
ִטים ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְלעֹוָלם א ִיְתָיֵאׁש ָאָדם ִמן ָהַרֲחִמים
”ְוַרּפֹא ְיַרֵּפא“ (כא יט)

”ִמָּכאן ֶׁשִּנָּתן ְרׁשּות ָלרֹוֵפא ְלַרְּפאֹות“ (ב“ק פה א).
ִמֵּדי ּבֶֹקר ָאנּו מֹוִנים ֶאת ִׁשְבֵחי ה‘ ְּבִבְרַּכת ’יֹוֵצר ַהְּמאֹורֹות‘: 
”ּבֹוֵרא ְרפּואֹות, נֹוָרא ְתִהּלֹות, ֲאדֹון ַהִּנְפָלאֹות“. ָאַמר ַרִּבי 
ִיְצָחק ִמּוֹוְרָקא ִּכי ְּבִמִּלים ֵאּלּו ָטמּון ֶרֶמז ְלָכל ְיהּוִדי, ֵּכיַצד 

ָעָליו ִלְנהֹג ְּבִאם ָחִליָלה ִיּפֹל ְלִמְׁשָּכב: 
ֻמְמֶחה  ְלרֹוֵפא  ִלְפנֹות  ָעָליו  ֵראִׁשית   – ְרפּואֹות“  ”ּבֹוֵרא 
ְוִלּטֹל ַסֵּמי ְמַרֵּפא, ֶׁשֲהֵרי ”ִנָּתן ְרׁשּות ָלרֹוֵפא ְלַרְּפאֹות“. ִאם 
ִלְפֵני  ִיְתַחֵּנן   – ִתִהּלֹות“  ”נֹוָרא  ֲאַזי:  ַהַּמֲחָלה,  ָחְלָפה  ֶטֶרם 
ֵא-ל נֹוָרא ֲעִליָלה ַּבֲאִמיַרת ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים ְּבַכּוָָנה. ְוַאף ִאם 
ָחִליָלה א ִהְׁשַּתֵּפר ַהַּמָּצב, ַאל ִיְתָיֵאׁש ִמן ָהַרֲחִמים, ֶאָּלא 

ַיְמִׁשי ְלַצּפֹות ִליׁשּוַעת ה‘, ֶׁשֵּכן הּוא: ”ֲאדֹון ַהִּנְפָלאֹות“.
’ֵּבית ִיְצָחק‘ עמ‘ קנו

 חֹוֵטף ְּבָרָכה ְּכגֹוֵנב ׁשֹור
ָבָקר  ה  ֲחִמּׁשָ ְמָכרֹו  אֹו  ּוְטָבחֹו  ֶׂשה  אֹו  ׁשֹור  ִאיׁש  ִיְגנֹב  ”ִּכי 

ְיַׁשֵּלם ַּתַחת ַהּשֹׁור ְוַאְרַּבע צֹאן ַּתַחת ַהֶׂשה“ (כא לז)
ַחָּיב  ֵמֲחֵברֹו  ְּבָרָכה  ֶׁשָחַטף  ֶׁשִּמי  ְמבָֹאר  א)  פז  (ֻחִּלין  ַּבְּגָמָרא 
ַה‘ֲחַתם  ָלַמד  ֶזה  ְלִחּיּוב  ָמקֹור  ְזהּוִבים.  ֲעָׂשָרה  לֹו  ְלַׁשֵּלם 

סֹוֵפר‘ ֵמַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו:
”וְּׁשֵני  ְלִרְבָקה:  ֱאִליֶעֶזר  ַמְּתַנת  ִּכי  ְמבָֹאר  ו)  ס  (ב“ר  ַּבִּמְדָרׁש 
ְצִמיִדים... ֲעָׂשָרה ָזָהב ִמְׁשָקָלם“ (ְּבֵראִׁשית כד כב), ִהיא: ”ְּכֶנֶגד 
ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות“. ְוֵיׁש ִלְלמֹד ִמָּכ ִּכי ָׁשְוָיּה ֶׁשל ָּכל ִמְצָוה 
חֹול  ֶׁשל  ִמָּזהּוב  ָּכפּול  ָׁשְויוֹ  ֲאֶׁשר  קֶֹדׁש,  ֶׁשל  ָזהּוב  ִהּנֹו 

(ְּבכֹורֹות ה א).

ֵמַעָּתה ָנִבין, ַּכֲאֶׁשר ִּבְּקׁשּו ֲחָכִמים ְלַחֵּיב ֶאת ַהחֹוֵטף ְּבָרָכה 
ֶׁשָּמִצינוּ  ְּביֹוֵתר  ַהָּגבֹוַּה  ַהְּקָנס  ְּבַתְׁשלּום  ִחְּיבּוהוּ  ֵמֲחֵברֹו, 
ֶׁשַהּגֹוֵנב  ְּכִפי  ְזהּוִבים;  ֲעָׂשָרה  ֶׁשל  ְקָנס  ְּגֵנָבה,  ַעל  ַּבּתֹוָרה 
ְוָיּה  ה ִמְּגֵנָבתֹו, ָּכ ַהחֹוֵטף ְּבָרָכה ֶׁשּׁשָ ׁשֹור ְמַׁשֵּלם ִּפי ֲחִמּׁשָ
ה ְזהּוֵבי  ה ִמְּגֵנָבתֹו – ֲחִמּׁשָ ָזהּוב ֶׁשל קֶֹדׁש, ְמַׁשֵּלם ִּפי ֲחִמּׁשָ

’ּתֹוַרת מֶֹׁשה‘קֶֹדׁש ֶׁשֵהם ֲעָׂשָרה ְזהּוִבים ֶׁשל חֹול.

ַהּצֹוֵעק ַלה‘ ְלַבּדֹו – ְּתִפָּלתֹו ִנְׁשַמַעת
ֶאְׁשַמע  ָׁשמַֹע  ֵאַלי  ִיְצַעק  ָצעֹק  ִאם  ִּכי  אֹתֹו  ְתַעֶּנה  ַעֵּנה  ”ִאם 

ַצֲעָקתֹו“ (כב כב)
ֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי:

ׁשֹוָנה ִהיא ְּתִפַּלת ַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה, ִמְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ָאָדם ִמן 
ַהּשּׁוָרה; ָאָדם ִמן ַהּשּׁוָרה, ָחׁש ִּכי ָּתִמיד ֵיׁש ִמיֶׁשהּו ֶׁשַּיֲעמֹד 
ִליִמינֹו, ּוִמּתֹו ָּכ ֵאינֹו ּתֹוֶלה ֵעיָניו ַּבה‘ ְלַבּדֹו, ֶאָּלא ְמַחֵּזר 
ַאף ַאַחר ְיׁשּוַעת ֲאֵחִרים. אּוָלם ַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה ַחִּיים ְּבא 
ִמְׁשָען ּוַמְׁשֵעָנה, ְוַכֲאֶׁשר ֵהם ּפֹוִנים ִּבְתִפָּלה ַלה‘, ָׂשִמים ֵהם 

ֶאת ָּכל ִּבְטחֹוָנם ּבֹו ִיְתָּבַר ְלַבּדֹו.
ְלִפיָכ ָנַקט ַהָּכתּוב ְּבַיַחס ִלְתִפָּלָתם: ”ִאם ָצעֹק ִיְצַעק ֵאַלי“ 
 :ְלִפיָכ ִּבְלַבד,  ֵאַלי  ְמֻכּוָנֹות  ַצֲעקֹוֵתיֶהם  ֶׁשָּכל  ֵּכיָון   –

”ָׁשמַֹע ֶאְׁשַמע ַצֲעָקתֹו“, ִּכי ְּתִפָּלה ַהֶּנֱאֶמֶרת ְלא ְּפִנּיֹות – 
ְסֻגָּלָתּה ְּגדֹוָלה יֹוֵתר ְלֵהָענֹות.

’ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי‘, ְּפִתיָחה ְלָפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב  

ְלעֹוָלם א ִנְׁשַּכח ֶאת ֶה‘ָעִני‘
”ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה ֶאת ַעִּמי ֶאת ֶהָעִני ִעָּמ א ִתְהֶיה לֹו ְּכנֶׁשה“ 

(כב כד)

ָּדַרׁש ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר הֹורֹוִביץ ִמַּטְרִניְגָראד:
ִיְׂשָרֵאל,  ַעל  ָצרֹות  ֶׁשָּבאֹות  ֵעת  ְּבָכל  ֶׁשָּבעֹוָלם  ְּבנַֹהג 
ֶאת  ִמָּיד  נֹוְׂשִאים  ְוֵהם  ִלְגֻאָּלה  ַהְּכִמיָהה  ְּבִלָּבם  ִמְתעֹוֶרֶרת 
ְלֻעַּמת  ְּגֻאָּלָתם.  ֶאת  ה‘  ֶׁשָּיִחיׁש  ְּבַבָּקָׁשה  ַמִים  ַלּׁשָ ֵעיֵניֶהם 
זֹאת ְּבֵעת ֶׁשֵהם ְׁשרּוִיים ִּבְרָוָחה ּוַמְעָיֵניֶהם ְנתּוִנים ַלֲאִגיַרת 

ָממֹון ּוְנָכִסים, ׁשֹוְכִחים ֵהם ְלַבֵּקׁש ַעל ַהְּגֻאָּלה.
ַאף  ַעִּמי“ –  ֶאת  ַּתְלֶוה  ֶּכֶסף  ַהּתֹוָרה: ”ִאם  ַמְזִהיָרה   ָּכ ַעל 
ְּבָגלּוָתם;  ְלִיְׂשָרֵאל  ִמְתַלּוִים  ַפע  ְוַהּׁשֶ ֶׁשָהְרָוָחה  ִּבְתקּוָפה 
”ֶאת ֶהָעִני ִעָּמ“ – ֲעֵליֶהם ְלַהְקִּפיד ֶׁשִּזְכרֹון ֶמֶל ַהָּמִׁשיַח 
ָּתִמיד  ַיֲעמֹד  ֲחמֹור“]  ַעל  ְורֵֹכב  ”ָעִני  ט):  ט  (ְזַכְרָיה  [ַהְּמֻכֶּנה 
ַכח  ְלֶנֶגד ֵעיֵניֶהם, ְוָחִליָלה: ”א ִתְהֶיה לֹו ְּכנֶׁשה“ – א ִיּׁשָ

ִמִּזְכרֹוָנם [’ָנָׁשה‘ ִמְּלׁשֹון ’ָׁשַכח‘, ְרֵאה ֵאיָכה ג יז].
’נַֹעם ְמָגִדים‘ 

’ִמי ֶׁשֵּבַר‘ ִלְמֻחַּסר ֵאיָבר
”ִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִּתְרָחק“ (כג ז)

ְלַגֵּבי  ִהְסַּתֵּפק  ִמיקֹוִליצִ‘ין,  ֶׁשל  ַרָּבּה  ְקנֹול,  מֶֹׁשה  ַרִּבי 
’ִמי  ַּבֲאִמיַרת  ַהִאם  ִמּגּופֹו,  הּוַסר  ֵמֵאיָבָריו  ֶׁשֶאָחד  חֹוֶלה 
ֶׁשֵּבַר‘ ִלְרפּוָאתֹו ֵיׁש לֹוַמר ֶאת ַהֻּנָּסח ַהָּקבּוַע: ”ְוִיְׁשַלח לֹו 
ֵּכיָון  ֶׁשָּמא  אֹו  ֵאָבָריו“,  ִלְרַמ“ח  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ְׁשֵלָמה  ְרפּוָאה 
ַהֻּנָּסח  ֶאת  ְלַׁשּנֹות  ֵיׁש  ִּתְרָחק“,  ֶׁשֶקר  ”ִמְּדַבר  ֶׁשִהְצַטּוֵינוּ: 

ְולֹוַמר: ”ְלָכל ֵאָבָריו“?
ְקטּוַע  חֹוֶלה  ַעל  ַאף  ִּכי  קְנֹול  ָהַרב  ָּפַסק  ְּדָבָריו  ְּבַמְסָקַנת 
ֵּתי  ֵאיָבר ֵיׁש לֹוַמר ֶאת ַהֻּנָּסח ָהָרִגיל: ”ִלְרַמ“ח ֵאָבָריו“, ּוִמּׁשְ

ִסּבֹות ֵאין ַלֲחׁשֹׁש ְלֶׁשֶקר:
’ְלבּוׁש‘  ְּבֶגֶדר  ִהָּנם  ַהַּגְׁשִמִּיים  ָהֵאיָבִרים  ָרָמ“ח  ִּכי  ָידּוַע  א. 
ָרָמ“ח  ֵאין  ֶׁשְּבגּופֹו  ִמי  ַּגם  ֵּכן  ַעל  ַהְּנָׁשָמה,  ֵאיְבֵרי  ְלָרָמ“ח 

ֵאיָבִרים – ְּבִנְׁשָמתֹו ֵיׁש.
ֶנְחָׁשב  ֵאינֹו  ְּב‘כֹחַ‘  ֵאיָבר,  ְמֻחַּסר  הּוא  ֶׁשְּב‘פַֹעל‘  ַאף  ב. 
ָּכֶזה, ֶׁשֲהֵרי ְּבָידֹו ַהְּיכֶֹלת ְלָהִביא ָלעֹוָלם ֶצֱאָצִאים ְּבִריִאים 

’ַּפְרֵּדס יֹוֵסף‘ ּוְׁשֵלִמים, ּוִמָּכאן ֶׁש‘ּכֹחַ‘ ָהֵאיָבר נֹוָתר ּבֹו.

’ַוֲעַבְדֶּתם‘ – ְּבַרִּבים, ’ּוֵבַר‘ – ְּבָיִחיד
”ַוֲעַבְדֶּתם ֵאת ה‘ ֱאֵקיכֶ ם ּוֵבַר ֶאת ַלְחְמ ְוֶאת ֵמיֶמי“ (כג כה)
’ֲעבֹוַדת ַהֵּלב‘ – ִהיא ְּתִפָּלה ֻמְזֶּכֶרת ִּבְלׁשֹון ַרִּבים:  ִמְּפֵני ָמה 
ֶאת   ּוֵבַר” ָיִחיד:  ִּבְלׁשֹון  ֻמְזָּכר  ְׂשָכָרּה  ְוִאּלּו  ”ַוֲעַבְדֶּתם“, 

?“ַלְחְמ
ֵּבֵאר ַהַּמַהְרשָׁ“א:

’ֲחִסיִדים  ֶׁשל  ַהְנָהָגָתם  הּוְבָאה  ב)  (לב  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ָׁשָעה  ּוִמְתַּפְּלִלין  ַאַחת,  ָׁשָעה  ׁשֹוִהין  ”ָהיּו  ָהִראׁשֹוִנים‘: 
ַאַחת, ְוחֹוְזִרין ְוׁשֹוִהין ָׁשָעה ַאַחת“. ָּתְמָהה ַהְּגָמָרא ָׁשם: ִאם 
ָׁשלֹוׁש  ַמְקִּדיִׁשים  ָהִראׁשֹוִנים‘  ַה‘ֲחִסיִדים  ָהיּו  ְּתִפָּלה  ְלָכל 
ָׁשעֹות; ָׁשָעה ְלָפֶניָה, ָׁשָעה ַאֲחֶריָה ְוָׁשָעה ַלֲאִמיָרָתּה, ִנְמָצא 
ֶׁשִּלְׁשלֹוׁש ְּתִפּלֹות ַהּיֹום ָהָיה ֲעֵליֶהם ְלַהְקִּדיׁש ֵּתַׁשע ָׁשעֹות 
ִּבְמַלאְכָּתם?  ְוַלֲעסֹק  ִלְלמֹד  ִהְסִּפיקּו  ֵאפֹוא  ּוָמַתי  ְּתִמימֹות, 
ְוֵתְרָצה: ”ִמּתֹו ֶׁשֲחִסיִדים ֵהם – ּתֹוָרָתם ִמְׁשַּתֶּמֶרת ּוְמַלאְכָּתן 

ִמְתָּבֶרֶכת“.
ְלִפי ֶזה ָנִבין, ִּכי ָּפַתח ַהָּפסּוק ִּבְלׁשֹון ַרִּבים ֶׁשֵּכן ִחּיּוב ַהְּתִפָּלה 
ְּכֶנֶגד  ָיִחיד  ְלׁשֹון  ָנַקט  ַהְּבָרָכה  ֶאת  אּוָלם  ַהּכֹל,  ַעל  מּוָטל 
 ְּבֶמֶׁש ִּבְתִפָּלה  ֵהם  ֶׁשֲעסּוִקים  ֶׁשֱהיֹות  ְסֻגָּלה.  ְיִחיֵדי  אֹוָתם 
ֶׁשְּמַלאְכָּתם  ְמֻיֶחֶדת  ִלְבָרָכה  ֵהם  ְזקּוִקים  ַרּבֹות,  ּכֹה  ָׁשעֹות 

ִּתְתָּבֵר ְּבָיָדם.
ְּבאֶֹפן נֹוָסף ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַאֲהרֹן ְפִריד ַרָּבּה ֶׁשל ִניְרַבּטֹור:

ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (מז ב) ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ”ְלעֹוָלם 
ֲעָׂשָרה  ִעם  ִויַמֶּנה  ֶׁשִּיְזֶּכה  ְּכֵדי  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ָאָדם  ַיְׁשִּכים 
ְׂשַכר  ָעָליו  ִקֵּבל   – ַאֲחָריו  ָּבִאים  ֵמָאה  ֶׁשֲאִפּלוּ  ִראׁשֹוִנים, 
ֻּכָּלם“. ָּתְמָהה ַהְּגָמָרא: ”ְׂשַכר ֻּכָּלם – ָסְלָקא ַּדְעְּת?“ ְוֵתְרָצה: 

”ֶאָּלא, אֵיּמָא נֹוְתִנין לֹו ָׂשָכר ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם“.
(ַחֵּיי ָׂשָרה) ֵּפֵרׁש ִּכי ַהָהָוה ֲאִמיָנא ְוַהַּמְסָקָנה  ַה‘ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות‘ 
ְלֵבית  ָלבֹוא  ַהַּמְקִּדים  ָאֵכן,  ַאַחת;  ַמְׁשָמעּוָתן  ַהְּגָמָרא  ֶׁשל 
ּוְכֶׁשַהָּללּו  ַאֲחָריו,  ַהָּבִאים  ְׂשַכר  ֶאת  ְּתִחָּלה  נֹוֵטל  ַהְּכֶנֶסת 

ָּבִאים הּוא ַמְׁשִּפיַע ַעל ָּכל ֶאָחד ֶאת ַהֵחֶלק ַהַּמִּגיַע לֹו.
ֶׁשִּצּבּור  ֶׁשְּלָפֵנינּו: ֵּכיָון  ַהָּפסּוק  ב ֶאת  ְלאֹור ְּדָבָריו נּוַכל ְלַיּׁשֵ
ָלבֹוא,  ֶׁשִהְקִּדים  ַהָּיִחיד   ֶּדֶר ְׂשָכרֹו  ֶאת  ְמַקֵּבל  ַהִּמְתַּפְּלִלים 
ֻמְזָּכר  ָכר  ַהּׂשָ ְוִאּלּו  ַרִּבים,  ִּבְלׁשֹון  ַהְּתִפָּלה  ֻמְזֶּכֶרת   ְלִפיָכ

’ַמַהְרָׁש“א‘ [ח“א] ְּבָרכֹות לב ב; ’ְזַקן ַאֲהרֹן‘ ִּבְלׁשֹון ָיִחיד.

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

ני ּפְ ם

ָּכל ’ָאֵמן‘ ַאְלָמָנה ִויתֹוָמה א ְּתַעּנּון
”ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום א ְתַעּנּון“ (כב כא)

ֶׁשֹּלא  ִהְזִהירּו  א)  מז  (ְּבָרכֹות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
ֵּבין  ִלְׁשהֹות  ֶׁשֹּלא  ְּכלֹוַמר:  ְיתֹוָמה‘,  ’ָאֵמן  ַלֲענֹות 
ח).  קכד  או“ח  שו“ע  (ְרֵאה  ָה‘ָאֵמן‘  ַלֲעִנַּית  ַהְּבָרָכה  ִסּיּום 
ַהֻּמְגֶּדֶרת  ’ָאֵמן‘  ַאף  ַקֶּיֶמת  ִּכי  ְולֹוַמר  ְלהֹוִסיף  ִנָּתן 
ְּכ‘ַאְלָמָנה‘ – ִהיא ָאֵמן ַהַּנֲעֵנית ְּבא ַּכּוָָנה. ָאֵמן זֹאת 
ְוָלֵכן  ֵמַהְּנָׁשָמה,  ְּבִנּתּוק  ְוַלחּוץ  ָפה  ַהּׂשָ ִמן  ֶנֱאֶמֶרת 

ִהיא ְמֻכָּנה: ’ַאְלָמָנה‘.
”ָּכל  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּכתּוב  ָרַמז  ֵאּלּו  ֲאֵמִנים  ְׁשֵּתי  ַעל 
ַלֲענֹות  ֶׁשֹּלא  ַהְקִּפידּו   – ְתַעּנּון“  א  ְוָיתֹום  ַאְלָמָנה 

’ָאֵמן ְיתֹוָמה‘ ְו‘ָאֵמן ַאְלָמָנה‘. 
’נַֹעם ְמָגִדים‘ [לר“א ִמַּטְרִניְגָראד]

ִטים ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ 264ּפָ תשע"ט

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ָרָשׁה ּפָ ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים

ֹות‘: 
ַרִּבי 
ָרזֵּכיַצד 

מנה ִויתֹוָמה א
כא

ררִרממ ממֵמֵ
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ְלַמְעָלה  ִלְפֵני  ֵאְרָעה  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהִּסּפּור  ֶׁשל  ְּתִחָּלתוֹ 
ָנה. ָׂשָרה ַחָּנה,  ֵמַאְרַּבע ָׁשִנים, ִּכְׁשבּוַעִים ִלְפֵני רֹאׁש ַהּׁשָ
ִמְּכָבר  ֶזה  ֵהֵחָּלה  ָצְרַפת,  ִמּיֹוְצֵאי  ִנְכָּבָדה  ְלִמְׁשָּפָחה  ַּבת 
ֶאת ִלּמּוֶדיהָ ְּבֶסִמיָנר ַהְּמֻמָּקם ִמחּוץ ְלִעיר ְמגּוֶריָה. ְּבַאַחד 
ָהאֹוטֹוּבּוס,  ַּתֲחַנת  ְלִכּוּון  ְמרּוָצָתּה  ְּכֵדי   ּתֹו ַהְּבָקִרים, 
ֶנְחְּבָטה ְּברֹאָׁשּה ִמֶּטְנֶּדר חֹוֵלף ְוָנְפָלה ַעל ַהְּכִביׁש ְּכֶׁשִהיא 

ְמֻחֶּסֶרת ַהָּכָרה.
ְלֵבית ַהחֹוִלים ִהיא ִהִּגיָעה ְּבַמָּצב ְקִריִטי, ְלַאַחר ַמֲאַמֵּצי 
ְּבִדיקֹות  ְלִסְדַרת  ִּבְבִהילּות  ְוהּוְבָלה  ּכֹוְׁשִלים,  ַהְחָיָאה 
ַמִּקיפֹות. ְלַמְרֵּבה ַהַּצַער, ָלרֹוְפִאים ֶׁשָּבֲחנּו ֶאת ּתֹוְצאֹות 
ֶאת  ֵּתֲארּו  ַרק  ֵהם  טֹוָבה.  ְּבׂשֹוָרה  ָהְיָתה  א  ַהְּבִדיקֹות 
ִסיָמֵני  ַמְרֶאה  ְוֵאינֹו  ִּכְמַעט  ֶׁשָּלּה  ”ַהּמַֹח  ִּביבֶֹׁשת:  ַהַּמָּצב 

ִּתְפקּוד...“.
ִהְּכָתה  ַהָּקׁשֹות  ּתֹוְצאֹוֶתיָה  ְוַעל  ַהְּתאּוָנה  ַעל  ַהְּבׂשֹוָרה 
ָהיּו  ִּכָּתָתּה  ְּבנֹות  ַחָּנה.  ָׂשָרה  ֶׁשל  ַמָּכֶריָה  ָּכל  ֶאת  ְּבֶהֶלם 
ִמְּלַאְרֵּגן  ָחְדלּו  א  ְוֵהן  ַהְּטָרִגי,  ַמָּצָבּה  ְלנַֹכח  ְׁשבּורֹות 

ִמְׁשְמרֹות ְּתִהִּלים ִלְרפּוָאָתּה. 
ֻהְזְמָנה  ֵמֶהם  ְלֶאָחד  ּוְתִפָּלה.  ִחּזּוק  ִּכְנֵסי  ֶנֶעְרכּו  ַּבֶּסִמיָנר 
ָלֶהן  ָקְרָאה  ַהָּבנֹות  ִלְפֵני  ְּבַהְרָצָאָתּה  ָּברֹון.  ט.  ַהַּמְרָצה 
 ם ִיְתָּבַר ְלַקֵּבל ַעל ַעְצָמן ְלִהְתַחֵּזק ְּבהֹוָדָאה ְראּוָיה ְלַהּׁשֵ
ַעל ָּכל ַהּטֹובֹות ֶׁשְּגָמָלנּו. ִהיא הֹוִסיָפה ְוָאְמָרה ֶׁשַּקָּבָלה זֹו 
ְּכָבר הֹוִכיָחה ֶאת ַעְצָמּה ְּבִמְקִרים ַרִּבים ְּכפֹוֶעֶלת ְיׁשּועֹות 

ִנְפָלאֹות.
ֶׁשל  ַהָּצָעָתּה  ְלִפי  ְּבִהְתַלֲהבּות.  ָהַרְעיֹון  ֶאת  ִקְּבלּו  ַהָּבנֹות 
ֶׁשְּתַקֵּבל  ַקָּבָלה  ַּדף  ַעל  ֵמֶהן  ַאַחת  ָּכל  ָרְׁשָמה  ַהַּמְרָצה 
ַהֵּנס,  ְּכֶׁשִּיְתַרֵחׁש  ַהְּיׁשּוָעה,  ְּבבֹוא  ה‘  ְּבֶעְזַרת  ַעְצָמּה  ַעל 
ְּכהֹוָדָאה ַלה‘ ִיְתָּבַר, ְוִהְטִמיָנה ֶאת ַהַּדף ְּבָמקֹום ָׁשמּור. 
ֶׁשָּקְרָאה  מֹוָדָעה  ָּכל  ְּבַתְחִּתית   ,ָוֵאיָל ֶזה  ִמּיֹום  ֵכן,  ְּכמֹו 
ׁשּוָרה  נֹוְסָפה  ַחָּנה,  ָׂשָרה  ֶׁשל  ִלְרפּוָאָתּה  ְלִהְתַּפֵּלל 
ּוְלַהְחָלָמָתּה  ִלְזכּוָתּה  ַלה‘  ְּבהֹוָדָאה  ְלִהְתַחֵּזק  ַהּקֹוֵראת 

ַהְּמִהיָרה.
ְּבַמָּצָבּה.  ַמְׁשָמעּוִתי  ִׁשּפּור  ֶׁשָחל  ִמְּבִלי  ָחְלפּו  ַהָּיִמים 
אֹו  ַקל  ִׁשּפּור  ָּכל  ַעל  ַהִּצּבּור  ֶאת  ְלַיֵּדַע  ִהְקִּפידּו  הֹוֶריָה 
 ַא  ,ֵעֶר ַחְסַרת  אֹו  ִּכְפעּוָטה  ֶׁשִּנְׁשְמָעה  ָּכזֹו  ַאף  ֲהָטָבה, 

ַהַּמָּצב ָהָיה ְמָיֵאׁש ַעד ְמאֹד.
ָׁשֲהָתה  ָהֵאם  ַהֲחֻנָּכה.  ַחג  ֶׁשִּלְפֵני  בּוַע  ַּבּׁשָ ֶזה  ָהָיה 
ְּב‘תֹוָרנּות ַלְיָלה‘ ָסמּו ְלִמָּטָתּה ֶׁשל ָׂשָרה ַחָּנה ְּבַמְחֶלֶקת 
ִטּפּול ִנְמָרץ ְּבֵבית ַהחֹוִלים ’ֲהַדָּסה ֵעין ָּכֶרם‘, ְוָהָאב ִנְרַּדם 
ַעל ִמָּטתוֹ ַּבֶחֶדר ַהָּסמּו. ִמֶּזה ָיִמים ַרִּבים ֶׁשִּבָּתם מּוֶטֶלת 
ִׁשּנּוי,  ְלא  נֹוַתר  ַמָּצָבּה  ַחּיּות.  ִסיָמֵני  ְלא  ִמָּטָתּה  ַעל 

ְוהֹוֶריָה ַהְּמסּוִרים א ָמׁשּו ִמִּמָּטָתּה.
ָהאֹור  ָהעֹוָלם.  ֶאת  ָעַטף  ְזִריָחה  ֶטֶרם  ֶׁשל  ָעמֹק   חֶֹׁש
ְלָפֶניָה  ִחּוֵר  ָּגֶון  הֹוִסיף  ַרק  ֵמַהִּמְסְּדרֹון  ֶׁשָּבַקע  ַהָּקלּוׁש 
ֶׁשל ָׂשָרה ַחָּנה, ְוָהֵאם ַהְּמסּוָרה ָאֲחָזה ְּבַכף ָיָדּה ְּבַרֲחִמים. 
ְלֶפַתע ֶהֱחִליָטה ָהֵאם ְלַנּסֹות ְוִלְראֹות, אּוַלי ָׁשָבה ַהָּכָרָתּה 
ֵאֶליָה ְולּו ִּבְמַעט. ִהיא ִהְתּכֹוְפָפה ְלֵעֶבר ִּבָּתּה ְוָלֲחָׁשה ַעל 
ָאְזָנּה; ”ָׂשָרה ַחָּנה, ִאם ַאְּת ׁשֹוַמַעת אֹוִתי, ִּתְלֲחִצי ִלי ַעל 
ַהָּיד...“. ַא ְּכמֹו ִּבְפָעִמים קֹוְדמֹות, ָׂשָרה ַחָּנה א ֵהִגיָבה.

ִנית, ”אּוַלי ִּתְרִצי  ”ָׂשָרה ַחָּנה“, ִנְּסָתה ָהֵאם ֶאת ַמָּזָלּה ַּבּׁשֵ
ֶׁשָעִׂשינּו  ַהִּנְפָלָאה  ַהֻהֶּלֶדת  יֹום  ְמִסַּבת  ַעל   ָל ֶׁשֲאַסֵּפר 

ְלָתָמר, ֲאחֹוֵת?“. ַּגם ְּבַפַעם זֹאת א ָהְיָתה ָּכל ְּתגּוָבה.
ְוִנְסָּדק:   הֹוֵל ְּכֶׁשּקֹוָלּה  ָהֵאם,  ִהְרְּפָתה  א  ַחָּנה“,  ”ָׂשָרה 
”אּוַלי ִּתְרִצי ֶׁשַאְׁשִמיַע ָל ִׁשיר ֶׁשַאְּת אֹוֶהֶבת? ְּבַבָּקָׁשה, 
ִהיא  ָיְכָלה  א  יֹוֵתר  ַחָּנה...“,  ָׂשָרה  ַהָּיד.  ֶאת  ִלי  ַלֲחִצי 
ְּבָכל  ָּבּה  ִהָּכה  ְוַהְּכֵאב  ִמְּדָמעֹות,  ִנְׁשַנק  קֹוָלּה   .ְלַהְמִׁשי

ָעְצָמתֹו.
ַמִים ָצפּו ַמְלֲאֵכי ַרֲחִמים ָּבֵאם ַהְיּהּוִדָּיה ַהִּמְתַעֶּקֶׁשת  ִמּׁשָ
ֶׁשִהיא  ָמה  ְוָכל  ְּכ‘ֶצַמח‘,  ַהּשֹׁוֶכֶבת  ִמִּבָּתּה  ְּתגּוָבה  ְלַקֵּבל 
ׁשֹוַמַעת ֵאּלּו ַרק קֹולֹוֵתיֶהם ַהּמֹונֹוטֹוִנִּיים ֶׁשל ַהַּמְכִׁשיִרים 

ָהַרִּבים ָהאֹוְפִפים ֶאת ִמָּטָתּה. ַמֲחֶזה נֹוָרא ְוקֹוֵרַע ֵלב.
ַהֵּיאּושׁ  ִלְתחּוַׁשת  הֹוִסיף  ַרק  ַּבחּוץ  ַרר  ֶׁשּׂשָ  ַהחֶֹׁש
ַּגם  נֹוָספֹות,  ְּפָעִמים  ְּכַעְׂשרֹות  ְּבִלָּבּה.  ּפֹוֶׁשֶטת  ֶׁשֵהֵחָּלה 

ַהַּפַעם ִנְּסָתה ְלַחֵּזק ַעְצָמּה, ַא ַהּקִֹׁשי ָהָיה ָּגדֹול ִמְּנׂשֹא.
ַקְרֵני ֶׁשֶמׁש ִראׁשֹונֹות ֵהֵחּלּו ִלְצּבַֹע ֶאת ַהֶחֶדר ְּבָגֶון ִחּיּוִני, 
ִזָּכרֹון  ָהֵאם,  ֶׁשל  ְּבמָֹחּה  ָעמּום  ִזָּכרֹון  ָחַלף  ְּכֶׁשְּלֶפַתע 

ֶׁשָּגַרם ָלּה ִלְפרֹץ ְּבֶבִכי.
ִהיא ִנְזְּכָרה ֵּכיַצד ִלְפֵני ְזַמן ֶׁשִּנְרֶאה ַּכֶּנַצח, ְזַמן ָמה ִלְפֵני 

ְּבִהְתַרְּגׁשּות  ִּבָּתּה  ָׁשָבה  ַחֶּייָה,  ֶאת  ְּנָתה  ֶׁשּׁשִ ַהְּתאּוָנה 
ִּדְּבָרה  ַהֶּכֶנס   ְּבַמֲהַל ַהֶּסִמיָנר.  ִלְבנֹות   ֶׁשֶּנֱעַר ִמֶּכֶנס 
ִלְפֵניֶהן ַרָּבִנית ֲחׁשּוָבה ַעל אֹודֹות ֲחִׁשיבּוָתּה ַהַּכִּביָרה ֶׁשל 
ְּבָרָכה ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבקֹול ָרם, ְוָהִעְנָין ַהָּגדֹול ְלאֹוְמָרּה ִּבְפֵני 

ִמיֶׁשהּו ֶׁשַּיֲחּתֹם ְוַיְׁשִלים אֹוָתּה ַּבֲעִנַּית ָאֵמן.
ָהַרָּבִנית,  ָלֶהן  ָאְמָרה   ,“ְּבָכ ְלִהְתַחֵּזק  ְמֻצֶּיֶנת  ”ִהְזַּדְּמנּות 
ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ַחר.  ַהּׁשַ ְּבִבְרכֹות  ּבֶֹקר  ִמֵּדי  ָלנּו  ”ִנֶּתֶנת 
ְספֹר  ֵאין  ַעל  ַלה‘  מֹוִדים  ָאנּו  ֶׁשָּבֶהן  ְּבָרכֹות  ִסְדַרת  ִהָּנן 
טֹובֹות ֶׁשָעָׂשה ִעָּמנּו. ִאם ִנְתַאֵּמץ ְלאֹוְמָרן ָּכָראּוי, ְּבאֶֹפן 
ֶׁשִּמיֶׁשהּו ַיְׁשִליָמן ַּבֲעִנַּית ’ָאֵמן‘ ַאֲחֵריֶהן, ֲאַזי ְּכֶׁשְּנַסֵּים ֶאת 
טֹוִבים‘,  ֲחָסִדים  ’ְוִתְגְמֵלנּו  ַהְּמַסֶּכֶּמת:  ַּבַּבָּקָׁשה  ַהְּבָרכֹות 
ה‘  ְּבֶעְזַרת  ֲעִתיָדה  ֶׁשַּבָּקָׁשֵתנּו  ְּבטּוִחים  ִלְהיֹות  נּוַכל 

ְלִהְתַקֵּבל“.
ַעד  ַהַּמְרָצה,  ִמִּדְבֵרי   ָּכ ָּכל  ִהְתַרְּגָׁשה  ַחָּנה  ָׂשָרה 
ִהיא  ְלַמֲעֶׂשה.  ֲהָלָכה  ַעְצָמּה  ַעל  ְלַקְּבָלם  ֶׁשֶהְחִליָטה 
ִּבְּקָׁשה ֵמִאָּמּה ִּכי ַּתְסִּכים ִלְהיֹות ’ַחְברּוָתא‘ ֶׁשָּלּה ַלֲאִמיַרת 
ֵּתָחֵתם  ְּבָרָכה  ֶׁשָּכל  ְּכֵדי  ּוְבַצְוָּתא,  ְּבַכּוָָנה  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות 
ְּב‘ָאֵמן‘. ַאף ִּכי א ִׁשֲעָרה ְּבַנְפָׁשּה ְלֵאיֶזה ֶּפֶרק ְזַמן מּוָעט 

ַּתְחִזיק ַהַּקָּבָלה ַמֲעָמד...
ֶזה  ֶנֶאְמרּו  ְּכִאּלּו  ָהֵאם  ֶׁשל  ְּבִלָּבּה  ֲחרּוִתים  ָהיּו  ַהְּדָבִרים 

ַעָּתה, ּוְלֶפַתע ָּבְקָעה ַהְּזָעָקה ִמִּפיָה, ְרוּוָיה ִּבְדָמעֹות:
ָלעֹוָלם;  ִהִּגיַע  ַהּבֶֹקר  ֵהִאיָרה,  ְּכָבר  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ַחָּנה!  ”ָׂשָרה 
ַחר ְוַאְּת ַּתֲעִני  ַהִאם ִּתְרִצי ֶׁשֲאָבֵר ְּבָאְזַנִיְך ֶאת ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ַאֲחַרי ָאֵמן?“
ַהֵּנס ָקָרה. ָיָדּה ֶׁשל ָהֵאם ִנְלֲחָצה ַעָּתה ְּבֵברּור, ְוִהיא ָרָצה 
ֶאת  ָלֲחָצה  ַחָּנה  ְּבֶבָהָלה: ”ָׂשָרה  ְלַבֲעָלּה  ְוָקְרָאה  ַהחּוָצה 

ַחר...“. ָיִדי! ִהיא רֹוָצה ַלֲענֹות ָאֵמן ְלִבְרכֹות ַהּׁשַ
ְוָרץ  ֵמֵעיָניו  ָנה  ַהּׁשֵ קּוֵרי  ֶאת  ִלְמחֹות  ִמֵהר  ֶהָהמּום  ָהָאב 
ֶאָחד  ָּכל  ֵעיָניו:  ְּבמֹו  ַּבֵּנס  ַלֲחזֹות  ִּבּתֹו,  ֶׁשל  ַחְדָרּה  ֶאל 
ֵסֶדר  ִּבְרכֹות  ֶאת  ַחָּנה  ָׂשָרה  ֶׁשל  ְּבָפֶניָה  ָאַמר  ֵמַההֹוִרים 
 ַא ָרָפה  ָיד,  ִּבְלִחיַצת  ֶנֶעְנָתה  ְּבָרָכה  ְוָכל  ְּבתֹורֹו,  ַחר  ַהּׁשַ

ְּברּוָרה ֶׁשְּכמֹו ָעְנָתה: ’ָאֵמן‘.
ַהַּנֲעָרה  ִּכי  ְלֻכָּלם  ָּברּור  ָהָיה  ְּכֶׁשְּכָבר  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ָׁשבּוַע 
ִּבְּקָׁשה  ָיד,  ִּבְלִחיַצת  אֹו  ְּבַמָּבט  ּוְמִגיָבה  ׁשֹוַמַעת 
ַהִפיְזיֹוֶתָרִּפיְסִטית ְלַהְתִחיל ְלַאֵּמן אֹוָתּה ַעל ְּתנּועֹות ֶּפה 

ּוְׂשָפַתִים.
ָּפְנָתה  ִּדּבּור“,  ְוַעל  ֲהִגָּיה  ַעל  ְלִהְתַאֵּמן  ְלַהְתִחיל  ”ָעֵלינּו 
ָמֵלא  ְּבקֹול  ֵהִׁשיָבה  ְוָהֵאם  ִמְקצֹוִעי,  ְּבטֹון  ַלהֹוִרים 
ֶּבֱאמּוָנה ְיהּוִדית: ”ֵיׁש ִלי ַרְעיֹון ֶׁשּוַַּדאי יֹוִעיל ְלָכ; ָׂשָרה 
ִהְׁשַּתְּדָלה  ִהיא  ַחר.  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֶאת  ְמאֹד  אֹוֶהֶבת  ַחָּנה 
ָּתִמיד ַלֲענֹות ְּבַעְצָמּה ּוְלַזּכֹות ֲאֵחִרים ְּב‘ָאֵמן‘ ַאַחר ִּבְרכֹות 
ְּבִריִאים  ֶׁשַּקְמנּו  ַלה‘  מֹוִדים  ָאנּו  ַהָּללּו  ַּבְּבָרכֹות  ַחר.  ַהּׁשַ
ּוְׁשֵלִמים, ּוְכָכל ֶׁשַּנְרֶּבה ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ָּבֶהן ְּבַכּוָָנה, ִנְזֶּכה 

ִאם ִיְרֶצה ה‘ ְלִנִּסים ַרִּבים...“.
ִהיא   ַא ָהֵאם,  ִּדְבֵרי  ֶאת  ֵהִביָנה  א  ַהִפיְזיֹוֶתָרִּפיְסִטית 
ָׂשָרה  ֶׁשל  ְּבִאָּמּה  ִהִּביָטה  ִהיא  ּוְמַכֶּבֶדת.  ַסְבָלִנית  ָהְיָתה 
ַּבִּסּדּור,  ַהַּמְתִאים  ָהַעּמּוד  ֶאת  ֶׁשִחְּפָׂשה  ְּבָׁשָעה  ַחָּנה 
ְוַאְּת   ,ֲאָבֵר ֲאִני  ַחָּנה,  ”ָׂשָרה  ְלִבָּתּה:  ָּפְנָתה  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר 
רֹוִצים  ְוָאנּו  ִנִּסים,  ָלנּו  ָקרּו  ְּכָבר  ָאֵמן.  ַלֲענֹות  ִּתְׁשַּתְּדִלי 

ֶׁשֵהם יֹוִסיפּו ְוִיָּמְׁשכּו“.
ְּפקּוחֹות  ְּבֵעיַנִים  ִנְמָרץ  ִטּפּול  ְּבַמְחֶלֶקת  ָׁשְכָבה  ַהַּבת 
”ּפֹוֵקַח  ַהִּסּדּור:   ִמּתֹו ֵּבְרָכה  ְּכֶׁשִאָמּּה  ֶּבָחָלל.  ּובֹוהֹות 
ֵעיֶניָה.  ְּבָזִוּיֹות  ְּדָמעֹות  ִנְקוּו  ְּכפּוִפים“,  זֹוֵקף  ִעּוְִרים... 
טֹוִבים  ֲחָסִדים  ”ַהּגֹוֵמל  ּוְבֶרֶגׁש:  ְּבקֹול  ִסְּיָמה  ּוְכֶׁשִהיא 
ְלִהּוֵָתר  ֵמַהּנֹוְכִחים  ִאיׁש  ָהָיה  ָיכֹול  א  ִיְׂשָרֵאל“,  ְלַעּמֹו 

ָאִדיׁש; ַהַּיְלָּדה ָהְגָתה ְּבֵברּור, ְּבִפיָה, ֶאת ַהִּמָּלה ’ָאֵמן‘.
ָנְפָלה  ֵמָאז  ִמִּפיָה  ֶׁשהֹוִציָאה  ָהִראׁשֹוָנה  ַהִּמָּלה  זֹו  ָהְיָתה 

ְלִמְׁשָּכב.
ָרה ַחָּנה ִמְתַהֶּלֶכת ֵּביֵנינּו ְּכַאַחד ָהָאָדם, ּוְכָבר  ַּכּיֹום, ְּכֶׁשּׂשָ
ְלֶרַגע  ׁשֹוַכַחת  ֵאיָנּה  ִהיא  ָמֵלא,  ִּכְמַעט  ְלִתְפקּוד  ָׁשָבה 
ִּבְרכֹות  ֵמֲאִמיַרת  ֵהֵחל  ְלַבֵּקׁש.   ָּכ ַאַחר  ּוִמָּיד  ְלהֹודֹות, 
ַחר ְּבַחְברּוָתא, ְוַעד ְלִסּיּומֹו ֶׁשל ַהּיֹום, ִהיא א ַמְרָּפה  ַהּׁשַ
ם  ַהּׁשֵ ָעֵלינּו  ֶׁשַּמְרִעיף  ְוַהֲחָסִדים  ַהּטֹובֹות  ַעל  ִמְּלהֹודֹות 

ִיְתָּבַר ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע.
ִמִּפי הגב‘ ט. ָּברֹון ְּתִחי‘ 

ַהּתֹוָרה ַמְׁשִּפיָעה ַחִּיים ָלָאָדם
ַהּכֹל יֹוְדִעים ִּכי ַהּתֹוָרה ִהיא ַהּנֹוֶתֶנת 
ַחִּיים ָלָאָדם, ַּכָּכתּוב (ְּדָבִרים ל כ, ּוְרֵאה 
 ְואֶֹר  ַחֶּיי הּוא  ”ִּכי  יֹוָנָתן‘):  ’ַּתְרּגּום 
ֶׁשִּסַיְּמנּו  ְלַאַחר  ִמָּיד   ְלִפיָכ  .“ָיֶמי
 ְלהֹודֹות ַעל ַהּתֹוָרה – ”ְוַעל ּתֹוָרְת
ְלהֹוִסיף  ָלנּו  ִּתְּקנּו  ֶׁשִּלַּמְדָּתנוּ“, 
ַחִּיים  ”ְוַעל   – ַהַחִּיים  ַעל  הֹוָדָאה 
 ,ְלָכ ְּבנֹוָסף  ֶׁשחֹוַנְנָּתנוּ“.  ְוֶחֶסד  ֵחן 
ְּתלּוִיים  ַהֶּטַבע  ֶׁשְּבַמֲעֶרֶכת  ֵּכיָון 
ַהַחִּיים ַּבָּמזֹון – ַּבד ְּבַבד חֹוְזִרים ָאנּו 
ּומֹוִדים ַאף ַעל ַהָּמזֹון: ”ְוַעל ַחִּיים... 
הגש“פ  (ַאּבּוִדְרַהם;  ָמזֹון“  ֲאִכיַלת  ְוַעל 

’ַחִּיים ְלרֹאׁש‘ [ַלְּגַר“ח ַּפַלאִג‘י]).

ָעצּום  ְסכּום  ֵּלם  ֶׁשּׁשִ ֶלָעִׁשיר  ָמָׁשל 
ָחָתן  ְלִבּתֹו  ֶׁשִּיְמָצא  ְּכֵדי  ְלַׁשְדָכן 
ַּבַעל  ָחָכם,  ַּתְלִמיד  ַהַּמֲעלֹות,  ְּכִליל 
ִהְתַאֵּמץ  ַנֲעלֹות.  ִמּדֹות  ּוַבַעל  ִיחּוס 
ְדָכן ִלְמצֹא ָחָתן ֻמְׁשָלם ֶׁשַּיֲהם  ַהּׁשַ
ֶאת ְׁשִאיפֹוָתיו ֶׁשל ֶהָעִׁשיר, ּוְלַבּסֹוף 
ָאֵכן ָמָצא ָּבחּור ֶׁשָּכל ַהַּמֲעלֹות ָהיּו 
ִאיׁש  ָהָיה  ָאִביו  ַאַחת;  ִמְּלַבד  ּבֹו, 
ֶהֱחִליט  זֹאת  ְּבָכל  ַּדַעת.  ְוַקל  ּפֹוֵחז 
ִהִּציַע  הּוא  ְלַוֵּתר;  ֶׁשֹּלא  ְדָכן  ַהּׁשַ
ֶאת ַהַהָּצָעה ֶלָעִׁשיר, ְּכֶׁשהּוא מֹוֶנה 
ַמֲעלֹוָתיו.  ְּכַלל  ֶאת  ִּבְפרֹוְטרֹוט 
ִּנְׁשַאל ִּבְדַבר ִיחּוסֹו ֶׁשל ַהָּבחּור  ּוִמּׁשֶ
ַהֻּמָּצע ֵהִׁשיב ִּכְבֶדֶר ַאַּגב: ”ֵאין ֶזה 

ְמַׁשֶּנה, ָאִביו ֵאינֹו ֵּבין ַהַחִּיים“.
ֶהֱחִליט  ַהְּמֻיָחדֹות  ַמֲעלֹוָתיו  ְלנַֹכח 
ּומֹוֵעד  ֶלָחָתן,  ְלַקְחּתֹו  ֶהָעִׁשיר 
ְוִהֵּנה  טֹוָבה.  ְּבָׁשָעה  ִנְקַּבע  ַהֲחֻתָּנה 
ַמֲעַמד  ִּבְׁשַעת  ֻּכָּלם,  ְלַהְפָּתַעת 
ֶהָחָתן  ֲאִבי  ְלֶפַתע  הֹוִפיַע  ַהֻחָּפה, 
ֵפל.  ַהּׁשָ ּוְבַמְרֵאהּו  ַהָּבזּוי  ִּבְלבּוׁשֹו 
הּוא  ֶהָעִׁשיר.  ְּפֵני  ָחפּו  ֵּכן,  ִּבְראֹותֹו 
ְּבָפָניו:  ְוָקַבל  ְדָכן  ַלּׁשַ ְּבַזַעם  ִנַּגׁש 
”ֲהא ָאַמְרָּת ִלי ִּכי ֲאִבי ֶהָחָתן ֵאינֹו 
ְלַׁשֵּקר  ֵהַעְזָּת  ֵּכיַצד  ַהַחִּיים.  ֵּבין 
א  ְדָכן  ַהּׁשַ  ַא ְנחּוָׁשה?“.  ְּבֵמַצח 
ִנְבַהל; ַהְּתׁשּוָבה ְּכָבר ָהְיָתה ְסדּוָרה 
ְדָכן,  ַהּׁשַ ָאַמר  ַהָּיָקר“,  ”ְיִדיִדי  ְּבִפיו: 
ֶׁשָּכֵאּלּו  ְלַחִּיים  ְוִכי  ַאָּתה:  ִלי  ”ֱאמֹר 

’ַחִּיים‘ ִיָּקֵרא...?“.
ַאף ְלִעְנָיֵננוּ, ֵּכיָון ֶׁשַחִּיים ְּבא ּתֹוָרה 
ַהְּזַמן   ְלִפיָכ ַחִּיים,  ֶנֱחָׁשִבים  ֵאיָנם 
ַהַחִּיים  ַעל  ְלהֹוָדָאה  ְּביֹוֵתר  ַהּטֹוב 
ִהּנֹו ַאַחר ַההֹוָדָאה ַעל ַהּתֹוָרה, ֶׁשָאז 
ְמַקֶּבֶלת הֹוָדָאה זֹו ָּגֶון ָחָדׁש (הגש“פ 

’ְׂשַפת ַחִּיים‘).

ַחִּיים ְמֵלִאים ְּבֵחן ּוְבֶחֶסד
ַהַחִּיים  על  הֹוָדָאֵתנּו  ֻנַּסח  ְּבנֹוָסף, 
הּוא: ”ְוַעל ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד“. ְוָכ ֵיׁש 
ָחִליָלה  ִאם  ֶׁשַאף  הֹוָדָאה,  ּתֹוֶסֶפת 
ְמֵלֵאי  ַחִּיים  ה‘  ָלנּו  ַמֲעִניק  ָהָיה 
ְלהֹודֹות  ָעֵלינּו  ָהָיה  ּוְכִלָּמה,  ּבּוָׁשה 
ָאָדם  ִמָּכל  ֶהָחָכם  ְּכַמֲאַמר   .ָּכ ַעל 
טֹוב  הּוא  ַחי  ְלֶכֶלב  ד): ”ִכּי  ט  (קֶֹהֶלת 
ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ַהֵּמת“.  ָהַאְרֵיה  ִמן 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָלנּו  ְּכֶׁשֶהֱעִניק  ְוַכָּמה 
 – ּוְבֶחֶסד  ְּבֵחן  ְמֵלִאים  ַחִּיים  הּוא 
(’אֹוַצר  ֲעֵליֶהם  ְלהֹודֹות  ָעֵלינּו  ַּכָּמה 

ַהְּתִפּלֹות‘).

ַטַעם ַההֹוָדָאה
 ַהּנֹוֶסֶפת ַעל ַהָּמזֹון

ַהָּמזֹון  ַעל  הֹוֵדינּו  ֶׁשְּכָבר  ַאף 

ַעָּתה  ָאנּו  מֹוִסיִפים  ’ַהָּזן‘,  ְּבִבְרַּכת 
ְלהֹודֹות: ”ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ֶׁשַאָּתה 
ּוְבָכל  ֵעת  ְּבָכל  אֹוָתנּו  ּוְמַפְרֵנס  ָזן 
ִׁשַּבְחנּו  ַהָּזן  ְּבִבְרַּכת  ֶׁשֵּכן  ָׁשָעה“. 
ַעל ֶעֶצם ְּבִריַאת ַהָּמזֹון ְלִמְחַית ָּכל 
ַּבְּבָרָכה  ַעָּתה,  ְוִאּלּו  ָהעֹוָלם.  ָּבֵאי 
ָאנּו  ָהָאֶרץ,  ַעל  מֹוִדים  ָאנּו  ֶׁשָּבּה 
ַהּיֹוֵצא  ַהָּמזֹון  ַעל  הֹוָדָאה  מֹוִסיִפים 
 ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ,  ִמן 
ְּבֶהְתֵאם  ֵמִאָּתנּו  ֶאָחד  ְלָכל  ַמְמִציא 
ִלְצָרָכיו ַהִּיחּוִדים. ּוְבֶיֶתר ֵּפרּוט ָאנּו 
ֶׁשהּוא   ָּכ ַעל  ְלהֹודֹות  ְמַדְקְּדִקים 
”ָּתִמיד,  ָלנּו:  ְלַהְמִציא  ּדֹוֵאג   ִיְתָּבַר
ָׁשָעה“  ּוְבָכל  ֵעת  ּוְבָכל  יֹום,  ְּבָכל 
עֹונֹות  ְּבָכל  ָנה,  ַהּׁשָ ְימֹות  ְּבָכל   –
ַהּיֹום,  עֹות  ִמּׁשְ ָׁשָעה  ּוְבָכל  ָנה  ַהּׁשָ
ֶאת ַהָּמזֹון ַהַּמְבִריא ְוַהָּטִעים ָהָראּוי 

ְּביֹוֵתר ְלאֹוָתּה עֹוָנה ּוְלאֹותֹו יֹום.
ַהִּסָּבה ֶׁשֻהְצַרְכנוּ ְלהֹוָדָאה ְמפֶֹרֶטת 
ָהָאָדם  ֶׁשָּצְרֵכי  ִמּשּׁום  ִהיא   ,ָּכ ָּכל 
ְליֹום,  ִמּיֹום  ְלִהְׁשַּתּנֹות  ֲעׂשּוִיים 
ְלָׁשָנה;  ָנה  ּוִמּׁשָ ְלעֹוָנה  ֵמעֹוָנה 
ְלִעִּתים ַמְתִאיִמים לֹו ְמזֹונֹות ָּכֵאּלּו, 
ּוְכֻדְגַמת  ֲאֵחִרים.  ְמזֹונֹות  ּוְלִעִּתים 
”ִּבימֹות  ח):  ד  (ֵּדעֹות  ָהַרְמָּב“ם  ִּדְבֵרי 
ַהַחָּמה אֹוֵכל ַמֲאָכִלים ַהָּקִרים, ְוא 
ַהחֶֹמץ.  ֶאת  ְואֹוֵכל  ִּבְתָבִלים,  ִיְרֶּבה 
ַמֲאָכִלים  אֹוֵכל  ַהְּגָׁשִמים  ּוִבימֹות 
ְואֹוֵכל  ִּבְתָבִלים  ּוְמַרֶּבה  ַהַחִּמים, 
ַהַחְלִּתית.  ּוִמן  ַהַחְרָּדל  ִמן  ְמַעט 
ְוַעל ֶּדֶר זֹו הֹוֵל ְועֹוֶׂשה ַּבְּמקֹומֹות 
ְּבָכל  ַהַחִּמים,  ּוַבְּמקֹומֹות  ַהָּקִרים 
 ְלִפיָכ לֹו“.  ָהָראּוי  ּוָמקֹום  ָמקֹום 
ֵעת  ֶׁשְּבָכל   ָּכ ַעל  ְלהֹודֹות  ָעֵלינּו 
ַהָּמזֹון  ֶאת  ה‘  ָלנּו  ַמְמִציא  ְועֹוָנה 
ג;  קפז  או“ח  מֶֹׁשה‘  (’ַּדְרֵכי  ַהַּמְתִאים 
ִסּדּור  יח;  נתיה“ע  ַלַּמֲהָר“ל,  עֹוָלם‘  ’ְנִתיבֹות 

’ַוַּיַעׂש ַאְבָרָהם‘).

ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
 ֵאין ’ְזַמֵּני ַקָּבַלת ָקָהל‘

ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ְירּוָׁשַלִים,  ֶׁשל  ַרָּבּה 
ָהָיה  ָידּוַע  ָזָצ“ל,  ַסַלְנט  ְׁשמּוֵאל 
ְלַמַען  ְמאֹודֹו  ְּבָכל  ֶׁשִהְתַמֵּסר  ְּכִמי 
’ְׁשעֹות  ָהיּו  א  ְּבֵביתֹו  ִנְזָקק;  ָּכל 
ּוְבָכל  ֵעת  ְּבָכל  ֶאָּלא  ָקָהל‘,  ַקָּבַלת 
ַּבֲעָצתֹו  ִלְׁשאֹל  ֶׁשִּבֵּקׁש  ִמי  ָּכל  ְזַמן, 
אֹו ְּבֶעְזָרתֹו, ָיכֹול ָהָיה ָלֶגֶׁשת ְלֵביתֹו 

ּוְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו.
ֶאָחד  ַיד  ַעל  ַּפַעם  ִנְׁשַאל  ַּכֲאֶׁשר 
ָאָדם  ֵאינֹו  ָהַרב  ֲהא  ִמְּמקָֹרָביו: 
ָׁשעֹות  ִיְקַּבע  ֶׁשֹּלא  ַמּדּוַע  ָצִעיר; 
ְלַקָּבַלת ָקָהל, ֶׁשָּבֶהן יּוַכל ָּכל ּפֹוֶנה 

ְלַהִּציג ֶאת ְמֻבָּקׁשֹו?
”ַהּתֹוָרה  ֻּתּמֹו:  ְלִפי  ַהְּגַר“ש  לֹו  ָעָנה 
ֶׁשל  ְּבִמּדֹוָתיו  ִלְדּבֹק  ְמַצּוְָתנוּ 
ִלי:  ָנא  ֱאמֹר  הּוא.   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
’ְׁשעֹות  ֵיׁש  ָהעֹוָלִמים  ְלִרּבֹון  ְוִכי 
ָאנּו  ְמִעיִדים  ֲהא  ָקָהל‘?  ַקָּבַלת 
ְּבֶפה ָמֵלא ְּבָכל יֹום ְּב‘ִבְרַּכת ַהָּמזֹון‘: 
’ֶׁשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵנס... ְּבָכל יֹום ְּבָכל 
ֲאִני  ָחֵפץ  ְוִאם  ָׁשָעה‘,  ּוְבָכל  ֵעת 
ִלְדּבֹק ִּבְדָרָכיו, ִמי ֲאִני ֶׁשַאְגִּביל ֶאת 
ָהֶאְפָׁשרּות ִלְפנֹות ֵאַלי ְלָׁשעֹות ֵאּלּו 
עמ‘  ח“ב  ַמְרָּגִלּיֹות‘  (’אֹוַצר  ֲאֵחרֹות?“  אֹו 

תסד).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַחר ’ִהְתעֹוְררּות‘ ְּבִעּצּוָמן ֶׁשל ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ע טטּתַ ה ם  ממַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמֲעׂשֵ ה  ַמעפלּלָָּ
ֹוררּות‘

וּור ססִספפּפּ ם
ת ’ָהָאֶרץ‘ (ד‘) ְ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


