
ַלח ׁשְ ת ַוּיִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתִפָּלה – ַלְמרֹות ַהַהְבָטָחה
”ַוִּייָרא ַיֲעקֹב ְמאֹד ַוֵּיֶצר לֹו“ (לב ח)

”ְוִהֵּנה  טו):  כח  (ְלֵעיל  לֹו  ֻהְבַטח  ֲהא  ַיֲעקֹב,  ָּפַחד  ָמה  ִמְּפֵני 
?“ְּבכֹל ֲאֶׁשר ֵּתֵל ּוְׁשַמְרִּתי ָאֹנִכי ִעָּמ

ֵּתֵרץ ַה‘ִחּדּוֵׁשי ָהִרי“מ‘:
ִמָּכאן ַאָּתה ָלֵמד ַעל ַּגְדלּותֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּבַטח 
ְּבָכל ִלּבֹו ַּבַהְבָטָחה ֶׁשִּנְּתָנה לֹו, ֵּכיָון ֶׁשְּבֶדֶר ַהֶּטַבע ָהְיָתה זֹו 
’ֵעת ָצָרה‘, ָנַהג ַיֲעקֹב ְּכִפי ֶׁשָּצִרי ִלְנהֹג ְּבֵעת ֶׁשָּכזֹו ְוִהְתַּפֵּלל 

ֵלאלֹוָקיו.
ַפת ֱאֶמת‘: ִנְרֶאה ִּכי ִמְּלַכְּתִחָּלה ֵאין  הֹוִסיף ְוִחֵּדד ֶנְכּדֹו ַה‘ּׂשְ
ֵּכן  ֵמֲחַמת  ִאם  ָלָאָדם,  טֹוָבה  ַמְבִטיַח  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
 ‘ִיָּמַנע ִמְּלִהְתַּפֵּלל. ַאף ַיֲעקֹב, ִאּלּו ָהְיָתה ַהְבָטַחת ’ּוְׁשַמְרִּתי
ּגֹוֶרֶמת לֹו ֶׁשִּיְבַטח ָּבּה ְוא ִיְתַּפֵּלל ַעל ַהָּצָלתֹו, ֵמרֹאׁש א 

.ָהָיה ֻמְבָטח ַעל ָּכ
’ְׂשַפת ֱאֶמת‘ תרמ“ד

ְלַבֵּקׁש ֵמאֹוַצר ַמְּתַנת ִחָּנם
ֶאת  ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר  ָהֱאֶמת  ּוִמָּכל  ַהֲחָסִדים  ִמּכֹל  ”ָקֹטְנִּתי 

ַעְבֶּד...; ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו“ (לב יא-יב)
”‘ָקטְֹנִּתי‘ – לֹוַמר ִּכי ָקטֹן הּוא ֵמֱהיֹותוֹ ָראּוי ְלָכל ַהֲחָסִדים 

ֶׁשָעָׂשה ִעּמֹו“ (ַרְמָּב“ן).
 ֵּפֵרׁש ַהְגָּר“א ִּכי ְּבַעְנְוָתנּותוֹ ָטַען ַיֲעקֹב ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ּוִמָּכל  ַהֲחָסִדים  ִמּכֹל  ”ָקטְֹנִּתי  ּוִמֶּקֶדם  ֶׁשֵּמָאז  ְּכִפי  הּוא: 
ָעַלי  ִהְרַעְפָּת  זֹאת  ּוְבָכל   ,“ַעְבֶּד ֶאת  ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר  ָהֱאֶמת 
ֲחָסִדים ְלֵאין ִמְסָּפר ִלְפִנים ִמּשּׁוַרת ַהִּדין, ָּכ ַאף ַעָּתה ֲאִני 

ְמַבֵּקׁש: ”ַהִּציֵלִני ָנא“, ַאף ֶׁשֵאין ָּכל ְזכּות ְּבָיִדי.
הֹוִסיף ְוָכַתב ָהַרֲאַב“ד ַרִּבי מֶֹׁשה ְׁשֶטְרְנּבּוךְ:

ַאף ָאנּו נֹוֲהִגים ְּכָאִבינּו ַיֲעקֹב; ֵאיֶנּנּו ּתֹוִלים ִּבְזכּוֵתנּו, ֶאָּלא 
ִמּשּׁוַרת  ִלְפִנים  ִעָּמנּו  ֶׁשִּיְתַנֵהג  ֵמה‘  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ָּתִמיד 
ַּבָּקָׁשֵתנּו  ּוְכֻנַּסח  ִחָּנם.  ַמְּתַנת  ֵמאֹוַצר  ָעֵלינּו  ְוַיְרִעיף  ַהִּדין 
ְּבִסּיּום ֵסֶדר ’ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו‘: ”ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו ִּכי ֵאין ָּבנּו ַמֲעִׂשים 

ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְוהֹוִׁשיֵענּו“.
’ַטַעם ָוַדַעת‘

ִמי ֵאינֹו ִמְצָטֵרף ְל‘ִמְנָחה‘?
ְרֵחִלים  ֶעְׂשִרים  ּוְתָיִׁשים  ָמאַתִים  ִעִּזים  ָאִחיו;  ְלֵעָׂשו  ”ִמְנָחה 

ָמאַתִים ְוֵאיִלים ֶעְׂשִרים“ (לב יד- טו)
ְזַמן  ְּבַהִּגיַע  ָּבַרֶּכֶבת.  ַהֵּלִוי‘  ַה‘ֵּבית  ָנַסע  ֶׁשַּפַעם  ָהָיה  ה  ַמֲעֹשֶ
ַהִּמְנָחה ִהְתַאֵּמץ ֶלֱאסֹף ִמֵּבין נֹוְסֵעי ָהַרֶּכֶבת ִּתְׁשָעה ְיהּוִדים 
ֶׁשִּיְצָטְרפּו ִעּמֹו ִלְתִפָּלה. ֶאָּלא ֶׁשַּדְוָקא ָאז ָּבֲחרּו ְׁשֵני ְיהּוִדים 
 ּוְבָכ ְּבַהְפָּגָנִתּיּות,  ַהָּקרֹון  ֶאת  ַלֲעזֹב  ֵאָליו   ְּבָסמּו ֶׁשָּיְׁשבּו 

ִהְתַּבֵּטל ַהִּמְנָין.
ַרב.  ַצַער  ַהֵּלִוי‘  ַל‘ֵּבית  ֵהֵסָּבה  ַהַּמְתִריָסה  ִהְתַנֲהגּוָתם 

”ֵמעֹוִדי  ִּבְכֵאב:  ְמהּוָלה  ִּבְׁשִנינּות  ָאַמר  ְּתִפָּלתֹו  ִּסֵּים  ִמּׁשֶ
ְּכָלִבים  ֵעֶדר  ְלִמְנָחתֹו  ַיֲעקֹב  ֵצֵרף  א  ָמה  ִמְּפֵני  ָּתַמְהִּתי 
ַעָּתה  ְלָאִחיו?  ַלח  ֶׁשּׁשָ ָהַרּבֹות  ַהְּבֵהמֹות  ַעל  ֶׁשִּיְׁשְמרּו 
מּוָכִנים  ֵאיָנם  ֶׁש‘ְּכָלִבים‘  ִמְסַּתֵּבר  ְּתִמיָהִתי;  ָבה  ִהְתַיּׁשְ

ְלִהְצָטֵרף ְל‘ִמְנָחה‘...“
’ָהִראׁשֹון ְלׁשֹוֶׁשֶלת ְּבִריְסק‘ עמ‘ 254

ַיֲעקֹב ִּבֵּקׁש ְלַרֵוַּח ֵּבין ַהָּצרֹות
”ְוֶרַוח ָּתִׂשימּו ֵּבין ֵעֶדר ּוֵבין ֵעֶדר“ (לב יז)

”ָאַמר ַיֲעקֹב ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: ’ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם ִאם 
ִיְהיּו ָצרֹות ָּבאֹות ַעל ָּבַני, א ָּתִביא אֹוָתם זֹו ַאַחר זֹו, ֶאָּלא 

ַהְרַוח ָלֶהם ִמָּצרֹוֵתיֶהם‘“ (ב“ר עה יג).

ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ֵּבֵאר ַה‘ֵּבן ִאיׁש ַחי‘ ֶאת ְלׁשֹון ַהָּפסּוק 
ִּבְתִהִּלים (ט י): ”ִויִהי ה‘ ִמְׂשָּגב ַלָּד ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה“, 
ִמְּפֵני ָמה ֶנֱאָמר: ’ְלִעּתֹות‘ ִּבְלׁשֹון ַרִּבים? ְלַלֶּמְד ִּכי ְּכַבָּקַׁשת 
ַיֲעקֹב ָאִבינּו, ַאף ַּכֲאֶׁשר ָחִליָלה ִנְגָזרֹות ָצרֹות ַעל ִיְׂשָרֵאל, 

ְמַחְּלָקן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְל‘ִעּתֹות‘ ַהְרֵּבה ּוְמַרּוֵַח ֵּביֵניֶהן.

’ֶּבן ִאיׁש ַחי‘ ִנָּצִבים

ְׁשמֹה  ַרִּבי  ַהַּפְיָטן  ְלׁשֹון  ֵהיֵטב  ִּתְתָּבֵאר  ֵאּלּו  ִּבְדָבִרים 
ַהַּבְבִלי ִּבְסִליַחת ’ִאם ָאְמִרי‘ ַהֶּנֱאֶמֶרת ַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה 

(ְלִמְנַהג ְקִהּלֹות ַאְׁשְּכַנז):

”ָגּׁשֹות [ָּבאֹות] ָצרֹות, ֵסרּוג [ְמֻחָּברֹות] ְׁשַּתִים ְׁשַּתִים, ֶרַוח 
ְּדבּוקֹות  ְנחֶֹׁשת],  ִּכְנֻחְׁשַּתִים [ְּכַכְבֵלי  ְמִעיקֹות  ֵּביְנַתִים,  ֵאין 
ּדֹוְלקֹות ּדֹוֲחקֹות [ַיְחָּדו ֵהן רֹוְדפֹות ְודֹוֲחקֹות אֹוָתנּו] ְּבִלי 

ֲעַצְלַּתִים“.

’ָאִׁשיָרה ַלה‘ ְּבַחָּיי ֲאַזְּמָרה ֵלאַקי ְּבעֹוִדי‘
ַחר“ (לב כז) ”ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהּׁשָ

ַּבְּגָמָרא (ֻחִּלין צא ב) ֵּבֲארּו ֲחָכִמים ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשְּבִגיָנּה ִהְפִציר 
ֲאִני,   ַמְלָא’ לֹו:  ”ָאַמר  ְלׁשֹוְלחֹו:  ְלַמֵהר  ְּבַיֲעקֹב   ַהַּמְלָא

ּוִמּיֹום ֶׁשִּנְבֵראִתי א ִהִּגיַע ְזַמִּני לֹוַמר ִׁשיָרה ַעד ַעְכָׁשו“.
מּוָסר ִנְפָלא ָלַמד ִמָּכ ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘:

ִׁשיָרָתם,  ִּבְזַמן  ֻמְגָּבִלים  ָמרֹום  ֶׁשַּמְלֲאֵכי  ֶׁשְּכִפי  ִמְסַּתֵּבר 
ְיכֹולֹות  ֵאיָנן  ַּבְּמרֹוִמים  ַהְּגנּוזֹות  ִיְׂשָרֵאל  ִנְׁשמֹות  ַאף   ָּכ
ְלׁשֹוֵרר ְּבָכל ֵעת. ְלֻעַּמת זֹאת, ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֵיׁש ְּבָיֵדינּו ֵאין 
ְספֹר ִהְזַּדְּמֻנּיֹות ְלַהֵּלל ּוְלַׁשֵּבַח ֶאת ּבֹוְרֵאנּו. ֶׁשֵּכן ְּבעֹוד ָּכאן 
ֻמְגֶּדֶרת  ִהיא  ָהֶעְליֹון  ָּבעֹוָלם  ’ֲעבֹוָדה‘,  ְּבֶגֶדר  ִהיא  יָרה  ַהּׁשִ
ְולּו  ְלַהְפִסיד,  ֵאפֹוא  ְלַעְצֵמנּו  ַנְרֶׁשה  ַּבל  ָׂשָכר‘.  ְּכ‘ַקָּבַלת 
ִהְזַּדְּמנּות ַאַחת ֶׁשָּכזֹו, ִּכי ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון – ִמי יֹוֵדַע ֵאיָמַתי 

.ִנְזֶּכה ְלָכ
יחֹות ֲאִבי‘ אֹות לז ’ֻּדְגָמא ִמּׂשִ

ִּדְבֵרי  ֵהיֵטב  ִיְתָּבֲארּו  ַחִּיים‘  ֶה‘ָחֵפץ  ְּבִדְבֵרי  ִּכי  ְלהֹוִסיף  ֵיׁש 
זֹוֶכה  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ”ָּכל  ז):  צו  (ַּתְנחּוָמא  ֲחָכִמים 
ַהְּנָׁשמֹות  ִמְּכַלל  ְּבׁשֹוֶנה  ֶׁשֵּכן   – ַהָּבא“  ָלעֹוָלם  ָאֵמן  ַלֲענֹות 
ַעל  ַהַּמְקִּפיד  ֵעת,  ְּבָכל  ְלבֹוְרָאן  ְלַׁשֵּבַח  ִאּיֹות  ַרּׁשָ ֶׁשֵאיָנן 
ְּב‘ָאֵמן‘  ּבֹוְראֹו  ֶאת  ְלַׁשֵּבַח  ִיְזֶּכה  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ָאֵמן  ֲעִנַּית 

ַאף ָּבעֹוָלם ַהָּבא. 

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

ני ּפְ ם

’ְוַנְפׁשֹו ִאְּוָתה ַוָּיַעׂש‘ ָאֵמן
”ַוִּיָּוֵתר ַיֲעקֹב ְלַבּדֹו ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו...; ַוַּיְרא ִּכי א ָיכֹל 

לֹו“ (לב כה-כו)

ָּכ ָּכַתב ַהַּגֲאבָ“ד ַרִּבי מֶֹׁשה ַאְרֵיה ְפַרְיְנד ַעל ָּפסּוק ֶזה:

ָידּוַע ַמֲאַמר ָהֲאִר“י ַהָּקדֹוׁש (הּוָבא ְּב‘ִבְגֵדי ֶיַׁשע‘ או“ח קסז לג) 
ֶׁשִּמי ֶׁשְּמַבֵּקׁש ְלָבֵר ְוֵאין ַּבִּנְמָצא ִמי ֶׁשַּיְׁשִלים ִּבְרָכתֹו 
ַרָּבה“,  ּוְבַאֲהָבה  ָּגדֹול  ”ְּבֵחֶׁשק   ְיָבֵר ִאם  ָאֵמן,  ַּבֲעִנַּית 
ֶרֶמז  ִּבְרָכתֹו.  ַאַחר  ָאֵמן  ֶׁשַּיֲעֶנה   ַמְלָא ִמִּבְרָכתֹו  ִיָּבֵרא 
”ְוהּוא  יג):  כג  (ִאּיֹוב  ַהָּכתּוב  ִמְּלׁשֹון  ִלְלמֹד  נּוַכל  ַלָּדָבר 
ְבֶאָחד ּוִמי ְיִׁשיֶבּנּו ְוַנְפׁשֹו ִאּוְָתה ַוָּיַעׂש“, ֲאֶׁשר ִּבְתִפַּלת 
ָנה ַמְסִמיִכים לֹו ֶאת ַהֵּתבֹות ”נֹוָרא  ַׁשֲחִרית ְּדרֹאשׁ ַהּׁשָ
ְוָקדֹוׁש“: ”ְוהּוא ְבֶאָחד“ – ַהֶּנֱאָלץ ְלָבֵר ִּביִחידּות, ”ּוִמי 
 – ִאּוְָתה“  ”ְוַנְפׁשֹו  ִּבְרָכתֹו?  ַעל  ’ָאֵמן‘  ַיֲעֶנה   – ְיִׁשיֶבּנּו“ 
ִאם ְיָבֵר ָּכָראּוי ְּבֵלב ָוֶנֶפׁש, ֲאַזי ”ַוָּיַעׂש“ ְּבִבְרָכתֹו ”נֹוָרא 
ַּבֲעִנַּית  ִּבְרָכתֹו  ֶאת  ֶׁשַּיְׁשִלים  ָקדֹוׁש   ַמְלָא  – ְוָקדֹוׁש“ 

ָאֵמן. 

ִמְּבִלי   – ְלַבּדֹו‘  ַיֲעקֹב  ”‘ַוִּיּוֵָתר  ִלְדרֹׁש:  נּוַכל  ָּכאן  ַאף 
’ַוֵּיָאֵבק   :ּוְלָכ ִּבְרָכתֹו,  ַעל  ָאֵמן  ֶׁשַּיֲעֶנה  ִאיׁש  ֶׁשִּיְהֶיה 
ִאיׁש [ָׂשרֹו ֶׁשל ֵעָׂשו (ַרִׁש“י)] ִעּמֹו‘“, ְלִפי ֶׁשֹּלא ֻהְׁשְלָמה 
ִּבְרָכתֹו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן. ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן: ”א ָיכֹל לֹו“, ֶׁשֵּכן 
ִּבְרָכתֹו ֶנֶאְמָרה ָּכָראּוי, ּוְבָכ ִנְבָרא ַמְלָא ֶׁשָעָנה ַאֲחָריו 
ָאֵמן. [ִנָּתן ְלָהִביא ֶרֶמז ִלְדָבָריו – ”א ָיכֹל“ ְּבִגיַמְטִרָּיה 

ָאֵמן].
’ֲעֶטֶרת ְיהֹוֻׁשַע‘

ְּבִסְפרֹו  ֵמִביא  ַקאייְדנֹוֶבר  ִהיְרׁש  ְצִבי  ַרִּבי  ַהְּמֻקָּבל  ַאף 
ַאַחר  ָאֵמן  עֹוִנים  ֶׁשַהַּמְלָאִכים  צו)  (ֶּפֶרק  ַהָּיָׁשר‘  ’ַקב 
ַהְּבָרכֹות, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ”ְוֶזה ָּפׁשּוט ֶׁשְּבָכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה 
ְקדֹוִׁשים  ַמְלָאִכים  ְוִנְבָרִאים  נֹוָלִדים  עֹוֶׂשה  ֶׁשָאָדם 
ּוְבָכל  זֹו.  ִמְצָוה  ֶׁשל  ’ַמֲחֶנה‘  ִנְקָרִאים  ֵהן  ְוָלֵכן  ִמֶּמָּנה, 
ֵאֶליָה  [ִמְתַאְּסִפים]  ִמְתַּכְּנִשׁין  ָעֶליָה  ֶׁשְּמָבְרִכין  ִמְצָוה 
ְוׁשֹוְמִעין   ַהְּמָבֵר ְסִביבֹות  ְועֹוְמִדים  ַהַּמְלָאִכים,  אֹוָתן 
הּוא   ‘ַמְלָא’ ַלָּדָבר:  ְוֶרֶמז  ָאֵמן.  ְועֹוִנים  ַהְּבָרָכה 

ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ָאֵמן‘“.

ַלח ׁשְ ת ַוּיִ ָרׁשַ 308ּפָ תש"פ

ו" ד ֵעׂשָ ד ָאִחי ִמּיַ יֵלִני ָנא ִמּיַ ”ַהּצִ
ת  ו ָאִחיו. ַעל ְסֻגּלַ ד ֵעׂשָ ל ַיֲעקֹב ְוִנּצֹול ִמּיָ תֹו ׁשֶ ִפּלָ ָלה ּתְ ְזכּות ִמְצַות ָאֵמן ִהְתַקּבְ ּבִ ֵתנּו ּכֹוֵתב' ׁשֶ ָפָרׁשָ ה ֲעֻמקֹות‘ ּבְ הַ'ְמַגּלֶ

ם):  ם ׁשָ ּלָ רּוׁש ַהּסֻ ֶלְך רפה ב' ע"פ ּפֵ דֹוׁש (ַוּיֵ ּזַֹהר ַהּקָ ה הּוָבא ּבַ ִפּלָ ֲעֵרי ּתְ ת ָאֵמן ִלְפּתַֹח ׁשַ ֲעִנּיַ
ה  ּמָ תּוִחים ְלַמְעָלה' ּכַ ָרכֹות ּפְ ְתֵחי ּבְ ה ּפִ ּמָ ִריְך' ּכַ ּצָ מֹו ׁשֶ ם ּכְ ן ִלּבָ ה ׁשֹוְמִרים ַעְצָמם ַלֲענֹות ָאֵמן ּוְלַכּוֵ ָרֵאל ְלַמּטָ ׂשְ ּיִ ”ּוְכׁשֶ
ה  עֹוָלם ַהּזֶ ָכָרם הּוא ּבָ ְרמּו ָלֶזה? ׂשְ ּגָ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ ָכָרם ׁשֶ ּכֹל. ּוַמהּו ׂשְ ְמָחה ִהיא ּבַ ה ׂשִ ּמָ ָכל ָהעֹוָלמֹות' ּכַ טֹוב ִנְמָצא ּבְ
ָהעֹוָלמֹות:  ָכל  ּבְ ַמְכִריז  ַהּקֹול  ֲאדֹוָנם'  ִלְפֵני  ָתם  ִפּלָ ּתְ ִלים  ּלְ ּוִמְתּפַ ָלֶהם'  ֵצִרים  ּמְ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ א.  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם 
מֹו  ּכְ  – ֲאֵמִנים  א  ֶאּלָ ֱאמּוִנים  ְקִרי  ּתִ ַאל  ֱאֻמִנים‘'  ׁשֵֹמר  יק  ַצּדִ גֹוי  ְוָיֹבא  ָעִרים  ׁשְ ְתחּו  'ּפִ
ָתם ַעל ֵאּלּו  ִפּלָ ל ּתְ ָעִרים' ְוִתְתַקּבֵ ְתחּו ׁשְ ה ּפָ ְך ַעּתָ ָרכֹות' ּכָ ֲעֵרי ַהּבְ ְתחּו ָלֶהם ׁשַ ָרֵאל ּפָ ׂשְ ּיִ ׁשֶ

ֵצִרים ָלֶהם".  ּמְ ׁשֶ
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ָהָיה ֶזה ְּבַאַחד ִמִּבּקּוָריו ָהַרִּבים ֶׁשל ָמָרן ּפֹוֵסק 
ְּבֵבית  ָזָצ“ל  וֹואְזֶנר  ַהֵּלִוי  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ַהּדֹור 
ַהֵּלִוי‘  ֶבט  ַה‘ּׁשֵ ָמָרן  ַהְּיׁשּוָעה‘.  ’ַמַעְיֵני  ַהחֹוִלים 
ֵּבית  ֶׁשל  ַהִהְלָכִתית  ִּבְנִׂשיאּותֹו  ָעַמד  ֲאֶׁשר 
ַהחֹוִלים, ִהִּגיַע ַלּבֶֹקר ְּבָמקֹום ְּכֵדי ַלֲעמֹד ִמָּקרֹוב 
ַהֶּפֶרק  ַעל  ֶׁשָעְמדּו  ִהְלָכִתּיֹות  ְׁשֵאלֹות  ַּכָּמה  ַעל 
ְוָנְגעּו ְלִתְפעּולֹו ַהּשֹׁוֵטף ֶׁשל ֵּבית ַהחֹוִלים, ֲאֶׁשר 

ִנים ָהִראׁשֹונֹות ְלִקּיּומֹו. ָעַמד ָאז ַּבּׁשָ

ִמְתַלּוִים  ֵאָליו  ַּכֲאֶׁשר  ַהַּמְחָלקֹות,  ֵּבין  ִסֵּיר  ָהַרב 
רֹוְטִׁשיְלד  מֶֹׁשה  ד“ר  ָהַרב  ַהחֹוִלים  ֵּבית  ְמַיֵּסד 
ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ְּדָאז,  ַהחֹוִלים  ֵּבית  ַרב  יבלח“א  ָז“ל, 
ִמֶּצֶות  רֹוְפִאים  ְוַכָּמה  ְׁשִליָט“א,  ִזיֶכְרָמן  ִיְׂשָרֵאל 

ַהַּמְחָלקֹות.

ִּבֵּקׁש  ְוַהְּמרֹוֵמם,  ַהַּמְחִּכים  ַהִּסּיּור  ּתֹם  ִלְקַראת 
ְׁשֵאָלה  ָזָצ“ל  ָמָרן  ְּבָאְזֵני  ִלְׁשטַֹח  ִזיֶכְרָמן  ָהַרב 
ִהְלָכִתית ֲאֶׁשר ִנְׁשַאל ִמִּפי ְיהּוִדי ִנְכָּבד, ַהּשֹׁוֵכב 
ְּבַמָּצב  ָׁשרּוי  ְּכֶׁשהּוא  ַהַּמְחָלקֹות  ְּבַאַחת  ְּבָחְליוֹ 

ָקֶׁשה.

ָׁשַטח  ִזיֶכְרָמן  ְוָהַרב  ָּפִנים,  ִּבְמאֹור  ִהְסִּכים  ָמָרן 
ֵאָלה: ְּבָפָניו ֶאת ַהּׁשְ

ְּתקּוָפה  ִמֶּזה  ַהִּמְתַיֵּסר  ְמֻבָּגר  ִּביהּוִדי  ”ְמֻדָּבר 
ֲאֻרָּכה ְּבַמְכאֹוִבים ׁשֹוִנים ְּבָכל ֶחְלֵקי ּגּופֹו. הּוא 
ְמֻרָּתק ְלִמָּטתוֹ ָּכאּוב ּוְמֻיָּסר ִמְּבִלי ְיכֶֹלת ְלָהִניַע 
ָיָמיו  ָהרֹוְפִאים.  ְּבַחְסֵדי  ַלֲחלּוִטין  ְוָתלּוי  ֵאיָבר 
ַּבֲאֶׁשר  ַּבֲעבּורֹו,    ִמְתַמּׁשֵ ְּכִסּיּוט  ֵהם  ְוֵלילֹוָתיו 
ַהְּפֻעָּלה  ֶאת  ְולּו  ְּבַעְצמֹו  ְלַבֵּצַע  ְמֻסָּגל  ֵאינֹו 
ַהִאם  ִהיא:  ַהּכֹוֶאֶבת  ְׁשֵאָלתֹו  ְּביֹוֵתר.  ַהַּקָּלה 
ִלי  ’ֶׁשָעָׂשה  ִּבְרַּכת  ֶאת  ַּבּבֶֹקר   ְלָבֵר ָיכֹול  הּוא 
ָּכל ָצְרִּכי‘, ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא ֻמְגָּבל ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְדאֹג 

ִלְצָרָכיו ְּכָלל?“

ֵאָלה,  ַהּׁשְ ֶאת  ִלְׁשטַֹח  ִזיֶכְרָמן  ָהַרב  ִּסֵּים  ִמּׁשֶ
ָּפְרָצה ֲאָנָחה ִמִּלּבוֹ ָהַרחּום ֶׁשל ָמָרן. הּוא ֵהִבין 
ִנְׁשֲאָלה  ֶׁשִּמַמֲּעַמָּקיו  ַהֵּסֶבל  ְּתהֹום  ֶאת  ֵהיֵטב 
ֲאִני  ֻמְכָרח  ֶׁשָּכזֹו  ”ְׁשֵאָלה  ְוָאַמר:  ֵאָלה,  ַהּׁשְ
ִלְׁשמַֹע ִמִּפי ַהחֹוֶלה ְּבַעְצמֹו. ָהָבה ָנסּור ְלַחְדרֹו 

ְוִנְׁשַמע אֹוָתּה ִמִּפיו“.

ָמָרן  ַעְצמֹו  ִהְטִריַח  ּוַמֲעָמדֹו  ִּגילֹו  ִמְּמרֹום   ,ָּכ
ֵמַחְדֵרי  ְּבַאַחד  ַהחֹוֶלה  ֶׁשל  ְלַחְדרֹו  ְוָעָלה 
נֹוַכח  ַהֶחֶדר,  ֶאל  ְּכֶׁשִּנְכַנס  ַהְּפִניִמית.  ַהַּמְחָלָקה 
ֲאֶׁשר  ַהחֹוֶלה,  ֶׁשל  ַהָּקֶׁשה  ְּבַמָּצבֹו  ִלְראֹות  ִמָּיד 
ֲעטּופֹות  ְּכֶׁשָּפָניו  אֹוִנים,  ֲחַסר  ִמָּטתוֹ  ַעל  ָׁשַכב 

ֵסֶבל ְוָיגֹון, ְוגּופֹו ְמֻחָּבר ְלַמְכִׁשיִרים ׁשֹוִנים.

ְּכֶׁשּנֹוַכח  ַהחֹוֶלה  ֶׁשל  ְּבָפָניו  ִנַּצת  ָקלּוׁש   ִחּיּו
ִלְראֹות ָּבאֹוֵרַח ַהִּנְכָּבד ֶׁשִהִּגיַע ְלַבְּקרֹו. הּוא ִנָּסה 
זֹאת  ָמַנע  ָמָרן   ַא ִלְכבֹודֹו,  ִקְמָעא  ְלִהְתרֹוֵמם 

ַּבֲעדֹו. 

ָמָרן  ִהְתַעְנֵין  ַמְרִּגיׁש“,  ַאָּתה   ֵאי  ?ְׁשלֹוְמ ”ָמה 
ֲעֻמּקֹות,  ַהחֹוֶלה  ֶנֱאַנח  ִּבְתגּוָבה  ְּבִהְׁשַּתְּתפּות. 

הּוא א ָיכֹול ָהָיה ַאף ְלָהִׁשיב ְּבִפיו.

ַהחֹוֶלה  ָמָרן.  ָׁשַאל  ִסּפּור?“  ִלְׁשמַֹע  ”ֲהִתְרֶצה 
ִהְנֵהן ַקּלֹות ְּברֹאׁשֹו ְלִחּיּוב, ּוָמָרן ֵהֵחל ְלַסֵּפר:

ִּביִׁשיַבת  ָלַמְדִּתי  ֵעת  ַּבֲחרּוִתי,  ִּבְׁשנֹות  ֶזה  ”ָהָיה 
ַהָּגאֹון  ְוַרִּבי,  מֹוִרי  ֶׁשל  ְּבִצּלוֹ  לּוְּבִלין‘  ’ַחְכֵמי 

ַהּנֹוָדע ַרִּבי ֵמִאיר ַׁשִּפיָרא ָזָצ“ל.

ּוִבֵּקׁש  ָזָצ“ל,  ְוַרִּבי  מֹוִרי  ִלי  ָקָרא  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד 
 ַֹלֲער ֶׁשִּבֵּקׁש  חֹוִלים‘  ְל‘ִבּקּור  ִעּמֹו  ֶׁשֶאְתַלּוֶה 
ָחְליוֹ  ְלרֹב  ֲאֶׁשר  ִמְּמקָֹרָביו,  ְּפלֹוִני  ְיהּוִדי  ֵאֶצל 
ַנֲעֵניִתי  ִמִּמָּטתוֹ.  ָלֶרֶדת  ְמֻסָּגל  ֵאינֹו  ְּכָבר 
ְּבִׂשְמָחה, ְוָהַרב ָחַבׁש ֶאת ִמְגַּבְעּתֹו ּוִמֵהר ָלֵצאת 

ִעִּמי ְלֵבית ַהחֹוֶלה.

ִלְראֹות  ִמָּיד  נֹוַכְחנּו  ַהחֹוֶלה  ְלֵבית  ְּכֶׁשִהַּגְענּו 
ְּבַמָּצבֹו ַהָּקֶׁשה. הּוא ָׁשַכב ַעל ִמָּטתוֹ ִמְּבִלי ְיכֶֹלת 
ְלָהִניַע ֵאיָבר, ּוָפָניו ָהיּו ִחּוְרֹות ַּכִּסיד. אּוָלם ָמה 

ֶׁשִהְבִחין  ִמָּיד  ַּכֲאֶׁשר  ַהְפָּתָעִתי,  ָהְיָתה  ַרָּבה 
ַהחֹוֶלה ִּבְכִניָסֵתנּו, ִחֵּיְך ְלֶעְבֵרנּו ִחּיּו ָרָחב ֵמֹאֶזן 

ְלאֶֹזן.

ְלַמָּצבֹו  ֻמְחֶלֶטת  ִּבְסִתיָרה  ָעַמד  ָהָרָחב   ַהִחּיּו
ִמְּלַהִּביַע  ִנְמַנע  א  ָזָצ“ל  ְוַרִּבי  ּומֹוִרי  ַהָּקֶׁשה, 
זֹו  ָמה  ’ּוְלִׂשְמָחה   – ְּתִמיָהתֹו  ֶאת  ַהחֹוֶלה  ִּבְפֵני 

עֹוָׂשה?‘

ֶאת  ִהְפִעיָמה  ַהְּמֻיָּסר  ַהחֹוֶלה  ֶׁשל  ְּתׁשּוָבתֹו 
ְׁשֵנינּו:

ְלַבְּקֵרִני.  טֹוִבים  ֲאָנִׁשים  ָּבִאים  ְויֹום  יֹום  ’ְּבָכל 
ָרִגיל  ֶׁשָהִייִתי  ְּכִפי  ְלַכְּבָדם,  ֲאִני  ָחֵפץ  ְּבבֹוָאם, 
ּוְבַמְׁשֶקה  ְּבַמֲאָכל  ַהּטֹוִבים,  ְּבָיַמי  ַלֲעׂשֹות 
ֲאָנִׁשים  ֵאַלי  ָּבִאים  ַּכֲאֶׁשר  ּוִבְפָרט  ְרָחָבה.  ְּבָיד 
ְמֻכָּבִדים ְּכמֹוֶכם, ֲהא ָהָיה ָעַלי ָלקּום ִלְכבֹוְדֶכם 
ְּבַמָּצִבי  ָהַרב  ֶׁשְּלַצֲעִרי  ֶאָּלא  קֹוָמִתי.  ְמלֹוא 

ַהּנֹוְכִחי ֵאיִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות זֹאת.

ּוְלהֹוִקיר  ְלַכֵּבד  ֲאִני  ָיכֹול  ֶׁשָּבּה  ַהְּיִחיָדה   ַהֶּדֶר
ֶאת ַהָּבִאים ְּבֵצל קֹוָרִתי, ִהיא ְּבָכ ֶׁשֲאִני ַמְרֶאה 
זֹאת  ַאף  ְּבִבּקּוָרם.  ָׂשֵמַח  ֲאִני  ַּכָּמה  ַעד  ָלֶהם 
 ַהִחּיּו ִמְּלַבד  ַאֶחֶרת   ְּבֶדֶר ְלַהִּביַע  ָיכֹול  ֵאיִני 
ֵאפֹוא  ִמְתַּבֵּקׁש  א  ְוִכי   – ָּפַני  ַעל  ַמֲעֶלה  ֶׁשֲאִני 
ֶׁשֲאַחֵּי ִלְפֵניֶכם ֶאת ַהִחּיּו ָהָרָחב ְּביֹוֵתר ֶׁשֲאִני 

ְמֻסָּגל?!‘“

ָהַרב וֹואְזֶנר ִסֵּים ֶאת ִסּפּורוֹ ְוָלַחץ ְּבחֹם ֶאת ְיֵדי 
ַהחֹוֶלה, ּתֹו ֶׁשהּוא אֹוֵמר לֹו:

ַהָּקָטן   ַּבִחּיּו ְוִהְבַחְנִּתי   ְלַחְדְר ”ְּכֶׁשִּנְכַנְסִּתי 
ֶזה.  ְּבִסּפּור  ִמָּיד  ִנְזַּכְרִּתי   ,ְׂשָפֶתי ַעל  ֶׁשָעָלה 
ָׁשַאְלָּת  ֶׁשַאָּתה  ַהחֹוִלים  ֵּבית  ַרב  ִמִּפי  ָׁשַמְעִּתי 
ִלי  ’ֶׁשָעָׂשה  ִּבְרַּכת  ֶאת   ְלָבֵר ָיכֹול  ַאָּתה  ֵּכיַצד 
ַלּצֶֹרְך  ְולּו  ִלְדאֹג  ָיכֹול   ֶׁשֵאיְנ ְּבָׁשָעה  ָצְרִּכי‘  ָּכל 

:ַוֲאִני ָּתֵמַּה ַעל ְׁשֵאָלְת ,ַהָּקָטן ְּביֹוֵתר ֶׁשְּל

ָּכאן  ַלֲעׂשֹות,  ְּגדֹוָלה  ְׁשִליחּות   ְל ֵיׁש  ַהֹּלא 
 ְלַחֵּי ִּביָכְלְּתָך  ַהָּקֶׁשה   ְּבַמָּצְב ַּגם  ְוַעְכָׁשו. 
 .ְלַׂשֵּמַח ֶאת ַהָּבִאים ְלַבֶּקְר ִּבְמאֹור ָּפִנים ּוְבָכ
 ַאל ִּתָּמַנע ֵאפֹוא ִמַּלֲעׂשֹות זֹאת! ִמּיֹום ֶזה ָוֵאיָל
ְלֶחֶדר.   ֵאֶלי ֶׁשִּנְכַנס  ִמי  ְלָכל   ְלַחֵּי ִּתְׁשַּתֵּדל 
ַה‘ּכל  ֶזהּו   .ְלַעְצְמ ַּגם  ּוְתַחֵּיְך  ַלֲאֵחִרים,  ְּתַחֵּיְך 
“...ְּבַוַּדאי ַאָּתה ָיכֹול ְלָבֵר ְוַעל ָּכ ,ָצְרִּכי‘ ֶׁשְּל

וֹואְזֶנר  ָהַרב  ָאַחז  ַהֶחֶדר  ִמן  ָלֵצאת  ָּפָנה  ֶטֶרם 
ִּביֵדי ַהחֹוֶלה ְוָאַמר לֹו ְּבחֹם:

ֵּכן  ֲאֵחִרים  ְלעֹוֵדד  ֶׁשּתֹוִסיף  ְּכָכל  ִּכי   ְל ”ַּדע 
ה‘  ְּבֶעְזַרת  ִּכי   ְלָבֶרְכ ְוִהְנִני  ַאָּתה.  ַּגם  ִּתְתעֹוֵדד 
ִּבְרַּכת  ֶאת  ַּגם  ְּבִׂשְמָחה   ְלָבֵר ְּבָקרֹוב  ִּתְזֶּכה 
ְרפּוָאה  ה‘   ְל ִיְׁשַלח  ַּכֲאֶׁשר  ֲאסּוִרים‘,  ’ַמִּתיר 
ְוָלׁשּוב  ָחְלְיָך  ִמִּמַּטת  ָלֶרֶדת  ְותּוַכל  ְׁשֵלָמה 

ְלֵאיָתְנ ְּכָבִראׁשֹוָנה“.

ִלְראֹות  נֹוַכח  ְּבֵעיָניו  ִּכי  ִזיֶכְרָמן,  ַהְגִּר“י  ִסֵּפר 
ֵּכיַצד ֵמאֹותֹו יֹום ָוֵאיָל ָהַל ַמָּצבֹו ֶׁשל ַהחֹוֶלה 
ָּבעֹוָלם.  ְמֻיָּתר  ָחׁש  א  הּוא  יֹוֵתר  ְוִהְׁשַּתֵּפר. 
הּוא ִהְקִּפיד ְלַקֵּים ֶאת הֹוָרָאתֹו ֶׁשל ָמָרן, ְלַקֵּדם 
ְּבִחּיּו ֶאת ְּפֵני ָּכל ִמי ֶׁשָּבא ְלַבְּקרֹו. ְוַאף ִּבְרָכתֹו 
ְספּוִרים  ָיִמים  ַּכֲאֶׁשר  ּבֹו,  ִהְתַקְּיָמה  ָמָרן  ֶׁשל 
ִהְתַחֵּזק  ַאט  ְוַאט  ִמִּמָּטתוֹ  ָיַרד  ְּכָבר  ִמֵּכן  ְלַאַחר 

ְוָׁשב ְלֵאיָתנֹו.
’ְּבֵאר ַהַחִּיים‘ ַל“ג ָּבעֶֹמר עמ‘ קסז

ֵּבין ’ֲהָטָבה‘ ִל‘ְגמּול‘
ְּכִפי ֶׁשִהְתָּבֵאר ַּבַּמֲאָמר ַהּקֹוֵדם, ִּתְּקנּו 
הֹוָדָאֵתנּו  ִלְכּפֹל  זֹו  ִּבְבָרָכה  ֲחָכִמים 
”הּוא   – ֲהָטָבה  ּוִבְלׁשֹון  ְּגמּול  ִּבְלׁשֹון 

גְָמָלנּו... הּוא ֵהִטיב...“
ְלִפי  הֹוָדָאֵתנּו,  ֶאת  ָאנּו  ּכֹוְפִלים 
ַל‘ֲהָטָבה‘:  ’ְּגמּול‘  ֵּבין  ֵיׁש  ֶׁשִחּלּוק 
ָהָאָדם  ֶׁשעֹוֶׂשה  ְּפֻעָּלה  הּוא  ’ְּגמּול‘ 
ֶׁשָעָׂשה  ֲהָדִדית  ִלְפֻעָּלה  ִּכְתמּוָרה 
ַלּטֹוב  ִאם  ָלֵכן,  קֶֹדם  זּוָלתֹו  ִעּמֹו 
ַהְּמַקֵּבל  ֶׁשהֹוִסיף  ְּכָכל  ַלּמּוָטב;  ְוִאם 
ְלֵהיִטיב ַלּנֹוֵתן קֶֹדם, ָּכ יֹוִסיף ַהּנֹוֵתן 
 .ְלֵהֶפ ְוֵכן  טֹוָבה  לֹו  ִלְגמֹל  ַעָּתה 
ַלְּמַקֵּבל  ִנֶּתֶנת  ’ֲהָטָבה‘  זֹאת  ְלֻעַּמת 
ִמַּדת  ִמַּצד   ַא ְלַמֲעָׂשיו,  ֶקֶׁשר  ְלא 
ִעּמֹו  ְלֵהיִטיב  ֶהָחֵפץ  ַהּנֹוֵתן  ֶׁשל  טּובֹו 
’ְלהֹודֹות ּוְלַבֵּקׁש‘ ע“פ ִּדְבֵרי  (’ִּבְרכֹות ֲאִבי‘ ַוִּיְׁשַלח ב; 

ַהַּמְלִּבי“ם ִּביַׁשְעָיה נט יח, עי“ש).

ָאנּו  ֵהִטיב‘  ’הּוא  ִּבְלׁשֹון  ְלִעְנָיֵננוּ, 
ִמַּצד  ָלנּו  ֶׁשִּנְּתנּו  ַהּטֹובֹות  ַעל  מֹוִדים 
ַהְּדָבִרים  ְוֵהם   ,ִיְתָּבַר טּובֹו  ִמַּדת 
ַהִּנְצָרִכים ְלֶעֶצם ִקּיּוֵמנּו ָּבעֹוָלם. ְוִאּלּו 
ַעל  מֹוִדים  ָאנּו  גְָמָלנּו‘,  ’הּוא  ִּבְלׁשֹון 
 ִרּבּוי ַהּטֹוָבה ֶׁשָּזִכינּו לֹו ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַר
ִּפי  ַעל  (רֹוֵקַח,  ַהּטֹוִבים  ַמֲעֵׂשינּו  רֹב  ְלִפי 

ְלׁשֹון ַהָּכתּוב ְיַׁשְעָיה סג ז).

ַאף ְּבַבָּקָׁשֵתנּו ַעל ֶהָעִתיד ָאנּו ּכֹוְפִלים 
ְוֵהן  ’טֹוָבה‘  ִּבְלׁשֹון  ֵהן  ּוְמַבְּקִׁשים 
ֵהיַטְבנּו  ִאם  ֵלאמֹר:  ’ְּגמּול‘,  ִּבְלׁשֹון 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ֲאַזי  ְּדָרֵכינּו, 
טֹוָבה  ְּבֶׁשַפע  ִיְגְמֵלנּו  הּוא   ָּברּו
ִאם  ַאף  אּוָלם  ַמֲעֵׂשינּו,  ְּכִפי  ּוְבָרָכה 
ְלָכל  ֲאַזי  ַמֲעֵׂשינּו,  ֲהֵרעֹונּו  ָחִליָלה 
ְמַחֶּיה  ֶׁשהּוא  ְּכִפי  ָלנּו;  ֵייִטיב  ַהָּפחֹות 
ְּבעֹוָלמֹו  ֶׁשָּבָרא  ְּבִרּיֹוָתיו  ָּכל  ֶאת 

(’ְלהֹודֹות ּוְלַבֵּקׁש‘).

ֶׁשִעְנַין  ָיָקר,  ב“ר  הר“י  ְמָבֵאר  עֹוד 
ְּבִבְרַּכת  ַה‘ְּגמּולֹות‘  ַהְזָּכַרת  ּתֹוֶסֶפת 
ַהָּמזֹון, ִהיא ֵמֵעין ִּבְרַּכת ’ַהּגֹוֵמל‘, ֶׁשָּבּה 
ְוָהעֹוִנים  ֶהָעָבר,  ַעל   ַהְּמָבֵר מֹוֶדה 
ֶהָעִתיד:  ַעל  אֹותֹו  ְמָבְרִכים  ַאֲחָריו 
ָּכל  ִיְגָמְלָך  הּוא  טֹוב   ֶׁשְּגָמְל ”ִמי 
ְלַאַחר  זֹאת,  ְלֻעַּמת  ָּכאן  ֶסָלה“.  טֹוב 
ְוַההֹוֶוה:  ֶהָעָבר  ַעל  מֹוֶדה   ֶׁשַהְּמָבֵר
”הּוא גְָמָלנּו הּוא ּגֹוְמֵלנּו“, ְמָבֵר הּוא 
ֱאמּוָנה   ִמּתֹו ֶהָעִתיד,  ַעל  ַעְצמֹו  ֶאת 
 ּוְבָכ ָלַעד...“,  ִיְגְמֵלנּו  ”הּוא  ְּתִמיָמה: 
ִמַּלֲענֹות  ָהֲאֵחִרים  ֶאת  ּפֹוֵטר  הּוא 

.‘ְּכֶנְגּדֹו – ’ִמי ֶׁשְּגָמְל
ֶעֶׂשר  ְמָפְרִטים  ָאנּו  ַהְּבָרָכה   ְּבֶהְמֵׁש
ְוַהְצָלָחה,  ַהָּצָלה,  ”ּוְלֶרַוח,  ’ֲהָטבֹות‘: 
ַּפְרָנָסה  ֶנָחָמה,  ִויׁשּוָעה,  ְּבָרָכה, 
ְוַכְלָּכָלה, ְוַרֲחִמים, ְוַחִּיים, ְוֵחן, ְוֶחֶסד, 
”ְלֵחן,  ֵּתבֹות:  זֹאת,  ְלֻעַּמת  טֹוב“.  ְוָכל 
ֵּפרּוט  ֵהן  ּוְלֶרַוח“,  ּוְלַרֲחִמים,  ּוְלֶחֶסד, 
קֶֹדם  הֹוֵדינּו  ֶׁשֲעֵליֶהן  ַה‘ְּגמּולֹות‘ 
ַמְׁשִּפיַע  ֶׁשּבֹו  ָהֹאֶפן  ְוֵהן  ִּבְכָלִלּיּות, 
ַה‘ּטֹובֹות‘  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ִלְברּוָאיו. ּוַבָּקָׁשֵתנּו ְׁשטּוָחה ְּבָכ ִלְפֵני 
ה‘, ֶׁשאֹוָתן טֹובֹות ֶׁשֵּפַרְטנּו ְּבַבָּקָׁשֵתנּו: 
טֹוב‘  ’ְוָכל  ַעד  ְוַהְצָלָחה...‘,  ’ַהָּצָלה 
ִיָּנְתנוּ ָלנּו ְּבֵחן, ְּבֶחֶסד, ְּבַרֲחִמים ּוְבֶרַוח 

(ֵסֶדר ’ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל‘ לר“ז ֶּבער).

’ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו‘
ֶאת  ְמָבֵאר  י)  ח  (ְּדָבִרים  ִהיְרׁש  ָהָרָשׁ“ר 
’הּוא‘  ֵּתַבת  ַעל  חֹוְזִרים  ֶׁשָאנּו  ַהִּסָּבה 
”הּוא  ַהְּבָרָכה:  ְּבֻנַּסח  ְּפָעִמים  ַּכָּמה 
הּוא  ֵייִטיב...  הּוא  ֵמִטיב,  הּוא  ֵהִטיב, 
גְָמָלנּו, הּוא ּגֹוְמֵלנּו, הּוא ִיְגְמֵלנּו“, ְלִפי 
ֶׁשְּבָרָכה זֹו ִנְתְקָנה ְלֵזֶכר ֲהרּוֵגי ֵּביָתר, 
ֶנְחְרָבה  ֶׁשְּבִגינֹו  ַהֶּמֶרד  ַּכָּידּוַע  ַוֲהא 
ֶׁשל  ַּגֲאָוָתם  ְּבִעְקבֹות  ִהְתַרֵחׁש  ֵּביָתר 
ְועֶֹצם  ּכָֹחם  ַעל  ָסְמכּו  ֲאֶׁשר  ִּגּבֹוֶריהָ 
ְּכֶנֶגד  ָּברֹוָמִאים  ִלְמרֹד  ּוִבְּקׁשּו  ָיָדם 
ְרצֹון ה‘ (ְרֵאה ְירּוַׁשְלִמי ַּתֲעִנית ד ה; ַרְמָּב“ם ַּתֲעִנּיֹות 
ִיְׂשָרֵאל  ָהיּו  ֵּביָתר  ֻחְרַּבן  ּוְבֵעת  ג).  ה 

ֻהְׁשְּפָלה,  ְוַגֲאָוָתם  ַהַּמְדֵרָגה  ְּבֵׁשֶפל 
ַּכֲאֶׁשר ֲהרּוֵגי ֵּביָתר ָהיּו ֻמָּטִלים ָּכדֶֹמן 
 ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַעד  ֶדה,  ַהּׂשָ ְּפֵני  ַעל 
ִלְתִפּלֹוֵתיֶהם  ִהְקִׁשיב  ְּבַרֲחָמיו  הּוא 
ְלקֹוְבָרם,  ְוִהִּתירּו  ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ֶׁשל 
ְוָכל זֹאת ִהְתַרֵחׁש ּתֹו ְּכֵדי ֵנס ֻמְפָלא 
ֶׁשּגּוָפם א ִהְסִריַח ַלְמרֹות ַהְּזַמן ָהַרב 

ֶׁשָחַלף ִמִּמיָתָתם. 
ְלִפיָכ ֲחָכִמים ֶׁשָּקְבעּו ְּבָרָכה זֹו ְלֵזֶכר 
א  ָּבּה  ְלַהְדִּגיׁש  ִּתְּקנּו  ֵּביָתר,  ֲהרּוֵגי 
ה‘,  ְּכַלֵּפי  ’הּוא‘  ְּפָעִמים:  ׁש  ִמּׁשֵ ָּפחֹות 
ֵאַרע  ֲאֶׁשר  ֶאת  ַלּכֹל  ּוְלַלֵּמד  ְלהֹוִדיַע 
ּכָֹחם  ַעל  ִיְסְמכּו  ְלַבל  ֵּביָתר,  ְלַאְנֵׁשי 
ְועֶֹצם ָיָדם, ֶאָּלא ֵיְדעּו ְוַיְפִנימּו ִּכי ַרק 

ה‘ הּוא ַהּנֹוֵתן ּכֹחַ ַלֲעׂשֹות ַחִיל.

ט“ו ַּבָּקׁשֹות ְּכֶנֶגד ט“ו ְסעּודֹות
ֲחֵמׁש  ַמְזִּכיִרים  ָאנּו  ַהְּבָרָכה  ְּבֻנַּסח 
”ְלֵחן,  ַּבָּקָׁשה:  ְלׁשֹונֹות  ֶעְׂשֵרה 
ַהָּצָלה,  ּוְלֶרַוח,  ּוְלַרֲחִמים,  ּוְלֶחֶסד, 
ֶנָחָמה,  ִויׁשּוָעה,  ְּבָרָכה,  ְוַהְצָלָחה, 
ְוַחִּיים,  ְוַרֲחִמים,  ְוַכְלָּכָלה,  ַּפְרָנָסה, 

ְוָׁשלֹום, ְוָכל טֹוב“. 
ַׁשִּפיָרא  ִׁשְמׁשֹון  ב“ר  ָנָתן  ַרִּבי 
ֵמהֹוְרְּדָנא (ִמְּגאֹוֵני ּפֹוִלין ִלְפֵני ַּכֲחֵמׁש 
’ְמַגֶּלה  ַּבַעל  ֶׁשל  ְזֵקנֹו  ָׁשָנה,  ֵמאֹות 
ְּבֵפרּוׁשֹו  ְלָבֵאר   ֶהֱאִרי ֲעֻמקֹות‘) 
 ְלָכ ְטָעִמים  ִׁשְבָעה  ַהָּמזֹון  ְלִבְרַּכת  
ְלׁשֹונֹות  ט“ו  ְּבַדְוָקא  ָלנּו  ֶׁשִּתְּקנּו 
ַּבָּקָׁשה ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון. ְּבִמְסֶּגֶרת זֹו א 
נּוַכל ְלָהִביא ֶאת ְּכַלל ֲאִריכּות ְּדָבָריו, 

ַא ֶאת ַטֲעמֹו ָהִראׁשֹון:
ֶׁשאֹוֵכל  ְסעּודֹות  ט“ו  ְּכֶנֶגד  ֵּכן  ִּתְּקנּו 
ָהָאָדם ְּבָכל ָׁשבּוַע: ְׁשֵּתי ְסֻעּדֹות ְּבָכל 
ְבַעת ַהָּיִמים, ּוְסֻעָּדה נֹוֶסֶפת  ֶאָחד ִמּׁשִ
ֵמֶהן  ַאַחת  ְּבָכל  ֲאֶׁשר  ָּבת,  ַהּׁשַ ְּביֹום 
ָאנּו ְמָבְרִכים ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון. ְויֹוֵצא ִאם 
ט“ו  ָׁשבּוַע  ְּבָכל  ְמָבְרִכים  ֶׁשָאנּו  ֵּכן 
ַלָּדָבר  ִסיָמן  ַהָּמזֹון.  ִּבְרַּכת  ְּפָעִמים 
ָּדַרׁש ַרִּבי ָנָתן ַׁשִּפיָרא ִמְּלׁשֹון ַהָּפסּוק 
ָי-ּה“   ְנָבֵר יח): ”ַוֲאַנְחנּו  (קטו  ִּבְתִהִּלים 
– ט“ו [ָי-ּה] ְּפָעִמים ְּבָׁשבּוַע ְנָבֵר ֶאת 

ה‘ ַעל ְמזֹוֵננּו ”ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם...“

ִניִנים ּוֵבאּוִרים  ּפְ
זֹון ת ַהּמָ ְלִבְרּכַ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ

’ֶׁשָעָׂשה ִלי ָּכל ָצְרִּכי‘ – ַאף ְּבָחְלִיי

ע ִנינִניּתַ ְ פּפּ
לְְלִבר ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ׁשעׂשה ִלי

ּו סִספּפּ ם
ִטיב‘ (ז‘) 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


