
א י ִתּשָׂ ת ּכִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

’ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה‘ – ְסֻגָּלה ְלִזָּכרֹון
”ַוִּיֵּתן ֶאל מֶֹׁשה ְּכַכֹּלתֹו ְלַדֵּבר ִאּתֹו ְּבַהר ִסיַני ְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת 

ֻלחֹת ֶאֶבן ְּכֻתִבים ְּבֶאְצַּבע ֱאקִים“ (לא יח)
לֹו  ֶׁשִּנְּתָנה  ַעד  ּוְמַׁשְּכָחּה,  ּתֹוָרה  ָלֵמד  מֶֹׁשה  ָהָיה  ”ִּבְתִחָּלה 

ְּבַמָּתָנה, ֶׁשֶּנֱאָמר: ’ַוִּיֵּתן ֶאל מֶֹׁשה...‘“ (ְנָדִרים לח א).
’ִּבְרכֹות  ֶׁשֲאִמיַרת  ִּביהּוָדה‘  ַה‘ּנֹוָדע  ָלַמד  ַהְּגָמָרא  ִמִּדְבֵרי 

ַהּתֹוָרה‘ ָּכָראּוי ִהיא ְסֻגָּלה ִלְזִכיַרת ַהִּלּמּוד, ּוְכִדְלַהָּלן:
אֹוֵמר  ֶאָחד  ָּכתּוב  ֲחָכִמים:  ָּתְמהּו  א)  (לה  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
(ָׁשם  אֹוֵמר  ֵׁשִני  ְוָכתּוב  ּוְמלֹוָאּה“,  ָהָאֶרץ  ”ַלה‘  א):  כד  (ְּתִהִּלים 
קטו טז): ”ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם“. ְוֵתְרצּו: ִלְפֵני ַהְּבָרָכה ַׁשָּיְך 
ַהַּמֲאָכל ַלה‘ ְוֵאין ָלָאָדם ֵחֶלק ּבֹו, ַא ְלַאַחר ַהְּבָרָכה זֹוֶכה 

ּבֹו ָהָאָדם.
ַאף ְּבנֹוֵגַע ַלּתֹוָרה ֵיׁש לֹוַמר ָּכ: ַעד ֶׁשְּמָבֵר ָהָאָדם ִּבְרכֹות 
 ַהּתֹוָרה ֶנֱחֶׁשֶבת ַהּתֹוָרה ְּכ‘תֹוַרת ה‘‘ ְוֵאין ְּבָידֹו ְלזֹוְכָרּה. ַא
ְלַאַחר ֶׁשְּמָבֵר ָעֶליָה: ”ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו... נֹוֵתן ַהּתֹוָרה“, 
הּוא זֹוֶכה ָּבּה ְּבַמָּתָנה ּוִמּתֹו ָּכ זֹוְכָרּה, ְּכמֶֹׁשה ֶׁשֹּלא ָזַכר 

ֶאת ַהּתֹוָרה ַעד ֶׁשִּנְּתָנה לֹו ְּבַמָּתָנה.
ֶׁשַהַּמֶּסֶכת  ַהִּסָּבה  ֶאת  ַאף  ִּביהּוָדה‘  ַה‘ּנֹוָדע  ֵּפֵרׁש   ְּבָכ
“ס ְמֻכָּנה ’ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות‘, ַאף ֶׁשִּדיֵני ַהְּבָרכֹות  ָהִראׁשֹוָנה ַּבּׁשַ
י – ’ֵּכיַצד ְמָבְרִכין‘. ְוֵיׁש לֹוַמר  ּׁשִ א ִנְׁשנּו ָּבּה ַעד ַלֶּפֶרק ַהּׁשִ
ֶאת   ְלָבֵר ַנְקִּפיד  ִאם  ֶׁשַרק   ,ְּבָכ ְלַהְזִּכיֵרנּו  ַהַּתָּנא  ָּבא  ִּכי 
’ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה‘ ָּכָראּוי קֶֹדם ַהִּלּמּוד ֲאַזי ִיְתַקֵּים הּוא ְּבָיֵדינּו.
’ְצַל“ח‘ ְּבָרכֹות סד א

’ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות‘ – ֶאֶבן ַהְּיסֹוד ַלּתֹוָרה ֻּכָּלּה
”ְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ֻלחֹת ֶאֶבן“ (לא יח)

ִּבְתִפַּלת ַׁשֲחִרית ֶׁשל ַׁשָּבת ָאנּו ַמְזִּכיִרים ְּבִׁשְבחֹו ֶׁשל מֶֹׁשה: 
ָמה  ִמְּפֵני  ְלָהִבין:  ֵיׁש  ְּבָידֹו...“  הֹוִריד  ֲאָבִנים  לּוחֹות  ”ּוְׁשֵני 
ְוא  ֲאָבִנים‘,  ’לּוחֹות  ַּבִּכּנּוי  ַּדְוָקא  ַהּלּוחֹות  ֶאת  ְמַכִּנים  ָאנּו 

ַּבִּכּנּוי ’לּוחֹות ָהֵעדּות‘ ֶׁשַאף הּוא ֻהְזַּכר ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ָּברּו ֶאְּפְׁשֵטין ִמִּפיְנְסק:

ֶׁשִּמֶּמּנּו  ַהחֶֹמר  ֶאת  ְלָתֵאר  ָּבא  ֵאינֹו  ֲאָבִנים‘  ’לּוחֹות  ַהִּכּנּוי 
ָהיּו ַהּלּוחֹות ֲעׂשּוִיים ֶאָּלא ָּבא ְלַלֵּמד ַעל ָהֻעְבָּדה ִּכי ֲעֶׂשֶרת 
ַהִּדְּברֹות ַהְּכתּוִבים ַעל ַהּלּוחֹות ֵהם ָהִעָּקר ְוַהְּיסֹוד ֶׁשֲעֵליֶהם 
ֻמְׁשֶּתֶתת ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה. ּוְכִפי ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש“י ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב 
(ְּבֵראִׁשית מט כד): ”ֶאֶבן ִיְׂשָרֵאל“ – ”ִעָּקָרן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל“, ְוֵכן ָאנּו 

נֹוֲהִגים ָאנּו ְלַכּנֹות ֶאת ְיסֹוד ַהִּבְנָין: ’ֶאֶבן ַהִּפָּנה‘. 
’ָּברּו ֶׁשָאַמר‘ ַׁשֲחִרית ְלַׁשָּבת 

ְמִחיַלת ֲעוֹונֹות ְּכִביִציַאת ִמְצַרִים
ִמְצַרִים“  ֵמֶאֶרץ  הֹוֵצאָת  ֲאֶׁשר   ְּבַעֶּמ  ַאְּפ ֶיֱחֶרה  ה‘  ”ָלָמה 

(לב יא)

ַה‘ֲחַתם  ַּתְלִמיד  רֹוֶזְנּבֹוים  ִליְטׁש  ֵליּב  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש 
סֹוֵפר‘ ִּכי ָּכ ָטַען מֶֹׁשה ִּבְתִפָּלתֹו: 

ֶׁשָהיּו  ַאף  ַעל  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאת  ִמְצַרִים“  ֵמֶאֶרץ  ”הֹוֵצאָת  ִאם 
 “ְּבַעֶּמ ְׁשקּוִעים ְּבמ“ט ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה, ”ָלָמה ה‘ ֶיֱחֶרה ַאְּפ

ְוא ּתּוַכל ִלְסחַ ָלֶהם ַעָּתה, ַאף ִּכי ִהְרּבּו ַלֲחטֹא?!
’ִאְמרֹות ה‘‘ ַוִּיְקָרא

ַהְּתׁשּוָבה ַמֲעִביָרה ֶאת ָה‘רֹעַ‘ ֶׁשַּבְּגֵזָרה
”ָלָּמה יֹאְמרּו ִמְצַרִים ֵלאמֹר ְּבָרָעה הֹוִציָאם... ַוִּיָּנֶחם ה‘ ַעל 

ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַלֲעׂשֹות ְלַעּמֹו“ (לב יב; יד)
ְלִיְׂשָרֵאל  ָלֶהם  ְוָאַמר  ָּבִאְצַטְגִנינּות  ַּפְרעֹה  ֶׁשָרָאה  ”ְלִפי 
(ְלֵעיל י י): ’ְראּו ִּכי ָרָעה ֶנֶגד ְּפֵניֶכם‘ – ָאַמר ָלֶהם: ֲאִני רֹוֶאה 
ְׁשמֹו  ִלְקַראְתֶכם,  עֹוֶלה  ֶאָחד  ּכֹוָכב  ֶׁשִּלי  ָּבִאְצַטְגִנינּות 
’ָרָעה‘, ְוהּוא ִסיַמן ָּדם ַוֲהִריָגה. ּוְכֶׁשָחְטאּו ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר 
ֵלאמֹר  ִמְצַרִים  יֹאְמרּו  ’ָלָּמה  ִּבְתִפָּלתֹו:  מֶֹׁשה  ָאַמר  ָּבֵעֶגל 
ְּבָרָעה הֹוִציָאם‘ – ֶזהּו ֶׁשָאַמְרנּו ָלֶכם: ’ְראּו ִּכי ָרָעה ֶנֶגד ְּפֵני־

ֶכם‘, ִמָּיד: ’ַוִּיָּנֶחם ה‘ ַעל ָהָרָעה‘ – ְוָהַפ ֶאת ַהָּדם ְלַדם ִמיָלה 
ֶׁשָּמל אֹוָתם ְיהֹוֻׁשַע“ (ילק“ש ֶרֶמז שצב).

ִּבֵּטל  ֶׁשֹּלא  ַהִּמְדָרׁש  ִמִּדְבֵרי  ָלַמד  ׁשֹור  ַחִּיים  ַאְבָרָהם  ַרִּבי 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ְּגֵזַרת ’ַהָּדם ָהַרע‘, ֶאָּלא ָהְפכּו ְל‘ַדם 
ְּבכֹחַ   ַא ְלִהְתַּבֵּטל,  ְיכֹוָלה  ֵאיָנּה  ָרָעה  ְּגֵזָרה  ִּכי  ִמיָלה‘, 
ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֶנֱהֶפֶכת ְלטֹוָבה. ּוֵבֵאר ִּכי ְלָכ ָאנּו ְמַדְקְּדִקים 
לֹוַמר ִּבְתִפּלֹות ַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים: ”ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפָּלה ּוְצָדָקה 
ַמֲעִביִרין ֶאת רוֹ עַ ַהְּגֵזָרה“, ְּכלֹוַמר: ַהְּגֵזָרה ֵאיָנּה ִמְתַּבֶּטֶלת, 

ֶאָּלא ָה‘רֹעַ‘ ֶׁשָּבּה הֹוֵפ ִלְהיֹות טֹוב.
’ּתֹוַרת ַחִּיים‘ ָּבָבא ַקָּמא נה א

ַהְּלִוִּיים ֵאיָנם ֻׁשָּתִפים ִּבְקִריַאת ’ַוְיַחל‘
ַוֵּיָאְספּו  ֵאָלי  ַלה‘  ִמי  ַוּיֹאֶמר  ַהַּמֲחֶנה  ְּבַׁשַער  מֶֹׁשה  ”ַוַּיֲעמֹד 

ֵאָליו ָּכל ְּבֵני ֵלִוי“ (לב כו)
ַהִּצּבּור  ִּכי  ָנֲהגּו  ְּבַתֲעִנּיֹות,  ’ַוְיַחל‘  ָּפָרַׁשת  ְקִריַאת  ְּבֵעת 
 “...ַאֶּפ ֵמֲחרֹון  ”ׁשּוב  יב):  (ְלֵעיל  ַהָּפסּוק  ַאַחר  ְּבקֹול  חֹוֵזר 

– ִּבְקִריַאת ’ּכֵֹהן‘, ְוֵכן ַאַחר י“ג ַהִּמּדֹות ְוַאַחר ַהָּפסּוק (ְלַהָּלן 
ִּבְקִריַאת   – ּוְנַחְלָּתנּו“  ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננוּ  ”ְוָסַלְחָּת  ט):  כד 
’ִיְׂשָרֵאל‘. ְלֻעַּמת זֹאת ִּבְקִריַאת ַה‘ֵּלִוי‘ ֵאין ַהִּצּבּור חֹוֵזר ַאַחר 
ׁשּום ָּפסּוק. ַטַעם ִנְפָלא ְלִמְנָהג ֶזה ָנַתן ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַלְנּדֹא 

ָאָב“ד ָּבָראד:
’ַוְיַחל‘ ְּבַתֲעִנּיֹות ֶׁשָּקְבעּו ֲחָכִמים ַעל ַהָּצרֹות  ַטַעם ְקִריַאת 
ֶׁשִּיְסַלח  ָׁשַמִים  ַרֲחֵמי  ְלעֹוֵרר  ְּכֵדי  הּוא  ַלֲאבֹוֵתינּו,  ֶׁשֵאְרעוּ 
ָלנּו ה‘ ַעל ֵחְטא ָהֵעֶגל, ֶׁשֵאין ְל ָצָרה ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשֹּלא ְמעָֹרב 
ְוַה‘ִּיְׂשָרֵאל‘  ַה‘ּכֵֹהן‘  ִּבְקִריַאת   ְלִפיָכ ֶזה.  ֵמֵחְטא  ֶׁשֶמץ  ָּבּה 
ָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵני  ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  ֶׁשֵּכן  ַהִּצּבּור,  ִמְׁשַּתְּתִפים 
ְמעָֹרִבים ַּבֲעִׂשַּית ָהֵעֶגל, אּוָלם ִּבְקִריַאת ַה‘ֵּלִוי‘ ֵאין ַהִּצּבּור 
ִמְׁשַּתְּתִפים, ֶׁשֵּכן ַהְּלִוִּיים א ָהיּו ְמעָֹרִבים ְּבֵחְטא ֶזה ְּכָלל.

’ַיד ַהֶּמֶל‘ ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים א ג

’ֵמי נַֹח‘ ְוא ’ֵעֶגל מֶֹׁשה‘
ֲאֶׁשר   ִמִּסְפְר ָנא  ְמֵחִני  ַאִין  ְוִאם  ַחָּטאָתם  א  ִּתּׂשָ ִאם  ”ְוַעָּתה 

ָּכָתְבָּת“ (לב לב) 
ָּדַרׁש ַרִּבי מֶֹׁשה ַּכֲהָנא ָאָב“ד ִּגיִּביְטׁש:

ַרֵּבנּו  ִמּמֶֹׁשה  ְּבׁשֹוֶנה  ִּכי  הּוָבא  ב)  סז  ַּדף  (נַֹח  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר 
נַֹח  ָהֵעֶגל,  ֵחְטא  ְּבִגין  ֵיָעְנׁשּו  ֶׁשֹּלא  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ֶׁשִהְתַּפֵּלל 
ִנְקָרא   ְלִפיָכ ֵמַהַּמּבּול.  ֶׁשִּיָּנְצלּו  ְּבֵני ּדֹורֹו  ַעל  ִהְתַּפֵּלל  א 
 ַהַּמּבּול ַעל ְׁשמֹו (ְיַׁשְעָיה נד ט): ”ֵמי נַֹח“. ְוֵיׁש לֹוַמר ִּכי ְלִפיָכ
ִּבֵּקׁש מֶֹׁשה ִּבְתִפָּלתֹו: ”ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא“ – ’ְמֵחִני‘ אֹוִתּיֹות 
’ֵמי נַֹח‘ – ְּכלֹוַמר: ֵאיִני רֹוֶצה ֶׁשִּיָּקֵרא ֵחְטא ָהֵעֶגל ַעל ְׁשִמי, 
ְּכִפי ֶׁשִּנְקָרא ַהַּמּבּול ַעל ְׁשמֹו ֶׁשל נַֹח, ְוַעל ֵּכן ִהְנִני ִמְתַּפֵּלל 

ְלָפֶני ֶׁשִּתְסַלח ְלִיְׂשָרֵאל.
’ֶּדֶר מֶֹׁשה‘ [ַאְמְׂשֶטְרַּדם תנ“ט] ַּבַהְקָּדָמה 

ַרק ַהְּמֻרָחם ַעל ְיֵדי ה‘ ִנְקָרא ’ְמֻרָחם‘
”ְוַחּנִֹתי ֶאת ֲאֶׁשר ָאחֹן ְוִרַחְמִּתי ֶאת ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם“ (לג יט)

ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסף ָׁשאּול ָנַתְנזֹון ַרָּבּה ֶׁשל ְלבּוב:
ְוֵאָרֵפא  ה‘  ”ְרָפֵאִני  יד):  (יז  ִּבְתִפָּלתֹו  ִהְזִּכיר  ַהָּנִביא  ִיְרְמָיהּו 
הֹוִׁשיֵעִני ְוִאּוֵָׁשָעה“, ּוֵפְרׁשּו ַהְּמָפְרִׁשים (ְרֵאה ’ְמצּוַדת ָּדִוד‘ ָׁשם), 
ֶׁשְּלִעִּתים  ָוָדם  ָּבָׂשר  ִּכְרפּוַאת  ֶׁשֹּלא  ִּכי  ֵּכן,  לֹוַמר  ֶׁשִּדְקֵּדק 

ֵאיָנּה ּפֹוֶעֶלת, ְרפּוַאת ה‘ – ָּתִמיד ּפֹוֶעֶלת.
ֶאת  ”ְוַחּנִֹתי  זֹו:   ְּבֶדֶר ִמְתָּפֵרׁש  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהָּפסּוק  ַאף 
חֹוֵנן  ֶׁשה‘  ִמי  ִּכי  ֲאַרֵחם“,  ֲאֶׁשר  ֶאת  ְוִרַחְמִּתי  ָאחֹן  ֲאֶׁשר 
ְּבַוַּדאי   – ָעָליו  ְמַרֵחם  ֶׁשה‘  ּוִמי  ַחּנּון,  ִיְהֶיה  ְּבַוַּדאי   – אֹותֹו 
ִיְהֶיה ְמֻרָחם. ָּכ ַּגם ָאנּו ַמֲאִריִכים ְלַהְזִּכיר ְּבִסּיּום ַּבָּקַׁשת 
ֲחנּוֶניךָ  ”ִּכי  ַהּנֹוָרִאים:  ַּבָּיִמים  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ִּפִפּיֹות‘  ִעם  ’ֱהֵיה 
ְּכמֹו  ְמֻרָחִמים,  ֵהָּמה   ּוְמֻרֲחֶמי ֲחנּוִנים,  ֵהָּמה  ֱאֵקינוּ  ה‘ 
ֶׁשָּיַדְענּו ה‘ ֱאֵקינוּ, ֶאת ֲאֶׁשר ָּתחֹן – יּוָחן, ְוֶאת ֲאֶׁשר ְתַּרֵחם 
– ְיֻרחָם, ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶת... ’ְוַחּנִֹתי ֶאת ֲאֶׁשר ָאחֹן ְוִרַחְמִּתי 

ֶאת ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם‘“.
’ִּדְבֵרי ָׁשאּול‘ ַמֲהדּוָרה ִּתְנָיָנא

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ּכרֹון

הע

ני ּפְ ם

ְּתִפָּלה ְו‘ָאֵמן‘ ִּבְמקֹום ָקְרָּבנֹות
ה ַלה‘“ (ל כ) ”ְלָׁשֵרת ְלַהְקִטיר ִאּׁשֶ

ֵהם  ַלה‘“  ה  ִאּׁשֶ ְלַהְקִטיר  ”ְלָׁשֵרת  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי 
ֶׁשֵּבית  ַהֶּזה  ַּבְּזַמן  ִּכי   ְלַלֶּמְד ’ָאֵמן‘.  ְּבִגיַמְטִרָּיה: 
ִהיא  ְוַהְּתִפָּלה  ַהָּקְרָּבנֹות,  ָּבְטלּו  ָחֵרב,  ַהִּמְקָּדׁש 
ִהיא  ַמֲעָלָתּה  ִעַּקר  ַהָקְּרָּבנֹות,  ִּבְמקֹום  ָהעֹוֶמֶדת 
ְּכֶׁשִהיא ֶנֱאֶמֶרת ַּבִּצּבּור, ֶׁשָּכ ִנָּתן ְלַהְׁשִליָמּה ַּבֲעִנַּית 

’ָאֵמן‘.
’ֵּבית ַיֲעקֹב‘ ָנׂשֹא

א י ִתּשָׂ ת ּכִ ָרׁשַ 267ּפָ תשע"ט

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ָרָשׁה ּפָ ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים

לֹו

ָרזרכֹות 
ן‘ ּבְמקֹום ָקְר

ררִרמְמ מממֵמֵ
ר פפפּפָ בבּבַַַ ים

בשב“ק י“ח ַּבֲאָדר ָיחּול יֹום ַהָּיאְרַצייט ֶׁשל ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנְׁשֵטיין ָזָצ“ל.

ְּבִׂשיחֹוָתיו ְרוּויֹות ָהֱאמּוָנה, ִהְרָּבה ַהַּמְׁשִּגיַח ְלַחֵּזק ֶאת ַּתְלִמיָדיו ְּבַמֲעָלָתּה ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן. 
ָלֶרֶדת  ָלָאָדם  ָהָיה  ֶׁשְּכַדאי  ִמֶּקֶלם  ַהַּסָּבא  ֵמַרּבֹו  ַמע  ֶׁשּׁשָ ֶאת  ְלָהִביא  ָהָיה  ָרִגיל 
ָלעֹוָלם ַהֶּזה ְוַאף ַלֲעבֹר ּבֹו ִיּסּוֵרי ִאּיֹוב, ְולּו ְּכֵדי ֶׁשְּלַבּסֹוף ִיְזֶּכה ִּבְׂשַכר ָאֵמן ַאַחת 

ֶׁשָעָנה ַּפַעם ַאַחת ְּבַחָּייו. ִּכי ְׂשָכָרּה ֶׁשל ָּכל ָאֵמן הּוא ְלֵאין ַּתְכִלית. 
(’אֹור ְיֶחְזֵקאל‘ ֱאמּוָנה עמ‘ רעד)
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ִראׁשֹון  ִמְּכִלי  ִנְׁשַמע  ַהָּבא  ַהְּמַצְמֵרר  ַהִּסּפּור 
ִמִּפי ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְצָחק ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין ְׁשִליָט“א, 
 ַאְבֵר ִּבְהיֹותֹו  ֲאֶׁשר  ֶאְלָחָנן,  ָרַמת  ֶׁשל  ַרָּבּה 
ָצִעיר ִהְתּגֹוֵרר ִּבְׁשֵכנּות ָלַאְדמֹו“ר ַרִּבי ְיִחיֵאל 
ֵעד  ִלְהיֹות  ְוָזָכה  ִזי“ַע,  ִמִּביַאֶלא  ְיהֹוֻׁשַע 

ְלַהְנָהגֹוָתיו ְוִלְדָרָכיו.
ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַהִּנְׂשָּגִבים  ִמִּמְנָהָגיו  ֶאָחד  ַּכָּידּוַע, 
ִהִּגיַע  ַׁשֲחִרית  ְּתִפַּלת  ִלְפֵני  יֹום  ֶׁשְּבָכל  ָהָיה, 
ְלֵביתֹו ַהּשֹׁוֵחט ַרִּבי ִיְצָחק ַוְיֶנר ְוָׁשַחט ַּבֲעבּורֹו 
ִחיָטה  ַהּׁשְ ְּבֵעת  ְלִצּדֹו  ָעַמד  ָהַרִּבי  עֹוף. 
ִמְצַות   ֶאת  ְלַקֵּים  ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו  ְוִהְתּכֹוֵנן 
ִמָּיד  ְמאֹד.  ַעד  ִהְקִּפיד  ֶׁשָעֶליָה  ַהָּדם‘  ’ִּכּסּוי 
ִמְתנֹוֵעַע  ָהַרִּבי  ָהָיה  ִחיָטה,  ַהּׁשְ ִסּיּום  ִעם 
ּוְבִיְרָאה:  ְּבֵאיָמה   ְלָבֵר ּוַמְתִחיל  ִּבְדֵבקּות 
ַהָּדם  ַעל ִּכּסּוי  ִקְּדָׁשנּו...  ֲאֶׁשר  ַאָּתה...   ָּברּו”
 הֹוֵל קֹולֹו  ָהָיה  ְלִמָּלה  ְּכֶׁשִּמִּמָּלה  ֶּבָעָפר!“, 
ִמִּפיו  ֶנֱאֶמֶרת  ַהְּבָרָכה  ָהְיָתה   ָּכ ְמאֹד.  ְוָחָזק 
ְּכֶׁשָּכל  ֲעצּוָמה,  ִהְתַלֲהבּות  ְּבאֹוָתּה  יֹום  ְּבָכל 

ּגּופֹו רֹוֵטט ֵמִהְתַרְּגׁשּות.
ע“ה,  ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין  ׁשֹוַׁשָּנה  ַעִּליָזה  ָהַרָּבִנית 
ְּבָכל  ָנֲהָגה  ָזָצ“ל,  ֶאְלָיִׁשיב  ַהְּגִרי“ׁש  ֶׁשל  ִּבּתֹו 
ֵעת ְמצֹא ְלַהֲעִמיד ֶאת ֵׁשֶׁשת ְיָלֶדיָה ַהְּקַטִּנים 
מּול ַחּלֹון ַהַּבִית ְּבֵעת ֶׁשִּקֵּים ָהַרִּבי ֶאת ִמְצַות 
ַּבֲעבֹוַדת  ַלֲחזֹות  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי  ַהָּדם,  ִּכּסּוי 

ַהְּבָרָכה ַהֻּמְפָלָאה.
ְצִריָכה  ֵּכיַצד  ְוִיְלְמדּו  ַהְּיָלִדים  ֶׁשִּיְראּו  ”ְּכַדאי 
ּוַבַּכּוָָנה  ה  ִּבְקֻדּׁשָ ַהֶּנֱאֶמֶרת  ְּבָרָכה  ְלֵהָראֹות 
ָהְראּוָיה. ְרצֹוִני ֶׁשִּיְלְמדּו ְּכָבר ִמַּקְטנּוָתם ֵּכיַצד 
ְלִמי  ַמְסִּביָרה  ָהְיָתה   “!ְמָבֵר ֲאִמִּתי  ְיהּוִדי 

ִהְתַעְנֵין ְלֵפֶׁשר ִמְנָהָגּה. ֶשִׁ
ְוָאֵכן, ָחַדר ַהַּמֲחֶזה ָעמֹק ְלִלָּבם ֶׁשל ַהְּיָלִדים, 
ַלִהְזַּדְּמנּות  ְּדרּוָכה  ְּבִצִּפָּיה  ַמְמִּתיִנים  ֶׁשָהיּו 
ָקְדׁשֹו  ֲעבֹוַדת  ֶאת  ִלְראֹות  ִיְזּכּו  ֶׁשָּבּה  ַהָּבָאה 

ֶׁשל ָהַרִּבי ְּבֵעת ֶׁשֵּבֵר ַעל ִּכּסּוי ַהָּדם.
ָהַרב  ָּפַגׁש  ֶׁשָּבֶהן  ַהִהְזַּדְּמֻנּיֹות  ְּבַאַחת 
ִמְנָהָגּה  ַעל  לֹו  ִסֵּפר  ָהַרִּבי,  ֶאת  ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין 
ַחּלֹון  ְלַיד  ַהְּיָלִדים  ֶאת  ְלַהֲעִמיד  ַרְעָיתוֹ  ֶׁשל 
ַהַּבִית ְּכֵדי ֶׁשִּיְראּו ְוִיְלְמדּו ַעל ֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל 
ַעד  ְּבָפָניו  ְלָתֵאר  הֹוִסיף  ְוַאף  ְּבַכּוָָנה,  ְּבָרָכה 
ִלְקַראת  ּוְמַצִּפים  ִמְתַרְּגִׁשים  ַהְּיָלִדים  ַּכָּמה 
ַהַּמֲעָמד. ְלִמְׁשַמע ַהְּדָבִרים ִחֵּיְך ָהַרִּבי ַּבֲהָנָאה, 
ה  ְוַאַחר ָּפַתח ְוֵהִׁשיב ְּבִסּפּור ִמִּזְכרֹונוֹ – ַמֲעֹשֶ
ַהָּגדֹול  ְזֵקנֹו  ֶׁשל  ַּבֲחֵצרֹו  ְּבּפֹוִלין  ֶׁשִהְתַרֵחׁש 
ַּבַעל ’ִּדְבֵרי ִּביָנה‘ ִמִּביַאֶלא, ְוָכ ָהָיה ַהַּמֲעֶׂשה:

ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַחְדרֹו  ֶאל  ִנְכַנס  ַהָּיִמים  ִמן  ְּביֹום 
ָהֶעֶצב  ָּכל  ִנְׁשַקף  ְּכֶׁשֵמֵעיָניו  ֵמֲחִסיָדיו  ְיהּוִדי 
ְּבקֹול  ָהִאיׁש  ָאַמר  ָקדֹוׁש“,  ”ַרִּבי  ֶׁשָּבעֹוָלם; 
ֶחֶפת ָהֲאֻּיָמה.  ָׁשבּור, ”חֹוֶלה ֲאִני ְּבַמֲחַלת ַהּׁשַ
ִמֶּזה ְזַמן ַרב ֲאִני סֹוֵבל ִמֶּמָּנה ְמרֹורֹות; ַּבָּיִמים 
ּוַבֵּלילֹות, ְּבַׁשָּבתֹות ּוִבימֹות ַהחֹל, א עֹוֶבֶרת 
ַחד  ִׁשעּול  אֹוִתי  ֶׁשִּיְתקֹף  ִמְּבִלי  ַּדָּקה  ָעַלי 

ּוַמְכִאיב...“
ְלֶפַתע  ִנְקַטע  ְּדָבָריו  ֶאת  ְלַאֵּמת  ְּכֵדי  ְּכמֹו 
ֶׁשֶטף ִּדּבּורֹו ֶׁשל ָהִאיׁש, ְוהּוא ִנְתַקף ְּבִסְדַרת 
ִׁשעּוִלים ֶׁשִּנְמְׁשָכה ַּדּקֹות ֲאֻרּכֹות. ָקֶׁשה ָהָיה 
עּוִלים  ִלְראֹות ֶאת ָהִאיׁש ְּבַמָּצבֹו ֶהָעגּום; ַהּׁשִ
ֵהם  ִּכי  ָהָיה  ְוִנָּכר  ֵראֹוָתיו  ִמַּמֲעַמֵּקי  ָּבְקעּו 
רֹאׁשֹו  ֶהֱאִדימּו,  ָּפָניו  ְמאֹד.  ַעד  לֹו  ִהְכִאיבּו 
ִהְסַתְחֵרר, ָיָדיו ָהיּו ְלפּותֹות ַעל ָחֵזהּו ִּבְכֵאב, 

ְוהּוא א ָחַדל ִמִּשׁעּולֹו.
ְּבַסְבָלנּות  ֲאֻרּכֹות  ַּדּקֹות  ִהְמִּתין  ָהַרִּבי 
ִלְׁשט  ָהִאיׁש  ֶׁשִהְצִליַח  ַעד  ּוְבַרֲחִמים 
הֹוִסיף  ְוַאַחר  ִקְמָעא  ָנח  ָהִאיׁש  ְּבִׁשעּולוֹ. 

ְּכֶׁשֵעיָניו זֹוְלגֹות ְּדָמעֹות:
ִלי  ַמְמִּתיִנים  ִויָלִדים  ה  ִאּׁשָ הֹוִׁשיֵעִני!  ”ַרִּבי, 
ְּבֵביִתי. עֹוֶדִּני ִאיׁש ָצִעיר, ַוֲאִני ָחֵרד ַעד ִעְמֵקי 

ִהִּפיָלה  ֶׁשְּכָבר  ַהּנֹוָרָאה  ֵמַהַּמֲחָלה  ִנְׁשָמִתי 
ֲחָלִלים ּכֹה ַרִּבים. ָהרֹוְפִאים אֹוְמִרים ֶׁשִאם א 
ְלַהֲעִביֵרִני  ֵיָאְלצּו  ְּבַמָּצִבי,  ִמָּיִדי  ִׁשּפּור  ָיחּול 
ְלֶהְסֵּגר ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַאְדִּביק ֲאֵחִרים, ָׁשם ֶאְׁשֶהה 

ַעד יֹום מֹוִתי ְּבִיּסּוִרים ָקִׁשים ּוָמִרים...
סֹוף  ֶׁשאּוַכל  ָעַלי  ִהְתַּפֵּלל  ָנא!  ַהִּציֵלִני  ַרִּבי, 
סֹוף ְלַהְבִריא ֵמַהַּמֲחָלה ַהּנֹוָרָאה ֶׁשָהְפָכה ֶאת 

ַחַּיי ְלֵגיִהּנֹם ֲעֵלי ֲאָדמֹות!“
ִּסֵּים ֶאת ְּדָבָריו ִנְפָנה ַהְּיהּוִדי ְלַהִּביט ָּבַרִּבי  ִמּׁשֶ
ֲאֶׁשר ָיַׁשב מּולֹו ְּכֶׁשֵעיָניו ֲעצּומֹות ּומֹחֹו ָאפּוף 

ְּבַׂשְרַעִּפים.
ִתיָקה ַהְּמתּוָחה ְּבַחְדרֹו  ָכה ַהּׁשְ ְזַמן ָמה ִהְתַמּׁשְ
ֶׁשל ָהַרִּבי. ְלֶפַתע ָנָׂשא ָהַרִּבי ֶאת ֵעיָניו ְלֵעֶבר 

ָהִאיׁש ּוְׁשָאלֹו: ”ַהִאם ַאָּתה רֹוֶצה ִלְחיֹות?“
ֵהִׁשיב  ְוהּוא  ָהִאיׁש,  ֶאת  ִהְפִּתיָעה  ֵאָלה  ַהּׁשְ
ּוָבאִתי  ָטַרְחִּתי  זֹו  ְלַמָּטָרה  ֵהן  ”ְּבַוַּדאי!  ִמָּיד: 

ֵהָּנה, ְּכֵדי ְלַבֵּקׁש ֵעָצה ּוְבָרָכה ְלַהָּצַלת ַחַּיי!“
טֹוָבה  ֵעָצה  ְּבִפי  ”ֵיׁש  ָהַרִּבי,  ָאַמר   ,“ָּכ ”ִאם 
ַהְּבָרכֹות  ֶאת  ַעְצְמ לֹוַמר  ַעל  ַקֵּבל   ;ַּבֲעבּוְר
ֲעצֹר   –  ְמָבֵר  ֶׁשִהְּנ ְּבָרָכה  ָּכל  ִלְפֵני  ְּבַכּוָָנה. 
ְלַדֵּבר  עֹוֵמד  ַאָּתה  ִּכי  ָּבֻעְבָּדה  ְוַהְרֵהר  ֶרַגע 
ַעָּתה ִעם ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים. ַרק ְלַאַחר ִמֵּכן 
ּתֹוִציא ֶאת ַהְּבָרָכה ִמִּפי, ּתֹו ַהְקָּפָדה ְלַכּוֵן 
ֶאת ַּכּוָָנָתּה ַהְּפׁשּוָטה – ֵּפרּוׁש ַהִּמִּלים ַהּמּוָבן 
 ָּכ ִלְנהֹג   ַעְצְמ ַעל  ְּתַקֵּבל  ִאם  ַלּכֹל.  ְוַהָּברּור 

– ֻמְבְטַחִני ֶׁשִּתְזֶּכה ִּבְמֵהָרה ְּבַחִּיים ֲחָדִׁשים!“
לֹו  הֹוָדה  ְוָהִאיׁש  ְּדָבָריו,  ֶאת  ִסֵּים  ָהַרִּבי 

ְּבִהְתַרְּגׁשּות ַרָּבה ְוָיָצא ִמן ַהֶחֶדר.
ְלַהְקִּפיד  ָהִאיׁש  ֵהֵחל  ַהּיֹום  ְּבאֹותֹו  ְּכָבר 
ָהַרִּבי.  ַּכֲעַצת  ְּבַכּוָָנה  ַהְּבָרכֹות  ֲאִמיַרת  ַעל 
ְולּו  ִמִּפיו  ָיְצָאה  א   ָוֵאיָל ַהּיֹום  אֹותֹו  ְלִמן 
 ְלָבֵר ִהְקִּפיד  הּוא  ַּכּוָָנה.  ְּבִלי  ַאַחת  ְּבָרָכה 
ֶאת  ִמָּלה  ְּבָכל  ְמַכּוֵן  ְּכֶׁשהּוא  ָמעֹות,  ְּכמֹוֶנה 
ַמְׁשָמעּוָתּה ַהְּפׁשּוָטה. ְוָאֵכן, ְּכָבר ַּבִּבּקּור ַהָּבא 
ְּבִׂשְמָחה  ָהרֹוֵפא  רֹו  ִּבּׂשְ ָהרֹוֵפא,  ֵאֶצל   ֶׁשָעַר
ִּכי ֵהֵחָּלה ְנִסיָגה ְּבַמֲחָלה, ּוִמּשּׁום ָּכ ָסר ִאּיּום 

ַהֶהְסֵּגר ֵמַעל רֹאׁשֹו.
 ְותֹו ְוִהְׁשַּתֵּפר,  ַמָּצבֹו   ָהַל ַהָּבִאים  ַּבָּיִמים 
ְלִאְׁשּתֹו  ְלֵביתֹו,  ָׁשב  הּוא  ֲאֻרָּכה  א  ְּתקּוָפה 

ר. ְוִליָלָדיו, ְּכֶׁשהּוא ָּבִריא ּוְמֻאּׁשָ
”ַלְּבָרָכה ֵיׁש ּכֹחַ!“, ִסֵּים ָהַרב ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין ֶאת 
ְּבָרָכה  ִׁשעּור.  ְלֵאין  ָעְצָמה  ָלּה  ”ֵיׁש  ִסּפּורוֹ, 
ַוֲהָגָנה,  ְׁשִמיָרה  ְמַסֶּפֶקת  ְּבַכּוָָנה  ַהֶּנֱאֶמֶרת 
ֶׁשִהיא ְסֻגָּלה ְּבדּוָקה ִויִעיָלה. ָהָבה ְנַקֵּבל ַעל 
ָּכזֹו  ְראּוָיה  ְּבָרָכה  ִּכי  ְּבַכּוָָנה,   ְלָבֵר ַעְצֵמנּו 

ְיכֹוָלה ְלַהִּציל אֹוָתנּו, ְּפׁשּוטֹו ְּכַמְׁשָמעֹו!
מּול  ַמְרֵּפא,  ַוֲחשֹּוכֹות  ָקׁשֹות  ַמֲחלֹות  מּול 
 ֶּדֶר ָּכל  ְמַחְּפִׂשים  ָאנּו  ּוְקָׁשִיים,  ְמצּוקֹות 
ְוִלְרפּוָאה.  ִלְׁשִמיָרה  ִליׁשּוָעה,  ִלְזּכֹות  ְוֵעָצה 
ְּביֹוֵתר,  ְוַהָּיִעיל  ּמּוִׁשי  ַהּׁשִ ַהְּכִלי  ְלָפֵנינּו  ְוִהֵּנה 
 ְלָבֵר  – ָמקֹום  ּוְבָכל  ָׁשָעה  ְּבָכל  ָזִמין  ְּכִלי 
ְיכֶֹלת  ֵיׁש  ְּבַכּוָָנה  ִלְבָרָכה  ִּכי  ְּבַכּוָָנה,  ְּבָרכֹות 

ְלַהְׁשִּפיַע ְרפּוָאה ְוֶׁשַפע!
ְוֵאּלּו  ְּבָרָכה  ַמִהי  ּוְלָהִבין  ָלַדַעת  ָחׁשּוב  ַּכָּמה 
ַּכָּמה  ַעד  ּוְלַהְפִנים  ָּבּה  ְטמּונֹות  ַמְׁשָמֻעּיֹות 
ִמֵּמרֹוץ  ְלֶרַגע  ַלֲעצֹר  ְּבַכּוָָנה;   ְלָבֵר ָחׁשּוב 
ַהַחִּיים ּוְלַהְרֵהר ָּבֻעְבָּדה ִּכי ָאנּו עֹוְמִדים ַעָּתה 
עֹוָלם  ְלבֹוֵרא  ִנְרֶּגֶׁשת  הֹוָדָאה  ְּתִפַּלת  ָלֵׂשאת 

ֶׁשִּזָּכה אֹוָתנּו ַּבַּמֲאָכל אֹו ַּבַּמְׁשֶקה ֶׁשְּלָפֵנינּו.
’ֲאִמיָרה‘ ְּבָעְלָמא; ִהיא ְּתִפַּלת  ְּבָרָכה ִהיא א 
ְּכִפי  אֹוָתּה  נֹאַמר  ָהָבה  ֵלב.  ְמעֹוֶרֶרת  הֹוָדָאה 

ֶׁשָּצִרי ְוִנְזֶּכה ִלְרפּואֹות ְוִליׁשּועֹות!“
’ִלְקַראת ַׁשָּבת ַמְלְּכָתא‘ – ְּבַׁשַּלח

ֶלֱאכֹל ְּכֵדי ִלְזּכֹות ְלָבֵר
ֶטֶרם ִסּיּום ִּבְרַּכת ’ָהָאֶרץ‘ ַמְזִּכיִרים ָאנּו ֶאת 
ְמקֹור חֹוַבת ַההֹוָדָאה ַאַחר ַהָּמזֹון: ”ַּכָּכתּוב 
ה‘  ֶאת  ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת  ’ְוָאַכְלָּת  י):  ח  (ְּדָבִרים 
 ,“‘ָל ָנַתן  ֲאֶׁשר  ַהֹּטָבה  ָהָאֶרץ  ַעל   קֶיֱא
”ָאַמר  א):  (כא  ַּבְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ְוַכּמּוָבא 
ְלַאֲחֶריָה  ַהָּמזֹון  ְלִבְרַּכת  ִמַּנִין  ְיהּוָדה:  ַרב 
ְוָׂשָבְעָּת  ’ְוָאַכְלָּת  ֶׁשֶּנֱאָמר:   – ַהּתֹוָרה  ִמן 

ּוֵבַרְכָּת‘“.
ִּכי  ֵּבֵאר,  ָׁשם)  (ְּדָבִרים  ַהָּקדֹוׁש  ָהַאְלִׁשיךְ 
ְּבָפסּוק ֶזה ַהֶּנֱאָמר ְּכֵחֶלק ִמִּבְרַּכת ’ָהָאֶרץ‘ 
ָהָאֶרץ  ֶׁשל  ּוְמֻיָחד  נֹוָסף  ֶׁשַבח  ִנְרָמז 
ַהְּקדֹוָׁשה, ֶׁשִּנָּתן ִלְׂשּבַֹע ַאף ֵמֲאִכיַלת ְמַעט 
”ְוָאַכְלָּת“  ַהָּפסּוק:  ַּכּוַָנת  ְוזֹוִהי  ִמֵּפרֹוֶתיָה. 
– ַאף ִאם ּתֹאַכל ְּכִׁשעּור ָהֲאִכיָלה ַהּמּוָעט 
ִּתְׂשַּבע  ִּכי   ְל ֻמְבָטח   – ”ְוָׂשָבְעָּת“  ְּביֹוֵתר, 

ֵמֲאִכיָלה זֹו.
ַּבַעל ’ְמא ָהעֶֹמר‘ (ָׁשם) הֹוִסיף ּוֵבֵאר:

ְוָׂשָבְעָּת“  ”ְוָאַכְלָּת  לֹוַמר:  ַהּתֹוָרה  ִּדְקְּדָקה 
– ַאף ֶׁשִּמַּצד ַהִּדין ָהָיה ָהָאָדם ָצִרי ְלַמֵעט 
ְׂשִביָעה,  ְּכֵדי  ַעד  ֶלֱאכֹל  ְוא  ּגּופֹו  ַּבֲהָנַאת 
ְּבִבְרַּכת  ְלִהְתַחֵּיב  ֶאְפָׁשרּות  ֶׁשֵאין  ֵּכיָון 
ָעָליו   ְלִפיָכ ְלָׂשְבָעה,  ֶלֱאכֹל  ִמְּבִלי  ַהָּמזֹון 
ִּכי  ִיְזּכֹר  ְּבַבד  ַּבד  אּוָלם  ְלָׂשְבָעה.  ֶלֱאכֹל 
ְלַקֵּים:  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי  ִהיא  ִביָעה  ַהּׂשְ ַמְּטַרת 
ַהֹּטָבה  ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאֶקיךָ  ה‘  ֶאת  ”ּוֵבַרְכָּת 

.“ֲאֶׁשר ָנַתן ָל
ְׁשמֹה  ַרִּבי  ָהְרַה“ק  ּדֹוֵרׁש  ָהָיה   ְוָכ

ִמַּקְרִלין:
”ּוֵבַרְכָּת“,   :ִמּתֹו ְוָׂשָבְעָּת“  ”ְוָאַכְלָּת 
ַהְּבָרָכה  ֵמֶעֶצם  רּוָחִנּיּות  ֶׁשִּתְׂשַּבע  ְּכלֹוַמר: 
ַּתְלִמידֹו  ּוְבֵׁשם   .ֲאִכיָלְת ַאַחר   ֶׁשְּתָבֵר
ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי אּוִרי ִמְּסְטֶרִליְסק הּוָבא 
ֶׁשָאַמר: ”ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת“ – ַרק ִאם ַּתְקִּפיד 
ֲאַזי:  ’ְׂשִביָעה‘,  עּור  ִמּׁשִ יֹוֵתר  ֶלֱאכֹל  ֶׁשֹּלא 
”ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה‘ ֱאֶקיךָ“ – ִּתְזֶּכה ְלָבֵר ֶאת 

ה‘ ֶּבֱאֶמת (’ֵׁשַמע ְׁשמֹה‘ ָׁשם).

ֲאִכיָלה ְלֵׁשם ִמְצָוה
ַמְלֲאֵכי  ”ָאְמרּו  הּוָבא:  ב)  כ  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא 
ִרּבֹונוֹ  הּוא:   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ֵרת  ַהּׁשָ
א  ֶׁשל עֹוָלם, ָּכתּוב ְּבתֹוָרְת: ’ֲאֶׁשר א ִיּׂשָ
נֹוֵׂשא  ַאָּתה  ַוֲהלֹ א  ׁשַֹחד‘,  ִיַּקח  ְוא  ָפִנים 
א  ’ִיּׂשָ כו):  ו  (ַּבִּמְדָּבר  ִּדְכִתיב  ְלִיְׂשָרֵאל,  ָּפִנים 
א  ֶאּׂשָ א  ְוִכי  ָלֶהם:  ָאַמר   .‘ֵאֶלי ָּפָניו  ה‘ 
ַּבּתֹוָרה:  ָלֶהם  ֶׁשָּכַתְבִּתי  ְלִיְׂשָרֵאל?  ָּפִנים 
ֱאֶקיךָ‘,  ה‘  ֶאת  ּוֵבַרְכָּת  ְוָׂשָבְעָּת  ’ְוָאַכְלָּת 
ְוַעד  ַּכַּזִית  ַעד  ַעְצָמם  ַעל  ְמַדְקְּדִקים  ְוֵהם 

ַּכֵּביָצה“.
ַרִּבי ְׁשמֹה ִמָּבאּבֹוב ֵּבֵאר ֶׁשִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא 
ְמֻכּוִָנים ַעל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש. 
ְׁשִליִׁשית  ְסעּוָדה  ֲאִכיַלת  ִּבְׁשַעת  ֶׁשִהֵּנה 
ֶלֱאכֹל,  ָּתֵאב  ָהָאָדם  ֵאין  ַהחֶֹרף  ִּבימֹות 
ּוְבָכל זֹאת הּוא ְמַדְקֵּדק ֶלֱאכֹל ִּבְסעּוָדה זֹו 
ֶׁשָּפַסק  [ְּכִפי  ַּכַּזִית  ַהָּפחֹות  ּוְלָכל  ַּכֵּביָצה, 
ֶׁשְּלַכְּתִחָּלה  ס“ג)  ז  ְּכָלל  ַׁשָּבת  (הל‘  ָאָדם‘  ַה‘ֲחֵיי 
ְׁשִליִׁשית,  ִּבְסעּוָדה  ַּפת  ַּכֵּביָצה  ֶלֱאכֹל  ֵיׁש 
ְּכִׁשעּור  ְלָפחֹות  יֹאַכל  ָיכוֹ ל,  ֶׁשֵאינֹו  ּוִמי 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִמְׁשַּתֵּבַח   ָּכ ְוַעל  ַּכַּזִית]. 
”ְוָאַכְלָּת  ִצּוָה:  ֶׁשהּוא  ֶׁשַאף  ְּבִיְׂשָרֵאל,  הּוא 
ִּבְסעּוָדה  ְׂשֵבִעים  ְּכָבר  ְוִיְׂשָרֵאל  ְוָׂשָבְעָּת“, 
ֶאת  ְלַקֵּים  ֵהם  ְמַדְקְּדִקים  זֹאת  ְּבָכל  זֹו, 
ַהִּמְצָוה ְוֶלֱאכֹל ַּכֵּביָצה, ּוְלָכל ַהָּפחֹות ַּכַּזִית 
נֹוֵׂשא  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֵּכן  ַעל  ַּפת.  ֶׁשל 

ָלֶהם ָּפִנים (’ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִלְׁשמֹה‘ עמ‘ קכד).

ֲחִתיַמת ַהְּבָרָכה ְּבָפסּוק
”ֵאין  ִנְפָסק:  ה“ה)  פ“א  (ְּבָרכֹות  ִּבירּוַׁשְלִמי 
אֹוְמִרים ְּבָרָכה ָּפסּוק“. ּוֵפְרׁשּו ַהְּמָפְרִׁשים 
ֶׁשֵאין  ַהְּירּוַׁשְלִמי,  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְועֹוד)  מֶֹׁשה‘  (’ְּפֵני 

ַהְּבָרָכה.  ַלֲחִתיַמת   ְּבָסמּו ָּפסּוק  ְלַהְזִּכיר 
ְלַהְזִּכיר  ִּתְּקנּו  ֵּכיַצד  ְלָהִבין  ֵיׁש  ֶזה  ְלִפי 
 ְּבָסמּו ְוָׂשָבְעָּת...“  ”ְוָאַכְלָּת  ַהָּפסּוק:  ֶאת 
ָהְרמָ“ע  ְוָאֵכן,  ָהָאֶרץ?  ִּבְרַּכת  ַלֲחִתיַמת 
ִמָּפאנוֹ (ׁשּו“ת, סי‘ קב) ָּפַסק ִמּשּׁום ָּכ, ִּכי ֵיׁש 
ְלהֹוִסיף ַאַחר ַהָּפסּוק ֶאת ַהִּמִּלים: ”ְונֹוֶדה 
ָקַדם  ּוְכָבר  ַהָּמזֹון“.  ְוַעל  ָהָאֶרץ  ַעל   ְל
ִמַּבֲעֵלי  ִמּלֹוְנְּדִרישׁ  ֵאִלָּיהּו  ַרֵּבנּו  ַלְּדָבִרים 
(’ֵּפרּוֵׁשי ר“א ִמּלֹוְנְּדִרישׁ‘ עמ‘ קג) ֶׁשַאף  ַהּתֹוְספֹות 
ַהְּירּוַׁשְלִמי:  ְלִדְבֵרי  נֹוָסף  ִיּשּׁוב  ִהְקִּדים 
ֵמאֹותֹו  ָלַמְדנּו  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ֶׁשָּכל  ”ְלִפי 
ִחּדּושׁ  ֵהִביא  ַאף  ְּדָבָריו   ּוְבֶהְמֵׁש ָּפסּוק“, 
ַעל   ְל ’ְונֹוֶדה  ָאַמר  ֶׁשֹּלא  ”ְוָכל  ַלֲהָלָכה: 
 ָסמּו ֲחִתיָמה  ֵמֵעין  ַהְּמזֹונֹות‘  ְוַעל  ָהָאֶרץ 

ַלֲחִתיָמה א ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו“.
ַהּתֹוֶסֶפת  ֶאת  לֹוַמר  ָנֲהגּו  א  ְלַמֲעֶׂשה 
קפז):  (סי‘  ַהּטּור  ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי  ָהֲאמּוָרה, 
’ְונֹוֶדה  ַהֲחִתיָמה:  קֶֹדם  לֹוַמר   ָצִרי ”ְוֵאין 
ְל ֶסָלה ֶּבֱאֶמת ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהְּמזֹונֹות“. 
ְּבַהָּגהֹות  ּתֹוָרה‘,  (’ַטל  ָאִריק  ֵמִאיר  ַרִּבי  ּוֵבֵאר 
סֹוֵתר  ֶזה  ִמְנָהֵגנּו  ֵאין  ִּכי  ָׁשם)  ַהְּירּוַׁשְלִמי  ַעל 
ְלִדְבֵרי ַהְּירּוַׁשְלִמי, ֶׁשֵּכן ְּבֵפרּוׁש ַה‘ֲחֵרִדים‘ 
ְלהֹוִסיף  ֶׁשֵאין  ַהְּירּוַׁשְלִמי  ִּדְבֵרי  ֶאת  ֵּפֵרׁש 
ָאנּו  אּוָלם  ַהְּבָרָכה,  ֲחִתיַמת  ַאַחר  ָּפסּוק 

ַמְזִּכיִרים ֶאת ַהָּפסּוק קֶֹדם ַהֲחִתיָמה.

ֲאִמיַרת ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ַּבְּסעּוָדה
ִׁשְמעֹון  ”ַרִּבי  ָׁשִנינּו:  ג)  (ג  ָאבֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
אֹוֵמר: ְׁשָׁשה ֶׁשָאְכלּו ַעל ֻׁשְלָחן ֶאָחד ְוא 
ָאְמרּו ָעָליו ִּדְבֵרי תֹוָרה ְּכִאּלּו ָאְכלּו ִמִּזְבֵחי 
ֻׁשְלָחן  ַעל  ֶׁשָאְכלּו  ְׁשָׁשה  ֲאָבל  ֵמִתים... 
ֶאָחד ְוָאְמרּו ָעָליו ִּדְבֵרי תֹוָרה ְּכִאּלּו ָאְכלּו 
ְלָחנֹו ֶׁשל ָמקֹום...“ ְוָכַתב ַרֵּבנּו עֹוַבְדָיה  ִמּׁשֻ
ּוְרֵאה  ָׁשם,  ַרִׁש“י  ִמֵּפרּוׁש  ַמְׁשָמע  (ְוֵכן  ִמַּבְרְטנּוָרא 
ָּבַרְׁשבָּ“ץ ָׁשם): ”ּוְבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶׁשְּמָבְרִכים ַעל 
ְּכִאּלּו  ְוָחׁשּוב  חֹוָבָתן,  ְיֵדי  יֹוְצִאין  ְלָחן  ַהּׁשֻ

ָאְמרּו ָעָליו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה. ָּכ ָׁשַמְעִּתי“.
ַחִּיים‘  ’ַׂשְלַמת  (ׁשּו“ת  זֹוֶנְנֶפְלד  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי 
לֹוַמר,  ַהַּבְרְטנּוָרא  ַּכּוַָנת  ִּכי  ֵּבֵאר,  קסז)  או“ח 
ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ֲאִמיַרת  חֹוַבת  ְיֵדי  ֶׁשּיֹוְצִאים 
ְּבֵסֶדר  ֶׁשַּמְזִּכיִרים  ֵּכיָון  ַהָּמזֹון,  ְּבִבְרַּכת 
ַהּתֹוָרה:  ִמן  ָׁשֵלם  ָּפסּוק  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת 
”ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה‘ ֱאֶקיךָ ַעל 
ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָל“. [ָאְמָנם ָּכַתב 
ַהּסֹוֲעִדים  ְצִריִכים  ְּבַוַּדאי  ֶׁשְּלַכְּתִחָּלה  ָׁשם 

ִלְלמֹד ְּדַבר ָמה ְּבַצְוָּתא].

ְּבָרָכה ַעל ִיּשּׁוב ָהָאֶרץ
ַפייֶבל  ְׁשָרָגא  ַרִּבי  ָּכַתב  ְמַעְנֵין  ִחּדּושׁ 
(ַׁשָּבת  ְזֵאב‘  ’ּתֹוְלדֹות  ְּבִסְפרֹו  ָזָצ“ל  ְפַראְנק 
ַרְמָּב“ן  (ְרֵאה  ָהִראׁשֹוִנים  ְלִׁשיַטת  סז):  עמ‘  ח“ב 
ֶאֶרץ  ְיִׁשיַבת  ֶׁשִּמְצַות  ד)  מ“ע  לסה“מ  גֹות  ַּבַהּׂשָ
ַּבְּזַמן  ַאף  ִמְּדאֹוָרְיָתא  חֹוָבה  ִהָּנּה  ִיְׂשָרֵאל 
ְּבָרָכה   ְלָבֵר ָראּוי  ָהָיה  ִּכי  ִנְרֶאה  ַהֶּזה, 
ְמֻיֶחֶדת ַעל ִמְצָוה זֹו, ְוִלְכאֹוָרה ִנָּתן ָלֵצאת 
ְיֵדי חֹוַבת ְּבָרָכה זֹו ַעל ְיֵדי ֲאִמיַרת ִּבְרַּכת: 
ָהָראּוי  ִמן  ֵּכן  ַעל  ַהָּמזֹון“.  ְוַעל  ָהָאֶרץ  ”ַעל 
ֶׁשַהּזֹוִכים ָלֶׁשֶבת ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְיַכּוְנּו ְּבֵעת 
ֲאִמיַרת ְּבָרָכה זֹו ַאף ַעל ִמְצַות ִיּשּׁוב ֶאֶרץ 

ִיְׂשָרֵאל, ְוַאְׁשֵרי ֶחְלָקם ָּבֶזה ּוַבָּבא.
ֶוֶּבר  ֱאִליֶעֶזר  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ִלְדָבָריו  ָקַדם 
ִסְפרֹו  ְּבַהְקָּדַמת  ָּכַתב  ֲאֶׁשר  ָאָדא,  ַגֲּאָב“ד 
ִּכי  תרמ“ז],  [ְירּוָׁשַלִים  ּתֹוָדה‘  ’ְּתמּוַרת 
ֶּבֱאֶמת ִמן ָהָראּוי ָהָיה ְלָבֵר ַּבְּזַמן ַהֶּזה ַעל 
ַהּפֹוְסִקים  ְלִׁשיַטת  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ְיִׁשיַבת 
ַהֶּזה,  ַּבְּזַמן  ַׁשֶּיֶכת  זֹו  ִמְצָוה  ִּכי  ֶׁשּסֹוְבִרים 
ִּבְרַּכת  ַּבֲאִמיַרת  זֹו  חֹוָבה  ְיֵדי  ָלֵצאת  ְוִנָּתן 
”ְוָאַכְלָּת  ַּבָּפסּוק:  ִסְּימּוהָ   ּוְלָכ ָהָאֶרץ, 

ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת... ַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה“.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ֶחֶפת ִחּסּון רּוָחִני ְלַמֲחַלת ַהּׁשַ

ע טטּתַ ה ם  ממַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
רּוחני ל

וּור ססִספפּפּ ם
ת ’ָהָאֶרץ‘ (ז‘) ְ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


