
ת נַֹח ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַהְּתִפָּלה ְמַחֶּיֶבת ִנְקיֹון ַּכַּפִים
”ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ָחָמס“ (ו יא)

ָלֵתת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָרָצה  מּוָבא  יג)  ל  (שמ“ר  ַּבִּמְדָרׁש 
ִיּסּוִרים,  ּתֹוָרה,  ָרצּו:  ְוא  ְּדָבִרים  ַאְרָּבָעה  ַהַּמּבּול  ְלדֹור 

ָקְרָּבנֹות ּוְתִפָּלה.
ָּתַמּה ַרִּבי ָׁשלֹום ְׁשַבְדרֹון:

ּתֹוָרה  ְוַאף  ָרצּו,  א  ָמה  ִמְּפֵני  מּוָבן   – ִיּסּוִרים  ִּבְׁשָלָמא 
ְוָקְרָּבנֹות מּוָבן, ֶׁשֵּכן ָּכרּו ָּבֶהם ָעָמל ְוֶחְסרֹון ִּכיס, ַא ַמּדּוַע 
ֵסְרבּו ְלַקֵּבל ֶאת ַמְּתַנת ַהְּתִפָּלה ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה ְיכֹוִלים ָהיּו 

ִלְזּכֹות ְלרֹב טֹוָבה?
ֶאְצלֹו  ֶׁשִּיְתַאֵּמת  ְּבַמָּצב  ַלֲעמֹד  ֻמְכָרח  ַהִּמְתַּפֵּלל  ְוֵתֵרץ: 
ְּבֵברּור ֶׁשַרק ה‘ ִיְתָּבַר ָיכֹול ְלעֹוְזרֹו, ְוִאּלּו ְּבֵני ּדֹור ַהַּמּבּול 
– ְיֵדיֶהם ָמְלאּו ָחָמס ִמְּפֵני ֶׁשָּסְברּו ִּכי ְמֻבָּקָׁשם ְיֻסַּפק ָלֶהם 
ֶאת  ְלַקֵּבל  ְמֻסָּגִלים  ָהיּו  א   ּוְלָכ ַהְּזרֹוַע,  ְּבכַֹח  ְוַרק   ַא

ַמְּתַנת ַהְּתִפָּלה.
’קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק‘ ֱאלּול עמ‘ רכג

ַהֶּנֱהֶנה ֵמ‘ָהָאֶרץ‘ ְּבא ְּבָרָכה – חֹוֵמס
”ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם“ (ו יג)

ֵּפֵרׁש ָה‘אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל‘ ֵמַאְּפָטא:
ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ִמן  ַהֶּנֱהֶנה  ”ָּכל  א):  לה  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 
ַהַּמֲאָכל  ֶנְחָׁשב  ַהְּבָרָכה  ֶׁשִּלְפֵני  ְלִפי  ָמַעל“.   – ְּבָרָכה  ְּבא 
ּוְמלֹוָאּה“  ָהָאֶרץ  ”ַלה‘  ֶׁשֶּנֱאָמר:  ַּבֲהָנָאה,  ָהָאסּור  ְּכ‘ֶהְקֵּדׁש‘ 
ֶנֱהנּו  ְּבַוַּדאי  ְּבֶגֶזל  ֶׁשָחְטאּו  ַהַּמּבּול  ּדֹור  ַאְנֵׁשי  א),  כד  (ְּתִהִּלים 
ָחָמס  ָהָאֶרץ  ”ָמְלָאה   :ּוְלִפיָכ ְּבָרָכה,  ְּבא  ַהֶּזה  ֵמָהעֹוָלם 
ִמְּפֵניֶהם“ – ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֶּנֱהנּו ֵמ‘ָהָאֶרץ‘ ְּבא ְּבָרָכה, ֶנְחָׁשב 

ָלֶהם ַהָּדָבר ְלֶגֶזל ּוְלָחָמס.
’ַמִּגיד ְּתִהּלֹות‘ 

ִאּסּור ָחָמס ִּבְתִפָּלה ּוְבתֹוֵכָחה
”ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם ְוִהְנִני ַמְׁשִחיָתם“ (ו יג)

ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (נַֹח סז ב) ְמבָֹאר, ֶׁשְּלִפי ֶׁשֹּלא ִּבֵּקׁש נַֹח ַרֲחִמים 
ַעל ְּבֵני ּדֹורֹו, ְלִפיָכ ִנְקָרא ַהַּמּבּול ַעל ְׁשמֹו, ַּכָּכתּוב: ”ִּכי ֵמי 

נַֹח זֹאת ִלי“ (ְיַׁשְעָיה נד ט). 
ָּדַרׁש ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘:

ְּכֵדי  ְלהֹוִכיחֹו  אֹו  ֲחֵברֹו  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ָהָאָדם  ָיכֹול  ַּכֲאֶׁשר 
ַהָּדָבר  לֹו  ֶנְחָׁשב  זֹאת,  עֹוֶׂשה  ְוֵאינֹו  ִמַּלֲחטֹא  ֶׁשֶּיְחַּדל 
ִמן  ְלִהָּנֵצל  ָהֶאְפָׁשרּות  ֶאת  ֵמֲחֵברֹו  ֶׁש‘חֹוֵמס‘   – ְּכ‘ָחָמס‘ 
ְרֵאה  ה,  (ְּבֵראִׁשית טז  ְלַאְבָרָהם  ָׂשָרה  ֶׁשָאְמָרה  ַהִּדין. ְוִכְדָמִצינּו 
ֶׁשֵּתֵלד.  ָעֶליָה  ִהְתַּפֵּלל  ֶׁשֹּלא  ְלִפי   “ָעֶלי ”ֲחָמִסי  ָׁשם):  ַרִׁש“י 
ְוַאף ָּכאן, ַטֲעַנת: ”ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס“ ֻמְפֵנית ַאף ְּכַלֵּפי 
ּוְלהֹוִכיָחם,  ּדֹורֹו  ְּבֵני  ַעל  ִמְּלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשְּבִהָּמְנעּותֹו  נַֹח, 
’ָחַמס‘ ֵמֶהם ֶאת ָהֶאְפָׁשרּות ְלִהָּנֵצל. ְוֶרֶמז ַלָּדָבר: ”מֵי נַֹח“ 

ְּבִגיַמְטִרָּיה: ’ָחָמס‘.
ֵלם‘ ַהְפָטַרת נַֹח עמ‘ לד ’ּתֹוַרת מֶֹׁשה ַהּׁשָ

ִמּדֹות ַהֵּתָבה ְּכֶנֶגד ַהָּלׁשֹון
ָרְחָּבּה  ַאָּמה  ים  ֲחִמּׁשִ ַהֵּתָבה   אֶֹר ַאָּמה  ֵמאֹות  ”ְׁשׁש 

ּוְׁשִׁשים ַאָּמה קֹוָמָתּה“ (ו טו)
ָּדַרׁש ַרֵּבנּו ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ:

ַאָּמה  ְונ‘  ָאְרָּכּה  ַאָּמה  ׁש‘  קֹוָמָתּה,  ַאָּמה  ל‘  ַהֵּתָבה:  ִמּדֹות 
נַֹח  ֶׁשָחָטא   ְלָכ ֶרֶמז  ’ָלׁשֹ ן‘,  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ֵהם   – ָרְחָּבּה 

ִּבְלׁשֹונֹו, ְּבָכ ֶׁשִּנְמַנע ִמְּלִהְתַּפֵּלל ַעל ְּבֵני ּדֹורֹו. 
’ִּתְפֶאֶרת ְיהֹוָנָתן‘ 

ְלָהִאיר ֶאת ֵּתבֹות ַהְּתִפָּלה
”צַֹהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתָבה“ (ו טז)
ָּדַרׁש ַהַּמִּגיד ִמֶּמעְזִריְטׁש:

ַּכֲאֶׁשר ֵּתבֹות ַהְּתִפָּלה ֶנֱאָמרֹות ְלא ַּכּוָָנה, ֲהֵרי ֵהן ֲחׁשּוכֹות 

 – ַלֵּתָבה“  ַּתֲעֶׂשה  ”צַֹהר  ַהּתֹוָרה:  ָלנּו  מֹוָרה  ַוֲאטּומֹות. 
ָּבּה  ִמָּלה  ֶׁשָּכל  ִּתְגְרמּו   ּוְבָכ ִבְּתִפַּלְתֶכם,  ְלַכּוֵן  ַהְקִּפידּו 

ִּתְהֶיה ְּבִהיָרה ּומּוֶאֶרת ְּבאֹור ְיָקרֹות.
’ּתֹוֵרי ָזָהב‘

’יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח‘
”ַוָּתבֹא ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב ְוִהֵּנה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה...; 
ַוִּיָּיֶחל עֹוד ִׁשְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים ַוְיַׁשַּלח ֶאת ַהּיֹוָנה ְוא ָיְסָפה 

ׁשּוב ֵאָליו עֹוד“ (ח יא-יב)
ָּכַתב ַרִּבי יֹוֵסף ָׁשאּול ָנַתְנזֹון:

יֹום  ְּבבֶֹקר  ְּבִפינּו  ַהּמּוָׁשר  ִלְׁשּכַֹח‘  ֵאין  ַׁשָּבתֹון  ’יֹום  ַּבִּפּיּוט 
ָּבת, ָאנּו אֹוְמִרים: ”יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח“, ְּכלֹוַמר: ְּביֹום  ַהּׁשַ
ָמְצָאה  ַּכֲאֶׁשר  ִלְצִמיתּות  ַהֵּתָבה  ֶאת  ַהּיֹוָנה  ָעְזָבה  ָּבת  ַהּׁשַ
ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגָלּה. ּוְכָבר ָּכַתב ַהַּיֲעֵב“ץ (’ִמְגַּדל עֹז‘ ֵּבית ִמּדֹות ֲעִלָּיה 
ַהּיֹום  ֶעֶצם  ַעד  ַּבּיֹוָנה  ֻהְטַּבע  ָּבת  ַהּׁשַ ת  ְקֻדּׁשַ ֶׁשרֶֹׁשם  כה) 
ַהֶּזה, ְוַעל ֵּכן ְלעֹוָלם ֵאיָנּה אֹוֶכֶלת ִמֶּצַמח ֶׁשִּנְתַלׁש ְּבַׁשָּבת.

ְלֵעת  ַהּיֹוָנה  ֵאָליו  ”ַוָּתבֹא  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּכתּוב  ֻיְסַּבר   ְּבָכ
 – ְּבִפיָה...“  ָטָרף  ַזִית  ֲעֵלה  ”ְוִהֵּנה  ַׁשָּבת,  ְּבמֹוָצֵאי   – ֶעֶרב“ 
ְלִפי ֶׁשִּנְמְנָעה ִמִּלְתׁש אֹותֹו ְּבַׁשָּבת. ְוָאז ִהְמִּתין נַֹח ”עֹוד 
ָּבת ַהָּבָאה, ֶׁשָּבּה  ִנית ַּבּׁשַ ִׁשְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים“ ּוְׁשָלָחּה ַּבּׁשֵ

ָאֵכן ’ָמְצָאה ָמנֹוַח‘ ”ְוא ָיְסָפה ׁשּוב ֵאָליו עֹוד“.
’ִּדְבֵרי ָׁשאּול‘ 

ָּכאן ַהָּמקֹום ְלַצֵּין ֶאת ֶׁשֵהִעיד ַרִּבי יֹוֵסף ַּתְלִמיד ַה‘ְּתרּוַמת 
ַהֶּדֶׁשן‘, ִּכי ְּבָכל ָׁשָנה ְּבַׁשָּבת ָּפָרַׁשת נַֹח ָנַהג ַרּבֹו ְלַזֵּמר ֶאת 

ַהִּפּיּוט ’יֹום ַׁשָּבתֹון‘ ַהּנֹוֵגַע ִּבְמֻיָחד ְלַׁשָּבת זֹו. 
’ֶלֶקט יֶֹׁשר‘ עמ‘ לו

ַהּיֹוָנה ָרְמָזה ְלנַֹח ֶׁשִּיְתַּפֵּלל
ְּבִפיָה“  ָטָרף  ַזִית  ֲעֵלה  ְוִהֵּנה  ֶעֶרב  ְלֵעת  ַהּיֹוָנה  ֵאָליו  ”ַוָּתבֹא 

(ח יא)

 ָאְמָרה ִיְהיּו ְמזֹונֹוַתי ְמרֹוִרין ַּכַּזִית ְּבָידֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו”
הּוא ְוא ְמֻתִּקין ִּכְדַבׁש ִּביֵדי ָּבָׂשר ָוָדם“ (ַרִׁש“י).

ִּכְתׁשּוָבה  ַהִאם  ִּבְדָבֶריָה;  ַהּיֹוָנה  ִּכּוְָנה  ְלִמי  ָּדנּו  ַהְּמָפְרִׁשים 
ְלנַֹח, אֹו ֶׁשָּמא ִּכְתִפָּלה ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא? 

ַהְּגָמָרא  ַחְכֵמי   ְּבָכ ֶנְחְלקּו  ִּכי  ָנַקט  ִמְזָרִחי  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי 
יֹוָנה  ”ָאְמָרה  ְלׁשֹון:  ָנְקָטה  ב)  יח  (ֵערּוִבין  ַהְּגָמָרא  ְוַהִּמְדָרׁש; 
ֶנֱאָמר:  ו)  לג  (ב“ר  ַּבִּמְדָרׁש  ְוִאּלּו  הּוא...“   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ִלְפֵני 
”ֶרֶמז ָרְמָזה לֹו; ָאְמָרה לֹו ְלנַֹח: ’מּוָטב ַמר ִמֶּזה ְוא ָמתֹק 

.“‘ִמַּתַחת ָיֶדי
ַהִּמְדָרׁש  ַחְכֵמי  ַאף  ַּבָּדָבר;  ַמֲחֶקת  ֵאין  ַהָּט“ז  ָלַדַעת   ַא
ִמְּפֵני  ִהְתַקּשּׁו:   ַא ִּכְתִפָּלה,  ֶנֶאְמרּו  ַהּיֹוָנה  ֶׁשִּדְבֵרי  ָסְברּו 
ָמה הֹוִסיָפה ִלְתִפָּלָתּה ֶרֶמז ַּבֲעֵלה ַהַּזִית ֶׁשָּנְטָלה ְּבִפיָה, ְוִכי 
ִנְצָר ה‘ ְלֶרֶמז? ּוְלִפיָכ ֵּפְרׁשּו ִּכי ְּדָבֶריָה ָהיּו ְמֻכּוִָנים ַאף 
ֶׁשּמּוָטב  לֹו  ָרְמָזה  ְּבִפיָה,  ֶׁשָּנְׂשָאה  ַהַּזִית  ּוַבֲעֵלה  נַֹח,  ְּכַלֵּפי 

ֶׁשַאף הּוא ִיְתַּפֵּלל ָּכמֹוָה ַעל ְמזֹונֹוָתיו.
’ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ִמְזָרִחי‘; ’ִּדְבֵרי ָּדִוד‘

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

ני ּפְ ם
’ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים‘ 

”ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת נַֹח נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבדֹרָֹתיו ֶאת 
ָהֱאִקים ִהְתַהֶּל נַֹח“ (ו ט)

ִּתּקּוֵני  (ְרֵאה  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ְּבֵׁשם  ִמָּפאנֹו ֵהִביא  ָהְרָמ“ע 
זַֹהר יח ַּדף קלב א) ֶׁשַהַּטַעם ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְמֻכִּנים: ”גֹוי ַצִּדיק“ 

ַעל  יֹום  ְּבָכל  ַמְקִּפיִדים  ֱהיֹוָתם  ְּבֶׁשל  ִהיא  ב)  כו  (ְיַׁשְעָיה 

ה ֶׁשִּנְרְמזּו ַּבִּמָּלה ’ַצִּדי“ק‘ – צ‘  ִמְכַסת ַהְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
ֲאֵמִנים, ד‘ ְקֻדּשֹׁות, י‘ ַקִּדיִׁשים ְוק‘ ְּבָרכֹות.

ְלִהָּקֵרא  ְּכֵדי  ’ָאֵמן‘  ַּבֲעִנַּית  ֶׁשַּדי  ַּבְחֵיי ָּכַתב  ְואּוָלם ַרֵּבנּו 
ֲעִנַּית  ֶׁשל  ַהּזֹאת  ַהִּמָּדה  ”ִּבְׁשִביל  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ’ַצִּדיק‘, 
 ...’ ב):  כו  (ְיַׁשְעָיה  ֶׁשֶּנֱאָמר  ַצִּדיִקים,  ִיְׂשָרֵאל  ִנְקְראּו  ָאֵמן 

ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים‘“.
ֶׁשַאף  ַהֵּכִלים‘,  ַלִניָאדֹו ’ַּבַעל  ְׁשמּוֵאל  ְוִחֵּדד ַרִּבי  הֹוִסיף 
ִנְקָרא  ִּבְלַבד  ’ָאֵמן‘  ֲעִנַּית  ְזכּות  ֶאָּלא  ְּבָידֹו  ֶׁשֵאין  ִמי 
’ַצִּדיק‘, ּוְלָכ ָנַקט ַהָּכתּוב ְלׁשֹון: ”גֹוי ַצִּדיק“; ”ֶׁשֲאִפּלּו 
הּוא ְּכגֹוי ְלָכל ְּדָבָריו, ְוֵאין לֹו ְזכּות ֶאָּלא ֶׁשהּוא ַצִּדיק 
ַּבָּדָבר ַהֶּזה ְלַבד ֶׁשאֹוֵמר ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחֹו, ַּדי ֶׁשִּיְפְּתחּו לֹו 

ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן“ (ְרֵאה ַׁשָּבת קיט ב).
’ַּכד ַהֶּקַמח‘ ֵעֶר ֱאמּוָנה; ׁשּו“ת ָהְרָמ“ע ִמָּפאנֹו קט; ’ְּכִלי ָּפז‘ ְיַׁשְעָיה כו ב

צ“א  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֵהם  ’ִאיׁש ַצִּדיק‘,  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי 
ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ֶׁשַהַּמְקִּפיד  ְלִפי  ’ָאֵמן‘,  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה 

ִנְקָרא ’ַצִּדיק‘ (ְּכִדְבֵרי ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ְּב‘ַכד ַהֶּקַמח‘ ֵעֶר ֱאמּוָנה).
ָהֱאִקים  ”ֶאת  ַהָּכתּוב:   ֶהְמֵׁש ֶאת  ַאף  ִלְדרֹׁש  ִנָּתן   ָּכ
ִהְתַהֶּל נַֹח“ – ’ָהֱא-ִהים‘ ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ָאֵמן‘, ְלַלֶּמְד ִּכי 
ַמֲחַׁשְבּתֹו ֶׁשל נַֹח ַהַּצִּדיק ָהְיָתה ְנתּוָנה ָּתִמיד ַעל ֲעִנַּית 
ָאֵמן, ְּכֵדי ֶׁשִּיְצּבֹר ִמיֵדי יֹום ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ַעל ְּבָרכֹות.
ְנִׂשיא ’ְּבֵני ֱאמּוִנים‘ ַרִּבי ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין

ת ֹנַח ָרׁשַ 302ּפָ תש"פ

ֲעִנַּית  ֶׁשל  ַהִּמָּדה ַהּזֹאת  ַּבְחֵיי: ”ִּבְׁשִביל  ַרֵּבנּו   ָּכַתב 
ב):  כו  (ְיַׁשְעָיה  ֶׁשֶּנֱאָמר  ַצִּדיִקים,  ִיְׂשָרֵאל  ִנְקְראּו  ָאֵמן 

’ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים‘“.
(’ַּכד ַהֶּקַמח‘ ֵעֶר ֱאמּוָנה) 

"ְוַעֵּמ ֻּכָּלם ַצִּדיִקים"
ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר: ְּבקֹול, ְּבַכָּוָנה, ְּבַחְברּוָתא.
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ְּתׁשּוָבה  ְלַבֲעֵלי  ֵמַהִּמְדָרִׁשּיֹות  ַאַחת  ֶאל 
ָחזּות  ַּבַעל  ָּבחּור  ִנְכַנס  ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ִּבירּוָׁשַלִים 
ִחּלֹוִנית ַלֲחלּוִטין. ָהַרב ָאַחז ְּבאֹוָתּה ֵעת ְּבִעּצּומֹו 
ֶׁשל ִׁשעּור ְּגָמָרא, ִּבְתִחָּלָתּה ֶׁשל ַמֶּסֶכת ְמִגָּלה. 
ְּגדֹולֹות,  ְּבֵעיַנִים  ְסִביבֹו  ִהִּביט  ב,  ִהְתַיּׁשֵ ַהָּבחּור 
ַהֵּפרּוׁש  ”ָמה  ְׁשֵאלֹות;  ְּבִסְדַרת  ָּפַצח  ּוִמָּיד 

ְמִגָּלה?“ ָׁשַאל. ”ְמִגָּלה ִהיא ְקָלף“, ֵהִׁשיב ָהַרב.
ִהְסִּביר:  ְוָהַרב  ַהָּבחּור,  ִהְתַעְנֵין  ְקָלף?“  ”ּוַמהּו 
”ְקָלף הּוא עֹור ֶׁשל ְּבֵהָמה ֶׁשֻעַּבד ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו 
ִלְכּתֹב ָעָליו“. ”ְוֵכיַצד ַהְּקָלף ָקׁשּור ְלָכאן?“ א 
ִסּפּור  ֶאת  ּכֹוְתִבים  ַהְּקָלף  ”ַעל  ַהָּבחּור,  ִוֵּתר 
ִנְכְּתָבה  אֹודֹוָתיו  ֶׁשַעל  ּפּוִרים  ֵנס  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות 

ַמֶּסֶכת זֹו“, ֵהִׁשיב ָהַרב ְּבַסְבָלנּות.
ָּכ, ְּבֶמֶׁש ָּכל ַהִׁשּעּור א ָחַדל ַהָּבחּור ִמִּלְׁשאֹל 
ּוְלִהְתַעְנֵין. הּוא א ָיַדע ְּכלּום, ַא ַּתֲאָותֹו ְלֶיַדע 
ֶׁשִהְסַּתֵּים  ְלַאַחר  ׂשַֹבע.  ָיְדָעה  א  ְוַלֲהָבָנה 
ִּבְמקֹומֹו  ִנְׁשַאר  ִלְראֹותֹו  ָהַרב  ֻהְפַּתע  ַהִׁשּעּור 
ִּכְסִתיָרה  ִנְרֶאה  ָהָיה  ַהָּדָבר  ַהִּנְלָמד.  ַעל  ְוחֹוֵזר 
ִּכי  ֵהִבין  ְוָהַרב  ַהִחּלֹוִנית,  ְלָחזּותֹו  ֻמְחֶלֶטת 
ִסּפּור ְמַעְנֵין עֹוֵמד ֵמֲאחֹוֵרי ַהְּדָבִרים. הּוא ִקּוָה 
ֶׁשְּבֶהְמֵׁש ָיִבין זֹאת, ּוֵביְנַתִים ִהְמִּתין ְּבַסְבָלנּות.
ְלַהִּגיַע  ַהָּבחּור   ִהְמִׁשי ִמֵּכן  ֶׁשְּלַאַחר  ַּבָּיִמים 
הּוא  ְליֹום  ֶׁשִּמּיֹום   ּתֹו ַלִׁשּעּור,  ְּבַהְתָמָדה 
ְׁשַעת  ֶאת  ּוְמַאֵחר  ַהָּגָעתֹו  ְׁשַעת  ֶאת  ַמְקִּדים 
ַהִּנְלָמד  ַעל  חֹוֵזר  הּוא  ָּפנּוי  ֶרַגע  ּוְבָכל  ְיִציָאתֹו, 
ֶאת  ַאט  ַאט  יל  ִהּׁשִ הּוא  ְּבַבד  ַּבד  ַרב.  ְּבֵחֶׁשק 
ָחזּותֹו ַהִחּלֹוִנית ְוָלַבׁש ָחזּות ֲחֵרִדית, ְוָׁשבּועֹות 
ִמְסָּפר ְלַאַחר ִמֵּכן ְּכָבר ָהָיה ִנְרֶאה ְּכֵבן ְיִׁשיָבה. 
ַעל  ְּבִמְכָנָסיו,  ְּתחּוָבה  ָהְיָתה  ַהְּלָבָנה  ֻחְלָצתֹו 
רֹאׁשֹו ְּכָבר ָחַבׁש ִּכָּפה ְׁשחָֹרה, ְוַעל ְצָדָעיו ֵהֵחּלּו 

ִלְצמַֹח ֵּפאֹות ְקַטּנֹות.
ֶׁשל  ְּבֵביתֹו  ַהֶּטֶלפֹון  ִצְלֵצל  ָוֵחִצי  חֶֹדׁש  ַּכֲעבֹר 
ָהַרב, ּוֵמֵעֶבר ַלַּקו ִהְזִמין אֹותֹו ַהָּבחּור ִלְסֻעַּדת 
ִמְצָוה ֶׁשהּוא ִמְתַעֵּתד ַלֲערֹ ְּבֵבית הֹוָריו, ִלְכבֹוד 
ִסּיּום ַמֶּסֶכת... ְמִגָּלה. א ֵיָאֵמן, ַא ִלְפֵני חֶֹדׁש 
ָוֵחִצי הּוא א ָיַדע צּוַרת אֹות, ְוָכֵעת הּוא ְּכָבר 

ְמַסֵּים ֶאת ַהַּמֶּסֶכת.
’ַּכָּמה ָּגדֹול הּוא ּכַֹח ָהָרצֹון‘, ִהְרֵהר ָהַרב ְלַעְצמֹו 

ר ְּבִׂשְמָחה ֶאת ַהָּגָעתֹו. ְוִאּׁשֵ
ַּבְּזַמן ַהְּמיָֹעד הֹוִפיַע ָהַרב ְּבֵבית ַהָּבחּור ְוָׂשַמח 
ִלְראֹות ִּכי ִצּבּור ָּגדֹול ְלַמַּדי ִמַּבחּוֵרי ַהִּמְדָרִׁשָּיה 
ּוִמּתֹוָׁשֵבי ָהֵאזֹור ִמֵּלא ֶאת ַהֶחֶדר. ַאֲחָריו ִנְכַנס 
ְלַמַּדי,  ְמֻנָּכר  ָּפָניו  ּוַמַּבע  ָּגלּוי  רֹאׁשֹו  ָהַאָּבא, 

ְלָחן. ב ַאף הּוא ְלַצד ַהּׁשֻ ְוִהְתַיּׁשֵ
ֵהֵחל  ַּבֲחִליָפה,  ְוָלבּוׁש  ִמְגַּבַעת  ָחבּוׁש  ַהָּבחּור, 
ַהַּמֶּסֶכת,  ֶאת  ַהְּמַסְּימֹות  ַהּשּׁורֹות  ֶאת  ִלְקרֹא 
ַהְּנהּוגֹות  ַהַּבָּקׁשֹות  ֶאת  ָאַמר  ִמֵּכן  ְלַאַחר 
ְלאֹוְמָרן ְּבִסּיּום ַמֶּסֶכת, ּוְלַאַחר ֲאִמיַרת ַהַּקִּדיׁש 
ְּכַאְרָּבִעים  ֶׁשִּנְמְׁשָכה  ִּבְדָרָׁשה  ָּפַתח  ַּכָּנהּוג, 

ַּדּקֹות ְּתִמימֹות.
ָּפחֹות  ֶׁשִּלְפֵני  ָּבחּור  ִמֵּנס.  ָּפחֹות  א  ֶזה  ָהָיה 
ֶׁשל  ֵמעֹוָלָמּה  ּוְמֻנָּתק  ָרחֹוק  ָהָיה  ֵמָחְדַׁשִים 
ִצּבּור  ִּבְדָרָׁשתֹו  ְלַרֵּתק  ַמְצִליַח  ְוָכֵעת  ּתֹוָרה, 
ַּתְלִמיֵדי  ּוֵביֵניֶהם  ּתֹוָרה,  לֹוְמֵדי  ֶׁשל  ָּגדֹול 

ֲחָכִמים ֶׁשל ַמָּמׁש. 
ְלַאַחר ֶׁשִּסֵּים ַהָּבחּור ֶאת ְּדָבָריו ִּכֵּבד ֶאת ּדֹודֹו, 

ֲאִחי ָאִביו, ָלֵׂשאת ְּדָבִרים.
ַהּדֹוד ָּפַתח ִּבְדָבָריו:

אּו ְּבִגיל ְמֻבָּגר,  ”הֹוַרי ָהיּו ִנּצֹוֵלי ׁשֹוָאה ֲאֶׁשר ִנּׂשְ
ְונֹוְלדּו ָלֶהם ְׁשֵני ָּבִנים: ִּבְנָיִמין ָאִחי ַהּיֹוֵׁשב ָּכאן, 

ְוָאֹנִכי. 
ִּבְנָיִמין ָהָיה ֶיֶלד ְמֻיָחד ְּבִמינֹו, ֵמֵראִׁשית ְׁשנֹוָתיו 
ַּבֵחיֶדר ּוַבֶהְמֵׁש ַּגם ַּבְּיִׁשיָבה ַהְּקַטָּנה ּוְבֵראִׁשית 
ְׁשנֹוָתיו ַּבְּיִׁשיָבה ַהְּגדֹוָלה, ָהָיה ַּגֲאָוָתם ֶׁשל הֹוַרי. 
הּוא ִהְצִליַח ְּבִלּמּוָדיו ְּבאֶֹפן ְמֻיָחד ְוִהְרָוה אֹוָתם 

ַנַחת.

ִהְתַרֵחׁש  ַהְּגדֹוָלה  ַּבְּיִׁשיָבה  ב‘  ִׁשעּור  ְּבֶאְמַצע 
ַהִּמְפֶנה, ְּבַהְפָּתָעה ֻמְחֶלֶטת. 

ְלהֹוַרי  ִּבְנָיִמין  ר  ִהְתַקּׁשֵ ְוקֹוֵדר  ָחְרִּפי  ְּבבֶֹקר 
ְוהֹוִדיַע ָלֶהם ִּביבֶֹׁשת: ’ָעַזְבִּתי ֶאת ֶּדֶר ַהּתֹוָרה, 
ְויֹוֵצא  ַהַּבִית  ֶאת  ְוַגם  ַהְּיִׁשיָבה  ֶאת  עֹוֵזב  ֲאִני 

ְלֶדֶר ֲחָדָׁשה‘.
ִנָּסה  ַההֹוָדָעה,  ְלִמְׁשַמע  ְּבֶהֶלם  ֶׁשִּנְתַקף  ַאָּבא 
ִּבְתִחָּלה ְלַדֵּבר ַעל ִלּבֹו, אּוָלם ַהְּדָבִרים ֶׁשָּיְצאּו 
ֶאת  ָאַטם  ִּבְנָיִמין  ַהֵּלב.  ֶאת  ָחְדרּו  א  ֵמַהֵּלב 

ָאְזָניו, ּוַבֶהְמֵׁש ַאף ִנֵּתק ָּכל ֶקֶׁשר ִעם הֹוַרי.
ָחְׁשָבה  א  ִאִּמי  אּוָלם  ֶקֶׁשר,  ָּכל  ִנֵּתק  ִּבְנָיִמין 
ְלֶרַגע ְלַוֵּתר ָעָליו; ְּבֶמֶׁש ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים, 
ְלַאַחר  ַׁשָּבת  ֶעֶרב  ְּבָכל  ִלְפִטיָרָתּה,  ְוַעד  ֵמָאז 
ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות, ָהְיָתה ִמְתַּפֶּלֶלת ָעָליו ִּבְדָמעֹות 
ֶׁשַּיֲחזֹר  ְּתִמימֹות,  ַּדּקֹות  ַאְרָּבִעים   ֶמֶׁש ָׁשִליׁש 
ָעִרים ִנְנֲעלּו  ִּבְתׁשּוָבה. אּוָלם ִנְדֶמה ָהָיה ִּכי ַהּׁשְ
ִלְראֹות  ִמְּבִלי  ָהעֹוָלם  ִמן  ִנְפְטָרה  ִהיא  ַּבֲעָדּה. 

ָׂשָכר ִלְפֻעָּלָתּה.
ֶאת  ְלַהְרִּגיַע  ִנָּסה  ָהִראׁשֹונֹות  ִנים  ֶׁשַּבּׁשָ ַאָּבא, 
ַהּנֹוָתר,  ִּבְבָנּה  ְלִהְתַנֵחם  אֹוָתּה  ּוְלעֹוֵדד  ִאָּמא 
ְּבִמְנָהג   ְלַהְמִׁשי ְּפִטיָרָתּה  ְלַאַחר  ְּכַצּוָָאה  ָרָאה 
ִאָּמא  ִמְּפִטיַרת  ִנים  ַהּׁשָ ָוֵחִצי  ְּבֶׁשַבע   ,ְוָכ ֶזה. 
ֶעֶרב  ּוְבָכל  ְּבִמְנָהָגּה,   ִהְמִׁשי ִלְפִטיָרתֹו,  ְוַעד 
הּוא  ַאף  ָהָיה  ַהֵּנרֹות  ַהְדָלַקת  ְלַאַחר  ַׁשָּבת 

ִמְתַּפֵּלל ַעל ִּבְנָיִמין ֶׁשַּיֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה.
ְלַאַחר ֶׁשַאָּבא ִנְפַטר, ֶהְחַלְטִּתי ְלַקֵּבל ַעל ַעְצִמי 
ֶאת ָהַאֲחָריּות ַעל ַה‘ַּצּוָָאה‘, ּוְלַהְמִׁשי ְּבִמְנָהָגם 
ְלִהְתַּפֵּלל  נֹוֵהג  ֲאִני  ַעָּתה  ְוַעד  ּוֵמָאז  הֹוַרי.  ֶׁשל 
י, ְּבֵעת ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות, א ָּפחֹות  ְּבָכל יֹום ִׁשּׁשִ
ֵמַאְרָּבִעים ַּדּקֹות, ַעל ָאִחי ִּבְנָיִמין ֶׁשַּיֲחזֹר ְלֵחיק 

ַהַּיֲהדּות.
ְוִנְרֶאה  ְּתִפּלֹות,  ֶׁשל  ָׁשִנים  לֹוִׁשים  ִמּׁשְ ְלַמְעָלה 
ִּבְנָיִמין  ִעם  ַהֶּקֶׁשר  ּתֹוָצָאה.  ָּכל  ֶׁשֵאין  ִלי  ָהָיה 

ָהָיה ְמֻנָּתק ַלֲחלּוִטין, ַעד ְלֶאְתמֹול...“
מּוָצפֹות  ְּכֶׁשֵעיָניו  ַהּדֹוד   ִהְמִׁשי ”ֶאְתמֹול“, 
ַמְפִּתיָעה;  ֶטֶלפֹון  ִׂשיַחת  ”ִקַּבְלִּתי  ִּבְדָמעֹות, 
אֹוִפיר, ְּבנֹו ֶׁשל ִּבְנָיִמין עֹוֵר ִסּיּום ַמֶּסֶכת. ַעָּתה 
ַאְרָּבִעים   ְּבֶמֶׁש ְּדָרָׁשה  נֹוֵׂשא  אֹותֹו  ָׁשַמְעִּתי 
ּוִמְדָרִׁשים  ְּגָמרֹות  ְמַצֵּטט  ֶׁשהּוא   ּתֹו ַּדּקֹות, 

ְּכָבִקי ְוָרִגיל.
ֵאין  ָמֵלא:  ְּבֶפה  ְלַהְצִהיר  ָיכֹול  ֲאִני  ַעְכָׁשו 
ֶׁשַהְּתִפָּלה  ִנְרֶאה  ִאם  ַּגם  ֵריָקם!  ָבה  ֶׁשּׁשָ ְּתִפָּלה 
ָאסּור  ְּפִרי.  א  ִּתּׂשָ ְוִהיא  ְזַמן  ָיבֹא  ּפֹוֶעֶלת,  ֵאיָנּה 

ְלִהְתָיֵאׁש אֹו ַלֲחדֹל...“
יֹוֵתר ִמָּכ א ָהָיה ַהּדֹוד ְמֻסָּגל לֹוַמר ָּדָבר. ַאף 
ְּדָבָריו  ְלִמְׁשַמע  ְּדָמעֹות  ִהִּזילּו  ֻּכָּלם  ַהּשֹׁוְמִעים 
ַהְּמַרְּגִׁשים. ְוַגם ִּבְנָיִמין... ְּדָמעֹות ֲחצּופֹות ֵהֵחּלּו 
ְלֵהָראֹות ְּבָזִוית ֵעיָניו, ְּדָמעֹות ְטהֹורֹות, ְּדָמעֹות 

ֶׁשל ְּתׁשּוָבה.
ֲחֻתָּנתֹו  ִהְתַקְּיָמה  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ִמְסָּפר  ֳחָדִׁשים 
ָׁשַמִים.  ְוִיְרַאת  ְּכֵׁשָרה  ַנֲעָרה  ִעם  אֹוִפיר  ֶׁשל 
ַּבֲחֻתָּנה  ֻּכָּלם  ְלֵעיֵני  ִנְרָאה  ַמְפִעים  ַמֲחֶזה 
ַיְחָּדו,  רֹוְקִדים  ְמֻחָּבִקים,  ּוְבנֹו  ָאב  ַהְּמַרֶּגֶׁשת; 
ַהֵּבן ָלבּוׁש ְּכֵבן ּתֹוָרה ְלָכל ָּדָבר, ְוַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל 
ְׁשחָֹרה.  ִּכָּפה  ּוְקבּוָעה,  ַיִּציָבה  ִמְתנֹוֶסֶסת,  ָאִביו 

ֵּכן, הּוא ָׁשב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה.
ְלעֹוָלם  ֻמְפָלא;   – ֶזה  ִמִּסּפּור  ֶׁשִּנְלָמד  ַהֶּלַקח 
ָּכל  ֶׁשָּכלּו  ְּכֶׁשִּנְרֶאה  ַּגם  ִמְּתִפָּלה,  ְלִהְתָיֵאׁש  ֵאין 
ַהְתָמָדה,  ִנְדֶרֶׁשת  ִמְּלַבֵּקׁש.  ַלֲחדֹל  ֵאין  ַהִּקִּצים 
אּוָלם  ַסְבָלנּות,  ֶׁשל  ַרָּבה  ִמָּדה  ְוַגם  ְמִסירּות 

ְלַבּסֹוף ַהְּיׁשּוָעה ּבֹא ָּתבֹא.
ָּפֲעלּו  ְּתִפּלֹות  ֶׁשל  ָׁשָנה  ְׁשלֹוִׁשים  ֵכן,  ִּכי  ִהֵּנה 
ְלכּור  אֹוֵבד  ֵּבן  ְוֶהֱחִזירּו  ְּפֻעָּלָתן  ֶאת  ְלַבּסֹוף 

ַמְחַצְבּתֹו.
’ּדֹוֵרׁש טֹוב‘ ֻסּכֹות עמ‘ תרסו

ִסְדַרת  ֵעֶקב  ֲאֻרָּכה  ַהְפָסָקה  ְלַאַחר 
ְּבִעְנַין  זֹו  ְּבִמְסֶּגֶרת  ֶׁשִּנְכְּתבּו  ַהַּמֲאָמִרים 
ְלִסְדַרת  ָׁשִבים  ִהְננּו  ַהּבֶֹקר,  ַהְׁשָּכַמת 
ַהַּמֲאָמִרים ַעל אֹודֹות ֵּבאּור ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, 
ּוַמְמִׁשיִכים ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ִהְפַסְקנּו, ְּבִבְרַּכת 

’ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב‘.
ִּבְרַּכת ’ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב‘, ָהַאֲחרֹוָנה ֵמַאְרַּבע 
ִּבְרכֹות ַהָּמזֹון, ְוַהְּיִחיָדה ִמֵּביֵניֶהן ֶׁשִחּיּוָבן 
ַחְכֵמי  ִּביֵדי  ִנְתְקָנה  ִמְּדאֹוָרְיָתא,  ֵאינֹו 
ַהֻחְרָּבן,  ְלַאַחר  ְּבַיְבֶנה  ֶׁשָּיְׁשבּו  ִיְׂשָרֵאל 
ִעם  ֶׁשֵאַרע  ַהֻּמְפָלא  ַהֵּנס  ַעל  ְּכהֹוָדָאה 

ְקדֹוֵׁשי ֵּביָתר. 
ִיְׂשָרֵאל  ָמְרדּו  ֵקיָסר  ַאְּדִרָיּנּוס  ִּביֵמי 
ְּבַמְלכּות רֹוִמי ְּבָראׁשּות ַּבר ּכֹוְכָבא. ָראֵׁשי 
ַהּמֹוְרִדים ָיְׁשבּו ָּבִעיר ֵּביָתר, ֶׁשָהְיָתה ִעיר 
ֶאת  ָהרֹוָמִאים  ְּכֶשִּׁדְּכאּו  ְמאֹד.  ְּגדֹוָלה 
ָנְתנּו  א  ָהִעיר,  ּתֹוָׁשֵבי  ֶאת  ְוָהְרגּו  ַהֶּמֶרד 
ִצּוּויֹו  ִּפי  ַעל  ִיְׂשָרֵאל.  ְלֶקֶבר  ַלֲהִביָאם 
ֶזה  ּגּופֹוֵתיֶהם  ֶאת  ֶהֱעִמידּו  ַאְּדִרָיּנּוס  ֶׁשל 
ְלַצד ֶזה ְּבִבָּזיֹון נֹוָרא, ְּכֵדי ֶׁשְּיַׁשְּמׁשּו ְּכָגֵדר 
ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן  לֹו.  ֶׁשָהָיה  ֶהָעצּום  ַלֶּכֶרם 
ַּגְמִליֵאל  ְוַרָּבן  ְּבַתֲעִנּיֹות,  ִהְרּבּו  ִּדינֹו  ּוֵבית 
ַעד  ֲאבֹוָתיו,  ֵמאֹוְצרֹות  ַרב  הֹון  ִׁשֵּלם  ַאף 
ְלטֹון ָהרֹוָמִאי ְרׁשּות ְלקֹוְבָרם.  ֶׁשָּנַתן ַהּׁשִ

ְלֵזֶכר זֹאת ִּתְּקנּו לֹוַמר ְּבאֶֹפן ָקבּוַע ְּבִבְרַּכת 
ַהָּמזֹון ְּבָרָכה ְמֻיֶחֶדת, ְּכֵדי ְלהֹודֹות ַלה‘ ַעל 
ִנים ֶׁשָהָיה ּגּוָפם מּוָטל  ָּכ ֶׁשְּבָכל אֹוָתן ַהּׁשָ
ְּבִבָּזיֹון א ִהְסִריחּו, ְוַעל ָּכ ֶׁשְּלַבּסֹוף ִנְּתנּו 
ִלְקבּוָרה. ְוִתְּקנּוָה ְּבָלׁשֹון ’ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב‘ 
’ְוַהֵּמִטיב‘  ִהְסִריחּו,  ֶׁשֹּלא  ַעל  ’ַהּטֹוב‘   –
ד;  ב  איכ“ר  ב;  מח  (ְּבָרכֹות  ִלְקבּוָרה  ֶׁשָּזכּו  ַעל 

’ַאּבּוִדְרַהם‘ ֵסֶדר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון). 

?‘ִמְּפֵני ָמה ִהיא ּפֹוַתַחת ְּב‘ָברּו
’ּבֹוֵנה  ְלִבְרַּכת  ְסמּוָכה  זֹו  ֶׁשְּבָרָכה  ַאף 
ְוֵאין   ,‘ְּב‘ָברּו ְלפֹוְתָחּה  ִּתְּקנּו  ְירּוָׁשַלִים‘, 
ִּדיָנּה ִּכ‘ְבָרָכה ַהְּסמּוָכה ַלֲחֶבְרָּתּה‘ ֶׁשֵאיָנּה 
ֶׁשִּנְתְקָנה  ְלִפי  זֹאת   .ְּבָברּו ּפֹוַתַחת 
ֶנֱחֶׁשֶבת  ְוֵאיָנּה  ַעְצָמּה,  ִּבְפֵני  ִּכְבָרָכה 
ִמן  ֶׁשֵהן  ֶׁשְּלָפֶניָה,  ַהְּבָרכֹות  ֶׁשל   ְּכֶהְמֵׁש
 ,‘א ִּתְּקנּו ְלַסְּיָמּה ְּב‘ָברּו ַהּתֹוָרה. ְואּוָלם
ְּבִבְרַּכת  ָהִראׁשֹונֹות  ַהְּבָרכֹות  ִּכְׁשלֹוׁש 
ֶאָּלא   ‘ְּב‘ָברּו חֹוְתִמין  ֶׁשֵאין  ְלִפי  ַהָּמזֹון, 
ְּתִפָּלה  עֹוד  ָּבֶהן  ֶׁשֵּיׁש  ֲאֻרּכֹות‘  ’ְּבָרכֹות 
ְוִאּלּו  ֶׁשִהיא,  ָּכל  ַאֶחֶרת  הֹוָסָפה  אֹו 
ְלִפי  ְקָצָרה‘,  ִּכ‘ְבָרָכה  ֶנֱחֶׁשֶבת  זֹו  ְּבָרָכה 
ַהְזָּכַרת  ֶאָּלא  ֵאיָנּה  ָּבּה  ָהֲאִריכּות  ֶׁשָּכל 
ב;  מו  (ְּבָרכֹות  ַרִּבים  ִּבְלׁשֹונֹות  ָׁשַמִים  ֵׁשם 
ֶׁשִאם  ְועֹוד,  ַהּטֹוב).  ד“ה  ב  קד  ְּפָסִחים  ּתֹוְספֹות 

ְוַהֵּמִטיב‘  ’ַהּטֹוב  ֶׁשִּבְרַּכת  ְמַתְּקִנים  ָהיּו 
זֹו  ֶׁשְּבָרָכה  ִנְרֶאה  ָהָיה   ,‘ְּב‘ָברּו ִּתְסַּתֵּים 
ֵּתי ַהְּבָרכֹות  ִהיא ְּבַדְרָּגה ְּגבֹוָהה יֹוֵתר ִמּׁשְ
ֶׁשְּלָפֶניָה ֶׁשַרק ְמַסְּימֹות ְּב‘ָברּו‘, ְוא ָרצּו 
ֲחָכִמים ֶׁשְּבָרָכה ִמְּדַרָּבָנן ֵּתָרֶאה ְמֻׁשַּבַחת 
יֹוֵתר ִמְּבָרכֹות ְּדאֹוָרְיָתא (’ְלבּוׁש‘ או“ח קפט א).

ַטַעם ְקִביָעָתּה ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון
ָקְבעּו  הֹוָדָאה,  ֻּכָּלּה  ַהָּמזֹון  ֶׁשִּבְרַּכת  ְלִפי 
ְוַהֵּמִטיב‘  ַה‘ּטֹוב  ִּבְרַּכת  ֶאת  ַאף  ֲחָכִמים 
ְקדֹוֵׁשי  ִעם  ֶׁשֵאַרע  ַהֵּנס  ַעל  מֹוִדים  ֶׁשָּבּה 
כב).  ז  ְּבָרכֹות  (רֹא“ׁש  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת  ֵּביָתר, 
’ּבֹוֵנה  ְלִבְרַּכת  ְלסֹוְמָכּה  ֶׁשָרצּו  ְועֹוד, 
 ָוֵאיָל ֵּביָתר  ֶׁשֵּמֻחְרַּבן  ְלִפי  ְירּוָׁשַלִים‘, 
ַלֲחזֹר  ֲעִתיָדה  ְוֵאיָנּה  ִיְׂשָרֵאל  ֶקֶרן  ִנְגְּדָעה 

ַמֲעַדֵּני  ע“פ  ָׁשם  (רֹא“ׁש  ְירּוָׁשַלִים  ֶׁשִּתָּבֶנה  ַעד 
יו“ט ָׁשם צ). 

עֹוד,  ֵּבֵאר  י)  ח  (ְּדָבִרים  ַהּטּוִרים‘  ְּב‘ַבַעל 
ָחִליָלה  ִלְגרֹם  ֲעלּוָלה  ֶׁשַהְּסֻעָּדה  ֶׁשְּלִפי 
ח  (ָׁשם  ַּכָּכתּוב  ֱאָקיו,  ֶאת  ִלְׁשּכַֹח  ָלָאָדם 
 ְלָבֶב ְוָרם  ְוָׂשָבְעָּת...;  ּתֹאַכל  ”ֶּפן  יד):  יב; 

ְוָׁשַכְחָּת ֶאת ה‘ ֱאקֶי“, ְלָכ ִּתְּקנּו ְּבָרָכה 
ִיְזּכֹר  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת  זֹו 
ָהָאָדם ֶאת יֹום ַהִּמיָתה, ְוָכ א ִּתְגרֹם לֹו 

ַהְּסֻעָּדה ְלַגְבהּות ֵלב.
ְּב‘בֹוֵנה  ֶׁשְּקָבעּוָה   ְלָכ נֹוָסף  ַטַעם 
ִּפי  ַעל  ַחי‘,  ִאיׁש  ַה‘ֵּבן  ֵּבֵאר  ְירּוָׁשַלִים‘ 
ַאף  ֶׁשַעל  ָׁשם)  (אכ“ר  ַּבִּמְדָרׁש  ַהּמּוָבא 
ּוְׁשַּתִים  ים  ֲחִמּׁשִ ָׂשְרָדה  ֵּביָתר  ֶׁשָהִעיר 
ְׁשַנִים ְלַאַחר ֻחְרַּבן ְירּוָׁשַלִים, ִהיא ֶנְחְרָבה 
ָׂשְמחּו  ֵּביָתר  ֶׁשַאְנֵׁשי  ִמּשּׁום  ְלַבּסֹוף, 
ְירּוָׁשַלִים  ֶׁשַאְנֵׁשי  ְירּוָׁשַלִים,  ְלִפי  ְּבֻחְרַּבן 
ֶאת  ֵמֶהם  ְוחֹוְמִסים  אֹוָתם  ְמַצֲעִרים  ָהיּו 

ְׂשדֹוֵתיֶהם, ְּכֶׁשָהיּו עֹוִלים ָלֶרֶגל. 
ַחְכֵמי  ָעְמדּו  ֵּביָתר  ֶׁשֶּנְחְרָבה  ְלַאַחר 
זֹו  ְּבָרָכה  ְוִתְּקנּו  ְלַיְבֶנה  ֶׁשָּגלּו  ְירּוָׁשַלִים 
ְּכֵדי  ְירּוָׁשַלִים‘,  ’ּבֹוֵנה  ְלִבְרַּכת   ְּבָסמּו
ָחִליָלה  ְׂשֵמִחים  ֵהם  ֶׁשַאף  יֹאְמרּו  ֶׁשֹּלא 
ָׂשְמחּו  ֵּביָתר  ֶׁשּיֹוְׁשֵבי  ְּכִפי  ֵּביָתר  ְּבֻחְרַּבן 
 ְּבָסמּו ַאְדַרָּבה,  ֶאָּלא  ְירּוָׁשַלִים,  ְּבֻחְרַּבן 
ְלֻחְרַּבן  ָרְמזּו  ְירּוָׁשַלִים  ִּבְנַין  ַעל  ַלְּתִפָּלה 
ֵּביָתר, ְוהֹודּו ַלה‘ ַעל ֶׁשֵהם ָזכּו ְּבסֹוף ָלבֹא 

ִלְקבּוָרה (’ֶּבן ְיהֹוָיָדע‘ ְּבָרכֹות מח ב).

ַהַּטַעם ֶׁשִּתְּקנּו ְלָבֵר ַּדְוָקא ַעל ֵנס ֶזה
ַהְּצַל“ח (ְּבָרכֹות ָׁשם) ְמָבֵאר ֶׁשְּלֵׁשם ָּכ ִּתְּקנּו 
ֶזה,  ֵנס  ַעל  ַּדְוָקא  ְוַהֵּמִטיב‘  ’ַהּטֹוב   ְלָבֵר
ֶׁשִּנְּתנּו  ֶׁשָהֻעְבָּדה  ַלֲחׁשֹב  ִנְטֶעה  ְלַבל 
ָּגדֹול  ֵנס  ֵאיָנּה  ִלְקבּוָרה  ֵּביָתר  ְקדֹוֵׁשי 
ִהְסִריחּו  א  סֹוף  ָּכל  סֹוף  ֶׁשֲהֵרי   ,ָּכ ָּכל 
ִהיא  ֶׁשַהְּקבּוָרה  ִמּשּׁום  ִנְקְּברּו.  ֶׁשֹּלא  ַאף 
צֶֹר ַהֶּנֶפׁש, ְוַאף ֶׁשַהּגּוף ַקָּים, ֵיׁש ַמֲעָלה 
ֶׁשֹּלא  ְזַמן  ֶׁשָּכל  ֶׁשִּנְקְּברּו.   ְּבָכ ֲעצּוָמה 
ָהרּוַח  ָּתׁשּוב  א  ָהָאֶרץ  ֶאל  ֶהָעָפר  ָיׁשּוב 
ֶאל ָהֱאִקים (ְרֵאה קֶֹהֶלת יב ז), ּוְלִפיָכ ִּתְּקנּו 

”ַהֵּמִטיב“ ַעל ֶׁשִּנְּתנּו ִלְקבּוָרה. 
ֵמִאיר  ַרִּבי  ָאַמר  ַלְּדָבִרים  ִנְפָלא  ֵּבאּור 

ִׂשְמָחה ַהּכֵֹהן ִמְּדִויְנְסק:
ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִנְתְקָנה ֻּכָּלּה ְּכֵדי ְלהֹודֹות ַלה‘ 
ִּבְנַין  ֶאת  ֶׁשִּלּוְָתה  ַהְּפָרִטית  ַהַהְׁשָּגָחה  ַעל 
ַּכֲאֶׁשר  ַּבִּמְדָּבר,  ֵמֱהיֹוֵתנּו  ֵהֵחל  ֻאָּמֵתנּו, 
ַמִים,  ָזן אֹוָתנּו ה‘ ְּבַרֲחָמיו ַּבָּמן ֶׁשָּיַרד ִמּׁשָ
ּוַבֶהְמֵׁש ִּבְכִניָסֵתנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּוְבִבְנַין 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשּבֹו ִנְּכָרה ְּבֵברּור ַהְׁשָּגַחת 
ה‘ ַעל ַעּמֹו. ְלַאַחר ֶׁשֶּנְחְרָבה ְירּוָׁשַלִים ִנָּתן 
ה‘  ֵהִסיר  ִּכי  ְוִלְסּבֹר  ִלְטעֹות  ָחִליָלה  ָהָיה 
ֵּביָתר  ֲהרּוֵגי  ֵנס  ְואּוָלם  ֵמִאָּתנּו,  ַהְׁשָּגָחתֹו 
ְּכֶׁשַעם  ַהֻחְרָּבן,  ֶׁשל  ְּבִׂשיאֹו  ֶׁשִהְתַרֵחׁש 
ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְּבֵׁשֶפל ַהַּמְדֵרָגה, ֶהְרָאה ַלּכֹל 
ֵמִאָּתנּו  ָסָרה  א   ִיְתָּבַר ַהְׁשָּגָחתֹו  ִּכי 
ְּבִמַּדת  ְלַיְּסֵרנּו   ְּכֶׁשֻהְצַר ְוַאף  ָלֶרַגע. 
ְּכֶׂשה  ִהְננּו  ְוַעָּתה  ִמַּנֲחָלתֹו,  ְוגַֹרְׁשנּו  ַהִּדין 
ַאַחת ֵּבין ִׁשְבִעים ְזֵאִבים, ְלאֶֹר ָּכל ְׁשנֹות 
ָּתִמיד  ָאנּו,  ְלָיֵמינּו  ַעד  ַהָּקָׁשה  ַהָּגלּות 
הּוא ַמְׁשִּגיַח ָעֵלינּו ְּבַרֲחָמיו. ְלִפיָכ ִּתְּקנּו 
ֲחָכִמים ְּבָרָכה ְמֻיֶחֶדת ַעל ֵנס ֶזה, ְוִשְּׁבצּוָה 
 ֶמֶׁש’) ַההֹוָדָאה  ְלַהְׁשָלַמת  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת 

ָחְכָמה‘ ְּדָבִרים ח י).

ל  ט ַעל ַמֲעָלָתּה ׁשֶ ַמּבָ
ְדָרׁש ית ַהּמִ ַמת ּבֵ ּכָ ’ַהׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ

ְׁשלֹוִׁשים ָׁשִנים ֶׁשל ְּתִפּלֹות

ע טטּתַ מַמּבָ
’ַהשׁשְ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ׁשלֹוׁשים ָׁש

פפּפּו סִסִ ם
ִטיב' (א) זֹון – 'ַהּטֹוב ְוַהּמֵ 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


