
ת ְרֵאה ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

'ַהְּמַחֵּדׁש ְּבטּובֹו ְּבָכל יֹום ָּתִמיד'
"ְרֵאה ָאֹנִכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה ּוְקָלָלה" (יא כו)

ַפת ֱאֶמת': ֵּבֵאר ַה'ּׂשְ
ִאֵּבד  הּוא  ַאַחת,  ַּפַעם  ָהָאָדם  ֶׁשָחָטא  ְלַאַחר  ַהִּדין,  ִמַּצד 
אֹותֹו  מֹוְׁשִכים  ֶׁשֲחָטָאיו  ִמּשּׁום  ַּבּטֹוב,  ַהְּבִחיָרה  ּכֹחַ  ֶאת 
ח):  סז  (ב"ר  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכִפי  ָּבַרע.  ְוִלְבחֹר   ְלַהְמִׁשי
"ָהְרָׁשִעים ִּבְרׁשּות ִלָּבם". ֶאָּלא ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַחֵּדׁש 
ְּבַרֲחָמיו ְּבָכל יֹום ֶאת ָהֶאְפָׁשרּות ִלְבחֹר ַּבּטֹוב, ּוְלָכ ָנַקט 
ָויֹום,  יֹום  ְּבָכל   – ַהּיֹום"  ִלְפֵניֶכם  נֵֹתן  ָאֹנִכי  "ְרֵאה  ַהָּכתּוב: 

"ְּבָרָכה ּוְקָלָלה".
ַה'ִחּדּוֵׁשי  ַהָּגדֹול  ָסבֹו  ְּבֵׁשם  ֱאֶמת'  ַפת  ַה'ּׂשְ ְוֵהִביא  הֹוִסיף 
ַחר  ַהּׁשַ ְּבִבְרכֹות  יֹום  ְּבָכל  מֹוִדים  ָאנּו   ָּכ ַעל  ִּכי  ָהִרי"מ', 
ַלְיָלה"  ּוֵבין  יֹום  ֵּבין  ְלַהְבִחין  בִיָנה  ְכִוי  ַלּׂשֶ "ַהּנֹוֵתן  ְּבִבְרַּכת: 
– ֶׁשְּבָכל יֹום ְמַחֵּדׁש ָלנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ָהֶאְפָׁשרּות 
ִלְבחֹר ֵּבין ַהּטֹוב ַהִּנְמָׁשל ְל'יֹום' ְלֵבין ָהַרע ַהִּנְמָׁשל ְל'ַלְיָלה'.
'ְׂשַפת ֱאֶמת' תרל"ג

'ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה' – ַעל ִּפי ַהִּדּבּור
"ִּכי ִאם ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה' ֱאקֵיֶכם ִמָּכל ִׁשְבֵטיֶכם 

ָּמה" (יב ה) ָלׂשּום ֶאת ְׁשמֹו ָׁשם ְלִׁשְכנֹו ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת ּׁשָ
ָּדַרׁש ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְׁשמֹה ֵמַרדֹוְמְסק:

מּוָכן  ַּבְּמרֹוִמים,  עֹוֵמד  ְּכָבר  ִליִׁשי  ַהּׁשְ ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית 
ְּכלֹוַמר:  אֹותֹו,  'ְלַבֵּקׁש'  ַרק  ָעֵלינּו  ַהְּגֻאָּלה.  ִלְקַראת  ּוְמֻזָּמן 
ְלִהְׁשּתֹוֵקק ְלִבְנָינֹו ּוְלִהְתַּפֵּלל ַעל ָּכ, ֶׁשֵּכן ַהְּגֻאָּלה ְּתלּוָיה 
ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּכתּוב  ֶׁשָרַמז  ְּכִפי  ָעֶליָה.  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ְּבַבָּקַׁשת 
"ְלִׁשְכנֹו ִתְדְרׁשּו" – ִאם ִּתְדְרׁשּו ֶאת ִמְׁשַּכן ה' ְּבָכל ְמאְֹדֶכם, 

ָּמה". ֲאַזי ִּתְזּכּו ִלְראֹות ְּבִבְנָינֹו – "ּוָבאָת ּׁשָ
ְמֻכֶּנה  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית  ָהֻעְבָּדה  ֵמֲאחֹוֵרי  עֹוֶמֶדת  זֹו  ִסָּבה 
ְּכָכל  ִּדּבּור.  ִמְּלׁשֹון  'ְּדִביר'   –  "ֵּביֶת "ְּדִביר  'ְרֵצה':  ְּבִבְרַּכת 
ִכיָנה ָלׁשּוב  ֶׁשַּנְרֶּבה ְלַדֵּבר ּוְלִהְתַּפֵּלל ַעל ָּכ, ָּכ ְּתַמֵהר ַהּׁשְ

'ִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה' ַמְסֵעי ְוִלְׁשּכֹן ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. 

ְּתִפָּלה 'ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה''
ֶמר ְל ֶּפן ַּתֲעֶלה עֶֹתיךָ ְּבָכל ָמקֹום ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה" (יב יג) "ִהּׁשָ
ָּדַרׁש ַרִּבי ִיְצָחק ַאּבּוֲחִציָרה ֶּבן ְזקּוָניו ֶׁשל ָה'ַאִּביר ַיֲעקֹב': 

ָלנּו  ָרַמז  'ְּתִפָּלה';  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   – ַּתֲעֶלה"  ֶּפן   ְל ֶמר  "ִהּׁשָ
ִנָּתן  א  ַהָּקְרָּבנֹות,   – "עֶֹתיךָ"  ֶׁשֶאת  ְּכִפי  ִּכי  ַהָּכתּוב, 
ְלַהְקִריב ְּבָכל ָמקֹום, ָּכ ַּגם ֶאת ַהְּתִפָּלה ִאי ֶאְפָׁשר ָלֵׂשאת 
ַהִּמְתַּפֵּלל  ַעל  ֶאָּלא  ִמְזַּדֵּמן,  ָמקֹום  ְּבָכל  ַאְקָרִאית  ְּבצּוָרה 
ִלְקּבַֹע לֹו ָמקֹום ִלְתִפָּלתֹו. ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות ו ב): 

"ָּכל ַהּקֹוֵבַע ָמקֹום ִלְתִפָּלתֹו – ֱאֵקי ַאְבָרָהם ְּבֶעְזרֹו". 
'ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק' – ֵלב ָטהֹור ה

ֵּכיַצד זֹוִכים ְלִהָּדֵבק ַּבה'?
"ַאֲחֵרי ה' ֱאֵקיֶכם ֵּתֵלכּו ְואֹתֹו ִתיָראּו ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ִּתְׁשמֹרּו 

ּוְבקֹלוֹ ִתְׁשָמעּו ְואֹתֹו ַתֲעבֹדּו ּובֹו ִתְדָּבקּון" (יג ה)

ְּכֶרֶמז  ֶזה  ָּפסּוק  ָּדַרׁש  ָהֲאִר"י,  ִמּגּוֵרי  אֹוַחָנה  ַסִליַמאן  ַרִּבי 
ְלֵסֶדר ֲעבֹוַדת ַהּבֶֹקר ֶׁשל ַהְּיהּוִדי:

ְלֵבית  ָלֶלֶכת  ַּבּבֶֹקר  ַהְׁשִּכימּו   – ֵּתֵלכּו"  ֱאקֵיֶכם  ה'  "ַאֲחֵרי 
ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְּכבֹוד  ַעל  ַהְקִּפידּו   – ִתיָראּו"  "ְואֹתֹו  ַהְּכֶנֶסת, 
ּומֹוָראֹו ְּכִפי ֶׁשִהְצַטּוֵינוּ (ַוִּיְקָרא יט ל): "ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו". "ְוֶאת 
ִמְצֹוָתיו ִּתְׁשמֹרּו" – ַהִּניחּו ַטִּלית ּוְתִפיִלין. "ּוְבקֹלוֹ ִתְׁשָמעּו" 
ֶאת  ַהְּתִפָּלה  קֶֹדם  לֹוַמר  ֶׁשִּתְּקנּו  ֲחָכִמים  ְּבקֹול  ִׁשְמעּו   –
פה  פי'  ִסְפִרי  [ְרֵאה  ְּדִזְמָרה  ּוְפסּוֵקי  ַהָּקְרָּבנֹות  ָּפָרַׁשת 
ֶׁשָּדַרׁש: "'ּוְבקֹלוֹ ִתְׁשָמעּו' – ְּבקֹול ְנִביָאיו"], "ְואֹתֹו ַתֲעבֹדּו" 
'ֲעבֹוָדה  ַהִּנְקֵראת  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ַעל  ַהְקִּפידּו   –
ְלַהִּגיַע  ִּתְזּכּו  ֲאַזי  זֹאת  ָּכל  ַּתֲעׂשּו  ִאם  ְּכִהְלָכָתּה.  ֶׁשַּבֵּלב' 

'ַּבֲעֵלי ְּבִרית ַאְבָרם'ְלַדְרַּגת "ּובֹו ִתְדָּבקּון".

'ֲאִני ְּבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶני'
"ִּכי ָפתַֹח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְד" (טו ח)

ֲחָכִמים (ב"ב י א, עיי' ַרִׁש"י ָׁשם) ְמַסְּפִרים ַעל ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶׁשָהָיה 
 נֹוֵהג ָלֵתת ְּפרּוָטה ְלָעִני ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה, ְוֶאת ִמְנָהגֹו ִהְסִמי
ַלָּפסּוק ִּבְתִהִּלים (יז טו): "ֲאִני ְּבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶני", ְּכלֹוַמר: 

ְּבכֹחַ ַהְּצָדָקה ֶאְזֶּכה ַלֲעמֹד ְלָפֶני ה' ִּבְתִפָּלִתי.

(ָּכאן)  ַהּטּוִרים'  'ַּבַעל  ָלַמד  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ֶׁשל  ְלַהְנָהָגתֹו  ֶרֶמז 
ִמָּכ ֶׁשְּבָכל ַהָּתָנ" ָמִצינּו ַרק ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ֶׁשָּבֶהן ֻמְזֶּכֶרת 
ּוְלַהָּלן  ָּכאן,  ְצָדָקה –  ְלִעְנַין  ְׁשַּתִים  ְּפִתיָחה:  ְלׁשֹון  ְּכִפילּות 
נֹוֶסֶפת  ּוַפַעם   ;"ְלָאִחי  ָיְד ֶאת  ִּתְפַּתח  "ָּפתַֹח  יא:  פס' 
ַּבָּנִביא (ַנחּום ג יג): "ָּפתֹוַח ִנְפְּתחּו ַׁשֲעֵרי ַאְרֵצ". ִמָּכאן ֶרֶמז 
ִיְזֶּכה  ַהְּתִפָּלה,  קֶֹדם  ִּתְפַּתח'  'ָפתַֹח  ַהִּצּוּוי  ֶאת  ֶׁשַהְּמַקֵּים 
'ַּבַעל  ְוָכַתב  הֹוִסיף  ְּתִפָּלתֹו.  ְלַקֵּבל  ָׁשַמִים  ַׁשֲעֵרי  ֶׁשִּיָּפְתחּו 
ַהּטּוִרים' ֶׁשִּמי ֶׁשָחִליָלה ֵאינֹו ּפֹוֵתַח ֶאת ָידֹו ְלָאִחיו ָהֶאְביֹון, 
ְיֻקַּים ּבֹו ַהָּכתּוב (ִמְׁשֵלי כא ג): "אֵֹטם ָאְזנֹו ִמַּזֲעַקת ָּדל ַּגם הּוא 

ִיְקָרא ְוא ַיֲעֶנה".
ֶאת ַטֲעמֹו ֶׁשל ִמְנָהג ֶזה ֵּבֲארּו ַהְּמָפְרִׁשים ְּבַכָּמה ֳאָפִנים: 

 ִמֶּמֶל ָמה  ְּדַבר  ְלַבֵּקׁש  ֶׁשַהָּבא  ֶׁשְּכִפי  ֵּבֵאר  ַהַּמַהְרשָׁ"א  א. 
ָּבָׂשר ָוָדם ַמְקִּדים ְוׁשֹוֵלַח לֹו ּדֹורֹון ְּכֵדי ְלַרּצֹותֹו, ָּכ ָראּוי 
ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְּבבֹואֹו ַלֲעמֹד ִלְפֵני ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם. ְוֵאין ְל ּדֹורֹון 

טֹוב ִמן ַהְּצָדָקה. 
ֶׁשְּיַבֵּקׁש  הּוא  ָהָראּוי  ַהְּתִפָּלה  אֶֹפן  ֵּפֵרׁש:  ָיָקר'  ַּב'ְּכִלי  ב. 
ַעל  ְּכָׂשָכר  ְוא  ִחָּנם,  ְּכַמְּתַנת  ַרֲחִמים  ִמּבֹוְראֹו  ָהָאָדם 
ַמֲעָׂשיו (ְרֵאה ַּתְנחּוָמא ָוֶאְתַחַּנן ג). ַּכֲאֶׁשר נֹוֵתן ָהָאָדם ַמְּתַנת ִחָּנם 
ַמִים ְּב'ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה'  ְלָעִני ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה, ִיְנֲהגּו ּבֹו ִמן ַהּׁשָ

ִויַקְּבלּו ֶאת ַּבָּקׁשֹוָתיו ְּכַמְּתַנת ִחָּנם. 
שָכר': ַהָּכתּוב אֹוֵמר (ְּתִהִּלים קיב  ג. ְּבאֶֹפן ַאֵחר ֵּפֵרׁש ַה'ְּבֵני ִיּׂשָ
ט): "ִּפַּזר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים ִצְדָקתֹו עֶֹמֶדת ָלַעד". ּוֵפֵרׁש ָהֲאִר"י 
ַהָּקדֹוׁש ('ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה' ְרֵאה) ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָהָאָדם ְמַקֵּים ִמְצָוה ַאַחת 
ִנְרֶׁשֶמת ְּבִמְצחֹו 'אֹות' ֶׁשִּקֵּים ִמְצָוה זֹו, ְוַכֲאֶׁשר הּוא ְמַקֵּים 
ִנְרֶׁשֶמת  ְוַתְחֶּתיָה  ַהּקֹוֶדֶמת  ָהאֹות  ִנְבַלַעת  נֹוֶסֶפת  ִמְצָוה 

ָהאֹות ֶׁשל ַהִּמְצָוה ֶׁשִּקֵּים ַעָּתה.
ִמְצַות  ֶׁשל  ָהאֹות  אּוָלם  ַהִּמְצוֹות,  ִּבְכַלל  ֶנֱאָמר  ֶזה  ְּכָלל 
 ַהְּצָדָקה ֵאיָנּה ִנְבַלַעת ְּכתֹוָצָאה ִמִּקּיּום ִמְצָוה ַאֶחֶרת. ְּבָכ
נּוַכל ְלָפֵרׁש, ֶׁשָּלֵכן ָאְמרּו ְלַקֵים ַּדְוָקא ֶאת ִמְצַות ַהְּצָדָקה 
ִּתָּמֶחה  א  רֹוֶׁשֶמת  ֶׁשִהיא  ֶׁשָהאֹות  ְלִפי  ַהְּתִפָּלה,  קֶֹדם 
ְּכתֹוָצָאה ִמִּקּיּום ִמְצַות ַהְּתִפָּלה, ְוָכ ִהיא ִּתּוֵָתר ְלֶמֶׁש ָּכל 

ְזַמן ַהְּתִפָּלה ּוְתַסֵּיַע ַּבֲעָדּה ְלִהְתַקֵּבל.
ַמַהְרָׁש"א ח"א ב"ב י א; 'עְֹללֹות ֶאְפַרִים' ח"ד ַמֲאָמר תקב; 'ַאְגָרא ְּדִפְרָקא' אֹות קנד

ְצָדָקה ִמָּידֹו ַהְּמֵלָאה ְוַהְּפתּוָחה
"ִּכי א ֶיְחַּדל ֶאְביֹון ִמֶּקֶרב ָהָאֶרץ" (טו יא)

ָאנּו  ֵּכיַצד  ֶאְביֹון",  ֶיְחַּדל  א  "ִּכי  ִהיא:  ַהָּכתּוב  ְּגֵזַרת  ִאם 
ַאל  "ְוָנא   – ַּבִּמִּלים  ִּבּטּוָלּה  ַעל  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת  ְמַבְּקִׁשים 

ַּתְצִריֵכנּו... ִליֵדי ַמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם"?
ָׁשלֹום'  ָה'ַאֲהַבת  ֶׁשל  ָאִביו  ָחִסיד,  ָקאְּפל  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש 

ִמּקֹוסֹוב:
ָּבָׂשר  ַמְּתַנת  ִליֵדי  ְּכָלל   ִנְצָטֵר ֶׁשֹּלא  ְמַבְּקִׁשים  ֵאיֶנּנּו  ָאֵכן, 
 ,ְלָכ ְלִהְזַּדֵּקק  ָעֵלינּו  ִנְגַזר  ֶׁשִאם  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ֶאָּלא  ָוָדם, 
זֹו  ֶׁשֵאין  ְּכֶאָחד  ַיִּכירּו  ְוַהְּמַקֵּבל  ֶׁשַהּנֹוֵתן  ְּבאֶֹפן  ֶזה  ִיְהֶיה 
"ַמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם", "ִּכי ִאם" ְׁשִליחּות ִהיא ִמָּידֹו "ַהְּמֵלָאה 

'ַאֲהַבת ָׁשלֹום'ְוַהְּפתּוָחה" ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא.

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

ני ּפְ ם
ִמי ֵהם 'ַהְּמָבְרִכים'?

"ְוָנַתָּתה ֶאת ַהְּבָרָכה ַעל ַהר ְּגִרִזים ְוֶאת ַהְּקָלָלה ַעל ַהר 
ֵעיָבל" (יא כט)

ְמַלְטַטָּיא  ְוַית  ַהְּמָבְרִכים]...  [ֶאת  ְמָבְרַכָּיא  ַית  "ְוִתֵּתן 
[ֶאת ַהְּמַקְּלִלים]" (אּוְנְקלֹוס).

ְוֶאת  ַהְּבָרכֹות  ֶׁשֶאת  א)  לב  (סֹוָטה  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ֲהא 
ְׁשֵני  ֵּבין  ֶׁשָעְמדּו  ְוַהְּלִוִּיים  ַהּכֲֹהִנים  ָאְמרּו  ַהְּקָללֹות 
ֶהָהִרים, ֶאָּלא ֶׁשַּבְּבָרכֹות ִהּטּו ְּפֵניֶהם ְלִכּוּון ַהר ְּגִריִזים, 
ִּתְרֵּגם  ֵאפֹוא  ַמּדּוַע  ֵעיָבל;  ַהר  ְלִכּוּון   – ּוַבְּקָללֹות 
אּוְנְקלֹוס ֶׁשַהְּמָבְרִכים ַיַעְמדּו ַעל ַהר ְּגִריִזים ְוַהְמַּקְּלִלים 

ַעל ַהר ֵעיָבל?
ֵּתֵרץ ַרִּבי יֹוֵסף ָּדִוד ַרָּבּה ֶׁשל ַׁשאלֹוִניִקי:

ָאֵכן, ַהְּלִוִּיים ֶׁשָעְמדּו ְּבַתְחִּתית ֶהָהִרים ֵהם ֶׁשָאְמרּו ֶאת 
ָבִטים ֶׁשָעְמדּו  ַהְּבָרכֹות ְוַהְּקָללֹות. אּוָלם ֵּכיָון ֶׁשְּבֵני ַהּׁשְ
ֶׁשַהְּמָבְרִכים  ֶנְחָׁשב  ַאֲחֵריֶהם,  'ָאֵמן'  ָענּו  ֶהָהִרים  ַעל 
"ָּגדֹול  ֶׁשֲהֵרי:  ֶהָהִרים,  ַעל  ָעְמדּו  ַעְצָמם  ְוַהְמַּקְּלִלים 

ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר" (ְּבָרכֹות נג ב).
כז  (ְּדָבִרים  ַהָּכתּוב  ִמְּלׁשֹון  ַאף  ְמֻדָּיִקים  ַהְּדָבִרים  ּוֶבֱאֶמת 
יב): "ֵאֶּלה ַיַעְמדּו ְלָבֵר ֶאת ָהָעם ַעל ַהר ְּגִרִּזים ְּבָעְבְרֶכם 
ׂשָכר ְויֹוֵסף ּוִבְנָיִמן"  ֶאת ַהַּיְרֵּדן ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ִויהּוָדה ְוִיּׂשָ
– ַאף ֶׁשָּכָאמּור ַהְּלִוִּיים ַהְּמָבְרִכים ָעְמדּו ְּבַתְחִּתית ָהָהר; 
ָעְמדּו  ַהְּבָרכֹות  ַעל  ָאֵמן  ֶׁשָענּו  ָבִטים  ַהּׁשְ ֶׁשת  ֶׁשּׁשֵ ֵּכיָון 
ַעל ַהר ְּגִריִזים, ֶנְחָׁשב ַהָּדָבר ֶׁשָעְמדּו ַהְּמָבְרִכים ַעל ַהר 

'ֶצַמח ָּדִוד'ְּגִריִזים. 

ת ְרֵאה ָרׁשַ 344ּפָ תש"פ

ֵמָאה ְּבָרכֹות ִעם ָאֵמן – ִלְמַהְּדִרין ִמן ַהְּמַהְּדִרין. 
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ִלְפֵניֶכם ִסּפּור ְמַרֵּגׁש ּוְמֻיָחד, ֲאֶׁשר ִנְׁשַלח ֵאֵלינּו 
ִמִּפי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה, ְיִדיֵדנּו ַרב ַהְּפָעִלים ְלתֹוָרה 
ג.  יֹוֵסף  ָהַרב  ָוֶחֶסד,  ְצָדָקה  רֹוֵדף  ְוִלְתעּוָדה, 

ְׁשִליָט"א:
ְלִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבָקִליפֹוְרְנָיה  ַאְנֶג'ֶלס  ִמּלֹוס  ַהִּטיָסה 
ֵּבין  רֹות  ַהְּמַקּׁשְ יֹוֵתר  ָהֲאֻרּכֹות  ֵמַהִּטיסֹות  ִהיא 
ִיְׂשָרֵאל ְלַאְרצֹות ַהּגֹוָלה – ַּכֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשעֹות 
ֶׁשָחוּו  ְלֵאּלּו  ַּכָּידּוַע  ֶׁשָּכזֹו,  ֲאֻרָּכה  ִטיָסה  ָאְרָּכּה. 
אֹו  ַקָּלה  ֵאיָנּה  ְּבַחֵּייֶהם,  ַאַחת  ַּפַעם  ְולּו  זֹאת 
ֶׁשל  נֹוְסֶעיָה  ַהְּדָבִרים,  ִמֶּטַבע  ִּבְמֻיָחד.  ְנִעיָמה 
ִּבְמקֹומֹוֵתיֶהם  ָלֶׁשֶבת  ים  ִמְתַקּׁשִ ֶׁשָּכזֹו  ִטיָסה 
, ְוֵהם ְמַחְּפִׂשים ַאַחר ֵאי  ְלֶמֶׁש ְזַמן ּכֹה ְמֻמּׁשָ

ִמי ֶׁשּיּוַכל ְלַהְנִעים ֲעֵליֶהם ֶאת ְזַמן ַהְּנִסיָעה.
הּות  ִמּׁשְ ֶׁשָּכזֹו  ְּבִטיָסה  ָׁשב  ְמֻיָּדֵענּו  יֹוֵסף  ַרִּבי 
ִהְמִריָאה  ַהִּטיָסה  ִמְצָוה.  ְלָצְרֵכי  ַאְנֶג'ֶלס  ְּבלֹוס 
ִּבְׁשַעת ּבֶֹקר ֻמְקֶּדֶמת, ּוִמָּיד ִעם ִסּיּום ַהַהְמָרָאה 
 ֶנֱעַמד ר' יֹוֵסף ְלַהִּניַח ְּתִפִּלין ּוְלִהְתַּפֵּלל. ְּבַמֲהַל
ַהְּתִפָּלה הּוא ָקם ִמְּמקֹומֹו ְוִהְבִחין ִּביהּוִדי ְמֻבָּגר 
ֶׁשֵאינֹו ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ֶׁשְּלִפי ַמְרֵאהּו ִנָּתן 
ָהָיה ְלַׁשֵער ִּכי ִּגילֹו ֵמַעל ִלְׁשמֹוִנים ָׁשָנה. ָהִאיׁש 
נֹוַתר  ְוהּוא  ַהַהְמָרָאה,  ִסּיּום  ִעם  ִמָּיד  ֶנֱעַמד 

ַלֲעמֹד ָּכ ְּבֶמֶׁש ְזַמן ַרב.
ְּבָׁשָלב ֻמְקָּדם ֶזה ֶׁשל ַהִּטיָסה ָיְׁשבּו ָּכל ַהּנֹוְסִעים 
ְיהּוִדי   – ְׁשַנִים  ִמְּלַבד  ֻּכָּלם,  ְמקֹומֹוֵתיֶהם.  ַעל 
ֵּבין  ִהְסּתֹוֵבב  ְוָרִגיל  ְּכָבִקי  ֲאֶׁשר  ַחַּב"ד  ֲחִסיד 
ַהּנֹוְסִעים ְּכֵדי ְלַזּכֹות ֶאת ַהְּמֻעְנָיִנים ְּבָכ ַּבֲהָנַחת 

ְּתִפִּלין, ְוַהָּיִׁשיׁש ְנׂשּוא ִסּפּוֵרנּו.
ֵלב ְיהּוִדי ַחם ּפֹוֵעם ְּבִקְרּבֹו ֶׁשל ַרִּבי יֹוֵסף, ְוהּוא 
ֵאר ָאִדיׁש ַלַּמֲחֶזה. הּוא ִנַּגׁש  א ָיכֹול ָהָיה ְלִהּׁשָ
יֹוֵׁשב?   ֵאיְנ ִּבְדָאָגה: "ַמּדּוַע  ְוִהְתַעְנֵין  ַהָּזֵקן  ֶאל 
 ?הּו ַמְפִריַע ְל ַהִאם ֵאין ְל ְמקֹום ְיִׁשיָבה? ַמּׁשֶ

אּוַלי ֵאיְנ ָחׁש ְּבטֹוב?!"
ְּבֻחְלָׁשה  ָהִאיׁש  ֵהִׁשיב  ָלֶׁשֶבת",  ְמֻסָּגל  א  "ֲאִני 

ְוִהְפָנה ֶאת ַמָּבטֹו, "ֵאיִני ָחׁש ְּבטֹוב".
יֹוֵסף  ַרִּבי  לֹו  ִהִּציַע  ֶׁשִּלי",  ַּבָּמקֹום  ֵּתֵׁשב  "אּוַלי 
נֹוָחה  ְּבַמְחָלָקה  הּוא  ֶׁשִּלי  "ַהָּמקֹום  ִּבְנִדיבּות. 
יֹוֵתר ִמַּמְחֶלֶקת ַהַּתָּיִרים, אּוַלי ָׁשם ַּתְרִּגיׁש יֹוֵתר 

ְּבנֹוַח..."
"ֶזה א ַיֲעזֹר!" ָּדָחה ָהִאיׁש ֶאת ַהַהָּצָעה ַהְּנִדיָבה. 
ְוִכי  ְרָגׁשֹות,  ְּבַסֲעַרת  ָמצּוי  הּוא  ִּכי  ָהָיה  ִנְרֶאה 
ֻחְלָׁשתֹו ִהיא ּתֹוָצָאה ְיִׁשיָרה ֶׁשל ַסֲעַרת ְרָגׁשֹות 

זֹו.
ר' יֹוֵסף ִהִּביט ְסִביבֹו, ּוִמּשּׁום ָמה ִנְרֶאה ָהָיה לֹו 
ִּכי ֻחְלָׁשתֹו ֶׁשל ַהָּזֵקן ְקׁשּוָרה ָלֻעְבָּדה ֶׁשְּזַמן ָמה 
ְוִהִּציַע  ָהַרִּבים  ְמַזֵּכה  אֹותֹו  ֵאָליו  ִנַּגׁש  ָלֵכן  קֶֹדם 
ִּדין  ִהְתַּפֵּתַח  ַהָּזֵקן  ְלֵבין  ֵּבינֹו  ְּתִפִּלין.  ְלַהִּניַח  לֹו 
ֶאת  ֶׁשִהְסִעיר  ָמה  ֶׁשֶּזה  ְוִיָּתֵכן  ָקָצר,  ּוְדָבִרים 

ַהָּזֵקן.
ְיהּוִדי  ְלאֹותֹו  ָלֶגֶׁשת  יֹוֵסף  ַרִּבי  ֵאפֹוא  ֶהֱחִליט 
ְוָׁשַאל  ֵאָליו  ִנַּגׁש  הּוא  ַהָּדָבר.  ֵּפֶׁשר  ֶאת  ּוְלָבֵרר 
אֹותֹו ְּבֶׁשֶקט: "ַמּדּוַע ֵאיְנ ַמִּניַח ְּתִפִּלין ַלְּיהּוִדי 

ַהְּמֻבָּגר ֶׁשעֹוֵמד ָׁשם...?" 
"ִהַּצְעִּתי לֹו", ֵהִׁשיב ָהִאיׁש, "ַא ְלַמְרֵּבה ַהַּצַער 
ְּתִפִּלין  ִהִּניַח  א  ֵמעֹוָלם  ֶׁשהּוא  ִלי  ֵהִׁשיב  הּוא 
לֹו  ָמְלאּו  ַהּשֹׁוָאה  ִּבְׁשנֹות  ַיִּניַח...  א  ּוְלעֹוָלם 
ִאֵּבד  הּוא  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ָּכל  ֶאת  ֶעְׂשֵרה.  ְׁשלֹוׁש 
ָמה  ָּכל  ְּבִעְקבֹות  ִּכי  ְלַעְצמֹו  ָנַדר  ְוהּוא  ַּבּשֹׁוָאה, 
הּוא   ָּכ ְּתִפִּלין.  ַיִּניַח  א  ְלעֹוָלם  ָעָליו  ֶׁשָעַבר 
ֶאת  ְלַׁשּנֹות  ְמֻעְנָין  ֶׁשהּוא  ִנְרֶאה  ְוא  ֶהֱחִליט, 

ַהְחָלָטתֹו".
ֶׁשֶּנֶפׁש  ֲהִיָּתֵכן  ְוֶנֱחַרד;  זֹאת  ָׁשַמע  יֹוֵסף  ַרִּבי 
א  ָהיֹה  ָיֶמיָה?!  ָּכל  ְּתִפִּלין  ַּתִּניַח  א  ִמִּיְׂשָרֵאל 
ְקָצָרה,  ְּתִפָּלה  ְּבִלּבֹו  ָנָׂשא  הּוא  ֶהֱחִליט.  ִּתְהֶיה! 
ִנית  ַּבּׁשֵ ָּפָנה  לֹו  ָהאֹוְפָיִנִּיים  ּוֶמֶרץ  ּוִבְנִחיׁשּות 
ְלֶעְברֹו ֶׁשל ַהָּזֵקן ְּבַמָּטָרה ְלַׁשְכְנעֹו ְלַהִּניַח ְּתִפִּלין 
ִיְהֶיה  א  ֶׁשָחִליָלה  ְּכֵדי  ְּבַחָּייו,  ַאַחת  ַּפַעם  ְולּו 

ְּבֶגֶדר 'ַקְרַקְפָּתא ְּדָלא ַמַּנח ְּתִפִּלין'.
ְמַלאְכּתֹו  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ָעָליו  ִּכי  ֶׁשָּיַדע  ֵּכיָון 
ֶׁשֹּלא  ֶהֱחִליט  הּוא  ּוִבְתבּוָנה,  ְּבָחְכָמה  ִּבְזִהירּות, 
ְלַדֵּבר ִעּמֹו ַעל ָּכ ְיִׁשירֹות, ֶאָּלא ְּתִחָּלה ִנַּגׁש ֶאל 
ִנְרֶאה  ְוָאֵכן,  ּוְבַחָּייו.  ּבֹו  ְלִהְתַעְנֵין  ְוֵהֵחל  ָהִאיׁש 
ָהָיה ִּכי ָהִאיׁש ִמְׁשּתֹוֵקק ְלָהִׂשיַח ֶאת ִלּבֹו ִּבְפֵני 
ָעה ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן  ָמאן ְּדהּו, ִמּשּׁום ֶׁשְּבֶמֶׁש ַהּׁשָ
ַאַחת  ִמָּלה  ְולּו  ְלַהְׁשִחיל  יֹוֵסף  ַרִּבי  ִהְצִליַח  א 

ְּבתֹו ְּדָבָריו.
ָהִאיׁש ָּפׁשּוט ָּפַרק ֵמַעל ִלּבֹו ְּבקֹול ָסדּוק אּוָלם 
ְּבֶׁשֶטף, ֶאת ָּכל ַמֶּסֶכת ַחָּייו ְלמּוֵדי ַהֵּסֶבל. ֵהֵחל 
 נֹות ַיְלדּותֹו ְּבַאַחת ֵמֲעָירֹות ֵאירֹוָּפה, ֶהְמֵׁש ִמּׁשְ

ַחָּייו,  ַמְסלּול  ֶאת  ֶׁשָּגְדָעה  ָהֲאֻּיָמה  ַּבִּמְלָחָמה 
ִמְלָחָמה ֶׁשָּבּה ִאֵּבד ֶאת ָּכל ִמְׁשַּפְחּתֹו, ּוְבִעְקבֹות 
א  ַהִּמְלָחָמה  ְלַאַחר  ַּגם  ֱאמּוָנתֹו.  ֶאת  ַאף   ָּכ
ָרָאה ָיִמים טֹוִבים ַרִּבים... ַעָּתה הּוא ָׁשב ִמִּבּקּור 
ָהְרחֹוָקה,  ַאְנֶג'ֶלס  ְּבלֹוס  ַהִּמְתּגֹוֶרֶרת  ִּבּתֹו  ֵאֶצל 

ְלַאַחר ֶׁשִּלּבֹו א ָעַמד ִּבְפֵני ַּגְעּגּוָעיו.
ִעּמֹו.  ֵהיִטיָבה  ַהּקֹוַלַחת  יָחה  ַהּׂשִ ִּכי  ָהָיה  ִנְרֶאה 
ַעל  ִּבְתִׁשיׁשּות  ב  ִהְתַיּׁשֵ הּוא  ֶׁשְּלַאֲחֶריָה  ִמּשּׁום 
"ַאָּתה  לֹו:  ְוָאַמר  יֹוֵסף  ַרִּבי  לֹו  ֶׁשִהִּציַע  ַהָּמקֹום 
ִּכְׁשַאר   ֵאיְנ ּוִמְתַעְנֵין,  ֶנְחָמד  ָאָדם  טֹוב,  ָאָדם 

ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֲאִני ַמִּכיר... ִאְכַּפת ְל ִמֶּמִּני". 
ְוָׁשַאל  ֶׁשּנֹוַצר  ַהְּלָבבֹות  ֵקרּוב  ֶאת  ִנֵּצל  יֹוֵסף  ר' 
ֶאת ָהִאיׁש: "ַהִאם ִּתְהֶיה מּוָכן ַלֲעׂשֹות ִלי טֹוָבה 

ְקַטָּנה?"
"ַאָּתה ָאָדם ֶנְחָמד, ָאז ֵּכן", ֵהִׁשיב ָהִאיׁש, ִמְּבִלי 

ֶׁשֵהִבין ְלֵהיָכן ֶּבן ִׂשיחֹו חֹוֵתר.
"ִאם ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ ֵמָאה ּדֹוָלר – ִּתֵּתן ִלי?" ָׁשַאל 

ַרִּבי יֹוֵסף, ְוָהִאיׁש ֵהִׁשיב ְּבִתָּמהֹון: "ְּבַוַּדאי!" 
"ְוִאם ֲאַבֵּקׁש ָמאַתִים?" ִהְמִׁשי ַרִּבי יֹוֵסף ְוָׁשַאל, 

"ִּבְׁשִביְל ֵּכן!" ֵהִׁשיב ָהִאיׁש.
"ְׁשלֹוׁש ֵמאֹות?" 

"ֵּכן!" 
"ַאְרַּבע ֵמאֹות?" 

ָהִאיׁש,  ֵהִׁשיב  ֶזה",  ֶאת  ַּגם  מּוָכן  ֲאִני   ִּבְׁשִביְל"
ְּכֶׁשֻקְרטֹוב קֶֹצר רּוַח ְּכָבר ִנְמַהל ְּבקֹולֹו. 

יֹוֵסף,  ר'  ִּבֵּקׁש  ַאֲחרֹוָנה",  ְׁשֵאָלה  "ְּבַבָּקָׁשה, 
ֲחֵמׁש  ֲאַבֵּקׁש  "ְוִאם  ְּברֹאׁשֹו,  ִהְנֵהן  ְוָהִאיׁש 

ֵמאֹות?" 
ָהִאיׁש  ֵהִׁשיב  ַמְסִּכים",  ֲאִני  ֵמאֹות  "ֲחֵמׁש 
יֹוֵתר",  ִמֶּמִּני  ְּתַבֵּקׁש  ַאל  ֶזהּו,  "ֲאָבל  ַּבֲעֵיפּות, 

ָסֵפק ָקַבע ָסֵפק ִּבֵּקׁש. 
"ִאם ִּתֵּתן ִלי ֲחֵמׁש ֵמאֹות ּדֹוָלר", ָקַטע ר' יֹוֵסף 
ְוֶאְׁשַּכח  ִּבְמֵהָרה  אֹוָתם  "ֲאַבְזֵּבז  ְּדָבָריו,  ֶאת 
ָקָטן,  הּו  ַמּׁשֶ  ִמְּמ ְלַבֵּקׁש  רֹוֶצה  ֲאִני   ...אֹוְת
 ְל ַמְבִטיַח  ֲאִני  אּוָלם  ֶּכֶסף,  עֹוֶלה  ֶׁשֹּלא  הּו  ַמּׁשֶ
ֶאְזּכֹר  ְלעֹוָלם.   אֹוְת ֶאְׁשַּכח  א  ֶׁשְּבִעְקבֹוָתיו 

אֹוְת ְלָכל ַהַחִּיים!"
"ְּבַבָּקָׁשה, ַּתִּניַח ְּתִפִּלין!" ִהְתַחֵּנן ַרִּבי יֹוֵסף ְּבֶטֶרם 
ִּבְתגּוָבה,  ְוַהָּזֵקן,  ֶּפה.  ִלְפצֹות  ִׂשיחֹו  ֶּבן  ִהְסִּפיק 
ַאַחת:  ִמִּמָּלה  יֹוֵתר  לֹוַמר  ָהָיה  ָיכֹול  ְוא  ֶהֱחִויר 
"ְּבֶרעְנְגט!" ָּתִביא ֶאת ַהְּתִפִּלין.  ְלֶרַגע ֶזה ִהְמִּתין 
ר' יֹוֵסף, ּוְבֶטֶרם ָהָיה ִסֵּפק ְּבַיד ַהָּזֵקן ְלִהְתָחֵרט, 

הּוא ָׁשַלף ִמִּתיקֹו ֶאת ַהְּתִפִּלין ְוִהִּגיָׁשן ַלָּזֵקן.
ֶׁשהּוא  ָאַמר  ַהָּלה   ַא ֶעְזָרה,  לֹו  ִהִּציַע  הּוא 
ִמְסַּתֵּדר ְוֵהֵחל ִמָּיד ַּבֲהָנַחת ַהְּתִפִּלין. ַאַחר ָקָרא 
ִּבְמִתינּות  ְלַבּדֹו,  ִיְׂשָרֵאל'  'ְׁשַמע  ָּפָרַׁשת  ֶאת 
ְּכָלל.  ְלֶעְזָרה  ֶׁשִּנְזַקק  ִמְּבִלי  רֹוֵעד,  ּוְבקֹול 
ּוִמְּזרֹועֹו,  ֵמרֹאׁשֹו  ַהְּתִפִּלין  ֶאת  ֵהִסיר  ִּסֵּים  ִמּׁשֶ
ב ִּבְתִׁשיׁשּות, ּתֹו ֶׁשָּפַרץ ְּבֶבִכי ֲחַסר  ּוִמָּיד ִהְתַיּׁשֵ

ַמֲעצֹוִרים ְּכֶׁשָּכל ּגּופֹו רֹוֵעד.
ִנְּגׁשּו  ַּבַּמֲחֶזה  ֶׁשִהְבִחינּו  ַהֶּצֶות  ֵמַאְנֵׁשי  ַּכָּמה 
ַלָּמקֹום ְּבֶבָהָלה ְוָׁשֲאלּו ֶאת ר' יֹוֵסף: "ָמה ָעִׂשיָת 
לֹו?", ֶאָּלא ֶׁשַהָּזֵקן ִהְרִגיָעם ְּבֶהֵּנף ָיד ְוָאַמר ְלר' 
יֹוֵסף ֲחִריִׁשית: "ֶיעְצט ֶקען ִאי ַאֶוועְק ֵגיין פּון 

ֶוועְלט!" - ָּכֵעת ֲאִני ָיכֹול ַלֲעזֹב ֶאת  ָהעֹוָלם...
ָהִאיׁש  ָׁשב  ְמנּוָחה  ֶׁשל  ַּדּקֹות  ַּכָּמה  ְלַאַחר 
ֶאת  יֹוֵסף  ר'  ִּביֵדי  ֶׁשהֹוִתיר  ִלְפֵני  א  ִלְמקֹומֹו, 
ָהָיה  ְּכָבר  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַּדּקֹות  ּוְפָרָטיו.  ְּכָתְבּתֹו 

ָׁשקּוַע ְּבֵׁשָנה ְרגּוָעה. ִנָּכר ָהָיה ֶׁשהּוַטב לֹו.
ֶאת  ְלַחֵּלץ  ִמֲהרּו  ְוַהּנֹוְסִעים  ִהְסַּתְּיָמה,  ַהִּטיָסה 
ֲהמּוַלת   ְּבתֹו ַהָּמטֹוס.  ִמן  ְוָלֶרֶדת  ַעְצמֹוֵתיֶהם 
ְלָׁשלֹום  ְלִהָּפֵרד  יֹוֵסף  ר'  ִהְסִּפיק  א  ַהְּיִריָדה 
ַמָּבט  אּוָלם  ִמֶּזה,  ֶזה  ְמֻרָחִקים  ָהיּו  ֵהם  ֵמַהָּזֵקן. 
ַמָּבט  ְלֶעְברֹו  ִׁשֵּגר  ַהָּזֵקן  ֵּביֵניֶהם.  ָעַבר  ַקל 
ֶׁשִּדְמָעה  יֹוֵסף  ְלר'  ָהָיה  ְוִנְדֶמה  ּתֹוָדה,  ֶׁשִהִּביַע 

ָׁשְכָנה ְּבֵעיָניו, ְוָכ ִנְפְרדּו ַּדְרֵכיֶהם.
ַּבְּתקּוָפה ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן ִנָּסה ר' יֹוֵסף ַּכָּמה ְּפָעִמים 
ִליצֹר ֶקֶׁשר ִעם ָהִאיׁש ְוַנֲעָנה ִמִּפי ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו 

ה ְלַדֵּבר. ִּכי הּוא ֵאינֹו ָחׁש ְּבטֹוב ּוִמְתַקּׁשֶ
ר ר' יֹוֵסף ִּכי  ְׁשלֹוָׁשה ֳחָדִׁשים ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְתַּבּׂשֵ

ָהִאיׁש ִנְפַטר ְלֵבית עֹוָלמֹו.
"ְּכַדאי ָהָיה ִלְנסַֹע ַעד ְקֵצה ָהעֹוָלם", ִהְפִטיר ָאִביו 
ֶׁשל ר' יֹוֵסף, ֶׁשהּוא ִמְּנִקֵּיי ַהַּדַעת ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים, 
ַהִּנְרָּגׁש,  יֹוֵסף  ר'  ֶׁשל  ִמִּפיו  ַהִּסּפּור  ֶאת  ַמע  ֶׁשּׁשָ
"ְּכֵדי ְלַזּכֹות ְיהּוִדי ֶאָחד ֶׁשֹּלא ַיֲעזֹב ֶאת ָהעֹוָלם 

ְלא ֲהָנַחת ְּתִפִּלין ַוֲאִמיַרת 'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל'".

 ְמאֹור ָּפִנים ּוְנִׂשיאּות ֵחן
ַהִּמְתַאֵּמץ  ִּכי  ד)  ג  (ִמְׁשֵלי  ֻהְבַטְחנּו   ַהֶּמֶל ְׁשמֹה  ִמִּפי 
טֹוב  ְוֵׂשֶכל  "ֵחן  ִלְמצֹא   ָּכ  ִמּתֹו זֹוֶכה  ַּבּתֹוָרה,  ִלְדּבֹק 
ְּבֵעיֵני ֱאקִים ְוָאָדם". ְּבִבְרַּכת "ָיֵאר ה' ָּפָניו ֵאֶלי ִויֻחֶּנָּך" 
ָאנּו ִמְתָּבְרִכים ִמִּפי ַהּכֲֹהִנים ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְׁשֵּתי ַמֲעלֹות ֵאּלּו: 
ְלֶהָאָרה ֵמֵאת ה' ְוַאף ִלְנִׂשיאּות ֵחן ְּבֵעיֵני ַהְּבִרּיֹות (ַרִׁש"י 

ַּבִּמְדָּבר ו כה ע"פ במ"ר יא ו). 

 ,ְּבָכ ָמה  ֶׁשל  ָּדָבר  ֵאיָנּה  ה'  ֵמֵאת  ָּפִנים  ֶהָאַרת  ְוָאְמָנם, 
ְוַהּזֹוֶכה ָלּה ְּבַוַּדאי נֹוֵׂשא ֵחן ְּבֵעיֵני ָּכל רֹוָאיו, ֶאָּלא ֶׁשֵּיׁש 
ִּבְנִׂשיאּות  ִמְּלַהְבִחין  ַּדְעָּתם  ְקָצָרה  ַּדְרָּגָתם  ֶׁשְּלִפי  ְּבִרּיֹות 
ֵחן זֹו. ְלִפיָכ ְלַאַחר ֶׁשְּמָבְרִכים ַהּכֲֹהִנים ֶאת ָהָעם ֶׁשִּיְזּכּו 
ֶׁשה' ָיִאיר ָלֶהם ָּפָניו, ַמְׁשִליִמים ֵהם ֶאת ִּבְרָכָתם ְּבִבְרַּכת 
"ִויֻחֶּנָּך" – ֶׁשַאף ַהְּפׁשּוִטים ֶׁשַּבְּבִרּיֹות ַיְבִחינּו ַּבֵחן ַהְּמֻיָחד 
ֶׁשָּזכּו לֹו ('ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים' ָנׂשֹא, ע"פ 'אֹור ַהַחִּיים' ְּבֵראִׁשית 

לט כא). 

ֶזה   – "'ָיֵאר'  זֹו:  ִלְבָרָכה  (ֵׁשם)  ֲחָכִמים  ָנְתנּו  נֹוָסף  ֵּפרּוׁש 
ְּכלֹוַמר:  ַּבּתֹוָרה".  ְוִלְּבָך   ֵעיֶני ֶׁשָּיִאיר  ּתֹוָרה,  ְמאֹור 
ֶׁשִּתְזֶּכה ְלָהִבין ֵהיֵטב ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ('ְספֹוְרנוֹ' 
ַעל  ֵּפְרׁשּו  "ִויֻחֶּנָּך"  ִּבְרַּכת  ֶאת  ַאף   ,ְלָכ  ְּכֶהְמֵׁש ָׁשם). 
ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים  ְּבִביָנה ּוְבַהְׂשֵּכל, ְּכִפי  ה'  ֶׁשְּיָחֵּננּו  ַהּתֹוָרה, 
ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה: "ַאָּתה חֹוֵנן ְלָאָדם ַּדַעת ּוְמַלֵּמד 

ֶלֱאנֹוׁש ִּביָנה".
 – "ִויֻחֶּנָּך"  ִּבְרַּכת  ֶאת  (ָׁשם)  ֲחָכִמים  ֵּפְרׁשּו  נֹוָסף  ְּבאֶֹפן 
ֶׁשָּיחֹן ה' ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל, ְיַקֵּבל ְּתִפָּלָתם ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון 

ִויַמֵּלא ָּכל ִמְׁשֲאלֹות ִלָּבם ְלטֹוָבה ('ִאְּבן ֶעְזָרא' ָׁשם). 

ַמְׁשָמעּוָתּה ֶׁשל ְנִׂשיאּות ָּפִנים
ֵרת ָׁשֲאלּו ֶאת  ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (כ ב) מּוָבא ֶׁשַּמְלֲאֵכי ַהּׁשָ
ְלִיְׂשָרֵאל,  ָּפִנים  נֹוֵׂשא  ַאָּתה  ֵּכיַצד  הּוא:   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
א ה' ָּפָניו ֵאֶלי", ַוֲהא ָעֶלי ֶנֱאָמר (ְּדָבִרים י  ַּכָּכתּוב: "ִיּׂשָ
א ָפִנים ְוא  יז): "ָהֵא-ל ַהָּגדֹל ַהִּגּבֹר ְוַהּנֹוָרא ֲאֶׁשר א ִיּׂשָ
א ָּפִנים ְלִיְׂשָרֵאל?  ִיַּקח ׁשַֹחד"? ְוֵהִׁשיב ָלֶהם: "ְוִכי א ֶאּׂשָ
ֶׁשָּכַתְבִּתי ָלֶהם (ָׁשם ח י): "ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה' 
ִאם  ַרק  הּוא  ַהּתֹוָרה  ִמן  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  [ֶׁשִחּיּוב  ֱאֶקיךָ" 
ָאַכל ְּכֵדי ְׂשִביָעה], ְוֵהם ְמַדְקְּדִקים ַעל ַעְצָמם [ּוְמָבְרִכים 
ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ַּגם ְּכֶׁשֵהם אֹוְכִלים] ַעד ַּכַּזִית ְוַעד ַּכֵּביָצה" 
[ְרֵאה ְּבָרכֹות מה א ֶׁשֶּנְחְלקּו ַּתָּנא ַקָּמא ְוַרִּבי ְיהּוָדה ַמהּו 
אֹו  'ַּכַּזִית'  ַהִאם  ִמְּדַרָּבָנן,  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת  ַהְּמַחֵּיב  ַהִׁשּעּור 
'ַּכֵּביָצה'. ּוְרֵאה ּתֹוְספֹות ָׁשם מט ב ד"ה ַרִּבי ֵמִאיר]. ֵּכיָון 
ַהִּדין,  ִמּשּׁוַרת  ִלְפִנים  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת  נֹוֲהִגים  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל 
ִעָּמם  נֹוֵהג  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַאף  ִמָּדה  ְּכֶנֶגד  ְּבִמָּדה 

ִלְפִנים ִמּשּׁוַרת ַהִּדין. 
א ה' ָּפָניו ֵאֶלי" ֵּפֵרׁש ַרִׁש"י (ַּבִּמְדָּבר ו כו,  ֶאת ִּבְרַּכת "ִיּׂשָ
ע"פ במ"ר יא ז): "ִיְכּבֹשׁ ַּכֲעסֹו", ְּכלֹוַמר: ַאף ִמי ֶׁשֵאינֹו ָראּוי 
'ָּפִנים  ִלְבָרָכה, ָיִסיר ֵמָעָליו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת אֹוָתן 
ֶׁשל ַזַעם' ֶׁשָהיּו ְראּויֹות ָלבֹוא ָעָליו. ְלִפי ֵּפרּוׁש ֶזה ֵּתַבת 
א  "ִיּׂשָ ט):  מ  (ְּבֵראִׁשית  ְּכמֹו  'ֲהָסָרה',  ִמְּלׁשֹון  ִהיא  א"  "ִיּׂשָ

."ֵמָעֶלי ַפְרעֹה ֶאת רֹאְׁש
א" הּוא  ְלֻעַּמת זֹאת ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי (ָׁשם) ְמָפֵרׁש ֶׁשְּלׁשֹון "ִיּׂשָ
ֶׁשל  ַמְׁשָמעּוָתּה  ִהיא   ְוָכ ְוַהָּבָטה.  ַהָּפִנים  ַהָּטַית  ִמְּלׁשֹון 
ְּבָרָכה זֹו ְלֵפרּוׁשֹו: "ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשִּתְפֶנה ִיְהיּו ָּפָניו ְנׂשּואֹות 
ְל, ָלׂשּום ְל ָׁשלֹום ְוִתָּנֵצל ִמָּכל ֶּפַגע ּוִמָּכל ִמְקֶרה. ְוֶזה 

ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ִויֵתָרה". 

לֹום – ַמְפֵּתַח ַהְּבָרכֹות ַהּׁשָ
ַמֶּסֶכת  ִמְׁשָנה,  ִסְדֵרי  ה  ְּבִׁשּׁשָ ָהַאֲחרֹוָנה  ַהַּמֶּסֶכת  ֶאת 
ַרִּבי  "ָאַמר  ַהִּמְׁשָנה:  ְּבִדְבֵרי  ְלַסֵּים  ֲחָכִמים  ָּבֲחרּו  ֳעָקִצין, 
ְּכִלי  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָמָצא  א  ֲחַלְפָּתא:  ֶּבן  ִׁשְמעֹון 
לֹום, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְּתִהִּלים כט  ַמֲחִזיק ְּבָרָכה ְלִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא ַהּׁשָ
לֹום'". ַאף ֶאת  יא): 'ה' עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ה' ְיָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבּׁשָ
לֹום:  ַהְּתִפָּלה ְוֶאת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ָאנּו ְמַסְּיִמים ְּבַבָּקַׁשת ַהּׁשָ
"עֶֹׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל 
ְּבִבְרַּכת:  ִמְסַּתֶּיֶמת  ַהּכֲֹהִנים  ִּבְרַּכת  ַאף   ְוָכ ִיְׂשָרֵאל". 
ָׁשלֹום  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּיִׂשים   – ָׁשלֹום"   ְל "ְוָיֵׂשם 
ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ָמקֹום ּוְבָכל ַמָּצב, ּוְכִפי ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחָכִמים 
(במ"ר ָׁשם): "ָׁשלֹום ִּבְכִניָסְת, ָׁשלֹום ִּביִציָאְת, ָׁשלֹום ִעם 

ָּכל ָאָדם". 

ם ַהְּמפָֹרׁש  ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים ַּבּׁשֵ
ְלדֹר  ִזְכִרי  ְוֶזה  ְלעָֹלם  ִמי  ּׁשְ "ֶזה  טו):  ג  (ֵׁשמֹות  ֵמַהָּפסּוק 
ּדֹר", ָלְמדּו ֲחָכִמים (ְּפָסִחים נ א) ֶׁשָאסּור ְלַהְזִּכיר ַּבֶּפה ֶאת 
ֶאָּלא  ֲהָוָי"ה,  ְּבאֹוִתּיֹות  ַּבּתֹוָרה  ִנְכָּתב  ֶׁשהּוא  ְּכִפי  ה'  ֵׁשם 

ְּבִכּנּוי 'ֲא-ָדַני'. 
ַּבָּפסּוק ַהְּמַסֵּים ֶאת ָּפָרַׁשת 'ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים' – "ְוָׂשמּו ֶאת 
ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל", מֹוָרה ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשַהּכֲֹהִנים 
ם ַהְּמפָֹרׁש.  נֹוְׂשִאים ֶאת ַּכֵּפיֶהם ֲעֵליֶהם ְלַהְזִּכיר ֶאת ַהּׁשֵ
ַרק  נֹוֶהֶגת  זֹו  ֶׁשחֹוָבה  ַהָּפסּוק  ִמן  ָלְמדּו  ֲחָכִמים  ְואּוָלם 
ַהּכֲֹהִנים  ֵאין  ַלִּמְקָּדׁש  ִמחּוץ  ְוִאּלּו  ַהִּמְקָּדׁש,  ְּבֵבית 

ם ַהְּמפָֹרׁש (סֹוָטה לח א).  ְמָבְרִכים ַּבּׁשֵ
ִמְּלַהְזִּכיר  ַהּכֲֹהִנים  ִנְמְנעּו  ַהַּצִּדיק,  ִׁשְמעֹון  ְּפִטיַרת  ֵמֵעת 
זֹאת  ַהִּמְקָּדׁש.  ְּבֵבית  ַאף  ַהְּמפָֹרׁש  ם  ַהּׁשֵ ֶאת  ְּבִבְרָכָתם 
ם ַהְּמפָֹרׁש ְּבִבְרַּכת ּכֲֹהִנים ֻמְתֶנה  ְלִפי ֶׁשֶהֵּתר ַהְזָּכַרת ַהּׁשֵ
ְּבִגּלּוי ְׁשִכיָנה, ּוֵמָאז ְּפִטיַרת ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק א ָזכּו ְלִגּלּוי 
א  לח  סֹוָטה  ּתֹוְספֹות  ב;  לט  (יֹוָמא  ַהִּמְקָּדׁש  ְּבֵבית  ְׁשִכיָנה 

ד"ה ֲהֵרי). 

ַהְּבָרָכה – ִּביֵדי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
ֲאָבְרֵכם",  "ַוֲאִני  ַּבִּמִּלים:  ִמְסַּתֶּיֶמת  ּכֲֹהִנים  ִּבְרַּכת  ָּפָרַׁשת 
ָּלֶהם ְלָבֵר. ֶׁשֵּכן  ּוִמָּכ ָאנּו ְלֵמִדים ֶׁשֵאין ַלּכֲֹהִנים ּכֹחַ ִמּׁשֶ
ַרק ְּבַיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַהְבִטיַח ָלָאָדם ְּבָרָכה. ֶאָּלא 
ְלַהֲעָבַרת  'ִצּנֹור'  ְּכֵעין  ַהּכֲֹהִנים  ְמַׁשְּמִׁשים  ֶׁשְּבִבְרָכָתם 
ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי  ִיְׂשָרֵאל.  ְלַעּמֹו   ִיְתָּבַר ִמֶּמּנּו  ה',  ִּבְרַּכת 
ָהַרְמָּב"ם (ְּתִפָּלה טו ז): "ְוַאל ִּתְתַמּה ְותֹאַמר: ּוָמה ּתֹוִעיל 
ַּבּכֲֹהִנים,  ָּתלּוי  ַהְּבָרָכה  ִקּבּול  ֶׁשֵאין  ֶזה?  ֶהְדיֹוט  ִּבְרַּכת 
'ְוָׂשמּו  כז):  ו  (ַּבִּמְדָּבר  ֶׁשֶּנֱאָמר:  הּוא   ָּברּו ְּבַהָּקדֹושׁ  ֶאָּלא 
עֹוִׂשים  ַהּכֲֹהִנים  ֲאָבְרֵכם',  ַוֲאִני  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַעל  ְׁשִמי  ֶאת 
 ְמָבֵר ְּבַרֲחָמיו  הּוא   ָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש  ָּבּה  ֶׁשִּנְצַטּוּו  ִמְצָוָתן 

ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּכֶחְפצֹו".
ְּבִׁשיר  ַהָּכתּוב  ֶאת  ב)  ב  (שהש"ר  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו   ְוָכ
יִרים (ב ט-י): "ִהֵּנה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנוּ ַמְׁשִּגיַח ִמן  ַהּׁשִ
ַהַחֹּלנֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִּכים; ָעָנה דֹוִדי...": "'ַאַחר ָּכְתֵלנוּ' 
ִמן  'ַמְׁשִּגיַח  ִמְדָרׁשֹות,  ּוָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי  ָּכְתֵלי  ַאַחר   –
ַהַחֹּלנֹות' – ִמֵּבין ִּכְתֵפיֶהם ֶׁשל ּכֲֹהִנים, 'ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִּכים' 
– ִמֵּבין ֶאְצְּבעֹוֵתיֶהם ֶׁשל ּכֲֹהִנים, 'ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי'; ָמה 

"'...ה' ְוִיְׁשְמֶר ָאַמר ִלי? 'ְיָבֶרְכ

'ִּכי א ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח'

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
יּדח מ א

סִספּפּורר ם
ת ּכֲֹהִנים (ב)  ְ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
ס למּוד ּפְ

נִִניניי פפּפְ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים  מִמככ ִמכ ִמְכּתְ ם 
ְלַמֲעֶרֶכת ַהִּבָּטאֹון ָהעֹוָלִמי ְלִחּזּוק ֲעִנַּית ָאֵמן 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים',

ָׁשלֹום ַרב,
ִלְקַראת ִסּיּוָמּה ֶׁשל ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת (קנב א) ּדֹוֶרֶׁשת ַהְּגָמָרא ֶאת ַהָּפסּוק (קֶֹהֶלת יב ה): "ִּכי הֵֹל ָהָאָדם ֶאל ֵּבית 
עֹוָלמֹו ְוָסְבבּו ַבּשּׁוק ַהּסֹוְפִדים" – "ֶׁשָּכל ַצִּדיק ְוַצִּדיק נֹוְתִנים לֹו ָמדֹור ְלִפי ְּכבֹודֹו", ֶׁשֲהֵרי ָּכתּוב "עֹוָלמֹו" – 

ְלָכל ֶאָחד עֹוָלם ַהֻּמְתָאם לֹו. 
ּכֹחוֹ,  ְּבָכל  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  "ָּכל  (ָׁשם):  ָלִקיׁש  ֵריׁש  אֹוֵמר   ְלִפיָכ ִּכי  ְמָפֵרׁש  ב)  קיט  (ְלֵעיל  ֶׁשַהַּמַהְרשָׁ"א  ְלַצֵּין  ֵיׁש 
ַּדְרָּגתֹו  ְלִפי  לֹו  ַהֻּמְתָאם  ָמדֹור  נֹוְתִנים  ַצִּדיק  ֶׁשְּלָכל  ְּבעֹוד  ִּכי  ַרִּבים.  ִּבְלׁשֹון   – ֵעֶדן"  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  לֹו  ּפֹוְתִחין 
ָהרּוָחִנית, ַלַּמְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ִנְפָּתִחים ַׁשֲעֵרי ָּכל ַהְמּדֹוִרים, ֲאִפּלוּ ָּכֵאּלּו ֶׁשְּמיָֹעִדים ְלֵאּלּו ֶׁשִהִּגיעּו ְלַדְרָּגה 
רּוָחִנית ְּגבֹוָהה יֹוֵתר ִמֶּמּנּו. ְיסֹוד ֶזה ַאף ִנְרָמז ַּבָּפסּוק, ֶׁשֵּכן ָראֵׁשי ֵּתבֹות ֶׁשל ַהִּמִּלים: "ֹהֵל ָהָאָדם ֶאל ֵּבית 

עֹוָלמֹו ְוָסְבבּו ַבּשּׁוק" ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'. 
ְּבַהְדַרת ָּכבֹוד, 

ש.מ. - עיה"ק ְצַפת ת"ו.

זֹאת  ֶׁשּיֹאְמרּו   – ֵלאמֹר  ָּבָניו  ְוֶאל  ַאֲהרֹן  ֶאל  ַּדֵּבר  ּוְלִיְׂשָרֵאל.  ּוָבָניו  ְלַאֲהרֹן   – ֵּלאמֹר  מֶׁשה  ֶאל  ה'  ַוְיַדֵּבר 
ה'   ְיָבֶרְכ ָלֶהם:  ָאמֹור  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ְתָבֲרכּו  ּכֹה  כג).  ו  ַּבִּמְדָּבר  ַהַחִּיים'  ('אֹור  ַהּדֹורֹות  ְּבָכל  ַלּכֲֹהִנים 
ְּבִרּבּוי ְנָכִסים, ְוִיְׁשְמֶר – ֶׁשִּיְתַקְּימוּ ַהְּנָכִסים ְּבָיֶדי. ָיֵאר ה' ָּפָניו ֵאֶלי – ֶׁשִּתְזֶּכה ְלֶהָאַרת ָּפִנים ֵמֵאת ה', 
א ה' ָּפָניו ֵאֶלי – ִיְכּבֹשׁ ַּכֲעסֹו ִמְּמ ַאף ִאם ֵאיְנ ָראּוי ִלְבָרָכה, ְוָיֵׂשם  א ֵחן ְּבֵעיֵני ַהְּבִרּיֹות. ִיּׂשָ ִויֻחֶּנָּך – ְוִתּׂשָ

ְל ָׁשלֹום – ְּבָכל ָמקֹום ּוְבָכל ַמָּצב.
ם ַהְּמפָֹרׁש [ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש] ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם – ַאף ֲאִני  ְוָׂשמּו ַהּכֲֹהִנים ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָבְרֵכם ַּבּׁשֵ

ַאְסִּכים ְלִבְרָכָתם ָוֲאָבֵר ֶאת ִיְׂשָרֵאל.


