה  ֶאת  ְלַדְמֵין 
ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, ְּכֶׁשָּכל ּתֹוָׁשב ָחַרד ַעל ּגֹוַרל 

ֵּביתֹו ֶׁשָעלּול ְלֵהָהֵפְך ְלַמֲאֹכֶלת ֵאׁש.
ְוָכ ִמְסָּפר ָהַרב ר. ְׁשִליָט"א:

"ִמֵּביִתי ָצִפיִתי ִּבְלׁשֹונֹות ָהֵאׁש ַהִּמְתָקְרבֹות 
ָהֳאָרִנים',  'ְּכַפר  ַהִּיּשּׁוב  ְלָבֵּתי  ִּבְמִהירּות 
ֶאָחד  הּוא  יֹוִסי  ְּביֹוִסי.  ִנְזַּכְרִּתי  ּוִפְתאֹום 
ִמַּתְלִמיֵדי ַהִּתיכֹון ֶׁשּלֹוְמִדים ְּבַחְברּוָתא ִעם 
ַאְבְרֵכי ַהּכֹוֵלל, ּוִמְׁשַּפְחּתֹו ִמְתּגֹוֶרֶרת ְּבֶאָחד 
ֶׁשֻאְּימּו  ֵאּלּו  ַּבִּיּשּׁוב,  ַהִּמְזָרִחִּיים  ֵמַהָּבִּתים 

ֻמְדָאג  ָהִייִתי  ַהּנֹוָרָאה.  ָהֵאׁש  ְיֵדי  ַעל  ַעָּתה 
ְמאֹד ִלְׁשלֹומֹו ְוִלְׁשלֹום ֵּביתֹו.

ֶׁשֵהֵחּלּו  ַּבֶּלָהבֹות  ֵּביִתי  ֵמַחּלֹון  ָצִפיִתי 
ַהִּכּבּוי  ְמטֹוֵסי  ּוְבֵׁשֶׁשת  ַהָּבִּתים  ֶאת   ְלַלֵח
ּוַמְׁשִליִכים  ָוׁשֹוב   ָהלֹו ָּבֲאִויר  ַהּדֹוִאים 
ֳחָמִרים ְמַעְּכֵבי ְּבֵעָרה ַעל ֶהָהִרים ֶׁשִּמָּסִביב 
ט  ְלִהְתַּפּׁשֵ ֵמָהֵאׁש  ִלְמנַֹע  נֹוָאׁש  ְּבִנָּסיֹון 
ְלֵעֶבר ַהָּבִּתים. ּתֹו ְּכֵדי ִּדּבּור הֹוֵצאִתי ֶאת 

ְרִּתי ְליֹוִסי. ַהֶּטֶלפֹון ַהַּנָּיד ִמִּכיִסי ְוִהְתַקּׁשַ
ַעד  ִחּיּוג  ִנְסיֹונֹות  ְלַכָּמה  ָזקּוק  ָהִייִתי 
הּוא  ַלַּקו  ֵמֵעֶבר  יגֹו.  ְלַהּׂשִ ֶׁשִהְצַלְחִּתי 
ִלי,  ָאַמר  הּוא  'ָהַרב',  ְמבָֹהל.  ָהָיה  ִנְׁשָמע 
ַהֲהמּוָלה  ַעל  ִלְגּבֹר  ִמְתַאֵּמץ  ְּכֶׁשּקֹולֹו 
ְררּו ְסִביבֹו, 'ַמָּמׁש ַעְכָׁשו ִּפּנּו  ְוַהֶּבָהָלה ֶׁשּׂשָ
ַהּכֹל  ִהְׁשַאְרנּו  ְלמֹוִדיִעין.  ִּבְמִהירּות  אֹוָתנּו 
ֶׁשַהֶּלָהבֹות  אֹוְמרֹות  מּועֹות  ַהּׁשְ ֵמָאחֹור. 
ְּכָבר אֹוְכלֹות ַּבָּבִּתים ַהְּסמּוִכים ְלָבֵּתינּו, ּוִמי 

יֹוֵדַע ִאם ִיְהֶיה ָלנּו ְלֵהיָכן ַלֲחזֹר...'
ָמָצאִתי.  ְוא  ְלַהְרִּגיעֹו  ְּכֵדי  ִמִּלים  ִחַּפְׂשִּתי 
ַמִים  אּוָלם ִּפְתאֹום, ִהִּגיָעה ֵאַלי ֶהָאָרה ִמּׁשָ
ְמַדְּבִרים  ֶׁשָאנּו  ַעד  'יֹוִסי,  לֹו:  ְוָאַמְרִּתי 
ְלִהְתַאֵּמת...  ָחִליָלה  ָיכֹול   ֶׁשְּל ַהֲחָׁשׁש 
יָחה  ֲחָבל ַעל ָּכל ְׁשִנָּיה. ֲאִני ְמַנֵּתק ֶאת ַהּׂשִ
ּוַמְתִחיל ִמָּיד לֹוַמר ְּתִהִּלים, ַיַחד ִעם ְיָלַדי. 
ּוָפׁשּוט  ַהּכֹל  ַלֲעזֹב   ְל ַּגם  ַמְמִליץ  ֲאִני 

ְלִהְתַּפֵּלל...'
ִּכי  ַהֵּלב  ֵמעֶֹמק  ְּבִאחּול  ִמֶּמּנּו  ִנְפַרְדִּתי 
ֶיֱאַרע  ְוא  ָׁשְוא  ַּכֲחַׁשׁש  ִיְתָּבֵרר  ַהֲחָׁשׁש 
ְבִּתי  ִהְתַיּׁשַ ּוִמָּיד  ּוְלִמְׁשַּפְחּתֹו,  לֹו  ֶנֶזק  ָּכל 
ְלִהְתַּפֵּלל ַיַחד ִעם ְיָלַדי. ָקָראנּו ֶּפֶרק ַאַחר 
ְּכֶׁשִמַּּבַעד  ּוְבִהְתעֹוְררּות,  ְּבַכּוָָנה  ֶּפֶרק 
ַהַּמֲאַמִּצים  ְלמּוֵלנוּ  ִנְׁשָקִפים  ְלַחּלֹון 
ַהִּכּבּוי  ּכֹחֹות  ֶׁשעֹוְרִכים  ָהִאיְנֶטְנִסיִבִּיים 
ְלִהְתַּפֵּלל  ִהְמַׁשְכנּו  ּוֵמַהַּקְרַקע.  ֵמָהֲאִויר 
ְּבֶרֶגׁש ּוְבַכּוָָנה ַּגם ְּכֶׁשָּמַס ָעָׁשן ָסִמי ִּכָּסה 
ַהִּיּשּׁוב  ּוָבֵּתי  ֶׁשּמּוֵלנּו,  ָהְרִאָּיה  ְׂשֵדה  ֶאת 

ַהָּסמּו ֶנֶעְלמּו ֵמֵעיֵנינּו.
ּכֹחֹות  ִהְצִליחּו  ַהָּצֳהַרִים  ִּבְׁשעֹות  ַרק 
ֶׁשִהְסִּפיָקה  ָהֵאׁש  ַעל  ְלִהְׁשַּתֵּלט  ַהִּכּבּוי 
ַהּנֹוף  ְּביֹוֵתר.  ָּגדֹול  ֶׁשַטח  ְלַכּלֹות  ֵּביְנַתִים 
ְלָׁשחֹר   ָהַפ ֵאָליו,  ִהְתַרַּגְלנּו  ֶׁשּכֹה  ַהָּירֹק 
ָׁשַמִים  ֶׁשְּבַחְסֵדי  ִלְׁשמַֹע  ָׂשַמְחנּו  ּוְמֻפָחם. 
ַעל  מּועֹות  ַהּׁשְ אּוָלם  ְּבֶנֶפׁש,  ִנְפָּגִעים  ֵאין 
ָּכ ֶׁשֵּיׁש ַּכָּמה ָּבִּתים ְּבִיּשּׁוב 'ְּכַפר ָהֳאָרִנים' 

ֶׁשָעלּו ָּבֵאׁש ָטְרדּו ֶאת ְמנּוָחֵתנּו.
ָהִייִתי ְמֻרָּתק ָלַדַעת ָמה ָעָלה ְּבגֹוַרל ֵּביתֹו 
ַעד  ְּבֶמַתח  ְלַהְמִּתין  ֶנֱאַלְצִּתי   ַא יֹוִסי,  ֶׁשל 
ֶׁשִּמְׁשַּפְחּתֹו ּתּוַכל ָלׁשּוב ֶאל ַהַּבִית ְוֶלֱאמֹד 

ֶאת ַהְּנָזִקים.
ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ָחְלָפה ַעד ֶׁשָרִאיִתי ֶאת ִמְסַּפר 
ַהֶּסלּוָלִרי  ַצג  ַעל  מֹוִפיַע  יֹוִסי  ֶׁשל  ַהֶּטֶלפֹון 
ִנְׁשַמע  ַלַּקו  ֵמֵעֶבר  ַלֲענֹות.  ִמַהְרִּתי  ֶׁשִּלי. 
ָּפׁשּוט  ֶזה  'ָהַרב,  יֹוִסי:  ֶׁשל  ַהִּנְרָּגׁש  קֹולֹו 
ִּבְזכּות  ַרק  ֶׁשַהּכֹל  ָּבטּוַח  ֲאִני  ֵיָאֵמן!  א 

ַהְּתִפּלֹות...!' 
ַא ְּבקִֹׁשי ִהְצַלְחִּתי ְלַחֵּלץ ִמִּפיו ַּכָּמה ִמִּלים 
ֶׁשִהְבִהירּו ִלי ֶאת ּגֶֹדל ַהֵּנס. ִמְסַּתֵּבר ִּכי ָּבּה 
ָּבֵעת ֶׁשָּקָראִתי ִעם ְיָלַדי ְּתִהִּלים ְּבֵביִתי, ַּגם 
ֻפָּּנה  ֶׁשֵאָליו  ַּבָּמקֹום  ב  ִהְתַיּׁשֵ ְּבַעְצמֹו  יֹוִסי 
ּוְלַבֵּקׁש  ְּתִהִּלים  לֹוַמר  ְּכֵדי  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ִעם 

ַעל ּגֹוַרל ֵּביתֹו, ְלַבל ַיֲעֶלה ָּבֵאׁש ָחִליָלה.
ְוַהֵּנס ָאֵכן ִהְתַרֵחׁש. ְּבעֹוד ַהָּבִּתים ֶׁשִּמָּיִמין 
מֹאל ְלֵביתֹו ִנּזֹוקוּ ָקׁשֹות ִמן ָהֵאׁש אֹו  ּוִמּׂשְ
ִּבְכהּוא  ִנְפַּגע  א  ֶׁשּלֹו  ֵּביתֹו  ָּכִליל,  ִנְׂשְרפּו 
ֶזה. ְּכמֹו ֻהַּקף ְּבַעְנֵני ָּכבֹוד ִהְתַרֲחָקה ָהֵאׁש 

ֵמַהַּבִית ְוִדְּלָגה ַלַּבִית ֶׁשַאֲחָריו.
ַהַּבִית  ַעל  ֶׁשֵהֵגן  ַהּסֹוד  ֶאת  ָיַדְענּו  ְׁשֵנינּו 
ֶׁשֶּנֶאְמָרה  ַהְּתִפָּלה  זֹו  ָהְיָתה  ָהֵאׁש.  ִמְּפֵני 
ֲהָגָנה  חֹוַמת  ְוָיְצָרה  ַהָּנכֹון  ָּבֶרַגע  ְּבִדּיּוק 

ֶׁשָּמְנָעה ְּבַעד ָהֵאׁש ִמִּלְפּגֹעַ ַּבַּבִית".
הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ּכַֹח ָהְרִאָּיה ַהִּמְתַחֵּדׁש 
ֶׁשִּנְבֵראנּו   ָּכ ַעל   ִיְתָּבַר ַלּבֹוֵרא  ֶׁשהֹוֵדינּו  ְלַאַחר 
ַּדְרָּכם,  ֶאת  ְמִאיִרים  ְוַהִּמְצוֹות  ֶׁשַהּתֹוָרה  ִּכיהּוִדים 
ַהּטֹובֹות  ַעל  ְּבָרכֹות  ְּבִסְדַרת  ּומֹוִדים  ָאנּו  מֹוִסיִפים 
ָהַרּבֹות ֶׁשַּמֲעִניק ָלנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבָכל יֹום ְויֹום 

ְּבַחֵּיינּו. 
ֲאִמיַרת ְּבָרכֹות ֵאֶּלה ַמְפָנה ַּבֲעבּוֵרנּו ַזְרקֹור ַרב ָעְצָמה 
ִעָּמנּו  ֶׁשּגֹוֵמל  ַוֲחָסִדים  טֹובֹות  ְספֹר  ֵאין  ַעל  ַהֵּמִאיר 
ְלַהִּכיר  ָעֵלינּו  ֵמָחָדׁש.  יֹום  ְּבָכל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ָּבֶהן ּוְלַהְרִּגיָׁשן, ְוא ִלְראֹות ָּבֶהן ְּכֶטַבע ָחִליָלה. ִּכי ַאף 
ֶׁשַּקָּיִמים ְּפָרִטים ַהִּנְרִאים ְּכַׁשְרֶׁשֶרת ְּפֻעּלֹות ִׁשְגָרִתּיֹות 
ִמְתַחְּדִׁשים  ֵהם  ְּבפַֹעל  ְּכֵמֵאֶליהָ,  ּבֶֹקר  ִמֵּדי  ַהַּנֲעֵׂשית 
ּוַבֲחָסָדיו  ה'  ְּבַרֲחֵמי  ְוַרק   ַא ָויֹום  יֹום  ְּבָכל  ָעֵלינּו 
ְּבַכּוָָנה  ֵאּלּו  ְּבָרכֹות  ֲאִמיַרת  ְּבֶאְמָצעּות  ַהְּמֻרִּבים. 
ֶׁשּגֹוֵמל  ְלִמי  ּוְלהֹודֹות   ְּבָכ ְלַהְבִחין  ָאנּו  ִמְתעֹוְרִרים 

ִעָּמנּו ֲחָסִדים ֵאּלּו. 
ַהָּפסּוק  ְלׁשֹון  ִּפי  ַעל  ִנְתָקן  ִעְוִרים'  'ּפֹוֵקַח  ִּבְרַּכת  ֻנַּסח 
ִּבְׁשַעת  ּוַמְׁשָמעּותֹו:  ִעְוִרים",  ּפֵֹקַח  "ה'  ח):  קמו  (ְּתִהִּלים 
ָנה ֻמְׁשָּבת ּכֹחַ ָהְרִאָּיה ֶׁשל ָהָאָדם, ַעְפַעָּפיו ֶנֱעָצִמים  ַהּׁשֵ
ָנתֹו, ְּבָׁשָעה  ַוֲהֵרי הּוא ְּכִעּוֵר ֶׁשֵאינֹו רֹוֶאה. ּוְבקּומֹו ִמּׁשְ
ֶׁשהּוא ּפֹוֵקַח הּוא ֵעיָניו ּוִמְתַחֵּדׁש ּבֹו ּכֹחַ ָהְרִאָּיה, ֲהֵרי 
הּוא ְּכִעּוֵר ֶׁשִהְתַּפֵּקַח, ְוָעָליו ְלהֹודֹות ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ַהּבֶֹקר  ַהְׁשָּכַמת  ('ַאּבּוִדְרַהם'  ְלִתְקָנּה  ָׁשָבה  ֶׁשְרִאָּיתוֹ   ָּכ ַעל 

ַחר).  ּוִבְרכֹות ַהּׁשַ

ֶׁשֵאינֹו  ָהְרִאָּיה  ִמחּוׁש  ְּבׁשֹוֶנה  ִּכי  ְלַצֵּין  ַהָּמקֹום  ָּכאן 
ִלְפעֹל,   ַמְמִׁשי ִמיָעה  ַהּׁשְ חּוׁש  ָנה,  ַהּׁשֵ ִּבְׁשַעת  ָּפִעיל 
ַּכֲאֶׁשר  ִמְתעֹוֵרר  ֶׁשָאָדם  ְּבחּוׁש  רֹוִאים  ֶׁשָאנּו  ּוְכמֹו 
ַהְּגָרָׁש"ז  ִהְסִּביר  זֹו  ְּבֻעְבָּדה  ְלִצּדֹו.  ָחָזק  קֹול  ִנְׁשָמע 
אֹוֶיעְרָּבְך ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשֲחָכִמים א ָּכְללּו ְּבֵסֶדר ִּבְרכֹות 
ִמיָעה, ְּכִפי ֶׁשִּתְּקנּו  ַחר הֹוָדָאה ְמֻיֶחֶדת ַעל ּכֹחַ ַהּׁשְ ַהּׁשַ

ַעל ָהְרִאָּיה ('ֲהִליכֹות ְׁשמֹה' ְּתִפָּלה פכ"ב הע' 97).

ִּפְלֵאי ּכַֹח ָהְרִאָּיה
ִלּמּוַדי  "ִּבְתקּוַפת  ְׁשִליָט"א:  ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין  הגר"י  ִסֵּפר 
ִּביִׁשיַבת ְסַלּבֹוְדָקא נֹוַכְחִּתי ִלְראֹות ְּבֶבן ֲעִלָּיה ֵמֲחֵבַרי, 
ַהְּתִפָּלה  ְּתִחַּלת  ִלְפֵני  ַקָּלה  ָׁשָעה  ִהְׁשִּכים  יֹום  ֶׁשְּבָכל 
ְוָיָצא ֵמַהְּיִׁשיָבה, ּוְכֶרַבע ָׁשָעה ְלַאַחר ִמֵּכן ָׁשב ַלְּתִפָּלה 
ְּבֵהיַכל ַהְּיִׁשיָבה. ַהָּדָבר ָהָיה ָּתמּוַּה ְּבֵעיַני, ַעד ֶׁשְּלַבּסֹוף 
ִמיָרה  ַהּׁשְ ְּבִביַתן  ַהֻּמְפָלָאה:  ָהֱאֶמת  ִלי  ִהְתָּבְרָרה 
ֶׁשְּבֶפַתח ֵּבית ַהֲחרֶֹׁשת 'ּדוֶּּבק' ַהָּסמּו, ׁשָכַן ֶּדֶר ֶקַבע 
ִאיׁש ִעּוֵר ֶׁשָהָיה ַאְחַראי ַעל ַמֲעֶרֶכת ַהֶּטֶלפֹוִנים ֶׁשל ֵּבית 
ַהֲחרֶֹׁשת. ַהָּבחּור ָטַרח ִמֵּדי ּבֶֹקר ְלַהְׁשִּכים ְּכֵדי ְלָהִעיף 
ֶׁשל  ַמִים  ַהּׁשָ ַמְּתַנת  ְּבעֶֹמק  ְלַהִּכיר  ְוַדְרּכֹו  ָּבִאיׁש  ַמָּבט 
חּוׁש ָהְרִאָּיה, ְוַאַחר ָּכ ָלׁשּוב ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ְולֹוַמר ֶאת 

ִּבְרַּכת 'ּפֹוֵקַח ִעְוִרים' ְּבַכּוָָנה ְיֵתָרה" ('טּוְב ַיִּביעּו', ַתְזִריַע).
ַהֻּמְפָלא,  ָהְרִאָּיה  ּכֹחַ  ַעל  ָּכָראּוי  ְלהֹודֹות  ְּכֵדי  ְוָאֵכן, 
ִנְפַּתח  ְּבַמהּותֹו:  ִּבְמַעט  ְולּו  ְלִהְתּבֹוֵנן  ָעֵלינּו  ׂשּוָמה 
ְּביֹוֵתר  ָהָרָחב  ַהְּטָוח  ַּבַעל  הּוא  ָהְרִאָּיה  ֶׁשחּוׁש  ָּבֻעְבָּדה 
ְוָהֵריַח  ִמיָעה  ַהּׁשְ ַהִּדּבּור,  חּוׁש  ַהחּוִׁשים;  ִמְּכַלל 
ָהֵעיַנִים  אּוָלם  ַיֲחִסית,  ְקָצִרים  ְלֶמְרַחִּקים  ֻמְגָּבִלים 

ְמֻסָּגלֹות ִלְראֹות ְלֶמְרַחִּקים ֲעצּוִמים.
ִמְּלַבד זֹאת, ּכֹחַ ָהְרִאָּיה הּוא ַּבַעל ֶהֵּקף ָעצּום; ִּבְׁשִנּיֹות 
ֲאֶׁשר  ְּפָרִטים,  ֵאין-ְספֹר  ִלְראֹות  ָהָאָדם  ָיכֹול  ְספּורֹות 
ַאף ִאם יּוַכל ְלָתֵאר אֹוָתם ֶיֱאַר לֹו ַהָּדָבר ְזַמן ַרב. ְּכֵדי 
ְלַדְמֵין זֹאת ַנְחׁשֹב ַרק ַּכָּמה ְזַמן ִיַּקח ָלנּו ְלָתֵאר ִלְפָרֵטי 

ְּפָרִטים ֶאת ַהּנֹוף ַהִּנְגֶלה מּול ֵעיֵנינּו ְּבַהִּביֵטנּו ִמְּמרֹוֵמי 
ִמְגָּדל ָּגבֹוַּה ('ֶנֶפׁש ִׁשְמׁשֹון' ִסּדּור ַהְּתִפָּלה).

ֶׁשַּגם  ַעד  ְּביֹוֵתר,  ֻמְפָלָאה  ְּבָחְכָמה  ְּבנּוָיה  ַעְצָמּה  ָהַעִין 
ְּתכּונֹוֶתיָה,  ְׁשַלל  ַעל  ֲעַדִין  ָעְמדּו  א  ַהחֹוְקִרים  ְּגדֹוֵלי 
'ֱאמּוָנה  ִסְפרֹו  ִּבְתִחַּלת  ִאיׁש'  ַה'ֲחזֹון  ֶׁשּכֹוֵתב  ְּכִפי 
ַעִין  ִּתְׂשַּבע  א  ָּבַעִין,  ֵיׁש  ַהָחְכָמה  ִמן  "ַּכָּמה  ּוִבָּטחֹון': 
ֲחָכִמים  יֹוִסיפּו  ּדֹור  ַאַחר  ְודֹור  ִלְׁשמַֹע,  ְואֶֹזן  ִלְראֹות 
ַהְּצרּוָפה  ַהָחְכָמה  אֹוְצֵרי  ֶאת  ְלָהִבין  ּוְנבֹוִנים  ָלַדַעת 

ִּביִציַרת ָהַעִין ְוֶאל ַּתְכִליָתּה א ִהִּגיעּו".
'ּפֹוֵקַח  "ּוְבִבְרַּכת  ָהֲעבֹוָדה':  ְוׁשֶֹרׁש  ַה'ְּיסֹוד  ָּכַתב  עֹוד 
ִעְוִרים' ִיְפַקח ֶאת ֵעיָניו ַּבֲחִתיַמת ַהְּבָרָכה. ַאף ֶׁשּיֹאַמר 
ְּבָרָכה  ַּבֲחִתיַמת  ְסגּורֹות,  ְּבֵעיַנִים  ַהְּבָרכֹות  ָּכל  ָהָאָדם 
 ִיְתָּבַר ְּגבּוָרתֹו  ְלַהְראֹות  ָּבֶזה  ִויַכּוֵן  ֵעיָניו,  ִיְפַּתח  זֹו 
ִּבְבִריַאת ָהֵעיַנִים, ֶׁשָּיכֹול ַלֲעצֹם ֵעיָניו ְּכֶׁשִּיְרֶצה ְוִלְפּתַֹח 
ְלַבד  ֶזה.  ְּבֵאֶבר  ִנְפָלָאה  ָחְכָמה  ֶׁשִהיא  ְּכֶׁשִּיְרֶצה, 
ֵעיֵני  ֶׁשֵהם  ָהֵעיַנִים  ֶׁשל  ָהֲעצּוָמה  ַהִּנְפָלָאה,  ֵמַהָחְכָמה 

ָּבָׂשר ּוְמִאיִרין ָמאֹור ִנְפָלא..."

ַהּכֹל ְּבֶחְזַקת סּוִמין
ַהּכֹל  ִּבְנָיִמין  ַרִּבי  "ָאַמר   : יד)  נג  (ב"ר  ַּבִּמְדָרׁש  מּוָבא 
ֶאת  ֵמִאיר  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַעד  סּוִמין  ְּבֶחְזַקת 
ָּבעֹוָלם  ִּכי   ִמָּכ ָלַמד  ָהִרי"מ'  ַה'ִחּדּוֵׁשי  ֵעיֵניֶהם". 
 הּוא ַקָּים ָּכל ָּדָבר ֶׁשִּנְצָר ַהֻּמְפָלא ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ֶׁשהּוא  ַעד   ְּבָכ ַמְבִחיִנים  ֶׁשֵאיֶנּנּו  ֶאָּלא  ְלַחֵּיינּו,  ָלנּו 

ּפֹוֵקַח ֶאת ֵעיֵנינּו ('ְׂשַפת ֱאֶמת' ֻחַּקת תרנ"ט). 
ְלַכּוֵן  ֶׁשֵּיׁש  ָּכַתב  ַחר)  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  (ֵסֶדר  ַהּיֹום'  'ֵסֶדר  ַּבֵּסֶפר 
ֵעיֵנינּו  ֶׁשִּתָּפַקְחָנה  ֶׁשִּנְזֶּכה  ַאף  ּוְלַבֵּקׁש  זֹו  ִּבְבָרָכה 
ֵמִאָּתנּו  ְוִיָּמְנעּו  ְראּוִיים  טֹוִבים  ְּדָבִרים  ַרק  ִלְראֹות 

ַמְראֹות ֲאסּוִרים. 
ָּכ מּוָבא ַּגם ְּב'ִׂשיחֹות ֶהָחֵפץ ַחִּיים' (עמ' קטו) ֶׁשְּבָׁשָעה 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַמְכִריִזים  ָאנּו  ִעוְִרים'  'ּפֹוֵקַח  ְמָבְרִכים  ֶׁשָאנּו 
ְמַחֶּיֶבת  זֹו  ְוַהְכָרָזה  ֵעיֵנינּו,  ֶאת  ּפֹוֵקַח  ְלַבּדֹו  הּוא   ָּברּו
ְוַרק   ַא ְּבֵעיֵנינּו  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ְּבֶהְתֵאם;  ְלִהְתַנֵהג  אֹוָתנּו 
ְלצֶֹרְך ִמְצָוה ְוָחִליָלה א ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבָדָבר ַהֵּמִביא ִליֵדי 
ָתתּורּו  "ְוא  לט):  טו  (ַּבִּמְדָּבר  ֶׁשֻהְזַהְרנּו  ּוְכִפי  ֲעֵבָרה, 

ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם". 

ַהִאם סּוָמא ְמָבֵר ְּבָרָכה זֹו?
ְלַדַעת  ַחר:  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֶׁשל  ְּבִגְדָרן  ָהִראׁשֹוִנים  ֶנְחְלקּו 
ָהָאָדם  ֲהָנַאת  ַעל  ִנְתְקנּו  ֵהן  ז-ט)  ז  (ְּתִפָּלה  ָהַרְמָּב"ם 
ֵאינֹו  ַהְּבָרָכה  א  ִמֻּמּׂשָ ֶנֱהֶנה  ֶׁשֹּלא  ִמי   ּוְלִפיָכ  ,ַהְּמָבֵר
ְוָהא)  ד"ה  ב  ז  (ְּפָסִחים  ָהַרְמָּב"ן  אּוָלם  אֹוָתּה.   ְלָבֵר ָיכֹול 
חֹוֵלק ְוסֹוֵבר ֶׁשֵהן ִנְתְקנּו ַעל ֲהָנאֹות ַהְּבִרּיֹות ִּבְכָללּוָתן, 
 א ַהְּבָרָכה ָיכֹול ְלָבֵר ּוְלִפיָכ ַאף ִמי ֶׁשֵאינֹו ֶנֱהֶנה ִמֻּמּׂשָ

אֹוָתּה. 
ִּדינֹו  ְלַגֵּבי  זֹו  ִמַּמְחֶקת  ִמָּנה  ַנְפָקא  ָלְמדּו  ָהַאֲחרֹוִנים 
ָהַרְמָּב"ם  ְלַדַעת  ִעְוִרים';  'ּפֹוֵקַח  ְּבִבְרַּכת  סּוָמא  ֶׁשל 
ֶׁשַהְּבָרָכה ִנְתְקָנה ַעל ֲהָנַאת ַהְּמָבֵר, ֵאין ַהּסּוָמא ָיכֹול 
ְלָבְרָכּה, ֶׁשֲהא א ֶנֱהֶנה ִמְּפִקיַחת ֵעיָניו. ְוִאּלּו ְלַדַעת 
 ְלָבֵר ָיכֹול  ַהּסּוָמא  ַאף  ְּכָלִלית,  ְּבָרָכה  ֶׁשּזֹו  ָהַרְמָּב"ן 
אֹוָתּה (לְבּוׁש מו ח; ֵאִלָּיה זּוָטא ָׁשם ו. ְלִעְנַין ֲהָלָכה ְרֵאה משנ"ב 

ָׁשם כה). 

ֵרָפה ִּבְכַפר ָהֳאָרִנים ַהּׂשְ

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ּבכַפר ה

ּו סִספוּ
עעלַ
ִ ם

ת 'ּפֹוֵקַח ִעְוִרים'  ְ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

ה ִפָלּ ֵסֶדר ַהְתּ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ּבְ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
ר ּּּבִ

ִניננני ּפְ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים  מִמככ ִמכ ִמְכּתְ ם 
ְלַמֲעֶרֶכת 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים', 

ֶּבָעלֹון ַהֻּמְרָחב ֶׁשהֹוֵצאֶתם ָלאֹור ְּבָפָרַׁשת ַהֲאִזינּו ִהְרַחְבֶּתם ְּבִדְבֵרי ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ַוֵּיֶל רפה ב) ֶׁשִּבְזכּות 
ַהַהְקָּפָדה ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ִמְתַקֶּבֶלת ַהְּתִפָּלה. 

ָרִציִתי ְלַׁשֵּתף ֶאְתֶכם ְוֶאת קֹוְרֵאי ֶהָעלֹון ְּבֶרֶמז ִנְפָלא ֶׁשָעָלה ְּבַדְעִּתי ְּבִעְנָין ֶזה: ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ַהִּמִּלים 
ַהְּמַסְּימֹות ֶאת ְּתִפַּלת "יְקּום ּפֹוְרָקן": "ָמָרן ִּדי ִבְׁשַמָּיא ְיֵהא ְבַסְעְּדכֹון ָּכל ְזַמן ְוִעָּדן..." ֵהם 91 ְּכִמְנַין ָאֵמן. 

ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן ִנְזֶּכה ְלִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ְּבָכל ְזַמן ָוֵעת. 
ִּבְבָרָכה, 

ָהַרב י.ש.ג. - ְירּוָׁשַלִים. 

ָּברּו ַאָּתה ה' ֱאֵקינוּ ֶמֶל ָהעֹוָלם ּפֹוֵקַח ִעְוִרים – ַעל ֶׁשָּפַקְחָּת ֶאת ֵעיַני ֶׁשָהיּו ְּכסּומֹות ִּבְׁשָנִתי. 
ָנֵתנּו.  ָאֵמן – ֱאֶמת ֶׁשָעֵלינּו ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ֶׁשּפֹוֵקַח ֵעיֵנינּו ְּבקּוֵמנּו ִמּׁשְ


