
ת ֵעֶקב ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִּכְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה

ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִהָּנּה ִמן ַהְּבָרכֹות ַהְּיִחידֹות ֶׁשֵּיׁש ָלֶהן ָמקֹור ִמן ַהּתֹוָרה, ּוְכִפי ֶׁשָּלְמדּו ֲחָכֵמינּו 
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (מח ב) ֶאת ִחּיּוב ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמן ַהָּפסּוק ְּבָפָרָׁשֵתנּו (ח י): 

”ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה‘ ֱאֶהיךָ ַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלך“.
ֲחִׁשיבּות  ִמְׁשֵנה  ַהּפֹוְסִקים  ָנְתנּו  ַהּתֹוָרה,  ִמן  הּוא  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ֶׁשל  ֶׁשִחּיּוָבּה  ֵּכיָון 
ַלֲאִמיָרָתּה ְּבַכָּוָנה ּוַבָּכבֹוד ָהָראּוי, ַעד ֶׁשִהְׁשוּו אֹוָתּה ִלְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ֶׁשְּבַמֲהָלָכּה 
ָאסּור ְלַהְפִסיק ִלְׁשֵאַלת ָׁשלֹום (שו“ע או“ח קפג ח; משנ“ב ָׁשם ס“ק ל), ְוַאף א ַלֲאִמיַרת ְּדָבִרים 

ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה (’ֶּבן ִאיׁש ַחי‘ פר‘ ֻחַּקת אֹות ג).
ְוָכ ָּכַתב ַה‘ֶּבן ִאיׁש ַחי‘ (ָׁשם אֹות ה): ”ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ּוְתִפַּלת ָהֲעִמיָדה ִּדיָנם ָׁשֶוה ְּבִעְנָיִנים ֵאּלּו 
ּוִבְרַּכת  ְמֻעָּמד,  ֶׁשַהְּתִפָּלה   - ֶזה  ְּבָדָבר  ִאם  ִּכי  ֵּביֵניֶהם  ֶהְפֵרׁש  ְוֵאין  ַהַהְפָסָקה],  ִאּסּור  [ֶׁשל 

ַהָּמזֹון ְמֻיָּׁשב“.
”ְוֵהן  זֹו:  ֵמֲהָלָכה  ִלְלֹמד  ֶׁשָעֵלינּו  ֲחׁשּוָבה  ַהְנָהָגה  ַחי‘  ִאיׁש  ַה‘ֶּבן  ַמִּסיק  ְּדָבָריו   ְּבֶהְמֵׁש
ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ַרִּבים ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ ְמַזְלְזִלים ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ְלָבֵר אֹוָתּה ִּבְמִהירּות ְמאֹד. ְוֵיׁש 
ְּבֶאְצְּבעֹוָתיו  מֹוֵלל  ִּבְׂשָפָתיו,  קֹוֵרץ  ְּבֵעיָניו,  רֹוֵמז   – ַּגם  ַהְּבָרָכה  ְּבֵעת  ֵעֶסק  ְּבֵאיֶזה  עֹוֵסק 
ָּתבֹא  ַוֲעֵליֶהם  ִיְנַעם,  ְוַלּׁשֹוְמִעים  ַהְׂשֵּכל.  ְּבמּוַסר  זֹאת  ַעל  ְלהֹוִכיָחם   ְוָצִרי ָּבֶזה.  ְוַכּיֹוֵצא 

ִּבְרַּכת טֹוב“.
ְּבָרָכה ִמּתֹו ַהֵּסֶפר 

ִחֵּבר  ְּבַכָּוָנה,  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ַלֲאִמיַרת  ָהָעם  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ְּבַמָּטָרה 
’ְּכִלי  ּוְׁשמֹו  ְמֻיָחד  קּוְנְטֵרס  ִזי“ַע  ָנַג‘אָרה  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ֶׁשל  ַמֲעָלָתּה  ֶאת  ְלָפֵרט  ַרּבֹות   ֶהֱאִרי ֶׁשּבֹו  ְּבָרָכה‘,  ַמֲחִזיק 

ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְוֶאת ּגֶֹדל ַהְּזִהירּות ַהִּנְדֶרֶׁשת ַּבֲאִמיָרָתּה.
ִּבְדָבָריו ָקַבל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַעל ָּכ ֶׁשֲהמֹון ָהָעם ֵאיָנם ַמִּכיִרים 
ּוִמְּבִחיָנה  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ִּכְתִפַּלת  ִּדיָנּה  זֹו  ֶׁשְּבָרָכה  ָּבֻעְבָּדה 
ְמֻסֶּיֶמת ַאף ֲחמּוָרה יֹוֵתר, ְוֵכיָון ֶׁשָּכ ֵהם אֹוְמִרים אֹוָתּה ְּבא 

ַּכָּוָנה, ּוְלִעִּתים ַאף ְּבִזְלזּול ּוְבחֶֹסר ָּכבֹוד.
ב):  צא  (ֻחִּלין  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ֶאת  (פ“ג)  ֵהִביא  ִלְדָבָריו   ְּכֶסֶמ
ִמַּמְלֲאֵכי  יֹוֵתר  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ִיְׂשָרֵאל  ”ֲחִביִבין 
ַהָּׁשֵרת, ֶׁשִּיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים ִׁשיָרה ְּבָכל ָׁשָעה, ּוַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת 
ֵאין אֹוְמִרים ִׁשיָרה ֶאָּלא ַּפַעם ַאַחת ְּביֹום, ְוָאְמֵרי ֵלּה - ַּפַעם 
 - ֵלּה  ְוָאְמֵרי  ְּבחֶֹדׁש,  ַאַחת  ַּפַעם   - ֵלּה  ְוָאְמֵרי  ְּבַׁשָּבת,  ַאַחת 
ְוָאְמֵרי  ְּבָׁשבּוַע,  ַאַחת  ַּפַעם   - ֵלּה  ְוָאְמֵרי  ְּבָׁשָנה,  ַאַחת  ַּפַעם 

ֵלּה - ַּפַעם ַאַחת ְּביֹוֵבל, ְוָאְמֵרי ֵלּה - ַּפַעם ַאַחת ָּבעֹוָלם“.
ְּבָרָכה  לֹוַמר  ְמֻסָּגל  ִיְהֶיה  ֶׁשָאָדם  ִיָּתֵכן  ֵּכיַצד  ָנַג‘אָרה,  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ָּתַמּה  ְּדָבָריו  ְּבִסּיּום 
ִנְׂשָּגָבה זֹו ִּבְמרּוָצה ִמִּזְכרֹונוֹ ְוא ִמן ַהְּכָתב, ”ּוִבְמַעט ֶרַגע ַיְכִחיֶדָּנה ַּתַחת ְלׁשֹונֹו“, ֲהלֹוא 

ֵאין ָסֵפק ִּכי ְּבָכ ָּגדֹול ֲעוֹונֹו ִמְּנׂשֹא. 
ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת   ַהְּמָבֵר ְלָכל  ”ָראּוי  טו):  ֶּפֶרק  ַהְּקֻדָּׁשה  (ַׁשַער  ָחְכָמה‘  ’ֵראִׁשית  ַּבַעל  ָּכַתב   ְוָכ
ֶׁשַּיְחׁשֹב ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִּכי הּוא ְמַקֵּים ִמְצַות ֲעֵׂשה, ְוָלֵכן ָצִרי ֶׁשֹּלא ְיָבֵר ְּבַקּלּות רֹאׁש אֹו 

ְּבִנְמנּום ֶׁשֹּלא ְּבַכָּוָנה, ֶאָּלא ָיִכין ַעְצמֹו ִלְקַראת ֱאִקים ִויָבֵר ָּכָראּוי“.
ְוֵכן ְּב‘ָבֵאר ֵהיֵטב‘ (סי‘ קפה ס“ק א) ֵהִביא ְּבֵׁשם ’ֲעֶטֶרת ְזֵקִנים‘, ֶׁשְּלִפיָכ א ִנְמֵצאת ָהאֹות 
ֻמְבָטח לֹו ִּכי ְלעֹוָלם א ִיְׁשְלטּו  ַהְּמַדְקֵּדק ְלָבְרָכּה ְּבַכָּוָנה,  ֶׁשָּכל  ַהָּמזֹון, ֵּכיָון  ף‘ ְּבִבְרַּכת 
 ּבֹו ַאף, ֶׁשֶצף ְוֶקֶצף, ֶאָּלא ְמזֹונֹוָתיו ִיְהיּו ְמצּוִיים לֹו ְּבֶׁשַפע ּוְבָכבֹוד ַעד סֹוף ָיָמיו. ְלִפיָכ
ֵהִביא ָׁשם ְּבֵׁשם ַה‘ַּבִית ָחָדׁש‘ ִּכי ַהְּמַדְקֵּדק ִיָּזֵהר ְלָבֵר ַּדְוָקא ִמּתֹו ַהֵּסֶפר ְוא ַּבַעל ֶּפה, 

ִּכי ְּבָכ יּוַכל ְלַכֵּון יֹוֵתר.
א ִהְרִּגיׁש ְּבבָֹאם 

ֶׁשָּזָכה  ַצִּדיק  ּדֹורֹו,  ֵמֲחִסיֵדי  ֶאָחד  ַעל  ב)  (ֶּפֶרק  ְּבָרָכה‘  ַמֲחִזיק  ַה‘ְּכִלי  ֵהִביא  ִנְפָלא  ַמֲעֶׂשה 
ְׁשלֹוָׁשה  ְלֵביתֹו  ִנְכְנסּו  ַּפַעם  ְמָסנֹות;  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ּוְׁשמֹו  ֶאָחד  ְּבָמקֹום  ְוִלְגֻדָּלה  ְלתֹוָרה 
ָנַג‘אָרה,  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ֶׁשל  ָאִביו  ּוִבְכָלָלם  ִמְצָוה,  ִלְדַבר  ְלַהְתִרימֹו  ְּכֵדי  ְּגדֹוִלים  ֲחָכִמים 

ּוְמָצאּוהּו ְלַרִּבי ָמְרְּדַכי ֶׁשהּוא יֹוֵׁשב ְלַיד ֻׁשְלָחנֹו, ָּפָניו ְּכַלֵּפי ַמְעָלה, ָיָדיו ְּפרּוׂשֹות ַלָּמרֹום 
ְוהּוא ְמָבֵר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבַכָּוָנה ִעיָלִאית.

ִמּגֶֹדל ַּכָּוָנתוֹ ָהֲעצּוָמה א ָׁשם ַרִּבי ָמְרְּדַכי ִלּבֹו ֶׁשִּנְכְנסּו ַהֲחָכִמים ְלֵביתֹו, ְוַרק ְלַאַחר ֶׁשִּסֵּים 
לֹוַמר ֶאת ַהְּבָרָכה ַעד ֻּתָּמּה ִהְבִחין ַּבֲחָכִמים ֶׁשָנְכחּו ְּבַחְדרֹו. ָקם ר‘ ָמְרְּדַכי ַעל ַרְגָליו ְוָאַמר 
ָלֶהם: ”ּבֹוֲאֶכם ְלָׁשלֹום! ַאל ָנא ָּתִׁשיתּו ָעַלי ַחָּטאת. ִסְלחּו ִלי ַעל ֶׁשֹּלא ִהְבַחְנִּתי ְּבִהָּכְנְסֶכם 
ִּכי ָהִייִתי ָׁשקּוַע ְּבִׂשיָחה ִעם קֹוִני ֶּפה ֶאל ֶּפה“. ַעד ְּכֵדי ָּכ ְּגדֹוָלה ָהְיָתה ְּדֵבקּותֹו ַוֲעֻמָּקה 

ָהְיָתה ַּכָּוָנתוֹ ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון. 
ֶׁשְּבָכל יֹום, ִלְפֵני ִּבְרַּכת  ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ְּבַצָּוָאתֹו ְלָבָניו,  ָהֲעבֹוָדה‘  ַּגם ַּבַעל ’ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש 
ַהָּמזֹון ִהְתַּפֵּלל ְּתִפָּלה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיִּציֵלנּו ֶׁשֹּלא ִיָּכֵנס ׁשּום ָאָדם ְלֵביתֹו 
ִּבְׁשַעת ַהְּבָרָכה, ֶׁשָּמא ְיַבֵּטל אֹותֹו ִמַּכָּוָנתֹו. ּוְבִסּיּום ַהְּבָרָכה הֹוָדה ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל 

ֶׁשִּזָּכה אֹותֹו ְלָבֵר ֶאת ַהְּבָרָכה ִּבְׁשֵלמּות (ִמּתֹו ַצָּוָאתֹו ֶׁשִּנְדְּפָסה ְּבסֹוף ִסְפרֹו).
ֵאין ָּבּה אֹות אֹו ִמָּלה ְמֻיֶּתֶרת!

ֶטַפח  ְמַגֶּלה  ֶׁשהּוא   ּתֹו ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת  ֶׁשל  ַּבֲחִׁשיבּוָתּה  ַהַּיֲעֵב“ץ  ִהְפִליג  נֹוְקִבים  ִּבְדָבִרים 
ּוְמַכֶּסה ְטָפַחִיים ֵמָעְמָקּה, ִמַּמֲעָלָתּה ּוִמּסֹודֹוֶתיָה, ְוכֹה ָּכַתב ְּבִסּדּורוֹ (ַהְקָּדָמה ְלִבְרַּכת ַהָּמזֹון): 
ִּבְרַּכת  ִהיא  ֲהלֹוא  ָּבֶהם,  ְמַזְלְזִלין  ָאָדם  ּוְבֵני  עֹוָלם  ֶׁשל  ְּברּומֹו  ָהעֹוְמִדים  ְּדָבִרים  ”ָרִאיִתי 
ְקדֹוִׁשים  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשֻחְּבָרה  ְּבָרָכה  ַהּתֹוָרה.  ִּפי  ַעל  ָהִראׁשֹוִנים  ֲאבֹוֵתינּו  ִיְּסדּו  ֲאֶׁשר  ַהָּמזֹון 
ֶׁשָּכֵאּלּו ְּבָחְכָמה ְּגדֹוָלה ַעד ֵאין ֵקץ, ּוִמֶּׁשָּכ ָּברּור ִּכי ְּבָכל ִמָּלה 
ִנְסָּתרֹות  ּוַמְׁשָמֻעּיֹות  ָים  ִמִּני  ֲעֻמקֹות  ַּכָּונֹות  ְּכלּולֹות  ֶׁשָּבּה 

ֶׁשָּקַצר ִׂשְכֵלנּו ֵמֲהִביָנם“.
 ִמְּלַבד זֹאת ָּכַתב ַהַּיֲעֵב“ץ, ֶׁשַּקָּיִמים ְּפָרִטים ַרִּבים, ֵהן ְּבֶדֶר
ַהְּפָׁשט ְוֵהן ְּבֶדֶר ַהּסֹוד ֶׁשָּבֶהם ּדֹוָמה ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִלְתִפַּלת 
ָּבּה  ֵאין  ִּכי  ָיִבינּו  ָּבּה  ְלִהְתּבֹוֵנן  ְוַהַּמֲעִמיִקים  ֶעְׂשֵרה.  ְׁשמֹוֶנה 
ַאף אֹות ַאַחת ְיֵתָרה, ְוא ִמָּלה ְּכפּוָלה ְוא ִעְנָין ֶאָחד ֶׁשֵאין ּבֹו 
ַּכָּוָנה ְמֻיֶחֶדת. ָלֵכן ָּכל ַּבר ַּדַעת ָיִבין ַעד ַּכָּמה ָעֵלינּו ְלִהָּזֵהר 

ִּבְכבֹוָדּה ּוְלָאְמָרּה ְּבַכָּוָנה ְמֻיֶחֶדת.
ְּבנֹוָסף ְלזֹאת ַעל ַהְּמָבֵר ָלַדַעת ִּכי ַאף ֶׁשִּנְרֶאה ְלֵעיֵני ָּבָׂשר 
ִּכי ַּתְכִלית ְּבָרָכה זֹו ִהיא ַרק הֹוָדָאה ַעל ַהָּמזֹון, ֲהֵרי ֶׁשְּבעֶֹמק 
ִּבְׁשֵמי  ֵחֶקר  ֵאין  ַעד  ּוְגדֹוָלה  ֲעֻמָּקה  ְּפֻעָּלה  ְטמּוָנה  ַּכָּוָנָתּה 

ְמרֹוִמים ִליׁשּוַעת ַהְּכָלל ְוַהְּפָרט.
ֶׁשָּׁשָהה  ַהְּפָעִמים  ֶׁשְּבַאַחת  ְׁשִליָט“א  ַקְנֵיְבְסִקי  ַהְּגַר“ח  ִסֵּפר 
ֵּביתֹו  ִמְּבֵני  ֶאָחד  ָהָיה  ָזָצ“ל,  ִאיׁש‘  ַה‘ֲחזֹון  ָמָרן  ְּבֵבית  ְּבַיְלּדּותֹו 
ֶׁשל ַה‘ֲחזֹון ִאיׁש‘ ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, ְותֹו ְּכֵדי ַהְּבָרָכה ִהִּביט ְלֵעֶבר ָאָדם ְמֻסָּים 

ְוִסֵּמן לֹו ְּבָיָדיו, ְּכרֹוֶצה ִלְרמֹז לֹו ְּדַבר ָמה.
ְלַאַחר ֶׁשִּסֵּים ַהָּלה ֶאת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, ִנָּגׁש ֵאָליו ַה‘ֲחזֹון ִאיׁש‘ ְוָאַמר לֹו: ”ֵאיִני ֵמִבין: ִּבְתִפַּלת 
ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה נֹוֲהִגים ַהּכֹל ַלֲעצֹם ֵעיַנִים ְּכֵדי א ְלַהִּביט ְסִביָבם ָחִליָלה, ְוַעל ַאַחת ַּכָּמה 
ְוַכָּמה א ְלַסֵּמן ְוִלְרמֹז ְמאּום, ּוְבִבְרַּכת ַהָּמזֹון – ֵאין ַמְקִּפיִדים ַעל ָּכ. ְוָתמּוַּה ַהָּדָבר, ִּכי 
ֲהלֹוא ִּבְרכֹות ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ֵאיָנן ֶאָּלא ִמְּדַרָּבָנן, ְוֵאּלּו ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִהיא חֹוָבה ִמן ַהּתֹוָרה; 
ּוִמֶּׁשָּכ, ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ָּבּה ְלָפחֹות ְּכִפי ֶׁשַּמְקִּפיִדים ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה?!“ (’נֹוְטֵרי ָאֵמן‘ 

ח“א עמ‘ קעד).

ָאֵמן ַעל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון - ִמן ַהּתֹוָרה
ְלִסּיּום ַמֲאָמֵרנּו ָנִביא ֶאת ִּדְבֵרי ַּבַעל ’ְּפִרי ְמָגִדים‘ (’ֵּתַבת ּגֶֹמא‘ פר‘ ַהֲאִזינּו), ִּכי ְלַדַעת ָהַרְמָּב“ן 
 (ֵסֶפר ַהִּמְצוֹות ִׁשְכַחת ָהֲעִׂשין טו) ְּכֵׁשם ֶׁשֲאִמיַרת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִהיא ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן ַהּתֹוָרה, ָּכ
ֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֶריָה ִהיא ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן ַהּתֹוָרה. ְוָכל ַהּׁשֹוֵמַע ֶאת זּוָלתֹו ְמָבֵר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון 
ִּבְרַּכת  (ֵסֶדר  ַהּיֹום‘  ’ֵסֶדר  ַּבַעל  ְוָכַתב  ֲעֵׂשה.  ִמְצַות  ְמַבֵּטל  הּוא  ֲהֵרי  ָאֵמן,  ַאֲחָריו  עֹוֶנה  ְוֵאינֹו 
ִמָּלה  אֹוָתּה  לֹוַמר  ָּבּה  ּוְלַכֵּון  ָּבּה  ְלִהָּזֵהר  ְוָראּוי  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת   ְיָבֵר ֲאִכיָלתֹו  ”ַאַחר  ַהָּמזֹון): 

ְּבִמָּלה ְּבַנַחת ּוְבקֹול ָרם ֶׁשִּיְׁשְמעּו ַהּכֹל ַוַּיֲענּו ַאֲחָריו ָאֵמן“.

ְוָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן
ַנֲחֵלי  ֶאֶרץ  טֹוָבה  ֶאֶרץ  ֶאל   ְמִביֲא ֱאֶקיךָ  ה‘  ”ִּכי 

ָמִים“ (ח ז)

’ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים‘ - ָראֵׁשי ֵּתיבֹות ָאֵמן. ֶרֶמז ְלִדְבֵרי 
ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶׁשָהעֹוֶנה ָאֵמן נֹוֵחל ַּגן ֵעֶדן 
ַהִּנְקָרא: ’ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים‘, ַעל ִּפי ַהָּכתּוב (ְּבֵראִׁשית ב 
י): ”ְוָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהָּגן ּוִמָּׁשם ִיָּפֵרד 

ְוָהָיה ְלַאְרָּבָעה ָראִׁשים“.
’יֹוִׁשיַע ִצּיֹון‘

”ְוָאַכְלָּת ְוָׂשַבְעָּת ּוֵבַרְכָּת“...
ְיהּוִדי ָיָקר! - ֲהָיַדְעָּת?!

ַּבַעל ’ְּפִרי ְמָגִדים‘ ָּכַתב ִּכי ְלַדַעת ָהַרְמָּב“ן ְועֹוד ִראׁשֹוִנים, ְּכֵׁשם ֶׁשִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִהָּנּה 
ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמְּדאֹוָרְיָתא, ָּכ ֲעִנַּית ָאֵמן ֶׁשַאֲחֶריָה ִהָּנּה ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמְּדאֹוָרְיָתא 

(א“א רטו ו; ’ֵּתַבת ּגֶֹמא‘ ַהֲאִזינּו)

ַהְקֵּפד ְלָבֵר ֶאת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּכֶׁשְּלִצְּד ָאָדם ֶׁשַּיֲעֶנה ַאֲחֶרי ָאֵמן 
ּוְבָכ ִּתְזֶּכה ֶׁשִּבְרָכְת ִּתְהֶיה ֻמְׁשֶלֶמת

ְוַאף ֲחֵבְר ִיְזֶּכה ְּבִמְצַות ֲעֵׂשה ִמְּדאֹוָרְיָתא.
ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה ְונֹאַמר ָאֵמן!
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ִׁשְמעֹון ָהָיה ֶיֶלד ֶּבן ַאַחת ֶעְׂשֵרה, ַּתְלִמיד ִמן ַהִּמְנָין ְּבַאַחד ִמַּתְלמּוֵדי ַהּתֹוָרה ַּבֲעָירֹות 
ּפֹוִלין, ְּבֵעת ֶׁשִהִּגיַע ַהָּגאֹון ַרִּבי ֵמִאיר ַׁשִּפיָרא ָזָצ“ל, רֹאׁש ְיִׁשיַבת ַחְכֵמי לּוְּבִלין, ִלְבחֹן 
ֶהְחִליט  ֵמִאיר  ְוַרִּבי  ִּבְבִחיָנָתם,  ַרָּבה  ַהְצָלָחה  ָנֲחלּו  ַהַּתְלִמיִדים  ִּכָּתתֹו.  ַּתְלִמיֵדי  ֶאת 

ְלַהֲעִניק ָלֶהם ַמְּתַנת הֹוָקָרה ַמְפִּתיָעה ִּבְמֻיָחד.
”ֶנֱהֵניִתי ָּכל ָּכ ִמיִדיעֹוֵתיֶכם“, ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר ְלַתְלִמיִדים, ”ָלֵכן ֶהְחַלְטִּתי ָלֵתת ָלֶכם 
ָּכל   ְלאֶֹר ֶאְתֶכם  ֶׁשְּיַלֶּוה  ָּדָבר  ַהּיֹום,  ַעד  ֶׁשִּקַּבְלֶּתם  ַהַּמָּתנֹות  ִמָּכל  ְּבַהְרֵּבה  ָיָקר  ָּדָבר 

ַחֵּייֶכם“.
ַהַּתְלִמיִדים ִהִּביטּו ּבֹו ְּבִצִּפָּיה ְּדרּוָכה, ְוָאז ִצֵּטט ָלֶהם ַרִּבי ֵמִאיר ֶאת ְּדָבָריו ֶׁשל ַה‘ָּבֵאר 

ֵהיֵטב‘ ְּבִהְלכֹות ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבֵׁשם ’ֵסֶפר ַהִחּנּוךְ“:
”ָלָּמה ֵאין אֹות ף‘ ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון? ְלִפי ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשְּמָבֵר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבַכָּוָנה, ֵאין ׁשֹוֵלט 

ּבֹו א ַאף ְוא ֶקֶצף ְוכּו‘ ּוְמזֹונֹוָתיו ְמצּוִיין לֹו ְּבֶרַוח ּוְבָכבֹוד ָּכל ָיָמיו“.
ְוָכאן ִהְגִּביַה ַרִּבי ֵמִאיר ֶאת קֹולֹו ְוִצֵּטט ֶאת ֶהְמֵׁש ִּדְבֵרי ַה‘ָּבֵאר ֵהיֵטב‘:

”ְוַהְּמַדְקֵּדק ִיָּזֵהר ְלָבֵר ַּדְוָקא ִמּתֹו ַהֵּסֶפר ְוא ְּבַעל ֶּפה“.
ּכֹה  ְּתָלִמים  ָחְרׁשּו  ִמֻּלְּבִלין  ָהַרב  ֶׁשל  ”ּוְדָבָריו  ְלָיִמים,  ִׁשְמעֹון  ר‘  ְיַסֵּפר  ָהִייִתי“,  ”ֶיֶלד 
ֲעמּוִקים ְּבִלִּבי, ַעד ֶׁשִּקַּבְלִּתי ַעל ַעְצִמי ֵמאֹותֹו יֹום ָוֵאיָל ְלַהְקִּפיד ְלָבֵר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון 

ְּבַכָּוָנה ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ּוְלא ׁשּום ִוּתּוִרים.
”ֲעָנִנים ְׁשחֹוִרים ֵהִעיבּו ֶאת ְׁשֵמי ַיְלדּוִתי ְּכֶׁשָּכְבׁשּו ַהָּנאִצים ֶאת ּפֹוִלין ִּבְסָעָרה. ְּכֶיֶתר 
ַהָּיִמים  ָעֵלינּו  ָעְברּו  ָׁשם  ַהֶּגָּטאֹות,  ְלַאַחד  ִמְׁשַּפְחִּתי  ִעם  ַיַחד  ֻהְכַנְסִּתי  ַהָּמחֹוז  ּתֹוָׁשֵבי 
ֶׁשל  ַרּבֹות  ֵמאֹות  ָאְבדּו  ֵמֶהן  ַאַחת  ֶׁשְּבָכל  ָהֲאיּומֹות  ַהֶּסֶלְקְציֹות  ֶׁשל  ְּבִצָּלן  ַהָּקִׁשים 

ְנָפׁשֹות.
ַּכָּצפּוי, ְלַבּסֹוף ַּגם ּתֹוֵרנּו ִהִּגיַע. ְּבבֶֹקר ִמן ַהְּבָקִרים הּוַבְלִּתי ִעם ִמְׁשַּפְחִּתי ְלִמְגָרׁש ָרָחב 
ְלִמיָתה,  ִנּדֹונּו  ְׂשמֹאל,  ְלַצד  ֶׁשֻהְפנּו  ְוַהְּיָלִדים,  ַהְּזֵקִנים  ְלִמּיּון:  ְּבׁשּוָרה  ָהֳעַמְדנּו  ֶׁשּבֹו 

ְוַהְּצִעיִרים ֶׁשֻהְפנּו ְלָיִמין, ָזכּו ְלַחִּיים.
ֵּכיָון ֶׁשָהִייִתי ָּגבֹוַּה ִמְּבֵני ִּגיִלי, ִנַּצְלִּתי ְוִנְׁשַלְחִּתי ָיִמיָנה, ִמָּׁשם הּוַבְלִּתי ְלַמֲחֵנה ָהֲעבֹוָדה. 
ְּבִמְסֶּגֶרת ַּתֲהִלי ַהִּמּיּון ִנְׁשַאְלִּתי ְלִהְתַמחּוִתי. ִנְבַהְלִּתי ַּכהֶֹגן ִּכי א ִהְתּכֹוַנְנִּתי ִלְׁשֵאָלה 
 .‘ַטָּבח ַוֲאִני הּוא ָהעֹוֵזר ֶׁשְּל ְיִדיִדי ֶׁשָעַמד ֵמֲאחֹוַרי ָלַחׁש ִלי: ’ֱאמֹר ִּכי ִהְּנ ֶׁשָּכזֹאת, ַא

ָעִׂשיִתי ִּכְדָבָריו ְוָכ ֻסַּוְגנּו ְׁשֵנינּו ַלֲעבֹוַדת ַהִּמְטָּבח.
ְּכָבר ְּבאֹוָתּה ַהָּׁשָעה ַחְׁשִּתי ַעל ְּבָׂשִרי ֶאת ִּבְרַּכת: ’ְמזֹונֹוָתיו ְמצּוִיין לֹו ְּבֶרַוח‘; ֲעבֹוָדִתי 
ְּבִריָאה  ָהְיָתה  ַהִחיצֹוִנית  ֲחזּוִתי  ְוַאף  ַיֲחִסית,  ַרָּבה  ַּכּמּות  ֶלֱאכֹל  ִלי  ִאְפְׁשָרה  ַּבִּמְטָּבח 

ַוֲחסֹוָנה ֵמֲחֵבַרי.
ְמעֹוָדד ִמָּכ ִהְמַׁשְכִּתי ִלְדּבֹק ְּבַהְנָהָגִתי, ְוא ִוַּתְרִּתי ַעל ֲאִמיַרת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִּבְמִתינּות 

ְּכִהְלָכָתּה ּוְכֶׁשָחַׁשְשִּׁתי ֶׁשָּמא א ַאְצִליַח ְלָבֵר ָּכָראּוי- ִנְמַנְעִּתי ִמֶּלֱאכֹל ַּפת.
לֹו  ֶׁשָחָרה  ֵּכיָון  ְמֻרָּׁשע.  ֶּגְרָמִני  ָקִצין  ַּבִּמְטָּבח  ִּבֵּקר  ֲעבֹוָדה  ָחְדֵׁשי  ַּכָּמה  ְלַאַחר  ְוִהֵּנה, 
ַיֲעבֹד  ְיהּוִדי  ”ֶׁשֶּיֶלד  ְּגרֹונֹו:  ִּבְמא  ָצַוח  הּוא  ָּכַחׁש,  ֶטֶרם  ֶׁשְּבָׂשרֹו  ְיהּוִדי  ַנַער  ִלְראֹות 

ַּבִּמְטָּבח ְוִיְתַּפֵּטם? ָהָיה א ִּתְהֶיה! ְוִכי ֶזהּו ֵּבית ַהְבָרָאה?“
ָׁשם  ַהִּמְטָּבח,  ֶׁשְּסִביב  ֶהָחֵצר  ֶאל  ִהַּגְענּו  ָעִׂשיִתי.   ְוָכ ַאֲחָריו,  ָלבֹא  ְּבָידֹו  ִלי  ִסֵּמן  הּוא 
ָנַתן ְּבָיִדי ַמּכֹוׁש ָקָטן ְוָאַמר ִלי: ”ַּבְּׁשָעַתִים ַהְּקרֹובֹות ָעֶלי ַלֲחפֹר ָּכאן ּבּוְנֶקר ְּבגֶֹדל ֶׁשל 
ְׁשֵני ֶמְטִרים ַעל ְׁשֵני ֶמְטִרים, ֶׁשּבֹו יּוְכלּו ַחָּיֵלינּו ְלִהְתַחֵּבא ִמְּפֵני ַהַהְפָצצֹות. ַּדע ְל ִּכי 

ֲחָזָרְת ַלִּמְטָּבח ְּתלּוָיה ְּבַהְצָלַחת ַהְּמִׂשיָמה!“
ְּכֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֶאת ְּפֻקָּדתוֹ ָנְפָלה רּוִחי ְוָחְלָׁשה ַּדְעִּתי: ַהַּקְרַקע ַהַּסְלִעית ְוַהְּקפּוָאה ָהְפָכה 
ִמַּתְפִקיִדי  ַלֲהִדיָחִני  ָחֵפץ  ֶׁשַהְּמַפֵּקד  ִמָּיד  ֵהַבְנִּתי  ִסּכּוי.  ָּכל  ְלַחְסַרת  ַהְּמִׂשיָמה  ֶאת 

ַּבִּמְטָּבח ְוִלְגרֹם ְלמֹוִתי, ָלֵכן ָעִׂשיִתי ֶאת ַהָּדָבר ַהָּיִחיד ֶׁשָּיֹכְלִּתי ַלֲעׂשֹות - ְלִהְתַּפֵּלל.
ָנָׂשאִתי ְּתִפָּלה ִנְרֶּגֶׁשת ְוִהְתַחְלִּתי ְלַנּסֹות ַלֲחצֹב ַּבֶּסַלע ַהָּקֶׁשה, ּוִפְתאֹום ִנְזַּכְרִּתי ַּבֲחָרָדה 
ִּכי ֶרַגע ִלְפֵני ֶׁשַהְּמַפֵּקד ִנְכַנס ַלִּמְטָּבח ִסַּיְמִּתי ֶאת ֲארּוָחִתי ְוא ִהְסַּפְקִּתי ְלָבֵר ִּבְרַּכת 

ַהָּמזֹון.
 א ַזְזִּתי ִמִּמְנַהג ָקְדִׁשי: ִהְתַיַּׁשְבִּתי ִמָּיד ַעל ַהַּקְרַקע ְוִהְתַחְלִּתי ְלָבֵר ַּגם ַּבַּפַעם זֹאת
ְוִהְבַחְנִּתי  ְּבֶבָהָלה  ִנְנַעְרִּתי  רֹאִׁשי.  ַעל   ַהִּנָּת ָּכֵבד  ְּבָבָרד  ַחְׁשִּתי  ּוִפְתאֹום  ִּבְדֵבקּות, 
ֶּגְרָמִנים  ַחָּיִלים  ְׁשֵני  עֹוְמִדים  ֶׁשָעֶליָה  ְלָיִדי  ַהחֹוָנה  ִּביָרקֹות  ְטעּוָנה  ְּפתּוָחה  ְּבַמָּׂשִאית 
ִּבי,  ִלְפגַֹע  ֶׁשּיּוַכל  ָּדָבר  ָמְצאּו  ֶׁשֹּלא  ֵּכיָון  ִּבי.  ְלִהְתַעֵּלל  ְוֶהְחִליטּו  ִּבְדֵבקּוִתי  ֶׁשָראּוִני 

ֶהְחִליטּו ְלַהְׁשִלי ָעַלי ֶאת ְּתכּוַלת ַהַּמָּׂשִאית, ְּבתֹוֶסֶפת ַהְמָטַרת ֵחרּוִפים ְוִגּדּוִפים.
ֶנְחַּבְלִּתי ְמַעט, ַא ְמזֹונֹוַתי ָהיּו ְמצּוִיים ִלי ְּבֶרַוח - ָהִייִתי ֻמָּקף ִמּכֹל ְצָדַדי ִּבְמָלְפפֹוִנים, 
ֲעבֹוָדה  ַמֲחֵנה   ּוְבתֹו ִמְלָחָמה  ִּבְׁשַעת  זֹאת  ְוָכל  ְיָרקֹות.  ּוְׁשַאר  ְּגָזִרים  ֲאָדָמה,  ַּתּפּוֵחי 

ָנאִצי, ֶׁשּבֹו ִמֵּדי יֹום ָנְפחּו ֶאת ִנְׁשָמָתם ֵמָרָעב ַעְׂשרֹות ְיהּוִדים.
ֲעַדִין ָהָיה ָעַלי ַלֲחפֹר ַּבַּמּכֹוׁש ֶׁשְּבָיִדי ּבֹור ֲעָנק ַּבֲאָדָמה ָקָׁשה ְּכַבְרֶזל, ַא ַהִּבָּטחֹון ַּבה‘ 

א ָמׁש ִמֶּמִּני. ִהְמַׁשְכִּתי ּוִבַּקְׁשִּתי ֵמה‘ ִּכי ְּכֵׁשם ֶׁשֲעָזָרִני ַעד ּכֹה, ֵּכן ַיַעְזֵרִני ָהְלָאה.
ַּבַּכּמּות  ְּכֶׁשִהְבִחינּו  ּפֹוָלִנִּיים.  ֲאִסיִרים  ְקבּוַצת  ַּבָּמקֹום  ָחְלָפה  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָמה  ְזַמן 
ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ַהְּיָרקֹות ֶׁשְּסִביִבי ּוְבָחזּוִתי ַהֲחסֹוָנה, ָטעּו ְוָחְׁשבּו ִּכי ֲאִני ֻמְפָקד ַעל ְׁשִמיַרת 

ַהְּסחֹוָרה ּוִבְּקׁשּו ִמֶּמִּני ֶׁשֶאֵּתן ָלֶהם ִמֶּמָּנה.
ֶהְחַלְטִּתי ְלַהֲעִמיד ָּפִנים ִּכְמַפֵּקד. ָאַמְרִּתי ָלֶהם ִּכי ִאם ַיְחְּפרּו ֵּתֶכף ּוִמָּיד ּבֹור ְּבקֶֹטר ֶׁשל 

ְׁשֵני ֶמְטִרים, ֲאַחֵּלק ָלֶהם ִמן ַהְּיָרקֹות ְּכָכל ֶׁשַּיְחְּפצּו. 
ַהּפֹוָלִנים א ִהְּססּו ְלֶרַגע; ֵהם ָׁשבּו ַלַּמָּׂשִאית, ָנְטלּו ְּכֵלי ֲעבֹוָדה ּוְבַמֲאָמץ ְמֻׁשָּתף ָחְפרּו 

ֶאת ַהּבֹור. ִׁשַּלְמִּתי ֶאת ְׂשָכָרם ִּביָרקֹות, ְוֵהם ָּפנּו ְלַדְרָּכם.
 א נֹוְתָרה ָּכל ְּבֵרָרה ֶאָּלא ַלֲהִׁשיֵבִני ֲחָזָרה ַלֲעבֹוָדִתי. ָּכ ַלְּמַפֵּקד ֶׁשִּנְדַהם ִלְראֹות זֹאת

ָׂשַרְדִּתי ֶאת ָּכל מֹוְראֹות ַהִּמְלָחָמה ִּבְבִריאּות ַיֲחִסית“.
”ְּכִפי ֶׁשֵעיֵניֶכם רֹואֹות“, ִסֵּים ר‘ ִׁשְמעֹון ֶאת ִסּפּורוֹ ַהַּמְרִטיט, ”ִנַּצְלִּתי ְוִהַּגְעִּתי ְלַאְרצֹות 
ַהַחִּיים. ִמיִני ָאז ְוַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ׁשֹוֵמר ֲאִני ֶאת ַהְבָטָחִתי, ְוַגם ה‘ א ֲעָזַבִני; ַעד ֵהָּנה 

ֲעָזרּוִני ַרֲחָמיו, ְוַהְלַואי ְוַיְמִׁשי ִלְנהֹג ִעִּמי ָלֶנַצח ְּבֵחן, ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים“.
ַעל ִּפי ”ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו“ עמוד 263

ְוִיְּתֵנם ְּבׂשֹוְנֶאי ָיִסיֵרם ִמְּמ
”ְוָכל ַמְדֵוי ִמְצַרִים ָהָרִעים ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת א ְיִׂשיָמם ָּב ּוְנָתָנם ְּבָכל ׂשְֹנֶאיךָ“ (ז טו)

?‘ֶׁש‘ֹּלא ְיִׂשיָמם ָּב א ַּדי ְּבָכ ִּבְנִתיַנת ַמְדֵוי ִמְצַרִים ’ְּבָכל ׂשְֹנֶאיךָ‘, ְוִכי ַמּדּוַע ֵיׁש צֶֹר
ַעל ֻקְׁשָיה זֹו ָעָנה ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֵמִאיְר‘ל ִמְּפִריִמיְׁשָלאן: ְּכֶׁשִּמַּדת ַהִּדין ּפֹוַגַעת ְּבָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל 
ִהיא  עֹוֶבֶרת   ַא ִמֶּמּנּו,  ָסָרה  ַהַּמֲחָלה  ָאְמָנם  ְּבִחָּנם;  ִמֶּמּנּו  ָסָרה  ִהיא  ֵאין  ִמַּמֲחָלה,  סֹוֵבל  ְוהּוא 
ִליהּוִדי ַאֵחר. ַעל ֵּכן ִּבְרַּכת: ”ְוָכל ַמְדֵוי ִמְצַרִים... א ְיִׂשיָמם ָּב“, ֻמְכָרָחה ִלְהיֹות ְּכרּוָכה ְּב“ּוְנָתָנם 

ְּבָכל ׂשְֹנֶאיךָ“.
ְוָכ ֵּבֵאר ַרִּבי ֵמִאיר ֶאת ַהּנַֹסח ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ְּבמּוָסף ֶׁשל ָיִמים נֹוָרִאים: ”ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפָּלה ּוְצָדָקה 

’ַמְרָּגִניָתא ְּדַרִּבי ֵמִאיר‘ַמֲעִביִרין ֶאת רַֹע ַהְּגֵזָרה“ - א ’ְמַבְּטִלין‘ ֶאָּלא ’ַמֲעִביִרין‘.

ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ְּבָפָניו  ִּתָּנה  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ָזָצ“ל,  ַרִּביקֹוב  ַיֲעקֹב  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ַּבַּסְנְּדָלר  ָהָיה  ּוַמֲעֶׂשה 
ָמזֹור  ִלְמצֹא  ָהרֹוְפִאים  ְוִנְלאּו  ֲאנּוׁשֹות  ָחְלָתה  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְקרֹוַבת  ִּכי  ְׁשִליָט“א  ֶאֶדְלְׁשֵטיין  ַיֲעקֹב 
ִיָּקַלע  ַּכֲאֶׁשר  ָּכְלֶׁשהּו.  ּגֹוי  ַאַחר  ְוָתתּור  ָלְרחֹוב  ֶׁשֵּתֵצא  ָלּה  ”ֱאמֹר  ַהַּסְנְּדָלר:  לֹו  ָאַמר  ְלַמֲחָלָתּה, 

ְּבַדְרָּכּה ּגֹוי ִּתַּגׁש ֵאָליו ְותֹאַמר לֹו: ’ַקח ֶאת ַמֲחָלִתי ְּבַמָּתָנה...‘“
ַהִּנְרֶאה  ְּכִפי  ְלַגְמֵרי.  ֶׁשִּנְרְּפָאה  ַעד  ְלִהְׁשַּתֵּפר  ַמָּצָבּה  ֵהֵחל  ּוִמָּיד  ַהַּסְנְּדָלר  ְּכִדְבֵרי  ָהִאָׁשּה  ָעְׂשָתה 

’ִלּקּוֵטי ַרִּבי מֶֹׁשה ַיֲעקֹב‘ ח“א ְּברֹאׁש ַהֵּסֶפרָעְבָרה ַהַּמֲחָלה ְלאֹותֹו ּגֹוי ֶׁשָּפְגָׁשה ּבֹו.

’ְוָׂשַבְעָּת‘ ִּבְזכּות ’ּוֵבַרְכָּת‘
”ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת“ (ח י)

ֵּפֵרׁש ַהַּמַהְרָא“ל ִציְנץ: ֵּכיָון ֶׁשִּמן ַהּתֹוָרה ֵאין ָאָדם ַחָּיב ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶאָּלא ִאם ָאַכל ְּכֵדי ְׂשִביָעה, 
ְלִפיָכ מֹוָרה ָלנּו ַהּתֹוָרה: ”ְוָאַכְלָּת ְוָׂשַבְעָּת“ ְּכֵדי ֶׁשּתּוַכל ְלַקֵּים ”ּוֵבַרְכָּת“; ֶׁשִאְלָמֵלא ִצּוּוי ֶזה, א 

’ְמא ָהעֶֹמר‘ָהָיה ִמן ַהִּדין ֶׁשּיֹאַכל ָהָאָדם ֶאָּלא ְמַעט ְּכֵדי א ְלַמֵּלא ֶאת ַּתֲאָותוֹ.

ְסֻגָּלה ַלֲעִׁשירּות
ִמן  ָמקֹור   ְלָכ ֵהִביא  ַהִחידָ“א  ַלֲעִׁשירּות.  ְסֻגָּלה  ִהיא  ָרם  ּוְבקֹול  ְּבִׂשְמָחה  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ִּכי  ָידּוַע 
ַהָּכתּוב (ִמְׁשֵלי י כב): ”ִּבְרַּכת ה‘ ִהיא ַתֲעִׁשיר“, ְּכלֹוַמר: ַהְּמָבֵר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבִׂשְמָחה ָּכָראּוי ְלִמְצָוה 

ַהָּגהֹות ’ִניצֹוֵצי אֹורֹות‘ ַעל ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ַוַּיְקֵהל ריח אֶׁשִּנְּתָנה ָלנּו ִמִּפי ה‘, ִיְזֶּכה ְל: ”ִהיא ַתֲעִׁשיר“.

ִּבְרַּכת ָהאֹוֵרַח
”ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה‘ ֱאקֶי“ (שם)

”ְנֶחְמָיה ָהַעְמסֹוִני ָהָיה ּדֹוֵרׁש ָּכל  ’ֶאִתין‘ ֶׁשַּבּתֹוָרה“ (ְּפָסִחים כב ב); ּוָמה ָּדַרׁש ְּב‘ֶאת‘ ֶזה? ְלִמי עֹוד 
ָעֵלינּו ְלהֹודֹות ִמְּלַבד ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא?

ַּבְּגָמָרא  ְוָאֵכן,  ַהַּבִית.  ַּבַעל  ֶאת  ְלַרּבֹות  ָּבא  ֶזה  ’ֶאת‘  ִּכי  ַהְּירּוַׁשְלִמי,  ְּבֵׁשם  כז)  (ֲעִׂשין  ַהְּסַמ“ג  ָּכַתב 
(ְּבָרכֹות מו א) מֹוִפיַע נַֹסח ֶׁשל ְּבָרָכה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשְּמָבֵר ָהאֹוֵרַח ֶאת ַּבַעל ַהַּבִית ֶׁשָּנַתן לֹו ֶאת ְסעּוָדתֹו.

חּוץ ִמְּתִפָּלה ַעל ִיְרַאת ָׁשַמִים
”ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה‘ ֱאֶהיךָ ׁשֵֹאל ֵמִעָּמ ִּכי ִאם ְלִיְרָאה“ (י יב)

ִּבְבָרכֹות (לג ב) מֹוִפיַע ַהְּכָלל ֶׁשָּלְמדּו ֲחָז“ל ִמָּפסּוק ֶזה: ”ַהּכֹל ִּביֵדי ָׁשַמִים חּוץ ִמִּיְרַאת ָׁשַמִים“.
ֵּבֵאר ָהַרִּבי ִמּקֹוְצק: ”ַהּכֹל“ - ָּכל ַהְּתִפּלֹות ַעל ָּכל ָהִעְנָיִנים, ”ִּביֵדי ָׁשַמִים“ - ְלִעִּתים ֵהן ִמְתַקְּבלֹות, 
ּוְלִעִּתים ָלאו. ”חּוץ ִמִּיְרַאת ָׁשַמִים“ - ִמְּלַבד ְּתִפָּלה ַעל ִיְרַאת ָׁשַמִים, ֶׁשְּתִפָּלה זֹו ִמְתַקֶּבֶלת ָּתִמיד.
’ַלֲהבֹות קֶֹדׁש‘ עמ‘ קצג

ְוָכ ָּכַתב ַה‘ֵּסֶפר ֲחִסיִדים‘ (רלא): ”ִאם ִיְׁשַאל ָאָדם ָּדָבר ֶׁשהּוא ֶׁשַבח ְלבֹוְראֹו, ְּכגֹון ַעל ִלּמּוד ּתֹוָרה 
אֹו ָּדָבר ַאֵחר ֵמֶחְפֵצי ָׁשַמִים, ְוׁשֹוֵפ ֶאת ַנְפׁשֹו ָעָליו; ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלתֹו ַאף ַעל ִּפי 

ֶׁשֵאין ְּבָידֹו ַמֲעִׂשים טֹוִבים“.

ֲעבֹוָדה ֶׁשַהֵּלב חֹוֵמד
”ֶאת ה‘ ֱאקֶי ִּתיָרא אֹתֹו ַתֲעבֹד“ (י כ)

ַהְּתִפָּלה  חֹוַבת  ַעל  ְלַלְּמֵדנּו  ָּבא  ַתֲעבֹד“  ”ִאּתֹו  ַהָּכתּוב:  ְלׁשֹון  תלג),  (ִמְצָוה  ’ַהִחּנּוךְ‘  ֵסֶפר  ְלִדְבֵרי 
ְּכַמֲאָמר ֲחָז“ל (ַּתֲעִנית ב א): ”ֵאיזֹוִהי ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב?... זֹו ְּתִפָּלה!“

ַהָּגאֹון  ָאִביו  ְּבֵׁשם  ִּדיְסִקין  ַהַּמֲהִרי“ל  ָנַתן  ֶׁשַּבֵּלב“  ִנְקֵראת ”ֲעבֹוָדה  ֶׁשַהְּתִפָּלה   ְלָכ ְמקֹוִרי  ֵּפרּוׁש 
ַרִּבי ִּבְנָיִמין ַרָּבּה ֶׁשל הֹורֹוְדָנא:

ַהַּגע ְּבַעְצְמ ֶעֶבד ֶׁשִּנָּגׁש ְלַבֵּקׁש ֶאת ְצָרָכיו ֵמֲאדֹונֹו. ְוָהָאדֹון – ִמְּלַבד ָמה ֶׁשַּמֲעִניק לֹו ֶאת ְמֻבָּקׁשֹו, 
נֹוֵתן לֹו ָׂשָכר ְוַהֲעָרָכה ַעל ֶעֶצם ַהַּבָּקָׁשה; ְוִכי ִמי א ִיְהֶיה ְמֻרֶּצה ֵמֲעבֹוָדה ֶׁשָּכזֹו?! 

ֱאמֹר ֵמַעָּתה: ְּתִפָּלה ִנְקֵראת ’ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב‘, ִּכי ’ֲעבֹוָדה‘ ֶׁשָּכזֹו ַהֵּלב חֹוֵמד.
’ַמֲהִרי“ל ִּדיְסִקין‘ ַעל ַהּתֹוָרה 

ְּתִפָּלה ְּתִמיָמה ֶׁשָּפְתָחה ֶאת ַהָּׁשַמִים
”ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוא ִיְהֶיה ָמָטר“(יא יז)

ְלַאַחר  ְוַאף  ָמָטר,  ִמֵּתת  ַהָּׁשַמִים  ֶנֶעְצרּו  ַהָּקדֹוׁש,  טֹוב‘  ֵׁשם  ַה‘ַּבַעל  ֶׁשל  ְּבָיָמיו  ֶהֳחָרִפים,  ְּבַאַחד 
ֶׁשָּגְזרּו ַּתֲעִנית ְוָזֲעקּו ִּבְתִפָּלה ּוְבַתֲחנּוִנים ִלְפֵני ַהָּמקֹום - א ַנֲענּו.

ְּבַאַחד ַהָּיִמים ָעַבר ַה‘ַּבַעל ֵׁשם טֹוב‘ ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוִהְבִחין ְּבַכְפִרי ֶאָחד ָהאֹוֵמר ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל 
ְוָזַעק  ִּבְבִכי  ֵמֵרר  יז)  (יא  ָמָטר“  ִיְהֶיה  ְוא  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  ”ְוָעַצר  ַלָּפסּוק:  ַהַּכְפִרי  ְּכֶׁשִהִּגיַע  ַׁשֲחִרית. 

ְזָעָקה ְּגדֹוָלה ַעד ְמאֹד.
ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ִהְתַעְנֵין ַה‘ַּבַעל ֵׁשם טֹוב‘ ְוָׁשַאל ֶאת ַהַּכְפִרי ַעל ָמה ִּכֵּון ְּבָפסּוק ֶזה? ֵהִׁשיב ַהַּכְפִרי 
ִּבְתִמימּות: ”ִהְתַּפַּלְלִּתי ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשַּיֲעצֹר - ִיְסחֹט [ִמְּלׁשֹון ’ֲעִציַרת ֵזיִתים ַוֲעָנִבים‘] ֶאת 

ַהָּׁשַמִים ָּכ ֶׁשֹּלא ִיָּׁשֵאר ָמָטר ְלַמְעָלה ְּכָלל, ֶאָּלא ַהּכֹל ֵיֵרד ְלַמָּטה...“
ְלַמֲעֶׂשה, ְּתִפָּלה זֹו ַנַעְנָתה ְוַהַּבּצֶֹרת ָּפְסָקה! ָאַמר ַה‘ַּבַעל ֵׁשם טֹוב‘ ֶׁשֵּכיָון ֶׁש‘ַרֲחָמָנא ִלָּבא ָּבִעי‘, 
ַּדְוָקא ְּתִפַּלת ַהַּכְפִרי ִהיא זֹאת ֶׁשַּנַעְנָתה, ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵהב ְּביֹוֵתר ְּתִפּלֹות ַהֶּנֱאָמרֹות 

ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב ּוִבְפִניִמּיּות.
’ַּבַעל ֵׁשם טֹוב‘ ֶהָחָדׁש

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
ְמזֹונֹוָתיו ְמֻצוִּיין לֹו ְּבָכבֹוד ָּכל ָיָמיו

ני ַמעּפְ
ִמְּמ ירם

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
מצוּיין ל

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


