
רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

'ֵמָאה ְּבָרכֹות' ִּבְׁשַנִים
"ְוִיְקחוּ ִלי ְּתרּוָמה ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנוּ ִלּבֹו ִּתְקחוּ ֶאת 

ְּתרּוָמִתי" (כה ב)
ִמִּלים:  ִּכְׁשֵּתי  'ְּתרּוָמה'  ֵּתַבת  ֶאת  ָּדְרׁשּו  א)  ר  (ַוַּיְקֵהל  ַּבּזַֹהר 
עּור  "ְּתֵרי [ְׁשַנִים] ִמֵּמָאה". ּוִמָּכאן ֶסֶמ ְלִדְבֵרי ֲחָכִמים ֶׁשּׁשִ

ים. 'ְּתרּוָמה ְּגדֹוָלה' ְלַבַעל 'ַעִין ֵּבינֹוִנית' הּוא ֶאָחד ֵמֲחִמּׁשִ
הֹוִסיף ְוָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר הֹורֹוִביץ ִמַּטְרִניְגָראד ִּכי ִּבְדָרַׁשת 
ִמֵּמָאה  ַאַחת  ָּכל  נֹוָסף:  ֶרֶמז  ָטמּון  ִמֵּמָאה"  "ְּתֵרי  ַהּזַֹהר: 
ַהְּבָרכֹות ַהֶּנֱאָמרֹות ְּביֹום, ְצִריָכה ְלֵהָאֵמר ִּבְׁשַנִים – ְּכלֹוַמר: 
ַּבּגּוף ּוַבְּנָׁשָמה ַיְחָּדו. ּוִמָּכאן ָעֵלינּו ִלְלמֹד, ֶׁשֹּלא ְיָבֵר ָאָדם 
ְיַׁשֵּתף  ֶאָּלא  ַהֵּלב,  ַּכּוַָנת  ְּבא  ְוַלחּוץ  ָפה  ַהּׂשָ ִמן  ִּבְרכֹוָתיו 
ֶזה  ְיסֹוד  ָּכָראּוי.  ֶׁשְּיַכּוֵן   ְּבָכ ַהְּבָרָכה  ַּבֲאִמיַרת  ִנְׁשָמתֹו  ֶאת 
ַאף ִנְרָמז ְּבֶהְמֵׁש ַהָּכתּוב: "ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנוּ ִלּבֹו 
ַהֵּלב  ְּבַכּוַָנת  ִּבְרכֹוָתיו   ַהְּמָבֵר ַרק  ְּתרּוָמִתי";  ֶאת  ִּתְקחוּ 

['ִּבְתֵרי' – ַּבּגּוף ּוַבְּנָׁשָמה] זֹוֶכה ֶׁשִּיְתַקְּבלּו ִּבְרכֹוָתיו. 
[ִנָּתן ְלהֹוִסיף ַעל ִּפי ַּדְרּכֹו ֶׁשִּבְדָרַׁשת 'ְּתֵרי ִמֵּמָאה' ַאף ִנְרָמז 
ְלֵהָאֵמר  ְּביֹום  ַהֶּנֱאָמרֹות  ַהְּבָרכֹות  ִמֵּמָאה  ַאַחת  ָּכל  ֶׁשַעל 
ְלִפי  ְּכֶנְגּדֹו.  ָאֵמן  עֹוֶנה  ּוִמְׁשֵנהּו   ְמָבֵר ָהֶאָחד   – ִּבְׁשַנִים 
ֶׁשֲעִנַּית ָאֵמן ִהיא ֵחֶלק ֵמַהְּבָרָכה (ְרֵאה ַרָּמ"א או"ח קסז ב; משנ"ב 

ָׁשם כ)].

ְועֹוִלים ַהְּדָבִרים ְּבָקֶנה ֶאָחד ִעם ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל ָהַרבִּי ר' זּוָׁשא 
א  ָאֵמן,  "ָהעֹוֶנה  א):  מה  (ְּבָרכֹות  ַהְּגָמָרא  ְלִדְבֵרי  ֵמֲאִניּפֹוִלי 
ַיְגִּביַּה קֹולֹו יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר"; ְלִפי ֶׁשַּכָּוַנת ַהֵּלב ִהיא ָהִעָּקר, 
ַעל ֵּכן א ַיְגִּביַּה ָאָדם ֶאת קֹולֹו יֹוֵתר ִמָּמה ֶׁשהּוא ִמְתַלֵהב 

"ס ְּבָרכֹות מה אְּבִלּבוֹ.  'נַֹעם ְמָגִדים'; 'ִּדְבֵרי ְיֶחְזֵקאל' [ִׁשינֹוָבה] ַאָּגדֹות ַהּׁשַ

ְּבעֹוְסֵקנּו ְּבִעְנַין ַּכּוַָנת ַהֵּלב, ָּכאן ַהָּמקֹום ְלַהְזִּכיר ֶאת ֵּבאּורֹו 
ֶׁשל ַהְּמִאיִרי (ָנִזיר סו ב) ְלַמֲאַמר ֲחָכִמים (ָׁשם): "ָּגדֹול ָהעֹוֶנה 
עֹוֶׂשה   ַהְּמָבֵר ֲהא  ֶׁשִּלְכאֹוָרה,   ;"ַהְּמָבֵר ִמן  יֹוֵתר  ָאֵמן 
ֶאָּלא,  ִמֶּמּנּו?  ָאֵמן ָּגדֹול  ָהעֹוֶנה  ּוַמּדּוַע  ַהַּמֲעֶׂשה,  ִעַּקר  ֶאת 
ְּבַעְצמֹו,   ֶׁשֵּבֵר ְּכִמי  ֶׁשִּדינֹו  ִמְּלַבד  ָאֵמן,  ְועֹוֶנה  ֶׁשַהּשֹׁוֵמַע 
ָּגדֹול הּוא ֵמַהְּמָבֵר, ְלִפי: "ֶׁשְּברֹב ְּפָעִמים ַּכּוַָנת ַהַּמֶּטה אֶֹזן 
ָאְמרּו  ֶזה   ֶסֶמ ְוַעל  ַהְּמַדֵּבר,  ִמַּכָּוַנת  יֹוֵתר  ְּגדֹוָלה  ִלְׁשמַֹע 

 ."'ָּגדֹול ָהעֹוֶנה יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר'

'ְוַהְרֵאנּו ְּבִבְנָינֹו' – ְּבַהֲעָמַדת ַּדְלתֹוָתיו
"ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם" (כה ח)

ְוַהְבָעַרת  ַהַהְקָרָבה  ִיְהֶיה  ּבֹו  ֲעבֹוָדה,  ֵּבית  ִלְבנֹות  "ֶׁשִּצּוָנוּ 
ְוַהִּקּבּוץ  ָלֶרֶגל  ְוָהֲעִלָּיה  ַהֲהִליָכה  ִיְהֶיה  ְוֵאָליו  ָּתִמיד,  ָהֵאׁש 
(ֵסֶפר  ִמְקָּדׁש'"  ִלי  'ְוָעׂשּו  ִיְתַעֶּלה:  ֲאָמרֹו  ְוהּוא  ָׁשָנה...  ְּבָכל 

ַהִּמְצוֹות ָלַרְמָּב"ם מ"ע כ). 

"ְּבֵנה  ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ָהְרָגִלים  ְׁשֶׁשת  ֶׁשל  מּוָסף  ִּבְתִפַּלת 
ְּבִתּקּונֹו".  ְוַׂשְּמֵחנּו  ְּבִבְנָינֹו  ְוַהְרֵאנּו  ְּכַבְּתִחָּלה...   בֵיְת
ָעִתיד  ִליִׁשי  ַהּׁשְ ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֲהא  ְלָהִבין:  ֵיׁש  ְוִלְכאֹוָרה 
ַמִים ְּכֶׁשהּוא ָּבנּוי (ַרִׁש"י ֻסָּכה מא א), ּוַמּדּוַע ָאנּו  ָלֶרֶדת ִמן ַהּׁשָ
הּוא  ִּתּקּון  ְלֵאיֶזה  ְוִכי   – ְּבִתּקּונֹו"  "ְוַׂשְּמֵחנּו  ְמַבְּקִׁשים: 

ִיְהֶיה ָזקּוק?

ֵּבֵאר ַמֲהִרי"ל ִּדיְסִקין:
ָאֵכן, ֵּכיָון ֶׁשְּבִנַּית ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִהיא ַאַחת ֵמָרָמ"ח ִמְצוֹות 
ֲעֵׂשה, ְּבַוַּדאי ְנַקְּיָמּה ַאף ֶלָעִתיד ָלבֹא (ְרֵאה ִנָּדה סא ב), ְוֵכיַצד? 
ַּבְּגָמָרא (סֹוָטה ט א, ע"פ ַרִׁש"י ָׁשם) ְמבָֹאר ִּכי ְזַמן ָמה קֶֹדם ַהֻחְרָּבן 
ָהֲאָדָמה.  ְּבַמֲעַמֵּקי  ְוִנְגְנזּו  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ַּדְלתֹות  ָׁשְקעּו 
ִיְתַּגּלּו  ִליִׁשי  ַהּׁשְ ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשֵּיֵרד  ְלַאַחר  ִּכי  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
 ּוְבָכ ִּבְמקֹוָמם,  אֹוָתם  ִנְקַּבע  ְוָאנּו  ְלֵעיֵנינּו,  ֵאּלּו  ְׁשָעִרים 
ְנַקֵּים ֶאת ִמְצַות ִּבְנַין ַהִּמְקָּדׁש. ְּכִפי ֶׁשאֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא (ב"ב 
ַהּמֹוִעיל  ָחׁשּוב  ְּכִתּקּון  ֶנֱחֶׁשֶבת  ְּדָלתֹות"  ֶׁש"ַהֲעָמַדת  ב)  נג 

ִלְקנֹות ַּבִית ְּבִקְנַין ֶחְזָקה.
ַהִּמְקָּדׁש:  ֵּבית  ִּבְנַין  ַעל  ִּבְתִפָּלֵתנּו  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  זֹאת  ַעל 
"ְוַׂשְּמֵחנּו  ַמִים,  ַהּׁשָ ִמן  ָּבנּוי  ִּביִריָדתֹו   – ְּבִבְנָינֹו"  "ַהְרֵאנּו 

ְּבִתּקּונֹו" – ַזֵּכנּו ְלַתְּקנֹו ּוְלַהְׁשִלימֹו ִּבְקִביַעת ַּדְלתֹוָתיו. 
ַמֲהִרי"ל ִּדיְסִקין עה"ת, ְּבַהֲעְתָך

ֵכ"ן ַרע' 'ַהִּציֵלנּו ִמּׁשָ
"ְּככֹל ֲאֶׁשר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְת ֵאת ַּתְבִנית ַהִּמְׁשָּכן ְוֵאת ַּתְבִנית 

ָּכל ֵּכָליו ְוֵכן ַּתֲעׂשּו" (כה ט)
ֵּפֵרׁש ַהְגָּר"א:

ְּכֵלי ַה'ִּמְׁשָּכן' ִנְרְמזּו ִּבְׁשמֹו – 'ִמְׁשָּכן'; ָה'ֵמּ"ם' רֹוֶמֶזת ָל'ָארֹון' 
י"ן'  ַהְּמֻכֶּנה: "ִמָּטתוֹ ֶׁשִּלְׁשמֹה" (שה"ש ג ז, ּוְרֵאה ַרִׁש"י ָׁשם), ַה'ּׁשִ
יב;  יז  ִיְרְמָיה  (ְרֵאה  ה''  'ִּכֵּסא  ַהְּמֻכֶּנה  ַל'ִּמְזֵּבַח'  ַה'ַּכ"ף  ְלָחן',  ַל'ּׁשֻ
ָאבֹות דר"נ כו ב), ְוַה'ּנּו"ן' ַל'ְּמנֹוָרה' ֶׁשָּבּה ָהיּו ַמְדִליִקים ֵנרֹות. 
ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ַּכּיֹום ַרק ָה'ָארֹון' ַקָּים ִּבְדמּות ַהּתֹוָרה ֶׁשּנֹוְתָרה 
ִמְזֵּבַח  ֻׁשְלָחן,   – ַהֲחֵסִרים  ַהֵּכִלים  ְׁשֶׁשת  ּוְכֶנֶגד  ְּבָיֵדינּו, 

ּוְמנֹוָרה, ִּתְּקנּו ָלנּו ָׁשלֹוׁש ְּתִפּלֹות ְּביֹום.
ְּכֶנֶגד  "ְּתִפּלֹות  ב):  כו  (ְּבָרכֹות  ְּבאֹוְמָרם  ֲחָכִמים  ִכּּוְנּו   ְלָכ
ַהֲחֵסִרים  ַהֵּכִלים  ְׁשֶׁשת  ְּכֶנֶגד  ְּכלֹוַמר  ִּתְּקנּום",  ְּתִמיִדין 
"ֶלֶחם  ל):  כה  (ְׁשמֹות  ֶנֱאָמר  ְלָחן  ַּבּׁשֻ "ָּתִמיד":  ָּבֶהם  ֶׁשֶּנֱאָמר 
ּתּוַקד  ָּתִמיד  "ֵאׁש  ו):  ו  (ַוִּיְקָרא  ַּבִּמְזֵּבַח  ָּתִמיד",  ְלָפַני  ָּפִנים 
ַעל ַהִּמְזֵּבַח א ִתְכֶּבה", ּוַבְּמנֹוָרה (ְׁשמֹות כז כ): "ְלַהֲעת ֵנר 

ָּתִמיד". 
ח  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ֲאֶׁשר  ֶאת  ַאף  ְלַהְסִּביר  ִנָּתן   ְּבָכ
ָׁשם  ִנְכַנס  ְוֵאינֹו  ְּבִעירֹו  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  "ָּכל  א): 
ְּכֶנְגּדֹו  ֲחָכִמים  ָנְקטּו  ַמּדּוַע  ַרע";  ָׁשֵכן  ִנְקָרא   – ְלִהְתַּפֵּלל 
ַּדְוָקא ָלׁשֹון זֹו? ִמּשּׁום ֶׁשָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ְׁשֶׁשת ַהֵּכִלים 
'ָׁשֵכ"ן': ֻׁשְלָחן, ִּכֵּסא  ֶׁשְּלִזְכָרם ִנְתְקנּו ְׁשלֹוׁש ַהְּתִפּלֹות ֵהם 

[ִמְזֵּבַח], ֵנר [ְמנֹוָרה].
ִמיִני' [ַלַּמִּגיד ִמָפּאָלאְצק ַּתְלִמיד ַהְגָּר"א] ח"ב עמ' תפ 'ְּפֻעְּלַתי ַהּׁשְ

ְּבָרָכה ַעל ֲעִׂשַּית ַהֵּכִלים
"ְוָעִׂשיָת ֻׁשְלָחן ֲעֵצי ִׁשִּטים ַאָּמַתִים ָאְרּכֹו ְוַאָּמה ָרְחּבֹו ְוַאָּמה 

ָוֵחִצי קָֹמתֹו" (כה כג) 
ִחֵּדׁש ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַהּכֵֹהן ִמְּצַפת:

ַעל  ְמָבְרִכין  ָהיּו  עֹוִׂשין  ֶׁשָהיּו  ּוְכִלי  ְּכִלי  ָּכל  ֶׁשַעל  "ְוֶאְפָׁשר 
ְּכִלי  ֲעִׂשַּית  ַעל  ְוִצּוָנוּ  ְּבִמְצוֹוָתיו  ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר  ֲעִׂשָּיתוֹ: 

'ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן'ְּפלֹוִני".

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים

חו

ני ּפְ ם
ֵּבית ִמְקָּדׁש ְמַעט

"ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם" (כה ח)
ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ָנׂשֹא קכו א) ָּדְרׁשּו ִמָּכ ֶׁשֶּנֱאָמר: "ְוָעׂשּו ִלי 
ֶׁשָּבעֹוָלם  ַהְּכֶנֶסת  ָּבֵּתי  ֶׁשָּכל   ְלַלֶּמְד ְסָתם,   – ִמְקָּדׁש" 
ֶׁשֵּבית  ָאנּו  מֹוְצִאים  ַּבְּגָמָרא  ַאף  ִמְקָּדׁש.  ִנְקָרִאים 
כט  (ְמִגָּלה  ֲחָכִמים  ֶׁשָּדְרׁשּו  ּוְכִפי  'ִמְקָּדׁש',  ִנְקָרא  ַהְּכֶנֶסת 
א) ֶאת ַהָּפסּוק (ְיֶחְזֵקאל יא טז): "ָוֱאִהי ָלֶהם ְלִמְקָּדׁש ְמַעט 
ּוָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי  "ֵאּלּו   – ָׁשֽם"  ָּבאּו  ֲאֶׁשר  ָּבֲאָרצֹות 
ַעל  ֵּבֵאר  ִמְּצַפת  ַהּכֵֹהן  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ֶׁשְּבָבֶבל".  ִמְדָרׁשֹות 
'ִמְׁשָּכן'  ְוא  ִמְקָּדׁש"  ִלי  "ְוָעׂשּו  ֶנֱאָמר  ַמּדּוַע  זֹאת  ִּפי 
ֶׁשָּכָאמּור  ִמּשּׁום  זֹאת  ַעְסִקיָנן,  ַהִּמְׁשָּכן  ַּבֲעִׂשַּית  ִּכי  ַאף 
ּוָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי  ִלְבנֹות  ַהּדֹורֹות  ְלָכל  ִצּוּוי  ָּכאן  ִנְרָמז 

ִמְדָרׁשֹות. 
ַעם  ַעל  ִכיָנה  ַהּׁשְ ׁשֹוָרה  ַהָּגלּות  ְׁשנֹות   אֶֹר ְלָכל  ְוָאֵכן, 
ָּדִוד  ַרִּבי  ַהִּמְדָרׁשֹות.  ּוָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי   ְּבתֹו ִיְׂשָרֵאל 
ַּבָּפסּוק  ֶרֶמז   ְלָכ ָמָצא  ַאף  ִמַּתאִפיַלְלתְּ  ַאּבּוֲחִציָרא 
ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם". 'ְּבתֹוָכם' ָראֵׁשי ֵּתבֹות: 'ָּבֵּתי 

ְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות'. 
ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ִכיָנה  ַהּׁשְ ְלַהְׁשָרַאת  ְּבנֹוֵגַע 
ְּבֵבית  ָּבא  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  "ְּבָׁשָעה  ב):  ו  (ְּבָרכֹות 
ַהְּכֶנֶסת ְוא ָמָצא ָּבּה ֲעָׂשָרה, ִמָּיד הּוא ּכֹוֵעס. ֶׁשֶּנֱאָמר 
(ְיַׁשְעָיהּו נ ב): 'ַמּדּוַע ָּבאִתי ְוֵאין ִאיׁש ָקָראִתי ְוֵאין עֹוֶנה'". 

הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַהְּגָמָרא  לֹוֶמֶדת  ֵמֵהיָכן  ְוָתמּוַּה, 
'ִאיׁש'  ָנַקט  ַהָּכתּוב  ֲהא  ֲעָׂשָרה,  מֹוֵצא  ְּכֶׁשֵאינֹו  ּכֹוֵעס 
ָראֵׁשי  'ִאי"ׁש'  (ָׁשם):  ַהַּמַהְרשָׁ"ל  ֵּתֵרץ  ָיִחיד?  ִּבְלׁשֹון 
ְׁשֵמּה  ְיֵהא  'ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַוֲהֵרי  ְׁשֵמּה',  ְיֵהא  'ָאֵמן  ֵּתבֹות: 

ַרָּבה' ֵאיָנּה ֶאָּלא ַּבֲעָׂשָרה.
"ַמּדּוַע  ַאֵחר:  ְּבאֶֹפן  זֹאת  ֵּבֵאר  ִמָּבאּבֹוב  ִצּיֹון'  ת  ַה'ְקֻּדּׁשַ
ָּבאִתי ְוֵאין ִאי"ׁש" – ָראֵׁשי ֵּתבֹות: 'י' ֶׁשעֹוִנים ָאֵמן', ֶׁשֵּכן 
ְּבֵני  ְוַאף  'ָאֵמן',  ִהיא  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ִכיָחה  ַהּׁשְ ַהִּמָּלה 
ַצִּדיק  "גֹוי  ב):  כו  (ְיַׁשְעָיה  ַהָּנִביא  ִּבְלׁשֹון  ְמֻכִּנים  ִיְׂשָרֵאל 

ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים". 
ּוְכָבר ָּכַתב ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ְּבִסְפרֹו 'ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל' (פ"ה) ַעל 

ְּתִדירּות ָה'ָאֵמן' ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת:
ֲעִׂשיִרּיֹות  ַּכָּמה  עֹוד  לֹו  ִיְתַרֶּבה  ַּבִּצּבּור  ִיְתַּפֵּלל  "ִאם 
ִמְצוֹות ְּבָכל יֹום ֵמֲאֵמִנים ֶׁשעֹוֶנה ַעל ָּכל ְּבָרָכה ּוְבָרָכה 
ַחר, ְועֹוד ד' ֲאֵמִנים  ֶׁשּשֹׁוֵמַע. ְוֵהם: ט"ז ֶׁשל ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
"ץ, ְועֹוד  ַעד ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ְוי"ט ֲאֵמִנים ֶׁשל ֲחָזַרת ַהּׁשָ
ְּתִפַּלת  ְּבָכל  ֶׁשֵּיׁש  ַהַּקִּדיִׁשים  ֶׁשל  ֲאֵמִנים  ְוַכָּמה  ַּכָּמה 
ים ֲאֵמִנים ִמְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית  ִצּבּור... ֶׁשעֹוֶלה ָקרֹוב ְלִׁשּׁשִ
ְּבָרָכה  ָּכל  ַעל  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ַהּשֹׁוֵמר  ְזכּות  ְוָגדֹול  ְלַבד. 
לֹו  ּפֹוְתִחין  ֶזה  ֶׁשֲעבּור  ֲחָז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ֶׁשּשֹׁוֵמַע, 

ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן..."
ת ִצּיֹון' [ָּבאּבֹוב] ח"ב עמ' קח 'ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן'; 'ֶּפַתח ָהאֶֹהל'; 'ְקֻדּׁשַ

רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ 319ּפָ תש"פ

ַחר ְּבַחְברּוָתא – ִּכי ִלְבָרָכה ָצִרי ְׁשַנִים!  ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ֵּכיַצד ְמָבְרִכין? ִּבְׁשַנִים!
ָּכל ְּבָרָכה ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבַמֲהַל ַהּיֹום

ֵהֵחל ִמִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְוַעד ִּבְרַּכת ַהַּמִּפיל
ְצִריָכה ְלֵהָאֵמר ִּבְׁשַנִים – ָהֶאָחד ְמָבֵר ּוִמְׁשֵנהּו עֹוֶנה ָאֵמן ְּכֶנְגּדֹו. 

ְלִפי ֶׁשֲעִנַּית ָאֵמן ִהיא ֵחֶלק ֵמַהְּבָרָכה
(ְרֵאה: ַרָּמ"א או"ח קסז ב; משנ"ב ָׁשם כ).
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ִמִּפי  ִנְׁשַמע  ֶׁשִּלְפֵניֶכם  ַהַּמְפִעים  ַהַהְׁשָּגָחה  ִסּפּור 
ְׁשִליָט"א,  ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין  ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהּנֹוָדע  ַהָּגאֹון 
ָּדִוד'  'ֵּבית  ַהּכֹוֵלל  ְורֹאׁש  ֶאְלָחָנן  ָרַמת  ֶׁשל  ַרָּבּה 

חֹולֹון.
ְּבַהר.  ְלָפָרַׁשת  י  ֲחִמּׁשִ ְּביֹום  ַמְתִחיל  ַהִּסּפּור 
ֶׁשל  ְּבִכיסֹו  ַהֶּפֶלאפֹון  ִצְלֵצל  ֻמְקֶּדֶמת  ּבֶֹקר  ִּבְׁשַעת 
ּוֵמֵעֶבר  ְּבֶאְלָעד,  ַהִּמְתּגֹוֵרר   ִחּנּו ִאיׁש  מֶֹׁשה,  ר' 
ָאִחיו  ֶׁשל  ַהֶּמֶרץ  ּוְמֵלא  ַהֻּמָּכר  קֹולֹו  ִנְׁשַמע  ַלַּקו 
ַהִּנָּדחֹות  ֵמֶהָעִרים  ְּבַאַחת  ַהִּמְתּגֹוֵרר  ֵאִלָּיהּו  ר' 
ָּגַרם  ָמה  ֻהְפַּתע;  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהְּבִרית.  ְּבַאְרצֹות 
ְוָהָאח  ָּבִהיר?  יֹום  ְּבֶאְמַצע  ֵאָליו  ר  ְלִהְתַקּׁשֵ ְלָאִחיו 
ִויִדיִדי  ְׁשֵכִני  ַּבֲעבּור   ֵאֶלי ְרִּתי  "ִהְתַקּׁשַ ִהְסִּביר: 
ַהָּזקּוק ְלֶעְזָרה ְּדחּוָפה. ֻהַּצע לֹו ִׁשּדּו ְלִבּתֹו, ָּבחּור 
ַהְּצָדִדים  ִּבירּוָׁשַלִים.  ִּביִׁשיָבה  ַהּלֹוֵמד  ֲאֶמִריָקִאי 
ִנְראֹות  ְוַהִּמְׁשָּפחֹות  ֶזה,  אֹודֹות  ַעל  ֶזה  ֵּבְררּו 
ׁשּום  ִליִדיִדי  ֶׁשֵאין  ֵּכיָון  אּוָלם  ְּבֶהְחֵלט.  ַמְתִאימֹות 
ּדּוךְ  ַמָּכר ְוָקרֹוב ָּבָאֶרץ ֶׁשּיּוַכל ְלָבֵרר ַעל ַהָּבחּור, ַהּׁשִ

'ָּתקּוַע' ְּכָבר ְזַמן ַרב.
ַהּקֶֹדׁש  ְּבֶאֶרץ  ַהִּמְתּגֹוֵרר  ָאח  ִלי  ֶׁשֵּיׁש  ָׁשַמע  ְיִדיִדי 
 ְוֶהְחִליט ִּכי ֵאין ַמְתִאים ֵמִאיׁש ִחּנּו ְועֹוֵסק ְּבִחּנּו
הּוא  ַהָּבחּור.  ֶׁשל  ַקְנַקּנֹו  ַעל  ִלְתהֹות  ְּכֵדי   ָּכמֹו
ְמַבֵּקׁש ֵמעֶֹמק ִלּבֹו ְוׁשֹוֵאל ִאם ּתּוַכל ִלְנסֹעַ ַּבֶהְקֵּדם 
ּוְלׂשֹוֵחַח  ַהָּבחּור  לֹוֵמד  ֶׁשָּבּה  ַלְּיִׁשיָבה  ִלירּוָׁשַלִים 

ִעּמֹו ְּכֵדי ַלֲעמֹד ַעל ִטיבֹו".
ר' מֶֹׁשה א ָיַדע ִאם ִלְצחֹק אֹו ִלְבּכֹות... 

ִמירּוָׁשַלִים  ַהֶּמְרָחק  ֶׁשָאְמָנם   ִליִדיְד "ַּתְסִּביר 
ְלֶאְלָעד ָקָטן ְּבַהְרֵּבה ֵמַהֶּמְרָחק ֶׁשֵּבין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשָּכֶזה  ַמָּסע  זֹאת,  ְּבָכל  אּוָלם  ַהְּבִרית,  ְלַאְרצֹות 
ִלי  ֵאין  ֶׁשְּלַצֲעִרי  ִּבְזַמן  ַהּיֹום,  ְּכַמֲחִצית  ִלי  ְיַבְזֵּבז 
ַאף א ָׁשָעה ַאַחת ְּפנּוָיה... ָמה ַּגם ֶׁשֹּלא ִנְרֶאה ִלי 
ֶׁשֵּיׁש ְּבֶאְפָׁשרּוִתי ְלַאֵּתר ָּבחּור ִּבְלִּתי ֻמָּכר ְותֹו ְזַמן 
ְּגלּוַית  ִׂשיָחה  ִעּמֹו  ּוְלׂשֹוֵחַח  ִאּתֹו  ְלִהְתַחֵּבר  ָקָצר 
ֵלב ֶׁשַּדְרָּכּה אּוַכל ִלְתהֹות ַעל ַקְנַקּנֹו. ֶזהּו ָּדָבר א 

ַמֲעִׂשי".
מֶֹׁשה ְלֶאָחיו,  ִהִּציַע ר'  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל",   ּתֹאַמר ַלֲחֵבְר"
ִּפְתרֹון  לֹו  ִלְמצֹא  יּוַכל  ְּבַוַּדאי  הּוא   ָּברּו "ַהָּקדֹוׁש 

ִּבְדָרָכיו ֶׁשּלֹו".
ר ִמָּיד ִליִדידֹו  יָחה ִהְסַּתְּיָמה. ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ִהְתַקּׁשֵ ַהּׂשִ
ַמֲעִׂשי  ֵאינֹו  ָהַרְעיֹון  ִּכי  ִהְסִּביר  ִלְתׁשּוָבה,  ֶׁשִּצָּפה 
ַהְּדָבִרים  ֶאת  ִקֵּבל  ַהָּיִדיד  ְלִהְתַּפֵּלל.  לֹו  ְוִהִּציַע 
ִּבְתִמימּות. "ֵאין ְּבָעָיה, ֶאְתַּפֵּלל!" הּוא ָאַמר, ּוִמִּדּבּור 
לֹו  ֶׁשַּיְמִציא  ה'  ִלְפֵני  ְלִהְתַּפֵּלל  ִמָּיד  ֵהֵחל  ְלַמֲעֶׂשה 

ֶאת ַהֶּדֶר ַהְּנאֹוָתה ְלָבֵרר ַעל אֹותֹו ַהָּבחּור.
ּוֵביְנַתִים, ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ִהְמִׁשי ַהִּסּפּור ְוִהְתַּגְלֵּגל:

ָחְפִׁשית'  'ַׁשָּבת  ְלחֶֹדׁש  ַאַחת  ְלַקֵּים  ָנהּוג  ַּבְּיִׁשיבֹות 
ֶׁשָּבּה ָׁשִבים ַהַּבחּוִרים ְלֵביָתם ְלַהֲחִליף ּכֹחַ. ַּבחּוִרים 
ֶׁשהֹוֵריֶהם ֵאיָנם ָּגִרים ָּבָאֶרץ, ִמְתַאְרְּגִנים ְּבֶדֶר ְּכָלל 
ְיָקִרים  ְיהּוִדים  ֶׁשל  ְּבָבִּתים  ּוִמְתָאְרִחים  ִּבְקבּוצֹות 
ֶׁשל  ַטַעם  ְוָלחּוׁש  ֲאִויָרה  ְלַהֲחִליף  ְּכֵדי  ֶחֶסד  ַּבֲעֵלי 

ַׁשָּבת ֵּביִתית.
ְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון, ְׁשֵני ַּבחּוִרים ֲאֶמִריָקִאים ַהּלֹוְמִדים 
ְּבמֹוִדיִעין  ַהִּמְתּגֹוֵרר  ֲחֵבָרם  ִעם  ִסְּכמּו  ִּבירּוָׁשַלִים, 
ָעלּו  י  ִׁשּׁשִ ְּביֹום  ְּבֵביתֹו.  ְלִהְתָאֵרַח  ֶׁשָּיבֹואּו  ִעִּלית 
ִמירּוָׁשַלִים  ַהּנֹוֵסַע  ָהאֹוטֹוּבּוס  ַעל  ַהַּבחּוִרים 
רּו  ִהְתַקּׁשְ  ַהֶּדֶר ֶׁשל  ּוְבִעּצּוָמּה  ִעִּלית,  ְלמֹוִדיִעין 
ֶאָּלא  ֵאָליו.  ְּבַדְרָּכם  ֵהם  ִּכי  ְלהֹוִדיעֹו  ַלֲחֵבָרם 
ַוי",  "אֹוי  ָּפָניו:  ָחְורּו  קֹוָלם  ֶאת  ֶהָחֵבר  ַמע  ֶׁשְּכֶׁשּׁשָ
הּוא ִנְבַהל, "ָׁשַכְחִּתי ְלַעְדֶּכְנֶכם ֶׁשָּתְכִנּיֹוַתי ִהְׁשַּתּנּו 

ַוֲאִני ָּכֵעת ְּבַדְרִּכי ְלֵבית ָחִמי ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים..."
 ַהֶּדֶר ֶׁשל  ֶזה  ְּבָׁשָלב  ֵעצֹות.  אֹוְבֵדי  ָהיּו  ַהַּבחּוִרים 
ָלֶהם  ַּבַּצר  ִלירּוָׁשַלִים.  ָלׁשּוב  ָיְכלּו  ָהָיה  א  ְּכָבר 
ַהּדֹוֵאג  ִּבירּוָׁשַלִים  ִנְכָּבד  ְיהּוִדי  ֶׁשֵּיׁש  ִנְזְּכרּו  ֵהם 
יגּו ֵמָחֵבר  ְלֵארּוִחים ְלַׁשָּבת ְלַבחּוֵרי חּו"ל. ֵהם ִהּׂשִ
ִסּפּוָרם  ֶאת  ְוִסְּפרּו  ֵאָליו  רּו  ִהְתַקּׁשְ ִמְסָּפרֹו,  ֶאת 
ַלֲעזֹר  ֵּכיַצד  ַרְעיֹון  ָהָיה  א  ָלִאיׁש  אּוָלם  ֶהָעגּום. 
ִּבירּוָׁשַלִים,  ַאְכַסְניֹות  ָלֶכם  ְלַסֵּדר  ָיכֹול  "ֲאִני  ָלֶהם. 
ֶׁשּיּוַכל  ִעִּלית  ְּבמֹוִדיִעין  ִמיֶׁשהּו  ַמִּכיר  ֵאיִני  אּוָלם 
ֶׁשַרֲחָמיו  ָהִאיׁש  ָאַמר  ָמה",  יֹוְדִעים  ֶאְתֶכם.  ְלָאֵרַח 
ִהְתעֹוְררּו, "ְּבִני, ַיֲעקֹב, ִמְתּגֹוֵרר ָּבִעיר ֶאְלָעד. ֶאְלָעד 
ְּבֵלב  ֶׁשֵּנַחן  ּוְבִני  ִעִּלית,  ִמּמֹוִדיִעין  ְרחֹוָקה  ֵאיָנּה 
ֶאת  ָרְׁשמּו  ַהַּבחּוִרים  ֶאְתֶכם".  ְלָאֵרַח  ִיְׂשַמח  ָרָחב 
רּו ְלַיֲעקֹב. ְוָאֵכן, הּוא ַנֲעָנה  ִמְסַּפר ַהֶּטֶלפֹון ְוִהְתַקּׁשְ

ּוִבֵּקׁש  ְּכָתְבּתֹו  ֶאת  ָמַסר  הּוא  ְּבִׂשְמָחה.  ְלַבָּקָׁשָתם 
ר ֵאָליו ְּכֶׁשַּיִּגיעּו ְלֶאְלָעד. ֵמֶהם ְלִהְתַקּׁשֵ

ְּבצֶֹמת  ַהַּבחּוִרים  ָיְרדּו  ַיֲעקֹב,  ָלֶהם  ֶׁשִהִּציַע  ְּכִפי 
ִׁשיַלת ִמּתֹו ִּתְקָוה ְלַהְסִּפיק ֶאת ָהאֹוטֹוּבּוס ַהּנֹוֵסַע 
ִהְסִּפיקּו  ִרְדָּתם  ֶׁשִעם  ֶאָּלא  ְלֶאְלָעד.  ִמירּוָׁשַלִים 
ִלְראֹות ֶאת ׁשֶֹבל ֶהָעָׁשן ֶׁשל ָהאֹוטֹוּבּוס ֶׁשָעָליו ִקּוּו 

ַלֲעלֹות. ָהאֹוטֹוּבּוס ָהַאֲחרֹון ָחַלף ָעַבר.
ְלֶאְלָעד.  ְלַהִּגיַע  ַהַּבחּוִרים  ִהְצִליחּו   ֶּדֶר א   ְּבֶדֶר
ָעה ִלְפֵני ְזַמן ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות ִהַּדְּפקּו  ְּכַמֲחִצית ַהּׁשָ
ֶאת  ֶׁשָּכַסס  ֵמיִטיָבם  ֶׁשל  ֵּביתֹו  ֶּדֶלת  ַעל  ַהַּבחּוִרים 

ִצָּפְרָניו ְּבֶמַתח.
ִהָּיה  ַהּׁשְ ֵלב.  ּוְרַחב  ִנְפָלא  ִּכְמָאֵרַח  ִהְתַּגָּלה  ַיֲעקֹב 
ַיְחָּדו  ָׁשרּו  ֵהם  ּוְלָבִבית.  ְנִעיָמה  ָהְיָתה  ִּבְמִחָּצתוֹ 

ְזִמירֹות ַׁשָּבת, ּוֵבין ְלֵבין ׂשֹוֲחחּו ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה. 
ְלִהְצָטֵרף  ַלַּבחּוִרים  ַהְּמָאֵרַח  ִהִּציַע  ַהְּסֻעָּדה  ְלַאַחר 
ָׁשם  ִמְתַּפֵּלל,  הּוא  ֶׁשּבֹו  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ֵאָליו 
ֶׁשל  ְל'ִזיץ'  ַׁשָּבת  ֵליל  ְּבָכל  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ִמְתַאְּסִפים 

עֶֹנג ַׁשָּבת, ְּבִׁשיָרה ּוְבִדְבֵרי ּתֹוָרה.
בּו ַיֲעקֹב ְואֹוְרָחיו ַעל  ְּבַהִּגיָעם ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִהְתַיּׁשְ
מֶֹׁשה,  ר'   ַהִחּנּו ִאיׁש  ֲחֵברֹו,  ְלַצד  ַאְקָרִאי,  ַסְפָסל 
ֶׁשִּקֵּבל ֶאת ְּפֵני ָהאֹוְרִחים ִּבְמאֹור ָּפִנים. ְלַהְפָּתָעתֹו 
ְלאֹוְרָחיו  מֶֹׁשה  ר'  ֵּבין  יָחה  ַהּׂשִ ִּכי  ַיֲעקֹב  ִהְבִחין 

ִמְתָאֶרֶכת ְמאֹד. 
ְלָמֳחָרת ַּבּבֶֹקר ִנַּגׁש ַיֲעקֹב ְלר' מֶֹׁשה ּוִבֵּקׁש ְלָהִבין 
ַהַּבחּוִרים  ִעם  יָחה  ַּבּׂשִ ָּגדֹול  ּכֹה  ִעְנָין  ָמָצא  ַמּדּוַע 
יָחה ָּכל ָּכ? ַהִּסּפּור ֶׁשִּסֵּפר לֹו  ּוַמּדּוַע ִהְתָאְרָכה ַהּׂשִ

ר' מֶֹׁשה ָהָיה ַמְדִהים:
ָּבחּור  ַעל  ְיִדידֹו  ַּבֲעבּור  ְלָבֵרר  ִמֶּמִּני  ִּבֵּקׁש  "ָאִחי 
 ֶּדֶר לֹו  ֶׁשֵאין  ְוֵכיָון  ִּבירּוָׁשַלִים,  ַהּלֹוֵמד  ֲאֶמִריָקִאי 
ְּבֶאְפָׁשרּוִתי  ָהָיה  א  ִמְתַעֵּכב.  ּדּוךְ  ַהּׁשִ ָעָליו  ְלָבֵרר 
ִמיִדידֹו  ְלַבֵּקׁש  לֹו  ִהַּצְעִּתי  ֵּכן  ְוַעל  לֹו,  ְלַסֵּיַע 

ֶׁשִּיְתַּפֵּלל...
ְלַאַחר  ַהְּיׁשּוָעה;  ָּתבֹא  ַמֵהר  ַּכָּמה  ַעד  ָיַדְעִּתי  א 
ֶׁשְּבֵליל ַׁשָּבת הֹוַׁשְבָּת ֶאת ַהַּבחּוִרים ְלִצִּדי, ֵּבַרְכִּתי 
ָׁשַאְלִּתי  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ֲעֵליֶכם',  ְּב'ָׁשלֹום  אֹוָתם 
ִּכי  ִלי  ֵהִׁשיבּו  ֵהם  ַּכֲאֶׁשר  ִלּמּוָדם.  ִלְמקֹום  אֹוָתם 
ָאֲחָזה  ִּבירּוָׁשַלִים,  ְּפלֹוִנית  ִּביִׁשיָבה  לֹוְמִדים  ֵהם 
ֶׁשָּבּה  ַהְּיִׁשיָבה  זֹו  ָהְיָתה  ֲעצּוָמה.  ִהְתַרְּגׁשּות  אֹוִתי 
ַּכֲאֶׁשר  יָחה,  ַהּׂשִ  ְּבֶהְמֵׁש ַהְּמֻבָּקׁש.  ַהָּבחּור  לֹוֵמד 
עֹוד  ִהְתַרַּגְׁשִּתי  ִּבְׁשָמם  ְּבָפַני  ִהְזַּדהּו  ַהַּבחּוִרים 
ם ַהְּמֻדָּיק ֶׁשל ַהָּבחּור  יֹוֵתר; ֶאָחד ֵמֶהם ִהְזַּדָהה ַּבּׁשֵ

ֶׁשאֹודֹוָתיו ִּבְּקׁשּו ִמֶּמִּני ְלָבֵרר... 
ָּפַתְחִּתי ִעּמֹו ִמָּיד ְּבִׂשיָחה ְיִדידּוִתית, ִמְּבִלי ֶׁשִּגִּליִתי 
נֹוַכְחִּתי  ְמאֹד  ַמֵהר  ה'  ּוְבַחְסֵדי  ַמְטָּרִתי,  ֶאת  לֹו 
ְּבִדּיּוק  ַהַּמְתִאים  ְמֻצָּין,  ְּבָבחּור  ְמֻדָּבר  ִּכי  ָלַדַעת 

ִלְדִריׁשֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַהַּצד ַהְּמָבֵרר".
ֶאת  ִלְכּבֹׁש  מֶֹׁשה  ר'  ָהָיה  ָיכֹול  א  זֹו  ִּבְנֻקָּדה 
ַמָּמׁש!  ְּפָרִטית  ַהְׁשָּגָחה  זֹו  "ֵהן  ְוָאַמר:  ִהְתַּפֲעלּותֹו 
ַהְּתִפָּלה  ּוְבכֹחַ  ְלָבֵרר,  ִלירּוָׁשַלִים  ִלְנסֹעַ  ָיכְֹלִּתי  א 
ֵאַלי,  ִּבְמֻיָחד  ַהָּבחּור  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָׁשַלח 
ַמֲאִמין  ָהָיה  ִמי  ְלִצִּדי.  אֹותֹו  הֹוִׁשיב  ְועֹוד  ְלֶאְלָעד, 

ֶׁשָּדָבר ָּכֶזה ָיכֹול ִלְקרֹות?!"
ַיֲעקֹב  לֹו  ִסֵּפר  ַּכֲאֶׁשר  יֹוֵתר  עֹוד  ֻהְפַּתע  מֶֹׁשה  ר' 
ִּכי ַהַּבחּוִרים ְּכָלל א ָהיּו ֲאמּוִרים ְלַהִּגיַע ְלֶאְלָעד. 
ִעִּלית,  ְּבמֹוִדיִעין  ִלְׁשּבֹת  ָחְׁשבּו  ֵהם  "ִמְּלַכְּתִחָּלה 
ֵהם   ֶּדֶר א   ּוְבֶדֶר ָּתקּום  ִהיא  ה'  ֲעַצת  אּוָלם 

ִהְתַּגְלְּגלּו ְלֵביִתי ֶׁשְּבֶאְלָעד".
ְלַיֲעקֹב  ַהָּבחּור  ר  ִהְתַקּׁשֵ ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ִּכְׁשבּוַעִים 
ֶאָחד  הּוא  ְוַאָּתה  ִהְתָאַרְסִּתי,  טֹוב,  "ַמָּזל  לֹו:  ְוָאַמר 

ֵמַהְּמֻחָּתִנים..." 
ֵמִבין,  ְּכֵאינֹו  ַיֲעקֹב  ַעְצמֹו  ָעָׂשה  ַהֵּפרּוׁש?"  "ָמה 

ְוַהָּבחּור ִסֵּפר:
ָּבת,  "ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא סֹוֵבב ֶׁשִּנְתָאֵרַח ֶאְצְל ַּבּׁשַ
ַמִּכיֵרי  ֶׁשל  ָקרֹוב  ֶׁשהּוא  ְיהּוִדי  ִנְפּגֹׁש  ַׁשָּבת  ּוְבֵליל 
ָיַדע  ְוא  ָעֵלינּו  ְלָבֵרר  ִהְתַּבֵּקׁש  ַהָּלה  ַהַּכָּלה.  ַצד 
ֵּכיַצד ַלֲעׂשֹות זֹאת, ְוִהַּגְענּו ֵאָליו ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית. 
ְּכָבר ְּביֹום ִראׁשֹון ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן ָעִליִתי ַעל ַהָּמטֹוס, 

ּדּוךְ ְלַמָּזל טֹוב".  ְוַעָּתה ִנְסַּגר ַהּׁשִ
'ָוֵוי ָהַעֻּמִדים ַוֲחֻׁשֵקיֶהם' ֵחֶלק נו עמ' קטו

  'ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ַּבַּבִית ַהֶּזה'
ִּבְׁשַעת  ַהּשֹׁוָרה  ָהַרֲחִמים  ִמַּדת  ְּבֶׁשל 
מֹוִסיִפים  ָאנּו  'ָהַרֲחָמן',  ֲאִמיַרת 
הּוא:   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ּוְמַבְּקִׁשים 
ְמֻרָּבה  ְּבָרָכה  ָלנּו  ִיְׁשַלח  הּוא  "ָהַרֲחָמן 
ֶׁשָאַכְלנּו  ֶזה  ֻׁשְלָחן  ְוַעל  ַהֶּזה  ַּבַּבִית 
ָעָליו" – ֶׁשִּיְׁשַלח ְּבָרָכה ַּבַּבִית ֶׁשּבֹו ָאנּו 
ְלָחן  אֹוְכִלים ְוַיְׁשֶרה ֶאת ִּבְרָכתֹו ַעל ַהּׁשֻ
ֶיְחַסר  א  ֶׁשְּלעֹוָלם  ָעָליו,  ֶׁשָאַכְלנּו 

ֵמָעָליו ָּכל טּוב.
"הּוא  ַמְדִּגיִׁשים:  ֶׁשָאנּו  ַהִּסָּבה  ֶאת 
ָמה  ִּפי  ַעל  ְלָבֵאר  ִנָּתן  ָלנּו"  ִיְׁשַלח 
(ָּפָרַׁשת  ּכֵֹהן'  'ִׂשְפֵתי  ַּבֵּסֶפר  ֶׁשֵּפֵרׁש 
ִהְדִּגיׁש  ָאִבינּו  ֶׁשַּיֲעקֹב  ַהִּסָּבה  ֶאת  ַוֵּיֵצא) 
ֶלֶחם  ִלי  "ְוָנַתן  כ):  כח  (ְּבֵראִׁשית  ְּבַבָּקָׁשתֹו 
ֵיׁש  ְלִעִּתים  ִּכי  ִלְלּבֹשׁ",  ּוֶבֶגד  ֶלֱאכֹל 
ֵאינֹו   ַא ְּבֶׁשַפע,  ּוְבָגִדים  ָמזֹון  ָלָאָדם 
ְוַכּיֹוֵצא  חִֹלי  ֵמֲחַמת  ֵמֶהם  ֵלָהנֹות  ָיכֹול 
ְו'ִלְלּבֹשׁ'  'ֶלֱאכֹל'  ִּבֵּקׁש  ֵּכן  ַעל  ָּבֶזה. 
ַּדְיָקא. ְלִפי ֶזה ֵיׁש ְלָפֵרׁש ַאף ָּכאן, ֶׁשָאנּו 
ְמַבְּקִׁשים ֶׁשִּיְׁשַלח ָלנּו ה' ְּבָרָכה ְמֻרָּבה 
ֵמַהְּבָרָכה  ֵלָהנֹות  נּוַכל  ֶׁשָאנּו   – ְּבֵביֵתנּו 

('ֶלֶחם ַרב', ברהמ"ז).

ַהִּסָּבה  ֶאת  ֶזה  ְּבאֶֹפן  ֶׁשֵּפְרׁשּו  ַאף   ֵיׁש 
ֶׁשָּתחּול  ּוְמַבְּקִׁשים  ּכֹוְפִלים  ֶׁשָאנּו 
ֶׁשָאַכְלנּו  ֶזה  ֻׁשְלָחן  "ַעל  ַּגם  ַהְּבָרָכה 
ַהֶּזה"  "ַּבַּבִית  ִּבַּקְׁשנּו  ֶׁשְּכָבר  ַאף  ָעָליו", 
ֶאָּלא  ַה'ַּבִית'.  ִּבְכַלל  הּוא  ְלָחן'  ְוַה'ּׁשֻ
ְּבָרָכה  ָלָאָדם  ֵיׁש  ֶׁשְּלִעִּתים  ִמּשּׁום 
ְּבֵביתֹו, ַא ֵמֲחַמת חִֹלי ֵאין לֹו ֶאְפָׁשרּות 
ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו   ּוְלָכ ֻׁשְלָחנֹו,  ַעל  ֶלֱאכֹל 
ֵלָהנֹות  ֶׁשּנּוַכל  ֶזה",  ֻׁשְלָחן  "ַעל  ַּגם 
ְיהּוָדה'  ('ְׁשֵאִרית  ָוַנַחת  ִּבְבִריאּות  ֵמַהְּבָרָכה 

ִעְנְיֵני ִנּשּׂוִאין).

 ְּבֶדֶר ֶרֶמז ֵיׁש ֶׁשֵּפְרׁשּו ִּכי ֵּתבֹות 'ַּבַּבִית 
ִׁשְבֵטי  ָעָׂשר  ִלְׁשֵנים  רֹוְמזֹות  ַהֶּזה' 
ִיְׂשָרֵאל,  ֵּבית  הּוא   – 'ַּבִית'  ִיְׂשָרֵאל; 
ֵּפְרׁשּו  ֶזה  ְלִפי  י"ב.  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ְו'ֶזה' 
ְּבַבָּקַׁשת:  ַהֶּנֱאֶמֶרת  'ֶזה'  ֵּתַבת  ֶׁשַאף 
"ְוַעל ֻׁשְלַחן ֶזה ֶׁשָאַכְלנּו ָעָליו", רֹוֶמֶזת 
ֶנֱאָמר  ֶׁשָעָליו  ַהָּפִנים  ֶלֶחם  ְלֻׁשְלַחן 
ִלְפֵני  ֲאֶׁשר  ְלָחן  ַהּׁשֻ "ֶזה  כב):  מא  (ְיֶחְזֵקאל 
ה'", ְוָהיּו מּוָנחֹות ָעָליו י"ב ַחּלֹות ְּכִמְנַין 

'ֶזה'.
ְלַפְרָנַסת  ַהְּבָרָכה  ֻהְׁשְּפָעה  ְלָחן  ֵמַהּׁשֻ
ַהָּכתּוב:  ִּבְלׁשֹון  ַּכִּנְרָמז  ֻּכּלֹו,  ָהעֹוָלם 
 ּוְלִפיָכ ג),  כ  (ְּתִהִּלים  ִיְסָעֶדָּך"  "ּוִמִּצּיֹון 
ִמְתַּפְּלִלים  ָאנּו  ֶזה  ֶׁשְּב'ָהַרֲחָמן'  ִנְמָצא 
ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶאת  ֶׁשִּיְבֶנה  ה'  ִלְפֵני 
ִּבְמֵהָרה ְוָיִׁשיב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלירּוָׁשַלִים, 
ְּבָרָכה  ֶּתְחַסר  א  ְלעֹוָלם   ָּכ ְיֵדי  ְוַעל 
פר'  ְׁשַטייֶנר]  [לר"פ  ָׁשלֹום'  ('ְּבִריִתי  ִמִּיְׂשָרֵאל 

ּתֹוְלדוֹת).

ָּכַתב  כז)  ס"ק  (קצג  ְּברּוָרה'  ַּב'ִּמְׁשָנה 
"ָהַרֲחָמן  יֹאַמר  ַהּגֹוי  ְּבֵבית  ֶׁשַהִּמְתָאֵרַח 
הּוא ִיְׁשַלח ָלנּו ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ַּבֲהִליָכֵתנּו 
ֻׁשְלָחן  [ּובְ'ִקּצּור  עֹוָלם  ַעד  ּוִביִׁשיָבֵתנּו 
ֲהִליָכֵתנּו  "ִּבְמקֹום  ָּכַתב:  י)  (סח   'ָערּו
ֶחֶמד'  'ֲחׁשּוֵקי  (ּוְרֵאה  ְיִׁשיָבֵתנּו"]  ּוִבְמקֹום 
ְּבָרכֹות מו א ְלִעְנַין ָהאֹוֵכל ְּבָמקֹום ָּפתּוַח אֹו ַּבֲאִוירֹון).

'ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב'
ֵאִלָּיהּו  ֶאת  ָלנּו  ִיְׁשַלח  הּוא  ְּב'ָהַרֲחָמן 
 ַהָּנִביא..." ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ֶׁשְּיַקֵּים ָּבנּו ִּבְמֵהָרה ֶאת ַהְבָטָחתֹו 
ֵאת  ָלֶכם  ׁשֵֹלַח  ָאנִֹכי  "ִהֵּנה  כג):  ג  (ַמְלָאִכי 

ַהָגּדֹול  ה'  יֹום  ּבֹוא  ִלְפֵני  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיה 
ְוַהּנֹוָרא", ְוִיְׁשַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא 
ּבֹוא  ַעל  ֵרנּו  ֶׁשְּיַבּׂשְ ְּכֵדי  ַלּטֹוב  ָזכּור 

ַהְּגֻאָּלה. 
ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשָאנּו מֹוִסיִפים ָּתִמיד ִלְׁשמֹו 
'ָזכּור  ַהּתַֹאר:  ֶאת  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ֶׁשל 
ַלּטֹוב' ֵּבֵאר ָהרֹוֵקַח, ֶׁשהּוא ְלִפי ֶׁשֵּמָאז 
ֶׁשִּכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר (ַּבִּמְדָּבר כה 
יג, ּוִפיְנָחס הּוא ֵאִלָּיהּו) ְוַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה, 
ֲעוֹונֹוֵתיֶהם  ֶאת  ּוְמַכֵּפר  ֵאִלָּיהּו  עֹוֵמד 

ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ('ִסּדּור ָהרֹוֵקַח'). 
ֶׁשָאנּו  ֶׁשִּמְּלַבד  ְלִפי  ֶׁשהּוא  ֵּבֲארּו  עֹוד 
ֶׁשַּנֲעׂשּו  ַהְּגדֹולֹות  ַהּטֹובֹות  ֶאת  זֹוְכִרים 
ָאנּו  ַמְמִּתיִנים  עֹוד  ְּבָיָמיו,  ְלִיְׂשָרֵאל 
ְּביֹוֵתר  ְוָהֲעצּוָמה  ַהְּגדֹוָלה  ַלּטֹוָבה 
ֶׁשָעִתיד הּוא ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ֶלָעִתיד ָלבֹא, 
ֵרנּו ַעל ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח  ַּכֲאֶׁשר ָיבֹא ִויַבּׂשְ

ְוֵקץ ַהָּגלּות, ָאֵמן ('אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות').

'ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות' – ִּבְלׁשֹון ַרִּבים
ָלנּו  ר  "ִויַבּׂשֵ ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ָמה  ְּכַלֵּפי 
ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות" – ִּבְלׁשֹון ַרִּבים? ָאְמרּו 
ַהָּמִׁשיַח:  ְימֹות  ַעל  א)  נ  (ְּפָסִחים  ֲחָכִמים 
"א ָּכעֹוָלם ַהֶּזה ָהעֹוָלם ַהָּבא; ָהעֹוָלם 
 ָּברּו' אֹוֵמר:  טֹובֹות  ְּבׂשֹורֹות  ַעל  ַהֶּזה 
ָרעֹות  ְּבׂשֹורֹות  ְוַעל  ְוַהֵּמִטיב',  ַהּטֹוב 
ַהָּבא  ָלעֹוָלם  ָהֱאֶמת'.  ַּדַּין   ָּברּו' אֹוֵמר: 
ֻּכּלֹו ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב". ְלִפי ֶזה ֵיׁש לֹוַמר 
ֶׁשּזֹו ַּכּוָָנֵתנוּ ְּבַבָּקַׁשת: 'ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות' 
ָלנּו  ִנָּכרֹות  ֶׁשָהיּו  ַהְּבׂשֹורֹות  ַעל  ֵהן   –
ְּכטֹובֹות ְוֵהן ַעל ֵאּלּו ֶׁשָחַׁשְבנּו ְּכָרעֹות, 
ִיְתָּבְררּו  ֵהן  ַּגם  ֵאִלָּיהּו  ְּכֶׁשָּיבֹא   ַא

ְּכטֹובֹות ('ָיֶפה ִנְדֶרֶׁשת' ִנּשּׂוִאין  ב' עמ' צג).

'ִמי ֶׁשָּטַרח ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת יֹאַכל ְּבַׁשָּבת...'
ֵיׁש ֶׁשֵּבֲארּו ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשָאנּו ְמַבְּקִׁשים 
הּוא  "ָהַרֲחָמן   – ְּבֵביֵתנּו  ַהְּבָרָכה  ַעל 
ִלְפֵני  ַּבַּבִית..."  ְמֻרָּבה  ְּבָרָכה  ִיְׁשַלח 
ַהַּבָּקָׁשה ַעל ַהְּגֻאָּלה, ִּכי ַקָּיִמים ֲאָנִׁשים 
ַהְּגֻאָּלה  ּבֹוא  ַעל  ְלַבֵּקׁש  ֶׁשִּמְתעֹוְרִרים 
ַרק ִּבְׁשַעת ָצָרה ְּכֵדי ְלִהָּגֵאל ִמֶּמָּנה. ַעל 
ֵּכן ָאנּו ַמְקִּדיִמים ְלַבֵּקׁש: "ְּבָרָכה ְמֻרָּבה 
ַפע  ְוַהּׁשֶ ַהְּבָרָכה   ּוִמּתֹו ַהֶּזה",  ַּבַּבִית 
ֶּבֱאֶמת  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ָלנּו  ַהֻּמְבָטִחים 
ּוְבָתִמים ַעל ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח ַוֲהָרַמת ֶקֶרן 
קֶֹבץ  מֹוְנִסי,  דומ"ץ  ְפִריְדָמן  ַאְרֵיה  ְצִבי  (ַרִּבי  ָּדִוד 

ַהָּמאֹור סט א עמ' כה).

ְּבֶאָחד ִמִּמְכָּתָביו ְמעֹוֵרר ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים':
ָאנּו  ְּבָׁשָנה  ְּפָעִמים  ְלֶאֶלף  ָקרֹוב 
הּוא  'ָהַרֲחָמן  ַהָּמזֹון:  ְּבִבְרַּכת  ְמַבְּקִׁשים 
ְוִאם  ַהָּנִביא'.  ֵאִלָּיהּו  ֶאת  ָלנּו  ִיְׁשַלח 
ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים ָאנּו ְמַבְּקִׁשים זֹאת, ֲאַזי 
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְּתַכֶּסּנּו ּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה ְּבאֹוָתּה 
ָעֵלינּו  ַּבָּקָׁשֵתנּו,  ֶׁשִּתְתַמֵּלא  ָׁשָעה 
ּוְלַבֵער  ָּבֵּתינּו  ִּבְדֵקי  ִלְבּדֹק  ַהחֹוָבה 
ֵּכיָון  ְוַהְּכִפיָרה.  ַהֻּטְמָאה  ֶאת  ֵמִאָּתנּו 
ּוְמֻזָּמִנים  מּוָכִנים  ִנְהֶיה  ַּכֲאֶׁשר  ֶׁשַרק 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָלנּו  ִיְׁשַלח  ֲאַזי  ְלִביָאתֹו 
ָאֵמן.  ְּבָיֵמינּו,  ִּבְמֵהָרה  ֶצֶדק  ּגֹוֵאל  הּוא 
ְוָחִליָלה ֶׁשֹּלא ְיֵהא ַהָּדָבר ּדֹוֶמה ְלאֹותֹו 
ִלְסֻעָּדתוֹ,  ַרִּבים  אֹוְרִחים  ֶׁשִהְזִמין  ָאָדם 
ְלָהִכין  ֵהֵחל  ּוָבאּו,  ָטְרחּו  ְּכֶׁשֻּכָּלם  ְוַרק 
ֶאת ָצְרֵכי ַהְּסֻעָּדה. ֲהא ֵאין ְלָתֵאר ֶאת 
ְּכֶׁשאֹוְרָחיו  לֹו  ֶׁשִּתְהֶיה  ַהּבּוָׁשה  ּגֶֹדל 
ָלבֹא  ִהְטַרְחָּתנּו  ַמּדּוַע  ְּבָפָניו,  ִיְתַרֲעמּו 
ּוִמְכָּתִבים'  ַמֲאָמִרים  ('ִלּקּוֵטי  ֵריק...  ְלֻׁשְלָחן 

ֵמֶהָחֵפץ ַחִּיים עמ' כח)

ִׁשּדּו ֶׁשּנֹוַצר ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ֶׁשּנֹוַצ ּדּו

ּו סִספפּפּ ם
ׁשֹות 'ָהַרֲחָמן' (ד) ּקָ ּבַ

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
ׁשֹות 'ה

נִניינ פּפְ ם 


