
ח ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

'ַּבַעל ְצפֹן' ָמַנע ִמִּיְׂשָרֵאל ְלִהְתַּפֵּלל
"ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָיֻׁשבּו ְוַיֲחנּו... ִלְפֵני ַּבַעל ְצפֹן...; ְוָאַמר 
ַּפְרעֹה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנֻבִכים ֵהם ָּבָאֶרץ ָסַגר ֲעֵליֶהם ַהִּמְדָּבר; 

ְוִחַּזְקִּתי ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ְוָרַדף ַאֲחֵריֶהם" (יד ב-ד)
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִׁשְמעֹון סֹוֵפר ַרָּבּה ֶׁשל ֶעְרלֹוי: 

'ַּבַעל ְצפֹן' ָהָיה ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשל ִמְצַרִים (ַרִׁש"י), ְוָלֵכן ַּכֲאֶׁשר 
ָעְמדּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָפָניו א  ָיְכלּו ְלִהְתַּפֵּלל, ִמּשּׁום ֶׁשֵאין 
ַּכֲאֶׁשר  ה).  יב  שמו"ר  (ְרֵאה  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ִּבְמקֹום  ִמְתַּפְּלִלים 
 ָרָאה ַּפְרעֹה ֶׁשִּיְׂשָרֵאל חֹוִנים "ִלְפֵני ַּבַעל ְצפֹן", ִהִּסיק ִמָּכ
ְּכִפי  ִּדּבּור,  ִמְּלׁשֹון  ["ִמְדָּבר"  ַהִּמְדָּבר"  ֲעֵליֶהם  "ָסַגר  ֶׁש: 
יִרים ד ג): "ּוִמְדָּבֵר ָנאֶוה" –  ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש"י ַעל ַהָּפסּוק (ִׁשיר ַהּׁשִ
"'ּוִמְדָּבֵר' – ִּדּבּוֵר"], ְּכלֹוַמר: ֶׁשֵאין ְּבָיָדם ְיכֶֹלת ְלִהְתַּפֵּלל 
ַעל ְיׁשּוָעָתם. ֻעְבָּדה זֹו ִחְּזָקה ֶאת ִלּבֹו ִלְרּדֹף ַאֲחֵריֶהם, ֶׁשֵּכן 

'ִׁשיר ָמעֹון' ָיַדע ַעד ַּכָּמה ֵהם ְּתלּוִיים ְּבכֹחַ ַהְּתִפָּלה.

'ָסַגר ֲעֵליֶהם' ַהֶּפה 'ַהְּמַדֵּבר'
"ְנֻבִכים ֵהם ָּבָאֶרץ ָסַגר ֲעֵליֶהם ַהִּמְדָּבר" (יד ג)

ָּדַרׁש ַרִּבי ַאְבָרָהם ָּדִוד וֹוְרָמן ַרָּבּה של ּבּוְטַׁשאְטׁש:
קּוַע ְּבִטְרדֹות ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְוַנְפׁשֹו ְּכֵמָהה ְוכֹוֶסֶפת  ָאָדם ַהּׁשָ
ִמְּפֵני  ָּכָראּוי,  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ִלְלמֹד  ָיכֹול  ֵאינֹו  ֶּבַצע,  ְלַתֲאַות 
ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק  ִנְרָמז  ֶזה  ְיסֹוד   .ְלָכ ָּפנּוי  ֵאינֹו  ֶׁשּמֹחֹו 
ָהִעְנָיִנים  ְּבִנְבֵכי  ָׁשקּוַע  ֶׁשּמָֹחם  ֵאּלּו   – ָּבָאֶרץ"  ֵהם  "ְנֻבִכים 
ְלִפי  ַהְמַּדֵבּר,  ַהִּמְדָּבר" –  ֲעֵליֶהם  ִמֵּמיָלא: "ָסַגר  ָהַאְרִצִּיים, 

ֶׁשֵאין מָֹחם ָּפנּוי ְלִהְתַרֵּכז ַּבּתֹוָרה ּוַבְּתִפָּלה.
ִליסֹוד  ֶרֶמז  ִלְלמֹד  ִנָּתן  ד-ה)  (קטו  ִּבְתִהִּלים  ַהָּכתּוב  ִמן  ַאף 
ֵהם  ְודֹוֲאִגים  ֲעֵצִבים   – ְוָזָהב"  ֶּכֶסף  ֶׁש"ֲעַצֵּביֶהם   ִמּתֹו ֶזה; 
ַעל ַּכְסָּפם ּוְזָהָבם, "ֶּפה ָלֶהם ְוא ְיַדֵּברּו" – ֵאין מָֹחם ָּפנּוי 

'ַמֲחֵזה ַאְבָרָהם' ְלִהְתַרֵּכז ַּבּתֹוָרה ּוַבְּתִפָּלה.

ַהְּתִפָּלה – ַמהּותֹו ֶׁשל ָהָאָדם
"ַוִּיְצֲעקּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ה'" (יד י)

יט  (ְּבֵראִׁשית  אֹוֵמר  הּוא  ְּבַאְבָרָהם  ֲאבֹוָתם;  ָאָּמנּות  " ָּתְפׂשּו 
כז): 'ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָעַמד ָׁשם', ְּבִיְצָחק (ָׁשם כד כג): 'ָלׂשּוחַ 
ֶדה', ְּבַיֲעקֹב (ָׁשם כח יא): 'ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום' (ַרִׁש"י, ע"פ ְמִכיְלָתא  ַּבּׂשָ

מס' ְּדַוְיִהי ב). 

ֶׁשל  'ָאָּמנּוָתם'  ָהְיָתה  ַהְּתִפָּלה  ִּכי  עֹוֶלה  ֲחָכִמים  ִמִּדְבֵרי 
ֲאבֹוֵתינּו. ַהְגָּדַרת 'ָאָּמן' ִהיא ָאָדם ַהֻּמְמֶחה ְּבִמְקצֹוַע ְמֻסָּים, 
ַאף  ַהְּתִפָּלה.  ְּב'ִמְקצֹועַ'  ָהְיָתה  'ִהְתַמחּוָתם'  ֲאבֹוֵתינּו;   ְוָכ
ֶׁשֵּפֵרׁש  ּוְכִפי  ַחִּיים,   ְּכֶדֶר זֹו  ָאָּמנּות  ַאֲחֵריֶהם  ָּתַפְׂשנּו  ָאנּו 
"ַוֲאִני   – ְתִפָּלה"  "ַוֲאִני  ד):  קט  (ְּתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ֶאת  ַרִׁש"י 

ִמְתַּפֵּלל ֵאֶלי ָּתִמיד". 
ְמֻכֶּנה  ָהָאָדם  ִּכי  ב)  (ג  ַקָּמא  ָּבָבא  ְּבַמֶּסֶכת  ָמִצינּו  ֶזה  ְּכֵעין 
ִּתְבָעיּון",  "ִאם  יב)  כא  (ְיַׁשְעָיהּו  ַהָּפסּוק  ֵׁשם  ַעל  'ַמְבֶעה' 
ֶׁשֵּפרּוׁשֹו: ִאם ִּתְתַּפְּללּו (ְרֵאה ַרִׁש"י ָׁשם). ְוָדַרׁש ַהַּסָּבא ִמֶּקֶלם 
ֶׁשִּמְּלׁשֹון ָּפסּוק ֶזה נּוַכל ִלְלמֹד ַעל ַמֲעָלָתּה ּוֶמְרָּכִזּיּוָתּה 

ֶׁשל ַהְּתִפָּלה ְּבַחֵּיי ָהָאָדם, ֶׁשַּמהּותֹו ְמֻכֶּנה 'ַמְבֶעה' ַעל ֵׁשם 
ַהְּתִפָּלה ֶׁשּנֹוֵׂשא ְּבִפיו.

רֹוֵמז  'ָאָדם'  ַהִּכּנּוי  ֶׁשַאף  ָּכַתב  ִמַּבְגָּדד  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי 
[ָא]ֶל"ף,   – 'ָאָדם'  ֵּתַבת  ֶׁשל  ַהִּמּלּוי  אֹוִתּיֹות  ֶׁשֵּכן  ִלְתִפָּלה, 

[ָּד]ֶל"ת, [ֵמ]"ם, ִמְצָטְרפֹות ַיַחד ְל'ִמְתַּפֵּלל'.
'ַמֲעלֹות ַהְּתִפָּלה'; 'ִמְכָּתב ֵמֵאִלָּיהּו' ח"ג עמ' 86; 'ְּבָנָיהּו' ְּבָרכֹות ו ב

ְּכִאּלּו ַהּיֹום ָעַבר ֶאת ַהָּים
יָרה ַהּזֹאת ַלה' ַוּיֹאְמרּו  "ָאז ָיִׁשיר מֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהּׁשִ

ֵלאמֹר" (טו א)
(ְּבַׁשַּלח  הק'  ַהּזַֹהר  ֵּפֵרׁש  ֵלאמֹר"  "ַוּיֹאְמרּו  ַהָּלׁשֹון  ֶּכֶפל  ֶאת 
ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ּדֹורֹות,  ְלדֹוֵרי   – 'ֵלאמֹר'  "ַהְינּו  'ַהֻּסָּלם'):  ע"פ  ב,  נד 
ָּבעֹוָלם  ַהּזֹו  יָרה  ַלּׁשִ ֶׁשָּזָכה  ִמי  ָּכל  ִּכי  ְלעֹוָלם.  ֵמֶהם  ַכח  ִיּׁשָ
ֶׁשל  ְּבָיָמיו  ָּבּה  ְלַׁשֵּבַח  ְוזֹוֶכה  ַהָּבא,  ָּבעֹוָלם  ָּבּה  זֹוֶכה  ַהֶּזה, 
הּוא.   ָּברּו ַּבָּקדֹוׁש  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶנֶסת  ְּבִׂשְמַחת  ַהָּמִׁשיַח   ֶמֶל
ֶׁשָּכתּוב 'ֵלאמֹר' ֵּפרּוׁשֹו: 'ֵלאמֹר' ְּבאֹותֹו ַהְּזַמן, 'ֵלאמֹר' ָּבָאֶרץ 
ַּבָּגלּות,  'ֵלאמֹר'  ָּבָאֶרץ,  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּיְׁשבּו  ִּבְזַמן  ַהְּקדֹוָׁשה 

'ֵלאמֹר' ִּבְגֻאָּלָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, 'ֵלאמֹר' ָלעֹוָלם ַהָּבא".
ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר  ִהְפִליגּו  ֶׁשּכֹה  "ֵּכיָון  ַהִחידָ"א:  ְוָכַתב  הֹוִסיף 
ְּבִׂשְמָחה  ְלאֹוְמָרּה   ָצִרי ֵּכן  ַעל  ַהָּים,  ִׁשיַרת  ַּבֲאִמיַרת 
 ְּבתֹו ַּבַּיָּבָׁשה  עֹוֵמד  ְּכִאּלּו  ְּבַדְעּתֹו  ִויַצֵּיר  ּוִבְנִעיָמה.  ַרָּבה 
ְלַכָּפַרת  ְסֻגָּלה  ְוִהיא  ִנּצֹול.  ְוהּוא  ִנְטָּבִעים,  ְוַהִּמְצִרים  ַהָּים, 

ֲעוֹונֹוָתיו, ַּכָּידּוַע".
ֵהִעיד ַּתְלִמיד ַהַּמְׁשִּגיַח ְּדפֹוִניֶבז' ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנְׁשֵטיין:

ַּפַעם ַאַחת ִהְׁשַּכְמִּתי קּום ְוִנְכַנְסִּתי ְלֵהיַכל ַהְּיִׁשיָבה ְּבָׁשָעה 
ֻמְקֶּדֶמת ֵמָהָרִגיל. ְוִהֵּנה, ֻהְפַּתְעִּתי ִלְׁשמַֹע ֵמֲחַדר ַהַּמְׁשִּגיַח 
ֶׁשל  ָרִמים  קֹולֹות  ַהִּמְדָרׁש  ְלֵבית  ֶׁשֵּמַעל  ַּבּקֹוָמה  ַהּשֹׁוֵכן 
ִמַהְרִּתי  ַהַּמְׁשִּגיַח  ִלְׁשלֹום  ְּדָאָגה   ִמּתֹו ָרִהיִטים.  ְּגִריַרת 
ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה, ִהַּבְטִּתי ֶּדֶר ֲחַר ַהֶּדֶלת ְוָהִעְנָין ֻהְבַהר ִלי: 
ִהְבַחְנִּתי ַּבַּמְׁשִּגיַח ַהְּמַסֵּדר ְלָפָניו ְׁשֵּתי ׁשּורֹות ֶׁשל ַסְפָסִלים, 
אֹוֵמר:  ֶׁשהּוא   ּתֹו ַׂשְרַעִּפים  ָאחּוז  ֵּביֵניֶהן  עֹוֵבר   ָּכ ְוַאַחר 
יָרה  "ָּכ ָעְברּו ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּים". ִּבְרצֹונֹו לֹוַמר ֶאת ַהּׁשִ
ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה  ְּכֵדי  זֹו  ַּתְחּבּוָלה  ַהַּמְׁשִּגיַח  ָעָׂשה  ְּבִׂשְמָחה, 

ְיָקֵרב ְלִלּבוֹ ֶאת ַהַהְרָּגָׁשה ֶׁשִּכְבָיכֹול ַהּיֹום ָעַבר ֶאת ַהָּים.
'ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש' – 'ִצּפֶֹרן ָׁשִמיר' ב כד 
(הּוָבא במשנ"ב נא יז); 'ִׂשיַח ִיְצָחק' ְיִציַאת ִמְצַרִים עמ' רכט

יָרה ִמְתַקֶּבֶלת ַהְּתִפָּלה ִּבְזכּות ַהּׁשִ
"ָאז ָיִׁשיר מֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִשּׁיָרה ַהזֹּאת ַלה' ַויֹּאְמרּו 
ֵלאמֹר ָאִשׁיָרה ַלה' ִכּי ָגאֹה ָגָּאה סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבָיּם" (טו א)
ְלׁשֹוֵרר  ּוְזַמִּנים,  ְּבמֹוֲעִדים  ּוִבְפָרט  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָנפֹוץ  ִמְנָהג 
ַהִּמְנָהג  ַטַעם  ֶאת  ַהְּתִפָּלה.  ֵסֶדר   ִמּתֹו ְמֻסָּיִמים  ְקָטִעים 

ֵּבֵאר ַה'ֶּבן ִאיׁש ַחי':
טֹוֲעִנים  ָצְרֵכיֶהם,  ַעל  ְלַבֵּקׁש  ִיְׂשָרֵאל  ָּבִאים  ַּכֲאֶׁשר 
ַהְּמַקְטְרִגים ְּכֶנְגָּדם ִּכי ִמְּפֵני ֲחָטֵאיֶהם ֵאין ָראּוי ֶׁשְּתִפָּלָתם 
טֹוִעים   ְּבָכ ְּבִׁשיר.  ִלְפּתַֹח  ִיְׂשָרֵאל  ָנֲהגּו   ְלִפיָכ ִּתְתַקֵּבל. 
ּוִמֵּמיָלא  ּוְלהֹודֹות,  ְלׁשֹוֵרר  ֶׁשַּכָּוָנָתם  ְוסֹוְבִרים  ַהְּמַקְטְרִגים 
ִנְמָנִעים ִמְּלַקְטֵרג. ּוְכָבר ָרְמזּו ְלָכ ֲחָכִמים ְּבאֹוְמָרם (ְּבָרכֹות 
ו א): "ִּבְמקֹום ִרָּנה ָׁשם ְּתֵהא ְּתִפָּלה", ְלִפי ֶׁשָהִרָּנה מֹוַנַעת 

ֵמַהְּמַקְטְרִגים ְלַעֵּכב ֶאת ַהְּתִפָּלה.
'ְּבָנָיהּו' ְּבָרכֹות ו א 

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

וא

ני ּפְ ם
ִהְתָנֵאה ְלָפָניו ִּבְבָרכֹות 

"ֶזה ֵא-ִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאֵקי ָאִבי ַוֲארְֹמֶמְנהוּ" (טו ב)
"'ְוַאְנֵוהּו' – ִהְתָנֵאה ְלָפָניו ְּבִמְצֹות, ֲעֵׂשה ְלָפָניו ֻסָּכה ָנָאה 
ְולּוָלב ָנֶאה ְוׁשֹוָפר ָנֶאה, ִציִצית ָנָאה ְוֵסֶפר ּתֹוָרה ָנֶאה" 

(ַׁשָּבת קלג ב).

ְּבָרָכה  "ְּדָכל  א):  רעא  ֵעֶקב  ְמֵהיְמָנא  ַרֲעָיא  (זַֹהר,  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 
ָיאּות"  ִּכְדָקא  ְּבִקּיּוָמא  ִאיהוּ  ָּדא  ָאֵמן  ֲעֵליּה  ְּדָאִתיבוּ 
[ּוְבֵפרּוׁש ַהֻּסָּלם: "ְּבָרָכה ֶׁשָענּו ָעֶליָה ָאֵמן זֹו ִהיא ְּבָרָכה 
ְּבִמּלּוָאּה ָּכָראּוי]. ְוֵכן ָידּוַע ַמֲאָמרֹו ֶׁשל ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש 

ִמִּזיְדְטׁשֹויב: "ְּבָרָכה ְּבא ָאֵמן ִהיא ַמָּמׁש ְּפַלג ּגּוָפא".
ָהֻעְבָּדה ֶׁשֲעִנַּית ָאֵמן ַמְׁשִליָמה ֶאת ַהְּבָרָכה ַאף הּוְבָאה 
ָאֵמן  ֶׁשֲעִנַּית  "ְלִפי  כ):  (קסז  ְּברּוָרה'  ַּב'ִּמְׁשָנה  ַלֲהָלָכה 
ִמְּכַלל ַהְּבָרָכה ִהיא... ַעל ְיֵדי ֶׁשעֹוִנים ָאֵמן ָעֶליָה ַהְּבָרָכה 
ֲחׁשּוָבה יֹוֵתר". ִנְמֵצינוּ ְלֵמִדים ֶׁשִּמְּלַבד ֱהיֹות ֲעִנַּית ָאֵמן 
ֶאת  ּוַמְחִׁשיָבה  ַמְׁשִליָמה  ִהיא  ֲהֵרי  ַעְצָמּה,  ִּבְפֵני  ִמְצָוה 
ֵּתָעֵניָנה  ֶׁשִּבְרכֹוָתיו  ֶׁשַהַּמְקִּפיד  ֵאפֹוא  ְוִנְמָצא  ַהְּבָרָכה. 
ֶׁשִּמְתָנֶאה   – ְוַאְנֵוהּו'  ֵא-ִלי  'ֶזה  ִמְצַות   ְּבָכ ְמַקֵּים  ְּבָאֵמן 

ִלְפֵני ה' ִּבְבָרכֹות ָנאֹות ּוֻמְׁשָלמֹות.
ַהשָּׁ" (חו"מ שפב ד) ַאף ְמַחֵּדׁש ֶׁשִּדְבֵרי ֲחָכִמים (ֻחִּלין פו ב) 
ְזהּוִבים,  ֲעָׂשָרה  הּוא  ְּבָרָכה  ָּכל  ֶׁשל  ֶׁשֶעְרָּכּה  ָהאֹוְמִרים 

א ֶנֶאְמרּו ֶאָּלא ַעל ְּבָרָכה ֶׁשַּנֲעֵנית ְּבָאֵמן. 
ֲאֶׁשר  ֶאת   ְּבָכ ְמָבֵאר  ִמּמֹוְדזִ'יץ  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר 
ָאנּו אֹוְמִרים ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון: "ֵּכן ְיָבֵר אֹוָתנּו... ִּבְבָרָכה 
ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ִמִּמי  ְוִלְכאֹוָרה,  ָאֵמן".  ְונֹאַמר  ְׁשֵלָמה 
ֶׁשִּיְצָטֵרף ֵאֵלינּו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן? ֶאָּלא ָּבִאים ָאנּו לֹוַמר, ִּכי 
'ְונֹאַמר  ַעל  ְלַהְקִּפיד  ֵיׁש  ְׁשֵלָמה,  ִּתְהֶיה  ֶׁשַהְּבָרָכה  ְּכֵדי 

ָאֵמן' – ֶׁשַּיֲענּו ַאֲחֶריָה ָאֵמן. 
ַהָּפסּוק:  ֶאת   ְּבָכ ֵּבֵאר  ִמּוִיְלָנא   ְּבלֹו ָּדִוד  ַאְבָרָהם  ַרִּבי 
(ְיַׁשְעָיה כו ב): "ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים", 
'ֱאמּוִנים'  ִּתְקֵרי  ב): "ַאל  קיט  (ַׁשָּבת  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו  ֶׁשָעָליו 
ֶאָּלא ֶׁשאֹוְמִרים ָאֵמן"; 'ׁשֵֹמר' ִמְּלׁשֹון ַהְמָּתָנה (ַרִׁש"י ָׁשם), 
ִמי  ֶׁשִּיְהֶיה  ַעד   ִמְּלָבֵר ֶׁשַּמְמִּתין  ִמי  ַצִּדיק?  ּגֹוי  ּוִמיהּו 

ֶׁשַּיְׁשִלים ִּבְרכֹוָתיו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן. 
ַרִּבי מֶֹׁשה ָיָקר ַאְׁשְּכַנִּזי ַמְׁשֶוה ֶאת ַהְּבָרָכה ֶׁשֹּלא ֶנֶעְנָתה 
הּוא  ֶׁשַהֶּמַלח  ְּכִפי  ֶמַלח.  ְלא  ָּתֵפל  ְלַתְבִׁשיל  ְּבָאֵמן 
ַמְרִּכיב ִעָּקִרי ַּבַּתְבִׁשיל ַלְמרֹות ִמעּוט ַּכּמּותֹו, ָּכ ֲעִנַּית 
ָאֵמן ַמֲחִׁשיָבה ֶאת ַהְּבָרָכה ַאף ֶׁשִהיא ִמָּלה ַאַחת ְקָצָרה.

'ֶּפַתח ֵעיַנִים' [לרמ"י ַאְׁשְּכַנִּזי] ַּדף ז; 'ְּפִרי קֶֹדׁש ִהּלּוִלים' ַׁשַער ַהְּבָרכֹות 
פ"ד; 'ִּדְבֵרי ִיְׂשָרֵאל' נַֹח; 'ִציִצית ַהָּכָנף' [לרא"ד ְּבלֹו] ַּדף כ

ח ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ 316ּפָ תש"פ

ְיהּוִדים ְיָקִרים!
ְידּוִעים ִּדְבֵרי ַהּפֹוְסִקים (ַרָּמ"א או"ח קסז ב; משנ"ב ָׁשם כ) ִּכי ֲעִנַּית ָאֵמן ִהיא ֵחֶלק ֵמַהְּבָרָכה, 
א)  רעא  (ֵעֶקב  ְמבָֹאר  ַאף  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר  ּוֻמְׁשֶלֶמת.  ֲחׁשּוָבה  ִלְבָרָכה  אֹוָתּה  הֹוֶפֶכת  ְוִהיא 

ֶׁשְּבָרָכה ֶׁשָענּו ָעֶליָה ָאֵמן ִהיא ְּבָרָכה ְּבִמּלּוָאּה ָּכָראּוי. 

ָממֹון  ְמַפְּזִרים  ְוַאף  ָהֶאְפָׁשר  ְּכִמַּדת  ְלַהֵּדר  ְמַדְקְּדִקים  ָאנּו  ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ְּבָכל 
ַרב ְלֵׁשם ָּכ. ְוִהֵּנה ְלָפֵנינּו ִהּדּור, ַהּנֹוֵבַע ֵמִעַּקר ַהִּדין ְוֵאין הּוא ּדֹוֵרׁש ֵמִאָּתנּו 

ְַהְׁשָקָעה ַּכְסִּפית ְּגדֹוָלה אֹו ַהְקָּדַׁשת ְזַמן ָיָקר, ַמּדּוַע ֶׁשֹּלא ְנַקְּימֹו? ַק ְ ֶ ַ ַ ָק ָ ַ ְ ַ ָ ְק ַ ָ ְ

ְּבֵני ֱאמּוִנים – ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ִּבְׁשֵלמּות. 
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ַּכָּמה  ִלְפֵני  ִהְתַרֵחׁש  ֶׁשִּלְפֵניֶכם  ַהִּסּפּור 
ַהֲחׁשּוִבים  ֵמַהָּתִתי"ם  ְּבַאַחד  ָׁשִנים 
ִנְקַּבע  ֶזה  ּתֹוָרה  ְּבַתְלמּוד  ַהָּצפֹון.  ְּבֵאזֹור 
קֶֹדׁש,  ַׁשָּבת  ֶעֶרב  ְּבָכל  ִּכי  ְמַעְנֵין  ִמְנָהג 
ִלְקַראת ִסּיּום ַהִּלּמּוִדים, ַּתְלִמיֵדי ִּכָּתה א' 
ְּתִהִּלים,  ִּפְרֵקי  ַּכָּמה  ַלֲאִמיַרת  ִמְתַּכְּנִסים 
ִלְכבֹוד  ְּבַמְמָּתק  זֹוִכים  ֵהם  ְּכֶׁשַּבִּסּיּום 

ַׁשָּבת.
ְּתִהִּלים'  'ֶחְבַרת  ֶׁשל  ְלִהְתַיְּסדּוָתּה  ַהּגֹוֵרם 
ִמְּכִלי  ֶׁשִּנְׁשַמע  ַמְפִעים  ִסּפּור  הּוא  זֹו 

ִראׁשֹון ִמִּפי ַּבֲעֵלי ַהַּמֲעֶׂשה:
ְוָיָׁשר  ַּתם  ָׁשַמִים,  ְיֵרא  ְיהּוִדי  ֶאְפַרִים, 
עֹוֵסק  ְצפֹוִנית,  ְּבמֹוָׁשָבּה  ַהִּמְתּגֹוֵרר 
ְׁשֵּתי   – 'ַּכְוָרן'  אֹו  ִּכ'ְדבֹוַראי'  ְלַפְרָנָסתֹו 
ֶׁשַּמהּותֹו  ֶאָחד  ִמְקצֹוַע  ַהְּמָתֲארֹות  ִמִּלים 

ִּגּדּול ְּדבֹוִרים ְוַכּוָרֹות ְלצֶֹרְך ִיּצּור ְּדַבׁש.
ַוֲהָבָנה  ִנְרָחב  ֶיַדע  ִנְדָרִׁשים  ֶזה  ְלִמְקצֹוַע 
 ְּבַמֲהַל ֶאְפַרִים  ָרַכׁש  ֶׁשאֹוָתם  ְמֻדֶּיֶקת 
ִּבְתִחָּלה  ַּבִּמְקצֹוַע,  ָהַרּבֹות  ִעּסּוקוֹ  ְׁשנֹות 
ֵעֶסק  ְּכַבַעל   ּוַבֶהְמֵׁש ְּכעֹוֵזר-ַּכְוָרן 
ַהְּמֻיֶחֶדת  ְוֵאיכּוָתּה  ַהּטֹוב  ְׁשמֹו  ַעְצָמִאי. 
ֶׁשל ּתֹוַצְרּתֹו ָהְלכּו ְלָפָניו, ּוְבַחְסֵדי ָׁשַמִים 
ָהיּו  ִּבְרׁשּותֹו  ְמֻרָּבה.  ְלַהְצָלָחה  ָזָכה  הּוא 
ַּכּוָרֹות ַרּבֹות, רֹוֲחׁשֹות ְּדבֹוִרים ַהְּמִניבֹות 
ּתֹוֶצֶרת ָנָאה ּוְמֻׁשַּבַחת ֶׁשל ְּדַבׁש ֵאיכּוִתי, 

ָּבִריא ּוֵמִזין.
ְּבֶמֶׁש ָׁשִנים ָהְלכּו ֲעָסָקיו ּוָפְרחּו. ִל'ְדַבׁש 
ֶאְפַרִים' ָהָיה ִּבּקּוׁש ַרב ַּבּשּׁוק. הּוא ִנְמַּכר 
ְמֻרִּצים.  ָהיּו  ְוַהָּלקֹוחֹות  ָנִאים,  ִּבְרָוִחים 
ָוֶׁשַבח  ִׁשיר  ָמֵלא  ָהָיה  ֶאְפַרִים  ֶׁשל  ִּפיו 
ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַהּטֹוב ְוַהֵּמיִטיב ֶׁשִּזָּכהוּ 
ֵלָהנֹות ִמיִגיַע ַּכָּפיו ְּבִמְקצֹוַע ַהְּמַכֵּבד ֶאת 

ְּבָעָליו ֲאֶׁשר ַמַּתן ְׂשָכרֹו ֶהָהגּון ְּבִצּדֹו.
ַׁשְלָותוֹ  הּוְפָרה  ַהָּיִמים  ֶׁשְּבַאַחד  ֶאָּלא 
ַהַּמָּכה  ֵאָליו  ְוִהִּגיָעה  ֶאְפַרִים,  ֶׁשל 
ַּבָּצפֹון,  ַרִּבים  ַחְקָלִאים  סֹוְבִלים  ֶׁשִּמֶּמָּנה 
ֵמַהְּכָפִרים  ִמעּוִטים  ְּבֵני  ַהְּגֵנבֹות.  ַמַּכת 
'ִהְסַּתְּפקּו'  ַעָּתה  ַעד  ֲאֶׁשר  ַהְּסמּוִכים, 
ִּבְסִחיַבת ּתֹוֶצֶרת ַחְקָלִאית, ֵּפרֹות ִויָרקֹות 
ָלְטׁשּו  ַהְיּהּוִדִּיים,  ַהִּיּשּׁוִבים  דֹות  ִמּׂשְ
ָחָדׁש,  ִלְתחּום  ָרָעה  חֹוְרׁשֹות  ֵעיַנִים 

ְוֵהֵחּלּו ִלְׁשַח ָיד ְּבַכּוְרֹוָתיו ֶׁשל ֶאְפַרִים.
ֶאְפַרִים  ִהְתעֹוֵרר  ָיִמים  ְלַכָּמה  ַאַחת   ,ָּכ
ֶדה  ַלּׂשָ ָיָצא  ַּכֲאֶׁשר  ָקָׁשה.  ִּבְתחּוָׁשה 
ַעל  ָּפְׁשטּו  ַהַּגָּנִבים  ֲחָׁשׁשֹוָתיו.  ִהְתַאְּמתּו 
ַּכּוָרֹות  ַּכָּמה  אֹו  ַאַחת  ְוָסֲחבּו  ַּכּוְרֹוָתיו 

ְּגדּוׁשֹות ִּבְדַבׁש, ְּפִרי ָעָמל ַרב ְוַהְׁשָקָעה.
ַּבּתֹוָפָעה  ְלִהָּלֵחם  ֶאְפַרִים  ִנָּסה  ִּבְתִחָּלה 
ְּבַעְצמֹו. הּוא ִּגֵּיס ַּכָּמה ֵמֲחֵבָריו, ְוֵהם ִנּסּו 
ַיְחָּדו ִלְׁשמֹר ְּבתֹוָרנּות ַלְיָלה ַעל ַהַּכּוָרֹות. 
ְלָהַרע,  ֲחָכִמים  ָהיּו  ַהִּיְׁשְמֵעאִלים  אּוָלם 
ְּבַהְצָלָחה  ַלֲחמֹק  ִהְצִליחּו  ָּתִמיד  ְוִכְמַעט 
ֵמֵעיֵניֶהם ַהּבֹוְלׁשֹות ֶׁשל ַהַּכְוָרִנים ְוִלְסחֹב 

ֶאל ְּכֵליֶהם ַּכּמּות ֲהגּוָנה ֶׁשל ַּכּוָרֹות.
ֶעְזַרת  ֶאת  ְלַגֵּיס  ִנּסּו  ַוֲחֵבָריו  ֶאְפַרִים 
ֶאל  ָיד  ָאְזַלת  ִּגְּלָתה  זֹו  אּוָלם  ַהִּמְׁשָטָרה, 
מּול ַעּזּות ְּפֵניֶהם ֶׁשל ַהַּגָּנִבים, ְוַהּתֹוָפָעה 

ַרק ָהְלָכה ְוִהְתַרֲחָבה.
ַהְּגֵנבֹות  ָהיּו  ֵמַהִּמְקִרים  ְּבַרִּבים 
ְּביֹוְדָעם  קֶֹדׁש.  ַׁשָּבת  ְּבֵליל  ִמְתַרֲחׁשֹות 
ִנְּצלּו  ַׁשָּבת,  ׁשֹוְמֵרי  ַוֲחֵבָריו  ֶאְפַרִים  ִּכי 
ַעל  ִלְפׁשֹט  ְּכֵדי  זֹו  ֻעְבָּדה  ַהִּיְׁשְמֵעאִלים 
ַלְּמַגְּדִלים  ְוִלְגרֹם  ַׁשָּבת  ְּבֵלילֹות  ַהַּכּוָרֹות 

ְלֶהְפֵסד ָעצּום.
ָהיּו  ַׁשָּבת  מֹוָצֵאי  ְּבָכל  ִּכְמַעט   ,ָּכ
ֶחְבַרת  ִמּמֹוֵקד  ֶאְפַרִים  ֶאל  ִרים  ִמְתַקּׁשְ

ַעל  ְמַדּוְִחים  ְוָהיּו  ָהֵאזֹוִרית,  ִמיָרה  ַהּׁשְ
ִּבְּקרּו  ֶׁשַהִּיְׁשְמֵעאִלים  נֹוֶסֶפת  ַּפַעם 

ִּבְׂשדֹוָתיו.
ִלְפנֹות  ֶאָּלא  ְּבֵרָרה  נֹוְתָרה  א  ְלֶאְפַרִים 
ְלֶחְבַרת ִּבּטּוַח ּוְלַבֵּטַח ֶאת ּתֹוַצְרּתֹו. ְּבֶׁשל 
ֶזה,  ְּבִבּטּוַח   ָּכרּו ֶׁשָהָיה  ָהַרב  ַהִּסּכּון 
ָּדְרָׁשה ֶחְבַרת ַהִּבּטּוַח ְמִחיר ָחְדִׁשי ָּגבֹוַּה 
ַהַּכּוָרֹות  אּוָלם  ַהּפֹוִליָסה.  ַּבֲעבּור  ְמאֹד 
ָּכל  לֹו  נֹוְתָרה  ְוא  יֹוֵתר,  עֹוד  ְיָקרֹות  ָהיּו 

ֶאְפָׁשרּות ֶאָּלא ְלַהְסִּכים ַלְּמִחיר.
ֶאְפַרִים  ַהֲחִתיָמה,  ְלַאַחר  ָמה  ֶׁשְּזַמן  ֶאָּלא 
ָאַמר  ְוָחֵרד,  ָיֵרא  ִאיׁש  ָהָיה  ֶׁשָּכָאמּור 
הּוא  ָיכֹול.  ּכֹל   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֵהן  ְלַעְצמֹו: 
מֹוִריׁש ּוַמֲעִׁשיר, ֵמִמית ּוְמַחֶּיה; ַהִאם א 
הּוא  ֶאְצלֹו...?!  ַהַּכּוָרֹות  ֶאת  ְלַבֵּטַח  ָעִדיף 
ִׁשֵּתף ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ֶאת ֶאָחד ֵמֲחֵבָריו, ַּכְוָרן 
ְמרֹורֹות  ָסַבל  הּוא  ֶׁשַאף  ִמְצוֹות  ׁשֹוֵמר 

ֵמַהְּגֵנבֹות, ְוַהָּלה ִהְסִּכים ִעּמֹו ִמָּיד.
ִּביִדידֹו  ִנְזַּכר  הּוא  ְלַמֲעֶׂשה.  ִמַּמְחָׁשָבה 
ּתֹוָרה  ַּתְלמּוד  ְמַנֵהל  ַהָּיִמים,  ְּכָבר  ִמּׁשֶ
ר  ִהְתַקּׁשֵ ַהָּצפֹון,  ֵמָעֵרי  ְּבַאַחת  ַמְצִליַח 
ֶהֱעָלה  ְוַאַחר  ָצָרתֹו,  ַעל  לֹו  ִסֵּפר  ֵאָליו, 

ְּבָפָניו ֶאת ָהַרְעיֹון ֶׁשָעָלה ְּבַדְעּתֹו:
ֶעֶרב  ְּבָכל  ֶהְסֵּכם;  ֶׁשַּנֲעֶׂשה   ַּדְעְּת "ָמה 
ַׁשָּבת יֹאְמרּו ַיְלֵדי ִּכָּתה א' ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה 
ַּכָּמה ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים ַּבֲעבּוִרי ּוַבֲעבּור ֲחֵבַרי 
ִלְׁשִמיָרה ּוְלַהְצָלָחה, ּוְלַמַען א ֶיֱאַרע ָּכל 
ֶנֶזק ְלַכּוְרֹוַתי. ְוֶאת ַהְּסכּום ֶׁשָהִייִתי ָאמּור 
ֶהֶבל  ְלַהְחָזַקת  ַאֲעִביר  ַלִּבּטּוַח  ְלַׁשֵּלם 
ֶׁשֵּמֵגן,  ַרָּבן  ֵּבית  ֶׁשל  ִּתינֹוקֹות  ֶׁשל  ִּפיֶהם 
ּוְבַוַּדאי  ֻּכּלֹו,  ָהעֹוָלם  ֶאת  ּוַמֲחִזיק  ַמִּציל 

יּוַכל ְלָהֵגן ַאף ַעל ַּפְרָנָסִתי".
ֵהֵחל  ְוַהֶהְסֵּכם  ְּבִׂשְמָחה  ִהְסִּכים  ַהְּמַנֵהל 
ְמֻיָּדֵענוּ  ָהָיה  ְבָּחְדׁשֹו  חֶֹדׁש  ִמֵּדי  ִלְפעֹל; 
ַמֲעִביר ְסכּום ָהגּון ִליִדידֹו ְמַנֵהל ַּתְלמּוד 
ִמֵּדי  ֶנֱאָמִרים  ָהיּו  זֹאת  ּוְתמּוַרת  ַהּתֹוָרה, 
ִלְזכּות  ְּתִהִּלים  ִּפְרֵקי  ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב  ָׁשבּוַע 
ַּפְרָנָסָתם ֶׁשל ֶאְפַרִים ַוֲחֵבָריו, ֶׁשֹּלא ִּתָּפַגע 

ִּביֵדי ֵזִדים.
י  ַהֶהְסֵּכם ָעַבד ִנְפָלא. ּוְלִמן אֹותֹו יֹום ִׁשּׁשִ
ָוֵאיָל ְּכמֹו ָמְצאּו ְּבֵני ַהִּמעּוִטים ְמקֹורֹות 
ַּפְרָנָסה ֲאֵחִרים. ִיָּתֵכן ֶׁשֵהם ָהְלכּו ְלַנּסֹות 
ֶאת ַמָּזָלם ִּבְמקֹומֹות ֲאֵחִרים, אּוָלם ִמָּכל 
ְו'ֶחְבַרת  ֵהיֵטב,  ִנְׁשְמרּו  ַהַּכּוָרֹות  ָמקֹום 

ַהִּבּטּוַח' ָעְמָדה ַּבֶהְסֵּכם.
ַהֶהְסֵּדר   ִנְמַׁש ֲאֻרָּכה  ְּתקּוָפה   ְלאֶֹר
ִהְתַרְּגלּו  ְמֻרָּבה. ֶאְפַרִים ַוֲחֵברֹו  ְּבַהְצָלָחה 
ֶׁשְּבַאַחד  ֶאָּלא  ָנָחה.  ְורּוָחם  ֶקט,  ַלּׁשֶ
ַמְכִׁשיר  ִצְלֵצל  ׁשּוב  ָּבתֹות  ַהּׁשַ ִמּמֹוָצֵאי 
ֵמֵעֶבר  ֶאְפַרִים.  ֶׁשל  ְּבֵביתֹו  ַהֶּטֶלפֹון 
ְוהּוא  ָהֵאזֹוִרי,  ַהִּבָּטחֹון  ְקִצין  ָהָיה  ַלַּקו 
ְּגדֹוָלה  ְּגֵנָבה  ִּכי  ִּביבֶֹׁשת  ְלֶאְפַרִים  ר  ִּבּׂשֵ
ְמֻבֶּטֶלת  ִּבְלִּתי  ַּכּמּות  ָּבת,  ַהּׁשַ ִהְתַרֲחָׁשה 

ֶׁשל ַּכּוָרֹות ִנְגְנבּו, ְוֶנֶזק ָעצּום ִנְגַרם.
'ֶחְבַרת  ִרים ִלְמַנֵהל  ָמה עֹוִׂשים?! ִמְתַקּׁשְ
ֶנֱחַרד  ּתֹוָרה  ַהַּתְלמּוד  ְמַנֵהל  ַהִּבּטּוַח'. 

ִלְׁשמַֹע ַעל ַהְּגֵנָבה ְוִהְבִטיַח ְלָבֵרר...
ִהְתָּבֵרר  ַמְדִהים;  ִמְמָצא  ֶהֱעָלה  ַהֵּברּור 
ִנְבַצר  ָחִריג,  ְּבאֶֹפן  י,  ִׁשּׁשִ יֹום  ֶׁשְּבאֹותֹו 
ּתֹוָרה,  ְלַתְלמּוד  ְלַהִּגיַע  א'  ִּכָּתה  ִמְּמַלֵּמד 
ָיַדע  ֶׁשֹּלא  ָמקֹום  ְמַמֵּלא  ִנְׁשַלח  ְוַתְחָּתיו 
ֶנֶאְמרּו.  א  ַהְּתִהִּלים  ַהֶהְסֵּכם.  ְּדַבר  ַעל 
א  ְוַהְּגֵנָבה  ָעְבָדה,  א  ַהִּבּטּוַח'  'ֶחְבַרת 

ִאֲחָרה ְלבֹא.
'ִמִּמְׁשָנָתּה ֶׁשל ּתֹוָרה' ְּתרּוָמה תשע"ו

 ְמקֹור ַּבָּקׁשֹות 'ָהַרֲחָמן'
ִמיֵמי  ָנֲהגּו  ַהָּמזֹון,  ִּבְרכֹות  ַאְרַּבע  ִסּיּום  ְלַאַחר 
ַהּפֹוְתחֹות  ַּבָּקׁשֹות  ִסְדַרת  ְלהֹוִסיף  ֶקֶדם 

ְּב'ָהַרֲחָמן'.
ְּביֹוֵתר.  ָקדּום  הּוא  'ָהַרֲחָמן'  ַּבָּקׁשֹות  ְמקֹור 
(ַׁשַער  ָהֲעבֹוָדה'  ְוׁשֶֹרׁש  ִּב'יסֹוד  ֶׁשָּכַתב  ְּכִפי 
א  'ָהַרֲחָמן'  ֶׁשַּבָּקׁשֹות  ֶׁשַאף  פ"ט)  ַהְּבכֹורֹות 
אֹוָתן  ִּתְּקנּו  ְּבַוַּדאי  ָמקֹום  ִמָּכל  ַּבְּגָמָרא,  ִנְזְּכרּו 
ַקְדמֹוִנים ְוַעל ֵּכן ָראּוי ְלאֹוְמָרן ְּבַכּוָָנה ֲעצּוָמה. 
ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ֶאת   ְלָכ  ָסַמ קפט)  (סי'  ְוַהּטּור 
ֶׁשֹּלא  ָרצֹון  ְיִהי   ...ְמָבֵר "אֹוֵרַח  א):  מו  (ְּבָרכֹות 

ֵיבֹוׁש ַּבַעל ַהַּבִית ְוכוּ'".
ְּתִפָּלה ִּבְׁשַעת ִקּיּום ַהִּמְצָוה

יֹוֵתר  ִמְתַקֶּבֶלת  ַהְּתִפָּלה  ִמְצָוה  ֲעִׂשַּית  ִּבְׁשַעת 
ְוהֹוִסיפּו  ג).  יט  (ְׁשמֹות  ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו  ָּכַתב   ָּכ  –
ִּבְׁשַעת  ְלִהְתַּפֵּלל  ָראּוי  ֶׁשִּבְפָרט  ָהַאֲחרֹוִנים, 
ְלאֹוָתּה  ַהְּמֻיָחד  ָכר  ַהּׂשָ ַעל  ַהִּמְצָוה  ֲעִׂשַּית 

ֶקל' או"ח רסג יא). ִמְצָוה (ְרֵאה 'ַמֲחִצית ַהּׁשֶ
ַּכָּכתּוב  ִמְּדאֹוָרְיָתא,  ִמְצָוה  ִהיא  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת 
ה'  ֶאת  ּוֵבַרְכָּת  ְוָׂשָבְעָּת  "ְוָאַכְלָּת  י):  ח  (ְּדָבִרים 
ְלַאַחר  ַעָּתה,   ְלִפיָכ  ."ָל ָנַתן  ֲאֶׁשר  ֱאֶקיךָ... 
ֶׁשָּבּה  ְוַהֵּמִטיב'  'ַהּטֹוב  ִּבְרַּכת  ֶאת  ֶׁשִּסַיְּמנּו 
ִמְסַּתֶּיֶמת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, ָמה ָראּוי ֶׁשִּמָּיד נֹוִסיף 
ֶׁשִּתְתַמֵּלאָנה  ָלנּו  ּוֻמְבָטח  ַרֲחִמים,  ּוְנַבֵּקׁש 
ִמְׁשֲאלֹוֵתינּו ְלטֹוָבה ('ְוזֹאת ִליהּוָדה' [ְלַמֲהִר"י ַעַּייאשׁ] 

ֵּבאּור ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון).

ְּבַבָּקׁשֹות 'ָהַרֲחָמן' ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ַעל ַהְּדָבִרים 
ֶׁשְּיַמֵּלא   – ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת  ִהְתַּפַּלְלנּו  ֶׁשֲעֵליֶהם 
ֶׁשִּיְגָאֵלנּו  ְצָרֵכינּו,  ָּכל  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ִּבְמֵהָרה ְוִיְבֶנה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ּוְלִפי ָמה 
ֶׁשַהָּזִהיר  תל)  (ִמְצָוה   ַהִחּנּו ֵסֶפר  ַּבַעל  ֶׁשָּכַתב 
ְמצּוִיים  ּוְמזֹונֹוָתיו  זֹוֶכה  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְּבִמְצַות 
ַעל  ִּבְפָרט  ְלַבֵּקׁש  ָראּוי  ָיָמיו,  ָּכל  ְּבֶׁשַפע  לֹו 
ָכר ַהֻּמְבָטח ַעל ֲעִׂשַּית ִמְצָוה  ַהָּמזֹון, ֶׁשֶּזהּו ַהּׂשָ

זֹו.
ַהָּגאֹון  ַחִּיים':  ֶה'ָחֵפץ  ַּפַעם  ִסֵּפר  ֶזה  ְּבִעְנָין 
ְּבַסְנְּדָקאּות.  ַּפַעם  ֻּכַּבד  ְקלּוֶגר  ְׁשמֹה  ַרִּבי 
, ּוְכֶׁשֵּבֵרר ַהָּגאֹון  ַהְּבִרית ִהְתַעְּכָבה ְזַמן ְמֻמּׁשָ
ַּבֶחֶדר  ִּכי  ִלְׁשמַֹע  ִהְזַּדֲעֵזַע  ָהִעּכּוב,  ֵּפֶׁשר  ֶאת 
ְּדַוי,  ֶעֶרׂש  ַעל  ַהִּתינֹוק  ֲאִבי  ׁשֹוֵכב   ַהָּסמּו
ּוַמְמִּתיִנים ִליִציַאת ִנְׁשָמתֹו ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ִלְקרֹא 

ָלַר ַהִּנּמֹול ַעל ְׁשמֹו.
ֶאת  ָלמּול  ַהָּגאֹון  ִצּוָה  ַהַהְפָּתָעה  ְלַמְרֵּבה 
ַמְסִּביר  ֶׁשהּוא   ּתֹו ְׁשִהּיֹות,  ּוְלא  ִמָּיד  ַהֶּיֶלד 
ֶאת  ְלַהְטִריַח  ְּבכִֹחי  ֵאין  ָאְמָנם  ַלּנֹוְכִחים: 
ִּבְמֻיָחד  ֶׁשָּיבֹא  ָהְרפּוָאה  ַעל  ַהְּמֻמֶּנה   ַהַּמְלָא
ֶאת  ָנמּול  ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם  ַלחֹוֶלה,  ָמזֹור  ְלָהִביא 
ַהְּבִרית   ַמְלַא ָיבֹא  ָסֵפק  ְלא  ַהּנֹוָלד   ָהַר
ַלֲעמֹד ִליִמין ַהּמֹוֵהל ּוְלַרֵּפא ֶאת ָהַר ַהִּנּמֹול, 
ְוָאז ֲאַבְקֶּׁשּנוּ ֶׁשָּיסּור ַלֶחֶדר ַהָּסמּו ְלַרֵּפא ֶאת 

ָאִביו. 
ַהחֹוֶלה  ֶׁשָּקם  ַעד  ָיִמים  ְׁשלֹוָׁשה  ָעְברּו  א 
ִּבְרַּכת   ְלָבֵר ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ְוָיָצא  ִמִּמָּטתוֹ 

'ַהּגֹוֵמל' ַעל ַהָּצָלתֹו ַהִּנִּסית.
ְיהּוִדי  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ְלִהָּוַכח  נּוַכל  ֶזה  ִמַּמֲעֶׂשה  ַאף 
ְמַקֵּים ִמְצָוה ִמְתעֹוֶרֶרת ָאז 'ֵעת ָרצֹון' ְמֻיֶחֶדת 
ֵאין  ָלֵכן  ַהְּתִפּלֹות.  ְלַקָּבַלת  ְּגדֹוָלה  ֶׁשְּסֻגָּלָתּה 
ְזַמן ַמְתִאים יֹוֵתר ִמְּלַבֵּקׁש ַעל ַהְּדָבִרים ָהַרִּבים 
ַעל  ֵּבַרְכנּו  ֶׁשּבֹו  ֵמַהְּזַמן  ָלֶהם,  ְזקּוִקים  ֶׁשָאנּו 
ַהָּמזֹון ('ָחֵפץ ַחִּיים' עה"ת פר' ִּכי ָתבֹא ּובְ'ַמֲעַׂשי ְלֶמֶל' ֵׁשם).

ָיכֹול ְלַבֵּקׁש ְּכָכל ֶׁשִּיְרֶצה...
ִׁשּנּוִיים  מֹוְצִאים  ַהּשֹׁוִנים  ַהְּתִפָּלה  ְּבֻנְּסֵחי 
ָהַאְׁשְּכָנִזים  ְּבִסּדּוֵרי  'ָהַרֲחָמן'.  ַּבָּקׁשֹות  ְּבֵסֶדר 
ֵעדֹות  ְּבֵני  ִסּדּוֵרי  ְלֻעַּמת  ְּבַבָּקׁשֹות,  ִמֲעטּו 
ִליהּוָדה'  'ְוזֹאת  ְּבֵפרּוׁש  ָּבֶהן.  ֶׁשִהְרּבּו  ַהִּמְזָרח 
ֵהִביא  ַעַּייאשׁ,  ְיהּוָדה  ְלַרִּבי  ַהָּמזֹון'  'ִּבְרַּכת  ַעל 
ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  לֹוַמר  ְסָפַרד  ְּבֵני  ִמְנַהג  ִּכי 
ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ְּכֶנֶגד  'ָהַרֲחָמן'  ַּבָּקׁשֹות 
'ָהַרֲחָמן'  ַּבָּקׁשֹות  ֲחֻלַּקת  ֶאת  ְלָפֵרט   ְוֶהֱאִרי

ְּכֵסֶדר ִּבְרכֹות ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה. 
ַהַחִּיים'  ַה'ַּכף  ָּכַתב  ִעְנָין  ְּבאֹותֹו  ְלִעְנָין  ּוֵמִעְנָין 
ִנְקְּבעּו  'ָהַרֲחָמן'  ֶׁשַּבָּקׁשֹות  ֶׁשֵּכיָון  ה)  (קצא 
ִּביִׁשיָבה  ְלאֹוְמָרן  ָראּוי  ַהָּמזֹון,  ִמִּבְרַּכת  ְּכֵחֶלק 
'עֹ ֶׂשה  ֲאִמיַרת  ַעד  ַהָּפחֹות  ְלָכל  רֹאׁש  ּוְבכֶֹבד 
ַרְגַלִים  ֲעִקיַרת  ְּכמֹו  ֶׁשִהיא  ִּבְמרֹוָמיו'  ָׁשלֹום 

ִּבְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה.
ָּגאֹון  ַעְמָרם  ְוַרב  ָּגאֹון  ְסַעְדָיה  ַרב  ְּבִסּדּוֵרי 
ּוְבַמְחזֹור ִויְטִרי (סי' פג) הּוְבאּו ַּבָּקׁשֹות 'ָהַרֲחָמן' 
(ִּבְרַּכת  ָהַאּבּוִדְרַהם  ְּבָיֵמינּו.  ְלאֹוְמָרן  ָנֲהגּו  ֶׁשֹּלא 
ַהֶּלֶחם) הֹוִסיף ֶׁשָּיכֹול ָּכל ֶאָחד ְלהֹוִסיף ּוְלַבֵּקׁש 
ְּבַבָּקׁשֹות 'ָהַרֲחָמן' ִּכְרצֹונֹו ְוִכְרצֹון ְׁשֵאָלתֹו, ְוֵכן 
ָּפַסק ַה'ֶּבן ִאיׁש ַחי' ְּבׁשוּ"ת 'ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה' (סי' 
נא) ֶׁשָּיכֹול ָאָדם ְלַבֵּקׁש ְּב'ָהַרֲחָמן' ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר 
ֶיְחַסר לֹו. ְּכגֹון ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו חֹובֹות ַּכְסִּפִּיים ָיכֹול 
ְלַבֵּקׁש: "ָהַרֲחָמן הּוא ִיֵּתן ִלי ֵעֶזר ִויכֶֹלת ְלַׁשֵּלם 
ִיְתַחֵּלל  ְוא  ָאָדם,  ִלְבֵני  ַחָּיב  ֶׁשֲאִני  חֹוב  ָּכל 

ְׁשמֹו ִּבי".

ֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר 'ָהַרֲחָמן'
ְצִריִכים  'ָהַרֲחָמן'  ָּכל  ֶׁשַאַחר  ַהּפֹוְסִקים  ָּכְתבּו 
ָּכַתב  ְוֵכן  ב).  קפט  (מג"א  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ַהּשֹׁוְמִעים 
ת ָהֲאִכיָלה קעט) ְוהֹוִסיף  ָל"ה (ַׁשַער ָהאֹוִתּיֹות ְקֻדּׁשַ ַהּׁשְ
ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשעֹוִנים ָאֵמן ַאַחר 'ָהַרֲחָמן' ָּכ עֹוִנים 
ַאַחר ָּכל ְּתִחָּנה ּוַבָּקָׁשה ַאף ֶׁשֵאין ָּבּה ַהְזָּכַרת 
(ח"א  ַחִּיים'  ְּב'ָאְרחֹות  ְמפָֹרׁש  ְוֵכן  ּוְבָרָכה.  ֵׁשם 
ַהְּגאֹוִנים,  ְּתׁשּוַבת  ְּבֵׁשם  ג)  אֹות  ָאֵמן  ֲעִנַּית  הל' 
עי"ש. ּוְרֵאה עֹוד ַּב'ּכְֹלּבוֹ' (סי' צט). ְלִפיָכ ָנֲהגּו 
ְּבֵבית ְטֶׁשְרנֹוִּביל לֹוַמר 'ָהַרֲחָמן' ַּבִּצּבּור ְּבאֶֹפן 
ֶׁשַהִּצּבּור עֹוִנים ָאֵמן ַאַחר ָּכל ַּבָּקָׁשה ּוַבָּקָׁשה 

('אֹוַצר ִיְׂשָרֵאל' ח"א רכה).

ֲאִמיַרת 'ָהַרֲחָמן' ְּבַׁשָּבת
ְלַגֵּבי ֲאִמיַרת 'ָהַרֲחָמן' ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּכַתב ָה'אֹור 
ָזרּוַע' (ח"ב סי' פט) ֶׁשֵאין ַלֲחׁשֹׁש ֶׁשֵּיׁש ָּבֲאִמיָרה 
ַהֻּנָּסח  ֶׁשֶּזהּו  ִמּשּׁום  ְּבַׁשָּבת,  ְצָרָכיו  ְׁשִאיַלת  זֹו 
'ָהַרֲחָמן'  ִּכי  ֶׁשֵּבֲארּו  ְוֵיׁש  ִלְתִפָּלה.  ַהָּקבּוַע 
ַּבה'  ְּכִבָּטחֹון  ֶאָּלא  ַּבָּקָׁשה,   ְּבֶדֶר ֶנֱאָמר  ֵאינֹו 
ֶׁשְּבַוַּדאי ְיַמֵּלא ַּבָּקׁשֹוֵתינּו. ְּכִפי ֶׁשֵּמִעיד ַהָּלׁשֹון 
'אֹור  (הגש"פ  ָּבֶזה  ְוַכּיֹוֵצא  ִיְמךְ...'  הּוא  'ָהַרֲחָמן 

ְיָׁשִרים' ְּבֵׁשם ר' ֵמִאיר ִמֶּסעְרִהי).  

ַאֲהַבת ה' ְּכַאֲהַבת ֵאם ִלְבָנּה
ִסֵּפר ַּתְלִמיד ַהָּגאֹון ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ּגֹוְרדֹון ָזָצ"ל, 

רֹאׁש ְיִׁשיַבת לֹוְמזָ'א:
ִּבְרַּכת   ֶׁשֵּבֵר ְּבָׁשָעה  ְלֵביתֹו  ִנְקַלְעִּתי  ַּפַעם 
ְּכַדְרּכֹו,  ְּבִהְתַלֲהבּות   ְמָבֵר ּבֹו  ִהַּבְטִּתי  ַהָּמזֹון. 
ַּבָּקׁשֹות  ֶאת  ֶׁשִּסֵּים  ִלְפֵני  ֶרַגע  ִהֵּנה,   ַא
'ָהַרֲחָמן' ֶנֱעַצר. ִנְרֶאה ָהָיה ִּכי ְּדַבר ָמה ַמְטִריד 
 ַּכָּמה ְׁשִנּיֹות ְלַאַחר ִמֵּכן, ִהְמִׁשי ֶאת ָהַרב, ַא

ֶאת ַהְּבָרָכה ָּכָרִגיל.
רֹאׁש  ֶׁשִּסֵּים  ְלַאַחר  ְוָלֵכן  ִהְתִמיַהִני,  ַהָּדָבר 
ִהְתַנֲהגּותֹו.  ְלֵפֶׁשר  ְׁשַאְלִּתיו   ְלָבֵר ַהְּיִׁשיָבה 
ֶאת  לֹוַמר  ִהְתַחְלִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ִלי:  ִהְסִּביר  ָהַרב 
'ָהַרֲחָמן', ָעְלָתה ְּבִלִּבי ְּתִמיָהה: ֵּכיַצד  ַּבָּקׁשֹות 
ָלנּו  ֶׁשָּנַתן  ַעל  ַלה'  מֹוִדים  ָאנּו  ֶׁשְּלַאַחר  ִיָּתֵכן 
ְלהֹוִסיף  ַהֶהָעָזה  עֹוד  ָלנּו  ֵיׁש  ְמזֹוֵננּו,  ֶאת 

ּוְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ַּבָּקׁשֹות ּכֹה ַרּבֹות?
ה'  ִּכי  ֵהַבְנִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ַּדְעִּתי,  ָבה  ִהְתַיּׁשְ אּוָלם 
ִמְתַנֵהג ִעָּמנּו ְּכֵאם ִלְבָנּה ַהָּפעֹוט; ְּכִפי ֶׁשָהֵאם 
אֹותֹו  ְמַׁשְכַנַעת  יֹאַכל,  ַהַּסְרָבן  ֶׁשְּבָנּה  ָהרֹוָצה 
ַּדי  א   – ְּכמּוָזר  ַהָּדָבר  ִנְרֶאה  ִּכי  ַאף  ְּבֻסָּכִרָּיה 
ְּבָכ ֶׁשִהיא ַמֲעִניָקה לֹו אֶֹכל ְּבִחָּנם, ִהיא עֹוד 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   ָּכ  ...ָּכ ַעל  ַמָּתנֹות  לֹו  נֹוֶתֶנת 
ָלנּו  ּוַמֲעִניק  ָּתִמיד  ְּבטֹוָבֵתנּו  ֶהָחֵפץ  הּוא 
לֹו  ֶׁשָּנַתן  ֵמַהָּמזֹון  ֶנֱהִנים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר  ִמּטּובֹו; 
ּוְמָבְרִכים אֹותֹו ַעל ָּכ, הּוא ַמֲעִניק ָלנּו ַמָּתנֹות 

ְּכָכל ֶׁשַנְחּפֹץ ('ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא' ְּבֵראִׁשית עמ' נב).

"ִמִּפי עֹוְלִלים... ְלַהְׁשִּבית אֹוֵיב"

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ֹוללים... ל

ּו פפּפּ סִסִ ם
זֹון – 'ָהַרֲחָמן' (א) 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

זֹון ת ַהּמָ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ְלִבְרּכַ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
ה ברּכת

ִניינ פפּפְ ם 


