
ִטים ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

'ַמֶּכה' ֵאינֹו ִמְצָטֵרף ְלִמְנָין
אֹו  ְּבֶאֶבן  ֵרֵעהּו  ֶאת  ִאיׁש  ְוִהָּכה  ֲאָנִׁשים  ְיִריֻבן  "ְוִכי 

ְבֶאְגרֹף" (כא יח)
ֶׁשָּכל  ַהַּקְדמֹוִנים"  "ֵחֶרם  ֵיׁש  ִּכי  ַהּפֹוְסִקים  ָּכְתבּו 
ַהַּמֶּכה ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל, ֲהֵרי הּוא ְמֻנֶּדה ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל 
ְוָאסּור ְלָצְרפֹו ְלִמְנָין, ְוֵאין ַמִּתיִרים לֹו ֶאת ִנּדּויוֹ ֶאָּלא 
סמ"ע  א;  תכ  חו"מ  ַרָּמ"א  (ְרֵאה  ַמֲעֵׂשהּו  ַעל  ֶׁשִהְתָחֵרט  ְלַאַחר 

ְלָחן ָׁשם ב).  ָׁשם ד; ָערּו ַהּׁשֻ

ִמְּמקָֹרָביו  ְּבַאַחד  ֶׁשִהְבִחין  ָהִרי"ם'  ַּב'ִחּדּוֵׁשי  ה  ַמֲעֹשֶ
לֹו  ֵהִציק  ֶׁשַהָּלה  ְלַאַחר  ָצִעיר,   ַאְבֵר ַמֶּכה  ְּכֶׁשהּוא 
ְמאֹד ּוָמַנע ַּבֲעדֹו ְלַמֵּלא ֶאת ַּתְפִקידֹו. ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיָעה 
ֵמאֹותֹו  ָהִרי"ם'  ַה'ִחּדּוֵׁשי  ִּבֵּקׁש  ַהִּמְנָחה  ְּתִפַּלת  ְׁשַעת 
ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי  ַהֶחֶדר  ֶאל  ֲאָנִׁשים  ִּתְׁשָעה  ְלַכֵּנס  ְמקָֹרב 
ְלִהְתַּפֵּלל ַיְחָּדו ְּבִמְנָין. ָאַסף ַהְּמקָֹרב ְׁשמֹוָנה ֲאָנִׁשים 
ַעְצמֹו  אֹותֹו  ַאף  ִלְכל  ְּבסֹוְברֹו  ַהֶחֶדר,  ֶאל  ְוִכְּנָסם 

ְּבתֹו ַהִּתְׁשָעה ֶׁשִּיְצָטְרפּו ִעם ָהַרִּבי ַלִּמְנָין.
ִהִּביט ָהַרִּבי ַּבֶּנֱאָסִפים ְוָתַמּה: "ֵהיַא אּוַכל ְלִהְתַּפֵּלל, 
ָּכאן?",  ִנְמָצִאים  ִמְּלַבִּדי  ֲאָנִׁשים  ְׁשמֹוָנה  ַרק  ַוֲהא 
ְוָאַמר:   ִהְמִׁשי ְלָהִגיב  ְמקָֹרב  אֹותֹו  ִהְסִּפיק  ּוְבֶטֶרם 
"ֶׁשָּמא ָסבּור ַאָּתה ִּכי ַאף ַאָּתה ִמְצָטֵרף, ָּדָבר ֶזה ֵאינֹו 

ֶאְפָׁשִרי ֶׁשֲהא ִהִּכיָת ַהּיֹום ִאיׁש ְיהּוִדי!"
'ֵמִאיר ֵעיֵני ַהּגֹוָלה' אֹות תקמו 

'ַהּשֵֹׁכן ִאָּתם ְּבתֹו ֻטְמאָֹתם'
ְוָחַדְלָּת  אֹו  ַמּׂשָ ַּתַחת  רֵֹבץ   ׂשַנֲא ֲחמֹור  ִתְרֶאה  "ִּכי 

ֵמֲעזֹב לֹו ָעזֹב ַּתֲעזֹב ִעּמו" (כג ה)
ִיָּתֵכן:  ֵּכיַצד  ַהְּגָמָרא  ָּתְמָהה  א)  (קיג  ְּפָסִחים  ְּבַמֶּסֶכת 
"ֲחמֹור ׂשַֹנֲא", ֲהא ִאּסּור ְמפָֹרׁש הּוא (ַוִּיְקָרא יט יז): "א 
ִתְׂשָנא ֶאת ָאִחי ִּבְלָבֶב"? ְוֵתְרָצה: ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר ַעל 
זֹאת  ְוַלְמרֹות  ְלׂשֹוְנאֹו,  ֶׁשִּמְצָוה  ֲעֵבָרה  ַּבַעל  ְיהּוִדי 
ַּתַחת  רֹוֵבץ  ֲחמֹורֹו  ֶאת  ִנְרֶאה  ֶׁשִאם  ַהּתֹוָרה  ְמַצּוָה 
ֶׁשֵּיׁש  ְנָאה  ַלּׂשִ ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ְלַהִּניַח  ָעֵלינּו  אֹו,  ַמּׂשָ
ְּבִלֵּבנּו ָעָליו ּוְלַסֵּיַע לֹו ִּבְפִריָקה ּוְטִעיָנה (ְרֵאה 'ַּתְרּגּום יֹוָנָתן'). 
'ּכֹוָכב  ְיִׁשיַבת  ֵמָראֵׁשי  ַרִּבינֹוִביץ  ֵליּב  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ִמַּיֲעקֹב' – ְטִׁשיִּבין, ָמָצא ְּבָפסּוק ֶזה ִעידּוד ְונַֹחם ְלָכל 

ְיהּוִדי ַהָּנתּון ְּבָצָרה:
 ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  מּוָבא  ט)  (ל  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ַרָּבה  ְּבִמְדָרׁש 
ְּבַוַּדאי  ּוִבְכָלָלן  ַהִּמְצוֹות,  ַּתְרָי"ג  ָּכל  ֶאת  ְמַקֵּים  הּוא 
ְמַקֵּים ֶאת ִמְצַות "ָעזֹב ַּתֲעזֹב ִעּמֹו". ְלִפיָכ, ַאף ְּבָׁשָעה 
ֶׁשָחָטאנּו ְלָפָניו ְוִהְתַרַחְקנּו ִמֶּמּנּו, ַּכֲאֶׁשר ָאנּו ְנתּוִנים 

ְּבָצָרה ְּבַוַּדאי א ִיָּמַנע ִמַּלֲעזֹר ָלנּו.
'ֶּכֶרם ֶחֶמד' 

'ֶׁשַבע ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתיךָ' – ָהֵכיַצד?!
ְוֶאת   ַלְחְמ ֶאת   ּוֵבַר ֱאֵקיֶכם  ה'  ֵאת  "ַוֲעַבְדֶּתם 

ֵמיֶמי" (כג כה)
"'ַוֲעַבְדֶּתם ֵאת ה' ֱאֵקיֶכם' – זֹו ְּתִפָּלה" (ְמִכיְלָתא ְּדַרְׁשבִּ"י).

ָאַמר ַרִּבי ַאְבָרָהם ֶּבן ׁשּוָׁשן ַּתְלִמיד ָהרֹא"ׁש:
ַמִים ְמַסְּפִקים לֹו ֶאת  ְּבכֹחַ ַהְּתִפָּלה זֹוֶכה ָהָאָדם ֶׁשִּמּׁשָ
ְׁשמֹוֶנה  ֶׁשִּבְתִפַּלת  ַהְּבָרכֹות  ּוִמְסַּפר  ְּבֶרַוח,  ְמזֹונֹוָתיו 
ְּתִפּלֹות  לֹוׁש  ִמּׁשְ ַאַחת  ְּבָכל  זֹו;  ִלְסֻגָּלה  רֹוֵמז  ֶעְׂשֵרה 
ְּבָרכֹות,  י"ט  ֵיׁש  יֹום  ְּבָכל  ַהֶּנֱאָמרֹות  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה 
ָזן  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִמָּכאן  ְּבָרכֹות.  ַז"ן  ֵיׁש  ְוַיְחָּדו 
ִאיׁש  ַה'ֶּבן  ָּדַרׁש   ְלָכ ֶרֶמז  ַהְּתִפָּלה.  ְּבכֹחַ  ָהָאָדם  ֶאת 
ַחי' ֵמַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ַוֲעַבְדֶּתם ֵאת ה' ֱאֵקיֶכם" – 
 ֶאת ַלְחְמ ִּתְזּכּו ְל: "ּוֵבַר ְּבַז"ן ִּבְרכֹות ַהְּתִפָּלה, ּוְבָכ

."ְוֶאת ֵמיֶמי
ַהִּמְתַּפֵּלל  ִּכי  ׁשּוָׁשן  ֶּבן  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ְוָכַתב  הֹוִסיף 
ִמְּתִפּלֹות  ַאַחת  ְּבָכל  ְּבָרכֹות  ַז"ן  ִלְצּבֹר  ָיכֹול  ְּבִצּבּור 
ַהּיֹום, ְוֵכיַצד: ְּכֶׁשהּוא ִמְתַּפֵּלל ְּבַלַחׁש, ֲהֵרי ְּבָיָדיו י"ט 
"ץ הּוא צֹוֵבר י"ט ְּבָרכֹות נֹוָספֹות,  ְּבָרכֹות. ַּבֲחָזַרת ַהּׁשָ
ְּכִדין "ׁשֹוֵמַע ְּכעֹוֶנה" (ֻסָּכה לח ב), ְוַכֲאֶׁשר הּוא עֹוֶנה ַאַחר 
נֹוֶסֶפת,  ִּכְבָרָכה  ְּבָרָכה  ָּכל  לֹו  ֶנֱחֶׁשֶבת  'ָאֵמן',  "ץ  ַהּׁשָ
יֹוֵתר  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  "ָּגדֹול  ב):  נג  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ְּכַמֲאַמר 

 ."ִמן ַהְּמָבֵר
ה ְקַלְין ֵמאּוְנְגַוואר ַטַעם  ַעל ִּפי ְּדָבָריו ֵּבֵאר ַרִּבי ְמַנּׁשֶ
ְלִדְבֵרי ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות נז ב): "ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן 
ְוִאּלּו  ַאַחת,  ְּבָרָכה  ֶאָּלא  ְּבָידֹו  ֵאין   ַהְּמָבֵר  ;"ַהְּמָבֵר
 ַהּשֹׁוֵמַע ֶאת ַהְּבָרָכה ְועֹוֶנה ָאֵמן ֵיׁש ְּבָידֹו ְׁשַּתִים. ְּבָכ
"ֶׁשַבע  קסד):  (קיט  ִּבְתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ְלׁשֹון  ֻיְסַּבר  ַאף 
ָׁשלֹוׁש  ַרק  ֵיׁש  ֲהא  ִלְכאֹוָרה  ֶׁשִהֵּנה  ִהַּלְלִּתיךָ",  ַּבּיֹום 
ְּתִפּלֹות ְּביֹום? ֶאָּלא, ֵּכיָון ֶׁשִּבְתִפּלֹות ַׁשֲחִרית ּוִמְנָחה 
ְּכָשלֹוׁש  ֵמֶהן  ַאַחת  ָּכל  ֶנֱחֶׁשֶבת  "ץ',  ַהּׁשָ 'ֲחָזַרת  ֵיׁש 
ֲחָזַרת  ָּבּה  ֶׁשֵאין  ַעְרִבית  ְּתִפַּלת  ּוְבתֹוֶסֶפת  ְּתִפּלֹות, 

"ץ – ִנְמָצאֹות ְּבָיֵדינּו ֶׁשַבע ְּתִפּלֹות ְּביֹום. ַהּׁשָ
'ַאּבּוִדְרַהם' ִּתּקּון ַהְּתִפּלֹות ְוִעְנְיֵניֶהן; 'ֶּבן ִאיׁש ַחי'; ׁשּו"ת 'ִמְׁשֵנה 
ֲהָלכֹות' חי"א סי' סו

ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְמַסַּיַעת ַל'ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב'
ְוֶאת   ַלְחְמ ֶאת   ּוֵבַר ֱאֵקיֶכם  ה'  ֵאת  "ַוֲעַבְדֶּתם 

ֵמיֶמי" (כג כה) 
ָּדַרׁש ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי יֹוֵסף ְּגִריְנַווְלד ִמָּפאָּפא: 

ֶׁשַּבַּלְיָלה   ָּכ ַעל  ַרּבֹו  ִלְפֵני  ֶׁשָּקַבל  ֶּבָחִסיד  ה  ַמֲעֹשֶ
ֶׁשהּוא  ְּכִפי  ה'  ַּבֲעבֹוַדת  ִהְתַלֲהבּות  ַמְרִּגיׁש  ֵאינֹו  הּוא 
ַהִאם  ַרּבֹו  אֹותֹו  ָׁשַאל  ִּבְתגּוָבה  ַהּיֹום.   ְּבֶמֶׁש ַמְרִּגיׁש 
ּוְכֶׁשֵהִׁשיב  ַהַּפת.  ַעל  ַלְיָלה  ְּבָכל  ִלְסעֹד  ַמְקִּפיד  הּוא 
ֶהָחִסיד ִּבְׁשִליָלה, ָאַמר לֹו: "ְּבֶמֶׁש ַהּיֹום ָאנּו ְמַקְּיִמים 
ִמְצוֹות ֲעֵׂשה ְּדאֹוָרְיָתא ֶׁשֵאיָנן נֹוֲהגֹות ַּבַּלְיָלה, ְּכִציִצית 
ּוְתִפיִלין. ִמְצוֹות ֵאּלּו ַמְלִהיבֹות ֶאת ִלֵּבנּו ַלֲעבֹוַדת ה'. 
ַּבַּלְיָלה ֵהן ֲחֵסרֹות, אּוָלם ְּבָיֵדינּו ְלַהְׁשִליָמן ְּבֶאְמָצעּות 
ַּפת.  ֶׁשאֹוֵכל  ִמי  ַרק  ָלּה  ֶׁשּזֹוֶכה  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ִמְצַות 
ִלְּבָך  ִיְהֶיה  ַּבַּלְיָלה  ֶׁשַאף   ְל ֻמְבָטח  ֵּכן,  ַּתֲעֶׂשה  ִאם 

ִנְלָהב ַלֲעבֹוַדת ה'". 
"ַוֲעַבְדֶּתם  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק  ִנְרָמז  ֶזה  ְיסֹוד 
ֶאת   ּוֵבַר" ִּבְזכּות  ֱאֵקיֶכם"  ה'  ֵאת  [ְּבִהְתַלֲהבּות] 

ַלְחְמ" – ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ַהֶּנֱאֶמֶרת ַאַחר ֲאִכיַלת ַּפת. 
'ַוְיִחי יֹוֵסף'

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

בן

ני ּפְ ם
ָּכל 'ָאֵמן' ַאְלָמָנה ִויתֹוָמה א ְּתַעּנּון

"ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום א ְתַעּנּון" (כב כא)
ְׁשלֹוָׁשה  ַעל  ֲחָכִמים  ִהְזִהירּו  א)  (מז  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
סּוֵגי 'ָאֵמן' ֶׁשֵאיָנן ֶנֱאָמרֹות ְּכִהְלָכָתן: 'ָאֵמן ֲחטּוָפה' – 
ֶׁשֵאיָנּה ֶנֱהֵגית ְּכִנּקּוָדּה ַהְּמֻדָּיק אֹו ֶׁשחֹוֵטף ַלֲענֹוָתּה 
 – ְקטּוָפה'  'ָאֵמן  ַהְּבָרָכה;  ֶאת   ַהְּמָבֵר ֶׁשִּסֵּים  קֶֹדם 
'ָאֵמן ְיתֹוָמה' –  ֶׁשּקֹוֵטף ּוַמְבִליַע ַאַחת ֵמאֹוִתּיֹוֶתיָה; 
ֶׁשעֹוֶנה ִמְּבִלי ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהְּבָרָכה אֹו ֶׁשעֹוֶנה ְלַאַחר 

ְזַמן ְוא ִמָּיד ְּבִסּיּום ַהְּבָרָכה (ְרֵאה ׁשוּ"ַע או"ח קכד ח).
ֵּפֵרׁש  ָמֵגְנָצא,  ָאָב"ד  ַשׁייֶאר,  ַנְפָּתִלי  ַאְבָרָהם  ַרִּבי 
ֶׁשִּלְׁשֶׁשת סּוֵגי ֲאֵמִנים ֵאּלּו ָרַמז ָּדִוד ַהֶּמֶל ַּבָּפסּוק 
(ְּתִהִּלים נ טז): "ְוָלָרָׁשע ָאַמר ֱאִהים ַמה ְּל ְלַסֵּפר ֻחָּקי", 

ֻחקָּ"י ָראֵׁשי ֵּתבֹות: 'ֲחטּוָפה', 'ְקטּוָפה', 'ְיתֹוָמה'. 
ִּכי  ִמַּטְרִניְגָראד  הֹורֹוִביץ  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ְוָאַמר  הֹוִסיף 
ָאֵמן  ִהיא   – ְּכ'ַאְלָמָנה'  ַהֻּמְגֶּדֶרת  'ָאֵמן'  ַאף  ַקֶּיֶמת 
ְלִפי  'ַאְלָמָנה'  ְמֻכָּנה  זֹו  ָאֵמן  ַּכּוָָנה.  ְּבא  ַהַּנֲעֵנית 
ָפה ְוַלחּוץ ְּבִנּתּוק ֵמַהְּנָׁשָמה.  ֶׁשִהיא ֶנֱאֶמֶרת ִמן ַהּׂשָ
ַעל ָּכ ָרַמז ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום א 
ְו'ָאֵמן  ְיתֹוָמה'  'ָאֵמן  ַלֲענֹות  ֶׁשֹּלא  ַהְקִּפידּו  ְתַעּנּון" – 

ַאְלָמָנה'. 
ִלְפֵני  ְּבַאְׁשְּכַנז  ֶׁשִּנְכַּתב  ָיד  ִּבְכַתב  ִּכי  ְלהֹוִסיף  ֵיׁש 
ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ְוָרָאה אֹור ַּבֹּקֶבץ 'ַּפֲעֵמי ַיֲעקֹב' 
(קֶֹבץ נב עמ' טו) הּוָבא: "ְוָיתֹום א ְתַעּנּון" – סֹוֵפי ֵּתבֹות 

ָאֵמן, ֶרֶמז ֶׁשֹּלא ַלֲענֹות 'ָאֵמן ְיתֹוָמה'. 
'ּתֹוֵרי ָזָהב' שה"ש ד ח; 'נַֹעם ְמָגִדים' [לר"א ִמַּטְרִניְגָראד] 

ִטים ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ 369ּפָ תשפ"א

ְּביֹום ֵׁשִני ַהַּבֲעָל"ט ג' ַּבֲאָדר ָיחּול יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ַרֲאַב"ד ְירּוָׁשַלִים, ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ָּדִוד ַרִּבינֹוִביץ ְּתאֹוִמים 
ָזָצ"ל [ָהַאֶּדֶר"ת]. ְּבִסְפרֹו 'ֶנֶפׁש ָּדִוד' (אֹות כג) ֵּתֵאר ֶאת ַהְקָּפָדתֹו ָהַרָּבה ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן, ְוֵאּלּו ְּדָבָריו: 

ְיֵתָרה  ְּבִחָּבה  ְוָרץ  אֹוֵהב  ַוֲאִני  ִמַּיְלדּוִתי,  עֹוד  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ִנְזָהר  ָהִייִתי  ְמאֹד  "ְמאֹד 
ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ִלְׁשמַֹע  יֹום  ְּבָכל  ֶׁשֻהְרַּגְלִּתי  ִלי,  הּוא  ְּכֶטַבע  ֶׁשִּכְמַעט  ַעד  זֹו,  ְלִמְצָוה 
ִמַּכָּמה ֲאָנִׁשים. ּוִמֶּמִּני ִיְלְמדּו ָּכל ָהרֹוֶאה אֹוִתי ַלֲעׂשֹות ֵּכן, ְלַחֵּבב ֲעִנַּית 'ָאֵמן' ְו'ָאֵמן 
ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא', ֲאֶׁשר ִּבְתִחָּלה ָהיּו ְמַזְלְזִלים ָּבֶהם, ְוא ֶהְחִׁשיבּו ֶאת ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת 
ִלְכלּום... ּוְבֶדֶר ַקל ָּכֶזה יּוַכל ָּכל ֶאָחד ִלְקנֹות לֹו עֹוָלם ַהָּבא, ְלַקֵּים ִמְצוֹות ְלֵמאֹות 

ְּבָכל יֹום, ְּבָנֵקל ּוְבִלי ֵלאּות".
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ַרֲאַב"ד  ָזָצ"ל,  מּוַצִפי  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ָהֵעָדה ַהְּסָפַרִּדית ִּבירּוָׁשַלִים, נֹוַדע ֶּבֱאמּוָנתֹו 
ִזְקָנה  ְוַעד  ָיָמיו  ֵמֵראִׁשית  ַּבה'.  ָהֵאיָתָנה 
ְוֵׂשיָבה ָׁשגּור ָהיּו ְּבִפיו ֶצֶמד ַהִּמִּלים ֶׁשָהיּו ֵנר 

ְלַרְגָליו: "ָהִעָּקר ָהֱאמּוָנה!"
ֲאֵחִרים  ְלַחֵּזק  רֹוֶצה  ְּכֶׁשָהָיה  ְלַפַעם,  ִמַּפַעם 
ה  ַמֲעֹשֶ ְלַסֵּפר  ָהָיה  נֹוֵהג  ָהֱאמּוָנה,  ְּבַמֲעַלת 
ַעל  הֹוד  נֹוָרא  ִסּפּור  ֵעד.  לֹו  ֶׁשָהָיה  ֻמְפָלא 
ֱאמּוָנה   ִמּתֹו ֶׁשֶּנֶאְמָרה  ְּתִמיָמה  ְּתִפָּלה 

ְטהֹוָרה ְוהֹוִביָלה ִליׁשּוָעה ִּפְלִאית:
ּוְבָׁשָעה  ְוָׂשׂשֹון  ֶׁשְּבִׂשְמָחה  ְלַאַחר  ֶזה  ָהָיה 
ְלִמְׁשָּפָחה  ָזָכר  ֵּבן  נֹוַלד  ּוֻמְצַלַחת  טֹוָבה 
ֶׁשַרִּבי  ַּבְגָּדד,  ְיהּוֵדי  ְקִהַּלת  ֶׁשל  ִמִּנְכָּבֶדיהָ 

ַיֲעקֹב ִנְמָנה ַעל ְּגדֹוֵלי ַרָּבֶניָה. 
ּוְכָבר  ַהֶּיֶלד,  ָהָיה  ַמְרֶאה  ְוטֹוב  ֵעיַנִים  ְיֵפה 
ֵמָהֶרַגע ָהִראׁשֹון ָׁשָבה ֶאת ֵלב הֹוָריו ּוְקרֹוָביו. 
ִּבְמאת לֹו ְׁשמֹוָנה ָיִמים ִנּמֹול ְוִנְכַנס ִּבְבִריתֹו 
לֹום. ְּכַדְרָּכם ֶׁשל  ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהּׁשָ
ֶאָּלא  ַהְּבִרית,  ִּבְׁשַעת  ִלְבּכֹות  ֵהֵחל  ִּתינֹוקֹות 
א  הּוא  ִּתינֹוקֹות,  ְׁשַאר  ֶׁשל  ְּכַדְרָּכם  ֶׁשֹּלא 
ָחַדל ְלֶרַגע ִמִּלְבּכֹות. ִמּיֹום ֶזה ָוֵאיָל ֵהֵחָּלה 
ַהִּתינֹוק  ּוְלהֹוָריו.  לֹו  נֹוָרִאית  ִיּסּוִרים  ַמֶּסֶכת 
ָהֹאֶכל  ִלְפֵני  ּוַבַּלְיָלה,  ַּבּיֹום  ֶהֶרף;  ְלא  ָּבָכה 
ַהַּבִית   ְּבתֹו ַהחֹל,  ּוִבימֹות  ְּבַׁשָּבת  ּוְלַאֲחָריו, 
ַהַחִּיים   – ְּדָבִרים  ֶׁשל  ִקּצּוָרם  לֹו.  ּוִמחּוָצה 
ִּבְמִחָּצתוֹ ָהְפכּו ַּבֲעבּור הֹוָריו ּוְבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו 

ְלִסּיּוט ֶׁשל ַמָּמׁש.
ִּבְבִכי  ָהָיה  ְמֻדָּבר  ִּכי  ְּבַנְפְׁשֶכם  ְּתַדּמּו  ְוַאל 
ֲחִריִׁשי... ַהֶּיֶלד ָּבָכה ִּבְצָרחֹות ַמֲחִרידֹות ֵלב, 
ָהָיה  א  ְרגּועֹות,  ֵׁשָנה  ְׁשעֹות  ַּכָּמה  ּוִמְּלַבד 

ְלהֹוָריו ֶרַגע ֶׁשל ֲהפּוָגה.
ַיְלָּדם  ְלטֹוַבת  ַלֲעׂשֹות  ַהָּללּו  ִנּסּו  א  ָמה 
ְּביֹוֵתר  ַהְּבִכיִרים  ָלרֹוְפִאים  ָּפנּו  ֵהם  ַהּסֹוֵבל; 
ְּבֵאזֹור ְמגּוֵריֶהם, ְּפרֹוֶפסֹוִרים ֻמְמִחים ִוידּוֵעי 
אּוָלם  ְיָלִדים,  ִּבְרפּוַאת  ָלֶהם  ַרב  ֶׁשֶּיַדע  ֵׁשם 
ֵאּלּו ָּפְכרּו ְיֵדיֶהם ְּבחֶֹסר אֹוִנים. ַהְּבִדיקֹות ָהיּו 
אֹו  ַמֲחָלה  ׁשּום  זֹהּו  ְוא  ַלֲחלּוִטין,  ַּתִּקינֹות 
.ֵמחֹוׁש ֶׁשִּיְגְרמּו ַלֶּיֶלד ַהִּמְסֵּכן ִלְבּכֹות ָּכל ָּכ

ַּבַּצר ָלֶהם ִנּסּו הֹוָריו ִלְפנֹות ְל'עֹוֵׁשי ִנְפָלאֹות' 
ַעל  ַּכְסָּפם  ִמֵּמיַטב  הֹוִציאּו  ֵהם  ְלִמיֵניֶהם. 
ְנִדירֹות  ְסֻגּלֹות  ְוַעל  ּוְמֻׁשִּנים  ׁשֹוִנים  ְקֵמעֹות 
ְּפֻעָּלָתן,   ֶּדֶר ֶאת  ְלָהִבין  ֶכל  ַהּׂשֵ ְּבכֹחַ  ֶׁשֵאין 

אּוָלם ְלא הֹוִעיל.
ֵסֶדר ַהּיֹום ַּבַּבִית ִהְׁשַּתֵּבׁש ְלַגְמֵרי, ְוֵהם ֵהֵחּלּו 
ָלקּוץ ְּבַחֵּייֶהם. א ָהָיה ָלֶהם יֹום ְוא ַלְיָלה, 
ְזַמן  א  ְׁשִתָּיה,  ְזַמן  ְוא  ֲאִכיָלה  ְזַמן  א 
ְסִביב  ִהְתַנֵהל  ַהּכֹל  ֶעֶצב...  ְזַמן  ְוא  ְׂשחֹוק 
ִאם  ִּכי  ְּכלּום,  ַלֲעׂשֹות  ָיַדע  ֶׁשֹּלא  ַהִּתינֹוק 

ִלְבּכֹות ְוִלְצרֹחַ.
*

ָהָיה ֶזה ְּביֹום ְּכָכל ַהָּיִמים. ִאּמוֹ ֶׁשל ַהִּתינֹוק 
ֶׁשָּזְכָתה  ְלַאַחר  ַלּשּׁוק,  ַּדְרָּכּה  ֶאת  ָעְׂשָתה 
ִאָּמּה  ִּבְזכּות  ֶחֶסד  ֶׁשל  ָׁשעֹות  ְלַכָּמה 
ְוִהֵּנה,  ְּבֵהָעְדָרּה.  ָעָליו  ְלַהְׁשִּגיַח  ֶׁשִהְסִּכיָמה 
ֻהְפְּתָעה  ַלּשּׁוק,  ַהּמֹוִביָלה  ַּבִּסְמָטה  ְּבעֹוְבָרּה 
ַהָּכתּוב  ַּדף  ֶׁשְּלָפֶניָה  ָהִרְצָּפה  ַעל  ְלַגּלֹות 

ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ּוֻמְׁשָל ְּבִבָּזיֹון ַעל ָהָאֶרץ.
ְּתקּוָפה,  ְּבאֹוָתּה  ּוְמֻכָּבדֹות  ַרּבֹות  ָנִׁשים  ְּכמֹו 
אּוָלם  ּוְכתֹב,  ְקרֹא  ָיְדָעה  א  זֹאת  ה  ִאּׁשָ ַּגם 
הּוא  ִּכי  ַהַּדף  צּוַרת  ְלִפי  ְלַהְבִחין  ִהְצִליָחה 
ֶאת  ֵהִריָמה  ִהיא  ָקדֹוׁש.  ֵסֶפר   ִמּתֹו ִנְתַלׁש 
ַהַּדף ְוָטְמָנה אֹותֹו ְּבִתיָקּה ְּכֵדי ְלגֹוְנזֹו ְלַאַחר 
ִהְבִליָחה  ִּפְתאֹום  אּוָלם  ְלֵביָתּה.  ֶׁשָּתׁשּוב 

ְּבמָֹחּה ַמֲחָׁשָבה ַמְפִּתיָעה:
'ֵהן ְּכָבר ִנְלֵאינּו ִלְמצֹא ְּתרּוָפה ִלְבֵננּו ָהָאהּוב. 
ְלא  אּוָלם  ּוְסֻגָּלה  ָקֵמַע  ְּתרּוָפה,  ָּכל  ִנִּסינּו 
ַהְצָלָחה; ִמי יֹוֵדַע, אּוַלי ִנְׁשַלח ֵאַלי ַּדף ָקדֹוׁש 

ַהְּיׁשּוָעה  ִּתְצַמח  ֶׁשַּדְרּכֹו  ְּכֵדי  ַמִים  ִמּׁשָ ֶזה 
ִלְבִני...'

ָהִאָׁשּה  ֶׁשִהִּגיָעה  ְלַאַחר  ְוָעְׂשָתה.  ָאְמָרה 
קֶֹדׁש  ְּבֶחְרַדת  ַהַּדף  ֶאת  ִנְּקָתה  ְלֵביָתּה 
אֹותֹו  ֵהִניָחה  ּבֹו,  ֶׁשָּדַבק  ַהְּדָרִכים  ֵמֲאַבק 
ִלְמַרֲאׁשֹוָתיו ֶׁשל ְּבָנּה ּוַבד ְּבַבד ָנְׂשָאה ְּתִפָּלה 
ָאְמָנם  ָהעֹוָלִמים!  "ִרּבֹון  ְוָאְמָרה:  ֲחִריִׁשית 
יֹוַדַעת  זֹאת  אּוָלם  ּוְכתֹב,  ְקרֹא  יֹוַדַעת  ֵאיִני 
ֲאִני ֶׁשַּדף ֶזה ֶׁשָּמָצאִתי ִּבְרחֹוב ָהִעיר – ָקדֹוׁש 
 ֶמֶל ֱאַקי,  ה'   ִמְּלָפֶני ָרצֹון  ְיִהי  ּוְבֵכן  הּוא; 
ּוְׁשַלח  ִמְׁשַּפְחִּתי  ְוַעל  ַיְלִּדי  ַעל  ַרֵחם  ַרֲחָמן, 
ֶׁשּקֹולֹות  ֲעֵׂשה  ַהָּיָקר.  ִלְבִני  ְׁשֵלָמה  ְרפּוָאה 
ְמעּו  ִיּׁשָ  ָוֵאיָל ּוֵמַעָּתה  ִמֵּביִתי,  ַיְחְּדלּו  ַהֶּבִכי 

ּבֹו ַא קֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמָחה!"
ַהְּתִמיָמה  ְּתִפָּלָתּה  ִנְמְׁשָכה  ְספּורֹות  ַּדּקֹות 
ִּבְׁשַעת  ַהֶחֶדר  ֶאת  ּוְכֶׁשָעְזָבה  ָהֵאם,  ֶׁשל 
ִּבְדָמעֹות,  מּוָצפֹות  ְּכֶׁשֵעיֶניָה  ְמֻאֶחֶרת  ֶעֶרב 
ֶאת  ָעַצם  ִּתינֹוָקּה  ִּכי  ָלֻעְבָּדה  ֵלב  ָנְתָנה  א 

ְׁשמּורֹות ֵעיָניו ְוִנְרַּדם ְּבַׁשְלָוה.
ָׁשָעה ַקָּלה ְלַאַחר ִמֵּכן ָׁשב ַּבֲעָלּה ֵמֲעבֹוָדתֹו, 
הּוא  ָּפָניו.  ֶאת  ִקֵּדם  ּוַמְפִּתיַע  מּוָזר  ְוֶׁשֶקט 
ֶׁשָּמָצא  ּוְלַאַחר  ְּבנֹו,  ַלֲחַדר  ָמה  ְּבֶבָהַלת  ִנַּגׁש 
אֹותֹו ָיֵׁשן ְׁשַנת ְיָׁשִרים הֹוָדה ַלה' ְּבִלּבוֹ ּוָפַרׁש 

ִלְׁשַנת ַלִיל.
ְּבֶבָהָלה.  ֵעיָניו  ֶאת  ְוִׁשְפֵׁשף  ִהְתעֹוֵרר  ַּבּבֶֹקר 
ָהָיה ֶזה ַלְיָלה ִראׁשֹון ִמֶּזה ִעָּדן ְוִעָּדִנים, ֶׁשּבֹו 
ִהְצִליַח ִליׁשֹן ָׁשעֹות ִמְסָּפר ְּבֶרֶצף. הּוא ָּפָנה 
ְּכמֹותֹו,  ֻמְפַּתַעת  ִהיא  ַאף  ֶׁשָהְיָתה  ְלזּוָגתֹו 
ָהֵכיַצד  ִמּיֹוַמִים,  יֹום  "ָמה  אֹוָתּה:  ְוָׁשַאל 
ְמֻיָחד  ָמה  ְּדַבר  ָעִׂשית  ַהִאם  ַהֵּנס?  ִהְתַרֵחׁש 

ֶאְתמֹול?!"
לֹו  ְוִסְּפָרה  ָהִאָׁשּה  ֵהִׁשיָבה  "ָאֵכן!", 
ָהֶאְתמֹול;  יֹום  ְמאְֹרעֹות  ֶאת  ְּבִהְתַלֲהבּות 
ַלּשּׁוק,  ְּבַדְרָּכּה  ָקדֹוׁש  ַּדף  ָמְצָאה  ֵּכיַצד 
ֵהִניָחה אֹותֹו ְּכָקֵמַע ַּתַחת רֹאׁש ַהֶּיֶלד ְוָנְׂשָאה 
ְּתִפָּלה ִלְרפּוָאתֹו. "ַּכִּנְרֶאה הֹוִעיָלה ַהְּתִפָּלה", 

ִסְּכָמה.
ְלִמַּטת  ִמָּיד  ִנַּגׁש  ַהַּבַעל  זֹאת  ָׁשַמע  ַּכֲאֶׁשר 
ְוׁשֹוֵבה  ָרגּוַע   ְּבִחּיּו ָּפָניו  ֶאת  ִקֵּבל  ְוֶזה  ְּבנֹו, 
ַלָּכִרית  ִמַּתַחת  ַהַּדף  ֶאת  ִחֵּלץ  הּוא  ֵלב. 

ְוִהְתּבֹוֵנן ּבֹו ְּבִעּיּון...
"ֶמה  ִמִּפיו,  ְצָעָקה  ְלֶפַתע  ִנְפְלָטה  "אֹוָיה!" 
ָעִׂשית?! ַהַּדף ֶׁשְּבָיַדי הּוא ִמָּפָרַׁשת ִּכי ָתבֹא", 
רֹוֵעד  ְּבקֹול  ַהַּדף   ִמּתֹו ַהַּבַעל  ִהְקִריא  ְוָכאן 
ּוָפַחְדָּת  ְּבִׁשָּגעֹון;  ה'  ''ַיְּכָכה  ּבֹו:  ַהָּכתּוב  ֶאת 
ֶעֶרב  ִיֵּתן  ִמי  ּתֹאַמר  ַּבּבֶֹקר  ְויֹוָמם;  ַלְיָלה 

ּוָבֶעֶרב ּתֹאַמר ִמי ִיֵּתן ּבֶֹקר...''
ֵהַנְחְּת  ַהָּללּו  ַהּנֹוָרִאּיֹות  ַהְּקָללֹות  "ֶאת 
ִלְמַרֲאׁשֹוָתיו ֶׁשל ְּבֵננּו... ּוִמי יֹוֵדַע ָמה ַיֲעֶלה 

ְּבגֹוָרלֹו", ִסֵּים ַהַּבַעל ְּבֵעיַנִים ְמבָֹעתֹות.
"ַּבֲעִלי  ְוֵהִׁשיָבה:  ְּכָלל  ִנְבֲהָלה  א  ָהִאָׁשּה 
ַּבַּדף?  ָּכתּוב  ָמה  ָלַדַעת  ָיכְֹלִּתי  ִמַּנִין  ַהָּיָקר, 
ָקדֹוׁש  ַּדף  ֶׁשֶּזהּו   ְּבָכ ִהְסַּתְּכמּו  ְיִדיעֹוַתי  ָּכל 
ִּכי  הּוא   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ִּבַּקְׁשִּתי  ֵמַהּתֹוָרה. 
מֹות  ַהּׁשֵ ּוִבְזכּות  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּתֹוָרה  ִּבְזכּות 
ְרפּוָאה  ִיְׁשַלח  ַּבַּדף  ַהְּכתּוִבים  ַהְּקדֹוִׁשים 

ְׁשֵלָמה ִלְבֵננּו.
ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר, ָרִאיָת ֶׁשהֹוִעיָלה ְּתִפָּלִתי..." 

ִסְּיָמה ָהִאָׁשּה ִּבְתִמימּות.
ִסּפּורוֹ  ֶאת  ְמַסֵּים  מּוַצִפי  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָהָיה 
ְואֹוֵמר ְלַתְלִמיָדיו: "ִהֵּנה ִּכי ֵכן, ְראּו ָמה ָּגדֹול 
ְׁשֵלָמה.  ֵמֱאמּוָנה  ַהּנֹוַבַעת  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ּכָֹחּה 
ַהִּדין  ִמַּדת  ֶאת   ַֹלֲהפ ְיכֹוָלה  ֶׁשָּכזֹו  ְּתִפָּלה 
ַהְּקָללֹות  ֶאת  ַאף   ְֹוַלֲהפ ַרֲחִמים,  ְלִמַּדת 

ַהָּקׁשֹות ְּביֹוֵתר ִלְבָרכֹות ְמֻעּלֹות ְוִנְׂשָּגבֹות".
'ֲאִרי ָעָלה ִמָּבֶבל' עמ' מח

ְלִהָּנֵצל ֵמַהְׁשָּפַעת ַהֶחְבָרה
ְוַהִּמְצוֹות,  ַהּתֹוָרה  ַעל  ֶׁשִּבַּקְׁשנּו  ְלַאַחר 
ִליֵדי  ָנבֹוא  ֶׁשֹּלא  ֵמַהַּבָּקָׁשה  ּוְכֵחֶלק 
ְמֻיֶחֶדת  ְלַבָּקָׁשה  ָאנּו  ְזקּוִקים  ֵחְטא, 
ְוֶׁשֹּלא  ִהַּגְענּו  ֶׁשֵאֶליָה  ַּבַּדְרָּגה  ֶׁשִּנּוֵָתר 
ֵנֵרד ִמֶּמָּנה ָחִליָלה. ַעל ֵּכן ָאנּו מֹוִסיִפים 
ָרע  ֵמָאָדם  "ְוַהְרִחיֵקנּו  ּוְמַבְּקִׁשים: 
ָרָעה  ְּבֶחְבָרה  ִהָּמְצאּות  ָרע".  ּוֵמָחֵבר 
ְלָרָעה,  ָהָאָדם  ַעל  ַמְׁשִּפיָעה  ְּבֶהְכֵרַח 
 ֶּדֶר" א):  ו  (ֵּדעֹות  ָהַרְמָּב"ם  ֶׁשָּכַתב  ְּכִפי 
ְּבִרָּיתֹו ֶׁשל ָאָדם ִלְהיֹות ִנְמָׁש ְּבֵדעֹוָתיו 
ְונֹוֵהג  ַוֲחֵבָריו,  ֵריָעיו  ַאַחר  ּוְבַמֲעָׂשיו 
 ָצִרי  ְלִפיָכ ְמִדיָנתֹו.  ַאְנֵׁשי  ְּכִמְנַהג 
ֵאֶצל  ְוֵליֵׁשב  ַלַּצִּדיִקים  ְלִהְתַחֵּבר  ָאָדם 
ַהֲחָכִמים ָּתִמיד ְּכֵדי ֶׁשִּיְלמֹד ִמַּמֲעֵׂשיֶהם, 
 ַּבחֶֹׁש ַההֹוְלִכים  ָהְרָׁשִעים  ִמן  ְוִיְתַרֵחק 
הּוא  ִמַּמֲעֵׂשיֶהם.  ִיְלמֹד  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי 
ֶאת   הֹוֵל' כ):  יג  (ִמְׁשֵלי  אֹוֵמר  מֹה  ֶׁשּׁשְ
ֵירֹוַע'"  ְכִסיִלים  ְורֶֹעה  ֶיְחָּכם  ֲחָכִמים 

(ִסּדּור 'ְּתִפַּלת ְיָׁשִרים').

'ָאָדם ָרע' ְו'ָחֵבר ָרע'
ּכֹוֶלֶלת  ָרע"  "ֵמָאָדם  ַּבָּקַׁשת  ִלְכאֹוָרה, 
ָרע",  "ּוֵמָחֵבר  ַּבָּקַׁשת  ֶאת  ַאף  ְּבתֹוָכּה 
ָרע  "ֵמָאָדם  ְמָפְרִטים:  ָאנּו  ּוַמּדּוַע 

ּוֵמָחֵבר ָרע"?
ָאָדם  הּוא  ָרע"  "ָאָדם  ֶׁשֵּבֲארּו:  ֵיׁש 
ּגּוף.  ְּבִנְזֵקי  ָלנּו  ְלַהִּזיק  ֶהָעׂשּוי  ֻמְׁשָחת 
ָאָדם ָּכֶזה ַאף ּגֹוֵרם ֶנֶזק ַרב ְלרּוָחִנּיּוֵתנּו 
ָאנּו  ַהְּנלֹוָזה  ִהְתַנֲהגּותֹו  ְּבִעְקבֹות  ֶׁשֵּכן 
ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ַּבֲעֵברֹות  ְלִהָּכֵׁשל  ֲעלּוִלים 
"ָחֵבר  ְוִאּלּו  ּוְנִטיָרה.  ִּכְנִקיָמה  ַלֲחֵברֹו, 
ַּבֲהִגינּות  ְּכַלֵּפינּו  ַהּנֹוֵהג  ָאָדם  הּוא  ָרע" 
ָאנּו  אּוָלם  ִעָּמנּו,  ּוִמְתַחֵּבר  ּוִבְנִעימּות 
ֵמִהְתַנֲהגּותֹו  ֻמְׁשָּפִעים  ִלְהיֹות  ֲעלּוִלים 
ָהָרָעה ִּבְדָבִרים ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום ('ִׂשיַח 

ִיְצָחק' ֶׁשְּבִסּדּור ַהְגָּר"א; ִסּדּור 'ְּתִפַּלת ְיָׁשִרים').

ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְׁשָרָגא ִמִּשׁינֹוָבה 
ֵּפֵרׁש: ֵיׁש ָאָדם ֶׁשֵאינֹו "ָאָדם ָרע" ֵמֶעֶצם 
ְיכֹוָלה  ִעּמֹו  ֶׁשָּלנּו  ַהֲחֵברּות   ַא ַמהּותֹו, 
ָאנּו   ָּכ ַעל  ְלָרָעה.  ָעֵלינּו  ְלַהְׁשִּפיַע 
"ָרע"  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ַאף  ֶׁשִּנָּנֵצל  ִמְתַּפְּלִלים 
ְּבַעְצמֹו, ַא ְּכ"ָחֵבר" הּוא "ָרע" ַּבֲעבּוֵרנּו 

('ִמְקֵוה ִיְׂשָרֵאל ד'' ְּתִפָּלה עמ' נה).

'ֲעבֹוַדת ה' – 'ִּבְׁשֵני ְיָצֶרי
ַאף ֶׁשִּבַּקְׁשנּו ְּכָבר: "ְוַאל ַּתְׁשֶלט ָּבנּו ֵיֶצר 
"ְוכוֹ ף  ּוְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  מֹוִסיִפים  ָהָרע", 

."ֶאת ִיְצֵרנּו ְלִהְׁשַּתְעֶּבד ָל
ֵיֶצר  ָּבנּו  ַּתְׁשֶלט  "ְוַאל  ִּבַּקְׁשנּו:  ְּתִחָּלה 
ָהָרע" ַעל ַה'ֵּיֶצר ָהַרע' ָהרּוָחִני, ַהִּנְׁשָלח 
ֶאת  ּוְלַהְגִּדיל  ָּבָאָדם  ְלִהְתָּגרֹות  ְּכֵדי 
ַה'ֵּיֶצר  ַעל  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ַעָּתה  ִנְסיֹונֹו. 
ַהָּקרּוץ  ַהּגּוף  ֶטַבע   – ַהַּגְׁשִמי  ָהַרע' 
ָהֵעת  ָּכל  ָהָאָדם  ֶאת   ּומֹוֵׁש ֵמחֶֹמר 
ָלָאָדם,  ָנחּוץ  ֶזה  ֵיֶצר  ַּתֲאוֹוָתיו.  ַאַחר 
ֶׁשִאְלָמֵלא הּוא – א ָהָיה ָהָאָדם עֹוֵסק 
ְּכָלל ְּבִעְנָיִנים ַּגְׁשִמִּיים ַהְּנחּוִצים ְלִקּיּומֹו 
ַּכֲאִכיָלה, ְׁשִתָּיה ְוַכּדֹוֶמה. ּוְכִפי ֶׁשָאְמרּו 
ְמאֹד'  טֹוב  "'ְוִהֵּנה  ז):  ט  (ב"ר  ֲחָכִמים 
(ְּבֵראִׁשית א לא) ֶזה ֵיֶצר ַרע! ְוִכי ֵיֶצר ָהַרע 
ֶׁשִאּלּוֵלי  ֶאָּלא  ֶאְתְמָהה?!  ְמאֹד?  טֹוב 

ָנָׂשא  ְוא  ַּבִית  ָאָדם  ָּבָנה  א  ָהַרע  ֵיֶצר 
ה, ְוא הֹוִליד ְוא ָנָׂשא ְוָנַתן".  ִאּׁשָ

ֲעֵליֶהם  ׁשֹוֵלט  ָהַרע  ֶׁשַהֵּיֶצר  ֶׁשֵּיׁש  ֶאָּלא 
ְוגֹוְרָרם ַאַחר ַּתֲאוֹות ּגּוָפִנּיֹות ַעד ִלְׁשאֹל 
ְּבִיְצָרם  ׁשֹוְלִטים  ֶׁשֵהם  ְוֵיׁש  ַּתְחִּתית, 
ִחּיּוִבּיֹות;  ְלַמָּטרֹות  ּבֹו  ּוִמְׁשַּתְּמִׁשים 
ָהעֹוָלם  ְּבִעְנְיֵני  ְוִהְתַעְּסקּוָתם  ֲאִכיָלָתם 
ָאנּו   ָּכ ַעל  ָׁשַמִים.  ְלֵׁשם  ְוַרק   ַא ִהיא 
ִמְתַּפְּלִלים: "ְוכוֹ ף ֶאת ִיְצֵרנּו ְלִהְׁשַּתְעֶּבד 
ִיְצָחק'  'ִׂשיַח  ב;  נד  ְּבָרכֹות  נַֹעם'  ('ַּדְרֵכי   "ָל

ֶׁשְּבִסּדּור ַהְגָּר"א).

"ְוַדְּבֵקנּו  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים   ָּכ ִמּשּׁום 
ִּבְלׁשֹון:  ְמַבְּקִׁשים  ְוֵאיֶנּנּו  ַהּטֹוב"  ְּבֵיֶצר 
ֶנֶגד  ְּכִמְׁשַקל  ַהּטֹוב",  ֵיֶצר  ָּבנּו  "ְוַהְׁשֵלט 
ָהָרע".  ֵיֶצר  ָּבנּו  ַּתְׁשֶלט  "ְוַאל  ְלַבָּקַׁשת: 
 ְלִפי ֶׁשָּכָאמּור ַאף 'ֵיֶצר ָהָרע' הּוא ִנְצָר
ָּבנּו  ֶׁשִּיְׁשט  ְלַבֵּקׁש  ִנָּתן  ְוא  ָלָאָדם 
ְמַבְּקִׁשים   ,ְלִפיָכ ְלַגְמֵרי.  טֹוב  ַהֵּיֶצר 
ַהָּקדֹוׁש  ְוָיכֹף  טֹוב  ְּבֵיֶצר  ֶׁשִּנְדּבֹק  ָאנּו 
ַאף  ֶׁשִּנְׁשַּתֵּמׁש  ִיְצֵרנּו  ֶאת  הּוא   ָּברּו
ֶׁשָּדְרׁשּו  ּוְכִפי  ְלטֹוָבה,  ַרק  ָהַרע  ַּבֵּיֶצר 
ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות נד א) ַעל ַהָּפסּוק (ְּדָבִרים ו 
 – "ְּבָכל ְלָבְב ֶקיה): "ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱא
"ִּבְׁשֵני ְיָצֶרי" – ַּבֵּיֶצר ַהּטֹוב ּוַבֵּיֶצר ָהַרע 

('ֵעין ִיְׂשָרֵאל' ְּבָרכֹות מו ב).

ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַקֵּים ֶאת
 ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ִּבְׁשֵלמּות

ֵמַהְמּבּוְרג  ַהּכֵֹהן  ְרָפֵאל  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  עֹוד 
ָּבנּו  ַּתְׁשֶלט  "ְוַאל  ַהַּבָּקׁשֹות:  ֶּכֶפל  ֶאת 
ֵיֶצר ָהָרע" – "ְוכוֹ ף ֶאת ִיְצֵרנּו ְלִהְׁשַּתְעֶּבד 
ְּכַלֵּפי  ְמֻכּוֶֶנת  ָהִראׁשֹוָנה  ַהַּבָּקָׁשה   :"ָל
ַה'סּור ֵמָרע', הּוא ַהֵּיֶצר ָהַרע ַהְּמִסיֵתנּו 
ַאֲחָריו,  ָנתּור  ְוא  ֵמה'  ֶׁשִּניָרא  ְלַרע, 
יֹוֵתר  ַמְדֵרָגה  ַעל  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ְוַעָּתה 
ְּגדֹוָלה – ַעל ָה'ֲעֵׂשה טֹוב', ֶׁשִּנְהֶיה ֵמֵאּלּו 
 ָּכ  ּוִמּתֹו ֵמַאֲהָבה,  ה'  ֶאת  ֶׁשעֹוְבִדים 
ִויְׁשַּתְעֵּבד  ְלטֹוב   ֵיָהֵפ ָהַרע  ִיְצֵרנּו  ַאף 
ֶׁשָאְמרּו  ָמה  ְּכֵעין  ַהּבֹוֵרא.  ַלֲעבֹוַדת 
"ַאְבָרָהם  ה):  ט  ְּבָרכֹות  (ְירּוַׁשְלִמי  ֲחָכִמים 
ִּדְכִתיב  טֹוב,   – ָהַרע  ֵיֶצר  ָעָׂשה  ָאִבינּו 
ֶנֱאָמן  ְלָבבֹו  ֶאת  'ּוָמָצאָת  ח):  ט  (ְנֶחְמָיה 

ְלָפֶני'" ('ַמְרֵּפא ָלׁשֹון' ַעּמּוד ַהְּתׁשּוָבה).
ֶׁשל  ַּדְרּכֹו  ַה'ַהְפָלָאה':  ַּבַעל  ֵּפֵרׁש  עֹוד 
ֶׁשִּנְכָׁשל  ְלַאַחר  ַאף  ִּכי  ָהַרע,  ַהֵּיֶצר 
ָלֲעֵבָרה  ָהָאָדם  ֶאת  ְלָהִסית  ְּבַמֲאַמָּציו 
הּוא  ֲעַדִין  ִמְצָוה,  ֵמֲעִׂשַּית  ּוְלמֹוְנעֹו 
ְמַנֶּסה ְלָהִסית ֶאת ָהָאָדם ְּבתֹו ַהִּמְצָוה 
ְלַקְּיָמּה 'ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה', ְּכגֹון ְלֵׁשם ָּכבֹוד 
ֶׁשִּבַּקְׁשנּו:  ְלַאַחר  ַאף  ָלֵכן,  ָממֹון.  אֹו 
ְוַדְּבֵקנּו  ָהָרע,  ֵיֶצר  ָּבנּו  ַּתְׁשֶלט  "ְוַאל 
ֲעַדִין  טֹוִבים",  ּוְבַמֲעִׂשים  ַהּטֹוב  ְּבֵיֶצר 
ִיְצֵרנּו  ֶאת  "ְוכֹוף  ְלַבָּקַׁשת:  ְזקּוִקים  ָאנּו 
ַהֵּיֶצר  ְיִסיֵתנּו  ֶׁשֹּלא   ,"ָל ְלִהְׁשַּתְעֶּבד 
ַהּטֹוִבים  ְוַהַּמֲעִׂשים  ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ְלַקֵּים 
ֶׁשֹּלא ְלֵׁשם ָׁשַמִים ('ָּפִנים ָיפֹות' ְּבֵראִׁשית יד 

כב). 

ּכָֹחּה ֶׁשל ְּתִפָּלה ְּתִמיָמה

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ֹּכחּה ֶׁשל

ּו ִספפוּ
ל עלַ

ִ ם
ָנה' (ד) ֲעִביר ׁשֵ ת 'ַהּמַ מּוְך ְלִבְרּכַ 'ְיִהי ָרצֹון' ַהּסָ

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
סמּוְך ְלב

ִנינִני פפּפְ ם 

ֵמִאיׁש   – ָרע  ּוֵמָחֵבר  ְּבזּוָלתֹו  ַהּפֹוֵגַע   – ָרע  ָאָדם  ֶׁשל  ֵמֶחְבָרָתם  ְוַהְרִחיֵקנּו 
ַהּטֹוב  ְּבֵיֶצר  ְוַדְּבֵקנּו  ִמַּמֲעָׂשיו  ִלְלֹמד  ָאנּו  ֶׁשֲעלּוִלים  ִעָּמנּו,  ַהִּמְתַחֵּבר  חֹוֵטא 
ְּבפַֹעל  ְנַקֵּים  ְוַאף  טֹוִבים –  ּוְבַמֲעִׂשים  ַּבה'  ְּדבּוקֹות  ִּתְהֶייָנה  ֶׁשַּמְחְׁשבֹוֵתינּו   –
ֶאת ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה, ְוכוֹ ף ֶאת ִיְצֵרנּו ְלִהְׁשַּתְעֶּבד ָל – ֶׁשִּקּיּום ַהִּמְצוֹות ִיְהֶיה 

ִּבְׁשֵלמּות ְלֵׁשם ָׁשַמִים.


