
ָבִרים ת ּדְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִּבְרַּכת ַה'ָּזָהב' ְמַלֶּמֶדת ְזכּות ַעל ִיְׂשָרֵאל
"ְוִדי ָזָהב" (א א)

ָּכַתב ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי (ְׁשמֹות כה כד) ִּכי ֵּתַבת 'ָזָהב' ֶׁשֶּנֶאְמָרה ַּבּתֹוָרה 
ַעל ֻׁשְלַחן ֶלֶחם ַהָּפִנים רֹוֶמֶזת ִלְׁשלֹוׁש ַהְּבָרכֹות ָהִראׁשֹונֹות 
'ָהָאֶרץ'  'ַהָּזן',  ִמְּדאֹוָרְיָתא:  ִחּיּוָבן  ֲאֶׁשר  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ֶׁשל 

ּו'בֹוֵנה ְירּוָׁשַלִים'.
ֱאֶרְנַרִייךְ  ַזְלָמן  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ֵּבֵאר  ַּבְחֵיי,  ַרֵּבנּו  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל 
ָאָב"ד ַׁשאְמלֹוי ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשִהְזִּכיר מֶֹׁשה ֶאת ָּכל 
ַהְּמקֹומֹות ֶׁשָּבֶהם ָחְטאּו ִיְׂשָרֵאל (ְּכִפי ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש"י ָּכאן) ִסֵּים ֶאת 
ִּדְבֵרי ּתֹוַכְחּתֹו ְּבֵתַבת "ָזָהב". ְלִפי ֶׁשַהְזָּכַרת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ֵיׁש 
ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ִיְׂשָרֵאל,  ַעל  ְזכּות  ְלַלֵּמד  ְּכֵדי  ְּבכָֹחּה 
 ֵרת ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו (ְּבָרכֹות כ ב) ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָׁשֲאלּו ַמְלֲאֵכי ַהּׁשָ
הּוא ִמְּפֵני ָמה הּוא נֹוֵׂשא ָּפִנים ְלִיְׂשָרֵאל, ֵהִׁשיב ָלֶהם: "ְוִכי 
א ָּפִנים ְלִיְׂשָרֵאל?! ֶׁשָּכַתְבִּתי ָלֶהם ַּבּתֹוָרה: 'ְוָאַכְלָּת  א ֶאּׂשָ
ִיְתַחְּיבוּ  ְׂשִביָעה'  'ְּכֵדי  ְּכֶׁשּיֹאְכלּו  [ֶׁשַרק  ּוֵבַרְכָּת'  ְוָׂשָבְעָּת 
ַאף   ְלָבֵר] ַעְצָמם  ַעל  ְמַדְקְּדִקים  ְוֵהם  ַהָּמזֹון],  ְּבִבְרַּכת 

ַּבֲאִכיַלת] ַעד ַּכַּזִית ְוַעד ַּכֵּביָצה!"
'ִטּיּול ַּבַּפְרֵּדס' ֵחֶלק ָהֶרֶמז אֹות ז

ַהְׁשָּכָמה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת – ְסֻגָּלה ַלֲאִריכּות ָיִמים
ַמִים  ַהּׁשָ ְּככֹוְכֵבי  ַהּיֹום  ְוִהְּנֶכם  ֶאְתֶכם  ִהְרָּבה  ֱאֵקיֶכם  "ה' 

ָלרֹב" (א י)
ַּבִּמְדָרׁש (דב"ר א יא) ִהְסִמיכּו ֲחָכִמים ְלָפסּוק ֶזה ֶאת ַהָּפסּוק 
 ֵביֶת ָאבֹוא   ַחְסְּד ְּברֹב  "ַוֲאִני  ח):  ה  (ְּתִהִּלים  ִּבְתִהִּלים 
ֶאת  ְלָהִבין  ְוֵיׁש   ,"ְּבִיְרָאֶת ָקְדְׁשָך  ֵהיַכל  ֶאל  ֶאְׁשַּתֲחֶוה 

ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ַהְּדָבִרים.
ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ֵמאֹוְסְטרֹוּפֹוִלי ֵּבֵאר: 

הּוָנא,  ַרב  ְּבֵׁשם  מּוָבא  י)  (ַמֲאָמר  'ַקְרַנִים'  ַהַּקְדמֹון  ְּבֵסֶפר 
ְלַבֵּטל  מֹוִעיָלה   "...ַחְסְּד ְּברֹב  "ַוֲאִני  ַהָּפסּוק:  ֲאִמיַרת  ִּכי 
ֶׁשְּלַאַחר  ַהִּמְדָרׁש,  ַחְכֵמי  ִכּּוְנּו   ֶׁשְּלָכ לֹוַמר  ְוֵיׁש  ָהַרע.  ַעִין 
ְוָאַמר  הֹוִסיף  ֶאְתֶכם...",  ִהְרָּבה  ֱאֵקיֶכם  מֶֹׁשה "ה'  ֶׁשָאַמר 
ִמָּיד ֶאת ַהָּפסּוק ָהָאמּור ְּכֵדי ְלַבֵּטל ֶאת ָהַעִין ָהַרע ֶׁשֲעׂשּוָיה 

ָהְיָתה ְלִהְתעֹוֵרר ְּבִעְקבֹות ְּדָבָריו.
ָחצֹור  ֶׁשל  ַרָּבּה  ַאְבָרמֹוִביץ  ִיְצָחק  ְצִבי  ַרִּבי  ֵּבֵאר   ְּבָכ
נו):  סי'  (ח"א  ָהאֹוָרה'  ְּב'ֵסֶפר  ַרִׁש"י  ֶׁשֵהִביא  ֶאת  ַהְּגִליִלית 
ּוְמַבְּקִׁשים  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ִמְתַאְּסִפים  ַּכֲאֶׁשר 
ֵּתבֹות  ְּבֶעֶׂשר  ַעְצָמם  ְיַמּנּו  ֲעָׂשָרה,  ְּבתֹוָכם  ֵיׁש  ִאם  ָלַדַעת 
ֶׁשְּמִנַּית  ְלִפי   ;"...ֵביֶת ָאבֹוא   ַחְסְּד ְּברֹב  "ַוֲאִני  ַהָּפסּוק: 
(ַרִׁש"י ְׁשמֹות ל יב), ָלֵכן ָראּוי  ַהִּצּבּור ֲעׂשּוָיה ִלְגרֹם ְלַעִין ָהַרע 

ְלַמּנֹוָתם ְּבָפסּוק ַהּמֹוִעיל ְּכֶנֶגד ַעִין ָהַרע. 
ְּבאֶֹפן ַאֵחר ֵּבֵאר ַרִּבי ְיהּוָדה ֵליּב ֶּבן ַרִּבי ָמְרְּדַכי הֹוִלישׁ: 

ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (ח א) הּוָבא ִּכי ַרִּבי יֹוָחָנן ָּתַמּה: ֵּכיַצד ִיָּתֵכן 
ֶׁשַּקָּיִמים ְזֵקִנים ְּבָבֶבל, ֲהא ַהְבָטַחת (ְּדָבִרים יא כא): "ְלַמַען 
ָהֲאָדָמה  "ַעל  ַרק:  ֶנֶאְמָרה  ְבֵניֶכם"  ִויֵמי  ְיֵמיֶכם  ִיְרּבּו 

ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה' ַלֲאבֵֹתיֶכם"? אּוָלם ְלַאַחר ֶׁשָאְמרּו לֹו ֶׁשִּזְקֵני 
ָּבֶבל ַמְׁשִּכיִמים ָלבֹוא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוַמֲאִריִכים ִלְׁשהֹות ּבֹו 

ַעד ַהֲחֵׁשָכה, ֵהִבין ִּכי ְזכּות זֹו ָעְמָדה ָלֶהם. 
ִהְרָּבה  ֱאֵקיֶכם  "ה'  ַהָּכתּוב:  ֶאת  ֲחָכִמים  ֶׁשִהְסִמיכּו   ְּבָכ
ַלָּפסּוק:  ְיֵמיֶכם",  ִיְרּבּו  "ְלַמַען  ְלִבְרַּכת:  ָהרֹוֶמֶזת  ֶאְתֶכם" 
ְזכּות  ִּכי  ִלְרמֹז  ִּבְּקׁשּו   ,"ֵביֶת ָאבֹוא   ַחְסְּד ְּברֹב  "ַוֲאִני 

ִהָּיה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת מֹוִעיָלה ַלֲאִריכּות ָיִמים. ַהּׁשְ
'ָּדן ָיִדין' ַעל ֵסֶפר ַקְרַנִים ַמֲאָמר יא; 'ַטַעם ַהְּצִבי'; 'ַמֲאַמר ָמְרְּדַכי' 
[ִדּיַהְרְנפּוְרט תע"ט] 

ַהְקָּדַמת ִׁשְבחֹו ֶׁשל ָמקֹום ִּכְתַנאי ְלִקּיּום ַהְּבָרָכה
"ִויָבֵר ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם" (א יא)

'ַּבַעל ַהּטּוִרים' ִצֵּין ִּכי חּוץ ִמַּבָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו ֵיׁש ָמקֹום ֶאָחד 
נֹוָסף ַּבָתָּנ" ֶׁשּבֹו ִנְכְּתָבה ֵּתַבת 'ִויָבֵר' ְּבִנּקּוד ֶזה, ַּבָּפסּוק: 

"ְּתִהַּלת ה' ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵר ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד" 
(ְּתִהִּלים קמה כא). ְוָכ ֵּפֵרׁש ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ַהְּפסּוִקים: ְלַאַחר 
ַעל   ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ֶאת  ִויָבְרכּו  ְיַהְּללּו  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשִּיְתָּבְרכּו 

ַפע ְוַהְּבָרָכה ֶׁשִהְׁשִּפיַע ֲעֵליֶהם.  ַהּׁשֶ
ַרִּבי ַחִּיים ַּפַלאִג'י, ַרָּבּה ֶׁשל ִאיְזִמיר, ֵּפֵרׁש ִּכי ְּפסּוִקים ֵאּלּו 
 ְלָבֵר ֶׁשַהָּבא  ב)  רכז  (ַוְיִחי  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ְלִדְבֵרי  רֹוְמִזים 
ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ְּתִחָּלה   ִויָבֵר ַיְקִּדים  ֲחֵברֹו,  ֶאת  אֹו  ְּבנֹו  ֶאת 
ָּברּו הּוא, ֶׁשִאם א ֵּכן – א ִּתְתַקֵּים ַהְּבָרָכה. ּוְלָכ ָרְמזּו 
ְּפסּוִקים ֵאּלּו: "ִויָבֵר ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם" – ֵאיָמַתי? 
ְלעֹוָלם  ָקְדׁשֹו  ֵׁשם  ָּבָׂשר  ָּכל   ַהְּבָרָכה: "ִויָבֵר קֶֹדם  ַּכֲאֶׁשר 

ָוֶעד".
'ְּתנּוָפה ַחִּיים'

ְּתִפָּלה ַעל ְּכבֹוד ָׁשַמִים ִמְתַקֶּבֶלת
"ְוא ָׁשַמע ה' ְּבקְֹלֶכם ְוא ֶהֱאִזין ֲאֵליֶכם" (א מה)

סֹוֵפר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ְּכִפילּות  ֵּפֶׁשר  ֶאת 
ִמְּקָראָקא: 

ִנְׁשָמע  א  ה'  ם  ֶׁשּׁשֵ ֵּכיָון   – ְּבקְֹלֶכם"  ה'  ָׁשַמע  "ְוא 
ִּבְתִפּלֹוֵתיֶכם, ִּכי ִּבַּקְׁשֶּתם ִבְּתִפַּלְתֶכם ַרק ַעל טֹוַבת ַעְצְמֶכם 
ִכיָנה ְוַצֲעָרּה, ְלִפיָכ: "ְוא ֶהֱאִזין  ְוא ִּכּוְַנֶּתם ַעל ָּגלּות ַהּׁשְ

ֲאֵליֶכם" – ְּתִפַּלְתֶכם א ָזְכָתה ְלַמֲעֶנה.
ֶּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּדָרָׁשתֹו  ֶאת  ַאף  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש  ֶזה  ִּביסֹוד 
ֵלִוי ְּבֵׁשם ַרִּבי ִּפיְנָחס ֶּבן ָיִאיר (ילק"ש ְּתִהִּלים תתמג) ַעל ַהָּפסּוק 
ִיְׂשָרֵאל  ָמה  "ִמְּפֵני  ְׁשִמי";  ָיַדע  ִּכי  "ֲאַׂשְּגֵבהוּ  יד):  צא  (ְּתִהִּלים 
ִמְתַּפְּלִלין ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוֵאיָנם ַנֲעִנים? ַעל ְיֵדי ֶׁשֵאיָנם יֹוְדִעין 
ֵׁשם ַהְּמפָֹרׁש" – ִמּשּׁום ֶׁשֵאיָנם יֹוְדִעים ֶׁשֲעֵליֶהם ְלָפֵרׁש ֶאת 

ְּתִפָּלָתם ְלַמַען ְּכבֹוד ה'.
'ִמְכַּתב סֹוֵפר'

ְּתִפָּלה עֹוָׂשה ֶמֱחָצה
"ַוָּתֻׁשבּו ַוִּתְבּכּו ִלְפֵני ה'... ַוֵּתְׁשבּו ְבָקֵדׁש ָיִמים ַרִּבים ַּכָּיִמים 

ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם" (א מה-מו)
'ַּכָּיִמים  "'ַוֵּתְׁשבּו ְבָקֵדׁש ָיִמים ַרִּבים' – י"ט ָׁשָנה. ֶׁשֶּנֱאָמר: 
ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם' ִּבְׁשַאר ַהַּמָּסעֹות, ְוֵהם ָהיּו ל"ח ָׁשָנה – י"ט 
 ָּכ ּוְמטָֹרִפים...  הֹוְלִכים  ָׁשָנה  ְוי"ט  ְּבקֶֹדׁש  ָעׂשּו  ֵמֶהם 

ָמָצאִתי ְּבֵסֶדר עֹוָלם". 
ַמִהי ַהִּסָּבה ֶׁשְּבִגיָנּה ִהְתַחְּלקּו ל"ח ְׁשנֹות ַמְּסֵעי ִיְׂשָרֵאל – 

ֶחְצָים ִּבְמנּוָחה ְּבָקֵדׁש, ְוֶחְצָים ִּבְנִדיָדה ִמָּמקֹום ְלָמקֹום?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִּפיְנָחס ַהֵּלִוי הֹורֹוִויץ ַּבַעל ַה'ַהְפָלָאה':

ְוָלנּוד  ָלנּוַע  ִיְצָטְרכּו  ֶׁשֹּלא  ִהְתַּפְּללּו  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵני  מֶֹׁשה 
עֹוָׂשה  'ְּתִפָּלה  ִּכי  א)  ז  (ויק"ר  ֲחָכִמים  ֶׁשָּקְבעּו  ְוֵכיָון  ַּבִּמְדָּבר. 
ֶמֱחָצה', ְלִפיָכ ִהְתַחְּלקּו ְׁשנֹוֵתיֶהם ַּבִּמְדָּבר; ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה 
ָיְׁשבּו  ָׁשִנים  ֶעְׂשֵרה  ּוְתַׁשע  ְלַמָּסע,  ִמַּמָּסע  ִהַּטְלְטלּו  ָׁשִנים 

ִּבְמנּוָחה.
'ָּפִנים ָיפֹות'

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

ני ּפְ ם
מֶֹׁשה ִּתֵּקן לֹוַמר 'ֵמָאה ְּבָרכֹות'

 קֵי ֲאבֹוֵתֶכם יֵֹסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים ִויָבֵרה' ֱא"
ֶאְתֶכם" (א יא)

 ֵּבַר ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  "ְוזֹאת  א):  לג  (ְּדָבִרים  ַהָּפסּוק  ִמְּלׁשֹון 
לֹוׁש ֵּתבֹוָתיו ָהַאֲחרֹונֹות ֵהן  ּׁשְ ֹמֶׁשה ִאיׁש ָהֱאִהים" – ּׁשֶ
ָראֵׁשי ֵּתבֹות 'ֵמָאה' – ָּדַרׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ַּבַעל ַהּטּוִרים ִּכי 
לֹום.  ֶאת ַּתָּקַנת 'ֵמָאה ְּבָרכֹות' ִחֵּדׁש מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהּׁשָ
 ַהֶּמֶל ָּדִוד  ָחַזר  ִנְׁשְּכָחה,  ַהּדֹורֹות   ֶׁשְּבַמֲהַל ּוְלַאַחר 
ֲאֶׁשר  ְוזֹאת  ְּבָרָכה).   ֵעֶר ַהֶּקַמח'  'ַּכד  כא;  יח  (במדב"ר  ְוִיְּסָדּה 
ֲאבֹוֵתֶכם  ֱאקֵי  "ה'  ְּבָפָרָׁשֵתנּו:  ְלִיְׂשָרֵאל  מֶֹׁשה  ִהְבִטיַח 
יֵֹסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים" – ִאם ּתֹאְמרּו ְּבָכל יֹום 
ֵמָאה ְּבָרכֹות, ִּתְזּכּו ְּתמּוָרָתן ְּבֶאֶלף ְזהּוִבים, ֶׁשֲהֵרי ָׁשְוָיּה 

ֶׁשל ָּכל ְּבָרָכה הּוא ֲעָׂשָרה ְזהּוִבים (ֻחִּלין פז א).
ֶׁשַאף  ְוָאַמר,  הֹוִסיף  ִמּלֹוְדז'  ְפרּוָמן  ְיהֹוֻׁשַע  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
ֲעֵליֶכם  "יֹוֵסף  ַהָּפסּוק:  ֶׁשל  ַהֵּתבֹות  ֶׁשָראֵׁשי  ָּבֻעְבָּדה 
ָּכֶכם" ִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיה ֵמָאה, ֵיׁש ְּכֵדי ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשָּפסּוק ֶזה 
עֹוֵסק ִּבְׂשַכר ֲאִמיַרת ֵמָאה ְּבָרכֹות. ַעל ִּפי זֹאת ַאף ֵּפֵרׁש 
ֶאָחד  ְּבָפסּוק  ִּכי  ָּכאן,  ַהּטּוִרים'  'ַּבַעל  ֵהִביא  ֲאֶׁשר  ֶאת 
נֹוָסף ַּבָתָּנ" ִנְכְּתָבה ֵּתַבת "ִויָבֵר" ְּבִנּקּוד ֶזה: "ְּתִהַּלת ה' 
ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵר ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד" (ְּתִהִּלים 
קמה כא). ִלְדָבָריו מּוָבן ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְּפסּוִקים ֵאּלּו, ִּכי ֲהא 

ְׁשֵניֶהם עֹוְסִקים ְּבִעְנְיֵני ַהְּבָרכֹות.
'ַּבַעל ַהּטּוִרים' ְּדָבִרים לג א; 'ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ְיהֹוֻׁשַע'

ֵיׁש ְלהֹוִסיף ָּבֶזה עֹוד, ִּכי ְידּוִעים ִּדְבֵרי ַהשָּׁ" (חו"מ שפב 
כ) ֶׁשַרק ְּבָרָכה ַהַּנֲעֵנית ְּבָאֵמן ָׁשָוה ֲעָׂשָרה ְזהּוִבים. ְוַאף 
"ֲעֵליֶכם  ַהֵּתבֹות:  ֶׁשָראֵׁשי  ָּכאן,  ַּבָּכתּוב  ִנְרָמז  ֶזה  ָּדָבר 

ָּכֶכם ֶאֶלף" ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיה צ"א ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ָאֵמן.

ָבִרים ת ּדְ ָרׁשַ 341ּפָ תש"פ

ַחר.   'ְוִאְמרּו ָאֵמן' – ַמְרִּבים ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

דֹוׁש ָהָיה עֹוֶנה ָאֵמן ַאַחר  "ָהֲאִר"י ַהּקָ
ֶנֶסת,  ֵבית ַהּכְ ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ָבְרִכים ּבִ ַהּמְ

ֲאִפּלוּ ָהָיה ֵמָאה - ָהָיה עֹוֶנה ָאֵמן ַאֲחֵריֶהם".
ׁשּוָבה' או"ח ו ה ֲעֵרי ּתְ 'ׁשַ
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ִמְּכִלי  ֵאֵלינּו  ִנְׁשַלח  ֶׁשִּלְפֵניֶכם  ַהַּמְדִהים  ַהִּסּפּור 
ִראׁשֹון, ֵמֵאת ָיִדיד ָקרֹוב, ִאיׁש ָיָקר ְוַרב ַמְעָלה. 
ִאְלָמֵלא ֵצֵרף ָהִאיׁש ְלִמְכָּתבֹו ֶאת ַהִּתעּוד ַהִּבְלִּתי 
ים  ִמְתַקּׁשִ ָהִיינּו  ָהַאְבָטָחה,  ִמַּמְצֵלַמת  ֵיָאֵמן 

ְלַהֲאִמין ֶׁשֵּנס ֶׁשָּכֶזה ִהְתַרֵחׁש ַּבְּמִציאּות.
ַרִּבי  ֵלָוה.  ַהּׁשְ ַהְּדרֹוִמית  ָּבֲעָיָרה  ִׁשְגָרִתי  ּבֶֹקר 
ִיְצָחק, ַאְבֵר ָחרּוץ ְוַעִּתיר ַמַעׂש, צֹוֵעד ִּבְצָעִדים 
ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ֶׁשּיֹוִבילֹו  ָלֶרֶכב  ְּבַדְרּכֹו  ְּבטּוִחים 
ִמֶּזה  ִמְתַּפֵּלל  הּוא  ֶׁשּבֹו  ַהָּקבּוַע  ַּבִּמְנָין  ִלְתִפָּלה 
ַהְּמבֶֹרֶכת,  ְגָרה  ַהּׁשִ ָׁשָבה  ַעָּתה  ֶזה  ָׁשִנים.  ַּכָּמה 
ַמֵּגַפת  ִׁשְּבָׁשה  ֶׁשָּבּה  ֲאֻרָּכה  ְּתקּוָפה  ְלַאַחר 
ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהְּכֶנֶסת.  ְּבֵבית  ַהְּתִפּלֹות  ֶאת  קֹורֹוָנה 
ִמֵהר ְּכֵדי ְלַהְסִּפיק ָלבֹוא ַּבְּזַמן ַלְּתִפָּלה ְּכֶהְרֵּגלֹו.

ְצָעָדיו.  ֶאת  ִלּוְָתה  ְּבִמְקָצת  ֲחמּוָצה  ְּתחּוָׁשה 
ַרב  ְזַמן  ִמֶּזה  ֶׁשָּזכּו  ֵמַהְּיהּוִדים  הּוא  ִיְצָחק  ַרִּבי 
ְלָבֵר ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְׁשֵלמּות ַּבֲאִמיַרת 
 ַחר ְּבַחְברּוָתא קֶֹדם ַהְּתִפָּלה. ְּבֶמֶׁש ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ְיֵמי   ְּבַמֲהַל ְּכמֹו  ְלקֹורֹוָנה,  ֶׁשָּקְדָמה  ַהְּתקּוָפה 
ְּבכֹורֹו,  ְּבנֹו  ִעם  ְּבַצְוָּתא  ִמְתַּפֵּלל  ָהָיה  ַהּקֹורֹוָנה, 
ַעָּתה  אּוָלם  ְּכ'ַחְברּוָתא'.  ָלֶזה  ֶזה  ִׁשְּמׁשּו  ְוֵהם 
ַהְּנִסּבֹות,  ְוִהְתַחְּדׁשּות  ַהְּזַמִּנים  ִהְׁשַּתּנּות  ִעם 
ָעְברּו ַּכָּמה ָיִמים ֶׁשָּבֶהם ָהָאב ּוְבנֹו א ִהְתַּפְּללּו 
ֶנֱאַלץ  ֲחָדָׁשה  'ַחְברּוָתא'  ִלְמִציַאת  ַעד  ְּבַצְוָּתא. 

ַרִּבי ִיְצָחק לֹוַמר ֶאת ִּבְרכֹוָתיו ֵּבינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו.
ֶאת  ָמָצא  ִיְצָחק  ְוַרִּבי  ְנִסיָעה,  ֶׁשל  ַּדּקֹות  ְׁשֵּתי 
ַעְצמֹו ְּבֶפַתח ֵּבית ַהְּכֶנֶסת. הּוא ִהְתַעֵּטף ְּבַטִּלית, 
ְלַהְתִחיל  ִלְמקֹומֹו  ּוָפָנה  ִּבְתִפִּלין  ִהְתַעֵּטר 
ִּבְתִפָּלה. ִּכְמַעט ֵהֵחל ַּבֲאִמיַרת ַהְּבָרכֹות, ּוְלֶפַתע 
ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים  ֶאָחד  ִׂשְמָחה,  ר'  ֵאָליו  ִנַּגׁש 
ַהְּקבּוִעים ְּבִמְנָין, ָזַקף ְלֶנְגּדֹו ֶאת ְׁשֵּתי ֶאְצְּבעֹוָתיו 
ְמַמְצֵמץ  ֶׁשהּוא   ּתֹו ֲחִליפֹות  ְוָסַגר  אֹוָתן  ָּפַתח 

ְּבֵעיָניו, ְּכׁשֹוֵאל: 'ַחְברּוָתא...?!'
ִׂשְמָחה?  ֵאמּון;  ְּבחֶֹסר  ּבֹו  ִהִּביט  ִיְצָחק  ַרִּבי 
ָהיּו  ֶׁשֹּלא  ִגים  ֻמּׂשָ ְׁשֵני  ָהיּו  ֵאּלּו   – ַחְברּוָתא? 
ִנְרִאים ְקׁשּוִרים ֶזה ָלֶזה... ֵהן ִׂשְמָחה ֵמעֹוָלם א 
ָהָיה ֵמֵאּלּו ֶׁשאֹוְמִרים ֶאת ִּבְרכֹוֵתיֶהם ְּבַחְברּוָתא, 
ָּכֵאּלּו  ְטָענֹות  ִהְׁשִמיַע  הּוא  ַּפַעם  א   –  ְלֵהֶפ
ֶׁשעֹוִלים  ַה'ֲחָדִׁשים'  ַהִּמְנָהִגים  ְּכֶנֶגד  ַוֲאֵחרֹות 

ּוָבִאים ְּבָכל יֹום... 
ְלֵפֶׁשר  ִמְתַעְנֵין  ִיְצָחק  ַרִּבי  ָהָיה  ְּכִתּקּוָנם  ְּבָיִמים 
קֹורֹוָנה  ִּבְתקּוַפת  אּוָלם  ַהַּמְפִּתיַע,  ּנּוי  ַהּׁשִ
ְמַדְּבִרים  ֵאין  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ֶׁשֶקט!   – ַהְּמַחֶּזֶקת 
ָהִעְנָין  ֶאת  ְלָבֵרר  ְלַעְצמֹו  ִהְבִטיַח  הּוא  ְּכָלל! 
ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה, ִמי יֹוֵדַע – אּוַלי ֵיֵצא ִמָּכאן ִסּפּור 

טֹוב ִל'ְבֵני ֱאמּוִנים'...
ַרב  ְזַמן  ֵאין  מּולֹו  ָהעֹוֵמד   ָלַאְבֵר ּוֵביְנַתִים, 
ְוִהְתִחיל  ַהִּסּדּור  ֶאת  ָּפַתח  הּוא  ְלַמְחָׁשבֹות. 
לֹוַמר ְּבָפָניו ֶאת ַהְּבָרכֹות, ִמָּלה ְּבִמָּלה ְּבַהְטָעָמה 
ַהֶּנֱאָמרֹות  ִלְבָרכֹות  ָּכָראּוי  ּוְבִהְתּבֹוְננּות, 

ְּבַחְברּוָתא.
ַרִּבי ִיְצָחק ִהְקִׁשיב ְוָעָנה 'ָאֵמן'. ְלַאַחר ַּכָּמה ָיִמים 
ִנְׁשְמעּו  ַהּוִָתיק,  ִמִּמְנָהגֹו  ְלַהְפִסיק  ֶנֱאָלץ  ֶׁשָּבֶהם 
ִׁשיר  ֶׁשל  ֲעֵרִבים  ִּכְצִליִלים  ְּבָאְזָניו  ַהְּבָרכֹות 
ּו'ַבִית'  'ַּבִית'  ָּכל  ְלַהְׁשִלים  ָׂשַמח  ְוהּוא  ְׁשֵמיִמי, 

ֶׁשּבֹו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן.
ִיְצָחק  ַרִּבי  ֶׁשל  ּתֹורֹו  ְוִהִּגיַע  ִסֵּים,  ִׂשְמָחה 
ֵריַח  זֹו.  ַאַחר  זֹו  ַהְּבָרכֹות,  ֶאת  לֹוַמר  ְלַהְתִחיל 
ֶׁשל ִהְתַחְּדׁשּות ָּבֲאִויר. ַהְּתִפָּלה ֶׁשל ַהּיֹום ׁשֹוָנה 
ל ֶאְתמֹול. ְּתִפָּלה ֶׁשִּנְפַּתַחת ִּבְבָרכֹות  ְלַגְמֵרי ִמּׁשֶ
יֹוֵתר  ּוִמְתַקֶּבֶלת  ְּבַכּוָָנה  יֹוֵתר  ֶנֱאֶמֶרת  ֻמְׁשָלמֹות 
ָּבִעְנָין...  ִנָּסיֹון  ְלמּוד  ְּכָבר  ִיְצָחק  ַרִּבי  ְלָרצֹון. 
ַל'ַחְברּוָתא'  ִיְצָחק  ר'  ָּפָנה  ִהְסַּתְּיָמה  ְּכֶׁשַהְּתִפָּלה 
ִני ֶׁשּלֹו, ִּבְבִחיַנת 'ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל', ַהַּפַעם  ַהּׁשֵ

'ַחְברּוָתא' ְלִלּמּוד ַהַּדף ַהּיֹוִמי.
ִסּפּור  ַּבַּבִית...  ִנְׁשְּכָחה  ַהְּגָמָרא?!  ֵהיָכן  אּוְּפס... 
ָנִדיר ֵאֶצל ִטּפּוס ְמֻסָּדר ְוָיִעיל ְּכר' ִיְצָחק, אּוָלם 
ְלָכל ֶאָחד ָיכֹול ִלְקרֹות... ְּבֵלית ְּבֵרָרה הּוא ִּבֵּקׁש 
ְלִרְכּבֹו  ְוָרץ  ַּדּקֹות  ַּכָּמה  ְלַהְמִּתין  ֵמַה'ַחְברּוָתא' 

ְּכֵדי ִלְנסֹעַ ַהַּבְיָתה ְלָהִביא ֶאת ַהְּגָמָרא.
ְּבַגָּנן  ִיְצָחק  ַרִּבי  ִהְבִחין  ַהְּכִביׁש  ְלִעּקּול  ֵמֵעֶבר 

ְּפָרִטי  ְּבַבִית  ָּגר  ִיְצָחק  ַרִּבי  ִּבְמַלאְכּתֹו.  ָהעֹוֵסק 
ַהֻּמָּקף ְּב'ָגֵדר ַחָּיה'. ְּכִטְבָעּה ֶׁשל ָּגֵדר ַחָּיה, ִמַּפַעם 

ְלַפַעם ִהיא ָּגְדָלה ֶּפֶרא ְוֵיׁש ְלגֹוְזָמּה.
ֶאת  ִלְגזֹם  ְּכֵדי  ַהָּקבּוַע  ַהַּגָּנן  ֶאת  ִהְזִמין  ֶאֶמׁש 
עֹוֵסק  ִלְראֹותֹו,  ֻמְפָּתע  ָהָיה  א  ְוַעָּתה  ַהָּגֵדר, 

ִּבְמַלאְכּתֹו ְּבָחִריצּות ְיֵתָרה.
ִמָּכאן ָוֵאיָל 'ְרׁשּות ַהִּדּבּור' ְלַמְצֵלַמת ָהַאְבָטָחה:
ִנָּיה ָהִראׁשֹוָנה ָּבִסְרטֹון ַמְרָאה ֶאת ַהַּגָּנן ָעסּוק  ַהּׁשְ
ִּבְמַלאְכּתֹו. ְּבָיָדיו הּוא אֹוֵחז ָמסֹור ַחְׁשַמִּלי ָּכֵבד 
ַהֻּמְרָּכב ַעל ַּגֵּבי מֹוט ֶטֶלְסקֹוִּפי ְּבאֶֹר ֶׁשל ִּכְׁשֵני 
ֶמְטִרים. ַהַּגָּנן ֵמִניף ֶאת ַהָּמסֹור ֶאל ַעל ְוגֹוֵזם ֶאת 
 ֶחְלָקּה ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהָּגֵדר. ַמְרַבד ָעִלים ָירֹק הֹוֵל

ּוְמַכֶּסה ֶאת ֶׁשַטח ַהִּמְדָרָכה ַהָּסמּו ַלַּבִית.
ִנָּיה ַהָּבָאה ִנְכַנס ר' ִיְצָחק ְלֶׁשַטח ַהִּכּסּוי ֶׁשל  ַּבּׁשְ
ַהַּמְצֵלָמה, ַמֶּסֶכת קֹורֹוָנה ֲחבּוָׁשה ַעל ָּפָניו. הּוא 
ַּבֲעבֹוָדתֹו  ּוִמְתּבֹוֵנן  ְׁשִנּיֹות  ַּכָּמה   ְלֶמֶׁש ֶנֱעַצר 
ֶׁשל ַהַּגָּנן ֶׁשֹּלא ָׂשם ֵלב ְלבֹואֹו. ִנְרֶאה ִּכי ר' ִיְצָחק 
חֹוֵכ ְּבַדְעּתֹו ַהִאם ְלִהָּכֵנס ֱהיֹות ֶׁשַהָּמסֹור ָּכֵבד 
ִמַּפַעם  ִמָּיָדיו  ְלַהִּניחֹו  ֶנֱאָלץ  ַהַּגָּנן  ְוַאף  ּוְמֻסָּכן, 

ְלַפַעם ִלְמנּוָחה.
ר' ִיְצָחק ְמַכְחֵּכַח ִּבְגרֹונֹו. ֵאין לֹו ְזַמן, ַהַחְברּוָתא 
ַמְמִּתין... ִמּשּׁום ָמה ִנְדֶמה לֹו ֶׁשַהַּגָּנן ָׂשם ֵלב ִּכי 
הּוא עֹוֵמד ְלִהָּכֵנס ְוהּוא ַמְתִחיל ִלְצעֹד ִּבְצָעִדים 

ְמֻהָּסִסים ְלִכּוּון ַׁשַער ֶהָחֵצר.
ַהַּגָּנן  ֶאת  ְמַחֵּיב  ָהָאְזַנִים  ַמֲחִריׁש  ֶׁשַהָּמסֹור  ֶאָּלא 
ְלַהְרִּכיב ָאְזִנּיֹות ֲהָגָנה ֶׁשְּמַנְּתקֹות אֹותֹו ַלֲחלּוִטין 
זֹו  ּוְלֻעְבָּדה  ֵלב,  ָׂשם  א  הּוא  ַהּסֹוֵבב.  ֵמָהעֹוָלם 

ֵיׁש ַמְׁשָמעּות ְמַצְמֶרֶרת.
ִנּיֹות ַהָּבאֹות ָקׁשֹות ִלְצִפָּיה. ַרְגלֹו ָהַאַחת ֶׁשל  ַהּׁשְ
ּוְבִדּיּוק  ֶהָחֵצר,   ְּבתֹו ִנְמֵצאת  ְּכָבר  ִיְצָחק  ַרִּבי 
ֶאת  ַמְנִחית  הּוא  ְמַעט.  ָלנּוַח  ַהַּגָּנן  ַמְחִליט  ָאז 
ֶׁשל  ֵעיָניו   ְלתֹו ַהְיֵׁשר  ְוַהּדֹוֵלק,  ַהָּכֵבד  ַהָּמסֹור 

ַּבַעל ַהַּבִית.
עֹוָדן  ַהָּמסֹור  ֶׁשל  ַהַחּדֹות  ַהִׁשַּּנִים  ְּבְרְרר... 
ְלֻעְבָּדה  ֲחִליִפין.  ְוִנְסָּגרֹות  ִנְפָּתחֹות  ִּגּזּום,  ְּבַמַּצב 
ֵמֵאין  ְטָרִגית   – ַאַחת  ּתֹוָצָאה  ִלְהיֹות  ְיכֹוָלה  זֹו 

ְּכמֹוָתּה – אּוָלם ַהַּפַעם ַהַּמָּצב ׁשֹוֶנה.
ִעָּמם  ַיַחד  ּומּוָטח  ְּבִמְׁשָקַפִים,  ִנְתָּפס  ַהָּמסֹור 
ֶאת  ַהְּמַכָּסה  ָהַעְלָוה  ֲעֵרַמת   ְלתֹו ַהְיֵׁשר 

ַהִּמְדָרָכה.
ְּכֶפַסע ָהָיה ֵּבינֹו ְלֵבין... ַחס ְוָׁשלֹום.

ַהַּמְצֵלָמה ַמְרָאה ֶאת ר' ִיְצָחק ֶהָהמּום ְמֻׁשְפָׁשף 
ֶאת ַאּפֹו ִּבְכֵאב, ּתֹו ֶׁשהּוא ְוַהַּגָּנן ַמִּביִטים ֶזה ָּבֶזה 
ְּבֶהֶלם ֻמְחָלט. ְׁשֵניֶהם ִנְרִאים ֲהמּוִמים ַלֲחלּוִטין. 
ר' ִיְצָחק ִמְתּכֹוֵפף ְלָהִרים ֶאת ִמְׁשָקָפיו ֶׁשָהְפכּו 
ֶקַטע  ִמְסַּתֵּים  ְוָכאן  ְמֻעֶּקֶמת,  ַּבְרֶזל  ְלִפַּסת 

ַהַהְסָרָטה.
'ְּבֵנס'",  אֹוִתּיֹות  ָּבאֹות  'ָאֵמן'  אֹוִתּיֹות  "ַאֲחֵרי 
ִמּקֹוזְ'ִניץ  ַהַּמִּגיד  ֶׁשל  ִּבְדָבָריו  ִיְצָחק  ר'  ִנְזַּכר 
ָאֵמן  ֶׁשֵּמֲעִנַּית  "ְלִפי  ֲחֻנָּכה),  ִעְנְיֵני  ִיְׂשָרֵאל'  ('ֵנר 

ִנְמָׁשִכים ִנִּסים".
ָּברּור ָהָיה לֹו ַלֲחלּוִטין ָמה ֵהֵגן ָעָליו ְּבבֶֹקר ְמֻיָחד 
ְלאֹותֹו  ָּגַרם  ָמה  ְלָהִבין  ֻמְכָרח  ָהָיה  ְוהּוא  ֶזה, 
ֵאָליו  ְוִלְפנֹות  ַטֲעמֹו  ֶאת  ְלַׁשּנֹות  ָקבּוַע  ִמְתַּפֵּלל 
ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ַּבֲאִמיַרת  ְלַזּכֹותֹו  ְּכֵדי  ִמָּיְזָמתֹו 

ְּבַחְברּוָתא, ַּדְוָקא ַהּיֹום.
ִׂשְמָחה  ְלר'  ָּפָנה  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ָׁשב  ִיְצָחק  ר' 
ִהְקִׁשיב  ִׂשְמָחה  ר'  ַהִּסּפּור.  ֶאת  לֹו  ְוִסֵּפר 
ְּבִהְׁשַּתְּתפּות, ּוְבִסּיּום ָאַמר ִמָּיְזָמתֹו: "ָּכֵעת ַאָּתה 
 ְלָבֵר הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   אֹוְת ִזָּכה  ָלָּמה  ֵמִבין 

ַחר ְּבַחְברּוָתא, ַּדְוָקא ַהּיֹום..." ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ִיְצָחק  ַרִּבי  ִנַּצל   ,"אֹוְת ִלְׁשאֹל  ָרִציִתי  "ֶּבֱאֶמת, 
ֵאָלה ֶׁשֵהִעיָקה  ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ְּכֵדי ַלֲענֹות ַעל ַהּׁשְ
ָעָליו, "ָמה ָּגַרם ְל ַּדְוָקא ַהּיֹום ְלִהְתַחֵּזק ַּבֲעִנַּית 

ָאֵמן".
ַמּדּוַע  ג  ֻמּׂשָ ִלי  "ֵאין  ֶהָחֵבר,  ֵהִגיב  ָהֱאֶמת",  "ֶאת 
ִּבְלִּתי  ַהְחָלָטה  ָהְיָתה  זֹו   ,ֵאֶלי ִלְפנֹות  ֶהְחַלְטִּתי 

ְמֻתְכֶנֶנת..."
ִנְסָּתרֹות ַּדְרֵכי ה'.

ֵעֶסק ַהּתֹוָרה 
ַהְּבָרָכה ָהִראׁשֹוָנה ְּבֵסֶדר ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה ִמְסַּתֶּיֶמת 
ִּבְלׁשֹון: 'ַלֲעסֹק ְּבִדְבֵרי תֹוָרה', ְוא: 'ִלְלמֹד ּתֹוָרה'? 
ִמּשּׁום ֶׁשִעַּקר ַמֲעַלת ַהּתֹוָרה ִהיא ָהֵעֶסק ְוַהְּיִגיָעה. 
ֻהְבַטְחנּו  ֲעֵליֶהן  ֲאֶׁשר  ַהְּמֻרּבֹות  ַהְּבָרכֹות  ַאף 
ְּכִפי  ַהּתֹוָרה',  ַּב'ֲעַמל  ֻמְתנֹות  ְּבֻחּקַֹתי  ְּבָפָרַׁשת 
ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחָכִמים (ִסְפָרא ְּבֻחּקַֹתי ב) "ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו" 

– "ִלְהיֹות ֲעֵמִלים ַּבּתֹוָרה"(ב"ח או"ח מז; ט"ז ָׁשם א). 
ְלֵחֶלק  ִלְזּכֹות  ְּכֵדי  נֹוֵקב:  ֶלַקח   ִמָּכ ִלְלמֹד  ִנָּתן 
חֹוָבֵתנּו  ֶאָּלא  ּתֹוָרה,  ֶׁשִּנְלַמד   ְּבָכ ַּדי  ֵאין  ַּבּתֹוָרה, 
ִלְנהֹג ָּבּה ְּכ'ַבַעל ֵעֶסק'; ְּכִפי ֶׁשַּבַעל ָהֵעֶסק ֻמָּנח ָּכל 
ַחָּיב  הּוא  ְלַהְצִליַח  ְּכֵדי  ֶׁשֵּכן  ִעְסקֹו,  ְּבַהְצָלַחת  ֻּכּלֹו 
ב ֶאת ְּדָרָכיו, ְלָבֵרר ַהִאם ִעְסקֹו ְמנָֹהל  ָּכל ָהֵעת ְלַחּׁשֵ
ִּבּקֶֹרת  ַּתַחת  ָהֵעת  ָּכל  ַעְצמֹו  ּוְלַהֲעִמיד  ְּבַהְצָלָחה 
ֶהְפֵסד,  מּול  ֶרַוח  ֶׁשִּיְבּדֹק  ַהֶחְׁשּבֹונֹות  ְמַנֵהל  ֶׁשל 
ב  ָּכ ַּגם ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַחָּיב ָהָאָדם ָּכל ָהֵעת ְלַחּׁשֵ
ֶחְׁשּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְלַהִּכיר ֶאת ַמֲעלֹוָתיו ִויכֹולֹוָתיו 
ְוִלְבחֹן ַהִאם ִלּמּודוֹ ִמְתַנֵהל ְּבאֶֹפן ֻמְצָלח ּוְבֶהְתֵאם 

ְלכֹחֹוָתיו.
רֹאׁשֹו  ֶאת  נֹוֵתן  ַהַּמְׂשִּכיל  ֶׁשַהּסֹוֵחר  ְּכִפי  ֵכן,  ְּכמֹו 
ְוֻרּבֹו ַּבֲעָסָקיו ְוֵאינֹו ְמַפֶּנה ֶאת ְזַמּנֹו ְלִעְנָיִנים ֶׁשֵאיָנם 
ַּבּתֹוָרה  ָהעֹוֵסק   ָּכ ִמְסָחרֹו,  ְּבַהְצָלַחת  ְקׁשּוִרים 
ָצִרי ָלֵתת ֶאת ָּכל ַמֲעָיָניו ָּבּה, ַלֲהגֹות ָּבּה יֹוָמם ָוַלִיל 
ְוא ְלַפּנֹות רֹאׁשֹו ְלִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה ֶׁשֵאיָנם ֶאָּלא 
עמ'  ח"ו  ְיֶחְזֵקאל'  ('אֹור  ַמְּטָרתֹו  ִעַּקר  ְלֻעַּמת  ִּכְטֵפִלים 

קצג, ְּבֵׁשם ַהַּסָּבא ִמֶּקֶלם). 

ַהִּסָּבה ֶׁשָאנּו ְמָבְרִכים "ַלֲעסֹוק ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה", ְוא 
ַּבּתֹוָרה'  'ַלֲעסֹק  ֶׁשָּלׁשֹון  ְלִפי  ִהיא  ַּבּתֹוָרה"  "ַלֲעסֹק 
ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִלְלמֹד  ְּכלֹוַמר:  ַמָּמׁש,  'ַּבּתֹוָרה'  ַהְינּו 
ִלּמּוד  ַאף  ִנְכָלל  ּתֹוָרה'  'ִּדְבֵרי  ַּבָּלׁשֹון   ַא 'ִלְׁשָמּה'. 
(ְרֵאה  ְּדאֹוָרְיָתא'  'ְּפָטָטָיא  ַהְּמֻכֶּנה  ִלְׁשָמּה'  'ֶׁשֹּלא 
 ְלָבֵר ְמַדְּיִקים  ָאנּו   ְלִפיָכ ה).  ט  ְּבָרכֹות  ְירּוַׁשְלִמי 
ִלְלמֹד  ִנְזֶּכה  ֶׁשָאֵכן  ָלנּו  ַיֲערֹב  ִמי  ֶׁשֵּכן  זֹו,  ְּבָלׁשֹון 

'ִלְׁשָמּה' ('ִצְדַקת ַהַּצִּדיק' אֹות נט).

ֲעֵרבּות ּוְמִתיקּות ַהּתֹוָרה 
'ְוַהֲעֵרב ָנא' ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ִמּבֹוֵרא ָהעֹוָלם  ְּבַבָּקַׁשת 
ֶׁשַּיְמִּתיק ָלנּו ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה, ָּכ ֶׁשַּנְרִּגיׁש ְנִעימּות 
ְוא  ַאֲהָבה   ִמּתֹו אֹוָתם  ּוְנַלֵּמד  ְּבִלּמּוָדם,  ְוִׂשְמָחה 
לֹום  ִמּתֹו ֶהְכֵרַח. ְּכִפי ֶׁשָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהּׁשָ
ַהּיֹום  ָּכל   תֹוָרֶת ָאַהְבִּתי  "ָמה  צז):  (קיט  ִּבְתִהִּלים 

ִהיא ִׂשיָחִתי" (ַרִׁש"י ְּבָרכֹות יא ב ד"ה ַהֲעֵרב).
ְּדָבָריו  ֶאת  ְלַעְצמֹו  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשְּיַׁשֵּנן  ְּכַדאי  ְוָאֵכן, 
ַהָּפסּוק  ַעל  ַהָּקדֹוׁש  ַהַחִּיים'  ָה'אֹור  ֶׁשל  ַהִּנְפָלִאים 
(ְּדָבִרים כו יא): "ְוָׂשַמְחָּת ְבָכל ַהּטֹוב": "ֵאין טֹוב ֶאָּלא 
ִּבְמִתיקּות  ַמְרִּגיִׁשים  ָאָדם  ְּבֵני  ָהיּו  ֶׁשִאם  ּתֹוָרה. 
ּוִמְתַלֲהִטים  ִמְׁשַּתְּגִעים  ָהיּו  ַהּתֹוָרה,  טּוב  ַוֲעֵרבּות 
ֶּכֶסף  ָהעֹוָלם  ְמלֹוא  ְּבֵעיֵניֶהם  ֶיֱחַׁשב  ְוא  ַאֲחֶריָה 
ַהּטֹובֹות  ָּכל  ּכֹוֶלֶלת  ַהּתֹוָרה  ִּכי  ִלְמאּוָמה,  ְוָזָהב 

ֶׁשָּבעֹוָלם".
ַהּתֹוָרה,  ִלּמּוד  ַעל  ַּדְוָקא  זֹו  ְּבָלׁשֹון  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו 
ִּבְלִּתי  ֵחֶלק  ִהיא  ְוָהֹעֶנג  ָהֲעֵרבּות  ֶׁשַהְרָּגַׁשת  ִמּשּׁום 
קג):  קיט  (ָׁשם  ַּכָּכתּוב  ּתֹוָרה,  ַּתְלמּוד  ִמִּמְצַות  ִנְפָרד 
"ַמה ִּנְמְלצוּ ְלִחִּכי ִאְמָרֶת ִמְּדַבׁש ְלִפי" ('עַֹלת ָּתִמיד' 

ֶּפֶרק י). 

ְוָכ ָאֵכן ָּכַתב ָה'ֶאְגֵלי ַטל' ְּבַהְקָּדָמתֹו: "ִעַּקר ִמְצַות 
ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ִלְהיֹות ָׂשׂש ְוָׂשֵמַח ּוִמְתַעֵּנג ְּבִלּמּודוֹ, 

ֶׁשֶּנֱהֶנה  ּוְמַאֵחר  ְּבָדמֹו.  ִנְבָלִעים  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ְוָאז 
ַהּלֹוֵמד  ַלּתֹוָרה...  ָּדבּוק  ַנֲעֶׂשה  הּוא  ּתֹוָרה  ִמִּדְבֵרי 
ְלֵׁשם ִמְצָוה ּוִמְתַעֵּנג ְּבִלּמּודוֹ ֲהֵרי ֶזה ִלּמּוד ִלְׁשָמּה 

ְוֻכּלֹו קֶֹדׁש, ִּכי ַּגם ַהַּתֲענּוג ִמְצָוה".

'ֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינּו'
ָאְמרּו ֲחָכִמים (ָּבָבא ְמִציָעא פה א): "ָּכל ֶׁשהּוא ַּתְלִמיד 
ָחָכם, ּוְבנֹו ַּתְלִמיד ָחָכם, ּוֶבן ְּבנֹו ַּתְלִמיד ָחָכם – ׁשּוב 
כא):  נט  (ְיַׁשְעָיה  ֶׁשֶּנֱאָמר  ִמַּזְרעֹו.  ּפֹוֶסֶקת  ּתֹוָרה  ֵאין 
 ָעֶלי ֲאֶׁשר  רּוִחי  ה'  ָאַמר  אֹוָתם  ְּבִריִתי  זֹאת  'ַוֲאִני 
ּוִמִּפי   ִמִּפי ָימּוׁשּו  א   ְּבִפי ַׂשְמִּתי  ֲאֶׁשר  ּוְדָבַרי 

ַזְרֲע ּוִמִּפי ֶזַרע ַזְרֲע ָאַמר ה' ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם'".
ְלַבֵּקׁש  ֶׁשֵּיׁש  ָהִראׁשֹוִנים  ָקְבעּו  ֶזה  ְיסֹוד  ִּפי  ַעל 
ֶׁשַעל  ֶצֱאָצֵאינּו",  ְוֶצֱאָצֵאי  "ֶצֱאָצֵאינּו  ַעל  זֹו  ִּבְבָרָכה 
('ֵסֶפר  ִמַּזְרֵענּו  ַהּתֹוָרה  ִּתְפסֹק  ֶׁשֹּלא  ִנְזֶּכה   ָּכ ְיֵדי 

ַהַּמְנִהיג' ִּדיֵני ְּתִפָּלה יט; ב"ח או"ח מז). 

ִלְכל  ֶׁשְּכֵדי  ְוסֹוְבִרים  ַהחֹוְלִקים  ֵיׁש  ְואּוָלם 
"ְוֶצֱאָצֵאי  לֹוַמר   ָצִרי ֵאין  ָּבִנים,  ְּבֵני  ַּגם  ְּבַבָּקָׁשֵתנּו 
ֶצֱאָצֵאינּו", ֶׁשֵּכן ֵהם ִנְכָלִלים ְּכָבר ְּבֵתַבת "ֶצֱאָצֵאינּו". 
ַהִּמָּלה  ֶאת  ְמַתְרֵּגם  ח)  כא  (ִאּיֹוב  ַהַּתְרּגּום  ֶׁשֵּכן 
ַאְבָרָהם'  ('ָמֵגן  ְּבֵניֶהם]  [ְּבֵני  ְּבֵניהֹון"  "ְּבֵני  'ֶצֱאָצִאים': 

ֵריׁש סי' מז). 

ַרִּבי יֹוֵסף ָׁשאּול ָנַתְנזֹון ('ַיד ָׁשאּול' יור"ד רסה ג) נֹוֵקט 
ֶאת  ב  ִיּׁשֵ אּוָלם  ַאְבָרָהם',  ַה'ָּמֵגן  ְּכִגְרַסת  הּוא  ַאף 
ִּגְרַסת ְזֵקנֹו ַהָּב"ח ַעל ִּפי ְּדָבָריו ַהְּידּוִעים ֶׁשל ַהּזַֹהר 
ֶאת  ְלָפֵרט  ָהָאָדם   ֶׁשָּצִרי א)  קסט  (ַוִּיְׁשַלח  ַהָּקדֹוׁש 
ַּבָּקָׁשתֹו ַּבְּתִפָּלה ִּבְׂשָפָתיו ַּכָּיאּות. ְוַעל ֵּכן ִּבְתִפָּלֵתנּו 
ְלָפֵרט  ֶׁשָראּוי  ַהָּב"ח  ָנַקט  ֶצֱאָצֵאינּו  ַהְצָלַחת  ַעל 

"ְוֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינּו".

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ְמַסֵּיַע ְללֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ַלֲהִביָנּה

"ֲאֻרָּכה  ט):  יא  (ִאּיֹוב  ֶנֱאָמר  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּתֹוָרה  ַעל 
ֶׁשל  ֶׁשִּמָּדָתּה  ְּכלֹוַמר,  ָים"  ִמִּני  ּוְרָחָבה  ִמָּדּה  ֵמֶאֶרץ 
יֹוֵתר   – ְוָרְחָּבּה  ָהָאֶרץ,  ִמִּמַּדת  יֹוֵתר  ֲאֻרָּכה  ַהּתֹוָרה 
ֵמַהָּים (ְרֵאה ֵערּוִבין כא א). ִנְמָצא ֵאפֹוא ִּכי ַרק ְּבִסּיּוַע 
ֶאת  ּוְלָהִבין  ִלְזּכֹות  ָאנּו  ְיכֹוִלים  ַמִים  ִמּׁשָ ְמֻיָחד 
ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה. ְלִפיָכ חֹוְתִמים ָאנּו ְּבָרָכה זֹו ְּבֻנַּסח: 
"ַהְמַלֵּמד ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל" – ְלׁשֹון הֹוֶוה, ֶׁשְּבָכל 
ַהּתֹוָרה  ְללֹוְמֵדי  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְמַסֵּיַע  ַהּדֹורֹות 
'ַאֲהָבה  ְּבִבְרַּכת  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשָאֵכן  ְּכִפי  ַלֲהִביָנּה, 
ִלְׁשמַֹע  ּוְלַהְׂשִּכיל  ְלָהִבין  ִּביָנה  ְּבִלֵּבנּו  "ְוֵתן  ַרָּבה': 
או"ח  ַיֲעקֹב'  'ְיׁשּועֹות  ַיֲעֵב"ץ';  ('ִסּדּור  ּוְלַלֵּמד..."  ִלְלמֹד 

מז א). 

ֵעיָניו  ֶׁשָראּו  ֶאת  ִּדיְסִקין  ַהַּמֲהִרי"ל  ַּתְלִמיד  ֵהִעיד 
ַהָּגדֹול:  ַרּבֹו  ִעם  ִלּמּודוֹ   ְּבַמֲהַל ְּתכּופֹות  ְלִעִּתים 
ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ַהַּמֲהִרי"ל ִנְתָקל ְּבַמֲהַל ִלּמּודוֹ ְּבסּוְגָיה 
ֶׁשָּיַׁשב  ֵמַהַּתְלִמיד  ִּבֵּקׁש  ָבּה,  ְלַיּׁשְ ְּבָידֹו  ָעָלה  ֶׁשֹּלא 
ַהְּגָמָרא  ְלׁשֹון  ֶאת  ָרם  ְּבקֹול  ְּבָפָניו  ְלַהְקִריא  ְלָפָניו 
 ַהֶחֶדר ָהלֹו ִמָּלה ְּבִמָּלה, ּוֵביְנַתִים ָהָיה צֹוֵעד ְלאֶֹר
ֶׁשִּנְפָּתח  ַעד  ִעּיּונֹו,  ְּבַׂשְרַעֵּפי  ָׁשקּוַע  ְּכֶׁשהּוא  ָוׁשֹוב 

ַמֲעַין ִּדְמעֹוָתיו.
ִנְׁשָּבר  ְּבֵלב  ּוִמְתַּפֵּלל  ָזִוית  ְלֶקֶרן  ּפֹוֵרׁש  ָהָיה  ָאז  אֹו 
ִלְפֵני ה' ֶׁשָּיִאיר ֵעיָניו ִּבְמאֹור ּתֹוָרתֹו. ּוְלַאַחר ֶׁשָהָיה 
 אֹוֵמר ִוּדּוי ּוַמְפִריׁש ְצָדָקה, ִמָּיד ָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ִמְתָּבֶאֶרת  ָהְיָתה  ְוַהּסּוְגָיה  ֵעיָניו,  ֶאת  ֵמִאיר  הּוא 

ְלָפָניו ָּבֵאר ֵהיֵטב ('ַעּמּוד ֵאׁש' עמ' לד). 

'אֹו ַחְברּוָתא אֹו ִמיתּוָתא'

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
חברּוָתא ֹו

סִספּפּור ם
ת ַהּתֹוָרה (ב) ְ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

ה ִפָלּ ֵסֶדר ַהְתּ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ּבְ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
ּּּבְרכ

ִנייני פפּפְ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים   ִמְכּתְ

ִ

מִמכככ ִמכ ם 
ְלעֹוְרֵכי 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים' הי"ו 

ְיַׁשר ּכֲֹחֶכם ַעל ַהִּפָּנה ַהֲחָדָׁשה ֶׁשִיַּחְדֶּתם ְלִמְכְּתֵבי ַהּקֹוְרִאים. ְּכקֹוְדַמי ֶאְׂשַמח ְלַׁשֶּתְפֶכם ְּבַרְעיֹון ֶׁשָעָלה 
ְּבִלִּבי, ּתֹו ְּכֵדי ִלּמּוד ַהַּדף ַהּיֹוִמי ְּבֶפֶרק ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּדִמיָלה (ַׁשָּבת קלג ב): ַהָּבָרְיָתא ּדֹוֶרֶׁשת ֶאת ַהָּפסּוק 
(ְׁשמֹות טו ב): "ֶזה ֵא-ִלי ְוַאְנֵוהּו" – "ִהְתָנֵאה ְלָפָניו ְּבִמְצוֹות. ֲעֵׂשה ְלָפָניו ֻסָּכה ָנָאה, ְולּוָלב ָנֶאה ְוׁשֹוָפר 

ָנֶאה. ִציִצית ָנָאה, ְוֵסֶפר ּתֹוָרה ָנֶאה..." 
ָחַׁשְבִּתי ֶׁשהּוא ַהִּדין ֶׁשֵּיׁש ִלְדרֹׁש: 'ֱאמֹר ְלָפָניו ְּבָרָכה ָנָאה', ְוִהיא ְּבָרָכה ַהַּנֲעֵנית ְּבָאֵמן. ַּכְּמפָֹרׁש ַּבּזַֹהר 
הק' (ֵעֶקב רעא א), ֶׁשַרק ְּבָרָכה ֶׁשָענּו ַאֲחֶריָה ָאֵמן ִהיא ְּבָרָכה ֻמְׁשֶלֶמת, ְוַאף ַה'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' (קטז כ) ָּפַסק 

ַלֲהָלָכה ֶׁשֲעִנַּית ָאֵמן ִהיא ִמְּכַלל ַהְּבָרָכה. 
ִמְצַות  ַאף   ְּבָכ ְמַקְּיִמים  ְּכֶׁשְּלַעְצָמּה,  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַמֲעַלת  ֶעֶצם  ִמְּלַבד  ְּבָרָכה,  ַעל  ָאֵמן  ֶׁשַּבֲעִנַּית  ִנְמָצא 
"ִהְתָנֵאה ְלָפָניו ְּבִמְצוֹות". ָּדָבר ֶזה ַאף ִנְרָמז ַּבְּבַרְיָתא ּגּוָפא. ַהֻּדְגָמה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשַהָּבַרְייָּתא ְמִביָאה ִהיא 

ִמְצַות 'ֻסָּכה'. ְו'ֻסָּכה' ְּבִגיַמְטִרָּיה ָאֵמן, ַּכָּידּוַע. 
ַהחֹוֵתם ִּבְבָרָכה, - ש.פ. ֶאְלָעד. 

"ּוַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים ַּכּכֹוָכִבים"
ִאם ַאֶּתם ְמֻעְנָיִנים ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים ְוִלְפעֹל ְלַמַען ַהְחָּדַרת ֲחִׁשיבּות ֲעִנַּית ָאֵמן ַּבֲאזֹוְרֶכם – 
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