
ת ּתֹוְלדֹות ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֵאיָמַתי ֲעִדיָפה ְּתִפַּלת ’ַצִּדיק ֶּבן ֶרַׁשע‘
"ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה‘ ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא ַוֵּיָעֶתר לֹו ה' 

ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו" (כה כא)

”‘ַוֵּיָעֶתר לֹו‘ – ’ַוֵּיָעֶתר ָלֶהם‘ ִמָּבֵעי ֵליּה [ָראּוי ָהָיה ְלִהָּכֵתב]? 
ְלִפי ֶׁשֵאינֹו ּדֹוֶמה ְּתִפַּלת ַצִּדיק ֶּבן ַצִּדיק ִלְתִפַּלת ַצִּדיק ֶּבן 

ָרָׁשע!“ (ְיָבמֹות סד א, הּוָבא ְּבַרִׁש“י ְלָפֵנינּו).

ֶׁשָּפַסק  ַעל  ַהְּמָפְרִׁשים  ָּתְמהּו  ַהָּללּו  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל 
ַּבֲעבּור  ָקבּוַע  ַׁש“ץ  ֶׁשִּבְבִחיַרת  כב)  סי‘  ד  ְּכָלל  (ׁשּו“ת,  ָהרֹא“ׁש 
ְּבִיחּוסוֹ,  ְוא  ָהִאיִׁשית  ְּבַמֲעָלתֹו  ְלִהְתַחֵּׁשב  ֵיׁש  ַהִּצּבּור, 
 ְוַאְדַרָּבה, ָעִדיף ְלָקֵרב ַצִּדיק ַהָּבא ִמִּמְׁשָּפָחה ְּבזּוָיה. ְוֵהיַא
ֵאפֹוא ִׁשְּבחּו ֲחָכִמים ֶאת ְּתִפַּלת ִיְצָחק ַּדְוָקא ִּבְהיֹותֹו ’ַצִּדיק 

ֶּבן ַצִּדיק‘?

ְּבנֹוֵגַע  ֶאָּלא  ֶנֶאְמרּו  א  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ַהַּמַהְרשָׁ"ל:  ֵּבֵאר 
ִלְתִפַּלת ַהָּיִחיד ַעל ַעְצמֹו ִּכְתִפָּלתֹו ֶׁשל ִיְצָחק, ְואּוָלם ְלַגֵּבי 

ְׁשִליַח ִצּבּור ֵיׁש ָאֵכן ְלַהֲעִדיף ַצִּדיק ֶּבן ָרָׁשע.

ֶּבֱאֶמת  ַמהּו  ֵּבאּור:   ָצִרי ַהַּמַהְרשָׁ“ל  ֶׁשל  ִחּלּוקֹו  ְוִלְכאֹוָרה 
ְׁשִליַח  ֶׁשל  ִלְתִפָּלתֹו  ַעְצמֹו  ַעל  ַהָּיִחיד  ְּתִפַּלת  ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל 

ִצּבּור?

ַצִּדיק  ֶּבן  ַצִּדיק  ְּתִפַּלת  ָאְמָנם  ֶעְמִדין:  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ִהְסִּביר 
”ְׁשַפל  ִלְהיֹות  ַהִּצּבּור  ְׁשִליַח  ַעל  ְואּוָלם  יֹוֵתר,  ִמְתַקֶּבֶלת 
ְּכָלל   ֶׁשְּבֶדֶר ּוֵמַאַחר  נג),  או“ח  (טּור  ַלִּצּבּור“  ּוְמֻרֶּצה   ֶּבֶר
ִמֵּבן  יֹוֵתר  ַלִּצּבּור  ּוְמֻרֶּצה  ָעָנו  ִהּנֹו  ְּבזּוָיה  ִמִּמְׁשָּפָחה  ַהָּבא 

ְלִמְׁשָּפָחה ָרַמת ִיחּוס, ָעִדיף ְלבֹוֲחרֹו ִלְׁשִליַח ִצּבּור.

ַרִּבי ָּדִוד ְׁשמֹה ַאְיְּבִׁשיץ ַּבַעל ָה‘ַעְרֵבי ַנַחל‘ ֵּבֵאר: ָאֵכן, ְזכּות 
ְלִהְתַקֵּבל,  ִלְתִפָּלתֹו  ְמַסַּיַעת  ַצִּדיק  ֶּבן  ַצִּדיק  ֶׁשל  ֲאבֹוָתיו 
אּוָלם ְּכֶׁשַהִּצּבּור ּבֹוֵחר ְּכַחָּזן ַּדְוָקא ַצִּדיק ֶׁשָּבא ִמִּמְׁשָּפָחה 

ְּבזּוָיה, ֲאַזי ְזכּות ֵקרּוב ָהְרחֹוִקים ּגֹוֶבֶרת ַעל ְזכּות ָאבֹות.
ׁשּו“ת ַמַהְרַׁש“ל סי‘ כ; ’מֹור ּוְקִציָעה‘ או“ח נג; ’ְלבּוֵׁשי ְׂשָרד‘ ָׁשם

ִרְבָקה ִנְפְקָדה ְּבא ִׁשּנּוי ַהֵּׁשם
"ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה‘ ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא וֵּיָעֶתר לֹו ה' 

ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו" (כה כא)

ְוַרק  ְסָתָמא,  ”ִאְׁשּתֹו“  ַהָּכתּוב:  ָנַקט  ִּבְתִחָּלה  ָמה  ִמְּפֵני 
ַּבֶהְמֵׁש ֵּפֵרׁש: ”ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו“?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ְמֻׁשָּלם אֹוֶרְנְׁשֵטיין ַרָּבּה ֶׁשל ְלבֹוב:

ב)  טז  (ר“ה  ַהְּגָמָרא  ְמָבֶאֶרת  ֶׁשְּלַגֶּביָה  ִאֵּמנּו,  ִמָּׂשָרה  ְּבׁשֹוֶנה 
ְל‘ָׂשָרה‘,  ִמ‘ָּׂשַרי‘  ְׁשָמּה  ֶׁשֻׁשָּנה  ַאַחר  ֶאָּלא  ִנְפְקָדה  ֶׁשֹּלא 
ִמּׁשּום  זֹאת  ַהֵּׁשם.  ְלִׁשּנּוי  ֶׁשֻהְצְרָכה  ְּבא  ִנְפְקָדה  ִרְבָקה 
ֶׁשַאְבָרָהם ָהָיה ’ַצִּדיק ֶּבן ָרָׁשע‘, ְוַעל ֵּכן ְּתִפָּלתֹו א הֹוִעיָלה 
ֵּכן  ְוַעל  ַצִּדיק‘  ֶּבן  ’ַצִּדיק  ָהָיה  ִיְצָחק   ַא ַהֵּׁשם,  ִׁשּנּוי  ְּבִלי 
הֹוִעיָלה ְּתִפָּלתֹו ַּגם ְּבא ִׁשּנּוי ַהֵּׁשם. ְּכִפי ֶׁשִּדְּיָקה ַהְּגָמָרא 
(ְיָבמֹות סד א) ֵמַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: ”‘ַוֵּיָעֶתר לֹו‘... ְלִפי ֶׁשֵאינֹו 

ּדֹוֶמה ְּתִפַּלת ַצִּדיק ֶּבן ַצִּדיק ִלְתִפַּלת ַצִּדיק ֶּבן ָרָׁשע!“.

ְלָכ ָרַמז ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו; ”ַוֵּיָעֶתר לֹו ה‘“ – ְלִיְצָחק ֶׁשָהָיה 
ִמְּבִלי   – ִאְׁשּתֹו“  ִרְבָקה  ”ַוַּתַהר   :ּוְלִפיָכ ַצִּדיק‘,   ֶּבן  ’ַצִּדיק 

ֶׁשְיַּׁשּנּו ֶאת ְׁשָמּה.
’ְיׁשּועֹות ַיֲעקֹב‘ 

ַיֲעקֹב א ֻהְצַר ָלרּוץ ְלָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות
"ַוִּיְתרְֹצצוּ ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה" (כה כב)

ִמְדָרׁשֹות  ּוָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי  ַעל  עֹוֶמֶדת  ֶׁשָהְיָתה  ”ְּבָׁשָעה 
ָּבֵּתי  ַעל  עֹוֶבֶרת  ֶׁשָהְיָתה  ּוְבָׁשָעה  ָלֵצאת...  ְמַפְרֵּכס  ַיֲעקֹב 

ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ֵעָׂשו ָרץ ּוְמַפְרֵּכס ָלֵצאת“ (ב“ר סג ו).

’ָרץ‘  ֶׁשָהָיה  ֶנֱאָמר  ֵעָׂשו  ְּכַלֵּפי  ַרק  ָמה  ִמְּפֵני  ְלָהִבין:  ֵיׁש 
ִּבֵּקׁש  א  ַיֲעקֹב  ְוִכי  ָזָרה,  ַלֲעבֹוָדה  ָלֵצאת  ּוִמְׁשּתֹוֵקק 
ְּכִפי  ַהָּפחֹות  ְלָכל  ּוִבְזִריזּות,  ִּבְתׁשּוָקה  ּבֹוְראֹו  ֶאת  ַלֲעבֹד 

ֶׁשִהְׁשּתֹוֵקק ָאִחיו ַלֲעבֹוָדה ָזָרה?

ְּבֹאֶפן ִנְפָלא ֵּפֵרׁש זֹאת ַרִּבי יֹוֵסף קַלְמַנְקֶס ֵמַרָּבֵני לּוְּבִלין:

א):  קנא  (או“ח   ‘ָערּו ַה‘ֻּׁשְלָחן  ָּפַסק  ְּכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי  ְלַגֵּבי 
”ֶׁשַהְיִּׁשיָבה ָּבֶהם ִמְצָוה“, ְוִאּלּו, ְלַהְבִּדיל, ְּכַלֵּפי ָּבֵּתי ֲעבֹוָדה 
ָזָרה ָּפַסק (יו“ד קנ א) ֶׁשִּמְצָוה ְלִהְתַרֵחק ֵמֶהם. ִמִּדּיּוק ְלׁשֹון 
ָּבֵּתי  ַעל  עֹוֶבֶרת  ְּכֵנִסּיֹות...  ָּבֵּתי  ַעל  ”עֹוֶמֶדת  ַהִּמְדָרׁש: 
 ,ְלִפיָכ ִרְבָקה.  ָנֲהָגה  ָאֵכן   ֶׁשָּכ ִנְרֶאה  ּכֹוָכִבים“,  ֲעבֹוַדת 
ִּכי  ֵעָׂשו  ֶׁשָּיַדע  ֵּכיָון  ּכֹוָכִבים,  ֲעבֹוַדת  ָּבֵּתי  ְלַיד  ְּכֶׁשָעְבָרה 
ִאּמֹו ַהַּצֶּדֶקת ְּתַמֵהר ְלִהְתַרֵחק ֵמֶהם, ָהָיה ָעָליו ָלרּוץ ְּכֵדי 
ָלֵצאת, ְוִאּלּו ְּכֶׁשָעְבָרה ְלַיד ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות, א ֻהְצַרְך ַיֲעקֹב 

ָלרּוץ ְּכֵדי ָלֵצאת, ֶׁשֵּכן ָיַדע ִּכי ִאּמֹו ְּבַוַּדאי ִּתְתַעֵּכב ָׁשם.

’ָהֵאֶׁשל‘ [ְלֶנְכּדֹו ַרִּבי ֲאֶׁשר ַיֲעקֹב קלמנקס, לּוְּבִלין תל“ח]

ַההֹוֵל ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַּכָּוָנתֹו ְלֵׁשם ָׁשַמִים
 ַוִּיְתרְֹצצוּ ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה ַוּתֹאֶמר ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאֹנִכי ַוֵּתֶל"

ִלְדרׁש ֶאת ה'" (כה כב)

”ְוא ָמָצאִתי ’ְּדִריָׁשה‘ ֵאֶצל ה‘ ַרק ְלִהְתַּפֵּלל, ְּכַטַעם (ְּתִהִּלים 
לד ה): ’ָּדַרְׁשִּתי ֶאת ה‘ ְוָעָנִני‘“ (ַרְמָּב“ן). 

ֵּבֵאר ַה‘ְּכַתב סֹוֵפר‘:

ָּבֵּתי  ְּפֵני  ַעל  ְּבעֹוְבָרּה  ֵהן  ְּבִקְרָּבּה  ַהָּבִנים  ֶׁשִהְתרֹוְצצּו  ֵּכיָון 
ִמְדָרׁשֹות ֶׁשָּבֶהם לֹוְמִדים ּתֹוָרה, ְוֵהן ְּבעֹוְבָרּה ַעל ְּפֵני ָּבֵּתי 
ִּבְׁשֵני  ְמֻדָּבר  ַהִאם  ִרְבָקה  ִהְסַּתְּפָקה  ו),  סג  (ב“ר  ָזָרה  ֲעבֹוָדה 
ַהְּמַבֵּקׁש  הּוא,  ֶאָחד  ֶיֶלד  ֶׁשָּמא  אֹו  ְוַצִּדיק,  ָרָׁשע   – ְיָלִדים 
ָּבּה,  ּוְלִהְתַּגֵּדל  ְלִהְתָּגאֹות  ַמְּטָרתֹו   ַא ּתֹוָרה,  ִלְלֹמד  ָאְמָנם 
ְוא ׁשֹוֵקד ַעל ִלּמּודוֹ ִמּתֹו ִיְרַאת ָׁשַמִים. ְלִפיָכ ֶהֱחִליָטה 
ִּבְתִפָּלה,   – ה‘“  ֶאת  ”ִלְדרֹׁש  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַאף  ָלֶלֶכת 
ֶׁשְּמֻדָּבר  הּוא  אֹות  ָלֵצאת,  ְיַפְרֵּכס  ָׁשם  ַּגם  ִאם  ְּבאֹוְמָרּה: 
ָּדָבר  ְלָכל  ַהִּמְׁשּתֹוֵקק  ָׁשַמִים  ְיֵרא  ָהֶאָחד  ְיָלִדים:  ִּבְׁשֵני 

ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה, ּוִמְׁשֵנהּו ָרָׁשע ַהִּמְׁשּתֹוֵקק ַלֲעבֹוָדה ָזָרה.

ׁשּו“ת ’ְּכַתב סֹוֵפר‘, ַהְקָּדָמה ְלֵחֶלק או“ח

ַמֲעַלת ַהְּיִׁשיָבה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת
"ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם יֵֹׁשב אָֹהִלים" (כה כז)

ַה‘ֻּׁשְלָחן  ִלְפַסק  ְרָאָיה  ִמָּפאנוֹ  ָהְרָמ"ע  ֵהִביא  ֶזה  ִמָּפסּוק 
ָערּו‘ (או“ח קנא א) ֶׁשֶעֶצם ַהְּיִׁשיָבה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ִמְצָוה ִהיא, 
ְּכֶׁשָּבָאה  ֶׁשֲהֵרי   ,“ֵביֶת יֹוְׁשֵבי  ה): ”ַאְׁשֵרי  פד  (ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב 
ּגֶֹדל  ַעל  ִׁשְּבַחּתּו  א  ָאִבינּו,  ַיֲעקֹב  ֶאת  ְלַׁשֵּבַח  ַהּתֹוָרה 
ַמֲעָלתֹו ּוְׁשִקיָדתֹו ַּבּתֹוָרה, ִּכי ִאם ַעל ֱהיֹותֹו ”יֵֹׁשב אָֹהִלים“.

’ְּדַבׁש ְלִפי‘ ַמֲעֶרֶכת ב אֹות יח

ִיְצָחק ָסַבר ֶׁשּכֹחֹו ֶׁשל ֵעָׂשו ְּבִפיו
ָׂשֶדה...;  ִאיׁש  ַצִיד  יֵֹדַע  ִאיׁש  ֵעָׂשו  ַוְיִהי  ַהְּנָעִרים  "ַוִּיְגְּדלּו 

ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָׂשו ִּכי ַצִיד ְּבִפיו" (כה כז-כח)

ִמְּפֵני ָמה ָּכַפל ַהָּכתּוב ֶאת ֵּתַבת ’ִאיׁש‘: ”ִאיׁש יֵֹדַע ַצִיד ִאיׁש 
ָׂשֶדה“?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי אְַכִּסיל ָראד ֶּבעְנִדיט ֶסַג"ל ִמְּלבֹוב:

ֵעָׂשו ָהָיה ַצד ּוְמַרֶּמה ֶאת ָאִביו ִּכי ’ִאיׁש ָׂשֶדה‘ הּוא, ְּכָאִביו 
ַּבָּׂשֶדה“  ָלׂשּוחַ  ִיְצָחק  ”ַוֵּיֵצא  סג):  כד  (ְלֵעיל  ֶנֱאָמר  ֶׁשָעָליו 
ּוֵפְרׁשּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות כו ב): ”ֵאין ִׂשיָחה ֶאָּלא ְּתִפָּלה“. ְוָאֵכן, 
ִיְצָחק  ”ַוֶּיֱאַהב  ֶׁשֶּנֱאָמר:  ַאֲהָבתֹו,  ֶאת  ָקָנה  זֹו  ַרָּמאּות  ְּבכֹחַ 
ּכֹחוֹ  ִּכְבָיכֹול  ַּדְעּתֹו  ֶאת  ַצד  ִּכי   – ְּבִפיו“  ַצִיד  ִּכי  ֵעָׂשו  ֶאת 

ְּבִפיו – ִּבְתִפָּלה.

’ֲעבֹוַדת ַהֵּלִוי‘ [ְקָראָקא שצ“ט] 

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

לֹו

ני ּפְ ם

ַהּגֹוִיים ְמַבְּקִׁשים ְלַנְּתֵקנּו ֵמֲעִנַּית ’ָאֵמן‘
"ַוִּיְתרְֹצצוּ ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה" (כה כב)

”ְּבִקְרָּבּה“ ְּבִגיַמְטִרָּיה ”ַׁש“י“, ְלַלֶּמְד ִּכי ַיֲעקֹב ְוֵעָׂשו 
ִהְתַנְּצחּו ֵּביֵניֶהם ַעל ַהְּזִכָּיה ְּבַׁש“י ָהעֹוָלמֹות – ַנֲחַלת 
ַהַּצִּדיִקים ָּבעֹוָלם ַהָּבא. ְוֵכיָון ֶׁשִּבְזכּות ’ָאֵמן‘ נֹוֲחִלים 
ַׁש“י עֹוָלמֹות, ָּבַחר לֹו ַיֲעקֹב ֶאת ַהַהְקָּפָדה ַעל ִמְצָוה 

זֹו, ְוִסיָמָנ: ’ַיֲעקֹב‘ ְּבִגיַמְטִרָּיה ב‘ ְּפָעִמים ’ָאֵמן‘. 

ְּבדֹוֶמה ְלָכ נּוַכל ִלְמצֹא ֶרֶמז ַאף ַּבָּפסּוק ִּבְתִהִּלים 
ִריק...;  ֶיְהּגּו  ּוְלֻאִּמים  גֹוִים  ָרְגׁשּו  ”ָלָּמה  ג):  א;  (ב 

ֲעבֵֹתימוֹ“  ִמֶּמּנּו  ְוַנְׁשִליָכה  מֹוְסרֹוֵתימוֹ  ֶאת  ְנַנְּתָקה 
מֹוְסרֹוֵתימוֹ“  ֶאת  ”ְנַנְּתָקה  ַׁש“י,  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ’ִריק‘   –
ָראֵׁשי ֵּתבֹות ’ָאֵמן‘. ְמַבְּקִׁשים ַהּגֹוִיים ִלְׁשל ֵמִעָּמנּו 
ְלַנְּתֵקנּו  ְמַנִּסים  ֵהם   ָּכ ּוְלֵׁשם  ָהעֹוָלמֹות,  ַׁש“י  ֶאת 

.ֵמֲעִנַּית ’ָאֵמן‘ ֶׁשִּבְזכּוָתּה ָאנּו זֹוִכים ְלָכ

’ֶּבן ַּדַעת‘ ְּתִהִּלים ב ג 

ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות 
ָיחּול יֹום ַהָּׁשָנה ָהֶעְׂשִרים 
ְלִהְסַּתְּלקּותֹו ֶׁשל ַהַּמְׁשִּגיַח 

ִמֵּליְקוּוד ַהְּגַה“צ, 
ַרִּבי ָנָתן ֵמִאיר וֹוְכְטפֹויֶגל ָזָצ“ל. 

ְוָכ ְמֻסָּפר ַעל אֹודֹוָתיו: 

ת ּתֹוְלדֹות ָרׁשַ 252ּפָ תשע"ט

ְּבָרכֹות...  ְּבִעְנְיֵני  ְמאֹד  ַהַּמְׁשִּגיַח  ָהָיה  ”ָזִהיר 
ִּבְמֻיָחד ִהְקִּפיד ַּבֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְלאֹוְמָרן 
ִיָּמֵצא  ֶׁשָּתִמיד   ְלָכ ָּדַאג  ְוַאף  ּוְבַכָּוָנה,  ְּבקֹול 

ְּבִקְרָבתֹו ִמיֶׁשהּו ֶׁשַּיֲעֶנה ָאֵמן ַאֲחֵריֶהן“.
הררהרהרהרהרהרה’ֶלֶקט ְרִׁשימֹות ְּבִעְנְיֵני ְּתִפָּלה‘ עמ‘ רה  ממ‘‘‘‘מ‘מ‘מ‘מ‘מ‘
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"ַרִּבי, הֹוִׁשיֵעִני!", ָּפַתח ר' ֶזַרח ָהֶאְביֹון ִעם ְּכִניָסתֹו 
ִהְנִני  "ָׁשרּוי  ִמּקֹוְצק:  ַהָּקדֹוׁש  ַהָּׂשָרף  ֶׁשל  ְלַחְדרֹו 
ְקרֹוָבה  ֲאֶׁשר  ְּבֵביִתי  ִלי  ָּבנֹות  נֹוָרָאה.  ִּבְמצּוָקה 
ָּבַני  ַאף  ִלְנדּוְנָיָתן,  ָממֹון  ְּבָיַדי  ְוֵאין  ְּכלּולֹוֵתיֶהן  ֵעת 
ַהְּצִעיִרים ׁשֹוֲאִלים ֶלֶחם ְוֵאין ְּבִפי ַמֲעֶנה ְלַׁשְוָעָתם. 

ִּכיִסי ֵריק ְוֵאין ִּביֵדי ְּפרּוָטה ְלָפְרָטּה...".

ָהַרִּבי ִהִּביט ְּבר‘ ֶזַרח ְּבֵעיַנִים ְרִחיָמִאּיֹות; ְּבעֹוָלָמּה 
ַרב.  ָמקֹום  ֵאּלּו  ְּכגֹון  ְּפִנּיֹות  ָּתְפסּו  א  קֹוְצק  ֶׁשל 
ְׁשרּוִיים ָהיּו ָהַרִּבי ַוֲחִסיָדיו ְּבעֹוָלם ֶׁשֹּלא ָהיּו ּבֹו ֶאָּלא 
ְטהֹוָרה,  ה‘  ַוֲעבֹוַדת  ֲחִסידּות  ֲהָלָכה,  ֶׁשל  ַאּמֹות  ד‘ 
ָּכ ֶׁשִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה א ָּתְפסּו ּבֹו ָמקֹום. אּוָלם 
ְוָקָׁשה,  ֲאִמִּתית  ָהִאיׁש  ֶׁשל  ְמצּוָקתֹו  ִּכי  ָהָיה  ִנְרֶאה 

ְוָהַרִּבי א ָאָבה ְלַׁשְּלחֹו ִּכְלֻעַּמת ֶׁשָּבא.

ָנַטל ָהַרִּבי ֵמִעם ֻׁשְלָחנֹו ִּפַּסת ְנָיר ְקַטָּנה, ָׁשַלף ֶאת 
ֻקְלמּוסוֹ ְוָרַׁשם ָעֶליָה ִּבְמִהירּות ִמִּלים ִמְסָּפר. ַאַחר 
ְוָרַׁשם  ְלַמֲעָטָפה  ִהְכִניסֹו  ִּבְקִפיָדה,  ַהְּנָיר  ֶאת  ִקֵּפל 
ָעֶליָה: ”ַּבֲעבּור ַרִּבי מֶֹׁשה ַחִּיים רֹוֶטְנֶּבְרג“, הֹוִׁשיָטּה 

ְלר‘ ֶזַרח ְוִנְפַרד ִמֶּמּנּו ְלָׁשלֹום.

ֶאת  ְלַהְראֹות  ִמֵהר  ָהַרִּבי,  ֵמֲחַדר  ָהִאיׁש  ְּבֵצאת 
ֶׁשִהְמִּתינּו  ֵמַהֲחִסיִדים  ְלַאַחד  ֶׁשְּבָידֹו  ַהַּמֲעָטָפה 
ַעל  ְרׁשּוָמה  ֶׁשָהְיָתה  ַּבְּכֹתֶבת  ִהִּביט  ַהָּלה  ַּבָּמקֹום. 
ִהְתַּפֲעלּותֹו;  ֶאת  ִלְכא  ָהָיה  ָיכֹול  ְוא  ַהַּמֲעָטָפה 
”ַהּיֹוֵדַע ַאָּתה ַּבֲעבּור ִמי ְממָֹען ַהִּמְכָּתב? ֲהא ֶזהּו 
ֵמַחְנצִ‘ין,  רֹוֶטְנֶּבְרג  ַחִּיים  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ָהַאִּדיר  ַהְּגִביר 
’ִחּדּוֵׁשי ָהִרי“ם‘! ִעם ִמְכָּתב ֶׁשָּכֶזה  ֲאִחי ָהַרִּבי ַּבַעל 
ָיכֹול   ,ִּביׁשּוָעְת ּוָבטּוַח   ָסמּו ִלְהיֹות  ַאָּתה  ָיכֹול 
ֶהָעִתיד.  ֶחְׁשּבֹון  ַעל  ַהְלָואֹות  ָלַקַחת  ַאף  ַאָּתה 
ְּבַיַחס  ַהָּים  ִמן  ְּכִטָּפה  ִהּנֹו   ְל ַהָּדרּוׁש  ַהְּסכּום  ֵהן 

ְלָעְׁשרֹו ָהַאָּגִדי ֶׁשל ַרִּבי מֶֹׁשה ַחִּיים“.

ִהֵּנה  עֹוְלצֹות.  ְּבַרְגַלִים  ָהַרִּבי  ֵמֲחַצר  ֶזַרח  ר‘  ָיָצא 
ִעם  ִיַּגׁש  ַרק  ְּבַהְצָלָחה.  ַהְּׁשִליחּות  ָלּה  ִהְסַּתְּיָמה 
ַהִּמְכָּתב ַלְּכתֶֹבת ָהְרׁשּוָמה ָעָליו, ּוְכָבר ִיְהֶיה ְּבָיָדיו 
ּוְלִמְחַית  ְּבנֹוָתיו  ְלִנּׂשּוֵאי  ַהָּדרּוׁש  ַהָּממֹון  ָּכל  ֶאת 
ָּבָניו, ּוִמי יֹוֵדַע... אּוַלי ַּבּנֹוָתר יּוַכל ִלְׁשַח ָיד ְּבֵאיֶזה 

ֵעֶסק ּוְלַהְרִויחַ ְמַעט ְלַמַען ֲעִתידֹו.

ָהֲעָיָרה  ְלֵעֶבר  ִלְנסֹעַ  ֶזַרח  ר‘  ָּפָנה  ֵלב  ְוטֹוב  ָׂשֵמַח 
ַחִּיים  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהְּגִביר  ֶׁשל  ְמעֹונֹו  ְמקֹום  ַחְנִצ‘ין , 
ַהֻּמְפָּתעֹות  ְּפֵניֶהם  ֶאת  ִּדְמֵין  ְּכָבר  ְּבמֹחוֹ  רֹוֶטְנֶּבְרג. 
ְּכֶׁשֶעְגָלתֹו  ָׁשב  ֲאִביֶהם  ֶאת  ִּבְראֹוָתם  ֵּביתֹו  ְּבֵני  ֶׁשל 
לֹו  ֵהֵסָּבה   ָּכ ַעל  ְוַהַּמְחָׁשָבה  טּוב,  ְּבָכל  ֲעמּוָסה 

קֹוַרת רּוַח ְמֻרָּבה. 

ֶזַרח  ר‘  ָעַמד  סֹוף  סֹוף  ַמָּסע  ְיֵמי  ַּכָּמה  ְלַאַחר 
ְּבֶפַתח ֵּביתֹו ֶׁשל ַהְּגִביר. הּוא ִנַּגׁש ַלְּמָׁשֵרת ֶׁשָעַמד 
”ָּבאִתי  ֲחִׁשיבּות:  ָמֵלא  ְּבקֹול  לֹו  ְוָאַמר  ַּבֶּפַתח 
ִמֶּמּנּו  ְּבָיִדי  ִאֶּגֶרת  ִמּקֹוְצק,  ָהַרִּבי  ִּבְׁשִליחּות  ֵהָּנה 

ַלְּגִביר...“.

ְוַכָּמה  ַהַּבִית,  ְּבֶפַתח  ַהְּמָׁשֵרת  ִנְבַלע  ַמֵהר  ִחיׁש 
ָעַמד  ַּבֶּפַתח  ַהֶּדֶלת.  ִנְפְּתָחה  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְרָגִעים 
הּוא  קֹוְרנֹות.  ְּכֶׁשָּפָניו  ּוְבַעְצמֹו  ִּבְכבֹודֹו  ַהְּגִביר 
ֲעֵליֶכם‘  ’ָׁשלֹום  ְּבִבְרַּכת  ָהאֹוֵרַח  ֶאל  ָידֹו  הֹוִׁשיט 
ָּפָניו  ִמֵּסֶבר  ַהַּבִית.  ֶאל  ְלִהָּכֵנס  ְוִהְזִמינֹו  ְלָבִבית 
ֵאָליו  ְלַׁשֵּגר  ָרִגיל  ָהַרִּבי  ֵאין  ִּכי  ָהָיה  ִנָּכר  ַהִּנְרָּגׁש 
ִלְמדּוַרת  ֶׁשֶמן  הֹוִסיָפה  זֹו  ְוֻעְבָּדה  ֶׁשָּכֵאּלּו,  ִאְּגרֹות 

ֲחלֹומֹוָתיו ֶׁשל ר‘ ֶזַרח.

ַהְּגִביר, קֹול ְצָעָדיו  ַאַחר  ְּבִהְתַרְּגׁשּות  ָּפַסע  ר‘ ֶזַרח 
ֶׁשָהָיה  ָהַאְרָּגָמן  ְׁשִטיַח  ְּפֵני  ַעל  ִנְבַלע  ַהִּמְתרֹוְנִנים 
ְּכַאְלֵפי  ִהְתַנֵּגן  הּוא  אּוָלם  ִקיר,  ֶאל  ִמִּקיר  ָּפרּוׂש 

ַּפֲעמֹוִנים ְּבמֹחוֹ, ִהֵּנה ִהֵּנה ָקְרָבה ְיׁשּוָעתֹו...

ְּכֶׁשהּוא ֵמֵסב ְּבִנינֹוחּות ַעל ַהֻּכְרָסה ַּבֲחַדר ֲעבֹוָדתֹו 
ְלָיָדיו  ַהַּמֲעָטָפה  ֶאת  ֶזַרח  ר‘  הֹוִׁשיט  ַהְּגִביר,  ֶׁשל 
ָהרֹוְטטֹות ֶׁשל ַהְּגִביר. ַהָּלה ְּפָתָחּה ְּבֶחְרַדת קֶֹדׁש, 

הֹוִציא ִמּתֹוָכּה ֶאת ִּפַּסת ַהְּנָיר ְוִעֵּין ָּבּה ְמֻמָּׁשכֹות.

ֶאת  ֵהִׁשיב  ַהְּקָצָרה,  ָּבִאֶּגֶרת  ְלַעֵּין  ַהְּגִביר  ִסֵּים 
ַהִּנְרָּגׁש:  ְלאֹוְרחֹו  ּוָפָנה  ְלִכיסֹו  ַהְּקִריָאה  ִמְׁשְקֵפי 
ַחָּמה  ֲארּוָחה   ְל ֶׁשַאִּגיׁש  ְיִדיִדי,  ִּתְרֶצה,  ”ֶׁשָּמא 
ְּבטַֹרח  ֲאֻרִּכים  ָיִמים  ָעַבְרָּת  ְּבַוַּדאי  ֵהן  ּוְמִזיָנה? 
ִהֵּנה  ָלֵכן,  קֶֹדם  ְמַעט  ָלנּוַח  ִּתְרֶצה  אּוַלי   ...ַהֶּדֶר

ַּבֶחֶדר ַהָּסמּו ֶיְׁשָנה ִמָּטה ֻמַּצַעת...“.

ָּבא  א  ֵהן  ִּבְפִליָאה.  ְמָאְרחֹו  ִּבְפֵני  ִהִּביט  ֶזַרח  ר‘ 
ַהּכֹל   ְּבַס הּוא  ְמַבֵּקׁש  ָלנּוַח,  אֹו  ֶלֱאכֹל  ְּכֵדי  ְלָכאן 
ֵּביתֹו  ְּבֵני  ֶאל  ָלׁשּוב  ּוְלַמֵהר  ַהֶּכֶסף  ֶאת  ְלַקֵּבל 

ַהְּמַצִּפים ְּבִכְליֹון ֵעיַנִים ְלַהְצָלַחת ְׁשִליחּותֹו.

ָלׁשּוב  ”ָעַלי  ֵהִגיב,  הּוא  ְמאֹד...“,  ְמַמֵהר  ”ֲאִני 

ְלֵביִתי“.

ֶאֵּתן  ”ִהֵּנה  ַהְּגִביר,  ָאַמר  ְּבָעָיה“,  ָּכל  ֵאין   ,ָּכ ”ִאם 
ְותּוַכל  ַהָּקדֹוׁש,  ָהַרִּבי  ְּכַבָּקַׁשת  ְּתִמיָכִתי,  ֶאת   ְל

.“ִּבְמֵהָרה ָלׁשּוב ְלֵביְת

מֹוִתיר  ֶׁשֵּמֲאחֹוָריו,  ָלָארֹון  ִנַּגׁש  ַחִּיים  מֶֹׁשה  ַרִּבי 
ְמֵהָרה  ְוַעד  ְּדרּוָכה,  ְּבִצִּפָּיה  ַמְמִּתין  ֶזַרח  ר‘  ֶאת 
ָלאֹוֵרַח  הֹוִׁשיטֹו  הּוא  ֶּכֶסף.  ַמְטֵּבַע  ְּכֶׁשְּבָיָדיו  ָׁשב 
ֲחִליפֹות  ּוַבְּגִביר  ַּבַּמְטֵּבַע  ִהִּביט  ְוַהָּלה  ַהִּנְדָהם, 
ְּבֵעיַנִים ָקמֹות. ”א ְלָכ ִצִּפיִתי“, ִּבֵּקׁש ִלְזעֹק ָמָרה 

ַא ֶהֶגה א ָיָצא ִמִּפיו.

ָרָפה  ּתֹוָדה  ִמְלֵמל  ְּבָיָדיו,  ַהַּמְטֵּבַע  ֶאת  ֶהָעִני  ָנַטל 
ִהִּביט  ׁשּוב  ַהֶּדֶלת.  ְלֵעֶבר  ּכֹוְׁשלֹות  ְּבַרְגַלִים  ּוָפַסע 
ָיד  ַמַּתת  זֹו  ָהְיָתה  ֶׁשְּבָיָדיו,  ַּבַּמְטֵּבַע  ֵאמּון  ְּבחֶֹסר 
ֲהגּוָנה ְלַמַּדי, אּוָלם א ָהָיה ָּבּה ַאף ְּכֵדי ַלֲענֹות ַעל 

ַאַחת ֵמֶאֶלף ִמִּצִּפּיֹוָתיו.

ְּבקִֹׁשי ַרב ִהְׂשָּתֵר ַהחּוָצה, ְוהּוא ִהְתַקָּׁשה ָלֵׂשאת 
ֶאת ָהַאְכָזָבה ַהָּמָרה. ַרק ְּכֶׁשִהְתַרֵחק ִקְמָעא ִמֵּביתֹו 
ְלִדְמעֹוָתיו.  ֻּפְרָקן  ָלֵתת  ְלַעְצמֹו  ִהְרָׁשה  ַהְּגִביר  ֶׁשל 
ּוִמְּבִלי   ,ַהֶּדֶר ְּבַצד  ֶׁשָעַמד  ֶסַלע  ַעל  ִהְתַיֵּׁשב  הּוא 
ִלּבֹו:  ִמַּמֲעַמֵּקי  ַהְּתִפָּלה  ָּפְרָצה   ְלָכ ֶׁשִהְתּכֹוֵנן 
ֶאת  ְלַבֵּקׁש  ִמִּלים  ְּבִפי  ֵאין  עֹוָלם,  ֶׁשל  ”ִרּבֹונוֹ 
’ַאל  ַהָּכתּוב:  ַמֲאַמר  ֶאת  ָׁשַכְחִּתי  ָהֵכיַצד   ,ְסִליָחְת
ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים ְּבֶבן ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ְתׁשּוָעה‘? ַּכָּמה 
ִׁשְפלּות ָהְיָתה ִּבי ְּכֶׁשִהְׁשַלְכִּתי ַיֲהִבי ַעל ָּבָׂשר ָוָדם! 
ִהֵּנה נֹוַכְחִּתי ׁשּוב ָלַדַעת ִּכי ִּבְלֶּתָך ֵאין מֹוִׁשיַע, ְוַרק 
ְּב אּוַכל ִלְבטַֹח. ְלעֹוָלם א ֶאְסמֹ יֹוֵתר ַעל ָּבָׂשר 
ָוָדם, ּוִמָּכאן ָוֵאיָל ּפֹוֶנה ֲאִני ַרק ֵאֶלי, ֲאדֹון ַהּכֹל, 

ִּכי ַרק ַאָּתה ָיכֹול ְלהֹוִׁשיֵעִני!“.

ֶמֶׁש ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ִהְתמֹוֵגג ָהִאיׁש ִּבְתִפָּלתֹו ַהַּזָּכה, 
ְּכֶׁשְּלֶפַתע ִנְנַער ְלקֹול ֲחִריָקָתּה ֶׁשל ֲעָגָלה ֶׁשֶּנֶעְצָרה 
ְוֻהְפַּתע  ָהֲעָגָלה  ְלֵעֶבר  ִהִּביט  הּוא  לֹו.   ְּבָסמּו
ִלְראֹוָתּה ֲעמּוָסה ְּבָכל טּוב. ְּבתֹוָכּה ָיַׁשב ַהְּגִביר ַרִּבי 

מֶֹׁשה ַחִּיים ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ְּכֶׁשָּפָניו ְמִאירֹות.

ֶזַרח,  ְלר‘  ַחִּיים  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ָּפָנה  ְיהּוִדי“,  ַרִּבי  ”ִהֵּנה, 
”ָאַרְזִּתי ָּכאן ִּבְׁשִביְל ֶאת ָּכל ָצְרֵכי ַהְּנדּוְנָיה ַּבֲעבּור 
 ,ֵּביְת ִלְבֵני  ָמזֹון  ִמְצְרֵכי  ַּדי  ַּגם  ָּכאן  ֵיׁש   .ְּבנֹוֶתי
ְוִהֵּנה ַּגם ַמֶּׁשהּו ַּבֲעבּוְר...“, ָאַמר ַהְּגִביר ִּבְנִדיבּות, 
ְּכֶׁשהּוא מֹוִׁשיט ְלר‘ ֶזַרח ַמֲעָטָפה ְּגדּוָׁשה ְּבִׁשְטרֹות 

ֶּכֶסף ֲהגּוִנים.

ִמִּפיו.  ֶהֶגה  ְלהֹוִציא  ֶזַרח  ר‘  ִהְתַקָּׁשה  ַהַּפַעם  ַּגם 
לֹו  ִמְּלַסֵּפק  ִנְמַנע  א  ְוַהְּגִביר  ֶהְסֵּבר,  ִּבְּקׁשּו  ֵעיָניו 
ֶאת ְמֻבָּקׁשֹו: ”ָהֵבן, ְיִדיִדי“, ָאַמר לֹו, ”ְּכֶׁשִּנְכַנְסָּת ֶאל 
 ִמְכָּתב ּכֹה ָנִדיר ֵמָהַרִּבי, ָרִאיִתי ְּבֵעיֶני ַחְדִרי ּוְבָיְד
ִּכי ִהְּנ ָסמּו ּוָבטּוַח ִּביׁשּוָעְת. ָּבַטְחָּת ִּבי ִּכי ֲאַמֵּלא 
ֶאת ָּכל ֶחְסרֹוְנ, ְוָכ ָאֵכן ִּתְכַנְנִּתי ַלֲעׂשֹות. ֵהן א 
ַּתֲחׁשֹד ְּבָחִסיד ָּכמֹוִני ֶׁשֲאַהְרֵהר ַאַחר הֹוָרַאת מֹוִרי 

ְוַרִּבי.

עֹוֵמד  ִהֵּנה  ְלַעְצִמי:  ְוִהְרַהְרִּתי  ַׁשְבִּתי  ֶׁשָאז  ֶאָּלא 
ְּבַבד  ַּבד  אּוָלם  ְיהּוִדי,  ִעם  ֶחֶסד  ִמְצַות  ְלַקֵּים  ֲאִני 
ּגֹוֵרם ֲאִני לֹו ְלֵנֶזק ָעצּום. ְּבמֹו ָיַדי ַמְרִחיק ֲאִני אֹותֹו 
ֵמִרּבֹון ָהעֹוָלִמים. ִהֵּנה, ֵמַעָּתה ָוֵאיָל ִיְלַמד ִּכי ְּבָכל 
ָצָרה ַהָּבָאה ָעָליו ָיכֹול הּוא ִלְׁשּכֹחַ ֶאת ּבֹוְראֹו, ֵאין 
הּוא ָצִרי ְלִהְתַּפֵּלל, ֵהן ְיׁשּוָעתֹו ֻמְבַטַחת לֹו ִמיֵדי 

ָּבָׂשר ָוָדם.

 ָּפֶני ְלָהִׁשיב  ִּבְתִחָּלה  ֶנֱאַלְצִּתי   ִמָּכ ְלמֹוַנֲעָך  ְּכֵדי 
ֵריָקם. ָּכ, ָיַדְעִּתי, ִּתָּזֵכר ַעד ְמֵהָרה ְּבבֹוַרֲא ְוִתְפֶנה 
ָיכֹול  הּוא  ֶׁשַרק  ְּתחּוָׁשה   ִמּתֹו ִּבְתִפָּלה  ֵאָליו 
ָּכל  ְּבָיִדי  ֵאין  ׁשּוב  ַּתֲעֶׂשה,   ֶׁשָּכ ְלַאַחר   .ְלהֹוִׁשיֲע

ְּבָעָיה ִלְתמֹ ְּב ְּבַעִין ָיָפה“.

ְּכֶׁשהּוא  ַהִּנְרָּגׁש  ֶזַרח  ֵמר‘  ִנְפַרד  ַהַּצִּדיק  ַהְּגִביר 
ְּבתֹוֶסֶפת  טּוב,  ְּבָכל  ֲעמּוָסה  ֲעָגָלה  ְּבָיָדיו  מֹוִתיר 
ְסכּום ֶּכֶסף ָהגּון ֶׁשִהְסִּפיק לֹו ְּכֵדי ְלַׁשֵּקם ֶאת ַחָּייו, 
אּוָלם א ָּפחֹות ִמָּכ, הּוא הֹוִתיר ְּבֵלב אֹוְרחֹו ֶמֶסר 

ָעצּום:

ַהָּבָאה  ָצָרה  ְּבָכל  ְּתִפָּלה!  ֶׁשל  ְלכָֹחּה  ַּתֲחִליף  ֵאין 
ְלבֹוְראֹו,  ַחָּמה  ִּבְתִפָּלה  ִלְפנֹות  ַיְקִּדים  ָהָאָדם,  ַעל 
ַהְּמֻחֶּיֶבת  ַהִהְׁשַּתְּדלּות  ֶאת  ַיֲעֶׂשה  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְוַרק 

ְוִיְׁשַאל ְּבֶעְזַרת ָּבָׂשר ָוָדם.

’ִׂשיַח ַׂשְרֵפי קֶֹדׁש‘ – ִעְנָיִנים ׁשֹוִנים, ֱאמּוָנה טו 

ְּבָרָכה ִמן ַהּתֹוָרה
ַהְּיִחידֹות  ַהְּבָרכֹות  ִמן  ִהָּנּה  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת 
ֶׁשִחּיּוָבן ִמן ַהּתֹוָרה, ְּכִפי ֶׁשָּלְמדּו ֲחָז"ל (ְּבָרכֹות 
מח ב) ִמן ַהָּפסּוק (ְּדָבִרים ח י): "ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת 

ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה' ֱאֶהיךָ ַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר 
.“ָנַתן ָל

ַהּתֹוָרה,  ִנְּתָנה  ֶטֶרם  ַרּבֹות  ָׁשִנים  ְלַמֲעֶׂשה, 
ַהחֹוָבה  ֶאת  ָּבעֹוָלם  ֶׁשִהְנִהיג  ִמי  ָהָיה  ְּכָבר 
ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶזה  ָהָיה  ַהָּמזֹון.  ַאַחר   ְלָבֵר
ַרּבֹוֵתינּו  ְּכִדְבֵרי  ֲאֶׁשר  ַהָּׁשלֹום,  ָעָליו 
ב)  יב  ְּבֵראִׁשית  ַהּתֹוְספֹות  פי‘  (ְרֵאה  ָהִראׁשֹוִנים 
ָּבעֹוָלם   ִיְתָּבַר ְׁשמֹו  ֶאת  ְלַפְרֵסם  ִהְצַטָּוה 
ְּבֹאֶפן ֶׁשְּיַלֵּמד ֶאת ַהְּבִרּיֹות ְלָבֵר ַלה‘ ַעל ָּכל 

ֲהָנָאה ֶׁשָּבָאה ֲאֵליֶהם.

הּוָבא  ד)  מט  ַרָּבה  (ְּבֵראִׁשית  ַּבִּמְדָרׁש  ְוָאֵכן, 
ְּבֵאר  ְּבִמְדַּבר  אֶֹהל  ֵהִקים  ָאִבינּו  ֶׁשַאְבָרָהם 
ֶׁשַבע, ֶׁשּבֹו ָהָיה ַמְכִניס ֶאת אֹוְרָחיו ּוְמַכְּבָדם 
ְּבַמֲאָכל ּוְבַמְׁשֶקה, ּוְלַאַחר ֶׁשָאְכלּו ְוָׁשתּו ְּכֵדי 
ֶׁשָאַמר  ְלִמי  ”ָּבְרכּו  ָלֶהם:  מֹוֶרה  ָהָיה  ָצְרָּכם 
ְוָהָיה ָהעֹוָלם“. ָאְמרּו לֹו: ”ָמה נֹאַמר?“ ָאַמר 
ֶׁשָאַכְלנּו  עֹוָלם  ֵא-ל   ָּברּו’ ”ִאְמרּו:  ָלֶהם: 

ִמֶּׁשּלֹו‘“.

ָּפַטר   ,ּוֵבֵר ְּדָבָריו  ֶאת  ָהאֹוֵרַח  ִקֵּבל  ִאם 
אֹותֹו ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִמַּתְׁשלּום ַעל ָהֲארּוָחה 
לֹו:  ָאַמר   ְלָבֵר ָרָצה  א  ִאם   ַא ֶׁשָאַכל, 
”ָעֶלי ְלַׁשֵּלם ַעל ָמה ֶׁשָאַכְלָּת ְוָׁשִתיָת, ְוא 
ְלִפי ַהַּתֲעִריף ָהָרִגיל, ֶאָּלא ְלִפי ַּתֲעִריף ָּגבֹוַּה 
ְׁשָמָמה,  ְּבִמְדַּבר  ָּדר  ֲאִני  ֶׁשֲהֵרי  ְּבַהְרֵּבה. 
ְוִאְלָמֵלא ָהִייִתי ַמֲאִכיל ּוַמְׁשֶקה אֹוְת ְּבַוַּדאי 

ָהִייָת ֵמת ָּבָרָעב ּוַבָּצָמא“.

ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם  ִּדְבֵרי  ֶאת  ָהאֹוֵרַח  ְּכֶׁשָּׁשַמע 
ָּתלּוי  ַּכָּמה  ַעד  לֹו  ְלַהְמִחיׁש  ֶׁשְּבַכָּוָנתוֹ  ֵהִבין 
הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ַּבֲחָסָדיו  ָהָאָדם 
ְוֵכיָון  ָּבָרָעב.  ֵמת  ָהָיה  ֶׁשִּבְלֲעֵדיֶהם  ְּכֵדי  ַעד 
ִמָּיד  ְּבִלּבֹו,  ָׁשַמִים  ִיְרַאת  ִנְכֶנֶסת  ֶׁשָהְיָתה 
ָהָיה ְמָבֵר ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ָהֹאֶכל 

ֶׁשָאַכל.

ְלָקֵרב  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ִהְצִליַח  ֵאּלּו  ְּבַמֲעָׂשיו 
ָעָליו  ֶׁשֵּמִעיד  ְּכִפי  ד‘,  ְלִיְרַאת  ֲאָנִׁשים  ַאְלֵפי 
ּבֹוְראֹו (ְּבֵראִׁשית יח יט): ”ִּכי ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר 
 ְיַצֶּוה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ַאֲחָריו ְוָׁשְמרּו ֶּדֶר

ד‘ ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט“.

ְוָאַמר ָהַרִּבי ִמּקֹוְצק: ”ֵאיִני ֵמִבין ֵּכיַצד ִיָּתֵכן 
ַאַחת  ַּפַעם  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת   ַהְּמָבֵר ֶׁשְּיהּוִדי 
ֶׁשִאם  ָׁשַמִים,  ְיֵרא  ִלְהיֹות  ִמָּיד   הֹוֵפ ֵאינֹו 
ֶאת ָהְרחֹוִקים ְּביֹוֵתר ִהְצִליַח ַאְבָרָהם ְלָקֵרב 
ֶׁשַּיְצִליַח  ֶׁשֵּכן  ָּכל  ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת  ְּבֶאְמָצעּות 

ְלָקֵרב ֶאת ַהְּקרֹוִבים“ (’ַוְיַלֵּקט יֹוֵסף‘ ַעּמּוד כב).

אֶֹפן ֲאִמיָרָתּה – ְּבָכבֹוד ּוְבַכָּוָנה
ִמְׁשֵנה  ַהּפֹוְסִקים  ָנְתנּו  ְלֵעיל,  ָהָאמּור  ְלאֹור 
ּוַבָּכבֹוד  ְּבַכָּוָנה  ֲאִמיָרָתּה  ְלאֶֹפן  ֲחִׁשיבּות 
ְׁשמֹוֶנה  ִלְתִפַּלת  אֹוָתּה  ִהְׁשוּו  ְוַאף  ָהָראּוי, 
ָׁשלֹום  ָּבּה  ּוְלָהִׁשיב  ִלְׁשאֹל  ֶׁשָאסּור  ֶעְׂשֵרה 
ָאְסרּו  ְוַאף  ל)  ס"ק  ומשנ"ב  ח  קפג  או"ח  (שו"ע 

ְלַהְפִסיק ָּבּה ַלֲאִמיַרת ְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ('ֶּבן 
ִאיׁש ַחי' פר' ֻחַּקת אֹות ג).

ַרִּבי   ֶהֱאִרי ְּבָרָכה‘  ַמֲחִזיק  ’ְּכִלי  ְּבקּוְנְטֵרסוֹ 
ִיְׂשָרֵאל ָנַג‘אָרה ִזי“ַע ְלָפֵרט ֶאת ַמֲעָלָתּה ֶׁשל 
ַהִּנְדֶרֶׁשת  ַהְּזִהירּות  ּגֶֹדל  ְוֶאת  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת 
 ָּכ ַעל  הּוא  קֹוֵבל  ִּבְדָבָריו  ַּבֲאִמיָרָתּה. 
ֶׁשֲהמֹון ָהָעם ֵאיָנם יֹוְדִעים ֶׁשְּבָרָכה זֹו ֵאיָנּה 
ְּפחּוָתה ַּבֲחִׁשיבּוָתּה ִמְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, 
ַּכָּוָנה,  ְּבא  אֹוָתּה  אֹוְמִרים  ֵהם   ָּכ ּוִמּׁשּום 
ֵּכיַצד  ָּכבֹוד.  ּוְבחֶֹסר  ְּבִזְלזּול  ַאף  ּוְלִעִּתים 
ֵאפֹוא ִיָּתֵכן ֶׁשָאָדם ִיְהֶיה ְמֻסָּגל לֹוַמר ְּבָרָכה 
ִנְׂשָּגָבה זֹו ִּבְמרּוָצה, ִמִּזְכרֹונוֹ ְוא ִמן ַהְּכָתב 
ְלׁשֹונֹו“?!  ַּתַחת  ַיְכִחיֶדָּנה  ֶרַגע  ”ּוִבְמַעט 
ֲהא ַּבֲאִמיָרָתּה עֹוֵסק ָהָאָדם ְּבִמְצַות ֲעֵׂשה 

ֶׁשֲאִפּלוּ  ְּבַדְרָּגה  הּוא  ְוִנְמָצא  ַהּתֹוָרה,  ִמן 
ַהַּמְלָאִכים  ֶׁשֵּכן  ָלּה.  זֹוִכים  א  ַמְלָאִכים 
ְנִדיִרים  ִּבְזַמִּנים  ֶאָּלא  ִׁשיָרה  אֹוְמִרים  ֵאיָנם 
(ְרֵאה ֻחִּלין צא ב), ְוהּוא זֹוֶכה ְלָפֵאר ּוְלַׁשֵּבַח ֶאת 

ּבֹוְראֹו ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּפָעִמים ְּבָכל יֹום.

(ַׁשַער  ָחְכָמה‘  ’ֵראִׁשית  ַּבַעל  ַאף  ָּכַתב   ָּכ
ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת   ַהְּמָבֵר ִּכי  טו)  ֶּפֶרק  ַהְּקֻדָּׁשה 

ְמַקֵּים  הּוא  ִּכי  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ֶׁשַּיֲחׁשֹב  ָראּוי 
ְּבַקּלּות  ְיָבְרָכּה  א   ָּכ  ּוִמּתֹו ֲעֵׂשה,  ִמְצַות 
ָיִכין  ֶאָּלא  ְּבַכָּוָנה,  ֶׁשֹּלא  ְּבִנְמנּום  אֹו  רֹאׁש 
ְוֵכן  ָּכָראּוי.   ִויָבֵר ֱאִקים  ִלְקַראת  ַעְצמֹו 
ִּכי  ַהָּב“ח  ְּבֵׁשם  א)  (קפה  ֵהיֵטב‘  בַּ‘בֵָּאר  ָּכַתב 
ַהֵּסֶפר   ִמּתֹו ַּדְוָקא  ְלָבְרָכּה  ִיָּזֵהר  ַהְּמַדְקֵּדק 

ְוא ְּבַעל ֶּפה ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַכֵּון ָּבּה יֹוֵתר.

ִּבְרַּכת  (ֵסֶדר  ַהּיֹום‘  ’ֵסֶדר  ַּבַעל  ָּכַתב   ָּכ ְוָאֵכן 
ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת   ְיָבֵר ֲאִכיָלתֹו  ”ַאַחר  ַהָּמזֹון): 

אֹוָתּה  לֹוַמר  ָּבּה  ּוְלַכֵּון  ָּבּה  ְלִהָּזֵהר  ְוָראּוי 
ִמָּלה ְּבִמָּלה ְּבַנַחת ּוְבקֹול ָרם ֶׁשִּיְׁשְמעּו ַהּכֹל 

ְוַיֲענּו ָאֵמן“.

ְוָכ ִסֵּפר ַהְּגַר“ח ַקְנֶיְבְסִקי ְׁשִליָט“א:

ִאיׁש‘  ֶה‘ָחזֹון  ָמָרן  ְּבֵבית  ָׁשִהיִתי  ִּבְצִעירּוִתי 
ִּבְרַּכת   ֵּבֵר ֵּביתֹו  ִמְּבֵני  ֶׁשֶאָחד  ְּבָׁשָעה  ָזָצ“ל 
ַהָּמזֹון. ְוִהֵּנה ִהְבִחין ָמָרן ִּכי ּתֹו ְּכֵדי ַהְּבָרָכה 
ֶׁשָּׁשָהה  ְמֻסָּים  ָאָדם  ְלֵעֶבר  ְמקָֹרבֹו  ַמִּביט 
ָיַדִים  ִּבְתנּועֹות  ָמה  ְּדַבר  לֹו  ְוָרַמז  ַּבָּמקֹום 
ָזָצ“ל  ָמָרן  ֵאָליו  ִנַּגׁש  ִמֶּׁשִּסֵּים,  ּוְקִריצֹות. 
ֲהא  ֵמִבין,  ”ֵאיִני  ְּבַתְרעֶֹמת:  לֹו  ְוָאַמר 
ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה נֹוֲהִגים ֻּכָּלם ַלֲעצֹם 
ָּדָבר  ְּבׁשּום  ָחִליָלה  ְלַהִּביט  ְוא  ֵעיַנִים 
ַלֲאֵחִרים  ְלַסֵּמן  א  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ְוַעל 
ְוַכּדֹוֶמה, ְוִאּלּו ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ֵאין ַמְקִּפיִדים 
ִּבְרכֹות  ַהֹּלא  ִּכי  ַהָּדָבר,  ְוָתמּוַּה   .ָּכ ַעל 
ְוִאּלּו  ִמְּדַרָּבָנן,  ֶאָּלא  ֵאיָנן  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה 
 ,ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִהיא חֹוָבה ִמן ַהּתֹוָרה, ּוִמֶּׁשָּכ
ֶׁשַּמְקִּפיִדים  ְּכִפי  ְלָפחֹות  ָּבּה  ְלַהְקִּפיד  ֵיׁש 

ִּבְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה“ (’נֹוְטֵרי ָאֵמן‘ ח“א עמ‘ קעד). 

ֵאין ָּבּה אֹות אֹו ִמָּלה ְמֻיֶּתֶרת
ְּבִסּדּורוֹ  ַהַּיֲעֵב“ץ  ְמעֹוֵרר  נֹוְקִבים  ִּבְדָבִרים 
(ַהְקָּדָמה ְלִבְרַּכת ַהָּמזֹון) ַעל ֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל ִּבְרַּכת 

ּוְמַכֶּסה  ֶטַפח  ְמַגֶּלה  ֶׁשהּוא   ּתֹו ַהָּמזֹון, 
ּוִמּסֹודֹוֶתיָה,  ִמַּמֲעָלָתּה  ֵמָעְמָקּה,  ְטָפַחִים 
ְּברּומֹו  ָהעֹוְמִדים  ְּדָבִרים  ”ָרִאיִתי  ָּכַתב:  ְוכֹה 
ֶׁשל עֹוָלם ּוְבֵני ָאָדם ְמַזְלְזִלין ָּבֶהם, ֲהא ִהיא 
ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ֲאֶׁשר ִיְּסדּו ֲאבֹוֵתינּו ָהִראׁשֹוִנים 
ְיֵדי  ַעל  ֶׁשֻחְּבָרה  ְּבָרָכה  ַהּתֹוָרה,  ִּפי  ַעל 
ְקדֹוִׁשים ֶׁשָּכֵאּלּו ְּבָחְכָמה ְּגדֹוָלה ַעד ֵאין ֵקץ. 
ְּכלּולֹות  ֶׁשָּבּה  ִמָּלה  ְּבָכל  ִּכי  ָּברּור   ּוִמֶּׁשָּכ
ִנְסָּתרֹות  ּוַמְׁשָמֻעּיֹות  ָים  ִמִּני  ֲעֻמּקֹות  ַּכָּונֹות 
ַהַּמֲעִמיִקים  ֵמֲהִביָנם.  ִׂשְכֵלנּו  ֶׁשָּקַצר 
ְלִהְתּבֹוֵנן ָּבּה ָיִבינּו ִּכי ֵאין ָּבּה ַאף אֹות ַאַחת 
ֶאָחד  ִעְנָין  ְוא  ְּכפּוָלה  ִמָּלה  ְוא  ְיֵתָרה, 
ֶׁשֵאין ּבֹו ַּכָּוָנה ְמֻיֶחֶדת, ָלֵכן ָּכל ַּבר ַּדַעת ָיִבין 
ּוְלאֹוְמָרּה  ִּבְכבֹוָדּה  ְלִהָּזֵהר  ָעֵלינּו  ַּכָּמה  ַעד 

ְּבַכָּוָנה ְמֻיֶחֶדת“.

ָאֵמן ַעל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון – ִמן ַהּתֹוָרה
ְלִסּיּום ֶּפֶרק ֶזה ָראּוי ֶׁשָּנִביא ֶאת ְּפָסקֹו ֶׁשל 
ַּבַעל ַה'ְּפִרי ְמָגִדים' ('ֵּתַבת ּגֶֹמא‘ פר‘ ַהֲאִזינּו, ’ֵאֶׁשל 
(’ֵסֶפר  ָהַרְמָּב“ן  ְלַדַעת  ִּכי  ו)  רטו  או“ח  ַאְבָרָהם‘ 

ַהִּמְצוֹות‘ ִׁשְכַחת ָהֲעִׂשין טו) ְּכֵׁשם ֶׁשֲאִמיַרת ִּבְרַּכת 

ַהָּמזֹון ִהיא ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן ַהּתֹוָרה, ָּכ ֲעִנַּית 
ַהּתֹוָרה.  ִמן  ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ִהיא  ַאֲחֶריָה  ָאֵמן 
ְוִנְמָצא ֶׁשָּכל ַהּׁשֹוֵמַע ֶאת זּוָלתֹו ְמָבֵר ִּבְרַּכת 
הּוא  ַוֲהֵרי  ָאֵמן,  ַאֲחָריו  עֹוֶנה  ְוֵאינֹו  ַהָּמזֹון 

ְמַבֵּטל ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן ַהּתֹוָרה.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
"ְוהּוא ְיַכְלְּכֶל – ַעל ה‘ ְיָהְב ַהְׁשֵל”

ע טּתַ בבּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ה‘ ְיָה ל

ססִספּפוּורר ם
ָמה) זֹון (ַהְקּדָ 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


