
ֵצא ת ַוּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתִפַּלת ַהֶּדֶרְך ַלָּלן ַּבֶּדֶרְך
"ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶלְך ָחָרָנה: ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום ַוָּיֶלן ָׁשם 

ִּכי ָבא ַהֶּׁשֶמׁש" )כח י-יא(

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך רּוִּביְנְׁשֵטיין ַרָּבּה ֶׁשל ַראחֹוב:

ַּב’ֻּׁשְלָחן ָערּוְך’ )או”ח קי ה( ִנְפָסק ִּכי ַעל ַהּיֹוֵצא ְלֶדֶרְך ֲאֻרָּכה 
ֶאת  ֵמָחָדׁש  ֹּבֶקר  ְּבָכל  ְלִהְתַּפֵּלל   – ָיִמים  ַּכָּמה  ַהִּנְמֶׁשֶכת 
ְוֹלא  ַּבַּלְיָלה  ֶׁשָּלן  ּוִבְתַנאי  ּוְבַמְלכּות,  ְּבֵׁשם  ַהֶּדֶרְך’  ‘ְּתִפַּלת 
ִהְמִׁשיְך ְּבַדְרּכֹו. ַאְך ִאם ִהְמִׁשיְך ְּבַדְרּכֹו ְּבֶמֶׁשְך ַהַּלְיָלה, ֹלא 

ְיָבְרֶכָּנה ַּבֹּבֶקר ְּבֵׁשם ּוְבַמְלכּות.

ֶרֶמז ַלֲהָלָכה זֹו נּוַכל ִלְמֹצא ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: ְּבָׁשָעה ֶׁשָּיָצא 
ּוְבָכל  ַהֶּדֶרְך,  ְּתִפַּלת  ִהְתַּפֵּלל  ְּבַוַּדאי  ֶׁשַבע  ִמְּבֵאר  ַיֲעֹקב 
)ַרִׁש”י([  ְּתִפָּלה  ]ְלׁשֹון  ַּבָּמקֹום”  “ַוִּיְפַּגע  ַּבֶּדֶרְך:  ְּבעֹודֹו  ֹזאת 
ֶלן ָׁשם” –  – ָׁשב ְוִהְתַּפֵּלל ְּתִפַּלת ַהֶּדֶרְך, ּוַמּדּוַע? ִמְּפֵני ֶׁש”ַוַיָּ

ַּבַּלְיָלה, ּוִמָּכאן ְרָאָיה ִלְדָבָריו ֶׁשל ַה’ֻּׁשְלָחן ָערּוְך’.
‘ִּביַנת ֱאִליֶמֶלְך’

ַיֲעֹקב ִּבֵּקׁש ְלַיֵחד ְנִסיָעה ִלְתִפָּלתֹו
"ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום" )כח יא(

ַעל  ָעַבְרִּתי  ‘ֶאְפָׁשר  ָאַמר:  ְלָחָרן  ]ְּכֶׁשִהִּגיַע[  ָמָטא  “ִּכי 
ְיִהיב  ַּכד  ִהְתַּפַּלְלִּתי?’  ֹלא  ַוֲאִני  ֲאבֹוַתי,  ֶׁשִהְתַּפְּללּו  ָמקֹום 
ַּדְעֵּתיּה ְלֵמיָהָדר ]ְּכֶׁשָּנַתן ַּדְעּתֹו ַלֲחֹזר[ ָקְפָצה ֵליּה ַאְרָעא 

]ִהְתַקְּצָרה לֹו ַהֶּדֶרְך[, ִמָּיד – ‘ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום’” )ֻחִּלין צא ב(.

ֵיׁש ְלָהִבין: ִמְּפֵני ָמה ֹלא ָנַתן ַיֲעֹקב ַּדְעּתֹו ַלֲעֹמד ּוְלִהְתַּפֵּלל 
ִהְתַּפְּללּו  ֶׁשּבֹו  ַּבָּמקֹום  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבַּפַעם  ְּכֶׁשָעַבר  ִמָּיד 

ֲאבֹוָתיו ְוִהְמִּתין ַעד ׁשּובֹו ֵמָחָרן?

ֵּפֵרׁש ַּבַעל ַה’ִחּדּוֵׁשי ָהִרי”מ’:

ֲהִליָכתֹו  ְּכֵדי  ַאַּגב – ּתֹוְך  ִּכְבֶדֶרְך  ְלִהְתַּפֵּלל  ָרָצה  ַיֲעֹקב ֹלא 
ְלָחָרן, ְלִפיָכְך ַרק ְלַאַחר ֶׁשָּׁשב ֵמָחָרן, ִיֵחד ְנִסיָעה ְמֻיֶחֶדת 

ֶאל ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ִהְתַּפְּללּו ֲאבֹוָתיו ְּכֵדי ָלֵׂשאת ָׁשם ְּתִפָּלה.

‘ִלּקּוֵטי ָהִרי”מ’ 

ַיֲעֹקב ִּבֵּקׁש ֵלָהנֹות ֵמַהֶּלֶחם ּוֵמַהְּבָגִדים
"ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלֹּבׁש" )כח כ(

ִלְלֹּבׁש”,  ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד  ַיֲעֹקב ְלָפֵרט: “ֶלֶחם  ְלֵׁשם ָמה ֻהְצַרְך 
ְוִכי ֵיׁש ּתֹוֶעֶלת ַאֶחֶרת ְלֶלֶחם אֹו ְלֶבֶגד?

ֵּבֵאר ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַהֹּכֵהן ִמְּצַפת: ַקָּיִמים ֲאָנִׁשים ַרִּבים ֲאֶׁשר 
ֵיׁש ִּבְרׁשּוָתם ֶלֶחם ְּבֶׁשַפע אּוָלם ֵאין ִּביָכְלָּתם ֵלָהנֹות ִמֶּמּנּו, 
ִמְּפַאת ַמֲחָלה אֹו ְּבָעָיה ּגּוָפִנית ַהּמֹוַנַעת ֵמֶהם ַלֲעׂשֹות ֹזאת. 
ְלִפיָכְך ֵּפֵרט ַיֲעֹקב ְּדָבָריו ּוִבֵּקׁש: “ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלֹּבׁש” 
ִיֵּתן לֹו ַּגם ְּבִריאּות  – ֶׁשִּמְּלַבד ֶׁשְּיַזֵּכהּו ה’ ְּבָמזֹון ּוִבְבָגִדים, 
ָוֹכַח ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ֶלֱאֹכל ֵמַהֶּלֶחם, ְוַאף ָלֵצאת ֵמַהַּבִית ּוְלַהֵּלְך 
ֵהם  ִיְהיּו  ֹלא  ְוָכְך  ִּבְבָגִדים,  ָלבּוׁש  ְּכֶׁשהּוא  ַהְּבִרּיֹות  ֵּבין 

ֻמָּנִחים ְּבֵביתֹו ְלִחָּנם.

ְּבֹאֶפן ַאֵחר ֵּפֵרׁש ַרִּבי ֵמִאיר ְיִחיֵאל ַׁשִּפיָרא ִמְּבַלְנּדוֹ ב: 

ֶׁשֵּיׁש  ֵאּלּו  ַאף  ָּבעֹוָלם,  ׁשֹוְלִטים  ְוַהַּמְחסֹור  ָהָרָעב  ַּכֲאֶׁשר 
ַמְחסֹוָרם  ֵּדי  ֶלֱאֹכל  ְּבנֹוַח  ָחִׁשים  ֵאיָנם  ָצְרָּכם  ָּכל  ָלֶהם 
ְוִלְלֹּבׁש ַמְלּבּוֵׁשי ָּכבֹוד, ַּבֲחָׁשָׁשם ִמַּמָּבֵטי ִקְנָאה ְוָצרּות ַעִין 
ֶׁשִּיָּׁשְלחּו ְלֶעְבָרם ְּכַמְדְקרֹות ֶחֶרב. ְלִפיָכְך ִּבֵּקׁש ַיֲעֹקב: ֵּתן 
ָנא ְלָכל ְּבִרּיֹוֶתיָך ֶלֶחם ּוָמזֹון ֵּדי ִסּפּוָקם, ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל ֶלֱאֹכל 

ְוִלְלֹּבׁש ֵמֲאֶׁשר ֶהֱעַנְקָּת ִלי ְּבטּוְבָך ַהָּגדֹול.
‘ִׂשְפֵתי ֹּכֵהן’; ‘ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב’

ְיִציָאה ִמ’ֵּבית ֵא-ל’ ִּכיִציָאה ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת

"ַוִּיָּׂשא ַיֲעֹקב ַרְגָליו ַוֵּיֶלְך ַאְרָצה ְבֵני ֶקֶדם" )כט א(

ָנָׂשא  טֹוָבה...  ְּבׂשֹוָרה  ִמֶּׁשִּנְתַּבֵּׂשר   – ַרְגָליו’  ַיֲעֹקב  “’ַוִּיָּׂשא 
ִלּבֹו ֶאת ַרְגָליו ְוַנֲעֶׂשה ַקל ָלֶלֶכת” )ַרִׁש”י(.

ְּבֵתאּור ְיִציַאת ַיֲעֹקב ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְלָחָרן )ְלֵעיל כח י( ֶנֱאָמר 
ָחָרָנה”.  ַוֵּיֶלְך  ָׁשַבע  ִמְּבֵאר  ַיֲעֹקב  “ַוֵּיֵצא  ְּפׁשּוָטה:  ְּבָלׁשֹון 
ָלֶלֶכת  ְלֶפַתע  ֵהֵחל  ֵא-ל  ְּבֵבית  ֶׁשָּלן  ְלַאַחר  ַעָּתה,  ַמּדּוַע 

ִּבְזִריזּות, ַּכָּכתּוב: “ַוִּיָּׂשא ַיֲעֹקב ַרְגָליו ַוֵּיֶלְך”?

ֵּפֵרׁש ַה’ֲחַתם סֹוֵפר’:

ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות )ו ב( הֹורּו ֲחָכִמים ִּכי “ַהּיֹוֵצא ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת 
ֵיָרֶאה ִּכְבָיכֹול  ַיְפִסיַע ְּפִסיָעה ַּגָּסה”, ְוֹזאת ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  – ַאל 
ְואּוָלם  ָׁשם(.  ַרִׁש”י  )ְרֵאה  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ַהְּׁשִהָּיה  ָעָליו  ְּכֵבָדה 
ָּפַסק ַה’ָּמֵגן ַאְבָרָהם’ )או”ח צ כו( ֶׁשִאם יֹוֵצא ַעל ְמַנת ַלֲחֹזר, 
ְלֵבית  ִּבְמִהירּות  ֶׁשָּיׁשּוב  ְּכֵדי  ָלרּוץ  ָעָליו  ִמְצָוה  ַאְדַרָּבה, 

ַהְּכֶנֶסת.

ְלָחָרן  ִיְׂשָרֵאל  ֵמֶאֶרץ  ַיֲעֹקב  ְּבֵצאת  ִּכי  לֹוַמר,  ֵיׁש  ֶזה  ְלִפי 
ִמֵּבית  ְּכ’יֹוֵצא  ִּדינֹו  ָהָיה  ֵאֶליָה,  ָיׁשּוב  ִאם  ֶׁשָּיַדע  ִמְּבִלי 
ַהְּכֶנֶסת’ ּוְלִפיָכְך ָהַלְך ְלִאּטֹו, אּוָלם ִמָּׁשָעה ֶׁשִהְתַּבֵּׂשר ְּבֵבית 
ַנֲעָׂשה  ַהֹּזאת”,  ָהֲאָדָמה  ֶאל  “ַוֲהִׁשֹבִתיָך  טו(:  כח  )ְלֵעיל  ֵא-ל 
ְּכֵדי  ָלרּוץ  ָעָליו  ָהָיה  ָּכְך  ּוִמּׁשּום  ַלֲחֹזר’,  ְמַנת  ַעל  ְּכ’יֹוֵצא 

ֶׁשּיּוַכל ָלׁשּוב ִּבְמֵהָרה.

‘ֲחַתם סֹוֵפר’

ְּבָמה ִהְתַיֲחָדה הֹוָדָאָתּה ֶׁשל ֵלָאה?
"ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת ה' ַעל ֵּכן ָקְרָאה ְׁשמֹו ְיהּוָדה" )כט לה(

ְידּוִעים ֵהם ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא )ְּבָרכֹות ז ב(: “ִמּיֹום ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ֶאת עֹוָלמֹו ֹלא ָהָיה ָאָדם ֶׁשהֹוָדה ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא, ַעד ֶׁשָּבאָתה ֵלָאה ְוהֹוָדתֹו, ֶׁשֶּנֱאָמר: ‘ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת 
ַוֲהֹלא  ַלה’,  הֹודּו  ֹלא  ָהָאבֹות  ְוִכי  ַרִּבים:  ָּתְמהּו  ּוְכָבר  ה’’”. 
ָקְרָּבנֹות  ִהְקִריבּו  ְוַאף  ַלה’  ְמֹפָרִׁשים ֵהם ֶׁשהֹודּו  ִמְקָראֹות 

ַעל טֹובֹות ֶׁשַּנֲעׂשּו ִעָּמם?

ַּכָּמה ֵּבאּוִרים ֶנֶאְמרּו ַעל ֻקְׁשָיה ֹזאת:

א. ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ֶהֶלר ַּבַעל ‘ִטיב ִּגִּטין’ ֵּבֵאר:

ְּבִצְדַקת  ָאָדם  – הֹוָדַאת  ַּגם  ִהיא  ‘הֹוָדָאה’  ְלׁשֹון  ַמְׁשָמעּות 
ֵלָאה  ַאף  ְוִהֵּנה,  ָעָליו.  ָחַלק  ֶׁשִּבְתִחָּלה  ְלַאַחר  זּוָלתֹו, 
ַאְך  ‘ְׂשנּוָאה’,  ֱהיֹוָתּה  ֻעְבַּדת  ֶאת  ִּבְתִחָּלה  ָּכֲאָבה  ְּבַוַּדאי 
טֹוָבה,  ָלּה  ָצְמָחה  ָּכְך  ִמּתֹוְך  ֶׁשַּדְוָקא  ְלַבּסֹוף  ִמֶׁשּּנֹוְכָחה 
ְּכֶׁשָּזְכָתה ְלַהֲעִמיד ְׁשָבִטים ְּבִיְׂשָרֵאל יֹוֵתר ֵמַהֵחֶלק ֶׁשּנֹוָעד 
ָה’ָרָעה’  ִּכי  ְּבִלָּבּה  ִהְסִּכיָמה  לא(,  כט  זּוְטָרָתא  ְּפִסיְקָתא  )ְרֵאה  ָלּה 
ֶזה  ּוְלִפי  ַלה’.  הֹוְדָתה  ָּכְך  ּוִמּתֹוְך  ְל’טֹוָבה’  ַּבֲעבּוָרּה  ָהְיָתה 
ַהּבֹוֵרא  ֶאת  ָהָאבֹות  ְוִׁשְּבחּו  ִהְּללּו  ְּבַוַּדאי  ִּכי  ֶׁשַאף  מּוָבן 

ִּבְתִפּלֹוֵתיֶהם, ְּב’הֹוָדָאה ַעל ָהָרָעה’ ָהְיָתה ֵלָאה ָהִראׁשֹוָנה.

ב. ַה’ְּכָתב סֹוֵפר’ ֵּפֵרׁש:

ִזְבֵחי ּתֹוָדה, ַאְך ָעׂשּו  ְוָזְבחּו  ְּבַוַּדאי הֹודּו ַלה’  ַאף ֲאבֹוֵתינּו 
ַהֶּטַבע.  ְּכֶדֶרְך  ֶׁשֹּלא  ִנִּסים  ִעָּמם  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ְלַאַחר  ַרק  ֹזאת 
ֶׁשָעָׂשה  טֹוָבה  ַעל  ֶׁשהֹוְדָתה  ָהִראׁשֹוָנה  ָהְיָתה  ֵלָאה  ְוִאּלּו 

ִעָּמּה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבֶדֶרְך ַהֶּטַבע – ֵלַדת ַהָּבִנים.

ג. ַּב’ַּפְרֵּדס יֹוֵסף’ ֵּבֵאר:

“ַּבֲעָׂשָרה  א(:  קיז  )ְּפָסִחים  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ְּפָסִחים  ְּבַמֶּסֶכת 
ִמֻּכָּלן  ָּגדֹול  ְּתִהִּלים...,  ֵסֶפר  ֶנֱאָמר  ֶׁשַבח  ֶׁשל  ַמֲאָמרֹות 
ֵלָאה  ַאף  ַאַחת”.  ְּבַבת  ָוֶׁשַבח  ֵׁשם  ֶׁשּכֹוֵלל  ‘ַהְללּוָי-ּה’ 
‘ֵׁשם  ְּבהֹוָדָאָתּה  ֶׁשִּבְּטָאה  ְּבָכְך  ָלּה  ֵמַהּקֹוְדִמים  ִהְתַיֲחָדה 
ַהּכֹוֵלל  ‘ְיהּוָדה’  ַּבֵּׁשם  ִלְבָנּה  ְּכֶׁשָּקְרָאה  ַאַחת,  ְּבַבת  ָוֶׁשַבח’ 
הֹוָדָאה  ְמַבֵּטאת  ַמהּותֹו  ְוָכל  ֲהָוָי”ה,  אֹוִתּיֹות  ֶאת  ְּבתֹוכֹו 

ָוֶׁשַבח.

‘ִחּדּוֵׁשי ְּגאֹוִנים’ ַּדף ג’; ‘ְּכַתב סֹוֵפר’; ‘ַּפְרֵּדס יֹוֵסף’

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים

ַיֲעֹקב ִּגָּלה ְליֹוֵסף ֶאת סֹוד ָהָאֵמן
"ַעָּתה קּום ֵצא ִמן ָהָאֶרץ ַהֹּזאת" )לא יג(

זֹוִהי ְלׁשֹון ַה’ְּמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות’ )פר’ ַוֵּיֶׁשב(:

“יֹוֵסף הּוא ׁשֹוֵמר ַהַּׁשַער, ְוַהְּׁשָעִרים ִנְפָּתִחים ִּבְזכּות 
ֲעִנַּית ‘ָאֵמן’, ְּכמֹו ֶׁשָּלְמדּו ֲחָז”ל )ַׁשָּבת קיט ב( ֵמַהָּכתּוב 
ֹׁשֵמר  ַצִּדיק  גֹוי  ְוָיֹבא  ְׁשָעִרים  ‘ִּפְתחּו  ב(:  כו  )ְיַׁשְעָיה 

ֱאֻמִנים’”.

ַיֲעֹקב ָהָיה ֶּבן צ”א ְּכִמְנַין ָאֵמ”ן ְּכֶׁשָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא: “קּום ֵצא ִמן ָהָאֶרץ ַהֹּזאת”, ְוָאז ָיְלָדה לֹו 

ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף, ְוַיֲעֹקב ִּגָּלה לֹו סֹוד ָאֵמ”ן...”.

253 תשע"ט

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ָרָשהׁ ּפָ ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים

ֵעֶדן’,  ן  ּגַ ֲעֵרי  ׁשַ לֹו  ּפֹוְתִחין  ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ל  ‘ּכָ ב(:  קיט  ת  ּבָ )ׁשַ “ָאְמרּו 
ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ה  ָ ִאּשׁ ִיּלֹוד  ֵרי  ַאׁשְ ְליֹוְצֵרנּו.  ה  ַנַחת רּוַח עֹוׂשֶ ה  ּמָ ּכַ ָנִבין  ָכר  ַהּשָׂ ּוִמּתֹוְך 
ִלְמסֹר  ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ָלִאיׁש  ְוָראּוי  ה,  ִמזֶּ דֹול  ּגָ ָכר  ׂשָ ֵאין לֹו  ְליֹוְצרֹו,  ַנַחת  ַלֲעׂשֹות 

ַנְפׁשֹו ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרֹו”.
ֶלא יֹוֵעץ’[ נו א ‘ֶחֶסד ַלֲאָלִפים’ ]ְלַבַעל ‘ּפֶ
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ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ְצַפת, ּוְׁשמֹו  ָּבִעיר  ַחי  ְוָחִסיד  ַצִּדיק  ִאיׁש 
ְיֵרא  ְיהּוִדי  ָהָיה  ֶזה  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ָזָצ"ל.  ְּברּוִכים  ַהֵּלִוי 
ֹּכחֹו  ֹּכחֹו.  ְּבָכל  ה'  ֶאת  ָעַבד  ִמְּנעּוָריו  ֲאֶׁשר  ָׁשַמִים 
ֶׁשָּכַאב  ְּכִמי  נֹוַדע  ִּבְמֻיָחד  אּוָלם  ָּגדֹול,  ָהָיה  ַּבַּקָּבָלה 

ִּבְמֹאד ֶאת ַצַער ַהְּׁשִכיָנה ַהִּנְמֵצאת ַּבָּגלּות.

ָסמּוְך  ַלְיָלה  ְּבָכל  ִמְתעֹוֵרר  ָהָיה  ַרּבֹות  ָׁשִנים  ְּבֶמֶׁשְך 
יֹוֵצא  ַאַחר  ִמִּמָּטתֹו.  ְויֹוֵרד  ַּכֲאִרי  ִמְתַּגֵּבר  ַלֲחצֹות, 
ְלִסיבּוב ֵּבין ִסְמְטאֹות ָהִעיר ְצַפת, ַמִּקיׁש ַעל ַחּלֹונֹות 
‘ִּתּקּון  ַלֲאִמיַרת  ָלקּום  יֹוְׁשֵביֶהם  ֶאת  ּוְמעֹוֵרר  ַהָּבִּתים 

ֲחצֹות’ ּוְלִהְתַּפֵּלל ְלאּוְקָמא ְׁשִכיְנָתא ֵמַעְפָרא.

ִּבְפִריׁשּות  ִהְתַנֲהלּו  ַהַּגְׁשִמִּיים  ֶׁשַחָּייו  ַאְבָרָהם  ַרִּבי 
ַּבֲעבֹוָדתֹו  ַמֲאָמץ  ְוָכל  ַהְׁשָקָעה  ָּכל  ָחַסְך  ֹלא  ּוְבֹדַחק, 
ָנָׂשא  ְמֹצא  ֵעת  ְּבָכל  ַהְּגֻאָּלה.  ְלֵקרּוב  ּוִבְפֻעּלֹוָתיו 
ַלֲעֹסק  ַהחֹוָבה  אֹודֹות  ַעל  ָהַרִּבים  ֶאת  ְועֹוֵרר  ְּדָרׁשֹות 
ֵּבית  ַעל  ּוְבַצַער  ְּבִקיָנה  ּוְלַהְרּבֹות  ַהְּגֻאָּלה  ְּבֵקרּוב 
ַהְּקדֹוָׁשה  ַהְּׁשִכיָנה  ְוַעל  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו,  ֶׁשָחַרב  ַהִּמְקָּדׁש 
ֶׁשָּגְלָתה ִמְּמקֹוָמּה. ְוַכֲאֶׁשר ָהָיה ְמַדֵּבר ַעל ָּכְך ָהיּו ֵעיָניו 

ִמְצַטֲעפֹות ִּבְדָמעֹות, ְוַצַער ָעֹמק ִנַּכר ַעל ָּפָניו.

ֹּכה ַרָּבה ָהְיָתה ִהְתַעְּסקּותֹו ְּבִעְנָיִנים ֵאּלּו, ַעד ֶׁשֵהִעיד 
ִּגְלּגּול  ִהָּנּה  ִנְׁשָמתֹו  ִּכי  ַהָּקדֹוׁש  ָהֲאִר”י  ַרֵּבנּו  ָעָליו 

ִמִּנְׁשַמת ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא.

ֲחֵבָריו  ְלִמְׁשָּכב.  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ָנַפל  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד 
ַלֲאִמיַרת  ִּבְזכּותֹו  ְלִהְתעֹוֵרר  ָהיּו  ֶׁשְרִגיִלים  ּוַמִּכיָריו 

ִּתּקּון ֲחצֹות ִהְתַּפְּלאּו ַּכֲאֶׁשר ְלֶפַתע ָחַדל ְלָהִעיָרם.

ִלְדֹרׁש  ְּכֵדי  ְלֵביתֹו  ָלֶגֶׁשת  ֶׁשֶהֱחִליט  ֵמֲחֵבָריו  ֶאָחד 
ְּכֶׁשְּנִׁשיָמתֹו  ְּבִמָּטתֹו  ׁשֹוֵכב  ְלמֹוְצאֹו  ֻהְפַּתע  ִּבְׁשלֹומֹו, 
ֵהִחיׁש  הּוא  ְמֵהָרה  ַעד  ִּבְכֵאִבים.  ִמְתַיֵּסר  ְוהּוא  ְּכֵבָדה 
ְוַאַחר  ְּבִעּיּון  ְּבָדקֹו  ַהָּלה  ַהְּמחֹוִזי.  ָהרֹוֵפא  ֶאת  ְלֵביתֹו 
ָחְליֹו,  ִסַּבת  ֶאת  מֹוֵצא  “ֵאיִני  ֲחמּוָרה:  ַּבֲאֶרֶׁשת  ָאַמר 
אּוָלם ּדֹוֶמה ִּכי ַמָּצבֹו ִמַּדְרֵּדר ֵמֶרַגע ְלֶרַגע, ְוִכי ִאם ֹלא 

ְיֻטַּפל ַיִּגיַע ִּבְמִהירּות ַעד ַׁשֲעֵרי ָמֶות”.

ַרִּבי  ֶׁשל  ִמָּטתֹו  ֶאל  ֻהְזֲעקּו  ְוטֹוִבים  נֹוָסִפים  רֹוְפִאים 
ָמזֹור  ִלְמֹצא  ִהְצִליחּו  ֹלא  ֵהם  ַּגם  אּוָלם  ַאְבָרָהם, 
ָהְלָכה  ּוְנִׁשיָמתֹו  ְוֶנְחַלׁש,  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ָהַלְך  ְלַמֲחָלתֹו. 
ֵּביתֹו  ּוְבֵני  ְּבׂשֹוָרה,  ָהְיָתה  ֹלא  ָהרֹוְפִאים  ְּבִפי  ְוָכְבָדה. 
ּוְמֹקָרָביו ְּכָבר ֵהִכינּו ַעְצָמם ַלָּגרּוַע ִמֹּכל. ּדֹוֶמה ָהָיה ִּכי 
ַאף ַרִּבי ַאְבָרָהם ַעְצמֹו ְּכָבר ֵהֵחל ְלִהְתּכֹוֵנן ַלּיֹום ֶׁשּבֹו 

ָיִׁשיב ֶאת ִנְׁשָמתֹו ְליֹוְצָרּה.

ַהְּׁשמּוָעה ַעל אֹודֹות ַמֲחָלתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַאְבָרָהם ִהִּגיָעה 
ַאף ְלָאְזָניו ֶׁשל ַרֵּבנּו ָהֲאִר”י ַהָּקדֹוׁש ֲאֶׁשר ָחׁש ְלַבְּקרֹו. 
ְּבֹקִׁשי ַרב ִהְצִליַח ַרִּבי ַאְבָרָהם ְלִהְתַיֵּׁשב ַעל ִמָּטתֹו ְּכֵדי 
ִמַּטת  ְלַיד  ָהֲאִר”י  ִהְתַיֵּׁשב  ַהָּדגּול.  אֹוְרחֹו  ֶאת  ְלַכֵּבד 

ַהחֹוֶלה ּוָפַתח ִּבְדָבָריו:

“ַּדע ְלָך ַרִּבי ַאְבָרָהם, ִּכי ְּכָבר ִנְׁשְלמּו ָיֶמיָך, ּוִמַּצד ַהִּדין 
ֶׁשָּזִכיָת  ֵּכיָון  ָאְמָנם,  ִלְחיֹות.  ְזַמן ַרב  ֹלא נֹוַתר ְלָך עֹוד 
ַהְּׁשִכיָנה,  ָּגלּות  ַעל  ְוַהִּמְצַטֲעִרים  ֵמַהְּמעֹוְרִרים  ִלְהיֹות 

ֵיׁש ְלָך ַאְך ְוַרק ִּתְקָוה ַאַחת ְלֵהָרֵפא ְוָלׁשּוב ְלֵאיָתְנָך:

ֵּבית  ְׂשִריד  ֶאל  ִלירּוָׁשַלִים  ַלֲעלֹות  ֹּכַח  ֶּתֱאֹזר  ִאם 
ּוְתִפָּלה  ְּתִחָּנה  ּוְלַהִּפיל ָׁשם  ַהַּמֲעָרִבי  ַהֹּכֶתל  ִמְקָּדֵׁשנּו 
ַהְּׁשִכיָנה,  ְּפֵני  ֶאת  ִלְראֹות  ִּתְזֶּכה  ֲאַזי  ַהֶּנֶפׁש,  ֵמֹעֶמק 
עֹוד  ִלְחיֹות  ְוִתְזֶּכה  ְקרֹוָבה,  ְיׁשּוָעְתָך  ִּכי  ְלָך  ּוֻמְבָטח 

ָׁשִנים ַרּבֹות”.

ִמָּטתֹו  ַעל  מּוָטל  הּוא  ָהָיה  ָׁשָעה  ֶׁשְּבאֹוָתּה  ַאף  ַעל 
ְּבֹחֶסר אֹוִנים ֻמְחָלט, ִּדְבֵרי ָהֲאִר”י ָנְפלּו ַעל ָאְזָניו ֶׁשל 
ָּגַמר  ְּבִלּבֹו  ֲעֵיָפה.  ֶנֶפׁש  ַעל  ָקִרים  ְּכַמִים  ַאְבָרָהם  ַרִּבי 
ְיֵהא  ֲאֶׁשר  ְיֵהא  ָהֲאִר”י,  ֶׁשל  ֲעָצתֹו  ֶאת  ְלַבֵּצַע  ֹאֶמר 

ַהְּמִחיר ֶׁשֵּיָאֵלץ ְלַׁשֵּלם ְלֵׁשם ָּכְך.

ְּבאֹוָתם ָיִמים ֶׁשל ִלְפֵני ֵמאֹות ַּבָּׁשִנים ֹלא ָהָיה ֶזה ָּדָבר 
ֶׁשל ָמה ְּבָכְך. ַהֶּדֶרְך ִמְּצַפת ִלירּוָׁשַלִים ָאְרָכה ְזַמן ַרב, 
ַרִּבים.  ְּבִטְלטּוִלים  ּוְמֻלָּוה  ִמְכׁשֹוִלים  ְרצּוָפה  ְוָהְיָתה 
ַעל  ָהָיה  ַהָּקֶׁשה,  ַמָּצבֹו  ַלְמרֹות  ְּבָׁשלֹום  ְלעֹוְבָרּה  ְּכֵדי 
ַרִּבי ַאְבָרָהם ְלַׁשֵּלם ְסכּום ִּבְלִּתי ְמֻבָּטל ֶׁשָהָיה ְלַמְעָלה 
ָּבַרת  ֵאיָנּה  ַהְּנִסיָעה  ִּכְבָיכֹול  ָהָיה  ִנְרֶאה  ָידֹו.  ֵמַהָּׂשַגת 

ִּבּצּוַע, אּוָלם ַרִּבי ַאְבָרָהם ֹלא ִאֵּבד ִּתְקָוה.

ָיִמים ִמְסָּפר ְלַאַחר ִּבּקּורֹו ֶׁשל ָהֲאִר”י ָחל ְלֶפַתע ִׁשּפּור 
ִקְמָעא  ִהְתַחֵּזק  ּגּופֹו  ַאְבָרָהם.  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּבַמָּצבֹו  ַקל 
ֶאת  ְלַנֵּצל  ִמֵהר  ּוִמֶּׁשָּכְך  ִּבְמַעט,  הּוַקּלּו  ּוְנִׁשימֹוָתיו 

ַהִהְזַּדְּמנּות ְוָלֵצאת ִלירּוָׁשַלִים.

ֶאת  ִלְמֹּכר  ֻהְצַרְך  ַהְּנִסיָעה  הֹוָצאֹות  ֶאת  ְלַמֵּמן  ְּכֵדי 
ַמְרִּבית ִמַּטְלְטֵלי ֵּביתֹו. ְּבֶטֶרם ָיָצא ֶאל ַהֶּדֶרְך ָהֲאֻרָּכה 
ִהְרָּבה  ֶׁשָּבֶהם  ָיִמים  ְׁשלֹוָׁשה  ְלֶמֶׁשְך  ְּבֵביתֹו  ִהְסַּתֵּגר 
ִּבְתִפָּלה ּוְבַתֲחנּוִנים ְלַהְצָלַחת ַהַּמָּסע, ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן 

ָיָצא ֶאל ַהֶּדֶרְך.

ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ַעל  ָהָיה  ְוָקָׁשה  ֲאֻרָּכה  ֶּדֶרְך  ָּכָאמּור, 
ְּבַמֲהַלְך  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ִלירּוָׁשַלִים.  ֶׁשַּיִּגיַע  ַעד  ַלֲעׂשֹות 
ַאְך  ְלַהְמִׁשיְך,  עֹוד  יּוַכל  ֹלא  ִּכי  לֹו  ָהָיה  ִנְדֶמה  ַהֶּדֶרְך 
ֹּכחֹוָתיו  ִּבְׁשֵאִרית  ִהְתַחֵּזק  הּוא  ָהַעָּזה  ֱאמּוָנתֹו  ְּבֹכַח 
ֶׁשל  ִּבְׁשָעֶריָה  ַרְגָליו  ָעְמדּו  ֲאֶׁשר  ַעד  ַּבַּמָּסע,  ְוִהְמִׁשיְך 

ִעיר ַהֹּקֶדׁש ְוַהִּמְקָּדׁש.

ֹלא  ַהָּקֶׁשה,  ַמָּצבֹו  ַלְמרֹות  ַהֹּקֶדׁש,  ְלִעיר  ִמֶּׁשִהִּגיַע 
ִמִּטְלטּוֵלי  ָלנּוַח  יּוַכל  ֶׁשָּבּה  ַאְכַסְנָיה  ַאַחר  ָלתּור  ָּפָנה 
ַהֶּדֶרְך, ֶאָּלא ָּפָנה ִמָּיד ֶאל ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי, ְלַהְׁשָלַמת 

ְׁשִליחּותֹו ַהְּגדֹוָלה.

סֹוף  ַּכֲאֶׁשר  ְמֻאֶחֶרת  ַלְיָלה  ְׁשַעת  ְּכָבר  ָהְיָתה  ַהָּׁשָעה 
ַהֹּכֶתל  ְּבַרֲחַבת  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ֶׁשל  ַרְגָליו  ָּדְרכּו  סֹוף 
ַהַּמֲעָרִבי. ֶנֶפׁש ַחָּיה ֹלא ִנְרֲאָתה ַּבָּמקֹום, ְוַרִּבי ַאְבָרָהם 
הּוא  ּוְלִתְקוֹוָתיו.  ְלַצֲערֹו  ֻּפְרָקן  ָלֵתת  ְלַעְצמֹו  ִהְרָׁשה 
ָּפַרץ ִּבְבִכי ַמר ְוֵהֵחל ִלְׁשֹּפְך ֶאת ְּתִחָּנתֹו ִלְפֵני ה’. ֶמֶׁשְך 
ִּבְבִכּיֹות  ַהָּגדֹול  ַצֲערֹו  ֶאת  ִּתָּנה  הּוא  ֲאֻרּכֹות  ַּדּקֹות 
ָקַרס  ְוהּוא  ֹּכחֹוָתיו,  ָאְפסּו  ֲאֶׁשר  ַעד  ְּכֵאב  ּוִבְזָעקֹות 

ַּתְחָּתיו ְּבֹחֶסר אֹוִנים.

ָהֲעָרֶפל  ִמּתֹוְך  ּוְלֶפַתע,  ִמְתַעְרֶּפֶלת,  ֵהֵחָּלה  ַהָּכָרתֹו 
ְוַהֹחֶׁשְך ִהְבִחין הּוא ְלַתְדֵהָמתֹו ִּבְדמּות ְּגבֹוָהה ַוֲעטּוַית 
ְׁשחֹוִרים ַהִּמַּתֶּמֶרת ְועֹוָלה ִמֵּבין ַאְבֵני ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי.

ַרִּבי ַאְבָרָהם ֵהִבין ִמָּיד ִּכי ְלֶרַגע ֶזה ִהְתַּכֵּון מֹורֹו ְוַרּבֹו 
ַהְּקדֹוָׁשה  ַהְּׁשִכיָנה  עֹוֶמֶדת  ֵעיָניו  ְלֶנֶגד  ְוִכי  ָהֲאִר”י, 
ַהְּׁשרּוָיה ְּבַצַער ַעל ֵּביָתּה ֶׁשָחַרב ּוָבֶניָה ֶׁשִּנְלְקחּו ִמֶּמָּנה 
ְוָהְלכּו ַלֶּׁשִבי. ִמָּיד ָקַרע ֶאת ְּבָגָדיו ְוָנַפל ַעל ָּפָניו ְּכֶׁשָּכל 
ּגּופֹו ִמְזַּדֲעֵזַע ִמַּצַער ּוִמֶּבִכי, ּוִפיו זֹוֵעק ְלֹלא קֹול: “אֹוי 
ִלי, אֹוי ִלי ַוֲאבֹוי ְלַנְפִׁשי ֶׁשָּכְך ָרִאיִתי ְּבַצַער ַהְּׁשִכיָנה”.

ִמּתֹוְך  ּוְכמֹו  ַאְבָרָהם,  ַרִּבי  ִהְתַעֵּלף  ּוְכֵאב  ַצַער  ֵמֹרב 
ִמְתָקֶרֶבת  ַהְּׁשחֹוִרים  ֲעטּוַית  ַהְּדמּות  ִּכי  ָחׁש  ֲחלֹום 
ֵאָליו, ַמִּניָחה ָיֶדיָה ַעל ֹראׁשֹו ְואֹוֶמֶרת לֹו: “ִהָּנֵחם ְּבִני 
ָּבַני  ְלַרֵחם ַעל  ִּבְמֵהָרה  ִּכי עֹוד ָאׁשּוב  ִהָּנֵחם  ַאְבָרָהם. 

ַוֲאַקְּבֵצם ִמן ַהָּגלּות”.

ְּבֹכחֹות  ָחׁש  ַאְבָרָהם  ְוַרִּבי  ְוָנמֹוָגה,  ָהְלָכה  ַהְּדמּות 
ִהְתעֹוֵרר  הּוא  ַאט  ַאט  ְּבִקְרּבֹו.  ַהִּנְנָסִכים  ְמֻחָּדִׁשים 
ֵמֶעְלפֹונֹו ְוָׁשב ְלַהָּכָרתֹו, ְּכֶׁשִּפיו ֵאינֹו ּפֹוֵסק ִמְּלַמְלֵמל 
ָּבִנים  ְוָׁשבּו  ִּתְקָוה...  ֵיׁש  “עֹוד  ֶׁשָּׁשַמע;  ַהְּדָבִרים  ֶאת 

ִלְגבּוָלם”.

ַּכָּמה ָיִמים נֹוָסִפים ָעָׂשה ַרִּבי ַאְבָרָהם ִּבירּוָׁשַלִים ִעיר 
ָהָיה  ֶׁשָּיכֹול  ַעד  ְוִהְתַחֵּזק  ָהַלְך  ֶׁשְּבַמֲהָלָכם  ַהֹּקֶדׁש, 

ָלׁשּוב ְלִעירֹו. 

ַרִּבי  ֶׁשל  ַרְגָליו  ָעְמדּו  ׁשּוב  ּוַמִּתיׁש  ָאֹרְך  ַמָּסע  ְלַאַחר 
ַעל  ֶׁשָהָיה  ַהִחֵּור  ַהֶּצַבע  ְצַפת.  ַהֹּקֶדׁש  ְּבִעיר  ַאְבָרָהם 
ֲאַדְמַּדם  ְלֶצַבע  ְּבׁשּובֹו  ַעָּתה  ִהְתַחֵּלף  ִּביִציָאתֹו  ָּפָניו 

ְוִחּיּוִני, ְוגּופֹו ָהָיה ִנְרֶאה ְמֻאָּׁשׁש ּוָבִריא.

ְּכֶׁשִּנְכַנס ַרִּבי ַאְבָרָהם ִלְדֹרׁש ִּבְׁשלֹום מֹורֹו ְוַרּבֹו, ָקְרנּו 
“ַאְׁשֶריָך,  לֹו:  ָאַמר  ְוהּוא  ַהָּקדֹוׁש  ָהֲאִר”י  ֶׁשל  ָּפָניו 
ָּפִנים  ִּגּלּוי  ֶׁשל  ָנִדיר  ֶרַגע  ַלֲחוֹות  ֶׁשָּזִכיָת  ְּבִני  ַאְׁשֶריָך 
ָּכל  ְלֹאֶרְך  ְׁשרּוִיים  ָאנּו  ֶׁשּבֹו  ֶהָעֹמק  ַהֶהְסֵּתר  ְּבתֹוְך 
ָזִכיָת  ֹלא  ִּכי  ְלָך,  ַּדע  ְוַהָּקָׁשה.  ָהֲאֻרָּכה  ַהָּגלּות  ְיֵמי 
ַחֶּייָך ְלעֹוֵרר ֶאת  ְלָכְך ֶאָּלא ִמּׁשּום ֶׁשִהְקַּדְׁשָּת ֶאת ָּכל 
ֲחֵבֶריָך ּוַמָּכֶריָך ְלִהְתאֹוֵנן ַעל ַהָּגלּות ּוְלִהְצַטֵער ְּבַצַער 

ַהְּׁשִכיָנה.

ִּתְזֶּכה  עֹוד  ִּכי  ִהְּנָך  ֻמְבָטח  ָּכְך  ְלָכְך,  ֶׁשָּזִכיָת  ְּכֵׁשם 
ִּבְפֻעּלֹוֶתיָך  ּוְלַהְמִׁשיְך  ִּבְבִריאּות  ָיִמים  ְלַהֲאִריְך 

ַהְּקדֹוׁשֹות ְלֵקרּוב ַהְּגֻאָּלה”.

ְוָאֵכן, ְּכִבְרַּכת מֹורֹו ְוַרּבֹו ָזָכה ַרִּבי ַאְבָרָהם ְלִהְתאֹוֵׁשׁש 
ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשִנים ֶׁשְּבַמֲהָלָכן  ְוִלְחיֹות עֹוד  ֵמָחְליֹו 
ַהְּמֻיֶחֶדת  ְּבַדְרּכֹו  ְמאֹודֹו.  ְּבָכל  ה’  ֶאת  ַלֲעֹבד  ִהְמִׁשיְך 
עֹוֵרר ֶאת ִלּבֹות ִיְׂשָרֵאל ְלִהְתָקֵרב ֶאל ֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים 

ּוְלַיֵחל ְלֹלא ֶהֶרף ְלֹבא ַהְּגֻאָּלה.

‘ֵׁשם ַהְּגדֹוִלים’ ]ַלִחיָד”א[ ֵעֶרְך ַרִּבי ַאְבָרָהם ְּברּוִכים; ‘ַקב ַהָּיָׁשר’ ֶּפֶרק צד

ַהְּבָרָכה ְּכַתְׁשלּום ַעל ַהַּמֲאָכל
ְּכֵעין  ִהָּנּה  ַהָּמזֹון  ֶׁשְּלַאַחר  ַהְּבָרָכה 
ֶׁשֹּלא  ְּכֵׁשם  ָהֲאִכיָלה;  ַעל  'ַּתְׁשלּום' 
ַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ִּכי ַהִּנְכָנס ְלִמְסָעָדה 
ַהַּמֲעַדִּנים  ִמן  ְּכֵרסֹו  ֶאת  ּוְמַמֵּלא 
ִמְּבִלי  ִמֶּמָּנה  ֵיֵצא  ָּבּה,  ַהֻּמָּגִׁשים 
ַהַּדַעת  ַעל  ַיֲעֶלה  ֹלא  ָּכְך  ְלַׁשֵּלם, 
ִמְּבִלי  ָהעֹוָלם  ִמן  ָהָאָדם  ֶׁשֵּיָהֶנה 

ְלָבֵרְך ְלקֹוֵנהּו.

לה  )ְּבָרכֹות  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ֵהם  ְידּוִעים 
ַהָּמזֹון  ֶׁשִּלְפֵני  ִלְבָרָכה  ְּבנֹוֵגַע  א-ב( 

ְסִתיָרה  ַמְקֶׁשה  ָהָיה  ֵלִוי  ַרִּבי  ִּכי 
אֹוֵמר:  ֶאָחד  ָּכתּוב  ַהְּפסּוִקים:  ֵּבין 
ּוְמלֹוָאּה  ָהָאֶרץ  ַלה’  ִמְזמֹור  “ְלָדִוד 
ֵּתֵבל ְוֹיְׁשֵבי ָבּה” )ְּתִהִּלים כד א(, ְוָכתּוב 
ַאֵחר אֹוֵמר: “ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם” 
ַהָּדָבר?  ִיָּתֵכן  ֵּכיַצד  טז(;  קטו  )ָׁשם 

ְוִיֵּׁשב: “ָּכאן ֹקֶדם ְּבָרָכה, ָּכאן ְלַאַחר 
ָהִראׁשֹון  ַהָּפסּוק  ְּכלֹוַמר,   – ְּבָרָכה” 
ַהְּבָרָכה,  ֶׁשִּלְפֵני  ַהְּזַמן  ַעל  ְמַדֵּבר 
ְּכ’ֶהְקֵּדׁש’  ּוְמלֹוָאּה’  ָהָאֶרץ  ‘ַלה’  ָאז 
ִמֶּמָּנה,  ֵלָהנֹות  ְלָאָדם  ָאסּור  ַוֲעַדִין 
ְוִאּלּו ַהָּפסּוק ַהֵּׁשִני ְמַדֵּבר ַעל ַהְּזַמן 
ֶׁש’ִּׁשֵּלם’  ְלַאַחר   – ַהְּבָרָכה  ֶׁשְּלַאַחר 
ְּבִבְרָכתֹו,  הּוא  ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש  ָהָאָדם 
ֶׁשָאז ִנְּתָנה לֹו ְרׁשּות ֵלָהנֹות ֵמָהָאֶרץ.

ַעל ִּפי ֶזה הֹוִסיף ַרִּבי ֲחִניָנא ַּבר ַּפָּפא 
ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ִמן  ַהֶּנֱהֶנה  “ָּכל  ְוָאַמר: 
ְלַהָּקדֹוׁש  ּגֹוֵזל  ְּכִאּלּו  ְּבָרָכה  ְּבֹלא 
ְוֹזאת  ִיְׂשָרֵאל”,  ּוְכֶנֶסת  הּוא  ָּברּוְך 
ִמּׁשּום ֶׁשִּכְבָיכֹול ָאַכל ִמְּבִלי ְלַׁשֵּלם, 
ִנְקָרא  ַּתְׁשלּום  ְּבֹלא  ָהאֹוֵכל  ַוֲהֵרי 

ַּגְזָלן.

ִמָּכל ַהְּדָבִרים ָהֲאמּוִרים ְיכֹוִלים ָאנּו 
ְלָבֵרְך  ַהִחּיּוב  ָּגדֹול  ַּכָּמה  ַעד  ִלְלֹמד 
ִאם  ֶׁשֲהֵרי  ָּכָראּוי.  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ֶאת 
רֹוִצים ָאנּו ֵלָהנֹות ֵמָהֲאִכיָלה ִּבְזכּות 
ָעֵלינּו  ְּבַוַּדאי  ְּכַגְזָלִנים,  ָחִליָלה  ְוֹלא 
ֶׁשָאנּו  ַהְּבָרָכה  ִמּלֹות  ֶאת  ְלָהִבין 
נּוַכל  ָּכְך  ַרק  ִּכי  ִמִּפינּו,  מֹוִציִאים 
ַלָּקדֹוׁש  ָּכָראּוי  ֶׁשָאֵכן הֹוֵדינּו  ָלַדַעת 
ָהֹאֶכל  ַעל  לֹו  ְו’ִׁשַּלְמנּו’  הּוא  ָּברּוְך 

ֶׁשָאַכְלנּו.

ְסֻגַּלת ֲאִמיַרת
 ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבַכָּוָנה

ִּבְרַּכת  ֶאת  ְלָבֵרְך  ַהחֹוָבה  ִמְּלַבד 
ָּכָאמּור,  ּוִבְׁשֵלמּות  ְּבַכָּוָנה  ַהָּמזֹון 
ְסֻגָּלה  ַאף  ָּכְך  ַעל  ְּבַהְקָּפָדה  ֵיׁש 
ַּבֹּכל,  ּוְלַהְצָלָחה  ְלַפְרָנָסה  ְמֻבֶּסֶסת 
ּוְכִפי ֶׁשָּכַתב ַּבַעל 'ֵסֶפר ַהִחּנּוְך' )תל(: 
ִיְׁשְמֵרם  ֵמַרּבֹוַתי  ֲאִני  ְמֻקָּבל  "ָּכְך 
ַהָּמזֹון,  ְּבִבְרַּכת  ַהָּזִהיר  ֶׁשָּכל  ֵא-ל, 
ְמזֹונֹוָתיו ְמצּוִיים לֹו ְּבָכבֹוד ָּכל ָיָמיו 

ְוֹלא ִיְצָטֵרְך ַלְּבִרּיֹות".

ֶאת  ֵהִביא  א(  )קפה  ְּברּוָרה’  ַּב’ִּמְׁשָנה 
ַהִחּנּוְך’  ‘ֵסֶפר  ַּבַעל  ֶׁשל  ַהְבָטָחתֹו 
ְּבַכָּוָנה  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ֶׁשַהְּמָבֵרְך 
ָיָמיו  ָּכל  לֹו  ְמצּוִיים  ִיְהיּו  ְמזֹונֹוָתיו 
ְלָבֵרְך  ִיָּזֵהר  “ְוַהְּמַדְקֵּדק  ְוהֹוִסיף: 
ְּבַעל  ְוֹלא  ַהֵּסֶפר  ִמּתֹוְך  ְלַכְּתִחָּלה 
ֶה’ָחֵפץ  ֵהִביא  ָהִעְנָין  ְלִחּזּוק  ֶּפה”. 
ה  ַמֲעֹשֶ ֲחִסיִדים’  ‘ֵסֶפר  ְּבֵׁשם  ַחִּיים’ 
ְוִהְתַּגָּלה  ֶׁשֵּמת,  “ְּבֶאָחד  נֹוָרא: 
לֹו:  ְוָאַמר  ִמְּקרֹוָביו  ְלֶאָחד  ַּבֲחלֹום 
ַעל  אֹוִתי  ָּדִנים  יֹום  ֶׁשְּבָכל  ְלָך  ‘ַּדע 

ָּכל  ְלָבֵרְך  ְמַדְקֵּדק  ָהִייִתי  ֶׁשֹּלא 
ַהְּבָרכֹות ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב’”.

ַּבַעל  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְלָהִביא  ַהָּמקֹום  ָּכאן 
ָהרֹוֵקַח )הל’ ְסעּוָדה שלז( ֲאֶׁשר ִצֵּין ֶאת 
ִנָּתן  ָהאֹוִתּיֹות  ָּכל  ֶׁשֶאת  ָהֻעְבָּדה 
ָהאֹות  ִמְּלַבד  ַהָּמזֹון,  ְּבִבְרַּכת  ִלְמֹצא 
ף’. ַוֲהֵרי ַהָּדָבר ְמַלְּמֵדנּו ִּכי ֵאין ָהַאף 
ְוַהֵחָמה ׁשֹוְלִטים ְּבָמקֹום ֶׁשְּמָבְרִכים 

ּבֹו ֶאת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבַכָּוָנה.

ִּבְרַּכת  ֲאִמיַרת  ַהִחיָד”א:  ָּכַתב  ְוָכְך 
ְסֻגָּלה  ִהָּנּה  ּוְבִׂשְמָחה  ְּבקֹול  ַהָּמזֹון 
ְלַפְרָנָסה, ַּכָּכתּוב )ִמְׁשֵלי י כב(: “ִּבְרַּכת 
ִּבְרַּכת  ְּכלֹוַמר,  ַתֲעִׁשיר”  ִהיא  ה’ 
ֶׁשִּנְצַטֵּוינּו   – ִּבְרַּכת ה’  ֶׁשִהֵּנה  ַהָּמזֹון 
ִמן  ִחּיּוָבּה  ֶׁשֲהֵרי  ה’,  ִמִּפי  ָעֶליָה 
ַהּתֹוָרה, ִהיא זֹו ֶׁשַּתֲעִׁשיר ֶאת ָהָאָדם 
ַהַּמְקִּפיד ְלָבְרָכּה ָּכָראּוי! )ַהָּגהֹות ‘ִניצֹוֵצי 

אֹורֹות’ ַעל הזוה”ק ַוַּיְקֵהל ריח א(.

ִסְפרֹו(  ְּבֹראׁש  )ֶׁשִּנְדְּפָסה  ְלָבָניו  ְּבַצָּוָאתֹו 
ְוֹׁשֶרׁש  ‘ְיסֹוד  ַּבַעל  ַעְצמֹו  ַעל  ֵמִעיד 
ִּבְרַּכת  ֹקֶדם  יֹום  ְּבָכל  ִּכי  ָהֲעבֹוָדה’, 
ְמֻיֶחֶדת  ְּתִפָּלה  נֹוֵׂשא  ָהָיה  ַהָּמזֹון 
ְוַיִּציֵלהּו ֶׁשֹּלא  ִיְׁשְמֵרהּו  ִּכי  ִלְפֵני ה’, 
ִּבְׁשַעת  ְלֵביתֹו  ָאָדם  ׁשּום  ִיָּכֵנס 
ִמַּכָּוָנתֹו.  ַּדְעּתֹו  ַיִּסיַח  ַהְּבָרָכה, ֶׁשָּמא 
מֹוֶדה  ָהָיה  ַהְּבָרָכה  ְּבִסּיּום  ַאף  ְוָכְך 
ֶׁשִּזָּכה  ָּכְך  ַעל  הּוא  ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש 

אֹותֹו ְלָבֵרְך ֶאת ַהְּבָרָכה ִּבְׁשֵלמּות.

ָּכְך ְּתֵהא ַהְּבָרָכה ְרצּוָיה ִלְפֵני ה’
ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ֶׁשֵהִביא  ְּבַמֲעֶׂשה  ְנַסֵּים 
ְּבָרָכה'  ַמֲחִזיק  'ְּכֵלי  ְּבִסְפרֹו  ָנַג'אָרה 
ַרִּבי  ֵמֲחִסיֵדי ּדֹורֹו,  )ֶּפֶרק ב( ַעל ַאַחד 

ְלתֹוָרה  ָזָכה  ֲאֶׁשר  ְמָסנֹות,  ָמְרְּדַכי 
ּוְגֻדָּלה ְּבָמקֹום ֶאָחד:

ְׁשלֹוָׁשה  ְלֵביתֹו  ֶׁשִּנְכְנסּו  ה  ַמֲעֹשֶ
ְלַהְתִרימֹו  ְּכֵדי  ְּגדֹוִלים  ֲחָכִמים 
ִלְדַבר ִמְצָוה, ּוִבְכָלָלם ָאִביו ֶׁשל ַרִּבי 
ִיְׂשָרֵאל. ִעם ְּכִניָסָתם ְמָצאּוהּו ֶׁשָהָיה 
יֹוֵׁשב ְלַיד ֻׁשְלָחנֹו, ָּפָניו ְּכַלֵּפי ַמְעָלה 
ְמָבֵרְך  ְוהּוא  ַלָּמרֹום,  ְּפרּוׂשֹות  ְוָיָדיו 

ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבַכָּוָנה ִעָּלִאית.

ֵמֹרב ֹעֶצם ַּכָּוָנתֹו ֹלא ָׂשם ַרִּבי ָמְרְּדַכי 
ְוַרק  ְלֵביתֹו,  ֶׁשִּנְכְנסּו  ַלֲחָכִמים  ִלּבֹו 
ֻּתָּמּה  ַעד  ַהְּבָרָכה  ֶאת  ֶׁשִּסֵּים  ְלַאַחר 
ְלִצּדֹו.  ֶׁשִהְמִּתינּו  ַּבֲחָכִמים  ִהְבִחין 
ִמֶּׁשִהְבִחין ָּבֶהם ָקם ַעל ַרְגָליו ְוָאַמר 
ָלֶהם: “ּבֹוֲאֶכם ְלָׁשלֹום! ִסְלחּו ִלי ַעל 
ָהִייִתי  ִּכי  ְּבִהָּכְנְסֶכם,  ִהְבַחְנִּתי  ֶׁשֹּלא 
ְּבֶאְמַצע ְלַדֵּבר ִעם קֹוִני”. ַעד ְּכֵדי ָּכְך 
ְּגדֹוָלה ָהְיָתה ְּדֵבקּותֹו ַוֲעֻמָּקה ָהְיָתה 

ַּכָּוָנתֹו ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון. 

ָנַג’אָרה  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ִסֵּים 
ַהְּבָרָכה  ִהיא  “ָּכזֹו  ְּבִהְתַּפֲעלּות: 
ִיְתָּבַרְך  ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא  ְּביֹוֵתר  ָהְרצּוָיה 
ִּכי  ֶּפֶלא  ָּכל  ְוֵאין  ָחֵפץ,  הּוא  ּוָבּה 
ְּבַוַּדאי  ֶׁשָּכֶזה  ְּבֹאֶפן  ִּבְרָכתֹו  ַהְּמָבֵרְך 

ִמְתָּבֵרְך ְּבַעְצמֹו ְּבֹעֶׁשר ּוְבָכבֹוד”.

ְלִהְתַעֵּמק  ִלְלֹמד,  ֻּכָּלנּו  ִנְׁשַּתֵּדל 
ֶאת  ּוְלָהִבין  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת 
ְוֶאת ֵּפרּוָׁשּה ֶׁשל ְּבָרָכה  ַמְׁשָמעּוָתּה 
ֶׁשָאֵכן  ָלַדַעת  נּוַכל  ָּכְך  זֹו.  ְקדֹוָׁשה 
ְוהֹוֵדינּו  ִּבְׁשֵלמּות  אֹוָתּה  ֵּבַרְכנּו 
ֹרב  ַעל  ָּכָראּוי  הּוא  ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש 

ֲחָסָדיו ִעָּמנּו.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ַמּבָ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ
ַהְּׁשִכיָנה ִנְגֵלית ַּבֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמֲעׂשֵ
ָמה( ְך ַהְקּדָ זֹון )ֶהְמׁשֵ 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


