
ׁש ּגַ ת ַוּיִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֵהיָכן ִנַּגׁש ְיהּוָדה ִלְתִפָּלה?
”ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה“ (מד יח)

ְּבדֹורֹון,  יֹוֵסף  ִלְפֵני  ִנַּגׁש  ֶׁשְּיהּוָדה  מּוָבא  ו)  צג  (ב“ר  ַּבִּמְדָרׁש 
ּוְלִמְלָחָמה  ְלִפּיּוס  ִּגְׁשּתֹו  ְוִלְכאֹוָרה,  ּוְבִמְלָחָמה.  ִּבְתִפָּלה 
ְמבָֹאִרים ַּבָּפסּוק (ְרֵאה ַרִׁש“י ַעל ֲאָתר), ַא ֵהיָכן ָמִצינּו ַּבְּפסּוִקים 

ֶׁשִהְתַּפֵּלל?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַזְלָמן סֹורֹוְצִקין ַגֲּאָב“ד לּוְצק:

ָמִים;  ַהּׁשָ ֱאקֵי  ֶאל  ”ָוֶאְתַּפֵּלל  ד-ה):  ב  (ְנֶחְמָיה  ַהָּפסּוק  ֶאת 
ְנֶחְמָיה  ִּכי  ב),  ג  ר“ה  (ח“א,  ַהַּמַהְרָׁש“א  ֵּפֵרׁש   ,“ַלֶּמֶל ָואַֹמר 
ָּכאן  ְוַאף  ַלה‘.  ְלִהְתַּפֵּלל  ִּכּוֵן  ְּבִלּבֹו   ַא  ַהֶּמֶל ְלָאְזֵני  ִּדֵּבר 
 נּוַכל ְלָפֵרׁש ִּכי ְּכֶׁשָאַמר ְיהּוָדה ְליֹוֵסף (ְלַהָּלן פס‘ לד): ”ִּכי ֵאי
ְלִהְתַּפֵּלל  ְּבִלּבֹו  ִּכּוֵן  ִאִּתי...“,  ֵאיֶנּנּו  ְוַהַּנַער  ָאִבי  ֶאל  ֶאֱעֶלה 

ִלְפֵני ה‘, ְוַעל ְּתִפָּלה זֹו ִּדֵּבר ַהִּמְדָרׁש.
’ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה‘

ְלַסֵּדר ִׁשְבחֹו ֶׁשל ָמקֹום ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה
”ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ִּבי ֲאֹדִני“ (מד יח)

”ַהָּגָׁשה – ִלְתִפָּלה“ (ב“ר צג ו).
ָאַמר ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ְיִחיֵאל ִמיְכל ִמָּגִליָנא ֲחַתן ַה‘ִּדְבֵרי ַחִּיים‘ 

ִמַּצאְנז: 
ְּבָפסּוק ֶזה ִנְרְמזּו ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְּבָרכֹות לב א): ”ְלעֹוָלם ְיַסֵּדר 
 ִיְתַּפֵּלל“, ְוָכ הּוא ְוַאַחר ָּכ ָאָדם ִׁשְבחֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ִלְתִפָּלה;  ָאָדם  ְּכֶׁשִּנָּגׁש  ֵאָליו“ –  ַהָּכתּוב: ”ַוִּיַּגׁש  ֵּפרּוׁש  הּוא 
ְוַרק  ָמקֹום,  ֶׁשל  ְּבִׁשְבחֹו  ִויַסֵּפר  יֹוֶדה   – ”ְיהּוָדה“  ֵראִׁשית: 

ַאֲחֵרי ֵכן ְיַבֵּקׁש ַּבָּקָׁשתֹו – ”ִּבי ֲאֹדִני“.
’ַקב ְוָנִקי‘ 

ַקָּבַלת ַהְּתִפָּלה ְּתלּוָיה ְּבאֶֹפן ַהָּגָׁשָתּה
 ”ְיַדֶּבר ָנא ַעְבְּד ָדָבר ְּבָאְזֵני ֲאֹדִני“ (מד יח)

ָדָבר   ַעְבְּד ָנא  ”ְיַדֶּבר  ְיהּוָדה:  ִּדְבֵרי  ֵּפֶׁשר  ֶאת  ְלָהִבין  ֵיׁש 
ְּבָאְזֵני ֲאֹדִני“ – ְוִכי ַעד ַעָּתה ִעם ִמי ִּדֵּבר?

ֵּפֵרׁש ַהַּמִּגיד ִמּדּוְבָּנא:
ְלצּוַרת ַהָּבַעת ַהְּדָבִרים ֵיׁש ַהְׁשָּפָעה ַרָּבה, ְלִעִּתים ַאף יֹוֵתר 
ִנָּתן  ַהּטֹון  ְוגַֹבּה  ַהִּדּבּור  ִמִּניַמת  ְלֻדְגָמה,  ַעְצָמן.  ֵמַהִּמִּלים 
ַמֲחִציף  ֶׁשָּמא  אֹו  ְּבַתֲחנּוִנים,  ְמַבֵּקׁש  ַהּדֹוֵבר  ַהִאם  ְלִהָּוַכח 
ָּפָניו. ְלָכ ִּדְקֵּדק ְיהּוָדה ְלַבֵּקׁש: ”ְיַדֶּבר ָנא... ְּבָאְזֵני ֲאֹדִני“ 
ֶׁשל   ִּתּוּו ְּבא   ,ְלָאְזֶני ְיִׁשירֹות  ְּדָבַרי  ְלַהְׁשִמיַע  ְרצֹוִני   –
יֹוְצִאים  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ִּתְׁשַמע  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ּוְבטּוַחִני  ְמֻתְרְּגָמן, 

ִמִּפי ֵּתָעֵתר ְלַבָּקָׁשִתי.
ְּבדֹוֶמה ְלָכ ִהְזִהירּו ֲחָכִמים ַאף ְלִעְנַין ַהְּתִפָּלה  (ָאבֹות ב יג): 
ַרֲחִמים  ֶאָּלא  ְקַבע   ְּתִפָּלְת ַּתַעׂש  ַאל  ִמְתַּפֵּלל,  ”ּוְכֶׁשַאָּתה 
ְוַתֲחנּוִנים ִלְפֵני ַהָּמקֹום ָּברּו הּוא“. זֹאת ִמּשּׁום ֶׁשַּקָּבַלת 
ָהָאָדם  ִמְתַּפֵּלל  ִאם  ַהָּגָׁשָתּה;  ְּבצּוַרת  ְּתלּוָיה  ַהְּתִפָּלה 

ִּבְנִמיכּות ָהרּוַח ּוִבְלׁשֹון ַּתֲחנּוִנים, ֲאַזי ִּתְתַקֵּבל ְּתִפָּלתֹו.
’אֶֹהל ַיֲעקֹב‘

’ְּבֵאין ֵמִליץ יֶֹׁשר‘ – ’ַצְּדֵקנּו ַּבִּמְׁשָּפט‘
 “ְּבַעְבֶּד  ַאְּפ ִיַחר  ְוַאל  ֲאֹדִני  ְּבָאְזֵני  ָדָבר   ַעְבְּד ָנא  ”ְיַדֶּבר 

(מד יח)

ַעְצָמם  ָהַאִחים  ֲהא  ְיהּוָדה:  ַטֲעַנת  ֵּפֶׁשר  ֶאת  ְלָהִבין  ֵיׁש 
 ִהְצִהירּו ִּבְפֵני יֹוֵסף (ְלֵעיל פס‘ ט): ”ֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ִאּתֹו ֵמֲעָבֶדי
ָוֵמת ְוַגם ֲאַנְחנּו ִנְהֶיה ַלאדִֹני ַלֲעָבִדים“, ְוִאּלּו יֹוֵסף ִהְסַּתֵּפק 
ִּבְלִקיַחת ”ֲאֶׁשר ִנְמָצא ַהָּגִביַע ְּבָידֹו“ ִּבְלַבד, ּוָמה ִּפְתחֹון ֶּפה 

ֵיׁש ְּכֶנְגּדֹו?
ֵּפֵרׁש זֹאת ַרִּבי יֹוֵסף ָׁשאּול ָנַתְנזֹון ַעל ִּפי ַהְּיסֹוד ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו 
ַּכֲאֶׁשר  יב):  ּתֹוָרה  (ַמֲעֵׂשי  ה‘‘  ’ַמֲעֵׂשי  ְּבִסְפרֹו  ַאְׁשְּכַנִּזי  ֱאִליֶעֶזר 
חֹוֵטא ָהָאָדם ְּבֵחְטא ּכֹה ָּכֵבד ַעד ֶׁשֵאין ֶאְפָׁשרּות ְלַהֲעִניׁשֹו 
ְּכִפי ַמֲעָׂשיו, ֲאַזי ֵאין ְּבֵרָרה ֶאָּלא ְלפֹוְטרֹו ְלַגְמֵרי, ְוַאף א 
ַקל  עֶֹנׁש  ִלְקּבַֹע  ֶׁשֵאין  ִמּשּׁום  זֹאת  ַקל.  ְּבעֶֹנׁש  ְלַהֲעִניׁשֹו 
ֶׁשִּיְמַחל  ה‘  ִמִּלְפֵני  מֶֹׁשה  ְּכֶׁשִּבֵּקׁש   ,ְלִפיָכ ָּכֵבד.  ֵחְטא  ַעל 
לא)  לב  (ְׁשמֹות  ֶחְטָאם  ֶאת  ִהְגִּדיל  ָהֵעֶגל,  ֵחְטא  ַעל  ְלִיְׂשָרֵאל 
 ָּכ ְּבאֹוְמרֹו: ”ָאָּנא ָחָטא ָהָעם ַהֶּזה ֲחָטָאה ְגדָֹלה“ – ּוִמּתֹו

ֵיׁש ִלְמחֹל ָלֶהם.
ַאף ְיהּוָדה ָטַען ִלְפֵני יֹוֵסף: ִאם ֵאיְנ ָיכֹול ְלַהֲעִניֵׁשנּו ְּכִפי 
ְוֶלֱאסֹר  ַקל  ְּבעֶֹנׁש  ְלַהֲעִניֵׁשנּו  ַאף  ָיכֹול   ֵאיְנ ָלנּו,  ֶׁשַּמִּגיַע 
ּוְלַׁשְחְררֹו  ְלַגְמֵרי  ָלנּו  ְלַוֵּתר   ָעֶלי ֶאָּלא  ִּבְלַבד,  ִּבְנָיִמין  ֶאת 

ְלַנְפׁשֹו.
ְּבָכ ֵּפֵרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ָׁשאּול ֶאת ַּבָּקָׁשֵתנּו ַּבָּיִמים ַהּנֹוָרִאים 
ִמִּלְפֵני ה‘: ”ְּבֵאין ֵמִליץ יֶֹׁשר מּול ַמִּגיד ֶּפַׁשע“ – ַּבֲאֶׁשר ּכֹה 
ָּגְדלּו ֲחָטֵאינּו, ְוַכֲאֶׁשר: ”ַּתִּגיד ְלַיֲעקֹב ְּדַבר חֹק ּוִמְׁשָּפט“ – 
 ִיָּמֵצא ֶׁשֵאין ַּבִּנְמָצא עֶֹנׁש ֶׁשָּיכֹול ְלַכֵּפר ָעֵלינּו, ֲאַזי ֵאין ְל

ֶאָּלא ְלפֹוְטֵרנּו ֵמֹעֶנׁש – ”ְוַצְּדֵקנּו ַּבִּמְׁשָּפט ַהֶּמֶל ַהִּמְׁשָּפט“.
’ִּדְבֵרי ָׁשאּול‘ ִלּקּוִטים

’ּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל‘ ְּתַנאי ִּבְתִפָּלה
ָּפָני“  ִלְראֹות  תִֹספּון  א  ִאְּתֶכם  ַהָּקטֹן  ֲאִחיֶכם  ֵיֵרד  א  ”ִאם 

(מד כג)

ֶזה  ָּפסּוק  ָּדַרׁש  ַנייְשַׁטאט  ֶׁשל  ַרָּבּה  ַמייְזִליׁש  עּוִזיֵאל  ַרִּבי 
ָּבּה  ֶׁשֵאין  ַּתֲעִנית  ”ָּכל  ב):  ו  (ְּכִריתּות  ַהְּגָמָרא  ְלִדְבֵרי  ְּכֶרֶמז 
”ִאם  ַהָּכתּוב:  ָרַמז   ּוְלָכ ַּתֲעִנית“.  ֵאיָנּה  ִיְׂשָרֵאל  ִמּפֹוְׁשֵעי 
ֶאת  ְּתַׁשְּתפּו  א  ִאם   – ִאְּתֶכם“  ַהָּקטֹן  ֲאִחיֶכם  ֵיֵרד  א 
ּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל ִּבְתִפּלֹוֵתיֶכם, ֲאַזי ”א תִֹספּון ִלְראֹות ָּפָני“ 

– ִּבְתִפָּלה. 
’ִּתְפֶאֶרת עּוִזיֵאל‘ שה“ש

ִאם ֵאין ִקּדּוׁש – ֵאין ְּפִסיָעה ַּגָּסה
”ַוְיַׁשַּלח ֶאת ֶאָחיו ַוֵּיֵלכּו ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל ִּתְרְּגזּו ַּבָּדֶר“ (מה 

כד) 

ַּבְּגָמָרא (ַּתֲעִנית י ב, הּוְבָאה ְּבַרִׁש“י ָּכאן) ֵּפְרׁשּו ֶאת ַאְזָהַרת יֹוֵסף: 
ֶאת  ַמְכהֹות  ֵהן  ֶׁשֵּכן  ַּגּסֹות,  ִּבְפִסיעֹות  ָלֶלֶכת  ְיַמֲהרּו  ֶׁשֹּלא 
ִהְזִהיָרם  א  ַמּדּוַע  ְלָהִבין:  ְוֵיׁש  ָהָאָדם.  ֶׁשל  ֵעיָניו  ְמאֹור 

ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם ַעל ָּכ ֶטֶרם ִרְדָּתם ְלִמְצַרִים?
ֵּפֵרׁש ַמַהְרָא“ל ִציְנץ:

ַּבְּגָמָרא (ַׁשָּבת קיג ב) ֶנֱאָמר ִּכי ֶאת ָהְרִאָּיה ֶׁשָּכֲהָתה ְּכתֹוָצָאה 
ַהִּקּדּוׁש  ִמּכֹוס  ְׁשִתָּיה  ְיֵדי  ַעל  ְלַרֵּפא  ִנָּתן  ַּגָּסה‘,  ִמ‘ְּפִסיָעה 
א   ַלֶּדֶר ָיְצאּו  ְּבֶטֶרם  ִּכי  לֹוַמר,  ֵיׁש  ֶזה  ְלִפי  ַׁשָּבת.  ְּבֵליל 
ֻהְצַר ַיֲעקֹב ְלַהְזִהיָרם ִמְּפִסיָעה ַּגָּסה, ְלִפי ֶׁשְּבַוַּדאי ִנְזֲהרּו 
ִמָּכ ְּבַעְצָמם, ְּביֹוְדָעם ִּכי א יּוְכלּו ְלִהְתַרֵּפא ְּבֵיין ַהִּקּדּוׁש. 
זֹאת ִמּשּׁום ֶׁשִּמּיֹום ֶׁשָּמְכרּו ֶאת יֹוֵסף א ָׁשתּו ַיִין ְּכָלל (ַׁשָּבת 
קלט א). ַעָּתה ְּכֶׁשִּנְמָצא יֹוֵסף ָׁשבּו ְוֻהְּתרּו ִּבְׁשִתַּית ַיִין, ְוַעל 

ֵּכן ֻהְצַר יֹוֵסף ְלַהְזִהיָרם ַעל ”ְּפִסיָעה ַּגָּסה“.
’קֶֹמץ ַהִּמְנָחה‘

ַיֲעקֹב ָעַמד מּול ְּפֵני ַּפְרעֹה
 ַוְיָבֶר ַפְרעֹה  ִלְפֵני  ַוַּיֲעִמֵדהּו  ָאִביו  ַיֲעקֹב  ֶאת  יֹוֵסף  ”ַוָּיֵבא 

ַיֲעקֹב ֶאת ַּפְרעֹה“ (מז ז)
ֵיׁש ְלָהִבין ָמה ָּבא ַהָּכתּוב ְלַלְּמֵדנּו ִּבְלׁשֹון: ”ַוַּיֲעִמֵדהּו ִלְפֵני 
ָאִביו  ַיֲעקֹב  ֶאת  יֹוֵסף  ’ַוָּיֵבא  ִלְכּתֹב:  ָהָיה  ַּדי  ֲהא  ַפְרעֹה“, 

ֶאל ַּפְרעֹה‘?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי מֶֹׁשה ַהּכֵֹהן ַנָראל ַרָּבּה ֶׁשל ֶמץ:

ַּבְּגָמָרא (סֹוָטה לח א) מּוָבא, ִּכי ְּבָׁשָעה ֶׁשַהּכֲֹהִנים ְמָבְרִכים ֶאת 
ָהָעם ְצִריִכים ְלַכּוֵן ֶאת ְּפֵניֶהם ְּכֶנֶגד ְּפֵני ַהִּמְתָּבְרִכים. ְוֵיׁש 
ַיֲעקֹב  ֶאת  ֶהֱעִמיד  ֶׁשּיֹוֵסף  ַהּתֹוָרה  ִהְדִּגיָׁשה   ְלָכ ִּכי  לֹוַמר 

ָאִביו ”ִלְפֵני ַּפְרעֹה“, ְּכֵדי ֶׁשְּבָכ יּוַכל ְלָבֵר ֶאת ַּפְרעֹה.
’ִּבְרַּכת טֹוב‘ [ֶוֶנְצָיה תע“א]

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ּלה?

ני ּפְ ם

ָהַאִחים ִנְבֲהלּו ִמּסֹוד ’ָאֵמן‘
”ְוא ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות אֹתֹו ִּכי ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו“ (מה ג)

ֶחְׁשּבֹון ַהִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ִמּלּוי אֹוִתּיֹות ’יֹוֵסף‘ [אֹוִתּיֹות 
ו‘ ְוד‘ ַהְּמַמְּלאֹות ֶאת ָהאֹות יּו“ד, י‘ ְוו‘ ֶׁשל ָוי“ו, מ‘ 
ְוכ‘ ֶׁשל ָסֶמ“ ְוה‘ ֶׁשל ֶּפ“ה] ִהּנֹו צ“א – ַּכִגּיַמְטִרָּיה 
ֶׁשל ’ָאֵמן‘, ְוֶזהּו: ”ִּכי ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו“ – ֶׁשִּנְבֲהלּו ִמּסֹוד 

’ָאֵמן‘ ָהָרמּוז ְּבתֹו [’ִּבְפִנים‘] אֹוִתּיֹות ְׁשמֹו.
’ַאֶּדֶרת ֵאִלָּיהּו‘ [ְלַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ִמַּבְגָּדד]

ׁש ּגַ ת ַוּיִ ָרׁשַ 257ּפָ תשע"ט

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ָרָשׁה ּפָ ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים

ֹון, 
ָמה 
ָרזּוִקים 

בהלּו ִמּסֹוד ’ָא
הל

ִרממ ממממרֵ
ר פּפָ בבַּבַ ים

בעש“ק, ו‘ ְּבֵטֵבת, ָחל יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ָהְרַה“ק ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ִמִּשׁינֹוָבה, ֶׁשְּכַצִּדיִקים ַרִּבים 
ַחר ִמַּכָּמה ֲאָנִׁשים. ְוָכ ָּכתּוב ְּבֵסֶפר ’ִּדְבֵרי ְיֶחְזֵקאל‘ (עמ‘ שיט): ָנַהג ִלְׁשֹמַע ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

”ַרֵּבנּו ִהְׁשַּתֵּדל ִלְׁשמַֹע ְּבָכל יֹום ִמַּכָּמה ֲאָנִׁשים
ַחר ְּכֵדי ַלֲענֹות ָאֵמן ַעל ַהְּבָרכֹות“. ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ַחר  ִנְנַהג ַאף ָאנּו ְּבִמְנָהג ָקדֹוׁש ֶזה, ַנְקִּדיׁש ִמיֵדי ּבֶֹקר ַּכָּמה ַּדּקֹות ִלְׁשמַֹע ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ִמּזּוָלֵתנּו, ְוִיָּפְתחּו ְּבָפֵנינּו ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ְלַקֵּבל ְּתִפּלֹוֵתינּו ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון.
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ַהָּגדֹול  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ָּבֵאי  ַהִּכּפּוִרים.  יֹום 
ֶׁשָּבִעיר ֶּבְרִלין ְיׁשּוִבים ָהיּו ַעל ְמקֹומֹוֵתיֶהם, 
ְּבַטִּליתֹות  ֲעטּוִיים  ְוֵהם  ָצחֹר  ְלבּוָׁשם 
ֶׁשל  ְלִסּיּוָמּה  ָהאֹות  ִנַּתן  ַעָּתה  ֶזה  ְלָבנֹות. 
ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית, ְּכֶׁשַהַּגַּבאי ִהָּכה ְּבָחְזָקה ַעל 

ַהִּביָמה ִּבְקִריַאת: ”ִיְזּכֹר!“.
ַרִּבים  ִהְתרֹוְממּו  ּוְרִגיִלים  ִּכְבִקיִאים 
ְּבִעָּקר  ִמְּמקֹומֹוֵתיֶהם,  ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים 
ַהְּיִציָאה  ְלֵעֶבר  ּוָפנּו  ֶׁשֵּביֵניֶהם,  ַהְּצִעיִרים 
ֶׁשַרק  ַהָּמצּוי  ַּכִּמְנָהג  זֹאת  ַהְּכֶנֶסת.  ִמֵּבית 
ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  נֹוָתִרים  ַהִּנְפָטִרים  ֶצֱאָצֵאי 
ַיִּקיֵריֶהם  ַעל  ’ִיְזּכֹר‘  ְּתִפַּלת  ֲאִמיַרת  ִּבְׁשַעת 

ֶׁשָהְלכּו ְלעֹוָלָמם.
ָהְמָתה  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֶׁשִּלְפֵני  ָהְרָחָבה 
ַהַהְפָסָקה  ֶאת  ֶׁשִּנְּצלּו  ַהְּיָלִדים  ִמּקֹולֹות 
ִהְׁשַּתְּתָקה  ְלֶפַתע  ׁשֹוֵבָבה.  ְלִהְתַרְעְננּות 
ָּתְפָסה  ְמקֹוָמּה  ְוֶאת  ְּבַאַחת,  ַהֲהמּוָלה 

ְּדִריכּות ֲחִריִׁשית.
ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ִהְסַּתְּיָמה  ִמְּכָבר  ֶזה 
ְמִדיַנת  הּוְבָסה  ְּבַמֲהָלָכּה  ָהִראׁשֹוָנה, 
ֶאת  ַהַהְסָּכָמה‘.  ’ְמִדינֹות  ִּביֵדי  ֶּגְרַמְנָיה 
ְרָגׁשֹות  ָּתְפסּו  ַהּבּוָׁשה  ִרְגׁשֹות  ֶׁשל  ְמקֹוָמן 
ֶׁשל ְלֻאָּמנּות, ָהַאְנִטיֵׁשִמּיּות ֵהֵחָּלה ְלָהִרים 
ֶּגְרַמְנָיה  ְיהּוֵדי  ְּבֶקֶרב  ְוַהְּדִריכּות  רֹאׁש, 

ָהְיָתה ַרָּבה.
ְלַמְרֵאה  ִהְתעֹוֵרר  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ֶׁשל  ַּפֲחָדם 
ַהּדֹוֵהר  ַמְרֶאה  ַוֲהדּור  ָׁשחֹר  ֶמְמַׁשְלִּתי  ֶרֶכב 
ְּכֶׁשהּוא  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְלֵעֶבר  ַּבֲחִׁשיבּות 
ְועֹוֵצר  ִמְׁשָטָרה,  ְמכֹוִנּיֹות  ְּבַכָּמה  ְמֻלּוֶה 

ַּבֲחִריַקת ְּבָלִמים ָסמּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת.
עֹוְרָרה  ִׁשְגָרִתית  ַהִּבְלִּתי  ַהִהְתַרֲחׁשּות 
ָמה  יֹוֵדַע  ִמי  ַהִּמְתַּפְּלִלים;  ְּבֶקֶרב  ֶּבָהָלה 
ְלטֹונֹות ִלְטּפֹל ֲעֵליֶהם... אּוָלם  עֹוְמִדים ַהּׁשִ
ְּכֶשִּׁנְפְּתָחה  ַהְפָּתָעָתם,  ָהְיָתה  ַרָּבה  ָמה 
ְּדמּות  ָיְצָאה  ּוַבֲעָדּה  ָרד,  ַהּׂשְ ֶרֶכב  ֶּדֶלת 
ֶׁשֵּבין  ֵמַהְּמֻבָּגִרים  ְלַכָּמה  ֻמֶּכֶרת  ֶׁשָהְיָתה 

ַהִּמְתַּפְּלִלים.
ַראְטְנַהאּו,  ִמּוֹוְלֶטר  ַאֵחר  א  ֶזה  ָהָיה 
ּקּום‘  ַהּׁשִ ְּכ‘ַׂשר  ֵעת  ְּבאֹוָתּה  ֵּמׁש  ֶׁשּׁשִ ִמי 
ּוְלָיִמים  ַהֲחָדָׁשה,  ֶּגְרַמְנָיה  ְּבֶמְמֶׁשֶלת 
ִּביֵדי  ֶׁשִּנְרַצח  ַעד  ַהחּוץ  ְּכַׂשר  ֻמָּנה  ַאף 
ִמְתַנְּקִׁשים. ַראְטְנַהאּו ָהָיה ְיהּוִדי ִמְתּבֹוֵלל, 
ֵּבן ְלַאַחת ַהִּמְׁשָּפחֹות ָהֲעִׁשירֹות ְּבֶגְרַמְנָיה. 
ִמְׁשָּפָחה ֶׁשּנֹוְדָעה ִּבְזכּות קֹוְנֶצְרן ַהַחְׁשַמל 
ַעד  ְוַקָּים  ִּבְׁשִליָטָתּה  ֶׁשָהָיה  ִג‘י‘  אַי  ’אֵי 
מַֹח  ְּכַבַעל  נֹוַדע  ֶזה  ִאיׁש  ַהֶּזה.  ַהּיֹום  ֶעֶצם 
יֹוֵצא  ַּכְלָּכִלי  רֹון  ִּכּׁשָ ּוַבַעל  ִּבְמֻיָחד  ָחִריף 
ּדֶֹפן, ּוִמּתֹו ָּכ ִנְבַחר ְלהֹוִביל ֶאת ַמֲאַמֵּצי 

ּקּום ֶׁשִּנֲהלּו ְמִדינֹות ַהִּכּבּוׁש. ַהּׁשִ
ַעָּתה הּוא ִהְפִּתיַע ֶאת ֻּכָּלם ְּכֶׁשִּנְכַנס ְלֵבית 
ָנַטל  ’ִיְזּכֹר‘,  ְּתִפַּלת  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה  ַהְּכֶנֶסת 
ְצחָֹרה  ִּכָּפה  ֵהִניַח  ַהְּסָפִרים,  ֵמֲארֹון  ִסּדּור 
ִנְלֶהֶבת  ’ִיְזּכֹר‘  ַּבֲאִמיַרת  ְוֵהֵחל  רֹאׁשֹו  ַעל 

ְלֵזֶכר ִנְׁשַמת ָאִביו ֶׁשִּנְפַטר ָלַאֲחרֹוָנה.
ְּבַמָּבט  ְּדמּותֹו  ֶאת  ָּבֲחנּו  ַהִּמְתַּפְּלִלים 
ֶׁשִּנְמְסכּו ּבֹו ַהְפָּתָעה ְוַסְקָרנּות ֵמַחד, ַא א 
ֶנְעְּדרּו ִמֶּמּנּו ַלַעג ּוִבּקֶֹרת ֵמִאיָד. ָהַאְּבסּוְרד 
ַמִים; ָלבֹוא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבִעּצּומֹו  ָזַעק ַלּׁשָ
ֶׁשל  ַמְחִּפיר  ִחּלּול   ּתֹו ַהִּכּפּוִרים,  יֹום  ֶׁשל 
ַהּיֹום ַהָּקדֹוׁש, ַרק ְּכֵדי לֹוַמר ’ִיְזּכֹר‘ ַעל ָהָאב 

ֶׁשִּנְפַטר... ֲהִנְׁשַמע ָּכזֹאת?!
ַלֲחלּוִטין  ָּתַאם  ֶזה  ה  ַמֲעֹשֶ ָהֱאֶמת  ְלַמַען 
ְלֶעְמדֹוָתיו ֶׁשל ָהִאיׁש, ֲאֶׁשר נֹוַדע ְלִׁשְמָצה 
ְּבִעּתֹוֵני  ֶׁשִּפְרֵסם  ַמֲאָמִרים  ִסְדַרת  ִּבְזכּות 
ְלִהְתּבֹוֵלל  ַלְּיהּוִדים  ָקָרא  ֶׁשָּבֶהם  ֶּגְרַמְנָיה, 
ַיֲהדּוָתם.  ַעל  ּוְלַוֵּתר  ַהֶּגְרָמִני  ָהָעם   ְּבתֹו
עפ“ל. אּוָלם אּוַלי ְּבָכל זֹאת, ָחְלָפה ְּבִלָּבם 
ּבֹו  ִהְתעֹוֵרר  ַהִּנְרֶאה  ְּכִפי  נֹוֶסֶפת,  ַמֲחָׁשָבה 
ְּדַבר ָמה ְוָגַרם לֹו ָלבֹוא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּביֹום 

ַהָּקדֹוׁש. 
’ִיְזּכֹר‘.  ְּתִפַּלת  ִהְסַּתְּיָמה   ָּכ ּוֵבין   ָּכ ֵּבין 
ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ְלִהָּכֵנס  ָּפנּו  ַהִּמְתַּפְּלִלים 
ר ָׁשב ַעל ִעְקבֹוָתיו. ִמְּבִלי ְלַהֲחִליף  ְוִאּלּו ַהּׂשַ
ַהְּמכֹוִנית  ְלֵעֶבר  ָּפָנה  ַהּסֹוְבִבים,  ִעם  ִמָּלה 

ֶׁשִהְמִּתיָנה לֹו ִמחּוץ ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוִהְפִליג 
ְיהּוִדים  ֲעַדת  ֵמֲאחֹוָריו  מֹוִתיר  ְלַדְרּכֹו, 

ֲהמּוִמים ְוַסְקָרִנים.
ְּבאֹותֹו  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ָׁשָהה  נֹוָסף  אֹוֵרַח 
יֹום ִּכּפּור. ָהָיה ֶזה, ְלַהְבִּדיל, ַהָּגאֹון ַהָּצִעיר 
ַרִּבי ְיִחיֵאל ַיֲעקֹב ַויְנֶּבְרְג, ִמי ֶׁשּנֹוַדע ְלָיִמים 
ָהה  ֶׁשּׁשָ ַויְנֶּבְרג  ָהַרב  ֵאׁש‘.  ִריֵדי  ַה‘ּׂשְ ְּכַבַעל 
ָּבַחר  ִלּמּוָדיו,  ְלֶרֶגל  ְּבֶבְּרִלין  ָיִמים  ְּבאֹוָתם 
ְלִהְתַּפֵּלל ֶאת ְּתִפּלֹות יֹום ַהִּכּפּוִרים ְּבאֹותֹו 
ּנֹוַכח ַּבֲהמּוָלה ֶׁשִהְתעֹוְרָרה  ֵּבית ְּכֶנֶסת, ּוִמּׁשֶ

ִהְתַעְנֵין ְלִפְׁשָרּה ְוַנֲעָנה.
”ַרּבֹוַתי!“, ִהָּסה ָהַרב ַויְנֶּבְרג ֶאת ַהִּמְתַּפְּלִלים 
ַהְּתִפָּלה,  ְּבֵסֶדר   ַנְמִׁשי ”ָהָבה  ַהִּנְרָּגִׁשים, 
ַאֵחר  אֹו  ָּכֶזה  ֶׁשְּמאָֹרע  ָהָראּוי  ִמן  ֶזה  ֵאין 

ְיַׁשֵּבׁש ֶאת ִסְדֵרי יֹום ַהִּכּפּוִרים“.
ְּבטֹון  ַויְנֶּבְרג  ָהַרב  הֹוִסיף  ִמְקֶרה“,  ”ּוְבָכל 
ְיהּוִדי  ְּבֶרֶגׁש  ְּתַזְלְזלּו  ַאל  ”ְלעֹוָלם  ַּתִּקיף, 
ֶׁשִּיְהֶיה.  ְּכָכל  ָרחֹוק  ָאָדם,  ְּבֵלב  ַהִּמְתעֹוֵרר 
הֹוִרים  ִּכּבּוד  ֶׁשל  ְיהּוִדי  ֶרֶגׁש  ִּכי  ָסֵפק  ֵאין 
ר ִלְטרַֹח ָלבֹוא  ְוִזָקּה ַלָּמסֶֹרת עֹוְררּו ֶאת ַהּׂשַ
ּוְבטּוַחִני  ’ִיְזּכֹר‘.  ַלֲאִמיַרת  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית 
ַּבֲעבּורֹו  ֶּפַתח  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֶׁשָּכֶזה  ֶׁשֶרֶגׁש 
ֲאִמִּתית  ְלִהְתעֹוְררּות  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ַּבֲעבּור  אֹו 

ַלֲחָזָרה ְלֵחיק ָהֱאמּוָנה“.
ַויְנֶּבְרג  ָהַרב  ֵּפֵרׁש  ִלְדָבָריו  ְּכִסּמּוִכין 
ַלּשֹׁוְמִעים ֶאת ְּדָבָריו ֶׁשל ַיֲעקֹב: ”ַמה ּנֹוָרא 
ַהָּמקֹום ַהֶּזה, ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ֵּבית ֱאִקים ְוֶזה 
ּוַבְּגָמָרא  יז),  כח  (ְּבֵראִׁשית  ָמִים“  ַהּׁשָ ַׁשַער 
ֶׁשל  ִהְתעֹוְררּותֹו  ִּכי  ָּדְרׁשּו  ב)  צא  (ֻחִּלין 
ְּבִעְקבֹות  ָהְיָתה  ַּבָּמקֹום,  ְלִהְתַּפֵּלל  ַיֲעקֹב 

ֶׁשָהָיה ֶזה ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ִהְתַּפְּללּו ֲאבֹוָתיו.
ֲהא  ְלָהִבין,  ָמקֹום  ֵיׁש  ִלְכאֹוָרה  ְוִהֵּנה 
ֵּבית  ְלִהָּבנֹות  ָהָיה  ַאף  ָעִתיד  ֶזה  ְּבָמקֹום 
ַהִּמְקָּדׁש, ּוַמּדּוַע א ִהְתַּפֵעל ַיֲעקֹב ֵמֻעְבָּדה 

זֹו?
ה  ֶאָּלא ֵיׁש לֹוַמר, ִּכי ֶזהּו ּכֹחֹו ֶׁשל ֶרֶגׁש ְקֻדּׁשָ
הֹוָריו.  ִלְכבֹוד  ְּבֶהְקֵׁשר  ִליהּוִדי  ַהִּמְתעֹוֵרר 
ַיֲעקֹב:  ֶׁשל  ְקִריָאתֹו  ֶנֶאְמָרה  ֶזה  ֶרֶגׁש  ַעל 
ּוֶפַתח  ַׁשַער  ֶזהּו  ָמִים!“,  ַהּׁשָ ַׁשַער  ”ְוֶזה 

ִכיָנה. ְלִהְתָקְרבּות ֲאִמִּתית ַלּׁשְ
ַראְטְנַהאּו  ִסֵּים  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְקָצָרה  ְּתקּוָפה 
ֲחבּוַרת  ַּכֲאֶׁשר  ְטָראִגי,  ְּבאֶֹפן  ַחָּייו  ֶאת 
ְּבעֹודֹו  ּבֹו  ִהְתַנְּקׁשּו  ַאְנִטיֶׁשִמִּיים  ְלֻאָּמִנים 

נֹוֵסַע ִּבְמכֹוִניתֹו ִּבְרחֹובֹות ֶּבְרִלין.
*

ֶאת ֶהְמֵׁש ַהִּסּפּור ִסֵּפר ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ָהַרב 
ָהַרב  עֹוָלם,  ְלאֹור  ּתֹוָרתֹו  ּוֵמִפיץ  ַויְנֶּבְרג 

ַאְבָרָהם ַאָּבא ַוִיְנּגּוְרט:
אֹותֹו  ֵמָאז  ָחְלפּו  ָׁשִנים  ֵמָאה  ”ִּכְמַעט 
ה. ְוִהֵּנה, ִנְקֵראִתי ִלְמסֹר ִׁשעּור ְּבַבִית  ַמֲעֹשֶ
ִׁשעּוֵרי  ְּבִמְסֶּגֶרת  מֹוִדיִעין,  ָּבִעיר  ְּפָרִטי 
ְּבמֹוָצֵאי  ָקבּוַע  ְּבאֶֹפן  ֶׁשִּנְמְסרּו  ּתֹוָרה 

ַׁשָּבתֹות ְּבָמקֹום ֶזה.
הֹוִרים‘,  ’ִּכּבּוד  נֹוֵׂשא  ַעל  ְלַדֵּבר  ָּבַחְרִּתי 
ַהִּסּפּור  ֶאת  ִסַּפְרִּתי  ַהְּדָבִרים  ֵּבין  ַּכֲאֶׁשר 

ָהָאמּור ְּבֵׁשם מֹוִרי ְוַרִּבי ָהַרב ַויְנֶּבְרג.
ָמה ַרָּבה ָהְיָתה ִהְתַרְּגׁשּוִתי ַּכֲאֶׁשר ִעם ִסּיּום 
ַהִּסּפּור ָקם ֶאָחד ֵמַהּנֹוְכִחים ְוָאַמר ִלי: ’ָהַרב 
ֶׁשל  ֶצֱאָצא  ֲאִני  ַראְטְנַהאּו?!  ֶאת  ִהְזִּכיר 

ַראְטְנַהאּו!‘.
ֵמַהַהְׁשָּגָחה  ִנְׁשָמִתי  ִעְמֵקי  ַעד  ִה ְתַרַּגְׁשִּתי 
ַעָּתה  ֶזה  ֵעיַני.  ְלֶנֶגד  ֶׁשִהְתַּגְּלָתה  ַהֻּמְפָלָאה 
ְוַרִּבי,  מֹוִרי  ֶׁשל  ִסּפּורֹו  ֶאת  ְלַסֵּפר  ִסַּיְמִּתי 

ּוִמְסַּתֵּבר ֶׁשַהְּדָבִרים ָהיּו ַמָּמׁש ַּכְּנבּוָאה.
ה ֶׁשִהְתעֹוֵרר ְּבִלּבֹו  ִהֵּנה ִּכי כֵן, ִניצֹוץ ַהְּקֻדּׁשָ
ֶׁשל אֹותֹו ְיהּוִדי ְמבֹוֵלל ּוִמְתּבֹוֵלל ְּכֶׁשָאַמר 
ֶאת ְּתִפַּלת ’ִיְזּכֹר‘ ִלְכבֹוד ָאִביו, ָהַפ ְלַאַחר 
ְּבִנְׁשָמתֹו  ֶׁשֻהְּצָתה  ְלַׁשְלֶהֶבת  ַרּבֹות  ָׁשִנים 
ְוָהָיה  ִּבְתׁשּוָבה  ב  ֶׁשּׁשָ ִמְׁשַּפְחּתֹו,  ֶּבן  ֶׁשל 

ִליהּוִדי ַמֲאִמין ְוׁשֹוֵמר ּתֹוָרה“.
’ִחּדּוֵׁשי ַּבַעל ְׂשִריֵדי ֵאׁש‘ ח“ג ְּבַהְקָּדַמת ַהּמֹו“ל

ְּבָרָכה ִּבְלׁשֹון ִנְסָּתר
ְירּוָׁשַלִים‘  ּו‘בֹוֵנה  ’ָהָאֶרץ‘  ִמִּבְרכֹות  ְּבׁשֹוֶנה 
[’נֹוֶדה ְל‘ ְו‘ַרֶחם ָנא‘] ַהֶּנֱאָמרֹות ִּבְלׁשֹון נֹוֵכַח, 
נֹוֵתן  ”הּוא  ִנְסָּתר:  ִּבְלׁשֹון  ֶנֱאֶמֶרת  ַהָּזן‘  ’ִּבְרַּכת 
ָמִצינּו  ֵּבאּוִרים  ְוַכָּמה  ָּבָׂשר...“,  ְלָכל  ֶלֶחם 

ַּבָּדָבר.
ַעל  זֹאת  ֵּבֵאר  ִמְּגלֹוָגא  אֹוֶּפְנַהיים  ֵליּב  ַרִּבי  א. 
ֶׁשָהיּו  ְזַמן  ֶׁשָּכל  א)  נד  (יֹוָמא  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ִּפי 
ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר, ָהיּו ּדֹוִמים ְל‘ַכָּלה ְּבֵבית ָאִביָה‘ 
ְּכֶׁשִּנְכְנסּו  ְוַרק  ַּבֲחָתָנּה,  ְרִגיָלה  ֵאיָנּה  ֶׁשֲעַדִין 
ְּבֵבית  ְּכ‘ַכָּלה  ִלְהיֹות  ָהְפכּו  ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ 
ָחִמיָה‘ ֶׁשִהיא ֻמְרֶּגֶלת ַּבֲחָתָנּה. ְלִפיָכ, ַהְּבָרָכה 
ְּבעֹוָדם  ְלִיְׂשָרֵאל  מֶֹׁשה  ֶׁשִּתֵּקן  ָהִראׁשֹוָנה 
ֵּבית   – ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ְּכִניָסָתם  ֶטֶרם  ַּבִּמְדָּבר, 
ה‘, ִנְתְקָנה ִּבְלׁשֹון ִנְסָּתר, ְוִאּלּו ִּבְרכֹות ’ָהָאֶרץ‘ 
ְלַאַחר  ְוָדִוד  ְיהֹוֻׁשַע  ֶׁשִּתְּקנּו  ְירּוָׁשַלִים‘  ּו‘בֹוֵנה 
[ּוִבְרַּכת  נֹוֵכַח  ִּבְלׁשֹון  ֶנֶאְמרּו  ָלָאֶרץ,  ְּכִניָסָתם 
ַהֻחְרָּבן  ְלַאַחר  ֶׁשִּנְתְקָנה  ְוַהֵּמִטיב‘  ’ַהּטֹוב 
ָׁשָעה  ֶׁשְּבאֹוָתּה  ִמּשּׁום  ִנְסָּתר,  ִּבְלׁשֹון  ֶנֱאֶמֶרת 
ִכיָנה ׁשֹוָרה ְּבִיְׂשָרֵאל.] (’ַמֵּטה  ְּכָבר א ָהְיָתה ַהּׁשְ

ְיהּוָדה‘, אֹוֶפְנַּב תפ“א).

ִּפי  ַעל  זֹאת  ֵּבֵאר  ִמֻּלְּבִלין  ַהּכֵֹהן  ָצדֹוק  ַרִּבי  ב. 
ְּבֶאֶרץ  ַהָּדר  ”ָּכל  ב):  קי  (ְּכֻתּבֹות  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי 
ִיְׂשָרֵאל – ּדֹוֶמה ְּכִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֱא-ַּה, ְוָכל ַהָּדר 
ֱא-ַּה“.  לֹו  ֶׁשֵאין  ְּכִמי  ּדֹוֶמה   – ָלָאֶרץ  ְּבחּוָצה 
ִלְפֵני  ֶׁשִּנְתְקָנה  ’ַהָּזן‘  ִּבְרַּכת  ִּכי  מּוָבן,  ֶזה  ְלִפי 
’ְּכִמי  ִיְׂשָרֵאל  ָהיּו  ֶטֶרם  ָלָאֶרץ,  ִיְׂשָרֵאל  ְּכִניַסת 
ֶׁשֵּיׁש לֹו ֱא-ַּה‘ ִנְתְקָנה ִּבְלׁשֹון ִנְסָּתר, ּוִבְרכֹות 
ַאַחר  ֶׁשִּנְתְקנּו  ְירּוָׁשַלִים‘  ּו‘בֹוֵנה  ’ָהָאֶרץ‘ 
ְּכִניָסָתם ָלָאֶרץ ֻּתְּקנּו ִּבְלׁשֹון נֹוֵכַח (’ִצְדַקת ַהַּצִּדיק‘ 

אֹות רמז).

ֵּכיָון  ֵּבֵאר:  ְׁשִליָט“א  ַקְנֶיְבְסִקי  ַהְּגַר“ח  ג. 
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֵני  ְּבָׁשָעה  ִנְתְקָנה  ַהָּזן  ֶׁשִּבְרַּכת 
ָהיּו ַּבִּמְדָּבר, ֶׁשָאז ָהָיה ְּכבֹוד ה‘ ׁשֹוֶרה ְּבתֹוָכם 
ְּבַהְנָהָגה ְּגלּוָיה יֹוָמם ָוַלְיָלה, ְּבַעּמּוד ֵאׁש ְוָעָנן, 
ָּבּה  ְלַתֵּקן  ָׁשַמִים  ִמְּכבֹוד  ֶזה  ָהָיה  א   ְלִפיָכ
ְלׁשֹון נֹוֵכַח (ְרֵאה שו“ע יו“ד רמב טז; כג). אּוָלם ֶאת 
’ָהָאֶרץ‘ ּו‘בֹוֵנה ְירּוָׁשַלִים‘ ֶׁשִּנְתְקנּו ַאַחר  ִּבְרַּכת 
נֹוֵכַח  ִּבְלׁשֹון  ְלַתֵּקן  ָהָיה  ִנָּתן  ָלָאֶרץ,  ְּכִניָסָתם 

(’ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה‘ ברהמ“ז).

נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר
ִמְּלַבד ִׁשְבחֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשּנֹוֵתן ָלנּו 
מֹוִסיִפים  ּוְבַרֲחִמים‘,  ְּבֶחֶסד  ’ְּבֵחן  ְמזֹוֵננּו  ֶאת 
ָּבָׂשר  ְלָכל  ֶלֶחם  נֹוֵתן  ”הּוא  נֹוָסף:  ֶׁשַבח  ָאנּו 
ְלׁשֹון  ַעל  ְמֻיָּסד  ֶזה  ֶׁשַבח  ַחְסּדֹו“.  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ֶׁשַבח  ִהיא  ּוַמהּותֹו  כה),  (קלו  ִּבְתִהִּלים  ַהָּכתּוב 
ְלבֹוֵרא ָהעֹוָלם ַעל ָּכ ֶׁשהּוא ֵמִכין ְלָכל ְּבִרָּיה 
ְּתִהִּלים  (ָרָד“ק  ָלּה  ָהָראּוי  ַהָּמזֹון  ֶאת  ְּבעֹוָלמֹו 
ִּכי  ב)  קח  (ַסְנֶהְדִרין  ַּבְּגָמָרא  ַהּמּוָבא  ּוְכֵעין  ָׁשם). 
א  ַּבֵּתָבה,  ַהַחּיֹות  ָּכל  ַעל  ֻמְפָקד  ֶׁשָהָיה  נַֹח 
ִהְצַטֲעָרה   ָּכ ּוִמּשּׁום  ַהִּזִקּית  ַמֲאַכל  ַמהּו  ָיַדע 
ִהיא ָּבָרָעב. ַעד ֶׁשְּבַאַחד ַהָּיִמים ִקֵּלף נַֹח ִרּמֹון 
ֵהֵחל  ְקִלָּפתֹו  ֶאת  ֶׁשָּזַרק  ּוְלַאַחר  ְלַמֲאָכלֹו, 
ִנּזֹוָנה  ֶׁשּבֹו  ַהּתֹוָלִעים  ּוִמן  ְלַהְתִליַע,  ָהִרּמֹון 

ַהִּזִקּית. אֹו ָאז ָיַדע נַֹח ִּכי ֶזהּו ַמֲאָכָלּה. 
עֹוד מֹוִדים ָאנּו ָּכאן ַאף ַעל ַהָחְכָמה ַהְּגדֹוָלה 
ַהְּטמּוָנה ְּבגּוף ָהָאָדם. ֶׁשִהֵּנה ִאם ְנַצֵּיר ְלַעְצֵמנּו 
ִלְרפּוַאת  ׁשֹונֹות;  ַמֲחלֹות  ִּבְׁשֵּתי  ֶׁשָחָלה  ָאָדם 
ַהַּמֲחָלה ָהַאַחת ִהְמִליץ לֹו ָהרֹוֵפא ֶׁשֹּלא ֶלֱאכֹל 
ַלַּמֲחָלה  ְוִאּלּו  ָחִמים,  ֶאָּלא  ָקִרים  ַמֲאָכִלים 
ָמה  ְמאֹד.  ַמִּזיִקים  ָחִמים  ַמֲאָכִלים   – ִנָּיה  ַהּׁשְ

יּוַכל ֻאְמָלל ֶזה ֶלֱאכֹל?!
ּגּוֵפנּו ּדֹוֶמה ְלחֹוֶלה ֶזה, ַּבֲאֶׁשר ָּכל ֵאיָבר ִנְזָקק 
ְרִכיב  ְוִאּלּו  ְלִתְפעּולֹו,  ְמֻסָּים  [ִמיֶנָרל]  ִלְרִכיב 
ָהֱאִקית  ַהָחְכָמה  ּוָפֲעָלה  לֹו.  ַמִּזיק  ַאֵחר 
ֶׁשָהֹאֶכל ִיְתָּפֵרק ַּבּגּוף ְּבאֶֹפן ֶׁשָּכל ֵאיָבר ְיַקֵּבל 
ְּבִדּיּוק ֶאת ָהְרִכיב ַהָּדרּוׁש לֹו ְלִקּיּומֹו ְוא ֶאת 
ְּבָאְמֵרנּו:  ְמַׁשְּבִחים  ָאנּו   ָּכ ַעל  ְוַאף  ִמְׁשֵנהּו, 

”הּוא נֹוֵתן ְלָכל ָּבָׂשר“ (’ְמקֹור ַהְּתִפּלֹות‘ עמ‘ מב).

ַּבָּקָׁשה ְמֻיֶחֶדת ַּבֲעבּור ִיְׂשָרֵאל
ַהָּמן.  ְיִריַדת  ִּבְׁשַעת  ִנְתְקָנה  זֹו  ְּבָרָכה  ָּכָאמּור, 
ְּבַאְרָּבִעים  ֶׁשַאף   ָּכ ַעל  ָּבּה  ָאנּו  מֹוִדים  ְוָאֵכן, 
ָלֶהם  ָחַסר  א  ַּבִּמְדָּבר  ֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשָהיּו  ִנים  ַהּׁשָ
הֹוִריד  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַהָּמן  ִּבְזכּות  ָמזֹון, 
כא):  ט  (ְנֶחְמָיה  ַהָּכתּוב  ִּכְלׁשֹון  ַמִים,  ַהּׁשָ ִמן  ָלֶהם 
”ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנה ִּכְלַּכְלָּתם ַּבִּמְדָּבר – א ָחֵסרּו“ 

(ַאּבּוִדְרַהם). 

ֶׁשַההֹוָדָאה  ִנְרֶאה,  ֻּכָּלּה  ַהְּבָרָכה  ִמְּלׁשֹון 
ָהֲאמּוָרה ָּבּה ִמְתַיֶחֶסת ְלטֹוָבָתם ֶׁשל ְּכַלל ָּבֵאי 
ָהעֹוָלם  ”ֶאת  ִמְּלׁשֹון  ֶׁשִּנְרֶאה  ּוְכִפי  ָהעֹוָלם, 
ֻּכּלֹו... ַהָּזן ֶאת ַהּכֹל“. אּוָלם הֹוָדָאה ּוַבָּקָׁשה זֹו 
– ”ָּתִמיד א ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו“ – נֹוַגַעת 
ִלְכַלל  ְּבַיַחס  ֶזה,  ִמַּטַעם  ְלִיְׂשָרֵאל.  ִּבְמֻיָחד 
ָהעֹוָלם ָאנּו ַמְזִּכיִרים ַרק ”ְּבטּובֹו“, ּוְלֻעַּמת זֹאת 
ְּבַיַחס ְלִיְׂשָרֵאל ָאנּו מֹוִסיִפים: ”ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול“. 
זֹאת ִמּשּׁום ֶׁשֵּנס ַהָּמן ַנֲעָׂשה ְלִיְׂשָרֵאל ְּבטֹוָבה 
ְלִיְׂשָרֵאל  ִנָּתן  ֶׁשהּוא  ֶׁשַּבְּזַמן  ּוְמֻיֶחֶדת,  ְּגדֹוָלה 
ֵמעֹוָלם א ָחַסר ָלֶהם ָמזֹון, ֶׁשַאף ִמי ֶׁשִהְמִעיט 
ֶלֱאסֹף ִמְּכֵדי ָצְרּכֹו ֻהְׁשְלָמה לֹו ַהַּכּמּות ֵמֵאֶליָה, 
ֶהְחִסיר“  א  ”ְוַהַּמְמִעיט  יח):  טז  (ְׁשמֹות  ַּכֶּנֱאָמר 

(הגש“פ ’אֹור ַהַחָּמה‘).

הֹוָדָאה ַעל ֶהָעָבר ּוַבָּקָׁשה ַעל ֶהָעִתיד
מֹוִסיִפים  ’ַהָּזן‘,  ִּבְרַּכת  ִׁשְבֵחי  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמם 
ָחַסר  א  ֶׁשַּבִּמְדָּבר  ֶׁשְּכֵׁשם  ַּבָּקָׁשה,  ְלׁשֹון  ָאנּו 
ֶזה  ֶחֶסד   ַיְמִׁשי  ָּכ ָמזֹון,  ִמִּיְׂשָרֵאל  ִמי  ְלֵאי 
(’ֵעץ  ָוֶעד  ְלעֹוָלם  ָמזֹון  ָלנּו  ֶיְחַסר  ְוא  ָעֵלינּו 
נֹוֲעָדה  ַהַּבָּקָׁשה  ּתֹוֶסֶפת  ְּפָׁשט   ְּבֶדֶר יֹוֵסף‘). 
’ַהָּזן‘  ִּבְרַּכת  ֶאת  ַלֲחתֹם  ֶאְפָׁשר  ֶׁשְּיֵהא  ְּכֵדי 
(ְרֵאה ַרִׁש“י ְּכֻתּבֹות  ְּב‘ָברּו‘. ֶׁשֵּכן ְּכָלל הּוא ְּבָיֵדינּו 
ַבח ֶׁשֹּלא ִהְפִסיקּו  ז ב ד“ה ִּבְרַּכת) ֶׁשָּכל ִּבְרַּכת ַהּׁשֶ
ְּבֶאְמָצָעּה ְּבַבָּקָׁשה ֵאיָנּה חֹוֶתֶמת ְּב‘ָברּו‘ (’ַוַּיַעׂש 

ַאְבָרָהם‘ עמ‘ שמה).

ְּבֵפרּוׁש  ַהּמּוָבא  ִּפי  ַעל  זֹאת  ֶׁשֵּבֲארּו  ֵיׁש  עֹוד 
ֵעת  ְּבָכל  ִּכי  לה),  כט  (ְּבֵראִׁשית  עה“ת  ַהּטּור 
ְלהֹוִסיף  ָעָליו  ֶהָעָבר,  ַעל  ָהָאָדם  ֶׁשּמֹוֶדה 
ּוְלַבֵּקׁש ַעל ֶהָעִתיד, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְׁשַּתֵּמַע ִּכְבָיכֹול 
ָאנּו   ְלִפיָכ טֹוָבה.  ְלתֹוֶסֶפת  ָזקּוק  הּוא  ֵאין 
ַּבַּבָּקָׁשה:  ’ַהֵּלל‘  ֲאִמיַרת  ְּבֶאְמַצע  ַמְפִסיִקים 
ָּנא“,  ַהְצִליָחה  ה‘  ָאָּנא  ָּנא  הֹוִׁשיָעה  ה‘  ”ָאָּנא 
ְוַאף ִּבְבָרָכה זֹו, ְלַאַחר ֶׁשהֹוֵדינּו ַעל ִּכי: ”ָּתִמיד 
א ָחַסר ָלנּו“, ִמָּיד ָאנּו מֹוִסיִפים ְלַבֵּקׁש: ”ְוַאל 

ֶיְחַסר ָלנּו“ (’ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם‘ ְּפָסִחים – הגש“פ).
עֹוד ֵיׁש ֶׁשֵּפְרׁשּו זֹאת ַעל ִּפי ֵּבאּור ַהְגָּר“א ְלֻנַּסח 
ְּתִפַּלת ’ִנְׁשַמת‘: ”ַעד ֵהָּנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמי... ְוַאל 
ֶׁשִהַּכְרנּו  ֶׁשְּלַאַחר  ָלֶנַצח“.  ֱאֵקינּו  ה‘  ִּתְּטֵׁשנּו 
ָּבֻעְבָּדה ֶׁשִּמַּבְלֲעֵדי ַרֲחֵמי ה‘ א ָהִיינּו ַמֲחִזיִקים 
ְסמּוִכים  ִלְהיֹות  ָאנּו  ְיכֹוִלים  ַעָּתה,  ַעד  ַמֲעָמד 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   ַיְמִׁשי ֶּבָעִתיד  ֶׁשַּגם  ּוְבטּוִחים 
הּוא ְלַרֵחם ָעֵלינּו ְוָלֶנַצח א ִיְּטֵׁשנּו. ְוַאף ָּכאן 
ֵיׁש ְלָפֵרׁש ְּברּוַח זֹו: ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשִהַּכְרנּו ָּבֻעְבָּדה 
ָלנּו“,  ָחַסר  א  ָּתִמיד  ַהָּגדֹול  ”ְּבטּובֹו  ֶׁשַרק 
ְלעֹוָלם  ָמזֹון  ָלנּו  ֶיְחַסר  ”ַאל  ֶׁש:  ָאנּו  ְּבטּוִחים 

ָוֶעד“ (הגש“פ ’ְּבֵני ְיהּוָדה‘).
ֶׁשַהִּמִּלים: ”ְוַאל  ִנְמָצא  ֶזה  ְלֵבאּור  ִּכי  ְלַצֵּין  ֵיׁש 
ְוא  ֵמַההֹוָדָאה,  ֵחֶלק  ִהָּנן  ָמזֹון“  ָלנּו  ֶיְחַסר 
ְּב‘ִעּיּון  ֵּפְרׁשּו  ֶזה  ּוְכֵעין  ֶהָעִתיד.  ַעל  ַּבָּקָׁשה 
(פ“ל).  ָּתִמיד‘  ּוְב‘עֹוַלת  ַהְּתִפּלֹות‘)  (’אֹוַצר  ְּתִפָּלה‘ 
ְוִלְכאֹוָרה ְיֵׁשָנה ַנְפָקא ִמַּנּה ַּבָּדָבר, ְלִעְנַין ַּכּוַָנת 
ְלׁשֹון  ָּבּה  ֵיׁש  ֶׁשִאם  זֹו,  ְּבָרָכה  ַאַחר  ָה‘ָאֵמן‘ 
ִהיא  ְוִאם  ְוַהְלַואי‘,  ’ֱאֶמת  ְלַכּוֵן  ֵיׁש  ַּבָּקָׁשה, 
ֶׁשַבח ִּבְלַבד, ֵיׁש ְלַכּוֵן ָּבּה ַרק ’ֱאֶמת‘ [ַא ְרֵאה 
ָּבּה  ְלַכּוֵן  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשָּכַתב  (פכ“ג)  ָּתִמיד‘  ְּב‘עֹוַלת 

’ֱאֶמת ְוַהְלַואי‘ וצ“ע].

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ָמִים ָמה נֹוָרא ַהָּמקֹום... ְוֶזה ַׁשַער ַהּׁשָ

ע טּתַ בבּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
קֹום...

ססִספפּפּור ם
ן (ב‘) ת ַהזָּ ְרּכַ זֹון – ּ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


