
ת ֶלְך ְלָך ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַמְפֵּתַח ַהָּבִנים ָנעּוץ ְּבַׁשַער ַהְּתִפָּלה
ּוְספֹר  ַמְיָמה  ַהּׁשָ ָנא  ַהֶּבט  ַוּיֹאֶמר  ַהחּוָצה  אֹתֹו  "ַוּיֹוֵצא 
 "ַהּכֹוָכִבים ִאם ּתּוַכל ִלְסּפֹר אָֹתם ַוּיֹאֶמר לֹו ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶע

(טו ה)

"ֵצא ֵמִאְצַטְגִנינּות ֶׁשְּל, ֶׁשָרִאיָת ַּבַּמָּזלֹות ֶׁשֵאיְנ ָעִתיד 
ְלַהֲעִמיד ֵּבן" (ַרִׁש"י, ע"פ ב"ר מד יב).

ֵּפֵרׁש ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי יֹוֵסף ִג'יַקִטיְלָיה: 
ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַאְבָרָהם: ַאף ִּכי ְלִפי ַהַּמָּזלֹות 
ָאֵכן,   ;"ַזְרֶע ִיְהֶיה  "ּכֹה  ְלהֹוִליד,  ָיכֹול   ֵאיֵנ ְוַהּכֹוָכִבים 
ְּבכֹחַ  זּוָלִתי  ָּבִנים  ְלהֹוִליד  ָיכֹול   ֵאיְנ ַהֶּטַבע  ּכֹחַ  ְלִפי 
ָיִפיק  ּוָבּה  ַהְּתִפָּלה,  ַׁשַער  ֶׁשִהיא  'ּכֹ"ה',  ַהִּנְקָרא  ַהִּמָּדה 
ָּכל ׁשֹוֵאל ְׁשֵאָלתֹו ְלַׁשּנֹות ּכֹחַ ַהַּמָּזלֹות. ְוִהיא ַהַּמְהֶּפֶכת 
ִמַּדת ַהִּדין ְלַרֲחִמים ּוְמִביָאה ַּתַחת ָמֶות ַחִּיים, ַּתַחת חִֹלי 
ַהּכֲֹהִנים  ִּבְרַּכת  סֹוד  ַאף  ֶזַרע".  ֲעָקרּות  ַּתַחת  ְרפּוָאה, 
ָטמּון ְּבִמַּדת 'ּכֹה', ַּכָּכתּוב (ַּבִּמְדָּבר ו כג): "ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן 

ְוֶאל ָּבָניו ֵלאמֹר ּכֹה ְתָבְרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל". 
'ַׁשֲעֵרי אֹוָרה' ַׁשַער א

'ֲאדֹון ָּכל ַהַּמֲעִׂשים'
"ַוּיֹאַמר ה' אֱלֹקִים ַּבָּמה ֵאַדע ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה" (טו ח)

ֶׁשָּבָרא  "ִמּיֹום  ב):  ז  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו  ֶזה  ָּפסּוק  ַעל 
ֶׁשְּקָראֹו  ָאָדם  ָהָיה  א  ָהעֹוָלם  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ּוְקָראֹו  ַאְבָרָהם  ֶׁשָּבא  ַעד  ָאדֹון,  הּוא   ָּברּו ְלַהָּקדֹושׁ 

ָאדֹון".
ֵּבֵאר ַה'ּנֹוָדע ִּביהּוָדה': 

ֻמְטֵעית  ְּבַמְחָׁשָבה  ָהֲאָנִׁשים  ָחיּו  ָהִראׁשֹוִנים  ַּבּדֹורֹות 
ֶׁשֵאין ֶזה ִמְּכבֹודֹו ֶׁשל ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְלַהְנִהיג ֶאת עֹוָלמֹו 
ָהעֹוָלמֹות  ֶאת  ַרק  ִּכי  ָסְברּו   ְלִפיָכ ְּבַעְצמֹו,  ֵפל  ַהּׁשָ
ָהֶעְליֹוִנים הּוא ַמְנִהיג ְּבַעְצמֹו, ְוִאּלּו ֶאת ַהְנָהַגת ָהעֹוָלם 
ַמִים ְוַהַּמָּזלֹות  ֵפל ָמַסר ִלְמָׁשְרָתיו – ֻּדְגַמת ַּגְרֵמי ַהּׁשָ ַהּׁשָ
(ְרֵאה 'ְּדָרׁשֹות ָהָר"ן' ַהְּדרּוׁש ַהְּתִׁשיִעי). ַאְבָרָהם ָהָיה ָהִראׁשֹון 
ֶׁשָּפַעל ְּכֵדי ַלֲעקֹר ַמֲחָׁשָבה זֹו ִמִּלָּבם. הּוא ָקָרא ַלָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא 'ֲאדֹון ָהעֹוָלם', ּוְבָכ ִלֵּמד ֶאת ְּבֵני ּדֹורֹו ֶׁשַאף 
ֶאת ָהעֹוָלם ַהֶּזה ַמְנִהיג ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַבּדֹו ּוַמְׁשִּגיַח 

ָעָליו ְּבַעְצמֹו ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה. 
ְּכֵדי ֶׁשְּיסֹוד ֱאמּוָנה ֶזה ֶׁשָּיַרְׁשנּו ֵמַאְבָרָהם ָאִבינּו ֻיְׁשַרׁש 
ֶאת  ְנָׁשָמה'  'ֱאקַי  ְּבִבְרַּכת  ֲחָכִמים  ָקְבעּו  ְּבִלֵּבנּו,  ַאף 
ַבח: "ִרּבֹון ['ֲאדֹון' ַּבֲאָרִמית, אּוְנְקלֹוס ְּבֵראִׁשית  ַהּׁשֶ

 ֶׁשְּבָכ ְּכֵדי  ַהְּנָׁשמֹות",  ָּכל  ֲאדֹון  ַהַּמֲעִׂשים,  ָּכל  ב]  יח 
ַנְפִנים ֶאת ֲאֶׁשר ִלֵּמד ַאְבָרָהם ִלְבֵני ּדֹורֹו ֶׁשְּבאֹוָתּה ִמָּדה 
ֶׁשהּוא ִיְתָּבַר 'ָאדֹון' ְּבעֹוַלם ַהְּנָׁשמֹות, ָּכ הּוא "ִרּבֹון ָּכל 

ַהַּמֲעִׂשים" ַהַּנֲעִׂשים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. 
ְצַל"ח ְּבָרכֹות ז ב 

'ִיְׁשַמע ֵא-ל' – ְלא ָּכל ָסֵפק
ְׁשמֹו  ְוָקָראת  ֵּבן  ְויַֹלְדְּת  ָהָרה   ִהָּנ ה'   ַמְלַא ָלּה  "ַוּיֹאֶמר 

ִיְׁשָמֵעאל ִּכי ָׁשַמע ה' ֶאל ָעְנֵיְך" (טז יא)
ֶאת ֵּתבֹות: "ָׁשַמע ה' ֶאל ָעְנֵיְך" ִּתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס: "ַקִּביל 
ה' ְצלֹוִתיךְ". ְוֵיׁש ְלָהִבין: ִאם ָהָגר ָקְרָאה ְלִיְׁשָמֵעאל ַעל 
ְלקֹוְראֹו:  ָעֶליָה  ָהָיה  ִהְתַקְּבָלה,  ֶׁשְּתִפָּלָתּה  ֶהָעָבר,  ֵׁשם 
ֵיׁש  עֹוד  ָעִתיד?  ְלׁשֹון   – 'ִיְׁשָמֵעאל'  ְוא:  'ָשַמע-ֵאל', 

ְלָבֵרר: ֵהיָכן ָמִצינּו ֶׁשָהָגר ִהְתַּפְּלָלה? 
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַאְבָרָהם מֹוְנסֹוְנֶיגוֹ:

ֶׁשֹּלא  ְלִפי  ַּבָּפסּוק  ִהְתָּפְרָׁשה  א  ָהָגר  ֶׁשל  ְּתִפָּלָתּה 
ֶׁשְּתִפָּלָתּה  ֵּכיָון  ְּבִלָּבּה.  ִאם  ִּכי  ְּבִפיָה,  אֹוָתּה  ָנְׂשָאה 

ִהְתַקְּבָלה ָאַמר ָלּה ַהַּמְלָא: ְיכֹוָלה ַאְּת ִלְקרֹא ֶאת ֵׁשם 
 ִלְתִפָּלֵת ה'  ֶׁשִּיְׁשַמע   ְל ֻמְבָטח  ֶׁשֵּכן  'ִיְׁשָמֵעאל',   ְּבֵנ
ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ֶׁשֲהא ְּדָבִרים ַקל ָוחֶֹמר: ִאם ִהְקִׁשיב 
ַלְּתִפָּלה ֶׁשָּנָׂשאת ְּבִלֵּבְך, ְּבַוַּדאי ַיֲאִזין ָל ְּכֶׁשְּתַבְּטִאי ֶאת 

.ַהְּתִפָּלה ְּבִפי
'ִׁשּיּוֵרי ִמְצָוה' 

ְּתִפַּלת ּגֹוי ִנְׁשַמַעת ִמּתֹו ָצָרה
ְׁשמֹו  ְוָקָראת  ֵּבן  ְויַֹלְדְּת  ָהָרה   ִהָּנ ה'   ַמְלַא ָלּה  "ַוּיֹאֶמר 

ִיְׁשָמֵעאל ִּכי ָׁשַמע ה' ֶאל ָעְנֵיְך" (טז יא)

ה'  ָרָאה  "ִּכי  ְוא  ָעְנֵיְך"  ֶאל  ה'  ָׁשַמע  "ִּכי  ֶנֱאָמר:  ַמּדּוַע 
ֶאת ָעְנֵיְך"? 

ְמָפֵרׁש ַהָּנִצי"ב ִמּוֹולֹוזִ'ין: 

הּוא  ַּכֲאֶׁשר  ַּגם  ְוַנֲעֵנית,  ִנְׁשַמַעת  ְיהּוִדי  ֶׁשל  ְּתִפָּלתֹו 
ִמְתַּפֵּלל ַּבֲעבּור ֲחֵברֹו, ְּבעֹוד הּוא ַעְצמֹו ֵאינֹו ָנתּון ְּבַצַער. 
ַא ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ּגֹוי ֵאיָנּה ַנֲעֵנית ֶאָּלא ִאם הּוא ִמְתַּפֵּלל 
ה'   ַמְלָא ֶׁשָאַמר  ַהִּסָּבה  זֹוִהי  ָהִאיִׁשית.  ָצָרתֹו  ֲעבּור 
ֶׁשָרָאה  ִמּשּׁום  ַרק   ,ְּתִפָּלֵת ֶאל   – ה'"  ָׁשַמע  "ִּכי  ְלָהָגר: 

"ֶאל ָעְנֵיְך". 
'ַהֲעֵמק ָּדָבר' 

ִכיָנה ִּבְזכּות ְּבִרית ַהִּמיָלה ְרִאַּית ְּפֵני ַהּׁשְ
"ְוֶאְּתָנה ְבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנ ְוַאְרֶּבה אֹוְת ִּבְמאֹד ְמאֹד" (יז 

ב)

ְלַאְבָרָהם  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ר  ִּבּׂשֵ ָּכאן  ִּכי  ַרִׁש"י  ֵּפֵרׁש 
ִיְׂשָרֵאל.  ֶאֶרץ  ֶאת  ָלֶרֶׁשת  ִיְזֶּכה  ַהִּמיָלה  ִמְצַות  ֶׁשִּבְזכּות 
שָכר ּדֹב ְקֶנְפֶּלר, ַרב ֵּבית ַהְּכֶנֶסת  ַעל ִּפי זֹאת ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִיּׂשָ
אֹוְמִרים  ָאנּו  ֶׁשאֹותֹו  'ָהַרֲחָמן'  ֻנַּסח  ֶאת  ְּבלֹוְנדֹון,  'ִסיַני' 
ִּבְסֻעַּדת ְּבִרית ַהִּמיָלה: "ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵר ָהַר ַהִּנּמֹול 
ְּפָעִמים  ָׁשלֹוׁש  ִכיָנה  ַהּׁשְ ְּפֵני  ִלְראֹות  ְוִיְזֶּכה  ִלְׁשמֹוָנה... 
ָהָאֶרץ,  ֶאת  ָלֶרֶׁשת  ִיְׂשָרֵאל  ָזכּו  ַהִּמיָלה  ִּבְזכּות  ְּבָׁשָנה"; 
 ְׁשַעת ַהְּבִרית ִהיא ַהְּזַמן ְלַבֵּקׁש ֶׁשָאֵכן ִיְזֶּכה ָהַר ּוְלִפיָכ
ַהִּנּמֹול ְלֵחֶלק ָּבָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה, ּוִמּתֹו ָּכ ִיְזֶּכה ִלְראֹות 
ַּבְּגָמָרא  [ַּכְּמבָֹאר  ְּבָׁשָנה  ְּפָעִמים  ָׁשלֹוׁש  ִכיָנה  ַהּׁשְ ְּפֵני 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ַקְרַקע  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ֶׁשַרק  ב)  ח  (ְּפָסִחים 

ְמֻחָּיב ַלֲעלֹות ָלֶרֶגל]. 
'ַנֲהַמת ּדֹב' 

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

ס

ני ּפְ ם
ַאְבָרָהם ִהְׁשִריׁש ָאֵמן ְלדֹורֹות

ּוְספֹר  ַמְיָמה  ַהּׁשָ ָנא  ַהֶּבט  ַוּיֹאֶמר  ַהחּוָצה  אֹתֹו  "ַוּיֹוֵצא 
ִיְהֶיה  ּכֹה  לֹו  ַוּיֹאֶמר  אָֹתם  ִלְסּפֹר  ּתּוַכל  ִאם  ַהּכֹוָכִבים 

ַזְרֶע; ְוֶהֱאִמן ַּבה' ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה" (טו ה-ו)

ְלַאְבָרָהם  ֶנְחְׁשָבה  זֹו  ֱאמּוָנה  ַּדְוָקא  ַמּדּוַע  ְלָהִבין:  ֵיׁש 
א  ֶׁשַאְבָרָהם  ַלֲחׁשֹב  ַצד  ָהָיה  ְוִכי  ּוִבְכָלל,  ִלְצָדָקה? 

ַיֲאִמין ַלַהְבָטָחה ֶׁשָּיְצָאה ִמִּפי ה'? 

ֶׁשל  ַרָּבּה  הי"ד  ְקַרִיְזִוויְרט  יֹוֵסף  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ֵּבֵאר 
וֹואּוִניְטׁש: 

ַהְבָטָחה,  ְּבֶגֶדר  ֶנֱאָמר  א   "ַזְרֶע ִיְהֶיה  "ּכֹה  ה':  ְּדַבר 
זֹו,  ְּבָרָכה  ַעל  ָאֵמן  ָעָנה  ַאְבָרָהם  ְּבָרָכה.  ְּבֶגֶדר  ִאם  ִּכי 
ְלדֹורֹות  ָקַבע   ְּבָכ ֶׁשֵּכן  ִלְצָדָקה,  ַהָּדָבר  לֹו  ְוֶנְחַׁשב 
ְּבֶקֶרב ָּבָניו ַאֲחָריו ֶאת ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ַהְּבָרכֹות. 
ְּכִפי ֶׁשִּנְרָמז ִּבְלׁשֹון 'ְוֶהֱאִמין' [ְלׁשֹון 'ִהְפִעיל'], ְּכלֹוַמר, 
ֶׁשָּגַרם ְלָכל ַהָּבִאים ַאֲחָריו ֶׁשַּיְקִּפידּו ַאף ֵהם ַעל ֲעִנַּית 
ָאֵמן. ֶאת ַהְׁשָרַׁשת ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן ְלדֹורֹות, ֶהֱחִׁשיב 

לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִלְצָדָקה. 
'ֵּבית ַאְבָרָהם' 

ת ֶלְך ְלָך ָרׁשַ 354ּפָ תשפ"א

ְיהוִּדים ְיָקִרים!
ּבֶֹקר  י  ִמּדֵ ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ ַמת  ּכָ ַהׁשְ ַעל  ָדה  ַהְקּפָ

ַח  ְפּתֵ ַהּמַ ִהיא  ַחְברּוָתא,  ּבְ ַחר  ַ ַהּשׁ ְרכֹות  ּבִ ַלֲאִמיַרת 

ַנת ֲחָכִמים – ַלֲענֹות  ּקָ ם ֶאת ּתַ ְזּכּו ְלַקּיֵ ֶאְמָצעּותֹו ּתִ ּבְ ׁשֶ

רּוָרה' ו יג). ִהְצָטְרפּו  ָנה ּבְ ָכל יֹום (ְרֵאה 'ִמׁשְ צ' ֲאֵמִנים ּבְ

כּו ְלָהִאיר ֶאת אֹור  ּזָ ֵני ֱאמּוִנים' ׁשֶ ם ְלִרְבבֹות 'ּבְ ם ַאּתֶ ּגַ

ם!  ִלּבָ ָהֱאמּוָנה ּבְ

ים קמ יד) ִהּלִ ֶמָך' (ּתְ יִקים יֹודּו ִלׁשְ 'ַאְך ַצּדִ
א)  קלב  זוה"ח  ּקּוֵני  (ּתִ דֹוׁש  ַהּקָ ִמּלֹוְדז':  ַהּזַֹהר  ְפרּוָמן  ַע  ְיהֹוׁשֻ ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ַרׁש  ּדָ
ָהָאָדם  ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ַעת ַהּדְ ה 'ְצָדָקה' רֹוֶמֶזת ְלִמְכַסת ַאְרּבַ ּלָ י ַהּמִ ּדֹוֵרׁש ּכִ

י ּתֹוָרה. ׁשֵ ָרכֹות, ה' ֻחּמְ ֹות, ק' ּבְ ָכל יֹום: צ' ֲאֵמִנים, ד' ְקֻדּשׁ ֶהם ּבְ ב ּבָ ְמֻחּיָ
יד  ה'" – ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִהְקּפִ ֵתנּו: "ְוֶהֱאִמן ּבַ ָפָרׁשָ ְלָכְך ָרְמָזה ַהּתֹוָרה ּבְ
ַהִחּיּוִבים  ֶאת  ִלים  ִהׁשְ ּוְבָכְך   – ְצָדָקה"  ּלֹו  ֶבָה  ְחׁשְ ֲאֵמִנים, "ַוּיַ צ'  ַעל 

ה 'ְצָדָקה'.  ּלָ ּמִ ְרְמזּו ּבַ ּנִ ׁשֶ
מֹות  ַע' פר' ׁשְ                    'ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ְיהֹוׁשֻ
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ִמְלֶחֶמת  ֶׁשְּלַאַחר  ִּבירּוָׁשַלִים  ְּכַנַער  ָּגַדל  ִּפיְנָחס 
אּוְנָגִרין  ָּבֵּתי  ְׁשכּוַנת  ֶׁשל  ָּבֶּתיָה  ֵּבין  ִנָּיה,  ַהּׁשְ ָהעֹוָלם 
ִמְתַּבְּגִרים,  ְלהֹוִרים  ָיִחיד  ֵּבן  ָהָיה  הּוא  ָהַעִּתיָקה. 

ִריֵדי ַיֲהדּות הּוְנָגְרָיה ַהְּמפֶֹאֶרת. ַאְנֵׁשי ַמֲעָלה, ִמּׂשְ
הֹוָריו ַהְּמסּוִרים ָעׂשּו ֶאת ָּכל ַהַּמֲאַמִּצים ְּכֵדי ְלַגֵּדל 
ֶאת ְּבָנם ְיִחיָדם ְלתֹוָרה ּוְלִיְרַאת ָׁשַמִים. ָאִביו ֶׁשָהָיה 
ִעּמֹו,  ְמֻׁשָּתף  ְּבִלּמּוד  ָׁשעֹות  ִהְׁשִקיַע  ָחָכם  ַּתְלִמיד 
ַּכַּמִים  ְּדָמעֹות  ַּבֲעבּורֹו  ָׁשְפָכה  ַהַּצֶּדֶקת  ִאּמוֹ  ְּבעֹוד 
ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב  ּוִבְפָרט  ְמצֹא,  ֵעת  ְּבָכל  ִּבְתִפּלֹוֶתיהָ 

ִּבְׁשַעת ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות.
ְלֵבית  ְּבַדְרּכֹו  ַּכֲאֶׁשר  ְלָיִמים  ָצִעיר  ָהָיה  ִּפיְנָחס 
ַאַחר  ֶׁשִּנְסֲחפּו  ֲחֵבָריו  ְלֵעֶבר  ֵעיָניו  ָּפְזלּו  ַהִּמְדָרׁש, 
ְוָסֲחָפה  ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ֶׁשָּנְׁשָבה  ַהֲחלּוִצּיּות  רּוַח 
ַהַּנַער   ,ָּכ ַּפַחת.  ִּפי  ְלֵעֶבר  ְוטֹוִבים  ַרִּבים  ַאֲחֶריָה 
 ִנְמַׁש ְלָפָניו,  ָּפרּוׂש  ָהָיה  ַהּתֹוָרִני  ֶׁשֲעִתידֹו  ַהֻּמְכָׁשר 
ְוָיִמים  ֵלילֹות  ִּבָּלה  הּוא  ַהּפֹוֲחִזים.  ֲחֵבָריו  ַאַחר 
ְּכֻׁשָּתף ִּבְפֻעּלֹות נֹוֲעזֹות ָּבִאְרּגּוִנים ַהּנֹוָדִעים ֶׁשָּלֲחמּו 

ָּבֲעָרִבים ּוְבֻׁשְּתֵפיֶהם ַהְּבִריִטים.
ּנּוי ָהעֹוֵבר ַעל ְּבָנם ַמְחַמד  הֹוָריו ִהְבִחינּו ְּבִאחּור ַּבּׁשִ
 ְלֶדֶר ַלֲהִׁשיבֹו  ְּכֵדי  ַהּכֹל  ַלֲעׂשֹות  ִנּסּו  ֵהם  ֵעיֵניֶהם. 
ַהָּיָׁשר, אּוָלם ָהָיה ֶזה ְמֻאָחר ִמַּדי. ִּפיְנָחס ְּכָבר ָעַבר 
ַעד  ַהָּיִמים  ָאְרכּו  ְוא  ַהֲחָדָׁשה,  ְּבַדְרּכֹו   ֶּדֶר ִּכְבַרת 
ַהְּמַטְלֶטֶלת  ַההֹוָדָעה  ְּכֶׁשְּבִפיו  הֹוָריו  ְלֵבית  ֶׁשִהִּגיַע 
ֶהֱחִליט  הּוא  ִלְׁשמַֹע;  ָהיּו  ֶׁשְּיכֹוִלים  ְּביֹוֵתר  ְוַהָּקָׁשה 

רֹון.  ַלֲעזֹב ֶאת ַהַּבִית ְוַלֲעבֹר ְלַאַחד ִמִּקּבּוֵצי ַהּׁשָ
ַההֹוִרים ַהֲהמּוִמים ִנּסּו ְלַדֵּבר ַעל ִלּבֹו. ֵהם ִהְתַחְּננּו 
ֵאָליו ִּבְדָמעֹות ְלַבל ַיְכִזיב ֶאת ִּתְקוֹוֵתיֶהם ְויֹוִביל ֶאת 
ֲעִתידֹו ָלֲאַבּדֹון, אּוָלם ַהַּנַער ֶׁשָהָיה ְּבִגיל ַהֶּמֶרד ִּבֵּכר 

ְלִהְתַעֵּלם ִמַּזֲעָקָתם ְוִלְברֹחַ ֶאל ַהִּבְלִּתי נֹוָדע.
ַרִּבים,  ְקָׁשִיים  ְלִפיְנָחס  ֵהֵסָּבה  ַּבִּקּבּוץ  הּות  ַהּׁשְ
ְוהּוא א ָחַדל ִמְּלִהָּזֵכר ַּבַּבִית ַהַחם ֶׁשָּנַטׁש ֵמָאחֹור. 
ִּבְפָרט ְּבֵלילֹות ַׁשָּבת, ֵעת ִנְזָּכר ִּבְזִמירֹוָתיו ֶׁשל ָאִביו 
ְּדָמעֹות.  מּוָצפֹות  ֵעיָניו  ָהיּו  ִאּמוֹ,  ֶׁשל  ּוְבַמְטַעֶּמיָה 
ָׁשקּוַע  ְלַחְדרֹו,  ּפֹוֵרׁש  ָהָיה  הּוא  ָהֵעת  ְּבאֹוָתּה 
ֵמֲחֵבָריו,  ְלִהְתַרֵחק  לֹו  ָּגְרָמה  זֹו  ֻעְבָּדה  ְּבִהְרהּוִרים. 

ָּבת. ְוָכ ְלִהָּמַנע ֵמִחּלּול ַהּׁשַ
א ָאְרכּו ַהָּיִמים ַעד ֶׁשָּנַטׁש ִּפיְנָחס ֶאת ַהִּקּבּוץ ְוָעַבר 
ֶׁשהּוא   ּתֹו ַהְּסמּוכֹות,  ֶהָעִרים  ְּבַאַחת  ְלִהְתּגֹוֵרר 

ֵמִמיר ֶאת ֲעַמל ַהַּכַּפִים ְּבִלּמּוִדים ִאיְנֶטְנִסיִבִּיים.
ֶׁשָהָיה  ָהרֹוֵפף  ַהֶּקֶׁשר  ַלְמרֹות  ִּבירּוָׁשַלִים,  ֵּביְנַתִים, 
ִמַּמֲאַמֵּציֶהם  ְלֶרַגע  ַהָּללּו  ָחְדלּו  א  ִעּמֹו,  ְלהֹוָריו 
ְּבָמָרן  נֹוֲעָצה  ַאף  ִאּמוֹ  ַמְחַצְבּתֹו.  ְלכּור  ַלֲהִׁשיבֹו 
ַּבחֹם  ֶׁשֵּבְרָכּה  ְלַאַחר  ֲאֶׁשר  ָזָצ"ל,  ִאיׁש'  ֶה'ָחזֹון 
הֹוָרה ָלּה ֶׁשֹּלא ַלֲחדֹל ָלֶרַגע ִמְּלִהְתַּפֵּלל ָעָליו, ֶׁשֵּכן 

ְמֻקְּבָלנּו ֶׁשְּתִפּלֹות ּוְדָמעֹות ֵאיָנן ָׁשבֹות ֵריָקם.
ְוָהֵאם  ִאיׁש',  ַה'ֲחזֹון  ִנְפַטר  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָמה  ְזַמן 
ֶׁשָרֲאָתה ִּבְדָבָריו ְּכַצּוָָאה ַּבֲעבּוָרּה, ֶהֱחִליָטה ְלהֹוִסיף 
ֵׁשֶׁשת  ִמְלֶחֶמת  ְלַאַחר  ִנים,  ַהּׁשָ ִּבְרבֹות  ִּבְתִפּלֹוֶתיהָ. 
ַהָּיִמים, ֵהֵחָּלה ִלְפקֹד ֶּדֶר ֶקַבע ֶאת ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי 
ָּבּה  ֶׁשְּיֻקַּים  ִּתְקָוה  ְּכֶׁשְּבִלָּבּה  ִאֵּמנּו,  ָרֵחל  ֶקֶבר  ְוֶאת 
ֵיׁש  ִּכי  ִמִּדְמָעה;   ְוֵעיַנִי ִמֶּבִכי   קֹוֵל "ִמְנִעי  ַהָּפסּוק: 

ָׂשָכר ִלְפֻעָּלֵתְך; ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם".
ַּבַעל  ַמְצִליַח,  ִּדין   ְלעֹוֵר ְוָהָיה  ַהֵּבן  ָּגַדל  ֵּביְנַתִים 
ִמְׂשָרד ָּגדֹול ְוַרב מֹוִניִטין. ְּבַלַהט ִהְתַקְּדמּותֹו ִּכְמַעט 
ִּכְמַעט  ָאְזָניו  ֶהֱעִלים  הּוא  ַהְּזֵקִנים.  ֵמהֹוָריו  ְוָׁשַכח 
ֵאָליו  ְלַהִּגיַע  ָחְדלּו  ֶׁשֹּלא  ְמֻגּוָנֹות  ִמְּפִנּיֹות  ַלֲחלּוִטין 

ִמִּכּוּוָנם. 
א ִּפיְנָחס, ְוַאף נֹוְלדּו לֹו ְׁשֵני ְיָלִדים.  ְּבאֹוָתן ָׁשִנים ִנּׂשָ
ֶׁשְּכָבר  ִמֵּביֵניֶהם  ַהָּקָטן  ֶאת  ִּבְמֻיָחד  ִחֵּבב  ִּפיְנָחס 
ִּפיְנָחס  ְמחֹוָנן.  ִּבְהיֹותֹו  ְלַהְבִחין  ָהָיה  ִנָּתן  ִמַּיְנקּות 
ִמְׂשָרדֹו  ְּבִנהּול  ַמְמִׁשיכֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ִּתְקוֹות  ּבֹו  ָּתָלה 
ַהְּמפָֹאר, ּוְלֵׁשם ָּכ ֵהֵחל ְלַלְּמדֹו ְּכָבר ִמִּגיל ָצִעיר ֶאת 

ִעְנְיֵני ַהִּמְׁשָּפט ַהְמּסָֹעִפים.
ֶׁשל  ְּבִמְׂשָרדֹו  ַהֶּטֶלפֹון  ְלֶפַתע  ִצְלֵצל  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד 
ִּפיְנָחס. ַעל ַהַּקו ָהְיָתה ִאּמוֹ ַהְּזֵקָנה. ִהיא ִסְּפָרה לֹו 
ִּבְדָמעֹות ִּכי ָאִביו חֹוֶלה ְמאֹד ּוְמַבֵּקׁש ִלְראֹותֹו ֶטֶרם 
ַלַהָּצָעה  ְלֵהָענֹות  ַהִאם  ִהְתַלֵּבט  ִּפיְנָחס  ְּפִטיָרתֹו. 

ְלַאַחר ֶנֶתק ֶׁשל ָׁשִנים, ּוְלַבּסֹוף ֶנְעַּתר.
ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים  ַהחֹוִלים  ְּבֵבית  ִנְמָרץ  ִטּפּול  ְלַמְחֶלֶקת 
ִהִּגיַע ִּפיְנָחס ִעם ְּבנֹו ּוִבּתֹו, ֶׁשאֹוָתם ָזָכה ַהָּסב ִלְראֹות 
ְּבִׂשיָאּה.  ָהְיָתה  ַהִהְתַרְּגׁשּות  ְּבַחָּייו.  ָלִראׁשֹוָנה  ַעָּתה 
ְוֶנְכּדֹו,  ְּבנֹו  ֶׁשל  ְּבָיָדיו  ַהְּגרּומֹות  ְּבָיָדיו  ָאַחז  ַהָּסב 

ִּכְבָיכֹול ֵמעֹוָלם א ִהְתַנֵּתק ֵמֶהם.
ָׁשַלף  ְוַאַחר  ֶנְכּדֹו,  ֶאת  ַהָּסב   ֵּבֵר ּכֹחֹוָתיו  ִּבְׁשֵאִרית 
הֹוִׁשיט  ּוָמהּוַה,  ָיָׁשן  ְקִטיָפה  ַׂשִּקיק  ִמָּטתוֹ  ֵמֲאחֹוֵרי 
אֹותֹו ְלֶנְכּדֹו ְוָאַמר לֹו: "ְּתִפִּלין ֵאֶּלה ְיָקרֹות ִמָּפז. ֵהן 
ִנְכְּתבּו ַעל ְיֵדי ַהּסֹוֵפר ַהּנֹוָדע, ִמַּצִּדיֵקי ְירּוָׁשַלִים, ַרִּבי 
אֹוָתן   ְל ְלַהֲעִניק  ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  ְּתִפיִליְנְסִקי.  ְנַתְנֵאל 

ְלַאַחר ְּפִטיָרִתי, ּוִבְתַנאי ֶׁשַּתְבִטיַח ְלַהִּניָחן ִמּיֹום ַּבר 
ַהִּמְצָוה".

ַהָּסב  ְּדָמעֹות  מּול  ַלֲעמֹד  ֶׁשִהְתַקּשּׁו  ְוַהֵּבן  ָהָאב 
ַהָּיִׁשיׁש  ָּפָנה  ְוָאז  ַהַּבָּקָׁשה,  ֶאת  ְלַמֵּלא  ִהְבִטיחּו 
ִאיׁש'  ַה'ֲחזֹון  "ָמָרן  ָלּה:  ְוָאַמר  ַהְּמסּוָרה  ְלזּוָגתֹו 
ַהְמִׁשיִכי  ֵריָקם.  חֹוֶזֶרת  א  ֶׁשְּתִפָּלה  ִהְבִטיַח 
ְלִהְתַּפֵּלל..." ֵאּלּו ָהיּו ִמּלֹוָתיו ָהַאֲחרֹונֹות ֶׁשל ַהָּזֵקן, 
ְמַעט  ָׁשָתה  'ֶׁשַהּכֹל',   ֵּבֵר ַמִים,  ּכֹוס  ָנַטל  ּוִמֶׁשִסְּּיָמן 

ְוַאַחר ָעַצם ֶאת ֵעיָניו ָלֶנַצח.
ְלַאַחר  ְּכָחְדַׁשִים  ִלְבנֹו,  ִמְצָוה'  ַה'ַּבר  ֲחִגיַגת  ֶאת 
ְּבֶהְתֵאם  ְמפָֹאר  ְּבאּוָלם  ִּפיְנָחס  ָחַגג  ָאִביו,  ְּפִטיַרת 
ֶאת  ִלְבנֹו  ֶהֱעִניק  ַהַּמֲעָמד  ֶׁשל  ְּבִׂשיאֹו  ְלַמֲעָמדֹו. 
ּוְמֻהֶּדֶרת.  ֲחָדָׁשה  ְּבַׂשִּקית  ָאַרז  ֶׁשאֹוָתן  ַהְּתִפִּלין, 
ְוהּוא  ַהְּמֻיֶחֶדת,  ֵמַהַּמָּתָנה  ְּביֹוֵתר  ִנְרָּגׁש  ָהָיה  ַהַּנַער 
ִּבֵּקׁש ֵמָאִביו ְלַהִּניָחן ַּבָּיִמים ַהְּקרֹוִבים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת.

א  ְלֶרַגע  ֲאֶׁשר  ָאִביו,  ֶאת  ְמַעט  ִהְטִריָדה  ַהַּבָּקָׁשה 
ַהִּכְׁשרֹונֹות  ַעִּתיר  ְּבנֹו  ֶאת  ִלְראֹות  ֲחלֹומֹו  ֶאת  ָזַנח 
ִּכי  לֹו  ֻהְבַרר  ָקָצר  ְזַמן   ּתֹו ְוָאֵכן,  ְּבַדְרּכֹו,   ַמְמִׁשי

ְוא...  ֲחָׁשׁשֹו א ָהָיה ַלּׁשָ
ַאַחד  ְּבֶנֶפׁש  ַהֵּבן  ֶׁשל  ַנְפׁשֹו  ִנְקְׁשָרה  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית 
ִמֶּמּנּו  ִּבֵּקׁש  ְוהּוא  ְּכִמְדָרׁשֹו,   ַאְבֵר ַהִּמְתַּפְּלִלים, 
ְקָצָרה  ִׂשיָחה  ְלַאַחר  ַהְּתִפִּלין.  ְּבַהָּנַחת  ְלַהְדִריכֹו 
ָנבֹון  ַנַער  ִלְראֹות   ָהַאְבֵר ֻהְפַּתע  ַנִים  ַהּׁשְ ֶׁשָעְרכּו 
ִּבְמֻיָחד, ֶׁשהּוא ְּכבּור ְוַעם ָהָאֶרץ ְּבָכל ַהּנֹוֵגַע ְלתֹוַרת 
ַעל  ְלַלְּמדֹו  ֵהֵחל  ִמָּיד  ְוִהְלכֹוֶתיָה.  ִמְנָהֶגיָה  ִיְׂשָרֵאל, 
ְוַהְּדָבִרים  ְּבִסיִסִּיים,  ְיהּוִדִּיים  ִגים  ֻמּׂשָ ַהַּמְזֵלג  ְקֵצה 

ָמְׁשכּו ֶאת ֵלב ַהַּנַער ַּבֲעבֹותֹות.
ְלנֶֹפׁש  ַהַּנַער  ֶׁשל  הֹוָריו  ָיְצאּו  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָמה  ְזַמן 
ְלַכָּמה ָיִמים ְּבחּו"ל ְוִהִּציעּו לֹו ְלִהְצָטֵרף ֲאֵליֶהם. ָמה 
ַרָּבה ָהְיָתה ַהְפָּתָעָתם ַּכֲאֶׁשר ַהַּנַער ִוֵּתר ַעל ְמקֹומֹו 
ֶאת  ְלַהְׁשִקיַע  ְמַבֵּקׁש  הּוא  ִּכי  ְּבתֹוֲאָנה  ַלֲאחֹותֹו, 
ַההֹוִרים  ַהַּבְגרּות.  ִמְבֲחֵני  ִלְקַראת  ְּבִלּמּוָדיו,  ַהָּיִמים 
ר  ָנְסעּו ִּבְלָעָדיו, ּוְלֶרַגע ֶזה ִהְמִּתין ַהַּנַער. הּוא ִהְתַקּׁשֵ
ְּבֵביתֹו  ְלִהְתָאֵרַח  ּוִבֵּקׁש  ְּבֶקֶׁשר  ָהָיה  ֶׁשִעּמֹו   ָלַאְבֵר
ָזָכה   ְוָכ ְּבִׂשְמָחה,  ַנֲעָנה   ָהַאְבֵר ַהְּקרֹוָבה.  ְלַׁשָּבת 
ַהַּנַער ַלֲחוֹות ָלִראׁשֹוָנה ְּבַחָּייו ַׁשָּבת ְּכִהְלָכָתּה. הּוא 
א ָחַדל ִמְּלִהְתַלֵהב ֵמַהַּמְראֹות ַהְּמֻיָחִדים ֶׁשֲאֵליֶהם 
 ֶהְמֵׁש ַהֵּנרֹות,  ַהְדָלַקת  ִמַּמֲעַמד  ֵהֵחל  ֶנֱחַׂשף, 
ְּבתֶֹכן  ָהֲעִׁשירֹות  ַּבְּסֻעּדֹות  ַהְּמַרְּגׁשֹות,  ַּבְּתִפּלֹות 

רּוָחִני ְוַגְׁשִמי ּוְבִדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהְּנִעיִמים.
 ָּבת ֶׁשָהֳעַבר ִּכְפִתיל ַּדִּקיק ִמֵּבית ַסָּבא, ֶּדֶר אֹור ַהּׁשַ
ָהָאב ֶׁשָּנַטׁש ֶאת ַהֶּדֶר, ָׁשב ְוֻהְבַער ְּבֵלב ַהֶּנֶכד ְוָהָיה 
ָהֲאֵפלֹות  ַהִּפּנֹות  ָּכל  ֶאת  ֶׁשֵהִאיָרה  ּבֹוֶעֶרת  ְלֵאׁש 

ְּבִלּבוֹ.
ְלָאִביו  ִנַּגׁש  ַהָּצִעיר  ֶׁשַהַּנַער  ַעד  ַרב,  ְזַמן  ָחַלף  א 
ְוִגָּלה לֹו ִּכי הּוא ֶהֱחִליט ְלִהְתָקֵרב ְלתֹוָרה ּוְלִמְצוֹות. 
ִּבְתִחָּלה  ְּבָאִביו.  ֶׁשָאַחז  ַהֶהֶלם  ֶאת  ְלָתֵאר  ָקֶׁשה 
ֶהָעִתיד  ֶאת  ְורּוִדים  ִּבְצָבִעים  לֹו  ְוֵתֵאר  ְלָהִניאֹו  ִנָּסה 
ַהָּצפּוי לֹו ְּבעֹוַלם ַהִּמְׁשָּפט, ּוֵמִאיָד ָצַבע ְּבָׁשחֹר ֶאת 
ֶהָעִתיד ַהָּצפּוי לֹו ַּכֲחֵרִדי ִמן ַהִּמְנָין. ֶאָּלא ֶׁשַהֵּבן, ְּכִפי 
ַהִּנְרֶאה, ָיַרׁש ִמֶּמּנּו ֶאת ַעְקָׁשנּותֹו, ּוְלָאִביו א נֹוַתר 

ֶאָּלא ְלִהָּכַנע. 
ֶׁשהּוא   ּתֹו ְקדֹוָׁשה,  ִּביִׁשיָבה  ִלְלמֹד  ָעַבר  ַהַּנַער 
ַחִיל  עֹוֶׂשה  ַּבּתֹוָרה,  ִּכְׁשרֹונֹוָתיו  ֵמיַטב  ֶאת  ַמְׁשִקיַע 
ְלַאַחר  ִמְסָּפר  ָׁשִנים  ַהְּיִׁשיָבה.  ִמְּבִחיֵרי  ְלַאַחד  ְוָגֵדל 
א ְלַבת ְלִמְׁשָּפָחה ְמֻיֶחֶסת ְוֵהִקים ַּבִית ֶנֱאָמן  ִמֵּכן ִנּׂשָ

ְּבִיְׂשָרֵאל.
ָּכֵעת ָהָיה ֶזה ּתֹורֹו ֶׁשל ָאִביו ְלִהְתָאֵרַח ְּבֵבית ְּבנֹו, ַיַחד 
ִעם ַרְעָיתוֹ ּוִבּתֹו ַהִּמְתַּבֶּגֶרת. ָׁשִנים ַרּבֹות ָעְברּו ֵמָאז 
ָזָכה ַּבַּפַעם ָהַאֲחרֹוָנה ַלֲחוֹות ַׁשָּבת ְיהּוִדית ֲאִמִּתית, 
נֹות  ִמּׁשְ ַהְּיָׁשִנים  ִזְכרֹונֹוָתיו  ֶאת  ָצְרבּו  ְוַהַּמְראֹות 
ַיְלדּותֹו ַּבַּבִית ַהְּיהּוִדי ֶׁשּבֹו ָּגַדל, ֵהִפיחּו ּבֹו רּוַח ַחִּיים 

ְועֹוְררּוהּו ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה.
ַּכָּמה ֵהֵצר ִּפיְנָחס ַעל ָּכ ֶׁשִאּמוֹ ַהְּיִׁשיָׁשה ִהְסַּתְּלָקה 
ִלְראֹות  ָזְכָתה  ְוא  עֹוָלָמּה  ְלֵבית  ִמְּכָבר  ֶזה 
מּות ְּתִפּלֹוֶתיהָ. הּוא א ָיכֹול ָהָיה ִלְׁשּכֹחַ ֶאת  ְּבִהְתַּגּׁשְ
ָלּה  ְוָאַמר  ְלִאּמוֹ  ָּפָנה  ֵעת  ָאִביו,  ֶׁשל  ְּפִטיָרתֹו  ְׁשַעת 
ִהְבִטיַח  ִאיׁש'  ַה'ֲחזֹון  "ָמָרן  ָהַאֲחרֹונֹות:  ִמּלֹוָתיו  ֶאת 

ֶׁשְּתִפָּלה א חֹוֶזֶרת ֵריָקם, ַהְמִׁשיִכי ְלִהְתַּפֵּלל..." 
ְלֶקֶבר  ֵאָליו  ְלִהְתַלּוֹות  ִמְּבנֹו  ִּבֵּקׁש  ָּבת  ַהּׁשַ ִעם ֵצאת 
הֹוָריו ְּבַהר ַהְּמנּוחֹות. ָׁשם, ְּכֶׁשְּדָמעֹות זֹוְלגֹות ֵמֵעיָניו 
ָאַמר ְּבקֹול ּבֹוֵטַח ְוָצלּול: "ַאָּבא ְוִאָּמא ַהְּיָקִרים, ֲאִני 
ֶׁשָּגַרְמִּתי  ֶהָעצּום  ַהַּצַער  ַעל  ְסִליַחְתֶכם  ֶאת  ְמַבֵּקׁש 
ֶׁשַהְּתִפּלֹות  ָלֶכם  ְּדעּו  אּוָלם  ְיֵמיֶכם.  סֹוף  ַעד  ָלֶכם 
ַהָּפחֹות  ְלָכל  אֹוִתי,  ֵהִביאּו  ַפְכֶּתם  ֶׁשּׁשְ ָהַרּבֹות 
ֶׁשִהְנַחְלֶּתם  ַהּתֹוָרה  אֹור  ֶאל  ָלׁשּוב  ָיַמי,  ִּבְׁשֵאִרית 
ִלי ְּבַיְלדּוִתי, ְוִלְהיֹות ָאב ְלֵבן ְוָסב ִלְנָכִדים ַההֹוְלִכים 

ְּבֶדֶר ַהּתֹוָרה".
מּוָסף שב"ק ַוַּיְקֵהל ַּתְׁשָע"ט

ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּכֶנֶגד ַהַּמֵּגפֹות
ֵמִאיר  ַרִּבי  ָהָיה  "ַּתְנָיא  הּוָבא:  ְמָנחֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
יֹום,  ְּבָכל  ְּבָרכֹות  ֵמָאה   ְלָבֵר ָאָדם  ַחָּיב  אֹוֵמר: 
ה'  ָמה  ִיְׂשָרֵאל  'ְוַעָּתה  יב):  י  (ְּדָבִרים  ֶׁשֶּנֱאָמר 
(ָׁשם  ַרִׁש"י  ּוֵפֵרׁש  ב).  (מג   "'ֵמִעָּמ ׁשֵֹאל  ֱאֶקיךָ 
ד"ה מה): ַהָּכתּוב אֹוֵמר 'ָמה', ְוֵיׁש ִלְקרֹא 'ֵמָאה', 

.'ֶקיךָ ׁשֵֹאל ֵמִעָּמְּכלֹוַמר: 'ֵמָאה' ְּבָרכֹות 'ה' ֱא
ב'  (ְׁשמּוֵאל  ָּדִוד  ֶאת  ַהָּכתּוב  ֶׁשִּכָּנה  ָמִצינּו   עֹוד 
כג א): "ְנֻאם ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ֻהַקם ָעל", 
ְּבִגיַמְטִריָּיה  'ָעל'  כא):  יח  (במ"ר  ֲחָכִמים  ְוָדְרׁשּו 
ֵמָאה, ּוַמהּו "ֻהַקם ָעל"? ִּביֵמי ָּדִוד ַהֶּמֶל ָהְיָתה 
ְוָדִוד  יֹום,  ִמֵּדי  ֲאָנִׁשים  ֵמָאה  ֵמתּו  ֶׁשָּבּה  ַמֵּגָפה 
ְּבִיְׂשָרֵאל  ַּתָּקָנה  ֶהֱעִמיד  ָקְדׁשֹו  ְּברּוַח   ַהֶּמֶל
ַּתָּקָנה  ּוִבְזכּות  יֹום,  ְּבָכל  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ֶׁשְּיָבְרכּו 

זֹו ָּפְסָקה ַהַּמֵּגָפה.
ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ְלִמְכַסת ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום, ִּתְּקנּו 
ַהַּסְנֶהְדִרין ֶׁשְּבאֹותֹו ּדֹור ְלָבֵר ְּבָכל יֹום ֶאת ֵסֶדר 
ַהּטֹובֹות  ַעל  מֹוִדים  ָאנּו  ֶׁשָּבֶהן  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות 
ֶׁשעֹוֶׂשה ִעָּמנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבָכל יֹום ָויֹום. 
ְּבָרכֹות ֵאּלּו נֹוְספּו ַעל ִמְנַין ֶיֶתר ַהְּבָרכֹות ֶׁשָאנּו 
ְלַהְׁשִלים  זֹוִכים  ָאנּו  ּוְבֶאְמָצעּוָתן  ָּבֶהן,  ְמֻחָּיִבים 
ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּביֹום ְּכִפי ֶׁשִּתֵּקן ָּדִוד (ְּפִריָׁשה או"ח 

מו טז).

ִמְתַחֶּדֶׁשת  יֹום  ִמֵּדי  ִּכי  (ָׁשם)  ַהָּב"ח  ֵּבֵאר  עֹוד 
ַעל  ַהַהְקָּפָדה  ּוְבֶאְמָצעּות  ַמֵּגָפה,  ַסָּכַנת  ָעֵלינּו 
ַּתָּקַנת ֵמָאה ְּבָרכֹות ָאנּו עֹוְצִרים אֹוָתּה ִמִּלְפּגֹעַ 

ָּבנּו. 

ָּכל ְּבָרָכה ִּבְזַמָּנּה
ְּבִדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְּבָרכֹות ס ב) ְמבָֹאר ֶׁשִּמְּלַכְּתִחָּלה 
ַחר  ָהְיָתה ַהַּתָּקָנה ְלָבֵר ָּכל ַאַחת ִמִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ַהְּבָרָכה  ֶׁשָעֶליָה  ֵמַהּטֹוָבה  ֶנֱהִנים  ֶׁשּבֹו  ָּבֶרַגע 
ְּבֵעת  ְכִוי"  ַלּׂשֶ ָנַתן  "ֲאֶׁשר  ִּבְרַּכת  ְּכגֹון:  ְמֻתֶּקֶנת, 
ִעּוְִרים"  "ּפֹוֵקַח  ִּבְרַּכת  ַהַּתְרְנגֹול,  קֹול  ְׁשִמיַעת 
"ַמְלִּביׁש  ּוִבְרַּכת  ָהֵעיַנִים  ְּפִקיַחת  ִּבְׁשַעת 
ְּבָיֵמינּו,  אּוָלם  ַהְּבָגִדים.  ְלִביַׁשת  ִּבְזַמן  ֲעֻרִּמים" 
ָיֵדינּו  ֵאין  ַהַּלְיָלה  ַנת  ִמּׁשְ ָקִמים  ָאנּו  ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ְנִקּיֹות, נֹוֲהִגים ָאנּו ְלָבֵר ֶאת ָּכל ַהְּבָרכֹות ַהָּללּו 
מו  או"ח   'ָערּו ('ֻׁשְלַחן  ַהְּתִפָּלה  קֶֹדם  זֹו  ַאַחר  ָּבזֹו 

ב). 

ְכִוי ִביָנה ִּבְרַּכת ַהּנֹוֵתן ַלּׂשֶ
ַחר'  ַהּׁשַ 'ִּבְרכֹות  ֶׁשְּבֵסֶדר  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבְּבָרָכה 
ֲהא  ְּביֹוֵתר,  ַהִּנְפָלָאה  ַהְּבִריָאה  ַעל  מֹוִדים  ָאנּו 
ִהיא ַהִּביָנה ֶׁשִהיא ְיסֹוד ַהְּיסֹודֹות ְלָכל ַהּטֹובֹות 

ְוַהֲהָנאֹות ֶׁשָּבעֹוָלם.
ַבח  ַּבּׁשֶ ִנְמָצא  ְכִוי'  ַלּׂשֶ 'ַהּנֹוֵתן  ִּבְרַּכת  ֶׁשל  ְיסֹוָדּה 
ֶׁשִׁשֵּבַח ִאּיֹוב ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא (לח לו): "ִמי 
ִביָנה".  ְכִוי  ַלּׂשֶ ָנַתן  ִמי  אֹו  ָחְכָמה  ַּבֻּטחֹות  ָׁשת 
ַּתְרְנגֹול  ֶזה   – ְכִוי'  "'ַלּׂשֶ  :ָּכ ְמָפֵרׁש  ָׁשם  ַרִׁש"י 
ֶׁשהּוא  ַהֵּלב  ֶׁשֶּזה  אֹוְמִרים  ְוֵיׁש  ֲחָכִמים.  ִּבְלׁשֹון 
 ִמּתֹו ַהּנֹוָלדֹות".  ֶאת  ב  ּוְמַחּׁשֵ ְוצֹוֶפה  ׂשֹוֶכה 
ַהְּבָרָכה  ַמהּות  ְלַגֵּבי  ָהִראׁשֹוִנים  ֶנְחְלקּו  ַאף   ָּכ

ֶׁשְּלָפֵנינּו: 
ֵיׁש ַהּסֹוְבִרים ֶׁשִּבְבָרָכה זֹו ָאנּו מֹוִדים ַעל ַהּטֹוָבה 
ֶׁשָעָׂשה ִעָּמנּו ה' ִיְתָּבַר ְּבנֹוְתנֹו ַּבַּתְרְנּגֹול ַהִּנְקָרא 
'ֶׂשְכִוי' (ְרֵאה ר"ה כו א), ּכֹחַ ַהְבָחָנה ְמֻיָחד ְלַהְבִחין 
ַהּיֹום,  ּוַמְתִחיל  ַהַּלְיָלה  ִמְסַּתֵּים  ֶׁשָּבּה  ְּבָׁשָעה 
ָאנּו  ְיכֹוִלים  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ְקִריָאתֹו  ּוְבֶאְמָצעּות 
ֵסֶדר  (ַאּבּוִדְרַהם  ַחר.  ַהּׁשַ עֹוֶלה  ֵאיָמַתי  ָלַדַעת 
זֹו,  ְלִׁשיָטה  ד).  ד  ְּתִפָּלה  ָמנֹוַח  ַרֵּבנּו  ַחר;  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות 
ִמי ֶׁשֹּלא ָׁשַמע קֹול ַּתְרְנגֹול ֵאינֹו ְמָבֵר ְּבָרָכה זֹו 

('ְּפִרי ָחָדׁש' או"ח מו א). 

ְּבַמֲהַל ַחֵּיינּו ְמִפיִקים ָאנּו טֹובֹות ַרּבֹות ִמַּבֲעֵלי 
ֶׁשַּדְוָקא  ַהִּסָּבה  ְּבעֹוָלֵמנּו.  ֶׁשִּנְבְראּו  ַרִּבים  ַחִּיים 
ְמֻיֶחֶדת,  ְּבָרָכה  ָלנּו  ִּתְּקנּו  ַהַּתְרְנגֹול  ְקִריַאת  ַעל 
אֹוָתנּו  ְמַלֶּמֶדת  ַהַּתְרְנגֹול  ֶׁשְּקִריַאת  ִמּשּׁום  ִהיא 
ָעֵלינּו  ִּבְזַמן  ַהְּתלּוָיה  ִמְצָוה  ָּכל  ָחׁשּוב:  ְיסֹוד 
ְלַהְקִּפיד ְלַקְּיָמּה ְלִפי ַהְּזַמן ַהּנֹוֵהג ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו 
ָאנּו ִנְמָצִאים ְּבאֹוָתּה ֵעת. ְּבִדּיּוק ְּכִפי ֶׁשַהַּתְרְנגֹול 
ַחר, ְּבָכל ַּפַעם ְּבֶהְתֵאם  קֹוֵרא ְּבֵעת ֶׁשעֹוֶלה ַהּׁשַ
ַלָּמקֹום ְוַלְּזַמן ֶׁשּבֹו הּוא ׁשֹוֶהה (ִסּדּור 'ְּבֵאר ַחִּיים' 

עמ' ל). 

הֹוָדָאה ַעל ַהִּביָנה 
ָאנּו  'ֶׂשְכִוי'  ֶׁשַּבִּמָּלה  ַהּסֹוְבִרים  ֵיׁש  זֹאת,  ְלֻעַּמת 
 ָּכ ַעל  ְמָבְרִכים  ְוָאנּו  ָהָאָדם,  ְלֵלב  ִמְתַיֲחִסים 
ֶׁשְּבכֹחַ ִּביַנת ַהֵּלב ַמְבִחין ָהָאָדם ֵּבין ַהּיֹום ְלֵבין 
ַהַּלְיָלה. ְואּוָלם, ִּתְּקנּו ָלנּו ְלָבֵר ְּבָרָכה זֹאת ְּבֵעת 
ֵּכיָון  א.  ִסּבֹות:  ֵּתי  ִמּׁשְ ַהַּתְרְנגֹול  קֹול  ְׁשִמיַעת 
ּוֵבין  ַהּיֹום  ֵּבין  ְלַהְבִחין  ִלְתבּוָנה  ָזָכה  הּוא  ֶׁשַאף 
ַהַּלְיָלה. ב. ֵיׁש ְמקֹומֹות ֶׁשַהַּתְרְנגֹול ְמֻכֶּנה 'ֶׂשְכִוי' 
ְּכמֹו ֶׁשְּמֻכֶּנה ֵלב ָהָאָדם. ְלִׁשיָטה זֹו, ַּגם ִמי ֶׁשֹּלא 
ָׁשַמע ֶאת קֹול ַהַּתְרְנגֹול ָיכֹול ְלָבֵר ֶאת ַהְּבָרָכה 

(רֹא"ׁש ְּבָרכֹות ט כג). 

ַהַּמָּתָנה  ַעל  ֶׁשַההֹוָדָאה  ָהָיה  ָראּוי  ִלְכאֹוָרה 
ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר ֶׁשִּקַּבְלנּו, ַעל ַהַּדַעת ֶׁשָחַנן אֹוָתנּו 
ָהַרִּבים  ַהְּפָרִטים  ִמן  ְּבֶאָחד  ִּתְתַמֵּקד  ַהּבֹוֵרא, 
ְלַהְבִחין  ַהְּיכֶֹלת  ֲהֵרי  ָעְצָמָתּה.  ֶאת  ַהְּמַבְּטִאים 
ֵּבין אֹור ַהּיֹום ְלֶחְׁשַכת ַהַּלְיָלה, ּכֹה ְּפׁשּוָטה ִהיא, 
ְמֻסֶּגֶלת  ְּכַתְרְנגֹול  ְּפחּוָתה  ְּבִריָאה  ֶׁשֲאִפּלוּ  ַעד 
ַּדְוָקא  ְלַצֵּין  ֲחָכִמים  ָּבֲחרּו  ַמּדּוַע  ֵּכן,  ְוִאם   .ְלָכ

ֶאת ַהְּפָרט ַהֶּזה ְּבֻנַּסח ַהְּבָרָכה?

 ְלָכ ַהְּתׁשּוָבה  ִּכי  ָאַמר  ִמְּסַלּבֹוְדָקא  ַהַּסָּבא 
ֶׁשהּוְבָאה  ַהְּגָׁשִמים'  'ִּבְרַּכת  ְּבֻנַּסח  ְטמּוָנה 
ַעל   ָל ֲאַנְחנּו  "מֹוִדים  ב):  (נט  ִּבְבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא 
ֶכל  ַהּׂשֵ ָאְמָנם  ָלנּו".  ֶׁשהֹוָרְדָּת  ְוִטָּפה  ִטָּפה  ָּכל 
זֹו  ֶׁשֵּכן  ַּבְּבִריָאה,  ְּביֹוֵתר  ַהַּכִּביָרה  ַהְּיִציָרה  הּוא 
ִנֶּתֶנת  ִּבְלִּתי  ֶעְליֹוָנה  ְּבָחְכָמה  ֶׁשִּנְבְרָאה  ְיִציָרה 
ְלֵתאּור, ַא ְּבבֹוֵאנּו ְלהֹודֹות ָעָליו חֹוָבֵתנּו ִלְזּכֹר 
ִּכי הּוא ֻמְרָּכב ֵמֵאין ְספֹר 'ִטּפֹות' ֶׁשל ִּביָנה ֶׁשַעל 
ָּכל ַאַחת ֵמֶהן ָעֵלינּו ְלהֹודֹות ִּבְפֵני ַעְצָמּה. ְּבִדּיּוק 
ְלהֹודֹות  ָעֵלינּו  חֹוָבה  ַהְּגָׁשִמים  ֶׁשִּביִריַדת  ְּכִפי 
ַעל ָּכל ִטָּפה ְוִטָּפה. ְלִפיָכ ָאנּו ּבֹוֲחִרים ִּבְנֻקָּדה 
ַהִּנְרֵאית ִּכְפׁשּוָטּה ְּביֹוֵתר ּוַמְזִּכיִרים ַּדְוָקא אֹוָתּה 

ַּבְּבָרָכה ('ְלהֹודֹות ּוְלַׁשֵּבַח' עמ' קעז).

ְלַהְבִּדיל ֵּבין טֹוב ָלַרע
ֶׁשֵּיׁש  ָּכַתב  ַחר)  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ַהּיֹום' (ֵסֶדר  'ֵסֶדר  ַּבַעל 
 ָּכ ַעל  הֹוָדָאה  ַאף  זֹו  ְּבָרָכה  ֶׁשל  ְּבַמְׁשָמעּוָתּה 
ּכֹחַ  ֶאת  ָהָאָדם  ִּביֵדי  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּנַתן 
ַהְּמׁשּוָלה  ַהּטֹוב   ֶּדֶר ֵּבין  ְלַהְבִחין   – ַהְּבִחיָרה 

ְל'יֹום' ְלֵבין ֶּדֶר ָהַרע ַהְּמׁשּוָלה ְל'ַלְיָלה'. 

ַּבֵּסֶפר 'ִּדְבֵרי ִיְרְמָיהּו' (ְּתִפָּלה ז ג) מֹוִסיף ִּכי ִמִּסָּבה 
ְלִבְרַּכת  ְכִוי'  ַלּׂשֶ ָנַתן  'ֲאֶׁשר  ִּבְרַּכת  ִנְסְמָכה  זֹו 
ְלַלְּמֵדנּו  ַהּתֹוָרה,  ּוְלִבְרכֹות  ְנָׁשָמה'  'ֱאַקי 
ֶׁשְּבִקְרֵּבנּו  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהְּנָׁשָמה  ְּבֶאְמָצעּות  ֶׁשַרק 
ִלְזּכֹות  נּוַכל  ַחֵּיינּו,  ֶאת  ַהַּמְדִריָכה  ְוַהּתֹוָרה 
ַהְּמִאיִרים  ַלַחִּיים  ֵסֶמל   – 'ַהּיֹום'  ֵּבין  ְלַהְבִחין 
ָהְרָׁשִעים  ְלַחֵּיי  ֵסֶמל   – ַה'ַּלְיָלה'  ְלֵבין  ְוַהּטֹוִבים, 

.ַההֹוְלִכים ַּבחֶֹׁש

סֹוָפּה ֶׁשל ְּתִפָּלה ֶׁשִּמְתַקֶּבֶלת ְלָרצֹון

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ׁשל ְּתִפּל

ססִסּפּו
עעלַ
ִ ם

ַחר (א) ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּ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
ּברכֹו

נִִנינני ּפְ ם 

ַלַּתְרְנגֹול   – ָנַתן] ַהנֹוֵתן ַלֶּשְׂכִוי  ָהעֹוָלם [ֲאֶשׁר   ֶמֶל ֱאקֵינּו  ה'  ַאָּתה   ָּברּו
 ַחר, ּוְבָכ [ְוֵיׁש ְמָפְרִׁשים: ַלֵּלב ַהִּנְקָרא 'ֶׂשְכִוי'] ִביָנה ִלְקרֹא ְּבֵעת ֶׁשעֹוֶלה ַהּׁשַ

יֹוְדִעים ַהְּבִרּיֹות ְלַהְבִחין ֵּבין יֹום ּוֵבין ַלְיָלה. 
ָהָאָדם]  [ּוְבֵלב  ַּבַּתְרְנּגֹול  ִּביָנה  ֶׁשָּנַתן  ַעל  ַלה',  ְלהֹודֹות  ֶׁשָעֵלינּו  ֱאֶמת  ָאֵמן – 

ְלַהְבִחין ֵּבין ַהּיֹום ּוֵבין ַהַּלְיָלה.


