
ב ׁשֶ ת ַוּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֲאֵחי יֹוֵסף ִּדְּברּו ִעּמֹו ’א-ָׁשלֹום‘
”ַוִּיְׂשְנאּו אֹתֹו ְוא ָיְכלּו ַּדְּברֹו ְלָׁשם“ (לז ד)

ָלֶמ“ד].  [ְּבא  ָׁשלֹום“  ַּדְּברֹו  ָיְכלּו  ”ְוא  ִלְכּתֹב:  ָהָיה  ִנָּתן 
ִמְּפֵני ָמה ָנְקָטה ַהּתֹוָרה ְלׁשֹון: ”ַּדְּברֹו ְלָׁשם“?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי אּוִרי ַהֵּלִוי ִמְּדרֹויא: 
ֶׁשָאנּו  ַהִּסָּבה  ִּכי  ב)  (תקפב  ַאְבָרָהם‘  ַה‘ָּמֵגן  ִּדְבֵרי  ֵהם  ְידּוִעים 
[ִּבְׁשָו“א],  ְלַחִּיים“  ”ָזְכֵרנּו  ְּתׁשּוָבה:  ְיֵמי  ַּבֲעֶׂשֶרת  אֹוְמִרים 
ַאף ֶׁשְּלִפי ְּכָלֵלי ַהִּדְקּדּוק ָהָיה ָעֵלינּו לֹוַמר ”ָזְכֵרנּו ַלַחִּיים“ 
ֲעלּוָלה  ְּבַפָּת“ח  ’ַלַחִּיים‘  ֶׁשֲאִמיַרת  ִמּשּׁום  ִהיא  [ְּבַפָּת“ח], 
ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשֹּלא  ְלַהְקִּפיד  ְוֵיׁש  ”א-ַחִּיים“,  ְּכ:  ְלִהְׁשַּתֵּמַע 

ָנה ְּבָלׁשֹון ָהֲעלּוָלה ְלִהְתָּפֵרׁש ְלָרָעה. ְּברֹאׁש ַהּׁשָ
ַעל ִּפי ֶזה ִנָּתן ְלָבֵאר ַאף ֶאת ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ֲאֵחי יֹוֵסף 
ְלָׁשם“  ַּדְּברֹו:  ָיְכלּו  ”א  ֵּכן:  ַעל  לֹו,  ְלָהַרע  ְּבִלָּבם  ָחְׁשבּו 
לֹום“ ְּכלֹוַמר: ”א-ָׁשלֹום“, ּוְכִדְבֵרי ַרִׁש“י ַעל ֲאָתר  ֶאָּלא ”ַלּׁשָ

”ֶׁשֹּלא ִּדְּברּו ַאַחת ַּבֶּפה ְוַאַחת ַּבֵּלב“.
’ֶּבן אּוִרי‘ [ָזאָלקֹוָוא תפ“ט]

”ַאַחד ָעָׂשר ּכֹוְכַבָּיא, ְׁשַנִים ָעָׂשר ִׁשְבַטָּיא“
ָעָׂשר  ְוַאַחד  ְוַהָּיֵרַח  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ְוִהֵּנה  עֹוד  ֲחלֹום  ָחַלְמִּתי  ”ִהֵּנה 

ּכֹוָכִבים ִמְׁשַּתֲחִוים לִי“ (לז ט)
ָאנּו  ֶּפַסח,  ְּבֵליל  ַהֶּנֱאָמר  יֹוֵדַע“  ִמי  ”ֶאָחד  ַהּנֹוָדע  ַּבִּפּיּוט 
ָבִטים ְּכִמְנָיָנם ַּבֲחלֹום יֹוֵסף: ”ֶאָחד ֶעֶׂשר  ַמְזִּכיִרים ֶאת ַהּׁשְ
ָעָׂשר  ”ְׁשֵנים  ֶיְׁשָנם:  ְּבפַֹעל  ֲהא  ְלָהִבין,  ְוֵיׁש  ּכֹוְכַבָּיא“. 
ִׁשְבַטָּיא“, ַּכֻּמְזָּכר ַּבִּפְסָקה ַהָּבָאה, ּוָמה ַטַעם ְלַהְזִּכיר ְּתִחָּלה 

ַרק ַאַחד ָעָׂשר ֵמֶהם?
ַהְּבׂשֹוָרה  ֶאת   ְּבָכ ְלַהְזִּכיר  ַּכּוָָנֵתנוּ  סֹוֵפר‘:  ַה‘ֲחַתם  ֵּבֵאר 
ְׁשָבִטים  ָעָׂשר  ַאַחד  ִיְהיּו  ְלעֹוָלם  ִּכי  ֶזה,  ַּבֲחלֹום  ַהְּטמּוָנה 
ֵנים ָעָׂשר, ְוָחִליָלה  ֶבט ַהּׁשְ ְמֻׁשְעָּבִדים ְלֶמֶל ֶׁשַּיֲעמֹד ִמן ַהּׁשֵ
א ְלֶמֶל ֵמַעם ָזר. ּוְכִפי ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש“י ַעל ַהָּפסּוק (ְּדָבִרים לב 
ּוִמֶּכם  ְנִביִאים  ִמֶּכם  ּכֲֹהִנים,  ַוְיכְֹנֶנךָ“ –“ִמֶּכם   ָעְׂש ו): ”הּוא 

ְמָלִכים“.
ְּבאֶֹפן נֹוָסף ֵּבֵאר זֹאת ַמַהְרָא“ל ִציְנץ ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש 
 – ֶאָחיו  ָעָׂשר  ַאַחד  ֶאת  יֹוֵסף  ֶׁשָּכַלל   ֶׁשִּמָּכ טו)  פד  (ב“ר 

ר ְראּוֵבן ֶׁשֹּלא ָחָטא  ּוְבתֹוָכם ְראּוֵבן, ְּכַאַחד ַּבֲחלֹומֹו, ִהְתַּבּׂשֵ
ֶאת  ַהַּפְיָטן  ִהְדִּגיׁש   ְלִפיָכ ִּכי  לֹוַמר  ְוֵיׁש  ִּבְלָהה‘.  ְּב‘ַמֲעֵׂשה 
ָבִטים ֶׁשֻהְזְּכרוּ ַּבֲחלֹום ֶזה, ְּכֵדי ְלהֹוִדיַע ַלּכֹל  ַאַחד ָעָׂשר ַהּׁשְ

יר‘ ִּכי ְראּוֵבן א ָחָטא. ’ּתֹוַרת מֶֹׁשה‘; הגש“פ ’ִּבְרַּכת ַהּׁשִ

יֹוֵסף ִהְתַּפֵּלל ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש
ֶדה“ (לז טו) ”ַוִּיְמָצֵאהּו ִאיׁש ְוִהֵּנה תֶֹעה ַּבּׂשָ

”‘ַוִּיְמָצֵאהּו ִאיׁש‘ – ֶזה ַּגְבִריֵאל“ (ַרִׁש“י).
ֵיׁש ְלָהִבין ָמה ִּבְּקָׁשה ַהּתֹוָרה ְלַלְּמֵדנּו ְּבַצְּיָנּה ִּכי יֹוֵסף ָהָיה: 

ֶדה“? ”תֶֹעה ַּבּׂשָ
ֵּבֵאר ַרֵּבנּו ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ:

ְלָחָרן  ַיֲעקֹב  ֶׁשְּכֶׁשָּיָצא  ְמבָֹאר  ב)  (צה  ַסְנֶהְדִרין  ְּבַמֶּסֶכת 
ַהִּמְקָּדׁש.  ִּבְמקֹום  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי   ַהֶּדֶר לֹו  ָקְפָצה 
יֹוֵסף  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִהְתָעה   ְלָכ ִּכי  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
ֶדה“ – ִּבְמקֹום ַהִּמְקָּדׁש  ְּכֶׁשָּיָצא ְלִמְצַרִים, ְּכֵדי ֶׁשַּיֲעבֹר ”ַּבּׂשָ
ֵּבית  ֶאָּלא   – ’ָׂשֶדה‘  ”ֵאין  ב):  טו  (ב“ר  ַּבִּמְדָרׁש  ֶׁשָאְמרּו  [ְּכִפי 

ַהִּמְקָּדׁש“] ְוִיְתַּפֵּלל ָׁשם.
ֶׁשַּיֲעקֹב  ְּכִפי  ִּכי  ַהָּכתּוב:  ִּבְלׁשֹון  ַאף  ְמֻדְקָּדִקים  ַהְּדָבִרים 
יב):  כח  (ְלֵעיל  ַּכָּכתּוב  ַמְלָאִכים,  ַהִּמְקָּדׁש  ִּבְמקֹום  ָרָאה 
”ַוַּיֲחם... ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱאקִים“, ָּכ יֹוֵסף, ְּכֶׁשִהִּגיַע ִלְמקֹום 
ַרִׁש“י  (ְרֵאה  ּבֹו  ַהְּמָׁשֵרת  ַּגְבִריֵאל   ַהַּמְלָא ֶאת  ָּפַגׁש  ַהִּמְקָּדׁש 

יֹוָמא עז א ד“ה ְלבּוׁש).
 ’ִּתְפֶאֶרת ְיהֹוָנָתן‘

יֹוֵסף ָּכַלל ֶאת ֶאָחיו ִּבְתִפָּלתֹו
”ֶאת ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבֵּקׁש“ (לז טז)

ֵּבֵאר ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי מֶֹׁשה ֶאְלָיִקים ְּבִריָעה ִמּקֹוזְ‘ִניץ:

ָראּוי  ְצָרָכיו,  ַעל  ָהָאָדם  ְּכֶׁשִּמְתַּפֵּלל  ִּכי  ְּבָיֵדינּו,  הּוא  ְּכָלל 
יב  (ַׁשָּבת  ַּבְּגָמָרא  ְוַכְּמבָֹאר  ֶאָחיו.  ִיְׂשָרֵאל  ִעם  ַעְצמֹו  ֶׁשִּיְכל 
”ַהָּמקֹום  אֹוְמִרים:  ַהחֹוֶלה  ַעל  ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים  ֶׁשְּבָׁשָעה  ב) 
ְיַרֵחם ָעֶלי ְּבתֹו חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל“, ִּכי ִּבְזכּות ָהַרִּבים ִנְׁשַמַעת 
ַהְּתִפָּלה יֹוֵתר (ַרִׁש“י ָׁשם). ְוֵיׁש לֹוַמר ִּכי ִמַּטַעם ֶזה, ַאף יֹוֵסף 
ָּכַלל ַעְצמֹו ִעם ֶאָחיו ִּבְתִפָּלתֹו. ְלִפיָכ ָאַמר: ”ֶאת ַאַחי“ – 

ְּבתֹו ַאַחי, ”ָאֹנִכי ְמַבֵּקׁש“ – ֶאת ְּתִפָּלִתי.
’ְּבֵאר מֶֹׁשה‘ 

ְלהֹודֹות ַאף ַעל ַהָּצָלה ּפּוְרָּתא
”ַוִּיְׁשַמע ְראּוֵבן ַוַּיִּצֵלהּו ִמָּיָדם ַוּיֹאֶמר א ַנֶּכּנוּ ָנֶפׁש“ (לז כא)

ְיסֹוד ָּגדֹול ָלַמד ִמָּפסּוק ֶזה ַרִּבי יֹוֵסף ִיְׂשָרֵאל ַּדייְטׁש, ַרָּבּה 
ֶׁשל ָּבאָלָׁשא ָיאְרמּוט: 

ֵמֲחַמת  ְּבַסָּכָנה  יֹוֵסף  ָהָיה  ָנתּון  ַהּבֹור   ְּבתֹו ֶׁשַּגם  ַאף 
ַהְּנָחִׁשים ְוָהַעְקַרִּבים ֶׁשִּמְּלאּוהוּ, ְמַכָּנה ַהּתֹוָרה ֶאת ַמֲעֵׂשהּו 
יֹוֵסף  ִנַּצל  ֶׁשִּבְזכּותֹו  ִמּשּׁום  זֹאת  ְּכ‘ַהָּצָלה‘.  ְראּוֵבן  ֶׁשל 
ֵמַהַּסָּכָנה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשִרֲחָפה ֵמָעָליו ְּכֶׁשִּבְּקׁשּו ֶאָחיו ’ְלַהּכֹותֹו 

ֶנֶפׁש‘.
ַּבֵּסֶפר  ַּכְּמבָֹאר  ַהַחְׁשמֹוָנִאים,  זֹאת  ִקְּימוּ  ְלַמֲעֶׂשה  ֲהָלָכה 
ֶאת  ְלַטֵהר  ִּביֵדיֶהם  ֶׁשָעָלה  ֶׁשְּבָׁשָעה  ֶׁשַאף  (פ“כ)  ’יֹוִסיפּון‘ 
ַהִּמְקָּדׁש ֶטֶרם ִהְסַּתְּיָמה ַהִּמְלָחָמה ַהּכֹוֶלֶלת, ֵהם א ִנְמְנעּו 

ִמְּלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ַעל ֵנס ֶחְלִקי ֶזה.
ב ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשְּבֻנַּסח ְּתִפַּלת ’ַעל ַהִּנִּסים‘ ָאנּו  ְּבָכ ֵיׁש ְלַיּׁשֵ
ְוַעל  ַהְּתׁשּועֹות  ְוַעל  ַהִּנִּסים...  ”ַעל  ְלהֹודֹות:  ַמְקִּדיִמים 
ַהִּנְפָלאֹות...“, ְוַרק ַאַחר ָּכ ָאנּו ַמְזִּכיִרים: ”ַעל ַהמְִּלָחמֹות“, 
ְלהֹוִדיַע ִׁשְבָחם ֶׁשל ַהַחְׁשמֹוָנִאים, ֶׁשִהְקִּפידּו ְלהֹודֹות ’ַעל 
ַהִּנִּסים‘ ַהֶחְלִקִּיים ַאף ְּבֶטֶרם ִנְּצחּו ִנָּצחֹון ָמֵלא ֶאת ַהְּיָוִנים. 
’ֶּבן ָּגְרִני‘

ִיחּוִדּיּוָתּה ֶׁשל ְּתׁשּוַבת ְראּוֵבן
”ַוָּיָׁשב ְראּוֵבן ֶאל ַהּבֹור“ (לז כט)

”ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: ’ֵמעֹוָלם א ָחָטא ָאָדם ְלָפַני 
ְוָעָׂשה ְּתׁשּוָבה, ְוַאָּתה ָּפַתְחָּת ִּבְתׁשּוָבה ְּתִחָּלה‘“ (ב“ר פד יט).

ֶׁשָאָדם  ָמִצינּו  ְּכָבר  ֲהֵרי  ַהִּמְדָרׁש:  ִּדְבֵרי  ַעל  ָּתְמהּו  ַרִּבים 
ְּכִמי  ְראּוֵבן  ֶנְחָׁשב  ּוַמּדּוַע  ְּתׁשּוָבה,  ָעׂשּו  ְוַקִין  ָהִראׁשֹון 

ֶׁשָּפַתח ִּבְתׁשּוָבה ְּתִחָּלה?
ַּכָּמה ֵּבאּוִרים ֶנֶאְמרּו ָּבֶזה:

א. ָהַרִּבי ר‘ ּבּוִנם ִמְּפִׁשיְסָחה ֵּבֵאר: ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת (נה ב) ָאְמרּו 
ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ”ָּכל ָהאֹוֵמר ְראּוֵבן ָחָטא ֵאינֹו ֶאָּלא 
ֶּבֱאֶמת,  ָחָטא  א  ֶׁשְראּוֵבן  ִנְמָצא  זֹאת  ְּגָמָרא  ְלִפי  טֹוֶעה“. 
ֶׁשּבֹו  ָׁשַמִים  ִיְרַאת   ּוִמּתֹו ֲעֵבָרה,  ְּבִנְדנּוד  ִנְכַׁשל  ַרק  ֶאָּלא 
ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ְּכִאּלּו ָעַבר ֲעֵבָרה ֲחמּוָרה. ְּבַהְנָהַגת ”ְּתׁשּוָבה 

ְּתִחָּלה“ – עֹוד ִלְפֵני ַהֵחְטא, ָאֵכן ָהָיה ְראּוֵבן ִראׁשֹון. 
ָחָטא  א  ”ֵמעֹוָלם  ַהִּמְדָרׁש:  ִּבְלׁשֹון  ְמֻדָּיִקים  ַאף  ַהְּדָבִרים 
ָחָטא‘  ֶׁש‘ֹּלא  ָאָדם  ָהָיה  א   – ְּתׁשּוָבה“  ְוָעָׂשה  ְלָפַני  ָאָדם 

ְלָפַני, ְוַלְמרֹות זֹאת ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה.
ְוַקִין  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֵּבֵאר:  ֵמַרְדִז‘יִמין  ַאְרֵיה  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ב. 
 ָחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה ַרק ַאַחר ֶׁשִהְתַוְּדעוּ ָלֹעֶנׁש ַהָּצפּוי ָלֶהם, ַא
ֶטֶרם  ִּכי  ְּתִחָּלה“ –  ֶׁשָּפַתח ”ִּבְתׁשּוָבה  ָהִראׁשֹון  ָהָיה  ְראּוֵבן 

נֹוַדע לֹו ֶׁשֵּיָעֵנׁש. 
ִּפי  ַעל  זֹאת  ב  ִיּׁשֵ ֵמָאֶלְּכַסְנֶדּר  מֶֹׁשה‘  ’ֱאמּוַנת  ַּבַעל  ָהַרִּבי  ג. 
ַהְּמֻסָּפר ַעל ַרֵּבנּו ְסַעְדָיה ָּגאֹון. ָּכל יֹום ָהָיה ר‘ ְסַעְדָיה ָּגאֹון 
ֶׁשִהְתַעָּלה  ֵּכיָון  ִּכי  ְּבַהְסִּבירֹו  ִּבְתׁשּוָבה,  ּוִמְתַעֶּנה  ִמְסַּתֵּגף 
ָלׁשּוב  ְוָעָליו  ַהּבֹוֵרא,  ְּבַגְדלּות  ָגה  ַהּׂשָ לֹו  נֹוְסָפה  ֶזה,  ְּביֹום 
ְּבֶהְתֵאם  ּבֹוְראֹו  ֶאת  ָעַבד  א  ַהּקֹוְדִמים  ֶׁשַּבָּיִמים   ָּכ ַעל 

ָגתֹו ַהּנֹוְכִחית. ְלַהּׂשָ
ְוֵיׁש לֹוַמר ִּכי ַאף ְראּוֵבן ָנַהג ֵּכן, ְוָכ מּוֶבֶנת ְלׁשֹון ַהִּמְדָרׁש: 
”ֵמעֹוָלם א ָחָטא ָאָדם“ – ַּדְוָקא ִמּכֹחַ ָהֻעְבָּדה ֶׁשִהְתָקֵרב 
ָלׁשּוב   צֶֹר ֶׁשָחׁש  ָהִראׁשֹון  ָהָיה  ְראּוֵבן  ֶׁשֵּכן  ”ְלָפַני“, 

ִּבְתׁשּוָבה ִמּתֹו ִהְתָקְרבּותֹו ַלּבֹוֵרא. 
’ִּדְבֵרי ָאִבי“ב‘; ׁשּו“ת ’ֲחָׁשָבּה ְלטֹוָבה‘ סי‘ מד

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

ִני ּפְ ם

ָלֵתת ֶאת ’ַהּכֹוס‘ ַעל ’ַּכף‘
”ָוֶאֵּתן ֶאת ַהּכֹוס ַעל ַּכף ַּפְרעֹה“ (מ יא)

 ’ַהּכֹוס‘ – ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ָאֵמן‘, ’ַּכף‘ – ְּבִגיַמְטִרָּיה ֵמָאה. 
ַמְלֵכי   ֶמֶל ֶאת  ָּכָראּוי  ְוַלֲעבֹד  ְלָׁשֵרת  ְרצֹוֵננּו  ִאם 
ַהְּמָלִכים, ָעֵלינּו ְלַהְקִּפיד ָלֵתת ”ֶאת ַהּכֹוס ַעל ּכַף“ – 

ְלַהְׁשִלים ָּכל ְּבָרָכה ַּבֲעִנַּית ָאֵמן. 

’ִּתְפֶאֶרת ְצִבי‘ עמ‘ כט

ב ׁשֶ ת ַוּיֵ ָרׁשַ 255ּפָ תשע"ט

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ָרָשׁה ּפָ ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים

ֵסף 
ם“ 
ֲאָתר 

יֹוָמא

ָרז
’הּכֹוס‘ ַעל ’ּכ ת

יא

רִרממ ממֵמֵֵ
ר פּפָ בבּבּּבפַַַ ים

”ָהאֹוִתּיֹות א.מ.ן קֹוְדמֹות ְּבֵסֶדר ָהָאֶל“ף ֵּבי“ת ָלאֹוִתּיֹות ב.נ.ס,
ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשַאַחר ָאֵמן ִנְמָׁש ַהֵּנס“ (’ֵנר ִיְׂשָרֵאל‘ [ְלַמִּגיד ִמּקֹוְז‘ִניץ] ַּכָּוַנת ֲחֻנָּכה).

ִּביֵמי ַהֲחֻנָּכה ַהְּמֻסָּגִלים ְלִנִּסים, ִנְתַחֵּזק ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ּוְזכּות זֹו ַּתֲעמֹד 
ָלנּו ֶׁשֻּיְׁשְּפעּו ָעֵלינּו ִמָּמרֹום ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה.

ס נ ב ֹו ֹו ל “ ל“ ֹו ֹו ן מ א ֹו ֹו ”

ֶׁשָעָׂשה  ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה. ָאֵמן.
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ר‘  ַהַּמֲעֶׂשה,  ַּבַעל  ִמִּפי  ֻסַּפר  ֶׁשִּלְפֵניֶכם  ַהִּסּפּור 
ָהאְלִמין,  ֲאֶׁשר  ָהִעיר  ִמּיֹוְצֵאי  ָסלֹומֹון,  ְצִבי  ַחִּיים 
ִנִּסים  ּוְבִנֵּסי  ָהֲאֻּיָמה  ַהּשֹׁוָאה  ְמאָֹרעֹות  ֶאת  ָעַבר 
ֲעֵנָפה  ְלִמְׁשָּפָחה  ָיִחיד  ְּכֵנֶצר  ִמֶּמָּנה,  ְלִהָּנֵצל  ָזָכה 

ּוְמפֶֹאֶרת ֶׁשִּנְכֲחָדה ִּבְׁשנֹות ַהַּזַעם.

ּתֹוָרה  ִסְפֵרי  ְׁשֵני  ְצִבי  ַחִּיים  ר‘  ֶׁשל  ִּבְרׁשּותֹו 
ְוֻיֲחסּו  ְלדֹור  ִמּדֹור  ְּבִמְׁשַּפְחּתֹו  ֶׁשָעְברּו  ַעִּתיִקים 
ִנים  ַהּׁשָ ַלְמרֹות  ָעָברּו.  ִמּדֹורֹות  עֹוָלם  ְלַצִּדיֵקי 
ֵהם  ֲעֵליֶהם,  ֶׁשָעְברּו  ְוַהַהְרַּפְתָקאֹות  ָהַרּבֹות 

ְׁשמּוִרים ֵהיֵטב ְוַאף ְראּוִיים ִלְקִריָאה.

ַּבְּתקּוָפה ֶׁשָּקְדָמה ַלּשֹׁוָאה ָיָצא ִׁשְמָעם ַהּטֹוב ֶׁשל 
ַהְּסָפִרים ְלֶמְרַחִּקים,  ְוַרָּבֵני ָהִעיר ְּכמֹו ַּגם  אֹוְרִחים 
ִלְקרֹא  ְמַבְּקִׁשים  ָהיּו  ַלָּמקֹום  ֶׁשִּנְקְלעּו  ִנְכָּבִדים 
ַּדְוָקא ָּבֶהם, ּתֹו ֶׁשֵהם ִמְתַּפֲעִלים ִמָּיְפָים ַהְּמֻיָחד.

ְלִמְׁשַּפְחּתֹו  ָיִחיד  ֵנֶצר  ְצִבי  ַחִּיים  ר‘  נֹוַתר  ָּכָאמּור, 
ָהֲעֵנָפה ֶׁשֶּנֶעְקָדה ֻּכָּלּה ַעל ִקּדּוׁש ה‘, אּוָלם ְּבאַֹרח 
ִעּמֹו  נֹוְתרּו  ַהְּמֻיָחִדים  ַהּתֹוָרה  ִסְפֵרי  ַּגם  ֶּפֶלא 
ִלְפֵלָטה. ֻעְבָּדה ַמְפִּתיָעה זֹו ְּכרּוָכה ְּבִסּפּור ֻמְפָלא 
ְלֵעת  ְצִבי  ַחִּיים  ר‘  ְמַסֵּפר  ָהָיה  ֶׁשאֹותֹו  ָּגלּוי  ּוְבֵנס 

ְמצֹא. ֲהֵרי הּוא ִלְפֵניֶכם:

ִנָּיה, ָהָיה ר‘ ַחִּיים ְצִבי  ִּבְפרֹץ ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהּׁשְ
ַּתְלִמיד ִּביִׁשיָבתֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיהּוָדה ֶסַג“ל רֹוְזֶנר 
ִמְּסֶעְקְלִהיד הי“ד. הּוא ָיַׁשב ִּבְׁשִקיָדה ַעל ַהּתֹוָרה 
ָּבהּול  ְּבִמְבָרק  ר  ִהְתַּבּׂשֵ ְּכֶׁשְּלֶפַתע  ָהֲעבֹוָדה,  ְוַעל 
ַההּוְנָּגִרִּיים  ְלטֹונֹות  ֵמַהּׁשִ ֵאָליו  ִנְׁשַלח  ִּכי  ִמֵּביתֹו, 
ַצו ִּגּיּוס ְלַמֲחֵנה ֲעבֹוָדה, ְוהּוא ִנְדַרׁש ְלַמֵּלא ַאֲחָריו 

ְּבאֶֹפן ִמָּיִדי, ֶׁשִאם א ֵּכן ַחָּייו ְנתּוִנים ְּבַסָּכָנה. 

ַחִּיים ְצִבי ַהְּמבָֹהל ִהַּדֵּפק ִמָּיד ַעל ֶּדֶלת ֵּביתֹו ֶׁשל 
ְלִהְתַחֵּמק   ֶּדֶר לֹו  ֵאין  ִּכי  ֵהִבין  הּוא  ְוַרּבֹו.  מֹורֹו 
ֵמַהַּצו, ַא ִּבֵּקׁש ְּבֶטֶרם ָיָצא ְלִהָּפֵרד ִמּמֹורֹו ְוַרּבֹו 
 ַּבֶּדֶר ְוִלְׁשִמיָרה  ְלַהְצָלָחה  ְּבָרָכה  ִמֶּמּנּו  ּוְלַבֵּקׁש 

ַהְּמֻסֶּכֶנת ֶׁשְּלָפָניו.

ָהַרב ֶׁשָּכַאב ֶאת ְּכֵאב ַּתְלִמידֹו, ָּתַפׂש ֶאת ָידֹו ְּבָיָדיו 
ַאָּתה  מּוָכן  ַהִאם  ְצִבי,  ”ַחִּיים  ּוְׁשָאלֹו:  ַהְּקדֹוׁשֹות 
ְלִהְתַחֵּיב ִּכי ְלעֹוָלם א ְּתַנֵּתק ֶאת ַהֶּקֶׁשר ַהִּנְצִחי 

ַהַּקָּים ֵּביְנ ְלֵבין קֹוְנ ְולּו ְלֶרַגע ֶאָחד?“.

ֶׁשל  ִהּסּוס  ְלא   ַא ֵאָלה,  ֵמַהּׁשְ ֻהְפַּתע  ְצִבי  ַחִּיים 
ָהַרב  ָאַמר   ,“ָּכ ”ִאם  ִהְתַחְּיבּותוֹ.  ֶאת  ר  ִאּׁשֵ ֶרַגע 
”ִהְנִני  ַּתְלִמידֹו,  רֹאׁש  ַעל  ָיָדיו  ֵמִניַח  ֶׁשהּוא   ּתֹו
ְלָבֶרְכ ִּכי ִּבְזכּות ְׁשִמיָרְת ַעל ַהֶּקֶׁשר ֶׁשֵּביְנ ְלֵבין 
ְּבָכל   ְוַיִּציְל ִיְׁשָמְרָך  הּוא  ַאף  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 

.“ֲאֶׁשר ִּתְפֶנה ְוֵתֵל

ְלַדְרּכֹו.  ְצִבי  ַחִּיים  ָּפָנה  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְּבִבְרָכתֹו  ְמֻצָּיד 
אּוָלם  ְלָפָניו,  ָהיּו  ַסָּכנֹות  ּוְרצּוֵפי  ָקִׁשים  ָיִמים 
ִּבְרָכתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ָעְמָדה ָּכל ָהֵעת ְלֶנֶגד ֵעיָניו, ְוהּוא 
ַהְּמאָֹרעֹות  ָּכל  ֶאת  ָצַלח  ֶׁשִּמּכָֹחּה  זֹו  ִהיא  ִּכי  ָחׁש 
ְוַהִּיּסּוִרים ָהַרִּבים ֶׁשְּפָקדּוהוּ ְּבַמֲהַל ְיֵמי ַהּשֹׁוָאה.

ְׁשַנת תש“ה. ֶזה ַעָּתה ִהְסַּתְּיָמה ַהִּמְלָחָמה ְּכֶׁשִהיא 
מֹוִתיָרה ַאֲחֶריָה ֶאת ַחִּיים ְצִבי ּבֹוֵדד ְוַגְלמּוד ְלא 
מּועֹות  ָקרֹוב ְוגֹוֵאל. ָּבזֹו ַאַחר זֹו ִהִּגיעּו ְלָאְזָניו ַהּׁשְ
ִעם  ַיַחד  ִמְׁשַּפְחּתֹו,  ְּבֵני  ָּכל  ָאְבַדן  ַעל  ַהָּקׁשֹות 
ְוַרּבֹו  מֹורֹו  ּוְברֹאָׁשם  ַהְּיִׁשיָבה  ְלַסְפַסל  ֲחֵבָריו 
ַהְּגַה“ק ִמְּסֶעְקְלִהיד ָזָצ“ל, ֶׁשֻּכָּלם ָעלּו ַעל ַהּמֹוֵקד 

.ַעל ִקּדּוׁש ְׁשמֹו ִיְתָּבַר

ּוִבֵּקׁש  מֹוַלְדּתֹו  ַלֲעָיַרת  ָׁשב  הּוא  ָיגֹון  ָמֵלא  ְּבֵלב 
ִּתֵּלי  ָמָצא  זֹאת  ּוִבְמקֹום  הֹוָריו,  ֵּבית  ֶאת  ִלְמצֹא 

ִּתִּלים ֶׁשל ֳחָרבֹות.

ְלָמֵרר  ְוֵהֵחל  ֵמָהֲאָבִנים  ַאַחת  ַעל  ב  ִהְתַיּׁשֵ הּוא 
ֶׁשִּנְכֲחָדה,  ָהֲעֵנָפה  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ַעל  ָּבָכה  הּוא  ִּבְבִכי. 
ֶׁשֲעָזבּוהּו  ַמָּכָריו  ְוַעל  ֲחֵבָריו  ַעל  ַרּבֹוָתיו,  ַעל 
ַהְּנִדיִרים  ַהּתֹוָרה  ְּבִסְפֵרי  ִנְזַּכר  ְלֶפַתע  ַלֲאָנחֹות. 
ְוַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָהיּו ֲחִביִבים ָעָליו ְּכָבַבת ֵעינֹו, ּוִבְכיֹו 

ָהַל ְוָגַבר.

ַהְּסָפִרים  ִּכי  ְלַהֲאִמין  לֹו  ָּגְרָמה  ְּבִלּבֹו  ְּתחּוָׁשה 
מּוֶבֶנת  ִּבְלִּתי  ִּבְתׁשּוָקה  ִנְמָלא  ְוהּוא  ַקָּיִמים,  ֲעַדִין 

ֶנַצח  ְּכַמְזֶּכֶרת  ֵחיקֹו,  ֶאל  ּוְלאֹוְסָפם  ְלמֹוְצָאם 
ְלִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשָּנמֹוָגה ֶּבָעָׁשן.

ׁשּוב ָּפַרץ הּוא ִּבְבִכי ַמר. ַהַּפַעם ָהָיה ֶזה ֶּבִכי ֶׁשל 
ְּתִפָּלה ִנְרֶּגֶׁשת. הּוא ִהְתַחֵּנן ְּבַמר ִלּבֹו ִלְפֵני ַהּיֹוֵׁשב 
ַהְּסָפִרים  ֶאת  ִלְמצֹא  ֵעיָניו  ֶאת  ָיִאיר  ִּכי  ַּבְּמרֹוִמים 
 ְֹזַמן ָאר ִהְתמֹוֵגג ְּבִדְמעֹוָתיו ֶמֶׁש ָהֲאבּוִדים, ְוָכ

ְּכֶׁשהּוא ֵאינֹו ַמְצִליַח ְלֵהָרַגע.

עֹודֹו ָׁשקּוַע ְּבִבְכיֹו ּוִבְתִפָּלתֹו, ּוְלֶפַתע ִנְנַער ְלקֹול 
ְנִביחֹות ָרמֹות ֶׁשָּקְרבּו ּוָבאּו. הּוא ֵהִרים ֶאת ֵעיָניו 
ְוִהְבִחין ְּבֶכֶלב ֶׁשִהְתָקֵרב ְלֶעְברֹו. ַהֶּכֶלב ָהָיה ֻמָּכר 
ֶזה  ָהָיה  ֵמֵהיָכן;  ִנְזַּכר  הּוא  ְמֵהָרה  ְוַעד  ֵהיֵטב,  לֹו 
ְּכִמְׁשָּפָחה  ֶׁשָּלֶהם.  ַהִּמְׁשַּפְחִּתי  ִמיָרה  ַהּׁשְ ֶּכֶלב 
ֲעִׁשיָרה ּוְמֻרַּבת ֶאְמָצִעים, ִנְזְקקּו ֵהם ְלֵׁשרּוָתיו ֶׁשל 
ֶּכֶלב ֶזה ְּכֵדי ְלַהְבִריַח ַּגָּנִבים ּוְׁשַאר אֹוְרִחים ִּבְלִּתי 
ַהֶּפֶלא  ְלַמְרֵּבה  ֶׁשִּבְרׁשּוָתם.  ָהֵעֶסק  ִמֵּבית  ְרצּוִיים 

נֹוַתר ַהֶּכֶלב ַּבַחִּיים.

ְּכִפי ַהִּנְרֶאה ִזָהה אֹותֹו ַהֶּכֶלב ְּבחּוׁש ֵריחֹו ַהְּמֻפָּתח, 
ֶׁשהּוא   ּתֹו ְלֶעְברֹו  ְלִהְתָקֵרב  ֵהֵחל  ּבֹו  ִהְבִחין  ּוִמּׁשֶ
נֹוֵבַח ְּבאֶֹפן ְמֻׁשֶּנה, ֶׁשָּדָמה יֹוֵתר ִליָלָלה ִמִּלְנִביָחה. 
ַהֶּכֶלב ִהְתַחֵּכ ּבֹו ְּבָחְזָקה, ְּכרֹוֵמז לֹו ָלבֹוא ַאֲחָריו.

ִּבְתבּוָנתֹו  ַּפַעם  א  נֹוַכח  ֶׁשֶּבָעָבר  ְצִבי  ַחִּיים 
ֵמְרִמיזֹוָתיו.  ִהְתַעֵּלם  א  ֶזה,  ֶּכֶלב  ֶׁשל  ַהְּמֻיֶחֶדת 
הּוא ָקם ִמְּמקֹומֹו ְוֵהֵחל ִלְצעֹד ַאַחר ַהֶּכֶלב. ַהֶּכֶלב 
ְצִבי  ַחִּיים  ֶאת  ְוהֹוִביל  ְמגּוָריו  כּוַנת  ִמּׁשְ ִהְתַרֵחק 
ַהִּנְדָהם ְלֵעֶבר ְׂשֵדה ִחָּטה ָנטּוׁש. ִּבְנֻקָּדה ְמֻסֶּיֶמת 
ֶׁשהּוא   ּתֹו ִיְללֹוָתיו,  ֶאת  ְלַהְגִּביר  ְוֵהֵחל  ֶנֱעַצר 

ְמַנֶּסה ַלֲחפֹר ָּבֲאָדָמה ַהְּיֵבָׁשה ֶׁשִּמַּתְחָּתיו.

ֵהִרים  הּוא  ָׁשם  ֵמֵאי  ְלֶעְזָרתֹו.  ֶנֱחַלץ  ְצִבי  ַחִּיים 
ָּבֲאָדָמה,  ְּבֶעְזָרָתּה  ַלֲחפֹר  ְוֵהֵחל  ַמֶּתֶכת,  ִּפַּסת 
ֶאָּלא ֶׁשַאף ְלַאַחר ֶׁשָחַפר ּבֹור ָּגדֹול ְלַמַּדי א ִּגָּלה 
ָּדָבר. הּוא ִהִּסיק ִמָּכ ִּכי ְּכִפי ַהִּנְרֶאה ְּכָבר ֶנֱחַׂשף 
ֶקֶצב  ֶאת  ִהְגִּביר  הּוא  ִוֵּתר.  א  ַהֶּכֶלב  ַהַּמְטמֹון. 
ִּתְתָיֵאׁש,  ַאל   – לֹו  ְּכמֹוֶרה  ְּבַרְגָליו  ְוָרַקע  ִיְללֹוָתיו 

ַהְמֵׁש ַלֲחפֹר!

ֶׁשל  ְלעֶֹמק  ֶׁשִהִּגיַע  ַעד  ַלֲחפֹר   ִהְמִׁשי ְצִבי  ַחִּיים 
ְּבֵחֶפץ  ָיָדיו  ִנְתְקלּו  ְלֶפַתע  ָוֵחִצי.  ֶמְטִרים  ִּכְׁשֵני 
ֶׁשִהְצִליַח  ַעד  ַהֵחֶפץ  ְסִביב  ָחַפר  הּוא  ָקֶׁשה. 
ָאטּום.  ָּגדֹול  ֵעץ  ַאְרַּגז  ֶזה  ָהָיה  ְלהֹוִציאֹו.  ְלַבּסֹוף 
ְּבתֹוכֹו  ַהִּמְכֶסה...  ֶאת  ֵהִסיר  הּוא  רֹוֲעדֹות  ְּבָיַדִים 
ָׁשְכנּו ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה ַהְּיָקִרים, ְּכֶׁשֵהם ְׁשֵלִמים ְלא 
ָּכל ֶּפַגע. ְלִצָּדם ָהיּו ֻמָּנִחים ֶּכֶתר ַהּתֹוָרה ַהְּמפָֹאר 

ְוֶיֶתר ְּכֵלי ַהּקֶֹדׁש.

ָּפָנה  ְלָבבֹו  ֶאת  ְמַמֵּלאת  ֲעצּוָמה  ְמָחה  ְּכֶׁשּׂשִ
ֶאת  ַאֲחָריו  ּגֹוֵרר  ֶׁשהּוא   ּתֹו ֵמַהָּמקֹום,  ָלֶלֶכת 
 ִהְמִׁשי הּוא  ִוֵּתר.  א  ַהֶּכֶלב   ַא ַהָּיָקר,  ָהַאְרָּגז 
הּוא  עֹוד.  ַלֲחפֹר  ֶׁשָעָליו  ֵהִבין  ְצִבי  ְוַחִּיים  ְלַיֵּלל, 
ָהיּו  ֶזה  ְּבַאְרָּגז  נֹוָסף.  ְּבַאְרָּגז  ְוִנְתַקל  ִקְמָעא  ָחַפר 
ְוָים ִהִּגיַע ִלְסכּום  ַּתְכִׁשיִטים ְוֶחְפֵצי ֵעֶר ַרִּבים, ֶׁשּׁשָ

ָעצּום.

ַהְּיָקִרים  ָהַאְרָּגִזים  ֶאת  ְצִבי  ַחִּיים  ָנָׂשא  ַרב  ֶּבָעָמל 
ִלְצעֹד   ִהְמִׁשי ַהֶּכֶלב  ִמְבָטִחים.  ְמקֹום  ַאַחר  ְוָתר 
ִעּמֹו ּוְלַלּוֹותוֹ ְלֶמֶׁש ַּכָּמה ָיִמים, ַעד ֶׁשֵּמת ְלַאַחר 

ֶׁשִּמֵּלא ֶאת ְׁשִליחּותֹו ְּבֶנֱאָמנּות ְיֵתָרה.

ְלִהְׁשַּתֵּקם  לֹו  ִסֵּיַע  ְּבָיָדיו  ֶׁשָהָיה  ָהַרב  ָהְרכּוׁש 
ּוְלִהְתַּבֵּסס, ְוַיַחד ִעם ַּכָּמה ְׂשִריִדים ֵהִקימּו ֵמָחָדׁש 
ֶאת ָחְרבֹות ַהְּקִהָּלה. ֵהם ָחיּו ַּבָּמקֹום ָׁשִנים ִמְסָּפר, 
ּוְלִהְׁשַּתֵקַע  ַלֲעלֹות  ֶהְחִליטּו  ְמֻסָּים  ָלב  ֶׁשַּבּׁשָ ַעד 

ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש.

ַחִּיים ְצִבי ִהְׁשַתֵּּקַע ְּבִקְרַית אֹונֹו ְוֶאת ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה 
ָׁשם  ַהְּמקֹוִמי,  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְלִמְׁשֶמֶרת  ֶהֱעִביר 

ְׁשמּוִרים ֵהם ְּבִבְטָחה ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה.

’ִטיב ַהְּקִהָּלה‘ תשע“ב עמ‘ קסו

ַאְרַּבע ְּבָרכֹות ְּכַאַחת
ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת  ְלֵבאּור  ִנְפֶנה  ְּבֶטֶרם 
ֶׁשל  ַהִּמְבֶנה  ַעל  ְמַעט  ֶׁשְּנָפֵרט  ָראּוי 
ַהְּבָרכֹות  ַּכּמּות  ַעל  ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת 

ַהְּכלּולֹות ָּבּה ְוַעל ְמַחְּבֵריֶהן.

ְמקֹור  ַּבַהְקָּדָמה,  ֶׁשִהְתָּבֵאר  ְּכִפי 
ָהֲאִכיָלה  ַאַחר  ַלה‘  ְלהֹודֹות  ִחּיּוֵבנּו 
ְּכִפי  ַהּתֹוָרה.  ִמן  ִהּנֹו  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת 
ֶׁשָּלְמדּוהּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות כא א) ִמָּפסּוק 
ְוָׂשָבְעָּת  ”ְוָאַכְלָּת  י):  ח  (ְּדָבִרים  ְמפָֹרׁש 

ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה‘ ֱאֶקיךָ“. 

א  ַהּתֹוָרה  ִמן  ִּכי  ָהִראׁשֹוִנים,  ָּכְתבּו 
ַהָּמזֹון,  ְלִבְרַּכת  ְמֻיָחד  ֻנָּסח  ִנְקָּבע 
ּוִביֵמי ֶקֶדם ָהָיה ָּכל ֶאָחד ְמָבֵר ַאַחר 
 ְּבַמֲהַל ּלֹו.  ִמּׁשֶ ִאיִׁשי  ְּבֻנָּסח  ְמזֹונֹו 
ָּדִוד,  ְיהֹוֻׁשַע,  מֶֹׁשה,  ִּתְּקנּו  ַהּדֹורֹות 
ֶאת  ַהְּגדֹוָלה  ְּכֶנֶסת  ְוַאְנֵׁשי  ְׁשמֹה 
אֹוְמִרים  ָאנּו  ֶׁשאֹוָתן  ַהְּבָרכֹות  ַאְרַּבע 
ֶׁשּיּוָבא  ְּכִפי  ִּבְזַמָּנּה,  ְּבָרָכה  ָּכל  ַּכּיֹום, 

ְלַהָּלן (ַרְׁשבָּ“א ְּבָרכֹות מח ב).

ְלַכּנֹות  ָאנּו  ֶׁשּנֹוֲהִגים  ִּפי  ַעל  ַאף   ,ָּכ
ִּבְלׁשֹון   – ַהָּמזֹון‘  ’ִּבְרַּכת  ַהְּבָרָכה:  ֶאת 
ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ֻנַּסח  ּכֹוֵלל  ְּבפַֹעל  ָיִחיד, 
ֶׁשאֹוָתן  ְּבָרכֹות  ַאְרַּבע  ֶׁשְּלָפֵנינּו 
ַיְחָּדו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ִקְּבצּו 
ִּכי  ַהּפֹוְסִקים  ָּכְתבּו  עֹוד  ב).  מח  (ְּבָרכֹות 

ָׁשלֹוׁש  ִמּזֹו;  זֹו  ֵאּלּו  ְּבָרכֹות  ֲחלּוקֹות 
ַהָּזן‘,  ’ִּבְרַּכת  ֵמַהּתֹוָרה:  ִחּיּוָבן   – ֵמֶהן 
’ִּבְרַּכת ָהָאֶרץ‘ ּו‘ִבְרַּכת ּבֹוֵנה ְירּוָׁשַלִים‘, 
ְוֵכיָון ֶׁשְּמקֹור ְׁשְׁשָּתן הּוא ֵמַהָּפסּוק: 
ֵהן  ֵּכן  ַעל  ּוֵבַרְכָּת“,  ְוָׂשָבְעָּת  ”ְוָאַכְלָּת 
ֶנְחָׁשבֹות ִּכְבָרָכה ַאַחת (ְלבּוׁש או“ח קפח 
ִמִּדְבֵרי  ִחּיּוָבּה   – ַהּנֹוֶסֶפת  ַהְּבָרָכה  ו). 
ְוַהֵּמִטיב‘  ’ַהּטֹוב  ִּבְרַּכת  ְוִהיא  ֲחָכִמים, 

(’ֻׁשְלָחן ָערּו‘ או“ח קפח א).

ֵסֶדר ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ִחּבּור 
ַהְּבָרכֹות

ִּבְרכֹות  ַּתָּקַנת  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ֵסֶדר 
ִּבְבָרכֹות  ַהְּגָמָרא  ְּבִדְבֵרי  הּוָבא  ַהָּמזֹון 

(מח ב) ְּבָלׁשֹון זֹו:

”ָאַמר ַרב ַנְחָמן: מֶֹׁשה ִּתֵּקן ְלִיְׂשָרֵאל 
ָמן.  ָלֶהם  ֶׁשָּיַרד  ְּבָׁשָעה  ַהָּזן  ִּבְרַּכת 
ֵּכיָון  ָהָאֶרץ  ִּבְרַּכת  ָלֶהם  ִּתֵּקן  ְיהֹוֻׁשַע 
ִּתְּקנּו  ּוְׁשמֹה  ָּדִוד  ָלָאֶרץ.  ֶׁשִּנְכְנסּו 
’ּבֹוֵנה ְירּוָׁשַלִים‘; ָּדִוד ִּתֵּקן ’ַעל ִיְׂשָרֵאל 
ּוְׁשמֹה   ,‘ִעיֶר ְירּוָׁשַלִים  ְוַעל   ַעֶּמ
ְוַהָּקדֹוׁש‘.  ַהָּגדֹול  ַהַּבִית  ’ַעל  ִּתֵּקן 
’ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב‘ – ְּבַיְבֶנה ִּתְּקנּוָה, ְּכֶנֶגד 
אֹותֹו  ַמָּתָנא:  ַרב  ְּדָאַמר  ֵּביָתר.  ֲהרּוֵגי 
ִלְקבּוָרה  ֵּביָתר  ֲהרּוֵגי  ֶׁשִּנְּתנּו  ַהּיֹום 
’ַהּטֹוב‘  ְוַהֵּמִטיב,  ַהּטֹוב  ְּבַיְבֶנה  ִּתְּקנּו 
ֶׁשִּנְּתנּו   – ְו‘ַהֵּמִטיב‘  ִהְסִריחּו,  ֶׁשֹּלא   –
ִלְקבּוָרה. ָּתנּו ַרָּבָנן, ֵסֶדר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון 
ָּכ ִהיא: ְּבָרָכה ִראׁשֹוָנה – ִּבְרַּכת ַהָּזן, 
ְׁשִנָּיה – ִּבְרַּכת ָהָאֶרץ, ְׁשִליִׁשית – ּבֹוֵנה 
ְירּוָׁשַלִים, ְרִביִעית – ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב“.

ְׁשלֹוׁש  ָּכל  ִּכי  ָלַדַעת,  ֵיׁש  ָאְמָנם 
ִמְּלׁשֹון  ִנְלָמדֹות  ָהִראׁשֹונֹות  ַהְּבָרכֹות 
ַהָּפסּוק, ּוְבַוַּדאי ָנֲהגּו ְלָבְרָכן ַאף ִלְפֵני 
ַהֻּנָּסח ֶׁשִחְּברּו ָלֶהן ָּדִוד, ְׁשמֹה ְוֶיֶתר 
ַאֵחר  ֶׁשֻּנָּסח  ֶאָּלא  ַהְּבָרכֹות.  ְמַסְּדֵרי 
ָהָיה ְּבָיָדם, ּוְבֶמֶׁש ַהּדֹורֹות ִהְרִחיבּוהּו 
ְלִפי ָהִעְנָין. ּוְכמֹו ֵכן ַאף ַהֻּנָּסח ַהָּמצּוי 
ְּבָיֵדינּו ַּכּיֹום, ֵאינֹו אֹותֹו ַהֻּנָּסח ֶׁשִּתְּקנּו 
ַהַּקְדמֹוִנים ֶאת ַהְּבָרכֹות, ּוְכִפי ֶׁשּכֹוֵתב 

ַהּטּור (או“ח קפח):

אֹוָתם  ֵּבְרכּו  ֶׁשֹּלא  ְלֵמיְמָרא  ”ְוא 
ָּדֵרישׁ  ְּדָהא  ּוְׁשמֹה,  ָּדִוד  ֶׁשָּבא  ַעד 
ִּתְּקנּו  ֵהם  ֶאָּלא  ִמְקָרא.  ּכּוְּלהוּ  ְלהּו 
טֹוָבה  ֶׁשִּנְתַוֵּסף  ָמה  ְלִפי  ַהַּמְטֵּבַע 
ּוִבְנַין  ַהִּכּבּוׁש  קֶֹדם  ְּדַוַּדאי  ְלִיְׂשָרֵאל. 
ַהִּכּבּוׁש  ַאַחר  ְּכמֹו  ָאְמרּו  א  ָהָאֶרץ 
ְוַהִּבְנָין, ְּכמֹו ֶׁשֵאין ָאנּו אֹוְמִרים ַמְטֵּבַע 
ֶׁשָּטְבעּו ָּדִוד ּוְׁשמֹה, ֶׁשָאנּו ְמַבְּקִׁשים 
ְלַהֲחִזיר ַהַּמְלכּות ְוִלְבנֹות ַהַּבִית, ְוֵהם 
ָהיּו ְמַבְּקִׁשים ְלַהְמִׁשי ַׁשְלַות ָהָאֶרץ 

ְוַהַּמְלכּות ְוַהַּבִית“.

ְרָמִזים ְלֵסֶדר ִּבְרכֹות ַהָּמזֹון
ְלַאְרַּבע   ֶסֶמ ָמְצאּו  ְרׁשּומֹות  ּדֹוְרֵׁשי 
ַיֲעקֹב  ִּבְרַּכת  ִמְּלׁשֹון  ַהָּמזֹון  ִּבְרכֹות 
ָׁשַדִים  ”ִּבְרכֹת  כה):  מט  (ְּבֵראִׁשית  ְלָבָניו 
ִּבְרכֹות  ֵאּלּו   – ’ָׁשַדִי“ם‘  ָוָרַחם“; 
ְיהֹוֻׁשַע,  ָּדִוד,  ’ְׁשמֹה,  ֶׁשִּתְּקנּו  ַהָּמזֹון 
ֵּתבֹות  ָרָמ“ח  ֵאּלּו   – ’ָוָרַח“ם‘  ֹמֶׁשה‘, 
ַהָּמזֹון  ֶׁשִּמִּבְרכֹות  ְׁשַמע.  ֶׁשִּבְקִריַאת 
ִיְׂשָרֵאל  יֹוְנִקים  ְּכֶאָחד  ְׁשַמע  ּוְקִריַאת 
ָּבעֹוָלם  ָלֶהם  ַהָּנתּון  ַפע  ַהּׁשֶ ָּכל  ֶאת 

ַהֶּזה (’ֶּבן ְיהֹוָיָדע‘ ְּבָרכֹות ָׁשם).

ַהָּמזֹון  ִּבְרכֹות  ִלְׁשלֹוׁש  נֹוָסף  ֶרֶמז 
ַחִּיים  ַרִּבי  ָלַמד  ִמְּדאֹוָרְיָתא  ֶׁשִחּיּוָבן 
ֵמַהָּכתּוב  ִמְּפָראג  ַהַּמֲהָר“ל  ֲאִחי 
ְלָחן (ְׁשמֹות כה כד): ”ְוִצִּפיָת  ֶׁשֶּנֱאָמר ַּבּׁשֻ
אֹתֹו ָזָהב ָטהֹור“; ’ָזָה“ב‘ ָראֵׁשי ֵּתבֹות: 
’ָזן, ָהָאֶרץ, ּבֹוֵנה‘ (’ִאֶּגֶרת ַהִּטּיּול‘ ֵחֶלק ָהֶרֶמז 

אֹות ז).

ַה‘ַּמֵּטה  ְוָכַתב  הֹוִסיף  ֵּפרּוט  ְּבֶיֶתר 
ִּתְרֶצה  ”ִאם  שנא):  ָהֲעבֹוָדה  (ַעּמּוד  מֶֹׁשה‘ 
ְּכָאָדם  ְלָעְׁשְרָך  ְׁשִמיָרה  ַלֲעׂשֹות 
ְלִהְׁשַּתֵּמר  ְלָדָבר  ִצּפּוי  ֶׁשעֹוֶׂשה 
ִמִּקְלקּול ְוֶהְפֵסד, ָאז ’ְוִצִּפיָת אֹתֹו ָזָהב 
ָטהֹור‘. ָרָצה לֹוַמר ִהָּזֵהר ִּבְבָרכֹות, ְוֵהן 
ְוִיְתַרֶּבה   ְּבָיְד ֶׁשִּיְתַקֵּים  ַהִּצּפּוי  ֵהָּמה 
’ְוִצִּפיָת  ְוֶזהּו  ַההּוא.  ָהעֶֹׁשר   ְוִיְתָּבֵר
אֹתֹו ָזָהב ָטהֹור‘, ֶרֶמז ְלג‘ ְּבָרכֹות ֶׁשל 

ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמן ַהּתֹוָרה ָזָה“ב...“ 

עֹוד ָּכַתב ַה‘ּתֹוְספֹות יֹום טֹוב‘ (ָאבֹות ג 
ג), ִּכי ְׁשלֹוׁש ַהְּבָרכֹות ָהִראׁשֹונֹות ִהָּנן 
ְּכֶנֶגד ּתֹוָרה, ְנִביִאים ּוְכתּוִבים; ַהְּבָרָכה 
ֶׁשהּוא  מֶֹׁשה,  ִּתְּקָנּה  ָהִראׁשֹוָנה 
ִּתֵּקן  ִנָּיה  ַהּׁשְ ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ֶׁשָּכַתב 
ְיהֹוֻׁשַע, ֶׁשִּסְפרֹו הּוא ָהִראׁשֹון ְּבִסְפֵרי 
ָּדִוד  ְּכָתבּוָה   – ִליִׁשית  ְוַהּׁשְ ַהְּנִביִאים, 
ּוִמְׁשֵלי,  ְּתִהִּלים  ֶׁשִּסְפֵריֶהם,  ּוְׁשמֹה, 

ּפֹוְתִחים ֶאת ֵסֶדר ַה‘ְּכתּוִבים‘.

עֹוד ָאַמר ַה‘ַּדֶּמֶׂשק ֱאִליֶעֶזר‘ ִמּוִיזְ‘ִניץ 
ַהְּבָרכֹות  ְׁשלֹוׁש  ִּכי  סו),  עמ‘  (ִּתְנָיָנא, 

ְּכֶנֶגד  ִנְתְקנּו  ִמְּדאֹוָרְיָתא  ֶׁשִחּיּוָבן 
ַאְבָרָהם  ְּכֶנֶגד  ’ַהָּזן‘  ָהָאבֹות:  ְׁשֶׁשת 
ַעל  אֹוְרִחים  ּוְמַפְרֵנס  ָזן  ֶׁשָהָיה  ָאִבינּו 
ָאִבינּו  ִיְצָחק  ְּכֶנֶגד  ’ָהָאֶרץ‘  ֻׁשְלָחנֹו, 
”ַוִּיְזַרע  יב):  כו  (ְּבֵראִׁשית  ֶנֱאָמר  ֶׁשָעָליו 
ְּכֶנֶגד  ְירּוָׁשַלִים‘  ’ּבֹוֵנה  ָּבָאֶרץ“,  ִיְצָחק 
יח):  לג  (ָׁשם  ֶנֱאָמר  ֶׁשָעָליו  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב 
”ַוָּיבֹא ַיֲעקֹב ָׁשֵלם“, ְוֵכן ָאנּו חֹוְתִמים 
ְירּוָׁשַלִים‘,  ְּבַרֲחָמיו  ְּב‘בֹוֵנה  אֹוָתּה 
ִמַּדת  ִהיא  ֶׁשִּמָּדתֹו  ַיֲעקֹב  ְּכֶנֶגד 
ְוַהֵּמִטיב‘  ’ַהּטֹוב  ּוִבְרַּכת  ָהַרֲחִמים. 
ָּדִוד  ְּכֶנֶגד  ִנְתְקָנה  ִמְּדַרָּבָנן,  ֶׁשִחּיּוָבּה 
א‘  (ְׁשמּוֵאל  רִֹאי“  ”טֹוב  ֶׁשִּנְקָרא   ַהֶּמֶל

טז יב). 

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַהֶּכֶלב ָׂשַרד ַעד ְלִמּלּוי ְׁשִליחּותֹו

ע טטּתַ בּבָָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ׂשרד לב

ססִספּפוּורר ם

זֹון ְרכֹות ַהּמָ זֹון – ֵסֶדר ּבִ 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


