
ת ַתְזִריַע ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ָּבִנים – ְּבא ְזכּות
ָזָכר“  ְוָיְלָדה  ַתְזִריַע  ִּכי  ה  ִאּׁשָ ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ”ַּדֵּבר 

(יב ב)

ָּדַרׁש ַרִּבי ֵאִלָּיהּו הֹורֹוׁשֹוְבְסִקי ַרָּבּה ֶׁשל ְּדרֹוהֹוִביץ‘:
ֵהם:  ָזָכר“  ְוָיְלָדה  ַתְזִריַע  ִּכי  ה  ִאּׁשָ ”ֵלאמֹר  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי 
ַיְזִּכיר  א  ְּבָבִנים,  ְלִהָּפֵקד  ַהְּמַבֵּקׁש  ִּכי   ְלַלֶּמְד ְזכּות‘  ’א 
ִּבְתִפָּלתֹו ֶאת ְזֻכּיֹוָתיו ְוֶאת ַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים, ֶאָּלא ְיַבֵּקׁש ֵמה‘ 

’ֵאזֹור ֵאִלָּיהּו‘ַמְּתַנת ִחָּנם, ְוָכ ִיְזֶּכה ֶׁשְּתֻקַּבל ְּתִפָּלתֹו.

’ֻחָּפה‘ ִלְפֵני ’ַמֲעִׂשים טֹוִבים‘ – ָהֵכיַצד?
ִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו“ (יב ג) ”ּוַבּיֹום ַהּׁשְ

ַעל  ְוִצּוָנוּ  ְּבִמְצֹוָתיו  ִקְּדָׁשנּו  ’ֲאֶׁשר  אֹוֵמר:  ַהָּמל  ַרָּבָנן  ”ָּתנּו 
ְוִצּוָנוּ  ְּבִמְצֹוָתיו  ִקְּדָׁשנּו  ’ֲאֶׁשר  אֹוֵמר:  ַהֵּבן  ֲאִבי  ַהִּמיָלה‘. 
אֹוְמִרים:  ָהעֹוְמִדים  ָאִבינּו‘.  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ִּבְבִריתֹו  ְלַהְכִניסֹו 
ּוְלַמֲעִׂשים  ְלֻחָּפה  ְלתֹוָרה  ִיָּכֵנס   ָּכ ַלְּבִרית  ֶׁשִּנְכַנס  ’ְּכֵׁשם 

טֹוִבים‘...“ (ַׁשָּבת קלז ב).
ְּתִמיָהה ְידּוָעה ִהיא: ִמְּפֵני ָמה ֻהְזְּכָרה ’ֻחָּפה‘ ִלְפֵני ’ַמֲעִׂשים 
ַהֵּבן  ִמְתַחֵּיב  טֹוִבים  ּוְבַמֲעִׂשים  ְּבִמְצוֹות  ֲהא  טֹוִבים‘, 
ִמִּגיל  הּוא  ַהֻחָּפה  ְזַמן  ְוִאּלּו  ֶעְׂשֵרה,  ְׁשלֹוׁש  ֶּבן  ִּבְהיֹותֹו 

ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה (ָאבֹות ה כא)?
:ַּכָּמה ֵּתרּוִצים ִנְּתנּו ְלָכ

ְּבִמְצוֹות  ַהֵּבן  ֶׁשִּמְתַחֵּיב  ֱאֶמת  ֵהן  ֵּבֵאר:  ָה‘ַאּבּוִדְרַהם‘  א. 
ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים ְּבִגיל ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה, אּוָלם ְּבִדיֵני ָׁשַמִים 
ֵאין עֹוְנִׁשים אֹותֹו ַעד ַהִּגיעֹו ְלִגיל ֶעְׂשִרים (ְרֵאה ַׁשָּבת פט ב) – 

ְלַאַחר ְזַמן ַהְּכִניָסה ַלֻחָּפה.
ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאַמר  ִּפי  ַעל  זֹאת  ֵּפֵרׁש  סֹוֵפר‘  ִּב‘ְכַתב  ב. 
ֱהֵוי  ָאָדם?  ֶׁשל  ָיָדיו  ַמֲעֵׂשה  ֵהן  ”ֵאיזֹו  א):  עב  (ְּכֻתּבֹות  ִלְבָרָכה 
אֹוֵמר: ָּבָניו ּוְבנֹוָתיו“. ְוַעל ָּכ ָאנּו ְמָבְרִכים ֶאת ָהַר ַהּנֹוָלד, 
 – טֹוִבים  ְלַמֲעִׂשים  ִּבְמֵהָרה  ִיְזֶּכה  ַלֻחָּפה,  ֶׁשִּיָּכֵנס  ֶׁשְּלַאַחר 

ְלָבִנים ּוְלָבנֹות ַההֹוְלִכים ְּבֶדֶר טֹוָבה.
ג. ַּבַעל ’ֵחֶׁשק ְׁשמֹה‘ ֵּתֵרץ ְּבאֶֹפן ְמֻחָּדׁש, ִּכי ִהְקִּדימּו ֻחָּפה 
ְלִמְצוֹות, ְלַלֶּמְד ִּכי מּוָטב ָלָאָדם ְלַהְכִניס ֶאת ְּבנֹו ַלֻחָּפה 

ֻמְקָּדם ְּכָכל ָהֶאְפָׁשר, ַאף ֶטֶרם ַהִּגיעֹו ְלעֹל ִמְצוֹות.
ַהּכֵֹהן  ְּבַצְלֵאל  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָאִחיו  ִּכי  ְׁשמֹה‘  ַה‘ֵחֶׁשק  ִסֵּפר 
ִמּוִיְלָנא ִהְתַּפְרֵסם ְּכָבר ִמַּיְלדּותֹו ְּכִעּלּוי ֻמְפָלא, ַעד ֶׁשַאַחד 
ִּבְהיֹותֹו  ְלָחָתן  ְלָקחֹו  ְמאֹד  ּבֹו  ֶׁשָחַׁשק  ַהְּגדֹוִלים  ַהְּגִביִרים 
ַא ֵּבן ַאַחת ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים. ְּבֶדֶר ַצחּות ָאַמר ָאז ָאִביו ַרִּבי 
ֶׁש‘ִּיָּכֵנס  ַהִּתינֹוק:  ֶאת  ְמָבְרִכים   ָּכ ַעל  ִּכי  מֶֹׁשה,  ִיְׂשָרֵאל 
ְלתֹוָרה‘ ְוַיְצִליַח ָּבּה ָּכל ָּכ, ַעד ֶׁשַּיְכִניסּוהּו ’ְלֻחָּפה‘ ְּבֶטֶרם 

ַיִּגיַע ְלִגיל ’ַמֲעִׂשים טֹוִבים‘.
’ַאּבּוִדְרַהם‘ ִּבְרַּכת ַהִּמיָלה; ’ְּכַתב סֹוֵפר‘ עה“ת ְּבַהְקָּדַמת ’אֶֹהל ֵלָאה‘; ’ִּבְנַין 
ְׁשמֹה‘ ַּבַהְקָּדָמה; ָׁשם סי‘ י

’ַמְׂשּכֶֹרת ְּכפּוָלה‘ ַעל ְּבִרית ַהִּמיָלה
ִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו“ (יב ג) ”ּוַבּיֹום ַהּׁשְ

ִמיִני ִיּמֹול‘ – ֵאין ְּכִתיב ָׁשם ֶׁשּיֹוִציא הֹוָצאֹות  ”ּוַבּיֹום ַהּׁשְ

ַהִּמְצֹות  ֶאת  ְמַחְּבִבין  ִיְׂשָרֵאל  ַּכָּמה  ּוְרֵאה  ּבֹא  ַהִּמיָלה.  ַעל 
ְוִלְׂשמַֹח  ַהִּמְצֹות  ֶאת  ִלְׁשמֹר  ְּכֵדי  הֹוָצאֹות  מֹוִציִאין  ֶׁשֵהם 
ָּבֶהם. ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: ַאֶּתם ְמַׁשְּמִרים ֶאת ַהִּמְצֹות 

ְוִתְׂשְמחּו ָּבֶהן, ֲאִני מֹוִסיף ָלֶכם ִׂשְמָחה“ (ַּתְנחּוָמא פ“ה).
ִּדְקֵּדק ַרִּבי יֹוֵסף ֵליּב סֹוֵפר ַרָּבּה ֶׁשל ַפּאְקשׁ: 

ְּבַהאי  ִמְצָוה  ב): ”ְׂשַכר  (ִקּדּוִׁשין לט  ֲחָכִמים  ָקְבעּו  ֶׁשְּכָבר  ַאף 
ְמָחה ֶׁשָאָדם ָׂשֵמַח ַּבֲעִׂשַּית ַהִּמְצָוה  ָעְלָמא ֵליָּכא“, ַעל ַהּׂשִ
ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר   ְלִפיָכ ַהֶּזה.  ָּבעֹוָלם  ַּגם  ָׂשָכר  הּוא  ְמַקֵּבל 
מֹוִסיף  ”ֲאִני  ַּבִּמְצוֹות  ִּתְׂשְמחּו  ִאם  ְלִיְׂשָרֵאל:  הּוא   ָּברּו
ָלֶכם ִׂשְמָחה“ – ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ִמַּטַעם ֶזה ָנֲהגּו ַלֲערֹ ִמְׁשֶּתה 
ִּכי  ְלַהְראֹות  ַהִּמיָלה,  ְּבִרית  ִמְצַות  ִקּיּום  ְלַאַחר  ְוִׂשְמָחה 

ִּבְׂשַכר ִׂשְמַחת ַהִּמְצָוה זֹוִכים ְלָׂשָכר ַאף ָּבעֹוָלם ַהֶּזה.
ְּבָכ ִיְתָּבֵאר ֻנַּסח ’ָהַרֲחָמן‘ ַהֶּנֱאָמר ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶׁשְּלַאַחר 
ְּבִרית  ַּבַעל   ְיָבֵר הּוא  ”ָהַרֲחָמן  ַהִּמילָה:  ְּבִרית  ְסעּוַדת 
ָּפֳעלֹו  ִויַׁשֵּלם  ְּבִגיָלה,  ֶצֶדק  ַלֲעׂשֹות  ָׂשׂש  ֲאֶׁשר  ַהִּמיָלה 
ַּבֲעִׂשַּית  ’ָׂשׂש‘  ַהְּבִרית‘  ֶׁש‘ְּבַעל  ֵּכיָון  ְּכפּוָלה...“;  ּוַמְׂשֻּכְרּתֹו 
ַהִּמְצָוה, ְלִפיָכ ְיַקֵּבל ’ַמְׂשֻּכְרּתֹו ְּכפּוָלה‘ – ֵהן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 

ְוֵהן ָּבעֹוָלם ַהָּבא.
ֵמִעְנָין ְלִעְנָין ְּבאֹותֹו ִעְנָין, ֵיׁש ֶׁשֵהִביאּו ֶהְסֵּבר נֹוָסף ְלִבְרַּכת 

’ּוַמְׂשּכְֻרּתֹו ְּכפּוָלה‘:
ָׂשָכר  ְלַקֵּבל  ָראּוי  ַהִּנּמֹול   ָהַר ֵאין  ַּבְּבִרית  ִהָּכְנסוֹ  ִּבְׁשַעת 
ֶאת  הּוא  ָחֵסר  ַּדַעת‘,  ’ַּבר  ֵאינֹו  ֶׁשֲעַדִין  ֱהיֹות  ֶׁשֵּכן  ֻמְׁשָלם, 
ְמָחה ַּבִּמְצָוה. ַא ַּכֲאֶׁשר הּוא ַעְצמֹו ָּגֵדל  ֵחֶלק ָהָרצֹון ְוַהּׂשִ
ְונֹוָלד לֹו ֵּבן, ְוהּוא ַמְכִניסֹו ִּבְרצֹונֹו ּוְבֵחֶפץ ִלּבֹו ִּבְבִריתֹו ֶׁשל 

ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֲאַזי ִמְתַּגֶּלה ַלּכֹל ִּכי הּוא רֹוֶצה ְוָׂשֵמַח ַאף 
ַּבְּבִרית ֶׁשָעַבר הּוא ַעְצמֹו ְּבַקְטנּותֹו. ּוְבָכ הּוא ַמְׁשִלים ֶאת 
ְלָׂשָכר  הּוא  ָראּוי  ּוִמֵּמיָלא  ְּבַקְטנּותֹו,  ָּבּה  ֶׁשֵהֵחל  ַהִּמְצָוה 

ָּכפּול – ַעל ִמילַת ְּבנֹו ְוַעל ִמיַלת ַעְצמֹו. 
ִמיִני‘ עמ‘ קמד  ’ַיְלקּוט סֹוֵפר‘; ’ַּבּיֹום ַהּׁשְ

ִחּנּו – ִמַּקְטנּות ְוַעד ַּגְדלּות
ִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו“ (יב ג) ”ּוַבּיֹום ַהּׁשְ

ְּבַבָּקׁשֹות ’ָהַרֲחָמן‘ ַהֶּנֱאָמרֹות ַאַחר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶׁשל ְסעּוַדת 
ְּבִרית ַהִּמילָה ְמַבְּקִׁשים: ”ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵר ֶאת ֲאִבי ַהֶּיֶלד 
ְוִאּמֹו ְוִיְזּכּו ְלַגְּדלֹו ּוְלַחְּנכֹו ּוְלַחְּכמֹו...“ ְוִהֵּנה ִלְכאֹוָרה, ֲהא 
 ֶאת ִעַּקר ִחּנּוכוֹ ְמַקֵּבל ַהֶּיֶלד ֵמהֹוָריו ְּבַקְטנּותֹו, ְוָהָיה ָצִרי

ֵאפֹוא ְלַהְקִּדים: ’ְלַחְּנכֹו‘ ִל‘ְלַגְּדלוֹ‘?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ֶזִליג ְראּוֵבן ֶּבְנִּגיס ַרָּבּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים:

ִהיא ַהּנֹוֶתֶנת; מֹוִסיִפים ָאנּו ְּבָרָכה ְלהֹוֵרי ָהַר ַהִּנּמֹול, ֶׁשֹּלא 
ִיְפרֹק ַהֶּיֶלד ֵמָעָליו ֶאת עֹל ִחּנּוָכם ִלְכֶׁשִּיְגַּדל, ֶאָּלא ַיְמִׁשיכּו 
ַּגם  ִאּמֹו  ְותֹוַרת  ָאִביו  מּוַסר  ִלְׁשמַֹע  ְּכרּויֹות  ִלְהיֹות  ָאְזָניו 
ְלַאַחר ֶׁשִּיְגַּדל, ּוְבָכ ִיְזּכּו הֹוָריו ’ְלַחְּנכֹו ּוְלַחְּכמֹו‘ ַאף ְלַאַחר 

ִמיִני‘ עמ‘ רלא’ְלַגְּדלֹו‘. ’ַּבּיֹום ַהּׁשְ

’ֲהַדר‘ ָהֲעִנּיּות ִנַּטל ִמִּיְׂשָרֵאל
ָיָדּה  ִתְמָצא  א  ְוִאם  ַלְּנֵקָבה;  אֹו  ַלָּזָכר  ַהֹּיֶלֶדת  ּתֹוַרת  ”זֹאת 

ֵּדי ֶׂשה“ (יב ז-ח)
ַתְזִריַע,  ָּפָרַׁשת  קֶֹדׁש  ְּבַׁשָּבת  ַהָּטהֹור  ֻׁשְלָחנֹו  ֲעִריַכת  ְּבֵעת 
ֶטֶרם ָּפַתח ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ָׁשלֹום ִמֶּבעלז ַּבֲאִמיַרת ַה‘ִּקּדּושׁ‘ 
ִּבֵּקׁש הּוא ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ַעל ַּפְרָנָסָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמר:

ַעל ַאף ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים (ֲחִגיָגה ט ב): ”ָיָאה ֲעִנּיּוָתא ִליהּוָדֵאי“, 
ָּכל  ִצּיֹון  ִמַּבת  ”ַוֵּיֵצא  ו):  (א  ְּבֵאיָכה  ָּכתּוב  ִמְקָרא  ְּכָבר  ֲהֵרי 
ֶׁשל  ֶה‘ָהָדר‘  ַּגם  ֵמֶהם  ֶׁשֵּיֵצא  ֵאפֹוא  ָהָראּוי  ּוִמן  ֲהָדָרּה“, 

ָהֲעִנּיּות.
ַהּתֹוָרה  ָּכְתָבה  ֶׁשּבֹו  ָהֹאֶפן  ִמן  ַאף  ִּכי  ָהַרִּבי  ְוָדַרׁש  הֹוִסיף 
ֶאת ָּפָרַׁשת ַהּיֹוֶלֶדת נּוַכל ִלְלמֹד ַעד ַּכָּמה ַהַּפְרָנָסה ְראּוָיה 

ְלִיְׂשָרֵאל:
ָחְתָמה ַהּתֹוָרה ֶאת ָּפָרַׁשת ָקְרַּבן ַהּיֹוֶלֶדת ָהֲעִׁשיָרה ַּבִּמִּלים: 
ֶׁשל  ִּדיֶניָה  ֶאת  ֵּפְרָטה  ֶׁשֶּטֶרם  ַאף  ַהֹּיֶלֶדת“,  ּתֹוַרת  ”זֹאת 
ַעל  ֵלאמֹר:  צֹאן,  ָקְרַּבן  ְלָהִביא  ֶגת  ַמּׂשֶ ָיָדּה  ֶׁשֵאין  יֹוֶלֶדת 
ַּפְרָנָסה  ִּתְהֶיה  ְּבִיְׂשָרֵאל  ִמְׁשָּפָחה  ֶׁשְּלָכל  ָראּוי  ַה‘ּתֹוָרה‘  ִּפי 
 ֶׁשִּבְׁשַעת ִׂשְמָחה ּתּוַכל ְלָהִביא ָקְרַּבן צֹאן. ַא ְּבֶׁשַפע, ָּכ
”ִאם“ ֶיֱאַרע ְוִתָּמֵצא יֹוֶלֶדת ֶׁש: ”א ִתְמָצא ָיָדּה ֵּדי ֶׂשה“, ֲאַזי 
ָהעֹוף.  ִמן  ַהָּבא  ְּבָקְרָּבן  חֹוָבָתּה  ְיֵדי  ָלֵצאת  ּתּוַכל  ִהיא  ַּגם 

ּוִמָּכל ָמקֹום ֵאין ִּדין ֶזה ֵחֶלק ִמ‘ּתֹוַרת ַהּיֹוֶלֶדת‘ ַהְּמצּוָיה.
’ִסּפּוֵרי ֲחִסיִדים‘

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים

זכ ה

ני ּפְ ם

’ָאֵמן‘ ּו‘ִמיָלה‘ ְּתלּויֹות זֹו ָּבזֹו
ִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו“ (יב ג) ”ּוַבּיֹום ַהּׁשְ

ָּבא  ֵמֵאיָמַתי  מּוָבא: ”ָקָטן  ב)  קי  ַּבְּגָמָרא (ַסְנֶהְדִרין 
ָעה  ִמּׁשָ ָאַמר:  ִיְצָחק  ַּבר  ַנְחָמן  ַרִּבי  ַהָּבא?  ְלעֹוָלם 
ֶׁשּיֹאַמר  ָעה  ִמּׁשָ ֵמִאיר:  ַרִּבי  ִמּשּׁום  ַּתָּנא  ֶׁשִּנּמֹול... 
ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשִּמְצַות  עֹוֶלה  ַהְּגָמָרא  ִמִּדְבֵרי  ָאֵמן“. 
ֶׁשֲהֵרי  הּוא,   ָּכ ְוָאֵכן  ַהִּמיָלה.  ְּכִמְצַות  ְׁשקּוָלה 
לֹום;  ַהּׁשָ ָעָליו  ָאִבינּו  ֵמַאְבָרָהם  ָיַרְׁשנּו  ְׁשֵּתיֶהן  ֶאת 
ְוַאף  ַהִּמיָלה,  ַעל  ֶׁשִהְצַטּוָה  ָהִראׁשֹון  ָהָיה  ַאְבָרָהם 
ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ִּבְבִריתֹו  ”ְלַהְכִניסֹו  הּוא:  ִּבְרָכָתּה  ֻנָּסח 
ָאִבינּו“, ּוֵמִאיָד ָהָיה הּוא רֹאׁש ַהַּמֲאִמיִנים – ַוֲהֵרי 
ָה‘ָאֵמן‘ ְוָהֱאמּוָנה ַחד ֵהם (ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ְׁשמֹות יד לא). 
ִנְמָצא ֶׁשְּכֵדי ְלִהָּקֵרא ’ֶזַרע ַאְבָרָהם‘ ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ַעל 
 :ְׁשֵּתי ִמְצוֹות ֵאּלּו ֶׁשֵהן ַמְׁשִלימֹות זֹו ֶאת זֹו, ְוִסיָמָנ

’ַהִּמילָה‘ (ִעם ַהּכֹוֵלל) ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ָאֵמן‘.
ָהַרב ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין יֹו“ר ’ְּבֵני ֱאמּוִנים‘

ת ַתְזִריַע ָרׁשַ 273ּפָ תשע"ט

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ָרָשׁה ּפָ ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים

ֹוָנם 
ֱהֵוי 
ּנֹוָלד, 
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ָרז

ְרצ

מילה‘ ְּתלּויֹות זֹו
לתֹו“ 

מממֵמרִרמממ
ר בבַּבפפּפָָ ים



ים
וב

יצ
 ע

sh
ay

"בני אמונים" ת.ד. 102 בני ברק  |  פקס. 08-9746102  |  מייל.  gmail.com@9139191 |  ניתן לקבל עלון זה במייל מידי שבוע

ְׁשַעת  ְּבאֹוָתּה  ְרָתה  ֶׁשּׁשָ ַהְּסִמיָכה  ָהֲעָלָטה 
ַהֶּדֶלק  ַּתֲחַנת  ֶׁשל  ְּבִׁשּפּוֶליהָ  ְמֻאֶחֶרת  ֶעֶרב 
ֻהְפְרָעה  ַמְלָאִכי‘,  ’ְקִרַּית  ֵמָהִעיר  ֶׁשַּבְּיִציָאה 
ַהְּמכֹוִנּיֹות  ָּפָנֵסי  ֶׁשל  ֵמאֹוָרם  ְלַפַעם  ִמַּפַעם 

ֶׁשָעְברּו ַּבְּכִביׁש ָהָראִׁשי.
ר‘ יֹוֵסף, ַאְבֵר ֶּבן ּתֹוָרה, ָעַמד ַּבְּכִביׁש ַהּיֹוֵצא 
ִמַּתֲחַנת ַהֶּדֶלק ְּכֶׁשֵּסֶפר ִמְׁשָניֹות ָקָטן ָאחּוז 
ֶׁשל  ַהָּקלּוׁש  ְלאֹורֹו  ּבֹו  קֹוֵרא  ְוהּוא  ְּבָיָדיו 
ַהַּתֲחָנה.  ִּבְקֵצה  ֶׁשִּנָּצב  ָהֶאֶלְקְטרֹוִני  ֶלט  ַהּׁשֶ
ִּבְתִחָּנה  ְּבָיָדיו  נֹוֵפף  הּוא  ְלַפַעם  ִמַּפַעם 
ְלִצּדֹו,  ֶׁשָחְלפּו  ַהְּספּורֹות  ַהְּמכֹוִנּיֹות  ְלֵעֶבר 

ַא נֹוַתר ְלא ַמֲעֶנה.
אּוָלם  ַּבָּמקֹום,  ָעַמד  ְׁשֵלָמה  ָׁשָעה  ִּכְמַעט 
ָהָיה  יֹוֵסף  ר‘  ִמְּלַהִּגיַע.  ּבֹוְׁשָׁשה  ְיׁשּוָעתֹו 
ָעַסק  ֶׁשּבֹו   ָֹאר יֹום  ְלַאַחר  ְלַמַּדי,  ֻמָּתׁש 
ִּבְׁשִליחּות ִמְצָוה ְּבִעיר ִקְרַית ַמְלָאִכי, ְוהּוא 
ְוִלְבֵני  ְלֵביתֹו  ָלׁשּוב  ֵעיַנִים  ְּבִכְליֹון  ִצָּפה 

ִמְׁשַּפְחּתֹו ֲאֶׁשר ִּבְבֵני ְּבַרק.
הּוא א ִּתְכֵנן ְלַסֵּים ָּכ ֶאת ַהּיֹום. ִמְּלַכְּתִחָּלה 
ַהּיֹוֵצא  ָּבאֹוטֹוּבּוס  ְלֵביתֹו  ָלׁשּוב  ָהָיה  ָאמּור 
ַמְלָאִכי  ִמִּקְרַית  ְקבּוָעה  ְּבָׁשָעה  ֶעֶרב  ִמֵּדי 
ָצפּוי  ִּבְלִּתי  ֶׁשִעּכּוב  ֶאָּלא  ְּבַרק,  ְּבֵני  ְלֵאזֹור 
ֶׁשָהָיה  ֵּכיָון  ַהְּנִסיָעה.  ֶאת  ְלַהֲחִמיץ  לֹו  ָּגַרם 
ֶזה ָהאֹוטֹוּבּוס ָהַאֲחרֹון ְליֹום ֶזה, א נֹוְתָרה 
ַלֲעבֹר   ֶּדֶר ִּכְבַרת  ִלְצעֹד  ֶאָּלא  ְּבֵרָרה,  ְּבָידֹו 
ַהֶּדֶלק  ִמַּתֲחַנת  ֶׁשַּבְּיִציָאה  ַהְּטֶרְמְּפָיאָדה 
ָׁשם  ִלְמצֹא  ְּבִתְקָוה  ַמְלָאִכי,  ִקְרַית  ֶׁשִּבְקֵצה 

’ֶטְרְמּפ‘ ֶׁשְּיַקְּדמֹו ְלִכּוּון ָהִעיר ְּבֵני ְּבַרק.
ַּבְּדָרָׁשה  יֹוֵסף  ר‘  נֹוַכח  ָלֵכן  קֶֹדם  ָמה  ְזַמן 
ַרִּבי  ַהֻּמְפָלא  ַהָּגאֹון  ְוַרּבֹו,  מֹורֹו  ֶׁשָּמַסר 
ִׁשְמׁשֹון ִּפיְנקּוס ָזָצ“ל, ֲאֶׁשר ִהְקִּדיׁש ְּבאֹוָתּה 
ֲאִמיַרת  ְלִחּזּוק  ִמְּדָרׁשֹוָתיו  ַרּבֹות  ְּתקּוָפה 
ַעל  ָּדֵגׁש  ִׂשיַמת   ּתֹו ְּכִהְלָכָתן,  ַהְּבָרכֹות 
ְידּוָעה  ְסֻגָּלָתּה  ֲאֶׁשר  ָיַצר‘  ’ֲאֶׁשר  ִּבְרַּכת 

ִלְרפּוָאה ּוְלַהְצָלָחה.
ִּבְדָבִרים  ַהּשֹׁוְמִעים  ֶאת  עֹוֵרר  ִּפיְנקּוס  ָהַרב 
ַהְּבָרָכה  ֶאת  לֹוַמר  ְלַהְקִּפיד  נֹוְקִבים, 
ַהְּכָתב   ִמּתֹו ְּבִמָּלה  ִמָּלה  ָּכָראּוי,  ַהִּנְׂשָּגָבה 
ַעְצמֹו  ֶׁשָרָאה  יֹוֵסף  ר‘  ְיֵתָרה.  ּוְבַכּוָָנה 
ְּכַתְלִמידֹו ֶׁשל ָהַרב ִּפיְנקּוס, ִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו 
ְּבִעְקבֹות ָּכ ְלִהְתַחֵּזק ִּבְבָרָכה זֹו ְּבָכל ְמִחיר.

ָּבּה  ְלַגּלֹות  ָׂשַמח  ַלְּטֶרְמְּפָיאָדה  ְּכֶׁשִהִּגיַע 
ֵהם  ֶׁשַאף  ְיִׁשיָבה  ְּבֵני  ְׁשלֹוָׁשה  ֶׁשל  ְקבּוָצה 
עֹוד  ָׂשַמח  הּוא  ְל‘ֶטְרְמּפ‘.  ָּכמֹוהּו  ִהְמִּתינּו 
ִלְבֵני  מּוָעדֹות  ְּפֵניֶהם  ַאף  ִּכי  ְלַגּלֹות  יֹוֵתר 
ְּבַרק, ְוִקּוָה ִּכי ִּבְמֵהָרה ִיְמְצאּו ַיְחָּדו ’ֶטְרְמּפ‘ 
ִמְׁשַאְלָּתם  ִּכי  ֶׁשִּמְסַּתֵּבר  ֶאָּלא  ַמְתִאים. 
ֶׁשָּלּה  ִּבְמִהירּות  ִהְתַמְּלָאה  א  ַהְּמֻׁשֶּתֶפת 
ר‘  ָעְמדּו  ָעה  ַהּׁשָ ִמַּמֲחִצית  ְלַמְעָלה  ִיֲחלּו; 
ִמְּבִלי  ַּבְּטֶרְמְּפָיאָדה  ַהְּיִׁשיָבה  ּוְבֵני  יֹוֵסף 
ֶׁשַּנָהג ָּכְלֶׁשהּו ַיְפֶנה ֶאת ֵעיָניו ְוִלּבֹו ְלִכּוּוָנם, 
ְמכֹוִנית  ָיָדם  ַעל  סֹוף  סֹוף  ֶנֶעְצָרה  ָאז  ְוַרק 
ֶׁשַּיֲעָדּה ָהָיה ְלִעיר ְסמּוָכה ִלְבֵני ְּבַרק, ְוַנָהָגּה 

ֶנְעַּתר ְלַהֲעלֹוָתם.
ָּדא ָעָקא, ּוְבאֹוָתּה ַּדָּקה ְּבִדּיּוק ָהָיה ְמֻיָּדֵענוּ 
ִּבְרַּכת  ֲאִמיַרת  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה  יֹוֵסף  ר‘ 
ַעְצמֹו,  ַעל  ֶׁשִּקֵּבל  ְּכִפי  ְּבַכּוָָנה  ָיַצר‘  ’ֲאֶׁשר 
ַהּסֹוֵבב.  ִמָּכל  ֻמְחֶלֶטת  ִהְתַעְּלמּות   ּתֹו
ְּכֶׁשֶּנֶעְצָרה ְלָיָדם ַהְּמכֹוִנית ִמֲהרּו ַהַּבחּוִרים 
ְלַהְפנֹות ֶאת ְּתשֹּוַמת ִלּבֹו ְוִלְרמֹז לֹו ֶׁשִּיְזָּדֵרז 
ִסיָמן  ִמִּצּדֹו  הּוא  אּוָלם  ַהְּבָרָכה,  ֶאת  ְלַסֵּים 
ְוֶהְרָאה  ִמֵהר  ַהַּנָהג  ֵהם...  ֶׁשַּיְמִּתינּו  ָלֶהם 
ִסיָמֵני קֶֹצר רּוַח, ּוְבֵלית ְּבֵרָרה ָעלּו ַהַּבחּוִרים 

ְלַבָּדם ַעל ַהְּמכֹוִנית, ְוזֹו ִהְפִליָגה ְלַדְרָּכּה.
יֹוֵסף  ר‘  ַעְצמֹו  ָמָצא  ַהְּבָרָכה  ֶאת  ְּכֶׁשִּסֵּים 
ַּבַּדּקֹות  ַהּשֹׁוֵמָמה.  ַּבַּתֲחָנה  ְלַבּדֹו  עֹוֵמד 

ֶאת  הּוא  ִחֵּזק  ֵמָאז,  ֶׁשָחְלפּו  ָהִראׁשֹונֹות 
ַהָּנכֹון  ַהָּדָבר  ֶאת  ֶׁשָעָׂשה  ַּבְּיִדיָעה  ַעְצמֹו 
ֵהֵחּלּו  ַהַּדּקֹות  ֶׁשָחְלפּו  ְּכָכל  אּוָלם  ְוָהָראּוי, 

ִרְגׁשֹות ַאְכָזָבה ְוַהְחָמָצה ִלְפעֹם ְּבִלּבֹו.
ִהִּגיָעה  נֹוֶסֶפת  ָׁשָעה  ְּכַמֲחִצית  ְלַאַחר  ַרק 
ְלָידֹו,  ָעַצר  ִמְסָחִרי  ֶרֶכב  ַהְּיׁשּוָעה.  ֵאָליו 
ֻמְבֶהֶקת,  ֲחֵרִדית  ָחזּות  ַּבַעל  ָאָדם  ְוַנָהָגּה, 
ִהְזִמינֹו ִּבְמאֹור ָּפִנים ַלֲעלֹות ָלֶרֶכב. ר‘ יֹוֵסף 
ִׂשְמָחתֹו  אּוַלם  ְׁשֵאלֹות,  ִלְׁשאֹל  ִמְּבִלי  ָעָלה 
ֶׁשל  ַהְּנִסיָעה  ֶׁשַּיַעד  ַמע  ְּכֶׁשּׁשָ ִהְתַרְּבָתה 
א  ִּכי  ֵהִבין  ָּכֵעת  ְּבַרק.  ְּבֵני  הּוא  ֵמיִטיבוֹ 
אּוָלם  ֵמַהִּמְצָוה,  ְּכתֹוָצָאה  ָּדָבר  ִהְפִסיד 

.ַהַהְפָּתָעה ַהְּגדֹוָלה ִצְּפָתה לֹו ַּבֶהְמֵׁש
ְּבַרק,  ְּבֵני  ְלִכּוּון  ִּבְמִהירּות  ִהְתַקֵּדם  ָהֶרֶכב 
ַאְׁשּדֹוד-ֵּתל  ְּכִביׁש  ְּבֶאְמַצע  ְלֶפַתע,  אּוָלם 
ְּבִעְקבֹות  ְמִהירּותֹו  ֶאת  ְלָהֵאט  ֶנֱאַלץ  ָאִביב, 
ַנַהג  ִלְפֵניֶהם.  ֶׁשִהְזַּדֵחל   ָֹאר ְּתנּוָעה  עֶֹמס 
ְלַהְסִּביר  ִהְתַנֵּדב  ֶׁשְּלִצָּדם  ָהְרָכִבים  ֶאָחד 
ָלֶהם ִלְׁשֵאָלָתם ִּכי ְּתאּוָנה ָקָׁשה ִהְתַרֲחָׁשה 

.ַהֶּדֶר ְּבֶהְמֵׁש
הֹוִסיף  ׁשֹונֹות“,  ְּבַדְרּגֹות  ְּפצּוִעים  ַּכָּמה  ”ֵיׁש 
 ִנְדַר ָמה  ִמְּפֵני  ֵהִבין  ְוא  ֶהָחִביב,  ַהַּנָהג 
ְלֶפַתע ֶּבן ִׂשיחֹו; ִמְסַּתֵּבר ִּכי ַנַהג ָהֶרֶכב ֶׁשּבֹו 
ֵמִאְרּגּוֵני  ְּבֶאָחד  ְּככֹוֵנן  ִׁשֵּמׁש  יֹוֵסף  ר‘  ָנַסע 
ְּבאֹוָתּה  ַּבַּתְפִקיד  ָהָיה  א  הּוא  ַהַהָּצָלה. 
ִמֵהר  ַהְּתאּוָנה  ַעל  ַמע  ּׁשָ ִמּׁשֶ אּוָלם  ָׁשָעה, 
ִהְפִעיל  ְלמֹוָׁשבֹו,  ִמַּתַחת  ֶאל  ְלִהְתּכֹוֵפף 
ֶקֶׁשר  ְוָיַצר  ָׁשם  ָקבּוַע  ֶׁשָהָיה  ֶקֶׁשר  ַמְכִׁשיר 

ִעם מֹוֵקד ַהַהָּצָלה.
ֶטֶרם  ִּכי  לֹו  ִהְתָּבֵרר  ַהּמֹוֵקד  ִעם  ְּבִׂשיָחתֹו 
ְונֹוְכחּותֹו  ַהְּפצּוִעים  ֶאת  ְלַפּנֹות  ִסְּימוּ 
ִמֵהר   ָּכ ִמּׁשֶ ִנְצֶרֶכת.  ַהְּתאּוָנה  ִּבְמקֹום 
ַהֵחרּום,  ָּפַנס  ֶאת  ָהֶרֶכב  ִמִּקְדַמת  ִלְׁשף 
 .ֱהִניחֹו ַעל ַּגג ָהֶרֶכב ּוָפָנה ְלֵעֶבר ׁשּוֵלי ַהֶּדֶר
ַּדּקֹות  ּוְלַאַחר  ְמִהיָרה,  ִּבְנִסיָעה  ָּפַתח  ָׁשם 
ָלֶרֶדת  ּוִמֵהר  ַהְּתאּוָנה  ִלְמקֹום  ִהִּגיַע  ִמְסָּפר 
ָּגדֹול  ִּתיק  ְּבָיָדיו  נֹוֵטל  ֶׁשהּוא   ּתֹו ֵמָהֶרֶכב, 
ִּבְמִהירּות  ְוָרץ  ָהֲאחֹוִרי  ֵמַהּמֹוָׁשב  ְמַמִּדים 

ְלֵעֶבר ַהְּפצּוִעים ַהְּזקּוִקים ְלֶעְזָרה.
ַמֲחָׁשָבה   ִמּתֹו ְּבִעְקבֹוָתיו,  ָיַרד  יֹוֵסף  ר‘ 
ִמי  ְלֵאי  ְלַסֵּיַע  הּוא  ַּגם  יּוַכל  ֶׁשאּוַלי 
ִלְמקֹום  ְּכֶׁשִהִּגיַע  ְלֶעְזָרה.  ֵמַהְּזקּוִקים 
ַהְּתאּוָנה ִהִּביט ְסִביבֹו, ְוֵעיָניו ִהְבִחינּו ִּבְׁשֵני 
 ַהֶּדֶר ְּבׁשּוֵלי  ַהּיֹוְׁשִבים  ְיִׁשיבֹות  ַּבחּוֵרי 

ְּכֶׁשַּמָּבט ְמבָֹהל ְוָכאּוב ְּבֵעיֵניֶהם.
ְלֶעְבָרם,  ִקְמָעא  יֹוֵסף  ַרִּבי  ְּכֶׁשִהְתָקֵרב 
ַהֶּבָהָלה  ְקִריַאת  ֶאת  ַלֲחנֹק  ִהְצִליַח  ְּבקִֹׁשי 
ַנִים  ֶׁשָּפְרָצה ִמִּפיו... ָהיּו ֵאּלּו א ֲאֵחִרים ִמּׁשְ
ִעּמֹו  ֶׁשִהְמִּתינּו  ַהַּבחּוִרים  ְׁשֶׁשת  ִמֵּבין 

ַּבְּטֶרְמְּפָיאָדה ָׁשָעה ַקָּלה קֶֹדם ָלֵכן.
ָנְסעּו  ֶׁשּבֹו  ָהֶרֶכב  ִּכי  ִּבְכֵאב  לֹו  ִסְּפרּו  ֵהם 
ְלִצּדֹו,  ֶׁשָּיַׁשב  ֲחֵבָרם  ִעם  ַהַּנָהג,   .ִהְתַהֵּפ
ָיְצאּו  ֵהם  ְוִאּלּו  ָקֶׁשה,  ְּבאַֹרח  ִנְפְצעּו 

ִּבְפִציעֹות ַקּלֹות. 
ְלר‘ יֹוֵסף א נֹוַתר ֶאָּלא ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבַצֲעָרם 
ּוַבד ְּבַבד ְלהֹודֹות ַלה‘ ַעל רֹב ַרֲחָמיו ַוֲחָסָדיו, 
ַעל  ֶׁשִּקֵּבל  ַּבַּקָּבָלה  ַלֲעמֹד  ְּבָידֹו  ֶׁשִּסֵּיַע  ְוַעל 
ַעְצמֹו, ָמה ֶׁשְּבִדיֲעַבד ִהְתָּבֵרר ְּכָדָבר ֶׁשֵהִביא 

ְלַהָּצָלתֹו.
 ,“אֹוְת ֶׁשִהִּציָלה  ִהיא  ְּבִמְצָוה   ְּדֵבקּוְת”
ַמע  ָּדְמעּו ֵעיָניו ֶׁשל ָהַרב ִּפיְנקּוס ָזָצ“ל ְּכֶׁשּׁשָ
ֶׁשִּנְבָרא  ”ַהְּפַרְקִליט  ִסּפּורוֹ,  ֶאת  ִמַּתְלִמידֹו 
טֹוב   ָעֶלי ֶׁשִהְמִליץ  הּוא   ִמָּכ ְּכתֹוָצָאה 
ַרע,  ִמָּכל   ּוְלׁשֹוֶמְר  ְלַהִּציְל ַּבְּמרֹוִמים 

ַמִים ִזּכּוךָ ַּגם ִלְראֹות זֹאת ְּבחּוׁש...“ ּוִמּׁשָ
’ֶּדֶר ֵעץ ַהַחִּיים‘ ח“ג עמ‘ 115

ְוַעל ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש
ַּבְּפִתיָחה ִלְבָרָכה זֹו הּוְבאּו ִּדְבֵרי ַהַּיֲעֵב“ץ ַהְּמָבֵאר 
ֵּבית  ַעל  ַרֲחִמים  ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשָאנּו  ָהֻעְבָּדה  ֶאת 
ָּדָבר  ַעל  ְלַבֵּקׁש   ַהֶּדֶר זֹו  ֶׁשֵאין  ַאף  ַהִּמְקָּדׁש, 
ֶׁשָּכָלה ְוֵאיֶנּנּו, ִמּשּׁום ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש עֹוֶדּנּו ַקָּים 

ַאף ַּבְּזַמן ַהֶּזה, ֶאָּלא ֶׁשַּמהּותֹו ִנְסֶּתֶרת ֵמֵעיֵנינּו.
ְוָכ הּוָבא ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ְּפקּוֵדי רמ ב): 

ִצּיֹון  ַאְבֵני  ַעל  ַהּגֹוִיים  ְלטּו  ֶׁשּׁשָ לֹוַמר  ָחִליָלה 
ִוירּוָׁשַלִים ְוָׂשְרפּו אֹוָתן, ֶאָּלא ֶאת ֻּכָּלן ָּגַנז ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא, ְוא ֶנֱאַבד ֵמֶהן ֶאָחד. ּוְכֶׁשַּיֲחזֹר ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ְוַיֲעִמיד ֶאת ְירּוָׁשַלִים ַעל ְמקֹוָמּה, ֲאַזי 

אֹוָתן ֲאָבִנים ִראׁשֹונֹות ַיְחְזרּו ִלְמקֹוָמן ּוְלַמֲעָמָדן.
עֹוד ָּדְרׁשּו ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ְּבַׁשַּלח נה ב) ַעל ַהָּפסּוק 
(ְיַׁשְעָיה נב ח): ”קֹול צַֹפִי ָנְׂשאּו קֹול ַיְחָּדו ְיַרֵּננּו ִּכי 
 ?‘צֹוַפִי’ ֵהם  ִמי   – ִצּיֹון“  ה‘  ְּבׁשּוב  ִיְראּו  ְּבַעִין  ַעִין 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְיַרֵחם  ֵאיָמַתי  ֶׁשְּמַצִּפים  ֵאּלּו  ֵהם 
אּו קֹול‘  הּוא ְוִיְבֶנה ֶאת ֵּביתֹו. ְוא ָאַמר ַהָּכתּוב ’ִיּׂשְ
– ִּבְלׁשֹון ָעִתיד, ֶאָּלא ”ָנְׂשאּו קֹול“, ְלַלֶּמְד, ֶׁשָּכל 
ַּבָּגלּות,  ה‘  ֵּבית  ֻחְרַּבן  ַעל  ִּבְבִכי  קֹולֹו  ֶׁשֵהִרים  ִמי 
זֹוֶכה ֶׁשְּיֻקַּים ּבֹו: ”ִּכי ַעִין ְּבַעִין ִיְראּו ְּבׁשּוב ה‘ ִצּיֹון“.
ָלנּו  ִנֶּתֶנת  ֶזה  ַצַער  ְלעֹוֵרר  ְנאֹוָתה  ִהְזַּדְּמנּות 
ַהָּגדֹול  ַהַּבִית  ”ְוַעל  ְּבַבָּקַׁשת:  ַהָּמזֹון,  ְּבִבְרַּכת 
ְוַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמ ָעָליו“, ּוְכִפי ֶׁשָּכַתב ִּב‘יסֹוד 
ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה‘ (ַׁשַער ז פ“ט): ”ּוַבֵּתבֹות: ’ְוַעל ַהַּבִית 
ַצַער  ַיְכִניס  ָעָליו‘,   ִׁשְמ ֶׁשִּנְקָרא  ְוַהָּקדֹוׁש  ַהָּגדֹול 
ְוִתְפַאְרֵּתנּו  ִמְקָּדֵׁשנּו  ֵּבית  ָמַתי  ַעד  ְּבִלּבֹו;  ָּגדֹול 
ּבֹו  ְלַהְקִריב  ֶׁשּנּוַכל  ִיָּבֶנה  ּוָמַתי  ֶלָחָרָבה,  ִיְהֶיה 
ֶאת ָקְרְּבנֹות חֹובֹוֵתנּו ִּבְכֵדי ֶׁשָּיבֹא ִמֶּזה ַנַחת רּוַח 

ְליֹוְצֵרנּו“.
ה ְּגֻדָּלה ַהּנֹוַבַעת ֵמַהְּקֻדּׁשָ

ֵיׁש ְלָהִבין, ִמְּפֵני ָמה ְמַכִּנים ָאנּו ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
’ָּגדֹול‘ ֲהא ְּבַוַּדאי ַקָּיִמים ָּבִּתים ְּגדֹוִלים ִמֶּמּנּו?

ַהָּגאֹון ַרִּבי יֹוֵסף ִּבְנָיִמין ִׁשְמעֹונֹוִביץ ָזָצ“ל ִמְּגדֹוֵלי 
ְירּוָׁשַלִים, ִהְסִּביר: ְּבׁשֹוֶנה ִמָּבִּתים ֲאֵחִרים ֶׁשָּגְדָלם 
 ְּבָכ ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ִהְתַיֵחד  ְּבִמּדֹוֵתיֶהם,  ִנְמָּדד 
ֶׁשהּוָבא  ְּכִפי  ִּבְׁשָעָריו.  ַהָּבִאים  ָּכל  ֶאת  ֶׁשֵהִכיל 
ָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֵני  ַאף  ֶׁשַעל  ה)  ה  (ָאבֹות  ַּבִּמְׁשָנה 
ִמְׁשַּתֲחִוים  ְּכֶׁשָהיּו  ַרָּבה,  ִּבְצִפיפּות  ּבֹו  עֹוְמִדים 
ה  ַהְּקֻדּׁשָ ִמּכֹחַ  ָנְבָעה  זֹו  ֻעְבָּדה  ֶרַוח.  ֵּביֵניֶהם  ָהָיה 
ַּבַּבָּקָׁשה  ּכֹוְרִכים  ָאנּו   ּוְלָכ ּבֹו,  ְרָתה  ֶׁשּׁשָ ַהְּיֵתָרה 
ַהָּגדֹול  ”ַהַּבִית  ַהְּתָאִרים:  ֶאת  ַהִּמְקָּדׁש  ַעל 

ְוַהָּקדֹוׁש“ ְּכֶאָחד (’ְיִמין יֹוֵסף‘ עמ‘ רס).
ֵּבית  ֶׁשל  תוֹ  ּוְקֻדּׁשָ ְּגֻדָּלתוֹ  ִּכי  ְלָבֵאר,  ֵיׁש  עֹוד 
ַהִּמְקָּדׁש ָהְיָתה ֵמֲחַמת ”ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמ ָעָליו“. ֶׁשֵּכן 
 ,ּתַֹאר ’ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש‘ הּוא ּתַֹאר ְמֻיָחד ִלְׁשמֹו ִיְתָּבַר
ְוִיְתַקֵּדׁש  ”ִיְתַּגֵּדל  ְּבַקִּדיׁש:  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ּוְכִפי 
 ְוִׁשְמ” ַהּמֹוֲעִדים:  ִּבְתִפּלֹות  ְוֵכן  ַרָּבא“,  ְׁשֵמּה 

ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת“, ְועֹוד.
ַמְׁשָמעּות ַהּתַֹאר ’ָּגדֹול‘ ְּבַיַחס ִלְׁשמֹו ִיְתָּבַר הּוא 
ַמְׁשָמעּותֹו  ְו‘ָקדֹושׁ‘  כד),  ג  ְּדָבִרים  (ַרִׁש“י  ’ֵמיִטיב‘   –
ב).  יט  ַוִּיְקָרא  (ַרִׁש“י  ֵמִאָּתנּו  ּוֻמְפָרׁש  ִנְבָּדל   – הּוא 
’ָּגדֹול‘  ַהִּמְקָּדׁש:  ְּבֵבית  ֵהיֵטב  ִנְּכרּו  ֵאּלּו  ְּתכּונֹות 
 – ְו‘ָקדֹושׁ‘  ָהעֹוָלם,  ְלָכל  טֹוָבה  ֻהְׁשְּפָעה  ֶׁשַּדְרּכֹו 
ַּבִּנִּסים ַהֻּמְפָלִאים ֶׁשִהְתַרֲחׁשּו ּבֹו ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו, 
ֶׁשָּבֶהם ִנְּכָרה ְלֵעין ּכֹל ַהְׁשָּגָחתֹו ִיְתָּבַר ּוְׁשִליָטתֹו 
ַהְּמֻיֶחֶדת  ֶׁשַהְּתִפיָסה  ְוֵכיָון  ַהֶּטַבע.  ַעל  ַהֻּמְחֶלֶטת 
 ִיְתָּבַר ֶׁשִּבְׁשמֹו  ְוַה‘ָּקדֹוׁש‘  ַה‘ָּגדֹול‘  ְּבֵחֶלק 
ִהְתַקְּיָמה ִּבְמֻיָחד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְלִפיָכ ִהְסִמיכּו 
ַלּתַֹאר:  ְוַהָּקדֹוׁש“  ַהָּגדֹול  ”ַהַּבִית  ַהּתַֹאר:  ֶאת 
ּגֹוְלְדַווֶסר]  [ָלִרי“פ  ֵלָבב‘  (’ֲעבֹוַדת  ָעָליו“   ִׁשְמ ”ֶׁשִּנְקָרא 

ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון).

ִנָּתן  ָעָליו“,   ִׁשְמ ”ֶׁשִּנְקָרא  ַלִּמִּלים  נֹוָסף  ֵּבאּור 
ְלַהְסִּביר ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ִּכי ַקָּיִמים ְׁשלֹוָׁשה 
ְוֶאָחד  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ִּבְׁשמֹו  ֶׁשִּנְקְראּו 
(זַֹהר  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר  ְוִהֵּנה,  ְירּוָׁשַלִים.  ִהיא  ֵמֶהם 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשֵאין  הּוָבא  א)  יז  ְּבֵראִׁשית  ָחָדׁש 
ַמְׁשֶרה ֶאת ְׁשמֹו ַהָּגדֹול ַעל ָּדָבר ֶׁשָעִתיד ְלִהָּפֵסד 
ָּכאן:  ְמַצְּיִנים  ָאנּו   ְלִפיָכ ִּכי  לֹוַמר  ְוֵיׁש  ּוְלֵהָאֵבד. 

”ְוַעל ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמ ָעָליו“, 
 ,ְּבִׁשְמ ִנְקְראּו  ְוַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשְּירּוָׁשַלִים  ֱהיֹות  ִּכי 
ְּבַוַּדאי ֶׁשֹּלא יֹאְבדּו ֵמִאָּתנּו, ּוְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֵאפֹוא 
ִּכי ַיְחְזרּו ֵאּלּו ְוִיְתַּגּלּו ֵאֵלינּו ְּבַרֲחִמים (הגש“פ ’ַנְפָּתִלי 

ְׂשַבע ָרצֹון‘).

ָאִבינּו ְרֵענּו – רֹוֵענּו
ַלּבֹוֵרא  ְּתָאִרים  ִהָּנן  ָאִבינּו“  ”ֱאֵקינוּ,  ַהֵּתבֹות: 
ַּבָּקׁשֹות.  ִהָּנן  ַּכְלְּכֵלנּו...“  ”ַּפְרְנֵסנּו,  ְוִאּלּו:   ,ִיְתָּבַר
מֶֹׁשה‘  ַה‘ַּדְרֵכי  ֵהִביא  זּוֵננוּ“  ”ְרֵענּו,  ַהֵּתבֹות  ְלַגֵּבי 
ֵהן  ֶׁשֵאּלּו   – ָהִראׁשֹוָנה  ֵּדעֹות:  ְׁשֵּתי  ו)  קפח  (או“ח 
[ְּכרֹוֶעה  אֹוָתנּו  ’ְרֵעה‘  ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתן:  ַּבָּקׁשֹות 
ִנָּיה – ֶׁשֵהן ְּתָאִרים ִלְׁשמֹו  ֶעְדרֹו] ְו‘זּון‘ אֹוָתנּו, ְוַהּׁשְ
ִּכְלׁשֹון  ”רֹוֵענּו“  ִלְגרֹס  ֵיׁש  זֹו  ּוְלֵדָעה   –  ִיְתָּבַר

ַהָּכתּוב (ְּתִהִּלים כג א): ”ה‘ רִֹעי א ֶאְחָסר“.
ֵהם  זּוֵננוּ‘  ֶׁש‘ְרֵענוּ,  ְּכֵדָעה  ָנַקט  ז)  ס“ק  (ָׁשם  ַהטָּ“ז 
ְּתָאִרים, ּוֵבֵאר ִּכי ְּתָאִרים ֵאּלּו ַמְקִּביִלים ְלַבָּקׁשֹות 
 – ’ְרֵענּו‘  ְּכלֹוַמר:  ְוַכְלְּכֵלנּו“,  ”ַּפְרְנֵסנּו  ֶׁשַאֲחֵריֶהם: 
ְלַסֵּפק   ִיְתָּבַר  ְּבָיְד ֶׁשֵּיׁש  ַּבְיכֶֹלת  ַמֲאִמיִנים  ָאנּו 
ַהְּמֻחָּיב  ְּכָאב  ְוַהֶהְכֵרִחי,  ַהְּבִסיִסי  ַהָּמזֹון  ֶאת  ָלנּו 
ָאנּו  ְוֵכן   – ’זּוֵננוּ‘  ַחָּייו,  ְּכֵדי  ְמזֹונֹות  ִלְבנֹו  ְלַסֵּפק 
ֶאת  ַאף  ָלנּו  ְלַסֵּפק  ַהְּיכֶֹלת   ֶׁשְּבָיְד ַמֲאִמיִנים 
ְּבַהְרָוָחה,  ִלְחיֹות  ְּכֵדי  ָלנּו  ַהְּנחּוִצים  ַהּמֹוָתרֹות 
ְּכֵפרֹות ְוַכּדֹו‘ ּוִמּתֹו ָּכ ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: ”ַּפְרְנֵסנּו“ 

– ַּבְּצָרִכים ַהֶהְכֵרִחִּיים, ”ְוַכְלְּכֵלנּו“ – ְּבמֹוָתרֹות.
ַהטָּ“ז  ְלִדְבֵרי  ִּכי  ִצֵּין  ָׁשם)  (במשב“ז  ְמָגִדים‘  ִּב‘ְפִרי 
ה‘  ֶׁשִאם  ֶאְחָסר“,  א  רִֹעי  ”ה‘  ַהָּכתּוב:  ִיְתָּפֵרׁש 
ְּבִצְמצּום   – ּוכְ‘רֹוֶעה‘  ְּכָאב  ְמזֹונֹוַתי  ֶאת  ִלי  ְיַסֵּפק 
ֶיְחַסר  א  ִּכי  ָּבטּוַח  ֶאֱהֶיה  ֲאַזי  מֹוָתרֹות,  ּוְלא 
ד):  ו  (ָאבֹות  ַהַּתָּנא  ְוִכְלׁשֹון  ַהָּבא,  ָלעֹוָלם  ֵמֶחְלִקי 
”ָּכ ִהיא ַּדְרָּכּה ֶׁשל ּתֹוָרה; ַּפת ַּבֶּמַלח ּתֹאכֵל ּוַמִים 
 ַאְׁשֶרי ֵּכן  עֹוֶׂשה  ַאָּתה  ְוִאם  ִּתְׁשֶּתה...  ַּבְּמׂשּוָרה 
ָלעֹוָלם   ָל ְוטֹוב  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם   ַאְׁשֶרי  ,ָל ְוטֹוב 

ַהָּבא“.
ֶזה,  ֵּפרּוׁש  ַעל  ָּתַמּה  לז)  אֹות  (ָׁשם  ֶנֱאָמן‘  ְּב‘אַֹרח 
ְלַבֵּקׁש  ַהְּבָרָכה  ְּבַמְטֵּבַע  ָלנּו  ֶׁשִּתְּקנּו  ִיָּתֵכן  ֵּכיַצד 
ְמקֹומֹות  ְוַכָּמה  ְּבַכָּמה  ָמִצינּו  ַוֲהא  מֹוָתרֹות,  ַעל 
ַּבָּקַׁשת  ֶאת  ֶׁשִּגּנּו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְּבִדְבֵרי 
ַהּמֹוָתרֹות? ְוֵתֵרץ ִּכי ְּבַוַּדאי ֵאין ַּכּוָָנֵתנוּ ְלַבֵּקׁש ַעל 
ְסעּודֹות  ְלצֶֹרְך  ֶאָּלא  ַהּיֹום-יֹום,  ְלָצְרֵכי  מֹוָתרֹות 

ַׁשָּבת ְויֹום טֹוב ֶׁשִּמְצָוה ְלִהְתַעֵּנג ָּבֶהן.

ֻנַּסח ְמֻיָחד ְלִבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶׁשל ַׁשָּבת
(ִּפְסֵקי  ָהַרב‘   ָערּו ְלָחן  ַּב‘ּׁשֻ ְלֵעיל,  ָהָאמּור  ְלאֹור 
ַהִּסּדּור, ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, ע“פ ִּדְבֵרי ַהְּירּוַׁשְלִמי ַׁשָּבת טו ג) ָּפַסק, 
ִּבְלׁשֹון   – ’ְרֵענּו‘  ִלְגרֹס  ֵיׁש  בּוַע  ַהּׁשָ ְימֹות  ֶׁשְּבָכל 
ְצָרִכים  ַעל  ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשֵאין  ּוְבַׁשָּבת  ַּבָּקָׁשה, 

ִאיִׁשִּיים, ֵיׁש ִלְגרֹס ’רֹוֵענּו‘ – ִּבְלׁשֹון ּתַֹאר.
ִמַּצאְנז,  ַחִּיים‘  ’ֶׁשַפע  ַּבַעל  ָהַרִּבי  ָּתַמּה  זֹו  ְלִׁשיָטה 
ַהַּבָּקָׁשה:  ֶאת  ַאף  ְּבַׁשָּבת  ְמַׁשִּנים  ֵאין  ָמה  ִמְּפֵני 
ּוְמַכְלְּכֵלנּו“?  ”ְמַפְרְנֵסנּו  ְל:  ְוַכְלְּכֵלנּו“,  ”ַּפְרְנֵסנּו 
ְּבֵבאּור  ִמֻּלְּבִלין‘,  ַה‘חֹוֶזה  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  זֹאת   ּוֵבֵאר 
ְוא  ַתֲעִׁשיר  ִהיא  ה‘  ”ִּבְרַּכת  כב):  י  (ִמְׁשֵלי  ַהָּכתּוב 
ִמן  ַהּיֹוֵרד  ָהרּוָחִני  ַפע  ַהּׁשֶ ִּכי  ִעָּמּה“,  ֶעֶצב  יֹוִסף 
 ּוְכֶׁשִּנְמָׁש ַּגְׁשִמי,  טּוב  ְּבָכל  ַאף  ָמֵלא  ַמִים  ַהּׁשָ
ַהַּגְׁשִמית  ַהַהְׁשָּפָעה  ָּבָאה  ָּגבֹוַּה,  ִמָּמקֹום  ַפע  ַהּׁשֶ
ה  ַיַחד ִעם ַהַהְׁשָּפָעה ָהרּוָחִנית.  ּוְכִפי ֶׁשָהָיה ַמֲעֹשֶ
ְּב‘ִדְבֵרי ַחִּיים‘ ִמַּצאְנז ִזי“ַע, ֶׁשַּפַעם ִנְכַנס ֵאָליו ָאָדם 
ַעל  ַּבָּקָׁשה  ָּכל  ָּבּה  ֶׁשָּכַתב  ִמְּבִלי  ְּבָידֹו,  ּוִפְתָקה 
ְצָרָכיו ַהַּגְׁשִמִּיים. ְׁשָאלֹו ַה‘ִּדְבֵרי ַחִּיים‘: ”ַמּדּוַע א 
ִצַּיְנָּת ַּבָּקַׁשת ַּפְרָנָסה, ֲהא ַּפְרָנָסה ּכֹוֶלֶלת ְּבתֹוָכּה 
ַהּכֹל, ַאף רּוָחִנּיּות?“ ְוֵיׁש ְלָבֵאר ֶאת ַּכּוָָנתוֹ ָּכָאמּור, 
ה ּכֹוֶלֶלת ְּבתֹוָכּה  ֶׁשַּפְרָנָסה ַהָּבָאה ִמְּמקֹור ַהְּקֻדּׁשָ
ַלְּנָׁשָמה.  ַהּנֹוְגִעים  ָהרּוָחִנִּיים  ַהְּצָרִכים  ֶאת  ַּגם 
ְלִפי ֶזה מּוָבן ֶׁשַעל ַהְּמזֹונֹות ָאֵכן ֵאין ָראּוי ְלַבֵּקׁש 
 ְּבַׁשָּבת, ִּכי ְמזֹונֹות ַמִּגיִעים ֵמעֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה ַהָּנמּו
ַהָּבָאה  ַהַּפְרָנָסה  ַעל  אּוָלם  ִּבְלַבד,  ַּגְׁשִמִּיים  ְוֵהם 
ֶׁשִהיא  ֵּכיָון  ְּבַׁשָּבת,  ְלַבֵּקׁש  ֻמָּתר  ָּגבֹוַּה  ִמָּמקֹום 
(’ֶׁשַפע  ָׁשַמִים  ְוִיְרַאת  ה  ְקֻדּׁשָ ַּגם  ְּבתֹוָכּה  ּכֹוֶלֶלת 

ַחִּיים‘ – ַרֲעָוא ְּדַרֲעִוין, ּתֹוְלדֹות ַמֲאָמר ב‘).

זֹון‘ ת ַהּמָ ְרּכַ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ַעל ’ּבִ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ
ְלַהְקִּדים ’רֹוֵפא ָּכל ָּבָׂשר‘ ַלַּמָּכה

ע ִנינּתַ פּּפְ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
’רֹופא ּכ

ססִספפּפּור ם
ַלִים‘ (ג‘) ת ’ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ ְ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


