
ת ֵעֶקב ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

 ָּכל ְּתִפָּלה עֹוָׂשה ֵּפרֹות
"א ִיְהֶיה ְב ָעָקר ַוֲעָקָרה ּוִבְבֶהְמֶּת" (ז יד)

ֲחָכִמים (ְּבכֹורֹות מד ב) ֵּפְרׁשּו ֶאת ַהְּבָרָכה ָהֲאמּוָרה ְּבָכתּוב ֶזה: 
"ֶׁשֹּלא ְּתֵהא ְּתִפָּלְת 'ֲעקּוָרה' ִלְפֵני ַהָּמקֹום" ֶאָּלא ִּתְתַקֵּבל 
ְלִפי  ִמְּדִז'יקֹוב:  ֵמִאיר  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר  ְוָאַמר  ְּפִרי.  ְוַתֲעֶׂשה 
ֵּתַבת  ִמּתֹוֶסֶפת  ְוִלְדרֹׁש  ְלהֹוִסיף  ִנָּתן  ֲחָכִמים  ְּדָרַׁשת 
"ּוִבְבֶהְמֶּת" ֶׁשְּתִפַּלת ִיְׂשָרֵאל ִּתְתַקֵּבל א ַרק ִאם ִיְתַּפְּללּו 
ִעְנְיֵניֶהם  ַעל  ִיְתַּפְּללּו  ַּכֲאֶׁשר  ֲאִפּלּו  ֶאָּלא  רּוַח,  ִעְנְיֵני  ַעל 
'ֲעקּוָרה'  ְּתִפָּלָתם  ִּתְהֶיה  א  ָאז  ַּגם  ְוָהַאְרִצִּיים,  ַהְּבֵהִמִּיים 

'ִאְמֵרי נַֹעם' ִלְפֵני ַהָּמקֹום. 

ִּבְרַּכת ַהְּתִפָּלה ְּתלּוָיה ַּבּתֹוָרה
"א ִיְהֶיה ְב ָעָקר ַוֲעָקָרה ּוִבְבֶהְמֶּת" (ז יד)

ָּדַרׁש ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְׁשמֹה ִמָּבאּבֹוב: 
ֶׁשֹּלא   – ֶזה  ִמָּפסּוק  ב)  מד  (ְּבכֹורֹות  ֲחָכִמים  ֶׁשָּדְרׁשּו  ַהְּבָרָכה 
ְּתֵהא ְּתִפָּלֵתנּו ֲעקּוָרה, ֶאָּלא ַּתֲעֶלה ְוַתֲעֶׂשה ֵּפרֹות ֻמְתֵנית 
 – ִּתְׁשְמעּון"  ֵעֶקב  "ְוָהָיה   :ְּבָסמּו ֶׁשֶּנֱאָמר  ַהָּפסּוק  ְּבִקּיּום 
ֶׁשִּיְׁשְמעּו ִיְׂשָרֵאל ְלֻחּקֹות ַהּתֹוָרה, ֶׁשֲהא ִמְקָרא ָמֵלא הּוא 
מַֹע ּתֹוָרה ַּגם ְּתִפָּלתֹו ּתֹוֵעָבה".  (ִמְׁשֵלי כח ט): "ֵמִסיר ָאְזנֹו ִמּׁשְ
קֶֹבץ 'ֶּכֶרם ְׁשמֹה' ָאב תשנ"ג עמ' נג

ַהְּתִפָּלה 'ַמֲעִביָרה' ֶאת ַהְּגֵזָרה
"ְוָכל ַמְדֵוי ִמְצַרִים ָהָרִעים ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת א ְיִׂשיָמם ָּב ּוְנָתָנם 

ְּבָכל ׂשְֹנֶאי" (ז טו)
ֵיׁש ְלָהִבין: ָמה ְּבָרָכה ֵיׁש ְּב"ּוְנָתָנם ְּבָכל ׂשְֹנֶאי", ְוִכי א ַּדי 

?"א ְיִׂשיָמם ָּב" :ְּבִבְרַּכת
ֵּבֵאר ַרִּבי ֵמִאיר ִמְּפִריִמיְשָלן:

ּדֹוָסא  ֶּבן  ֲחִניָנא  ַרִּבי  ַעל  ְמֻסָּפר  ב)  לד  (ְּבָרכֹות  ַּבִּמְׁשָנה 
ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשָהָיה ִמְתַּפֵּלל ַעל ַהחֹוִלים, ָהָיה אֹוֵמר: "ֶזה ַחי" – 
ְּכֶׁשְּתִפָּלתֹו ִהְתַקְּבָלה, "ְוֶזה ֵמת" – ְּכֶׁשְּתִפָּלתֹו א ִהְתַקְּבָלה. 
ְוִלְכאֹוָרה, ְּבִמְקֶרה ֶׁשֵהִבין ֶׁשְּתִפָּלתֹו א ִהְתַקְּבָלה ְוִנְגַזר ַעל 
ַהחֹוֶלה ֶׁשָּימּות, ַמּדּוַע ָהָיה ָעָליו ְלַסֵּפר זֹאת, ַוֲהא ָּדְרׁשּו 
ר ְּבׂשֹוָרה ָרָעה ֶנֱאָמר (ִמְׁשֵלי  ֲחָכִמים (ְּפָסִחים ג ב) ִּכי ַעל ַהְּמַבּׂשֵ
י יח): "ּומֹוִצא ִדָּבה הּוא ְכִסיל"? ְוֵיׁש ְלָפֵרׁש ִּכי ֵּכיָון ֶׁשָּיַדע 
ַרִּבי ֲחִניָנא ֶׁשַהַּמֲחָלה ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלֵהָעֵלם ִמן ָהעֹוָלם, ֶאָּלא 
ִהְתַּפֵּלל   ְלָכ ְלגֹוי.  ִמיהּוִדי  ְלַהֲעִביָרּה  ִנָּתן  ַהְּתִפָּלה  ְּבכַֹח 

ְוָאַמר: "ֶזה [ַהְּיהּוִדי] ַחי" "ְוֶזה [ַהּגֹוי] ֵמת" – ַּתְחָּתיו. 
ַמְדֵוי  "ְוָכל  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּפסּוק  ֶאת  ַאף  ְלָפֵרׁש  ִנָּתן   ְּבָכ
ִמְצַרִים... א ְיִׂשיָמם ָּב", ְוַאף ִאם ָחִליָלה ִיָּגֵזר ָעֶלי חִֹלי 

."ּוְנָתָנם ְּבָכל ׂשְֹנֶאי" –
ַאף ֶאת ֻנַּסח ְּתִפַּלת 'ּוְנַתֶּנה ּתֶֹקף' ִנָּתן ְלָפֵרׁש ָּכ: "ּוְתׁשּוָבה 
ּוְתִפָּלה ּוְצָדָקה ַמֲעִביִרין ֶאת רַֹע ַהְּגֵזָרה" – ִמן ַהְּיהּוִדים ַעל 

רֹאׁש ׂשֹוְנֵאיֶהם. 
ּוַמֲעֶׂשה ָהָיה ַּבַּסְנְּדָלר ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי מֶֹׁשה ַיֲעקֹב ַרִּביקֹוב, 

ְקרֹוַבת  ִּכי  ֶאֶדְלְׁשֵטיין  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ְּבָפָניו  ִּתָּנה  ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ָמזֹור  ִלְמצֹא  ָהרֹוְפִאים  ְוִנְלאּו  ֲאנּוׁשֹות  ָחְלָתה  ִמְׁשַּפְחּתֹו 
ָלְרחֹוב  ֶׁשֵּתֵצא  ָלּה  "ֱאמֹר  ַהַּסְנְּדָלר:  לֹו  ָאַמר  ְלַמֲחָלָתּה, 
ְוָתתּור ַאַחר ּגֹוי ָּכְלֶׁשהּו. ְוַכֲאֶׁשר ִּתְמָצא ֶאת ְמֻבָּקָׁשּה ִּתַּגׁש 

ֵאָליו ְותֹאַמר לֹו: 'ַקח ֶאת ַמֲחָלִתי ְּבַמָּתָנה...'"

ָעְׂשָתה ָהִאָׁשּה ְּכִדְבֵרי ַהַּסְנְּדָלר ּוִמָּיד ֵהֵחל ַמָּצָבּה ְלִהְׁשַּתֵּפר 
ַעד ֶׁשִּנְרְּפָאה ְלַגְמֵרי. ְּכִפי ַהִּנְרֶאה ָעְבָרה ַהַּמֲחָלה ְלאֹותֹו ּגֹוי 

ֶׁשָּפְגָׁשה ּבֹו.
'ַמְרָּגִניָתא ְּדַרִּבי ֵמִאיר'; 'ִלּקּוֵטי ַרִּבי מֶֹׁשה ַיֲעקֹב' ח"א ְּברֹאׁש ַהֵּסֶפר

'ִּבְרַּכת ָהאֹוֵרַח' ְלַתְלִמיד ָחָכם
"ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה' ֱאקי" (ח י)

ַּבְּגָמָרא (ְּפָסִחים כב ב) הּוָבא ִּכי: "ְנֶחְמָיה ָהַעְמסֹוִני ָהָיה ּדֹוֵרׁש 
ֶׁשל  ְּב'ֶאת'  ָּדַרׁש  ָמה  ְלָבֵרר  ְוֵיׁש  ֶׁשַּבּתֹוָרה".  'ֶאִתים'  ָּכל 
 ּוֵבַרְכָּת'; ְוִכי ְלִמי עֹוד ָעֵלינּו ְלהֹודֹות ִמְּלַבד ַלָּקדֹוׁש ָּברּו'

הּוא?
ְּדָרַׁשת  ֶאת  ֵהִביאּו  ְועֹוד)  כה  סי'  ַּכְלּבֹו  כז;  ֲעִׂשין  (ְסַמ"ג  ָהִראׁשֹוִנים 
ֲחָז"ל (ֶׁשֵאיָנּה מֹוִפיָעה ִּבְמקֹוֵרי ֲחָז"ל ֶׁשְּלָפֵנינּו), ִּכי 'ֶאת' ֶזה ָּבא ְלַרּבֹות 
ֶאת ַּבַעל ַהַּבִית. ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא (ְּבָרכֹות מו א) ֶׁשָהאֹוֵרַח מֹוִסיף 
ְּבָרָכה ְמֻיֶחֶדת ְלַבַעל ַהַּבִית ְּבתֹו ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון. ְוָכַתב ַרִּבי 
 ּוְלִפיָכ ְּגמּוָרה,  ְּדָרָׁשה  ִהיא  זֹו  ְּדָרָׁשה  ִּכי  ַּפַלאִג'י  ַאְבָרָהם 

ִּבְרַּכת ָהאֹוֵרַח ִהיא חֹוָבה ִמן ַהּתֹוָרה. 
ְּכִפי  ִּכי  ְוָאַמר  הֹוִסיף  ִמָּפאָּפא  ְּגִריְנַווְלד  ְיִחְזִקָּיה  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
ֶׁשָּדַרׁש ַרִּבי ֲעִקיָבא (ְּפָסִחים ָׁשם) ֶאת ַהָּפסּוק (ְּדָבִרים ו יג): "ֶאת 
ִלירֹא  ֶׁשֵּיׁש  ֲחָכִמים"  ַּתְלִמיֵדי  ִּתיָרא" – "ְלַרּבֹות   ֶקיֱא ה' 
ָלעֹוָלם  ָּבא  ַפע  ֶׁשַהּׁשֶ ֵּכיָון  ָּכאן:  ַאף  ִלְדרֹׁש  ִנָּתן   ָּכ ֵמֶהם, 
"ָּכל  ב):  כד  (ַּתֲעִנית  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ַהַּצִּדיִקים,  ִּבְזכּות 
פל"ב  ִרּמֹוִנים'  'ַּפְרֵּדס  (ְרֵאה  ְּבִני"  ֲחִניָנא  ִּבְׁשִביל  ִנּזֹון  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם 
ַעל   ְמָבֵר ֶׁשהּוא  ְּבֵעת  ְלָבְרֵכם  ָהָאָדם   ָצִרי  ְלִפיָכ ש"א), 

'ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם' ַמֲעֶרֶכת ב אֹות ט; 'ַוַּיֵּגד ַיֲעקֹב'ְמזֹונֹו. 

ְׂשִביָעה ֵמַהְּבָרָכה ְוא ֵמָהֲאִכיָלה
"ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה' ֱאקי" (ח י)

ָּדַרׁש ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמרּוִז'ין: 
 ָצִרי ֶׁשְּיהּוִדי   ְלַלֶּמְד ִמ"ּוֵבַרְכָּת";   – ְוָׂשָבְעָּת"  "ְוָאַכְלָּת 

ִלְׂשּבַֹע ֵמַהְּבָרָכה ְוא ֵמָהֲאִכיָלה. 
'ִמְכְּתֵבי ֵאִלָּיהּו' [ַּבְרִדיְטׁשֹוב תרנ"ד] ַׁשֲעֵרי ַהִּיחּוד ְוָהֱאמּוָנה סֹוף פ"א

'ְיִמין ה' עָֹׂשה ָחִיל'
ֶּפן   ְל ֶמר  ִהּׁשָ  ;...קֶיֱא ה'  ֶאת  ּוֵבַרְכָּת  ְוָׂשָבְעָּת  "ְוָאַכְלָּת 

ִּתְׁשַּכח ֶאת ה' ֱאקֶי..." (ח י-יא)
ֵּפֵרׁש ַה'ְּכַתב סֹוֵפר': 

ִמְּסִמיכּות ַהְּכתּוִבים ִנְרֶאה ִּכי ִמְצַות ַהְּבָרָכה ַאַחר ָהֲאִכיָלה 
ֵאיָנם  ּוְמזֹונֹוֵתינּו  ֶׁשַּפְרָנָסֵתנּו  ְּבִלֵּבנּו  ְלַהְׁשִריׁש  נֹוֲעָדה 
ָלנּו  ַהּנֹוֵתן  עֹוָלם  ְּבבֹוֵרא  ִאם  ִּכי  ָיִדי',  ְועֶֹצם  ְּב'כֹ ִחי  ְּתלּוִיים 

ּכַֹח ַלֲעׂשֹות ַחִיל. 
 ַעל ַהּכֹוס ָצִרי ָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות נא א) ִּכי ַהְּמָבֵר ְלִפיָכ
ְמַגֶּלה  הּוא   ְּבָכ ֶׁשֵּכן  ְיִמינֹו,  ְּבַיד  ַהְּבָרָכה  ִּבְׁשַעת  ְלאֹוֲחָזּה 
ה'  "ְיִמין  ֶאָּלא:  ָידֹו',  ְּב'עֶֹצם  לֹו  ָּבָאה  א  ֶׁשַּפְרָנָסתֹו  ַּדְעּתֹו 

עָֹׂשה ָחִיל" (ְּתִהִּלים קיח טו). 
ׁשּו"ת 'ְּכַתב סֹוֵפר' או"ח כט

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם
ִלְזּכֹר ֶאת ה' ַלְמרֹות ַהּכַֹח

"ְוָזַכְרָּת ֶאת ה' ֱאֶקי ִּכי הּוא ַהּנֵֹתן ְל ּכַֹח ַלֲעׂשֹות ָחִיל" 
(ח יח)

ֵּבֵאר ַה'ְּכַתב סֹוֵפר': 
ַּבֲאֶׁשר  ְיֵדיֶהם,  ְּבַמֲעֵׂשי  ׁשֹוָרה  ֶׁשַהְּבָרָכה  ֲאָנִׁשים  אֹוָתם 
ֵהם  ְמִביִנים  ַרָּבה,  ְּבָרָכה  ְורֹוִאים  ְמַעט  ֵהם  טֹוְרִחים 
ְּבחּוׁש ִּכי ַּפְרָנָסָתם ָּבָאה ָלֶהם ִמיֵדי ָׁשַמִים. ְוֵאין זֹו ְּגֻדָּלה 
ּכַֹח   ְל ַהּנֵֹתן  הּוא  "ִּכי  ֵהם:  ֶׁשַּמִּכיִרים  ַּבֲעבּוָרם  ְיֵתָרה 
ּוְבקִֹׁשי  ְּבטַֹרח  ֶׁשִּמְתַּפְרְנִסים  ֵאּלּו  אּוָלם  ָחִיל".  ַלֲעׂשֹות 
ֵמֲעַמל ַּכֵּפיֶהם, ּוְבָכל זֹאת ַמִּכיִרים ָּבֻעְבָּדה ֶׁשַּפְרָנָסָתם 
ָּבָאה ָלֶהם ִמיֵדי ָׁשַמִים – ְּבַוַּדאי ְמַלֵּמד ַהָּדָבר ַעל חֶֹסן 

ְועֶֹצם ֱאמּוָנָתם. 
ַעל ּגֶֹדל ַמֲעָלָתם ָרְמזּו ֲחָכִמים ְּבאֹוְמָרם (ַׁשָּבת קיט ב): "ָּכל 
ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבכֹל ּכֹחֹו ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן". ְּכלֹוַמר: 
ִמי ֶׁשָעֵמל ְלַפְרָנָסתֹו "ְּבָכל ּכֹחֹו" ְועֶֹצם ָיָדיו, ּוְבָכל זֹאת 
הּוא "עֹוֶנה ָאֵמן" – ֶּבֱאמּוָנה ְּתִמיָמה ֶׁשָּכל ַהּטֹוָבה ָּבָאה 
ֵמר ִמן ַהֵחְטא ְוַׁשֲעֵרי  לֹו ִמיֵדי ָׁשַמִים, ְּבַוַּדאי ִיְזֶּכה ְלִהּׁשָ

ׁשּו"ת 'ְּכַתב סֹוֵפר' או"ח כטַּגן ֵעֶדן ִיְהיּו ְּפתּוִחים ְּבָפָניו.

ֲהִגַּית ָה'ָאֵמן' ְמַקֶּדֶׁשת ֶאת ָהָאָדם
"ֶאת ה' ֱאֶקי ִּתיָרא אֹתֹו ַתֲעבֹד ּובֹו ִתְדָּבק" (י כ) 

ָּדַרׁש ַּבַעל ַה'ִּמְנַחת ֶאְלָעָזר' ִמּמּוְנַקאְטׁש:
ֲהִגָּיָתּה  ְוֶעֶצם  'ָאֵמן',  ַלִּמָּלה  ָלּה  ֵיׁש  ְמֻיֶחֶדת  ה  ְקֻדּׁשָ
ָרְמזּו  ְלזֹאת  ְּבבֹוְראֹו.  ְלִהָּדֵבק  ָהָאָדם  ֵלב  ֶאת   מֹוֵׁש
יֹוֵתר  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  "ָּגדֹול  ב):  נג  (ְּבָרכֹות  ְּבאֹוְמָרם  ֲחָכִמים 
ִמן  יֹוֵתר  תֹו  ִּבְקֻדּׁשָ ִמְתַעֶּלה  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה   – "ַהְּמָבֵר ִמן 

 .ַהְּמָבֵר
"ָמְׁשֵכִני  ד):  א  (שה"ש  ַהָּכתּוב  ִּבְלׁשֹון  ִנְרָמז  ַאף  ֶזה  ָּדָבר 
 ַאֲחֶרי "ָמְׁשֵכִני  ֲחָדָריו".   ַהֶּמֶל ֱהִביַאִני  ָּנרּוָצה   ַאֲחֶרי
ָאֵמן  ֲעִנַּית  ִּכי   ְלַלֶּמְד 'ָאֵמן',  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ָּנרּוָצה" 
מֹוֶׁשֶכת ֶאת ֵלב ָהָאָדם ָלרּוץ ּוְלִהָּדֵבק ְּבבֹוְראֹו, ּוִמּכָֹחּה 

הּוא זֹוֶכה ְלַמְדֵרַגת: "ֱהִביַאִני ַהֶּמֶל ֲחָדָריו". 
'ִּדְבֵרי ּתֹוָרה' ַמֲהדּוָרה ט אֹות יח

ַּבָּפסּוק:  ִנּיֹות  ַהּׁשְ ֶׁשָהאֹוִתּיֹות  הֹוִסיפּו  ְרׁשּומֹות  ּדֹוְרֵׁשי 
ַלֲעִנַּית  ִּכי   ְלַלֶּמְד 'ַׁשַחר',  ֵהן  ָּנרּוָצה"   ַאֲחֶרי "ָמְׁשֵכִני 
ַחר ֶׁשָּבֶהן ּפֹוֵתַח ַהְּיהּוִדי ֶאת יֹומֹו,  ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ֵיׁש ּכַֹח ְמֻיָחד ִלְמׁשֹ ֶאת ֵלב ָהָאָדם ְלִהָּדֵבק ְּבבֹוְראֹו.
יִרים א ד ְרֵאה 'ֵעיֵני ָהֵעָדה' ִׁשיר ַהּׁשִ

ת ֵעֶקב ָרׁשַ 343ּפָ תש"פ

ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום – ִּבְמִתינּות, ְּבַכּוָָנה ּוְבַחְברּוָתא.

ְיהּוִדי ָיָקר, 
ַחר'  ִמְצַות 'ֵמָאה ְּבָרכֹות' ְמסֹוֶבֶבת אֹוָתנּו ְלאֶֹר ָּכל ַהּיֹום ֻּכּלֹו; ִמ'ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ֶׁשִּנְתְקנּו ִּבְמֻיָחד ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלַהִּגיַע ְלִמְכָסה ֶׁשל ֵמָאה ְּבָרכֹות
ְליֹום (טּור או"ח מו) ַעד ַלְּבָרכֹות ָהַאֲחרֹונֹות ֶׁשָאנּו ְמָבְרִכים ְּבסֹוף ַהּיֹום. 

ִׂשים ַעל ִלְּב ֶאת ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ְּבָפָרָׁשֵתנּו (ְּדָבִרים ח י)
ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵאינֹו ָזקּוק ְלִבְרכֹוֵתינּו,

ֶאָּלא ָאנּו ֶׁשְּזקּוִקים ָלֶהן. ֵהן ְמִגּנֹות ָעֵלינּו
ִמָּכל ָצָרה ּוַמְׁשִּפיעֹות ֶׁשַפע ְּבָרָכה. 

"ְוַעָּתה 
ִיְׂשָרֵאל
ָמה [ֵמָאה]
 ֶקיה' ֱא
ׁשֵֹאל 
 "ֵמִעָּמ
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ּגֹוְלד  יֹוֵאל  ָהַרב  ִסֵּפר  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהִּסּפּור  ֶאת  ַאף 
ֶאת  ָׁשַמע  ֲאֶׁשר  ַאְנֶג'ֶלס,  לֹוס  ֵמַרָּבֵני  ְׁשִליָט"א 
ַהִּסּפּור ִמִּפי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה ְּבַעְצמֹו, ר' ְפֶרִדי ַּבֵטיׁש, 

ַהִּמְתּגֹוֵרר ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית:
ָׁשלֹוׁש  ְלַאַחר  ַהּקֶֹדׁש,  ְּבֶאֶרץ  ַהִּסּפּור  ֶׁשל  ְּתִחָּלתֹו 
ָׁשִנים ֶׁשָּבֶהן ָזָכה ִלְלמֹד ִּביִׁשיָבה ּוְלִהְתַחֵּזק ַּבּתֹוָרה 
ָלחּוׁש  ְלֶפַתע  ֵהֵחל  הּוא  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד  ּוַבִּמְצוֹות. 
ְלִהַּדְרֵּדר.  ַמָּצבֹו  ֵהֵחל  ְליֹום  ּוִמּיֹום  ְּבטֹוב,  ֶׁשֹּלא 
ּוַמֵהר  ְסִדיִרים,  ִּבְלִּתי  רֹאׁש  ְּכֵאֵבי  ֵאּלּו  ָהיּו  ִּבְתִחָּלה 
ְמאֹד ַהָּדָבר ִהְתַּפֵּתַח ַלֲהָקאֹות חֹוְזרֹות ְוִנְׁשנֹות ֶׁשִּכּלּו 
ָעָׂשר  ה  ַּכֲחִמּׁשָ ִאֵּבד  ְזַמן   ֶׁשְּבתֹו ַעד  ּכֹחֹוָתיו,  ֶאת 
ְלִאּמֹו  ִסֵּפר  הּוא  זֹו  ִּבְנֻקָּדה  ִמִּמְׁשָקלֹו.  ִקילֹוְגָרִמים 
ּוְלַהִּגיַע  ִטיָסה  ַּכְרִטיס  ִלְרּכֹׁש  ִמֲהָרה  ְוזֹו  ַמָּצבֹו,  ַעל 

ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 
ְּכֵדי  ֶאָחד  ַמָּבט  ָלּה  ִהְסִּפיק  ָלָאֶרץ,  ָהֵאם  ִהִּגיָעה  ִמּׁשֶ
הּו א טֹוב עֹוֵבר ַעל ְּבָנּה ַיִּקיָרּה. ִהיא  ְלָהִבין ֶׁשַּמּׁשֶ

ִמֲהָרה ְוָנְסָעה ִעּמֹו ְלֵבית ַהחֹוִלים.
ַמִּקיפֹות.  ְּבִדיקֹות  ִלְפֶרִדי  ֶנֶעְרכּו  ַהִּמּיּון  ַּבֲחַדר 
ָהרֹוְפִאים  ְואּוָלם  ִמְּלַהִּגיַע,  ֵאֲחרּו  א  ַהְּתׁשּובֹות 
ִּבְּקׁשּו  ֶהְגיֹוִנּיֹות.  ַהִּבְלִּתי  ֵמַהּתֹוָצאֹות  ֶׁשִּנְדֲהמּו 
ָטעּות  ִהְתַרֲחָׁשה  אּוַלי  ִנית,  ַּבּׁשֵ ַהְּבִדיָקה  ֶאת   ַֹלֲער
ַּבִּפְענּוַח. ֶאָּלא ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשַהּתֹוָצאֹות ָחְזרּו ַעל ַעְצָמן 
ְּבִדּיּוק ָמֵלא, א ָהָיה ָלרֹוֵפא ָמנֹוס ִמְּלַהְׁשִמיַע ִּבְפֵני 
ַהֵּבן ְוִאּמֹו ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה ַהָּקָׁשה: ְפֶרִדי סֹוֵבל ִמֶּכֶׁשל 
 ִּכְלָיִתי ָחמּור. ִּכְליֹוָתיו ָחְדלּו ִמַּלֲעבֹד ּוֵמַעָּתה ָוֵאיָל
ֶאת  ֶׁשְּתַבֵּצַע  ַהִּדיָאִליָזה  ְמכֹוַנת  ְלַחְסֵדי  ִנְזָקק  הּוא 

ְּפֻעַּלת ַהְּכָליֹות.
ִּפְתאֹום  ְּבֶפַתע  ְפֶרִדי   ָהַפ ּוָבִריא,  ָצִעיר  ִמָּבחּור 
ְוהּוא  ַהִּדיָאִליָזה  ִּבְמכֹוַנת  ְּתלּוִיים  ֶׁשַחָּייו  ְלחֹוֶלה 
ְוֻהְכַנס  ַהְּבִרית  ְלַאְרצֹות  ָׁשב  ְפֶרִדי  ַחָּייו.  ַעל  ִנְלַחם 
ִּכְלָיה  ְלַהְׁשָּתַלת  ַהַּמְמִּתיִנים  ִלְרִׁשיַמת  ִמָּיִדי  ְּבאֶֹפן 
ַהַּמְמִּתיִנים  ִאיׁש  ֶאֶלף  ְּכֵמָאה  ַּבת  ֲאֻרָּכה  ְרִׁשיָמה   –

ָּכמֹוהּו.
ִּכְׁשמֹוֶנה  ְלַהְמִּתין  ָעָליו  ָהָיה  ָהַאְרִצי  ַהְּמֻמָּצע  ְלִפי 
ָׁשִנים ַעד ֶׁשַּיִּגיַע ְמקֹומֹו ַּבּתֹור. ֶאָּלא ֶׁשְפֶרִדי ָיַדע ִּכי 
ָׁשִנים,  ֵמָחֵמׁש  יֹוֵתר  ׂשֹוְרִדים  ֵאיָנם  ִּדיָאִליָזה  חֹוֵלי 

ְוִאם ֵּכן ֵאפֹוא ָזקּוק ָהָיה הּוא ְלֵנס ְּכֵדי ִלְחיֹות.
 *

ֶׁשָּיָצא  ֵסֶפר  ְלָיָדיו  ִהִּגיַע  ְוַכֲאֶׁשר  ִלְקרֹא,  ָאַהב  ְפֶרִדי 
ָאֵמן!',   – ַאַחת  ִמָּלה  'ַרק  ּוְׁשמֹו:  ֵעת,  ְּבאֹוָתּה  ָלאֹור 
ְמַדֵּבר  ֶזה  ֵסֶפר  ְלסֹופֹו.  ֵמרֹאׁשֹו  ִּבְׁשִקיָקה  קְרָאוֹ 
ַּדָּפיו  ּוֵבין  'ָאֵמן',  ֲעִנַּית  ְוֶׁשל  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשל  ּכָֹחּה  ַעל 
הּוא  ֲאֵמִנים'.  'ְסֻעַּדת  ַהְּמֻכֶּנה  ג  ַהֻּמּׂשָ ֶאת  ְפֶרִדי  ִּגָּלה 
ֵמָהַרְעיֹון.  ִהְתַלֲהָבה  ְוִאּמֹו  ְלִאּמֹו,  ַהֵּסֶפר  ֶאת  ֶהְרָאה 
ִהיא ֶהֱאִמיָנה ִּכי אּוַלי ִּבְזכּות ִמְצָוה זֹו ִיְזּכּו ִליׁשּוָעה 
ֶׁשְפֶרִדי  ְּכֵדי  ֲאֵמִנים'  'ְסֻעַּדת  ְלַאְרֵּגן  ִמָּיד  ְוֶהֱחִליָטה 

ִיְזֶּכה ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה.
ַּבּיֹום ֶׁשְּלָמֳחַרת ִהִּגיָעה ִאּמֹו ֶׁשל ְפֶרִדי ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת 
ִסֵּים  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֶׁשַרב  ּוְלַאַחר  ְמגּוֵריֶהם,  ֶׁשְּבֵאזֹור 
ְּבֶעְזַרת  ֶׁשָּיְׁשבּו  ְלָנִׁשים  ָּפְנָתה  בּוִעי,  ַהּׁשְ ִׁשעּורֹו  ֶאת 
ַהָּנִׁשים ְוָׁשֲאָלה אֹוָתן ְּבִגּלּוי ֵלב: "ְּבִני ֵאינֹו ָחׁש ְּבטֹוב, 
ֲאִני ְמֻעְנֶיֶנת ְלַאְרֵּגן 'ְסֻעַּדת ֲאֵמִנים' ִלְרפּוָאתֹו – ַהִאם 
ִמיֶׁשִהי ֵמַהּיֹוְׁשבֹות ָּכאן ּתּוַכל ְלַסֵּיַע ְּבָיִדי ְלַאְרֵּגן ֶאת 

ַהְּסֻעָּדה ַהּזֹו?!" 
ִּכי  ְוָאְמָרה  ִמָּיד  ָקָמה  ָׁשַמִים  ְוִיְרַאת  ְצִעיָרה  ַּבחּוָרה 

ִהיא מּוָכָנה ַלֲעזֹר ָלּה ְּבִׂשְמָחה.
ְוַהְּצִעיָרה  ְפֶרִדי  ֶׁשל  ִאּמֹו  ִהְצִליחּו  ָקָצר  ְזַמן   ּתֹו
'ְסֻעַּדת  ִּבְמִהירּות  ְלַאְרֵּגן  ָלּה,  ַלֲעזֹר  ֶׁשִהְתַנְּדָבה 
ִהְׁשַּתְּתפּו  ָנִׁשים  ְוֶעְׂשִרים  ֵמָאה   .ַהֶּמֶל ְּכַיד  ֲאֵמִנים' 
ְּדַבר  ַעל  ְמָבֶרֶכת  ְּבתֹוָרּה  ֶאָחת  ְּכֶׁשָּכל  ַּבְּסֻעָּדה, 

ַמֲאָכל, ְוֻכָּלן עֹונֹות ַאֲחֶריָה ָאֵמן.
בּוַע, ּוְׁשלֹוָׁשה ָיִמים  ַהְּסֻעָּדה ֶנֶעְרָכה ְּביֹום ְרִביִעי ַּבּׁשָ
ִצְלֵצל  ָּבת,  ַהּׁשַ ְסֻעַּדת  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה  ִמֵּכן,  ְלַאַחר 

ַהֶּטֶלפֹון ְּבַהְפָּתָעה.
יֹום  ֶׁשל  ַהָּצֳהַרִים  ִּבְסֻעַּדת  "ָיַׁשְבנּו  ְפֶרִדי:  ְמַסֵּפר 
ְמַצְלֵצל  ַהֶּטֶלפֹון  ֶאת  ָׁשַמְענּו  ּוִפְתאֹום  ָּבת,  ַהּׁשַ
ַהְּמִׁשיבֹון  ָעָנה  ְלַאֲחֵריֶהם  ֲאֶׁשר  ִצְלצּוִלים,  ַּכָּמה 
ה  ִאּׁשָ ֶׁשל  קֹוָלּה  ִנְׁשַמע  ַלַּקו  ֵמֵעֶבר  ָהאֹוטֹוָמִטי. 
ַהּמֹוִדיָעה ִלְפֶרִדי ְּבָלׁשֹון זֹו: "ָזִכית ְּבלֹוטֹו...! ָמָצאנּו 

"!ֶאת ַהִּכְלָיה ַהֻּמְׁשֶלֶמת ֲעבּוְר
ָהְיָתה  ַהֶּטֶלפֹון,  ֶאת  ְפֶרִדי  ֵהִרים  ֶנֶפׁש  ִּפּקּוַח  ִמְּפֵני 
ִסְּפָרה  ִהיא  ַהחֹוִלים.  ְּבֵבית  ַהַהְׁשָּתלֹות  ַמְזִּכיַרת  זֹו 
ָאָדם  ֶטְקָסס  ָּבִעיר  ִנְפַטר  ָקָצר  ְזַמן  ִלְפֵני  ִּכי  ִלְפֶרִדי 
ֲאֶׁשר ִּכְלָיתֹו ַמְתִאיָמה ִלְפֶרִדי ְּבאֶֹפן ֻמְׁשָלם, ְוִכי ָעָליו 

'ָלטּוס' ְלֵבית ַהחֹוִלים ְּבאֶֹפן ִמָּיִדי.
"ָהֳעַבְרָּת ְלרֹאׁש ְרִׁשיַמת ַהַהְמָּתָנה, ִמּשּׁום ֶׁשַהִּדי ֵאן 

ֵאיי ֶׁשל ַהִּכְלָיה ַהּזֹו ִהְתִאים ְלִכְלָיְת ָּבֹאֶפן ַהֻּמְׁשָלם 
ִּבְלׁשֹון  ְמֻכֶּנה  ֶׁשהּוא  ּוְכִפי  ִלְהיֹות,  ֶׁשָּיכֹול  ְּביֹוֵתר 

ה ַאְנִטי-ֶּגִנים'". ָהרֹוְפִאים: 'ַהְתָאָמה ֶׁשל ִׁשּׁשָ
"א ְסָתם ָאַמְרִּתי ֶׁשָּזִכיָת ְּבלֹוטֹו", הֹוִסיָפה ַהַּמְזִּכיָרה, 
"ִמּשּׁום ֶׁשַהִּסּכּוִיים ֶׁשִּתְהֶיה ַהְתָאָמה ְמֵלָאה ֶׁשל ָּכל 
ֵׁשֶׁשת ָהַאְנִטי ֶּגִנים, ֵהם ֶאָחד ַלֲעָׂשָרה ִמיְליֹון – ַמָּמׁש 
ְּכמֹו ְלַנֵחׁש ְנכֹוָנה ֶאת ָּכל ֵׁשֶׁשת ַהִּמְסָּפִרים ְּבלֹוטֹו".

ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ָׁשעֹות ְלַאַחר ִמֵּכן ְּכָבר ָהְיָתה ִלְפֶרִדי 
ֲחָדִׁשים.  ְּבַחִּיים  ָזָכה  הּוא  ְלַמֲעֶׂשה  ֲחָדָׁשה.  ִּכְלָיה 
ַהָּצִעיר  ִלְהיֹות  ָחַזר  ְוהּוא  ֵאָליו  ָׁשָבה  ְּבִריאּותֹו 

ָהֶאֶנְרֶּגִטי ְוַהּתֹוֵסס ֶׁשָהָיה ִלְפֵני ֵכן.
ְפֶרִדי  ֶׁשל  ִאּמֹו  ָרה  ִהְתַקּׁשְ ַהּטֹוב,  ַהָּכַרת  ֶׁשל  ְּבַאְקט 
ָהֲאֵמִנים  ְמִסַּבת  ֶאת  ְלַאְרֵּגן  ָלּה  ֶׁשִּסְּיָעה  ַלַּבחּוָרה 
יָחה  ָרה ָלּה ַעל ַהְּיׁשּוָעה ַהֻּמְפָלָאה, ְותֹו ְּכֵדי ַהּׂשִ ּוִבּׂשְ

ַהְּנִעיָמה ֶׁשָּקְלָחה ֵּביֵניֶהן ָעָלה ְּבִלָּבּה ַרְעיֹון...
ִמְׁשַּפְחָּתּה  ִעם  ֶקֶׁשר  ָיְצָרה  ִהיא  יָחה  ַהּׂשִ ִסּיּום  ִעם 
ֶׁשל ַהְּצִעיָרה, ְוִהִּציָעה ֶאת ְּבָנּה ְּכִׁשּדּו ֲעבּור ִּבָּתם. 
ַנִים ְלַמָּזל  ְׁשלֹוָׁשה ֳחָדִׁשים ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְתָאְרסּו ַהּׁשְ

טֹוב.
ֶעֶׂשר ָׁשִנים ָחְלפּו ֵמָאז, ְּבַמֲהָלָכן ִאְּמצּו, ְפֶרִדי ְוזּוָגתֹו 
ִנְפָרד  ִּבְלִּתי  ְּכֵחֶלק  'ָאֵמן'  ֲעִנַּית  ֶׁשל  ַהִּמְצָוה  ֶאת 

ִמִּמְׁשַּפְחָּתם. 
ּוְלהֹוִתיר  ָּכאן  ְלִהְסַּתֵּים  ַהֻּמְפָלא  ַהִּסּפּור  ָהָיה  ָיכֹול 
ְּבֶקֶרב קֹוְרָאיו רֶֹׁשם ֻמְפָלא ַעל ּכָֹחּה ֶׁשל 'ָאֵמן'. ֶאָּלא 
א  ֻמְפָלא   ֶהְמֵׁש לֹו  ְו'ִסְּדָרה'  ַהַהְׁשָּגָחה  ֶׁשָרְצָתה 

ָּפחֹות.
ְפֶרִדי  ֵהֵחל  ׁשּוב  ֵמַהַהְׁשָּתָלה,  ָׁשִנים  ֶעֶׂשר  ַּכֲחף 
ְּבמֹחֹו.  ִנְדְלקּו  ֲאֻדּמֹות  ְונּורֹות  ְּבטֹוב,  ֶׁשֹּלא  ָלחּוׁש 
ֲחָׁשׁשֹוָתיו  ִּכי  ְוִגָּלה  ִלְבִדיקֹות  ִמָּיד  ָּפָנה  הּוא 
ִמְּלַתְפֵקד.  ָחְדָלה  ַהֻּמְׁשֶּתֶלת  ְוִכְלָיתֹו  ִהְתַאְּמתּו, 
ֵמָאָדם  ֶׁשֻהְׁשְּתָלה  ַלִּכְלָיה  ִּכי  לֹו  ִהְסִּבירּו  ָהרֹוְפִאים 
ֶעֶׂשר  ַעד  ֶׁשל  ַמְקִסיָמִלי  ְּתפּוָגה'   ַּתֲאִרי' ֵיׁש  ֵמת 
ָׁשִנים, ְוהּוא ִמָּצה אֹוָתן ַעד ּתֹם. ָּכ ָמָצא ְפֶרִדי ַעְצמֹו 
ִנית ְמֻאְׁשָּפז ּוְמֻחָּבר ְלַמְכִׁשיר ַהִּדיָאִליָזה ַהְּמַיֵּסר.  ַּבּׁשֵ
ָׁשב ּוֻמְכָנס ִלְרִׁשיַמת ַהַּמְמִּתיִנים ָהֲאֻרָּכה ֶׁשַאֲחִריָתּה 

– ִמי ְיׁשּוֶרּנּו...
ְּבִמְצַות  ְּבִהְתַחְּזקּוָתּה  ִהְמִׁשיָכה  ַּבֵטיׁש  ִמְׁשַּפַחת 
ֶּבֱאמּוָנה  ַעְצָמם  ְמַחְּזִקים  ֶׁשֵהם   ּתֹו 'ָאֵמן',  ֲעִנַּית 
ְּבֵביָתם;  ְוִהְפִציָעה  ָׁשָבה  ְוַהְּיׁשּוָעה   ,ִיְתָּבַר ם  ְּבַהּׁשֵ
ְמַיֵּסר  יֹום  ְלַאַחר  ִּבְמֻיָחד,  ָקֶׁשה  ְּבַלְיָלה  ֶזה  ָהָיה 
ּוַמִּתיׁש ֶׁשל ִטּפּוִלים, ְפֶרִדי ְוַרְעָיתֹו ָחׁשּו ִּכי ָּכַׁשל ּכַֹח 

ִסְבָלם, ּוְלֶפַתע ִצְלֵצל ַהֶּטֶלפֹון ְּבִכיסֹו ֶׁשל ְפֶרִדי...
ֵמֵעֶבר ַלַּקו ִנְׁשַמע קֹולֹו ֶׁשל מֶֹׁשה, ָאִחיו ַהָּצִעיר ֲאֶׁשר 
קֹולֹו  ְּבִעְקבֹוָתיו.  ּוַבִּמְצוֹות  ַּבּתֹוָרה  ְלִהְתַחֵּזק  ָזָכה 
ַּכָּמה  ִלְפֵני  ִּכי  ָלֶהם  ר  ְּכֶׁשִּבּׂשֵ ִמְּדָמעֹות  ָחנּוק  ָהָיה 

ַּדּקֹות ִקֵּבל ְּתׁשּוָבה ִחּיּוִבית ְוא ְסָתם 'ִחּיּוִבית'...
ָהָאח,  ִהְסִּביר   ,"ָּכ ָּכל  סֹוֵבל   ִלְראֹוְת ָיכְֹלִּתי  "א 
ַחִּיים  ִלי  ֶהֱעַנְקָּת  ַאָּתה ֲהא  ְלַעְצִמי:  "ָחַׁשְבִּתי 
ַהְּזַמן  ִהִּגיַע  א  ַהִאם  ּוִמְצוֹות,  ּתֹוָרה  ַחֵּיי  ֲאִמִּתִּיים – 
ְּבִדיַקת  ַּבֵּסֶתר  ֵאפֹוא  ִּבַּצְעִּתי  ַחִּיים?!   ְל ֶׁשָאִׁשיב 
ֲהמּוִמים:  ָהיּו  ְוָהרֹוְפִאים   ,ֲעבּוְר ִּכְלָיה  ַהְתָאַמת 
א  ֶּגִנים,  ַאְנִטי  ה  ְּבִׁשּׁשָ  ְל ַמְתִאיָמה  ֶׁשִּלי  ַהִּכְלָיה 
ָּפחֹות! ַאָּתה ְּכָבר יֹוֵדַע ַמִהי ַהַּמְׁשָמעּות ֶׁשל ַהְתָאָמה 
זֹו, ְוַכָּמה ִסּכּוִיים ֵיׁש ָלּה ְלִהְתַרֵחׁש..." ִסֵּים ָהָאח ֶאת 

ְּדָבָריו ַהַּמְפִּתיִעים.
ְזַמן ָקָצר ְלַאַחר ִמֵּכן ֶנֱעַר ַהִּנּתּוַח. ַאַחת ִמִּכְליֹוָתיו 
ֶׁשל מֶֹׁשה הּוְצָאה ִמּגּופֹו ְוֻהְׁשְּתָלה ְּבגּופֹו ֶׁשל ָאִחיו 

ַהָּגדֹול ֶׁשָחַזר ַלַחִּיים...
ְּבִהְתַרְּגׁשּות  ְפֶרִדי  ר'  ְמַסֵּכם  ַהֻּמְפָלא  ִסּפּורֹו  ֶאת 

ְּבַכָּמה ִמְׁשָּפִטים:
ַאְנִטי  ה  ִׁשּׁשָ ֶׁשל  ְּבַהְתָאָמה  ִּכְלָיה  ְלַקֵּבל  "ַהִּסּכּוִיים 
 ְּבֶדֶר ִלְמצֹא   ַהַּתֲהִלי ְּכֵדי   ְותֹו ַּפֲעַמִים,  ֶּגִנים 
ַמִים – ֵהם ָּפחֹות  ֻמְפָלָאה ֶאת ַהִּזּוּוג ֶׁשּיּוַעד ִלי ִמן ַהּׁשָ
ֵמַאְפִסִּיים. ְוַלֲחׁשֹב ֶׁשָּכל ֶזה ֵהֵחל ִּבְזכּות ִמָּלה ַאַחת 
– 'ָאֵמן', ֶזהּו ָּדָבר ִּבְלִּתי ֵיָאֵמן! ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשָהֲאֵמִנים 
ֶׁשָּכל  ַהִּנְרֶאה  ְּכִפי  ָּגְרָמה  ַמִים,  ַּבּׁשָ ָיְצרּו  ָהַרִּבים 

ַהְּבָרכֹות ָהיּו ְמֻמָּקדֹות ֵאֵלינּו ּוְלַמֲעֵננּו.
ִלְׁשמַֹע  ְּכֵדי  ַמְׁשָמעּוִתי  ַמֲאָמץ  ַלֲעׂשֹות  ָלֶכם  ְּכַדאי 
ְּבָרכֹות ְוַלֲענֹות ַאֲחֵריֶהן 'ָאֵמן'. ַאֶּתם ִּתְזּכּו ְלֶרַגע ָקָטן 
ֶׁשל 'ִחּבּור' ֲאִמִּתי ְוָטהֹור ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ּוִמְסַּתֵּבר 
ֶׁשִּנִּסים ֲעצּוִמים ֵיְרדּו ֲאֵליֶכם ְּכתֹוָצָאה ִמָּכ. ַּבֲעִנַּית 
'ָאֵמן' ַאֶּתם יֹוְצִרים ּכַֹח רּוָחִני ֶׁשִּיְפַעל ְלַמַעְנֶכם ְוַיֲעזֹר 
ָּכל  ֶׁשַאֶּתם  ְוַהְּבָרכֹות  ַהַּמָּתנֹות  ָּכל  ֶאת  יג  ְלַהּׂשִ ָלֶכם 

ָּכ ְמַחִּכים ָלֶהם".

ִלּמּוד ּתֹוָרה ָסמּו ְלִבְרַּכת ַהּתֹוָרה 
ַהִּמְצוֹות  ִּבְרכֹות  ָּכל  ִּכי  ִהיא  ְידּוָעה  ֲהָלָכה 
ָאנּו  ֶׁשָעֶליָה  ַהִּמְצָוה  ְלִקּיּום   ְּבָסמּו ֶנֱאָמרֹות 
ַהְּבָרָכה  ֵּבין  ֶהְפֵסק  ֶׁשִּיְהֶיה  ִמְּבִלי  ְמָבְרִכים, 
'עֹוֵבר ַלֲעִׂשָּיָתן' (ְרֵאה ְּפָסִחים ז ב). ַאף  ַלִּמְצָוה – 
ּתֹוָרה  ִלּמּוד  ִמְצַות  ַעל  ָאנּו  ֶׁשְּמָבְרִכים  ְלַאַחר 
ִלּמּוד  ִמְצַות  ֶאת  ְלַקֵּים  ְּכֵדי  ְמַעט,  ִלְלמֹד  ֵיׁש 
ט;  מז  או"ח  שו"ע  (ְרֵאה:  ְלִבְרָכָתּה   ָסמּו ַהּתֹוָרה 
משנ"ב ָׁשם יט). ִמּשּׁום ָּכ ִּתְּקנּו ְמַסְּדֵרי ַהְּתִפָּלה 
ִמן  ְּפסּוִקים  ַהּתֹוָרה  ִּבְרכֹות  ַאַחר  ִמָּיד  ִלְלמֹד 
ב  יא  ְּבָרכֹות  ּתֹוְספֹות  (ְרֵאה  ַהַּקְדמֹוִנים  ַהּתֹוָרה. 
'ִּבְרַּכת  ְּפסּוֵקי  ֶאת   ָּכ ְלֵׁשם  ָּבֲחרּו  ֶׁשְּכָבר)  ד"ה 
ֶאת  ַהּכֲֹהִנים  ְמָבְרִכים  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתם  ַהּכֲֹהִנים' 
ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה ְּכִפי ֶׁשִהְצַטּוּו. ְּב'ִבְרַּכת ּכֲֹהִנים' 
ְּפסּוִקים  ּוְׁשלֹוָׁשה  ְּפסּוִקים,  ְׁשלֹוָׁשה  ֵיׁש 
ָעָליו.   ְלָבֵר ֶׁשָראּוי  ָחׁשּוב  ְלִלּמּוד  ֶנֱחָׁשִבים 
ִלְקרֹא   ָצִרי ַלּתֹוָרה  ֶׁשָהעֹוֶלה  ֶׁשָּמִצינּו  ְּכִפי 
ֲחמּודֹות'  ('ִּדְבֵרי  ְּפסּוִקים  ְׁשלֹוָׁשה  ַהָּפחֹות  ְלָכל 

[לתוי"ט] ַעל ָהרֹא"ׁש ְּבָרכֹות פ"א אֹות עה). 

ּכֲֹהִנים'  'ִּבְרַּכת  ָּפָרַׁשת  ֶאת  לֹוַמר  ֶׁשָּנֲהגּו  ֵיׁש 
ֻּכָּלּה ִמ"ּוִיַדֵּבר" ַעד "ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם", ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה 
ִלּמּוד   ֶּדֶר ֵאּלּו  ְּפסּוִקים  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ִנָּכר 
ְּדַאְבָרָהם'  'ְצלֹוָתא  (ִסּדּור  ּוְבָרָכה  ְּתִפָּלה   ֶּדֶר ְוא 

עמ' יד). 

ִמְּפֵני ָמה ַּדְוָקא 'ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים'?
ַּדְוָקא  ֶׁשָּבֲחרּו   ְלָכ ֶנֶאְמרּו  ַרִּבים  ְטָעִמים 
ִּבְפסּוֵקי ּתֹוָרה ֵאּלּו ְלִקּיּום ִמְצַות ַהִּלּמּוד ַאַחר 
 ַהְּבָרָכה, ְלַהָּלן ָנִביא ַּכָּמה ֵמֶהם (ּוְרֵאה ֵסֶפר 'ְיָבֶרְכ

ה'' ַּבַהְקָּדָמה ֶׁשֵהִביא כ"ו ְטָעִמים ַלָּדָבר): 

ֶׁשְּבִבְרכֹות  ֶׁשֵּכיָון  ֵּבֵאר,  ַהַּיְרִחי  ַאְבָרָהם  ַרִּבי 
ֶׁשִּבְכָתב  ַהּתֹוָרה  ַעל  ֵהן  ְמָבְרִכים  ָאנּו  ַהּתֹוָרה 
ְוֵהן ַעל ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה (ְרֵאה שו"ע או"ח מז ב), 
ים  ְלִפיָכ ָּבֲחרּו ִּבְפסּוִקים ֵאּלּו ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ִׁשּׁשִ
('ֵסֶפר  "ס  ַהּׁשַ ַמֶּסְכּתֹות  ים  ִׁשּׁשִ ְּכֶנֶגד  אֹוִתּיֹות 

ַהַּמְנִהיג' ְּתִפָּלה יג).

ֶׁשִּתְּקנּו  ֵּבֵאר  ַחר)  ַהּׁשַ (ִּבְרכֹות  ַהּיֹום'  'ֵסֶדר  ַּבֵּסֶפר 
טֹוב  ְּבָדָבר  ִלּמּוֵדנּו  ְּתִחַּלת  "ְלַהְתִחיל  ֵּכן: 
ם ִיְתָּבַר ִּבְבָרָכה  ּוִבְבָרָכה, ְּכֵדי ֶׁשִּנְתָּבֵר ֵמַהּׁשֵ
ְוַכּשּׁוָרה  ַּכִּדין  ַּבּתֹוָרה  ַלֲעסֹק  ֶׁשּנּוַכל  ְׁשֵלָמה 

ְּבִלי ִטְרָּדה ּוְבִלי ַמֲחָׁשָבה".
ֶׁשֲאִפּלּו  ֵאּלּו  ְּפסּוִקים  ֶׁשִּתְּקנּו  ֵּפְרׁשּו  עֹוד 
ַהְּקַטִּנים ּוְפׁשּוֵטי ָהָעם ַמִּכיִרים ְויֹוְדִעים אֹוָתם, 
ִלּמּוד  חֹוַבת  ְיֵדי  ֵאּלּו  ַּגם  ֵיְצאּו   ֶׁשְּבָכ ְּכֵדי 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַעם  ָּכל  ָׁשִוים  ָּבֶזה  "ִּכי  ַהּתֹוָרה, 
ַוֲהָבָנה"  ִלּמּוד  ֵמֵעין   ְּבֶדֶר ְלטֹוָבה  ֶׁשאֹוְמִרים 

('ֵאֶׁשל ַאְבָרָהם' [ְלרא"ד ִמּבּוְטַשׁאְטׁש] מז א). 

ְׁשלֹוָׁשה ְּפסּוִקים – אֹוָצר ָׁשל ְּבָרכֹות
ִלְׁשלֹוָׁשה  ְמֻחֶּלֶקת  ַהּכֲֹהִנים  ִּבְרַּכת  ָּכָאמּור, 
ַהְּבָרכֹות  ָּכל  ֶאת  ְּבתֹוָכם  ַהּכֹוְלִלים  ְּפסּוִקים 
ַהִּנְצָרכֹות ָלָאָדם: ַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון ּכֹוֵלל ְּבתֹוכֹו 
ִני – ְּבָרָכה ַעל  ְּבָרָכה ַעל ִעְנָיִנים חֹוְמִרִּיים. ַהּׁשֵ
'ִּבְרַּכת  הּוא  ִליִׁשי  ַהּׁשְ ְוִאּלּו  ֶׁשָּברּוַח,  ִעְנָיִנים 
ּכֹוֶלֶלת  ּכֲֹהִנים'  'ִּבְרַּכת  ְּבפַֹעל  אּוָלם  לֹום'.  ַהּׁשָ
ְּבתֹוָכּה ֵׁשׁש ְּבָרכֹות, ֶׁשֵּכן ְּבָכל ָּפסּוק ֶׁשָּבּה ֵיׁש 
ג.   ."ְוִיְׁשְמֶר" ב.   ."ְיָבֶרְכ" א.  ְּבָרכֹות:  ְׁשֵּתי 
א". ו. "ָׁשלֹום" (ְלבּוׁש  "ָיֵאר" ד. "ִויֻחֶּנָּך". ה. "ִיּׂשָ

או"ח קכח מה; משנ"ב ָׁשם קע).

ֵּפרּוִׁשים ַרִּבים ִנְּתנּו ִלְבָרָכה זֹו, ֲאֶׁשר ָּכל ֵּתָבה 
ִנְסָּתרֹות  ַמְׁשָמֻעּיֹות  ְּבֻחָּבּה  טֹוֶמֶנת  ָּבּה  ְוֵתָבה 
 ְּבתֹו ְלִׁשּלּוָבּה  ַהּנֹוַגַעת  זֹו  ְּבִמְסֶּגֶרת  ּוְגלּויֹות. 
ֶאת   ַא ְלָהִביא  ִנְׁשַּתֵּדל  ַחר,  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֵסֶדר 
ֲחָכֵמינּו  ְּבִדְבֵרי  ֶׁשִהְתָּבֲארּו  ַהְּדָבִרים  ְיסֹודֹות 
ִזיל  הּוא,  ֵּפרּוָׁשּה   –  ְוִאיָד" ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם 

ְּגמֹר".

'ִאם ֵאין ֶקַמח – ֵאין ּתֹוָרה'
ְמָבְרִכים  ה'"   ְיָבֶרְכ"  – ָהִראׁשֹוָנה  ַּבְּבָרָכה 
(ַרִׁש"י  ִנְכֵסיֶהם  ֶׁשִּיְתַרּבּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ַהּכֲֹהִנים 
ְמַלֶּמֶדת  זֹו  ְּבָרָכה  ה).  יא  במ"ר  ע"פ  כד,  ו  ַּבִּמְדָּבר 
ִּביֵדי  ְנתּוָנה  ָהָאָדם  ֶׁשל  ֶׁשַהְצָלָחתֹו  אֹוָתנּו 
אּוָלם  ְוִלְפעֹל,  ְלִהְׁשַּתֵּדל  הּוא  ָיכֹול  ָׁשַמִים; 
ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר "ֲעַצת ה' ִהיא ָתקּום". ֲחָכִמים 
(ָׁשם) ַאף הֹוִסיפּו ְוִהְרִחיבּו ֶאת ַמְׁשָמעּוָתּה ֶׁשל 
ְּבָרָכה זֹו ּוֵפְרׁשּו ֶׁשִהיא ּכֹוֶלֶלת ְּבתֹוָכּה ֶאת ָּכל 
כח  (ְּדָבִרים  ָתבֹא  ִּכי  ְּבָפָרַׁשת  ֶׁשִּנְזְּכרּו  ַהְּבָרכֹות 

א-יד). 

ֶׁשל  ְׁשִאיָפתֹו  ֶׁשַּתְכִלית  ַהָּדָבר  ָּברּור  ְוָאְמָנם, 
ְוא  ֶׁשָּברּוַח  ִעְנָיִנים  ַעל  ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ְיהּוִדי 
ַפע ַהַּגְׁשִמי  ַעל ִעְנְיֵני ַהחֶֹמר. אּוָלם ְּבפַֹעל ַלּׁשֶ
ֵיׁש ַהְׁשָּפָעה ַאף ַעל ַהַהְצָלָחה ָהרּוָחִנית, ּוְכִפי 
ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים (ָאבֹות ג טו): "ִאם ֵאין ֶקַמח ֵאין 
 ָּכ ַעל  ְמֻיֶחֶדת  ְּבָרָכה  ִהְקִּדימּו  ֵּכן  ַעל  ּתֹוָרה", 

('ְספֹוְרנֹו' ָׁשם). 

ְּבָרָכה ּוְׁשִמיָרה ְּבִצָּדּה
 "ְוִיְׁשְמֶר"  – ֶזה  ְּבָפסּוק  ִנָּיה  ַהּׁשְ ַהְּבָרָכה 
ָלּה;  ַהּקֹוֶדֶמת  ָהעֶֹׁשר  ִּבְרַּכת  ֶאת  ַמְׁשִליָמה 
ַמָּתָנה  ֶׁשָּנַתן  ֶׁשְּלַאַחר  ָוָדם  ָּבָׂשר   ְּכֶמֶל ֶׁשֹּלא 
ַהַּמָּתָנה  ִּכי  לֹו  ַלֲערֹב  ָיכֹול  ֵאינֹו  ְלַעְבּדֹו 
ָּכל  הּוא  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   – ְּבָידֹו  ֵמר  ִּתּׁשָ
ָהְרָחָבה  ִמָּידֹו  ְוָלֵתת  ְלַהֲעִניק  ּוִביָכְלּתֹו  ָיכֹול, 
ִּביֵדי  ֵמר  ִּתּׁשָ ֶׁשַּמְּתָנתֹו  ִלְׁשמֹר  ְוַאף  ְוַהְּמֵלָאה, 
ַהְּמַקֵּבל ְוִתְהֶיה מּוֶגֶנת ִמְּפֵני חֹוְרֵׁשי ָרָעה (ַרִׁש"י 

ָׁשם, ע"פ במ"ר ָׁשם). 

ִמֵּיֶצר   –  'ְוִיְׁשְמֶר'" (ָׁשם)  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו  עֹוד 
ָהעֶֹׁשר  ְלִבְרַּכת  ַמְׁשִליָמה  זֹו  ְּבָרָכה  ַאף  ָהַרע". 
ֶׁשָּקְדָמה ָלּה, ְלִפי ֶׁשִּמי ֶׁשִּנְתָּבֵר ְּבעֶֹׁשר ָחׂשּוף 
ט):  ל  (ִמְׁשֵלי  ַּכָּכתּוב  ַהֵּיֶצר,  ִּפּתּוֵיי  ְלַסָּכַנת  יֹוֵתר 
 ּוְלָכ ה'",  ִמי  ְוָאַמְרִּתי  ְוִכַחְׁשִּתי  ֶאְׂשַּבע  "ֶּפן 
ה'  ֶׁשְּיָבְרכֹו  ֶׁשַאף  ַהּכֲֹהִנים  אֹותֹו  ְמָבְרִכים 
ִּבְנָכִסים, ִיְׁשְמֵרהּו ִמֵּיֶצר ָהַרע ('ֵעֶמק ַהָּנִצי"ב' ָנׂשֹא 

פי' מ).

ְּבעֶֹׁשר   ֶׁשִּנְתָּבֵר ֶׁשִּמי  ִמְּלַבד  ִמּזֹאת:  ְיֵתָרה 
ָזקּוק ִלְׁשִמיָרה ְיֵתָרה ִמן ַהֵחְטא, ִנְצָר הּוא ַאף 
ַלַּתְכִלית  ְּבָעְׁשרֹו  ֶׁשִּיְׁשַּתֵּמׁש  ְמֻיֶחֶדת,  ִלְבָרָכה 
ְלִקּיּום  ְוִסּיּוַע  ְּכֵעֶזר   – נֹוָעד  הּוא  ֶׁשִּלְׁשָמּה 
ְוָדְרׁשּו  הֹוִסיפּו   ָּכ ַעל  ְוַהִּמְצוֹות.  ַהּתֹוָרה 
ֲחָכִמים (במ"ר ָׁשם) "'ְוִיְׁשְמֶר' – ֶׁשַּתֲעֶׂשה ִמֶּמּנּו 
ָוֶחֶסד,  ִלְצָדָקה  ְּבָממֹונֹו  ֶׁשִּיְׁשַּתֵּמׁש  ִמְצוֹות", 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   ֶׁשַּיְמִׁשי ִיְזֶּכה   ָּכ  ּוִמּתֹו
ָהָרָד"ל  (ִחּדּוֵׁשי  ִּבְרָכתֹו  ֶׁשַפע  ֶאת  ָעָליו  ְלַהְׁשִּפיַע 

ָׁשם). 

ְׁשֵּתי ְּכָליֹות ְוַכָּלה – ִּבְזכּות 'ָאֵמן' ֶאָחת

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ליֹות ְוַכָּלה

ּור ִספּפּ ם
ת ּכֲֹהִנים (א)  ְרּכַ סּוֵקי ּבִ ִלּמּוד ּפְ

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
ּסוֵקי פ ד

ִנינניי ּפְ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים   ִמְכּתְ

ָ

מִמככ ִמכ ם 
ְלַמֲעֶרֶכת 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים', 

ִלְמֶלאֶכת  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶאת  ְלַדּמֹות  ֶׁשֵּיׁש  ַהּכֹוֵתב  ֵהִביא  ָּבָלק,  ָּפָרַׁשת  ֶׁשל  ֶּבָעלֹון  ֶׁשֻּפְרַסם  ַּבִּמְכָּתב 
'קֹוֵׁשר'. ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשַהֶּקֶׁשר ַהַּנֲעֶׂשה ְּבִסּיּום ַהְּתִפיָרה, ַמֲעִמיד ֶאת ַהְּתִפיָרה ֶׁשֹּלא ִּתָּפֵרם, ָּכ ָהָאֵמן 

ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבִסּיּום ַהְּבָרָכה ְמַקֶּיֶמת ֶאת ַהְּבָרָכה. 
'ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים' ִזי"ַע ְּבִסְפרֹו ('ׁשֹוֵמר  אֹוִסיף ַרק ֶׁשַּמהּוָתּה ֶׁשל ָאֵמן ִהיא ֶקֶׁשר ְוִחּבּור. ָהַרִּבי ַּבַעל 
ֱאמּוִנים' ַמֲאָמר ִּפְתחּו ְׁשָעִרים פט"ו) ּדֹוֵרׁש ֶאת ְלׁשֹון ַהָּפסּוק ִּבְתִהִּלים (ב ג): "'ְנַנְּתָקה ֶאת מֹוְסרֹוֵתימֹו' 
– ָראֵׁשי ֵּתבֹות 'ָאֵמן' – ָּכ: 'מֹוֵסָרה' ִהיא ֶחֶבל [ְרֵאה ב"ק מה א: "ְקָׁשרֹו ְּבָעָליו ְּבמֹוֵסָרה"]; ַעל ְיֵדי 
ַמִים, ְוַהְּמַקְטְרִגים ְמַבְּקִׁשים ְלַנֵּתק  ר ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבּׁשָ ֲעִנַּית ָאֵמן נֹוָצר ְּכֵעין 'ֶחֶבל' ַהְּמַקּׁשֵ

ֶחֶבל ֶזה ַעל ְיֵדי ֶׁשַּמְכִׁשיִלים ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְלַדֵּבר ַּבְּתִפָּלה ּוְלַהְפִסיד ֲעִנַּית ֲאֵמִנים, ַרֲחָמָנא ִליְצָּלן. 
ְיַׁשר ּכַֹח ַעל ָּכל ָּפָעְלֶכם, 

א.כ. - ְירּוָׁשַלִים.


