
ת ֶלְך ְלָך ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַאְבָרָהם ָיַׁשב ִּבְמקֹום ְּתִפָּלה
ֻכָּלּה  ִּכי  ַהַּיְרֵּדן  ִּכַּכר  ָּכל  ֶאת  ַוַּיְרא  ֵעיָניו  ֶאת  לֹוט  א  ”ַוִּיּׂשָ

ַמְׁשֶקה... ְּכַגן ה‘ ְּכֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבֲֹאָכה צַֹער“ (יג י)
ֵּבֵאר ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘:

ְּכֶאֶרץ  ה‘  ”ְּכַגן  ָהְיָתה:  ֲאֶׁשר  ִּבְסדֹום  ָלֶׁשֶבת  ָּבַחר  לֹוט 
ַהִּמְצִרים  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   ֶׁשֵּבֵר ְּכִפי   – ִמְצַרִים“ 
ִּבְנַהר ַהִּנילּוס ֶׁשָהָיה עֹוֶלה ֵמֵאָליו ּוַמְׁשֶקה ֶאת ְׂשדֹוֵתיֶהם 
ְלִפי ֶׁשֹּלא ָחַפץ ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ְלָפָניו ַעל ַהְּגָׁשִמים, ָּכ ֵּבֵר ֶאת 
ַאְדַמת ְסדֹום, ְלִפי ֶׁשֹּלא ָרָצה ִּבְתִפָּלָתם. ַא ַאְבָרָהם ָאִבינּו 
יג  (ְלַהָּלן  ְּבֶחְברֹון“  ֲאֶׁשר  ַמְמֵרא  ”ְּבֵאֵני  ַּדְוָקא:  ָלֶׁשֶבת  ָּבַחר 
יח), ֲאֶׁשר ָהְיָתה ַאְדַמת ְטָרִׁשים (ְּכֻתּבֹות קיב א), ְּכֵדי ֶׁשָּתִמיד 

ִיְצָטֵר ִלְהיֹות ָּבּה ָּדבּוק ַּבה‘ ִּבְתִפָּלה ַעל ַהְּגָׁשִמים. 
’ֲחַתם סֹוֵפר‘ 

ְּתִפָּלה ַעל ְמִציָאה ְּכֵׁשָרה
”ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ֶמֶל ְסדֹם ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל ה‘...; ְוִאם ֶאַּקח 

ִמָּכל ֲאֶׁשר ָל“ (יד כב-כג)
ֶאת ֵּתבֹות: ”ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל ה‘“ ִּתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס: ”ֲאֵריִמית 
ַאְבָרָהם  ִהְתַּפֵּלל  ָמה  ַעל  ה‘“;  ֳקָדם  [ִּבְתִפָּלה]  ְּבִצלוֹ   ָיִדי 

ָאִבינּו? 
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַאְבָרָהם ְצִבי ִּגיְנְצֶלר הי“ד ִמַּדָּיֵני הּוְמָנא:

 (ְּתִהִּלים לב ו): ”ַעל זֹאת ִיְתַּפֵּלל ָּכל ָחִסיד ֵאֶלי ֶאת ַהָּפסּוק 
ְלֵעת ְמצֹא ַרק ְלֵׁשֶטף ַמיִם ַרִּבים ֵאָליו א ַיִּגיעּו“, ֵּפֵרׁש ַרִּבי 
ִיְצָחק  ַרִּבי  ָאִביו  ְּבֵׁשם  ֲחָכִמים‘  ’ְסִמיַכת  ַּבַעל  ַּכ“ץ  ַנְפָּתִלי 
ַהּכֵֹהן, ַעל ִּפי ַהִּדין ַהְּמבָֹאר ַּבְּגָמָרא (ב“מ כא ב) ֶׁשַהּמֹוֵצא ֵחֶפץ 
ְּגדֹוָתיו  ַעל  ֶׁשָעָלה  ָנָהר  ְּבֶאְמָצעּות  ֲחֵברֹו  ֵדה  ִמּׂשְ ֶׁשִּנְׁשַטף 
ּבֹו  ֵיׁש  ִאם  ַאף  ְלַהְחִזירֹו  ַחָּיב  ֵאינֹו  ָנָהר“],  ֶׁשל  [”ְׁשלּוִליתֹו 
טֹוב  ָמקֹום  ”ִמָּכל  ז):  רנט  (חו“מ  ָהַרמָּ“א  ָּפַסק  ְואּוָלם  ִסיָמן. 
ְוָיָׁשר ְלַהֲחִזיר“. ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאָמר: ”ַעל זֹאת ִיְתַּפֵּלל ָּכל ָחִסיד“ 
 א ִטְרדֹות ַּפְרָנָסה, ”ֵאֶליַהְּמַבֵּקׁש ָלֶׁשֶבת ַעל ַהּתֹוָרה ְּב –
ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי  ְּכֵׁשָרה  ְמִציָאה  ְלָפָניו  ה‘  ֶׁשְּיַזֵּמן   – ְמצֹא“  ְלֵעת 
ְלִהְתַּפְרֵנס ִמֶּמָּנה. ”ַרק ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים ֵאָליו א ַיִּגיעּו“ 
ֵדה ֲחֵברֹו, ֶׁשֲהא ְלִפי  ַטף ַהָּנָהר ִמּׂשְ – ַא א ְמִציָאה ֶׁשּׁשָ

ֶׁש‘ָחִסיד‘ הּוא, ִיְהֶיה ָעָליו ְלַהֲחִזיָרּה ’ִלְפִנים ִמּשּׁוַרת ַהִּדין‘.
”ֵמעֹוִדי  ְסדֹום:   ְלֶמֶל ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ָאַמר  ְלִעְנָיֵננוּ, 
ְמִציָאה  ְלָיַדי  ַּתִּגיַע  ֶׁשֹּלא  ֶהָחִסיד  ִּכְתִפַּלת  ִמְתַּפֵּלל  ָהִייִתי 
ָּכזֹו  ּוְכֶׁשִהִּגיָעה  ַהִּדין,  ִמּשּׁוַרת  ִלְפִנים  ְלַהֲחִזיָרּה   ֶׁשֶאְצָטֵר
א  ָנָהר‘,  ֶׁשל  ִּכ‘ְׁשלּוִליתוֹ  ֶׁשִּדיָנּה  ְסדֹום  ְּבִמְלֶחֶמת  ְלָיַדי 

ֵאָהֶנה ִמֶּמָּנה ְּכָלל“.
ה ּוְבָרָכה‘ [לר“נ ַּכ“ץ] ְּבָרכֹות ח א; ’ַיֵּצב ַאְבָרָהם‘  ’ְקֻדּׁשָ

קֹוֵבַע ָמקֹום – ְמַׁשֶּנה ַמָּזל
ּוְספֹר  ַמְיָמה  ַהּׁשָ ָנא  ַהֶּבט  ַוּיֹאֶמר  ַהחּוָצה  אֹתֹו  ”ַוּיֹוֵצא 
 “ַהּכֹוָכִבים ִאם ּתּוַכל ִלְסּפֹר אָֹתם ַוּיֹאֶמר לֹו ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶע

(טו ה)

 ֶׁשָרִאיָת ַּבַּמָּזלֹות ֶׁשֵאיְנ ָאַמר לֹו: ’ֵצא ֵמִאְצַטְגִנינּות ֶׁשְּל”
ָעִתיד ְלַהֲעִמיד ֵּבן‘“ (ַרִׁש“י).

ָּדַרׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ַהֵּלִוי קֹוְּפְׁשֵטיין ַרָּבּה ֶׁשל ֶנֶמְנִצין:
ַאף ִּכי ָקְבעּו ֲחָכִמים (מו“ק כח א): ”ַחֵּיי, ְּבֵני ּוְמזֹוֵני... ְּבַמְזָּלא 
ַמָּזלֹו  ֶאת  ְלַׁשּנֹות  ָיכֹול  ִּבְתִפָּלה  ַהִּמְתַעֵּקׁש  ִמְּלָתא“,  ַּתְלָיא 
ְלטֹוָבה. ְּכִפי ֶׁשָּכאן ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַאְבָרָהם ֶׁשֹּלא 

ב ָּבֻעְבָּדה ֶׁשְּלִפי ַמָּזלֹו ֵאינֹו ָיכֹול ְלהֹוִליד. ִיְתַחּׁשֵ
ָמקֹום  ַהּקֹוֵבַע  ”ָּכל  ב):  ו  (ְּבָרכֹות  ְּבאֹוְמָרם  ֲחָכִמים  ִכּּוְנּו   ְלָכ
ִלְתִפָּלתֹו – ֱאֵקי ַאְבָרָהם ְּבֶעְזרֹו“; ַהַּמֲאִמין ְּבִׁשְלטֹון ַהַּמָּזל, 
ְמַנֶּסה ָּתִדיר ְלַׁשּנֹות ְמקֹומֹו, אּוַלי יֹוִעיל לֹו ַהָּדָבר. ְּכִבְלָעם 
ַעל  ִלְגּבֹר  ְּבִנָּסיֹון  ַּפַעם  ַאַחר  ַּפַעם  ְמקֹומֹו  ָּנה  ֶׁשּׁשִ ָהָרָׁשע 
’ַהּקֹוֵבַע  אּוָלם  כג).  ַּבִּמְדָּבר  (ְרֵאה  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ּוְלַקֵּלל  ַהַּמָּזל 
ֶׁשָּיכֹול  ָּבֻעְבָּדה  ַהָּכָרתֹו  ַעל   ְּבָכ ַמְצִהיר  ִלְתִפָּלתֹו‘  ָמקֹום 
ָּנה  ה‘ ְלהֹוִׁשיעֹו ַלְמרֹות ַמָּזלֹו, ּוְלָכ ”ֱאֵקי ַאְבָרָהם“ – ֶׁשּׁשִ
ֶאת ַמָּזלֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם, ִיְהֶיה ”ְּבֶעְזרֹו“ ִויַׁשֶּנה ַאף ֶאת ַמָּזלֹו 

’ֵּבית ֵלִוי‘ ַּבְּפִתיָחהְלטֹוָבה. 

’ֲאדֹון עֹוָלם‘ – ְלַהְזִּכיר ְזכּות ַאְבָרָהם
”ַוּיֹאַמר ֲאֹד-ָני ֱאקִים ַּבָּמה ֵאַדע ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה“ (טו ח)

ַּבְּגָמָרא (ְּבָרכֹות ז ב) ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים ַעל ָּפסּוק ֶזה: ”ָאַמר ַרִּבי 
’ִמּיֹום ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש  יֹוָחָנן ִמּשּׁום ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי: 
 א ָהָיה ָאָדם ֶׁשְּקָראֹו ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ָהעֹוָלם ָּברּו

הּוא ’ָאדֹון‘ ַעד ֶׁשָּבא ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּוְקָראֹו ’ָאדֹון‘“.
ַעל ִּפי זֹאת ֵּבֵאר ַרִּבי ִּפיְנָחס ַהַּמִּגיד ִמָפּאָלאְצק ֶאת ַהַּטַעם 
ֶׁשָאנּו ַמְקִּדיִמים ִלְתִפַּלת ַׁשֲחִרית ֶאת ַהִּפּיּוט ’ֲאדֹון עֹוָלם‘. 
ִּכי ְּכִפי ֶׁשְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ֶטֶרם ְּתִחַּלת ֵסֶדר ֲעבֹוַדת ַהָּתִמיד 
ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַהְּמֻמֶּנה ׁשֹוֵאל: ”ֵהִאיר ְּפֵני ָּכל ַהִּמְזָרח 
ַעד ֶׁשְּבֶחְברֹון“ ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר ֶאת ְזכּות ָהָאבֹות ַהְּקבּוִרים ָּבּה 
(ִמְׁשָנה יֹוָמא ג ג; ְירּוַׁשְלִמי ָׁשם), ָּכ ַּגם ָאנּו, ָראּוי ֶׁשִּנְפַּתח ֶאת ֵסֶדר 
ְּתִפּלֹות ַהּיֹום ֶׁשִּנְתְקנּו ִּבְמקֹום ַהָּתִמיד, ְּבַהְזָּכַרת ְזכּותֹו ֶׁשל 
הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ֶׁשָּקָרא  ָהִראׁשֹון  ֶׁשָהָיה  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 

’ֲאדֹון עֹוָלם‘. 
ַּכֲאֶׁשר ָּבא ַרִּבי ִּפיְנָחס ִלְפֵני ַרּבֹו ַהְגָּר“א ִמִּויְלָנא ְּכֶׁשִסּּדּורוֹ 
ַּבֵּפרּוׁש  ּוְכֶׁשִהְבִחין  ְּבָתְכנֹו,  ַהָּגאֹון  ִהְתּבֹוֵנן  ְּבָידֹו,  ֶהָחָדׁש 
ָהָאמּור, ִהְפִטיר ְּבִהְתַּפֲעלּות: ”ִאּלּו ָהָיה יֹוֵצא ַהִּסּדּור ָלאֹור 

ַרק ְּכֵדי ְלָהִביא ֵּפרּוׁש ֶזה – ַּדֵּינּו!“
ִסּדּור ’ַׁשַער ָהַרֲחִמים‘ ְּבֵפרּוׁש ’ַמִּגיד ֶצֶדק‘; ׁשּו“ת ’ַּכְנֵפי יֹוָנה‘ [ִויְלָנא תרל“ו] ַהְקָּדָמה 

ַהַּצִּדיִקים ֵאיָנם רֹוִצים ְלַהְטִריַח
”ַוּתֹאֶמר ָׂשַרי ֶאל ַאְבָרם ִהֵּנה ָנא ֲעָצַרִני ה‘ ִמֶּלֶדת ּבֹא ָנא ֶאל 

ִׁשְפָחִתי אּוַלי ִאָּבֶנה ִמֶּמָּנה ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרם ְלקֹול ָׂשָרי“ (טז ב)
ָּכַתב ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ִאְּבן ׁשּוִעיבְּ ַּתְלִמיד ָהַרְׁשבָּ“א:

ְּכמֹו  ֲעָקָרה,  ְּכֶׁשָהְיָתה  ָׂשָרה  ַעל  ִהְתַּפֵּלל  ֶׁשֹּלא  ”ְוֶזהּו 
ִיְצָחק  ’ַוֶּיְעַּתר  כא):  כה  (ְלַהָּלן  [ַּכָּכתּוב  ִיְצָחק  ֶׁשִהְתַּפֵּלל 
ִּכי  ִׁשְפָחה?  לֹו  ְוָלַקח  ִהוא‘]  ֲעָקָרה  ִּכי  ִאְׁשּתֹו  ְלנַֹכח  ַלה‘ 
ַהַּצִּדיִקים ֵאיָנם רֹוִצים ְלַהְטִריַח ְּכַלֵּפי ַמְעָלה, ֶאָּלא ְלצֶֹרְך 
הּוא  ִּכי  ִׁשְפָחה  לֹו  ֻהְּתָרה  א  ִּכי  ִהְתַּפֵּלל,  ְוִיְצָחק  ָּגדֹול. 

עֹוָלה ְּתִמיָמה“. 
’ְּדָרׁשֹות ר“י ִאְּבן ׁשּוִעיבְּ עה“ת‘ ַחֵּיי ָׂשָרה

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

כ י

ני ּפְ ם
’ָאֵמן‘ ַעל ’ָמֵגן ַאְבָרָהם‘

”ַוֲאָבֶרְכ ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמ ֶוְהֵיה ְּבָרָכה“ (יב ב)
ְּדָרַׁשת  ֶאת  ַרִׁש“י  ֵהִביא  ְּבָרָכה“  ”ֶוְהֵיה  ַהְבָטַחת:  ַעל 
ֻהְזְּכרּו  ָהָאבֹות  ֶׁשת  ֶׁשּׁשְ ֶׁשַאף  ב),  קיז  (ְּפָסִחים  ֲחָכִמים 
ַּבְּבָרָכה ָהִראׁשֹוָנה ִּב‘ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה‘, ֵאין חֹוְתִמים ֶאָּלא 

ְּבַאְבָרָהם – ”ָמֵגן ַאְבָרָהם“.
ֲהָלָכה ִהיא ִּכי ָׁשלֹוׁש ַּכּוָנֹות ֵיׁש ַּבֲעִנַּית ’ָאֵמן‘: ַעל ְּבָרָכה 
ַהְּבָרָכה“.  ִהיא  ”ֱאֶמת  ְמַכּוְִנים:  ִּבְלַבד  ֶׁשַבח  ֶׁשָּתְכָנּה 
ַעל ְּתִפָּלה ּוַבָּקָׁשה ְמַכּוְִנים: ”ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּיְתַקְּימוּ ִּדְבֵרי 
ְמַכּוְִנים  ּוַבָּקָׁשה  ֶׁשַבח  ֶׁשּכֹוֶלֶלת  ְּבָרָכה  ְוַעל   ,“ַהְּמָבֵר
ָּפַסק  זֹאת  ְלאֹור  ָרצֹון...“  ִויִהי  ”ֱאֶמת...  ְׁשֵניֶהם:  ֶאת 
ַהָּב“ח ֶׁשַעל ִּבְרַּכת ’ָמֵגן ַאְבָרָהם‘ ֵיׁש ְלַכּוֵן ’ֱאֶמת‘ ִּבְלַבד, 

ְלִפי ֶׁשֻּכָּלּה ֶׁשַבח.
ַה‘ָּמֵגן  ַּבַעל  ִמִּדְבֵרי  ִּכי  ָּכַתב  ְּברּוָרה‘  ַּב‘ִּמְׁשָנה  אּוָלם 
ַּגם  ַאְבָרָהם‘  ’ָמֵגן  ְּבִבְרַּכת  ְלַכּוֵן  ֶׁשֵּיׁש  ַמְׁשָמע  ַאְבָרָהם‘ 
ַּבָּקָׁשה  ְטמּוָנה  זֹו  ֶׁשִּבְבָרָכה  ֶׁשְּלִפי  ּוְמָבֵאר  ָרצֹון‘,  ’ְיִהי 
ּוֵמִביא  ָאבֹות  ַחְסֵדי  ”ְוזֹוֵכר  ַּבִּמִּלים:  ַהְּגֻאָּלה  ְלֵקרּוב 
ְלַכּוֵן  ֶׁשֵּיׁש  ַאְבָרָהם‘  ַה‘ָּמֵגן  סֹוֵבר  בְֵניֶהם“,  ִלְבֵני  ּגֹוֵאל 

ַּבֲעִנַּית ’ָאֵמן‘ ַעל ְּבָרָכה זֹו ַּגם ’ֱאֶמת‘ ְוַגם ’ְיִהי ָרצֹון‘.
ׁשוּ“ַע או“ח קכד ו; ’ב“ח‘ ָׁשם; ’ָמֵגן ַאְבָרָהם‘ ָׁשם י; 
’ִמְׁשָנה ְּברּוָרה‘ ָׁשם כה; ’ֵּבאּור ֲהָלָכה‘ ָׁשם

ָאֵמן – ִמּדֹור ְלדֹור
ּוְספֹר  ַמְיָמה  ַהּׁשָ ָנא  ַהֶּבט  ַוּיֹאֶמר  ַהחּוָצה  אֹתֹו  ”ַוּיֹוֵצא 
ִיְהֶיה  ּכֹה  לֹו  ַוּיֹאֶמר  אָֹתם  ִלְסּפֹר  ּתּוַכל  ִאם  ַהּכֹוָכִבים 

ַזְרֶע; ְוֶהֱאִמן ַּבה‘ ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה“ (טו ה-ו) 
ַמּדּוַע א ֶנֱאָמר ָּכאן ’ְוַיֲאִמין‘ ֶאָּלא ’ְוֶהֱאִמן‘?

ֵּבֵאר ַרִּבי ַאְבָרָהם יֹוֵסף ְקַרייְזִוויְרט ַרָּבּה ֶׁשל ַוואייִניְטשׁ: 
ָרַמז ַהָּכתּוב ְלָכ ֶׁשַאַחר ֶׁשִּנְתָּבֵר ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִמִּפי 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבִבְרַּכת: ”ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶע“ ָעָנה ’ָאֵמן‘ 
ָּבָניו  ְּבֶקֶרב  ְלדֹורֹות  ָטַבע  זֹאת  ִּבְפֻעָּלתוֹ  ַהְּבָרָכה.  ַאַחר 
ַאֲחָריו ֶאת ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן. ָלֵכן ָאַמר ַהָּכתּוב ’ְוֶהֱאִמן‘ 
ֶׁשַּיְקִּפידּו  ַאֲחָריו  ַהָּבִאים  ְלָכל  ֶׁשָּגַרם  ִהְפִעיל]  [ִּבְלׁשֹון 
ֶׁשל  ְלדֹורֹות  ַהְּקִביָעה  ְוֶאת  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ַעל  ֵהם  ַאף 
ַהְנָהָגה זֹאת ֶהֱחִׁשיב לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ”ִלְצָדָקה“. 

’ֵּבית ַאְבָרָהם‘ 

ת ֶלְך ְלָך ָרׁשַ 303ּפָ תש"פ

ַלל  ּכ¿ ƒי‡ מ ƒ‰ ן ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒֲענ”
ים  ƒנ עו… ∆ׁ̆ י  ≈„ ָרָכ‰... ַעל י¿ ַ‰ּב¿

ר"  ≈̇ ּוָב‰ יו… ׁ̆ ָרָכ‰ ֲח ן ַ‰ּב¿ ָ‡מ≈
(מ˘נ"ב ˜סז כ). 



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

ָׁשִנים  ִלְפֵני  ִהְתַרֵחׁש  ֲאֶׁשר  ֶׁשִּלְפֵניֶכם,  ַהִּסּפּור  ֶאת 
ַהְּבִריִטי  ַהַּמְנָּדט  ָׁשַלט  ֶׁשָּבּה  ַּבְּתקּוָפה  עֹוד  ַרּבֹות, 
ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, ִסֵּפר ַהַּמִּגיד ַהּנֹוָדע ַרִּבי ַׁשְּבַתי יּוֶדֶלִביץ 

ָזָצ“ל, ֲאֶׁשר ְׁשָמעֹו ִמַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה:
ַלַהְצָלָחה.  ְּכֵסֶמל  ַמִּכיָריו  ְּבֵעיֵני  ֶנְחָׁשב  ָהָיה  יֹוֵסף 
ַּתְפִקיד  ָלֵׂשאת  ִהְסִּפיק  ְּכָבר  ַיֲחִסית  ַהָּצִעיר  ְּבִגילֹו 
ָּבִכיר ְּבַאַחד ִמִּמְׂשְרֵדי ַהֶּמְמָׁשָלה ַהֶּנְחָׁשִבים, ּוַבד ְּבַבד 
 ַח ָידֹו ַּבֲעָסִקים, ִלְסחֹר ִּבְנָירֹות ֵעֶרֵהֵחל ְלַנּסֹות ִלְׁש
ּוְלַתּוֵ ְּבִעְסָקאֹות ַנְדָל“ן. יֹוֵסף ֶזה ָהָיה ִּבְתִחַּלת ַּדְרּכֹו, 
ֶטֶרם ִהְסִּפיק ִלְצּבֹר הֹון ַּתַחת ָיָדיו, ַּכֲאֶׁשר ְּביֹום ָּבִהיר 

ָחְׁשכּו ֵעיָניו, ְּפׁשּוטֹו ְּכַמְׁשָמעֹו.
ֶאת  ָּפַקח  ָנתֹו,  ִמּׁשְ יֹוֵסף  ִהְתעֹוֵרר  ַהְּבָקִרים  ְּבַאַחד 
חֹור. הּוא  ֵעיָניו, ְו... ַהַּמְרֶאה ֶׁשִּנְגָלה לֹו ָהָיה ָׁשחֹר ִמּׁשְ
 ִנָּסה ְּבֶבָהָלה ְלַׁשְפֵׁשף ֶאת ֵעיָניו, ִּכְבָיכֹול ָהָיה ֶזה ַא
ֲחלֹום, אּוָלם ַעד ְמֵהָרה נֹוֵכַח ַּבְּמִציאּות ַהָּמָרה: ְּבֶרַגע 
ְמאֹור  ֶאת  ִאֵּבד  הּוא  ֶהְגיֹוִנית,  ִסָּבה  ָּכל  ּוְלא  ֶאָחד, 

ֵעיָניו.
ַאְבָרָהם  ְּפרֹוֶפסֹור  ִּבירּוָׁשַלִים  ִהְתּגֹוֵרר  ָיִמים  ְּבאֹוָתם 
ֵׁשם  ַּבַעל  ְמֻפְרָסם  ֵעיַנִים  ְּכרֹוֵפא  נֹוַדע  ֲאֶׁשר  ִטיכֹו 
ֵּביְנְלאּוִמי, ְויֹוֵסף ִמֵהר ִלְקּבַֹע ּתֹור ְּבִמְרְּפָאתֹו. ְּבַהִּגיַע 
ּתֹורֹו ִהִּביט ְּפרֹוֶפסֹור ִטיכֹו ְּבֵעיָניו ֶׁשל יֹוֵסף ְוֵהִבין ִמָּיד 
ְּבִמְרְּפָאתֹו  ְלַאְׁשְּפזֹו  ֶהֱחִליט  הּוא  ֶהָחמּור.  ַמָּצבֹו  ֶאת 

ְוֵהֵחל ִּבְבִדיקֹות ַמִּקיפֹות ּוְבִטּפּול ִראׁשֹוִני.
ְלַאְבֵחן  ְּכֵדי  ִטיכֹו  ִלְפּרֹוֶפסֹור  ִהְסִּפיקּו  ִּבְלַבד  יֹוַמִים 
ֶאת ַמֲחָלתֹו ֶׁשל יֹוֵסף; ”ֵאין ְל ָמה ַלֲעׂשֹות ְּבִמְרְּפַאת 
ָהֵעיַנִים“, ָאַמר ַהְּפרֹוֶפסֹור ְליֹוֵסף ַהְּמֻפָחד, ”ֶׁשֵּכן ִסַּבת 
ִּכי  ָּבֵעיַנִים,  ִמְּבָעָיה  נֹוַבַעת  ֵאיָנּה  ַהִּפְתאֹוִמי  ִעְורֹוְנָך 
ִאם ִמִּגּדּול ַהִּנְמָצא ְּברֹאְׁש. ְּכִפי ַהִּנְרֶאה ָנַגע ַהִּגּדּול 

ַּבֲעַצֵּבי ָהְרִאָּיה, ּוְכתֹוָצָאה ִמָּכ ָחַדְלָּת ִמִּלְראֹות“. 
ַהְּדָבִרים ָנְפלּו ַעל ָאְזָניו ֶׁשל יֹוֵסף ְּכַרַעם ְּביֹום ָּבִהיר. 
ִּכְבָיֵמינּו,  ְמֻפַּתַחת  ָהְרפּוָאה  ָהְיָתה  א  ָיִמים  ְּבאֹוָתם 
יֹוֵסף  ֶאת  ִלְׁשַח  ֶאָּלא  נֹוַתר  א  ִטיכֹו  ְוִלְפּרֹוֶפסֹור 
ָׁשם  ָהעֹוָלִמית.  ָהְרפּוָאה  ִּביַרת  ֶׁשְּבֶגְרַמְנָיה,  ְלֶבְּרִלין 
צֹוְנֶדק  ְּפרֹוֶפסֹור  ַהּנֹוָדע   ַהְּיהּוִדי  ַהְּמַנֵּתַח  ִהְתּגֹוֵרר 
ַהּנֹוָדִעים  ָהרֹוְפִאים  ָהַאִחים  ֶׁשל  ִמְׁשַּפְחָּתם  [ְקרֹוב 
צֹוְנֶדק  ְׁשמּוֵאל  ְּפרֹוֶפסֹור  ֶׁשֵּביֵניֶהם  צֹוְנֶדק,  ְלֵבית 
ֲאֶׁשר ִׁשֵּמׁש ִּכְמַנֵהל ֵּבית ַהחֹוִלים ’ִּבּקּור חֹוִלים‘, ְוַאף 

ִׁשֵּמׁש ְּכרֹוְפָאם ָהִאיִׁשי ֶׁשל ַּכָּמה ִמְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל].
ָּכל  ֶאת  ְלַקֵּבץ  ֶאָּלא  ְּבֵרָרה  נֹוְתָרה  א  ְליֹוֵסף 
ְלהֹוָצאֹות  ֶּכֶסף  ְוִלְלוֹות  ְלהֹוִסיף  ְוַאף  ֶחְסכֹונֹוָתיו, 
ַהְּנִסיָעה ְוָהְרפּוָאה, ְוָלֵצאת ַּבֶהְקֵּדם ָלֳאִנָּיה ֶׁשּתֹוִבילֹו 

ְּבַמָּסע ָארֹ ּוְמַיֵּגַע ְלֶגְרַמְנָיה.
ְּבֵבית ַהחֹוִלים ְּבֶבְּרִלין ִקְּבלֹו ְּפרֹוֶפסֹור צֹוְנֶדק ְּבֵסֶבר 
ְלנַֹכח  ַרָּבה.  ִּבְמִסירּות  ּבֹו  ְלַטֵּפל  ְוֵהֵחל  ָיפֹות  ָּפִנים 
ַמָּצבֹו ֶהָחמּור ֻהְכַנס יֹוֵסף ִמָּיד ַלֲחַדר ַהִּנּתּוחַ, ְלִנּתּוחַ 
ָארֹ ּוְמֻסָּב, ֶׁשְּבַמֲהָלכֹו ָּפַתח ַהְּפרֹוֶפסֹור ֶאת רֹאׁשֹו, 
ּוְמֻכֶּסה  ָּפתּוַח  ַהֶּפַצע  ֶאת  ְוהֹוִתיר  ַהִּגּדּול  ֶאת  ֵהִסיר 
ִּבְזכּוִכית ִלְמִניַעת ִזהּום, ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ָהרֹוְפִאים ַלֲעקֹב 

ַאַחר ִהְתַקְּדמּות ָהִרּפּוי.
ְּבֶמֶׁש ְׁשלֹוָׁשה ֳחָדִׁשים ְרצּוִפים ָׁשַכב יֹוֵסף ַעל ִמָּטתוֹ 
ֶׁשְּבֵבית ַהחֹוִלים ִּכְמַעט ְלא ְּתזּוָזה. ְלִדְבֵרי ָהרֹוְפִאים, 
ַּבּמַֹח  ִלְפגַֹע  ָהְיָתה  ֲעׂשּוָיה  ְזִהיָרה  ִּבְלִּתי  ְּתנּוָעה  ָּכל 
ְלִהְתּבֹוֵנן  ַרק  ָהָיה  ָיכֹול  יֹוֵסף  ִמָּיִדי.  ְלָמֶות  ְוִלְגרֹם 
ָחְפִׁשִּיים  ְסִביבֹו  ֶׁשִהְתַהְּלכּו  ָּבֲאָנִׁשים  ָּכלֹות  ְּבֵעיַנִים 

ִרים, ּוְלַהְקִׁשיב ַלּקֹולֹות ֶׁשִּנְׁשְמעּו ִמָּסִביב. ּוְמֻאּׁשָ
 ְוִיּסּוֵרי ֶנֶפׁש ָחְלפּו.  ְׁשלֹוָׁשה ֳחָדִׁשים ֶׁשל ֵסֶבל ְמֻמּׁשָ
ֶהֱחִלים  ָׁשַמִים  ּוְבַחְסֵדי  ִמִּמָּטתוֹ  ָלקּום  ֻהְרָׁשה  יֹוֵסף 
ּתֹו ְזַמן ָקָצר. ַהִּגּדּול ֶנֱעַלם ְלא ׁשּוב. ַא ָּדא ָעָקא, 
ַהִּגּדּול ָאְמָנם הּוַסר ְּבַהְצָלָחה, אּוָלם ְרִאָּיתוֹ ֶׁשל יֹוֵסף 

א ָׁשָבה ֵאָליו.
ָאַמר  צֹוְנֶדק  ְּפרֹוֶפסֹור  ֶׁשל  ְּבִמְרְּפָאתֹו  ְּבִדיָקה  ְלַאַחר 
ִיְזַּדֵּקק  ְרִאָּיתוֹ,  ֶאת  ְלַחֵּדׁש  ְּכֵדי  ִּכי  ַהְּפרֹוֶפסֹור  לֹו 
ֶׁשַּתְפִקידֹו  ְמֻסָּים  ְרִכיב  ְלַהְׁשָּתַלת  נֹוָסף  ְלִנּתּוחַ  הּוא 
ָלׁשּוב  לֹו  ְוִיְגרֹם  ָהְרִאָּיה  ַלֲעַצֵּבי  ַהּמַֹח  ֵּבין  ר  ְלַקּׁשֵ
ִלְראֹות ְּכַבְּתִחָּלה. ”ְלצֶֹרְך ַהְׁשָּתַלת ְרִכיב ֶזה“, ִהְסִּביר 
נֹוָסף  ִנּתּוחַ  ַלֲעבֹר   ִּתְצָטֵר” ְליֹוֵסף,  ַהְּפרֹוֶפסֹור 

ְלִהְתַאְשֵּׁפז  ֵּתָאֵלץ  כֵן  ּוְכמֹו  ְמאֹד,  ְּגבֹוָהה  ֶׁשֲעלּותֹו 
 ְּבֵבית ַהחֹוִלים“. ְלֶפֶרק ְזַמן ְמֻמּׁשָ

ַּכֲאֶׁשר ָהֶאְפָׁשרּות ַהְּיִחיָדה ֶׁשּנֹוְתָרה לֹו ָהְיָתה ִעּוָרֹון, 
ֶׁשל  ַהָּנִדיב  ְּבִסּיּועֹו  ַרּבֹות.  ְּבֵררֹות  ְליֹוֵסף  נֹוְתרּו  א 
ָהרֹוֵפא הּוא ָּפָנה ְלׁשּוָרה ֲאֻרָּכה ֶׁשל מֹוְסדֹות ְצָדָקה 
ִדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא  ִהְצִליַח  ֶׁשְּלַבּסֹוף  ַעד  ַעם  ּוְנִדיֵבי 
ְלַגֵּיס ֶאת ַהְּסכּום ַהְּדרּוׁש. ְּכֶׁשְּמא ַהְּסכּום ָהָיה ְּבָיָדיו, 
ְּכָחְדַׁשִים   ְלֶמֶׁש ְוָקֶׁשה  נֹוָסף  ְלִאְׁשּפּוז  יֹוֵסף  ֻהְכַנס 
ֵעיָניו  ֻּכּסּו  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ֻנַּתח  ֶׁשְּבַמֲהָלָכם  ָיִמים, 

ְּבַתְחּבֹוׁשֹות ַעד ַלַהְחָלָמה ַהְּמֻיֶחֶלת.
ַעל  ֶׁשָעְברּו  ְוַהִּיּסּוִרים  ַהֵּסֶבל  ְמַנת  ֶאת  ְלָתֵאר  ָקֶׁשה 
ְּכֶׁשָּפָנה  ַהְּמֻיָחל,  ָהֶרַגע  ִהִּגיַע  סֹוף  ֶׁשּסֹוף  ַעד  יֹוֵסף, 
ר לֹו ִּכי ִהֵּנה ָמָחר ַּבּבֶֹקר  ֵאָליו ְּפרֹוֶפסֹור צֹוְנֶדק ּוִבּׂשֵ
יּוַכל  ְוהּוא  ֵמֵעיָניו  ַהַּתְחּבֹוׁשֹות  יּוְסרּו  ה‘  ְּבֶעְזַרת 

ִלְראֹות ָּבֶהן ְּכַאַחד ָהָאָדם.
ַמִים ְליֹוֵסף  ”ִּבְרצֹוִני“, ָאַמר ְּפרֹוֶפסֹור צֹוְנֶדק ְיֵרא ַהּׁשָ
ֵחֶפץ  ִיְהֶיה  ֶׁשִּתְרֶאה  ָהִראׁשֹון  ַהֵחֶפץ  ”ִּכי  ַהִּנְרָּגׁש, 
ֶׁשּיּוְסרּו  ְּבָׁשָעה   ְלָפֶני ֵאפֹוא  ֶאֱעמֹד  ִמְצָוה.  ֶׁשל 
ֶאת  ֶאְלַּבׁש  ְמֻיָחד  ּוְבאֶֹפן   ,ֵמֵעיֶני ַהַּתְחּבֹוׁשֹות 
ְלַקֵּים  ֶׁשּתּוַכל  ְּכֵדי  ַלְּבָגִדים,  ֵמַעל  ֶׁשִּלי  ַהַּטִּלית-ָקָטן 
ֶאת ִמְצַות ’ּוְרִאיֶתם אֹתֹו... ְלַמַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת 

ָּכל ִמְצֹוָתי“.
ְׁשמֹוֶנה  ְּבָׁשָעה  ַהַּלְיָלה.  אֹותֹו  ָּכל  ִנְרַּדם  א  יֹוֵסף 
ַּבּבֶֹקר הּוְסרּו ַהַּתְחּבֹוׁשֹות ֵמֵעיָניו ִּבְזִהירּות ַרָּבה. ּגּופֹו 
ָרַעד ֵמִהְתַרְּגׁשּות, ַּכֲאֶׁשר ְּכמֹו ִמּתֹו ֲחלֹום ָרָאה מּולֹו 
ּוִמְׁשַּתְעֵׁשַע  ָקָטן  ְּבַטִּלית  ָעטּוף  ָּפִנים,  ֲהדּור  ָאָדם 
”ּתֹוָדה,  ִנְרָּגׁש;  ֶּבִכי  ְלֶפֶרץ  לֹו  ָּגַרם  ַהָּדָבר  ְּבִציִצּיֹוָתיו. 
ָהרֹוֵפא  ְלַרְגֵלי  ְוָנַפל  ִּכְמַעט  יֹוֵסף   – ַרָּבה...“  ּתֹוָדה 

ֵמיִטיבֹו. יֹוֵתר ִמָּכ הּוא א ָהָיה ְמֻסָּגל לֹוַמר.
ֶׁשל  ְּבִמְׂשָרדֹו  ִנּנֹוַח  ָיַׁשב  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַקָּלה  ָׁשָעה 
ְוָאַמר:  ִּבְדָבִרים  ָּפַתח  ַהְּפרֹוֶפסֹור  צֹוְנֶדק.  ְּפרֹוֶפסֹור 
ֶׁשּבֹו  יֹום  ֵמאֹותֹו  ָחְלפּו  ַרִּבים  ֳחָדִׁשים  ַיִּקיִרי,  ”יֹוֵסף 
ָרִאיָת  ְוא   ,חֶֹׁש ְוִהֵּנה  ָּבִהיר  ְּבבֶֹקר  ִמִּמָּטְתָך  ַקְמָּת 

ְּבֵעיֶני ָּדָבר.
 קֹורֹוֶתי ַעל  ָּכֵרס  ַעב  ֵסֶפר  ְלַמֵּלא  ַאָּתה  ָיכֹול  ְּבַוַּדאי 
ַעל  ְוַהֶּנֶפׁש,  ַהּגּוף  ְּכֵאֵבי  ַעל  ַעָּתה,  ְוַעד  יֹום  ֵמאֹותֹו 
ַהָּממֹון ָהַרב ֶׁשִּכִּליָת ְוַעל ֶהֳחָדִׁשים ָהֲאֻרִּכים ֶׁשֶּנֱאַלְצָּת 
ִנְסָער   ֶׁשֻּכְּל ַעָּתה,  ִיּסּוִרים.   ִמּתֹו נֹוַע  ְלא  ִלְׁשַּכב 
ַהִּפְלִאית,   ְרפּוָאְת ַעל  ַההֹוָדָאה  ֵמִרְגׁשֹות  ְוִנְרָּגׁש 
ְלָתֵאר  ַנֵּסה  ַקָּלה,  ָׁשָעה  ִלְפֵני   ִמִּפי ַמְעִּתי  ֶׁשּׁשָ ְּכִפי 
ַּתִּקין  ְּבאֶֹפן  רֹואֹות  ֶׁשֵעיֵניֶהם  ַרִּבים  ְיהּוִדים   ְלַעְצְמ
 ,ָּכ ְלֵׁשם  ְוִיּסּוִרים  ַצַער  ָּכל  ַלֲעבֹר  ֶׁשִּיְצָטְרכּו  ִמְּבִלי 
ֲהא ְּבַוַּדאי ָהיּו ְצִריִכים ְלהֹודֹות ַעל ָּכ ְּבִהְתַלֲהבּות 
ֶׁשֵאיָנּה ְּפחּוָתה ֵמָהֹאֶפן ֶׁשּבֹו הֹוֵדיָת ַעל ְרִאָּיְתָך ֶׁשָּבָאה 

ְלַאַחר ֵסֶבל ְוִיּסּוִרים ַרִּבים.
ִּבְרַּכת  ֶאת  אֹוְמִרים  ֶׁשַרִּבים  ָהֻעְבָּדה  ַמְפִּתיָעה  ַּכָּמה 
ִּבְמִהירּות  ְמֻלָּמָדה,  ֲאָנִׁשים  ְּכִמְצַות  ִעּוְִרים‘  ’ּפֹוֵקַח 
ַמְרִּגיִׁשים  ֵהם  ֶׁשֵאין  ֲחָבל  ַּכָּמה  ַּכּוָָנה.  ָּכל  ּוְלא 
ַּבֲאִמיַרת ַהְּבָרָכה ַעד ַּכָּמה ִנִּסי ּוֻמְרָּכב הּוא ּכֹחַ ָהְרִאָּיה.

ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמ, יֹוֵסף ַיִּקיִרי, ְזכֹר ֶאת ָהְרָגִעים ַהָּללּו 
ָלֶנַצח; ַקח אֹוָתם ְלַמְזֶּכֶרת ֶנַצח ְלַאֲהָבה ֶאת ה‘ ֱאֶקיךָ 
ּוְלהֹודֹות לֹו ְּבָכל ְלָבְב, ְּבָכל ַנְפְׁש ּוְבָכל ְמאֶֹד ַעל 
ָׁשָעה,  ּוְבָכל  ֵעת  ְּבָכל   ִעְּמ ּגֹוֵמל  ֶׁשהּוא  ַהּטֹובֹות  ָּכל 
ִמָּלה  ָּכל  ַעל  ֲחׁשֹב  ִעּוְִרים‘,  ’ּפֹוֵקַח  ְּבִבְרַּכת  ּוִבְפָרט 
ְוֵתן ּתֹוָדה ְלִמי ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם ַעל ֶׁשֵהִביֲא ַעד 

ֲהלֹום“.
ַחם  ִמֵּלב  ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ַהִּנְרָּגִׁשים  ְּדָבָריו  ֶאת  ִסֵּים  ָהרֹוֵפא 
ּוָמֵלא ֱאמּוָנה ֶׁשל ְיהּוִדי ָׁשְרִׁשי. יֹוֵסף ִנְפַרד ֵמָהרֹוֵפא 
ָהָיה  ֶזה  ִמּיֹום  ַהּקֶֹדׁש.  ְלֶאֶרץ  ְוָׁשב  ּתֹוָדה  ָמֵלא  ְּבֶפה 
ַקָּלה  ַעל  ּוַמְקִּפיד  ָׁשַמִים  ְיֵרא  ָּגמּור,  ְּתׁשּוָבה  ְלַבַעל 
ְלתֹוָרה  ֶנֱאָמן  ַּבִית  ֵהִקים  ַאף   ּוַבֶהְמֵׁש ְּכַבֲחמּוָרה, 
ּוְמבָֹרִכים  ְיָׁשִרים  ּדֹורֹות  ּבֹו  ְלַגֵּדל  ָזָכה  ְוַאף  ּוְלֶחֶסד, 
ַלּתֹוָרה, ַּכֲאֶׁשר ֶאת ַהֶּלַקח ִמִּדְבֵרי ָהרֹוֵפא נֹוְצִרים הּוא 

ְוֶצֱאָצָאיו ָלֶנַצח.
’ְלַהִּגיד‘ ָּפָרַׁשת ְׁשַלח

’ּוַמְלכּותֹו ְבָרצֹון ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם‘
קֹוֵדם,  ְּבַמֲאָמר  ֶׁשִהְתָּבֵאר  ְּכִפי 
’ַהּטֹוב   – זֹו  ְּבָרָכה  ֶׁשל  ִעָּקָרּה  ַעל 
ַעל  ְּכהֹוָדָאה  ֶׁשֶּנֶאְמָרה  ְוַהֵּמִטיב‘, 
ֲחָכִמים  הֹוִסיפּו  ֵּביָתר,  ֲהרּוֵגי  ֵנס 
ֵׁשם  ַהְזָּכַרת  ֶׁשל  נֹוָסִפים  ְלׁשֹונֹות 
ַּבָּקָׁשה,  ְוֶׁשל  ֶׁשַבח  ֶׁשל  ָׁשַמִים, 
ּוְבתֹוָכם: ”ג‘ ְּגמּולֹות, ג‘ ֲהָטבֹות ְוג‘ 
ַמְלֻכּיֹות“ (ְּבָרכֹות מט א; ּתֹוְספֹות ְּפָסִחים 
קד ב ד“ה ַהּטֹוב), ֶׁשֵהם: ”הּוא ָּגַמְלנּו, 
”הּוא  ִיְגְמֵלנּו“;  הּוא  ּגֹוְמֵלנּו,  הּוא 
ֵייִטיב“;  הּוא  ֵמִטיב,  הּוא  ֵהִטיב, 
 ַהֶּמֶל ַמְלֵּכנּו...  ָהעֹוָלם...   ֶמֶל”

ַהּטֹוב“. 
ִּבְבָרָכה  ַהַּמְלֻכּיֹות  ְׁשלֹוׁש  ַהְזָּכַרת 
ִחָּסרֹון  ֶאת  ְלַמֵּלא  ְּכֵדי  נֹוֲעָדה  זֹו 
ֶׁשֻהְׁשְמטּו  ַהַּמְלֻכּיֹות  ְׁשֵּתי 
ּו‘בֹוֵנה  [’נֹוֶדה‘]  ָהָאֶרץ  ְּבִבְרכֹות 
א  ֶׁשָּבֶהן  [’ַרֵחם‘],  ְירּוָׁשַלִים‘ 
ֶׁשִּמַּצד  ְוַאף  ַמְלכּות.  ְלׁשֹון  ִנְזְּכָרה 
ַמְלכּות  ְלַהְזִּכיר  ֻהְצַרְכנּו  א  ַהִּדין 
ִּבְבָרכֹות ֵאּלּו, ִמּשּׁום ֶׁשֵהן ֻמְגָּדרֹות 
ִּכ‘ְבָרָכה ַהְּסמּוָכה ַלֲחֶבְרָּתּה‘. ִמָּכל 
’ַרֵחם‘  ֶׁשְּבִבְרַּכת  ֵּכיָון  ָמקֹום, 
[’ְוַעל  ָוָדם  ָּבָׂשר  ַמְלכּות  ִהְזַּכְרנּו 
 ְלִפיָכ ,[‘ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶח
ָראּוי ָהָיה ֶׁשַּנְזִּכיר ָּבּה ַאף ַמְלכּות 
ִנְמַנְענּו  ְּבפַֹעל  ְואּוָלם,  ָׁשַמִים. 
ְּכֵדי  ָׁשַמִים,  ַמְלכּות  ָּבּה  ִמְּלַהְזִּכיר 
א ְלַהְׁשוֹות ָחִליָלה ֵּביָנּה ְלַמְלכּות 
 ְלִפיָכ ָּבּה.  ֶׁשֻהְזְּכָרה  ָוָדם  ָּבָׂשר 
ֶׁשִּנְתְקָנה  ְוַהֵּמִטיב‘  ’ַהּטֹוב  ְּבִבְרַּכת 
ַּגם  ַהַהְזָּכרֹות  ֻהְׁשְלמּו  ִמֵּכן  ְלַאַחר 
ַהּקֹוְדמֹות  ַהְּבָרכֹות  ְׁשֵּתי  ַּבֲעבּור 

ָלּה (טּור או“ח קפט).
ה‘  ַמְלכּות  ְלַהְזָּכַרת  נֹוָסף  ַטַעם 
ָּכַתב  ְוַהֵּמִטיב‘  ’ַהּטֹוב  ְּבִבְרַּכת 
ַהּמּוָבא  ִּפי  ַעל  ָהַאּבּוִדְרַהם 
ד),  יג  ְׁשמּוֵאל‘  ’ִמְדַרׁש  (ְרֵאה  ַּבִּמְדָרׁש 
ְרַחְבָעם  ַמְלכּות  ֶׁשִּבְתקּוַפת 
ְּדָבִרים:  ִּבְׁשלֹוָׁשה  ִיְׂשָרֵאל  ָמֲאסּו 
ְּבַמְלכּות ָׁשַמִים, ְּבַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד 
ִנְגַזר   ָּכ ּוִמּשּׁום  ַהִּמְקָּדׁש,  ּוְבֵבית 
ֶׁשָּיׁשּובּו  ַעד  ִיָּגֲאלּו  ֶׁשֹּלא  ֲעֵליֶהם 

ִויַבְּקׁשּו ֶאת ְׁשְׁשָּתם.
ַעל  ְלַבֵּקׁש  ָלנּו  ִּתְּקנּו   ְלִפיָכ
ְּבִבְרַּכת  ֵאּלּו  ְּדָבִרים  ְׁשלֹוָׁשה 
 ...ִעיֶר ְירּוָׁשַלִים  ”ַעל  ַהָּמזֹון; 
 “ְמִׁשיֶח ָּדִוד  ֵּבית  ַמְלכּות  ְוַעל 
ְירּוָׁשַלִים‘,  ’ּבֹוֵנה  ְּבִבְרַּכת   –
’ַהּטֹוב  ְּבִבְרַּכת  ה‘  ַמְלכּות  ְוַעל 
ֶׁשָאנּו  ַּפַעם  ֶׁשְּבָכל  ְוַהֵּמִטיב‘, 
ְמַבְּקִׁשים ַעל ְׁשלֹוָׁשה ְּדָבִרים ֵאּלּו 
 ָאנּו ְמַבְּטִאים ֶאת ֲחָרָטֵתנּו ַעל ָּכ
ָאנּו  ְוַעָּתה  ָּבֶהם,  ָמַאְסנּו  ֶׁשֶּבָעָבר 
 ְמַקְּבִלים אֹוָתם ְּבָרצֹון. ְוֵכיָון ֶׁשָּכ
ִנְזֶּכה ׁשּוב ִלְראֹות ַּבְּבָרָכה ּוַבְּגֻאָּלה 

ֵלָמה. ַהּׁשְ

ִמֶּדֶר ַהּטֹוב ְלֵהיִטיב
ְרִׁשיָמה  ְּבַהְזָּכַרת  ִנְפַּתַחת  ַהְּבָרָכה 
ְמַכִּנים  ָאנּו  ֶׁשָּבֶהם  ְּתָאִרים  ֶׁשל 
”ָהֵא-ל,  הּוא:   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאת 
ְוכוּ‘.  ַאִּדיֵרנוּ...“  ַמְלֵּכנּו,  ָאִבינּו, 
ְנִתיב  עֹוָלם‘  (’ְנִתיבֹות  ַהַּמֲהָר“ל  ֵּבֵאר 
ׁשֹוָנה  זֹו  ֶׁשְּבָרָכה  יח),  ָהֲעבֹוָדה 
ַהְּבָרכֹות  ְׁשלֹוׁש  ִמּקֹוְדמֹוֶתיָה; 

ִמְּדאֹוָרְיָתא,  ֶׁשִחּיּוָבן  ַהּקֹוְדמֹות 
ִנְתְקנּו ְּכהֹוָדָאה ַעל טֹובֹות ֶׁשּגֹוֵמל 
ְּבָכל  ִעָּמנּו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ַהּטֹובֹות  ַעל  ’ַהָּזן‘  ִּבְרַּכת  יֹום: 
ְלִקּיּום  ֶׁשְּנחּוצֹות  ַהְּבִסיִסּיֹות 
ָאנּו  ֶׁשִּמּכֹחוֹ  ַהָּמזֹון  ְּכטֹוַבת  ַחֵּיינּו, 
ַעל  ’ָהָאֶרץ‘  ִּבְרַּכת  ָּבעֹוָלם,  ַקָּיִמים 
ַמְׁשִּפיַע  ֶׁשהּוא  ַהְּיֵתרֹות  ַהּטֹובֹות 
טֹוָבה  ְּכ“ֶאֶרץ  ְּבַרֲחָמיו,  ָעֵלינּו 
ֶׁשֵאיָנם  ְּדָבִרים  ְוָכֵהָּנה  ּוְרָחָבה“, 
ַהַחִּיים,  ִקּיּום  ְלֶעֶצם  ֶהְכֵרִחִּיים 
ַהַּמֲעלֹות  ַעל  ’ְירּוָׁשַלִים‘  ּוִבְרַּכת 
אֹוָתנּו,  חֹוֵנן  ֶׁשהּוא  ָהֲעצּומֹות 
ְּכֵדי  ְוִנְׂשָּגָבה,  ְּגדֹוָלה  ְּבטֹוָבה 
ֶׁשְּתֵהא ַהְּבָרָכה ֻמְׁשֶלֶמת ְּבַתְכִלית. 
ֵּבית  ְיֵדי  ַעל  ָלנּו  ָנַתן  הּוא  ְוזֹאת 
ָהְיָתה  ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו  ַהִּמְקָּדׁש, 

ַהְּבָרָכה ָּבעֹוָלם ֻמְׁשֶלֶמת ְלַגְמֵרי. 
ַׁשָּיכֹות  ֻּכָּלן  ֵאּלּו,  ְּבָרכֹות  ָׁשלֹוׁש 
ֶׁשּבֹו  ַהָּמזֹון,  ַעל  ְּכהֹוָדָאה 
ה‘  ֶׁשַּמֲעִניק  ַהּטֹוָבה  ִמְתַּבֵּטאת 
ִּבְרַּכת  אּוָלם  ִלְבִרּיֹוָתיו,  ְּבַרֲחָמיו 
ִנְתְקָנה  ְלֻעָּמָתן,  ְוַהֵּמִטיב‘,  ’ַהּטֹוב 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֱהיֹות  ַעל  ְּכהֹוָדָאה 
ְוֵכיָון  ַעְצמֹו.  ִמַּצד  ’טֹוב‘  הּוא 
ֶׁשֶּדֶר ַהּטֹוב ְלֵהיִטיב, הּוא ַמְרֶּבה 
ְּבאֶֹפן  ָלעֹוָלם  טֹוָבה  ְלַהֲעִניק 
ֶׁשל  ְלָצְרֵכיֶהם  ֶקֶׁשר  ְלא  ְּתִמיִדי, 
רֹב  ִמְתַּבֵּטאת  זֹו   ּוְבֶדֶר ַהְּבִרּיֹות. 
ִמַּפַעם  ָלּה  זֹוִכים  ֶׁשָאנּו  ַהּטֹוָבה 
ְלַפַעם, ֶׁשַהּכֹל נֹוֵבַע ֵמֻעְבַּדת ֱהיֹות 
ַמְׁשִּפיַע  הּוא   ָּכ  ּוִמּתֹו ’טֹוב‘  ה‘ 
ָהָיה  ַּגם   ָּכ ֶהְפֵסק.  ְלא  טֹוָבה 
ַאף ְּבִעְנַין ֲהרּוֵגי ֵּביָתר, ֶׁשַאף ִּבְזַמן 
ה‘  ֵהיִטיב  ָּבעֹוָלם,  ָׁשַלט  ֶׁשַהִּדין 
 ְּבָכ ֵהן  ְמֻיָחד,  ְּבאֶֹפן  ְלִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשִּנְּתנּו   ְּבָכ ְוֵהן  ִהְסִריחּו  ֶׁשֹּלא 

ִלְקבּוָרה (ַּכְּמבָֹאר ַּבַּמֲאָמר ַהּקֹוֵדם).

ְיִריַדת ַהּדֹורֹות ְּבהֹוָדָאה
 ְלָכ ְמקֹוִרי  ַטַעם  ֶׁשִהְסִּבירּו  ֵיׁש 
ְלהֹוִסיף  ְלָנכֹון  ָראּו  ֶׁשֲחָכִמים 
ִמְּדאֹוָרְיָתא  ֶׁשִחּיּוָבן  ַהְּבָרכֹות  ַעל 
ַהּטֹובֹות  ְּכַלל  ַעל  נֹוֶסֶפת  ְּבָרָכה 
ְזַמן.  ְּבָכל  ה‘  ִעָּמנּו  ֶׁשעֹוֶׂשה 
ָהָאָדם  ְּבֵני  ָהיּו  ִלְתקּוָפָתם  ֶׁשַעד 
ֶאת  ַהָּמזֹון  ַּבֲאִכיַלת  ַמְרִּגיִׁשים 
ה‘  ְּבַחְסֵדי  ַהֻּמְחֶלֶטת  ַהְּתלּות 
ַחִּיים.  ֵאיָנם  ַחֵּייֶהם  ֶׁשִּבְלֲעֵדיֶהם 
ֵהִבינּו  ַהּדֹורֹות  ֶׁשָּיְרדּו  ְלַאַחר 
ֲחָכִמים ְּבַדְעָּתם ִּכי ֵאין ַּדי ְּבהֹוָדָאה 
זֹו,  ְּבֻעְבָּדה  ְלַהִּכיר  ְּכֵדי  ַהָּמזֹון  ַעל 
ְּבָרָכה  ְלַתֵּקן  ְלָנכֹון  ָראּו   ּוְלִפיָכ
ַהְּיֵתִרים,  ַהִּנִּסים  ַעל  ְמֻיֶחֶדת 
ָהַרְמָּב“ן  ֶׁשל  ַהְּידּוִעים  ְוִכְדָבָריו 
(ְׁשמֹות יג טז): ”ּוִמן ַהִּנִּסים ַהְּגדֹוִלים 
ַּבִּנִּסים  מֹוֶדה  ָאָדם  ַהְּמֻפְרָסִמים 
ַהֵּנס  ּוְכֶׁשִהְתַרֵחׁש  ַהִּנְסָּתִרים“. 
ַהָּגדֹול ַּבֲהרּוֵגי ֵּביָתר, ְוַהּכֹל ִהִּכירּו 
ֲחָכִמים   ְּבָכ ָראּו  ה‘,  ְּבַהְׁשָּגַחת 
הֹוָדָאה  ִּבְרַּכת  ְלַתֵּקן  ִהְזַּדְּמנּות 
ַהְּגדֹוִלים  ה‘  ַחְסֵדי  ַעל  ּכֹוֶלֶלת 
(’ֵמי  יֹום  ְּבָכל  ָעֵלינּו  ַמְרִעיף  ֶׁשהּוא 
הגר“ג  ְּבֵׁשם  ֵעֶקב,  ּגֹוְלְדַווֶסר]  [ָלִרי“פ  ָזָהב‘ 

ַנֶדל ָזָצ“ל).

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

ָּברּו... ּפֹוֵקַח ִעְּוִרים

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

ָּבר

ּו סִספפּפּ ם
ִטיב‘ (ב‘) 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


