
ַלח ׁשְ ת ַוּיִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

הֹוָדָאה ְּבִקּצּור, ַּבָּקָׁשה ְּבֵפרּוט
ָיבֹוא  ֶּפן  אֹתֹו  ָאֹנִכי  ָיֵרא  ִּכי  ֵעָׂשו  ִמַּיד  ָאִחי  ִמַּיד  ָנא  "ַהִּציֵלִני 

ְוִהַּכִני ֵאם ַעל ָּבִנים" (לב יב)
ֶׁשהּוא  ָהאֹוֵיב  ִמיהּו  ִּבְתִפָּלתֹו  ְלָפֵרט   ֶהֱאִרי ֶׁשַּיֲעקֹב   ִמָּכ
חֹוֵׁשׁש  ֶׁשהּוא  ַהֲחָׁשׁש  ְּבִדּיּוק  ּוַמהּו  ִמָּפָניו  ְלִהָּנֵצל  ְמַבֵּקׁש 
ִמֶּמּנּו, ָלַמד ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ַוִּיְׁשַלח קסט א) ֶׁשַעל ָהָאָדם ְלָפֵרׁש 

ֵהיֵטב ֶאת ַּבָּקָׁשתֹו ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא ִמְתַּפֵּלל ְלבֹוְראֹו. 
ַהִּסָּבה  ֶאת  ָנַתְנזֹון  ָׁשאּול  יֹוֵסף  ַרִּבי  ב  ִיּׁשֵ ֶזה  ְיסֹוד  ִּפי  ַעל 
ַהּתֹוָרה:  ְּבִבְרַּכת  ְלָפֵרט  ֵיׁש  מז)  (או"ח  ַהָּב"ח  ְזקֵנֹו  ֶׁשְּלַדַעת 
ֶׁשַּבּתַֹאר  ַאף  ֶצֱאָצֵאינּו",  ְוֶצֱאָצֵאי  ְוֶצֱאָצֵאינּו  ֲאַנְחנּו  "ְוִנְהֶיה 
'ֶצֱאָצֵאינּו' ְּכָבר ָּכַלְלנּו ֶאת ַהָּבִנים ּוְבֵני ַהָּבִנים ְּכֶאָחד. ּוְכִפי 
ְיִדיד  ִקַּדׁש  "ֲאֶׁשר  ַהִּמיָלה:  ֶׁשַאַחר  ַהְּבָרָכה  ִמֻּנַּסח  ֶׁשּמּוָכח 
ִמֶּבֶטן ְוחֹק ִּבְׁשֵארֹו ָׂשם ְוֶצֱאָצָאיו ָחַתם ְּבאֹות ְּבִרית קֶֹדׁש". 
ּוֵפְרׁשּו ַהּתֹוסְפֹות (ַׁשָּבת קלז ב ד"ה ְיִדיד): "ְיִדיד" – ֶזהּו ַאְבָרָהם 
ַיֲעקֹב  ֵהם   – "ְוֶצֱאָצָאיו"  ְּבנֹו,  ִיְצָחק  ֶזהּו   – "ְׁשֵארֹו"  ָאִבינּו, 

ּוָבָניו, ֶׁשֵהם ֶצֱאָצֵאי ִיְצָחק.
ֶאת  ְלָפֵרט  ָהָאָדם   ָצִרי ֶׁשְּבַבָּקָׁשה  ַהּזַֹהר  ְלִדְבֵרי  ְּבַרם, 
ִהיא  ָנא'  'ְוַהֲעֶרב  ְּתִפַּלת  ַהְּדָבִרים:  ִיְתָּבֲארּו  ֵהיֵטב,  ַּבָּקָׁשתֹו 
ֶצֱאָצֵאינּו",  ָּבּה: "ְוֶצֱאָצֵאי  ְלָפֵרט  ֵיׁש  ֵּכן  ְוַעל  ַּבָּקָׁשה,  ְּבֶגֶדר 
ַא ִּבְרַּכת ַהִּמיָלה ִהיא ְּבֶגֶדר הֹוָדָאה, ּוְבהֹוָדָאה ַּדי ְלַהְזִּכיר 

ְּבִקּצּור ָלׁשֹון – "ְוֶצֱאָצָאיו". 
'ַיד ָׁשאּול' יו"ד רסה ג

ְּכַדאי ִלְחיֹות ְולּו ִּבְׁשִביל ְּבָרָכה ַאַחת
ַחר" (לב כז) "ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהּׁשָ

ֵהִעיד ַּתְלִמיד ַרִּבי ַיֲעקֹב ָקִמיֶנְצִקי:
ְוִיּסּוִרים,  ַמֲחלֹות  לֹום  ַהּׁשָ ָעֶליָה  ִאִּמי  ָסְבָלה  ָיֶמיָה  ַּבֲערֹב 
ִמְּלַתְפֵקד.  ִּכְמַעט  ָחְדָלה  ְוִהיא  ֶנְחְלׁשּו  ּוְׁשִמיָעָתּה  ְרִאָּיָתּה 
ֶׁשִאְּבָדה ָּכל  ַעד  ָעמֹק   ְּבִדְכּדּו ָׁשְקָעה  ִהיא   ִמָּכ ְּכתֹוָצָאה 
ַטַעם ְּבַחֶּייָה. ֵּכיָון ֶׁשַעז ָהָיה ֶחְפִצי ְלַחֵּזק ֶאת רּוָחּה, ָּפִניִתי 

ִלְׁשאֹל ַּבֲעַצת מֹוִרי ְוַרִּבי, ְוהּוא ֵהִׁשיב ִלי:
ִעם  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ֶׁשִהְתַאֵּבק  ְלַאַחר  ִּכי  ְמבָֹאר,  ְּבָפָרָׁשֵתנּו 
ַחר".  ַהּׁשָ ָעָלה  ִּכי  "ַׁשְּלֵחִני   :ַהַּמְלָא לֹו  ָאַמר   ,ַהַּמְלָא
ְלַיֲעקֹב:   ַהַּמְלָא ָאַמר   ֶׁשָּכ ב)  צא  (ֻחִּלין  ֲחָכִמים  ּוֵפְרׁשּו 
ַעְכָׁשו".  ַעד  ִׁשיָרה  לֹוַמר  ְזַמִּני  ִהִּגיַע  א  ֶׁשִּנְבֵראִתי  "ִמּיֹום 
ְוִהֵּנה, ַמְלָא ֶזה ְּבַוַּדאי ִנְבָרא ְּכֶיֶתר ַהַּמְלָאִכים ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי 
 ְּבֵראִׁשית, ְוַכָּמה ַמְפִליא ִלְראֹות ִּכי ְּכַדאי ָהָיה ַלָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ְלבֹוְראֹו ּוְלַקְּימוֹ ְּבֶמֶׁש ַאְלַּפִים ָׁשָנה, ְולּו ִּבְׁשִביל ֶרַגע 

ֶאָחד ֶׁשּבֹו ִיְזֶּכה לֹוַמר ְלָפָניו ִׁשיָרה! 
ַּגׁש ָנא ֵאפֹוא ְלִאְּמ ֶוֱאמֹר ָלּה, ִּכי ִאם ַרק ָּתִבין ֶאת ֶעְרָּכּה 
לֹוַמר,  ְמֻסֶּגֶלת  ֲעַדִין  ֶׁשִהיא  ַאַחת  ְּתִפָּלה  אֹו  ְּבָרָכה  ֶׁשל 

ְּבַוַּדאי ַּתְׂשִּכיל ִלְבחֹר ַּבַחִּיים, ְולּו ִּבְׁשִביל ְזכּות זֹו ִּבְלַבד!
ַהְּדָבִרים  ֶאת  ֶׁשִּסַּפְרִּתי  ְלַאַחר  ַהַּתְלִמיד:  ְוִסֵּפר   ִהְמִׁשי
ִהְתַחְּזָקה,  ִהיא  ֲחָדִׁשים.  ּכֹחֹות  ָּבּה  ִנְּסכּו  ְּכמֹו  ְלִאִּמי, 

ַעד  ֲאֻרּכֹות,  ָׁשִנים  עֹוד  ִלְחיֹות  ְוִהְמִׁשיָכה  ִהְתעֹוְדָדה 
ֶׁשִּנְפְטָרה ְּבִזְקָנה ֻמְפֶלֶגת, ְּכַבת ִּתְׁשִעים ְוֵׁשׁש. 

'ִּבְמִחיַצת ַרֵּבנּו' עמ' קפא

ְּתִפָּלה ַעל ַהְצָלַחת ֲחֵברֹו – ִּבְׁשמֹו
"ַוִּיְׁשַאל ַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר ַהִּגיָדה ָּנא ְׁשֶמ ַוּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל 

ִלְׁשִמי ַוְיָבֶר אֹתֹו ָׁשם" (לב ל)
"'ַוְיָבֶר אֹתֹו ָׁשם' – ּוְבִריךְ ָיֵתיהּ ַיֲעקֹב ָּתָמן" (ַּתְרּגּום יֹוָנָתן).

ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (לד א) ָלְמדּו ֲחָכִמים ִמָּכ ֶׁשִהְתַּפֵּלל מֶֹׁשה 
ַעל ִמְרָים ֲאחֹותֹו (ַּבִּמְדָּבר יב יג): "ֵא-ל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה" ִמְּבִלי 

[ְּבָפָניו  ֲחֵברֹו  ַעל  ַרֲחִמים  ֶׁשַהְּמַבֵּקׁש  ְׁשָמּה,  ֶאת  ְלַהְזִּכיר 
(מג"א או"ח קיט א)] ֵאין ָצִרי ְלַהְזִּכיר ֶאת ְׁשמֹו.

ּתֹוָרה,  ֶעְזַרת  ְׁשכּוַנת  ֶׁשל  ַרָּבּה  ְׁשֶטְרן,  ִמיְכל  ְיִחיֵאל  ַרִּבי 
ֵהִביא ֶׁשֵּיׁש ֶׁשָּלְמדּו ִמִּדְבֵרי ַהַּתְרּגּום יֹוָנָתן ֶׁשַּיֲעקֹב הּוא ֶזה 
ְּבָפָניו  ָהָאָדם  ֵׁשם  ֵמַהְזָּכַרת  ֶׁשַהּפְטּור   ,ַהַּמְלָא ֶאת   ֶׁשֵּבֵר
ֵאינֹו ֶאָּלא ִּבְתִפָּלה ִלְרפּוָאתֹו. ְוִאּלּו ִּבְתִפָּלה ְלַהְצָלָחתֹו ֵיׁש 
ְלַהְזִּכיר ֶאת ְׁשמֹו ַוֲאִפּלוּ ְּבָפָניו. ְּכִפי ֶׁשָּמִצינוּ ָּכאן ֶׁשַּיֲעקֹב 

ָׁשַאל ֶאת ַהַּמְלָא ִלְׁשמֹו ְּבֶטֶרם ֵּבְרכֹו.
ִנָּתן ִלְלמֹד זֹאת ַאף ֵמַהְּמֻסָּפר ִּבְגָמָרא (ַּתֲעִנית כח א), ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
'ֵאיכּו' – ְׁשֶכְנּתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסא – ָּבְנָתה ֶאת ֵּביָתּה 
ַרִּבי  ֵּבְרָכּה  ִמַּדי,  ְקָצרֹות  ַהִּתְקָרה  ֶׁשּקֹורֹות  ְלֶפַתע  ְוִגְּלָתה 
 .[ֵּביֵת קֹורֹות  [ִיְתָאְרכּו  ְכּׁש ּוֵריךְ"  ִנְמטוּ   – "ֵאיכּו  ֲחִניָנא: 
ֲהֵרי ֶׁשִּבְתִפָּלה ֶׁשֵאיָנּה ַעל חִֹלי, ֵיׁש ְלַהְזִּכיר ֶאת ֵׁשם ָהָאָדם 

ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ָעָליו, ַאף ַּכֲאֶׁשר הּוא ִנְמָצא ְלָפָניו.
'ֵּברּוֵרי ֲהָלָכה' ְּבָרכֹות עמ' רכג

'ֶׁשָעָׂשה ִלי ֵנס ַּבָּמקֹום ַהֶּזה'
ָׁשם  ְוֶׁשב  ֵאל  ֵבית  ֲעֵלה  קּום  ַיֲעקֹב  ֶאל  ֱאקִים  "ַוּיֹאֶמר 
ֵעָׂשו  ִמְּפֵני   ְּבָבְרֲח  ֵאֶלי ַהִּנְרֶאה  ָלֵא-ל  ִמְזֵּבַח  ָׁשם  ַוֲעֵׂשה 

ָאִחי" (לה א) 
ּוְלהֹודֹות  ַלֲעלֹות  ַיֲעקֹב  ַעל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִצּוָה  ַמּדּוַע 

לֹו ַּדְוָקא ְּבֵבית ֵאל? 
ַרִּבי עֹוַבְדָיה ְספֹוְרנוֹ ֵּפֵרׁש:

ֵאָליו  ִנְגָלה  ָאִחיו,  ֵעָׂשו  ִמְּפֵני  ְלָחָרן  ַיֲעקֹב  ָּבַרח  ַּכֲאֶׁשר 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבֵבית ֵאל ְוִהְבִטיחֹו (ְּבֵראִׁשית כח טו): "ְוִהֵּנה 
ָאֹנִכי ִעָּמ ּוְׁשַמְרִּתי ְּבכֹל ֲאֶׁשר ֵּתֵל ַוֲהִׁשבִֹתי ֶאל ָהֲאָדָמה 
ַהּזֹאת..." ְלִפיָכ ַעָּתה, ְלַאַחר ֶׁשִהְתַקְּיָמה ַהְבָטָחתֹו, הֹוָרה 
ֶאת  ְּכלֹוַמר,  ִמְזֵּבַח...",  ָׁשם  ַוֲעֵׂשה  ֵאל  ֵבית  ֲעֵלה  לֹו: "קּום 
ַההֹוָדָאה ַעל ַהִּנִּסים ֶׁשַּנֲעׂשּו ְל ָעֶלי ַלֲעׂשֹות ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו 
 ְּכֶדֶר  .ָּכ ַעל   ְוִהְבִטיֲח הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   ִעְּמ ֵהיִטיב 
לֹו  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ְּבָמקֹום  ֶׁשָהעֹוֵבר  א)  נד  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו 
ַּבָּמקֹום  ֵנס  ִלי  ֶׁשָעָׂשה   ָּברּו" ְּבִבְרַּכת:  ְלהֹודֹות  ַחָּיב  ֵנס 

ַהֶּזה". 
ְּבאֶֹפן נֹוָסף ֵּבֵאר ַרִּבי ַזְלָמן סֹורֹוְצִקין:

ְמַמֵּלאת  ֲאַזי  ִמָּצָרתֹו,  ָהָאָדם  ֶנֱחָלץ  ה'  ֶׁשְּבַחְסֵדי  ְּבָׁשָעה 
ִמַּמֲעַמֵּקי  ְּכֵמֵאֶליהָ  ּפֹוֶרֶצת  ְוִהיא  ֵיׁשּותֹו  ָּכל  ֶאת  ַההֹוָדָאה 
ִלּבֹו. ְואּוָלם ַּכֲעבֹר ְזַמן ִמְצַטְּנִנים ִרְגׁשֹוָתיו, ּוְכֵדי ֶׁשהֹוָדָאתֹו 
ֶאת  לֹו  ֶׁשַּיְזִּכירּו  ְּפֻעּלֹות  ִלְנקֹט  ָעָליו  ָׁשֵלם  ְּבֵלב  ֵּתָאֵמר 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  הֹוָרה   ְלִפיָכ ִעּמֹו.  ֶׁשִהְתַרֵחׁש  ַהֵּנס  ָעְצַמת 
ֶׁשָּתחּוׁש  ְּכֵדי  ֵאל",  ֵבית  ֲעֵלה  "קּום  ָאִבינּו:  ְלַיֲעקֹב  הּוא 
ֵמָחָדׁש ֶאת ָעְצַמת ַחְסֵדי ה' ַּבַהְבָטָחה ַהִּנְפָלָאה ֶׁשֻהְבְטָחה 
 ָּכ  ,"ָאִחי ֵעָׂשו  ִמְּפֵני   ְּבָבְרֲח"  –  ָצָרְת ְּבֵעת  ָׁשם   ְל
ְותֹוֶדה   ,ַהָּצָלְת ַעל  ַההֹוָדָאה  ִרְגׁשֹות  ֵמָחָדׁש   ְּב ִיְתעֹוְררּו 

ְלבֹוְרֲא ְּבֵלב ָׁשֵלם. 
'ְספֹוְרנוֹ'; 'ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה'

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

יב ן

ני ּפְ ם
ְזכּות 'ָאֵמן' ַמִּציָלה ִמן ָהאֹוְיִבים

"ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו ִּכי ָיֵרא ָאֹנִכי אֹתֹו" (לב יב)
ִמָּיד  "ַהִּציֵלִני  ּוִבֵּקׁש:  ִּבְלׁשֹונֹו  ַיֲעקֹב  ִקֵּצר  א  ָמה  ִמְּפֵני 

ֵעָׂשו ָאִחי"?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ָנַתן ֶנַטע ַׁשִּפיָרא ָאָב"ד ְקָראָקא:

ָראֵׁשי   – ָאִחי"  ִמָּיד  "ָנא  ֵלאמֹר:  ְּבַבָּקָׁשתֹו  ַיֲעקֹב   ֶהֱאִרי
ֵּתבֹות 'ָאֵמן', ְּכֵדי ֶׁשְּזכּות ֲעִנַּית 'ָאֵמן' ַּתֲעמֹד לֹו ֶׁשְּתִפָּלתֹו 

ִּתְתַקֵּבל ְוִיָּנֵצל ֵמֵעָׂשו ֶאָחיו. 
'ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות'

ְּכָבר  ַהְּתִפָּלה  ּוְלַקָּבַלת  ְלַהָּצָלה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשל  ְסֻגָּלָתּה 
ְּכִפי  ְּדָבָריו  ְוֵאּלּו  ב),  רפה   ַוֵּיֶל) ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר  מּוֵבאת 

ֶׁשִהְתָּפְרׁשּו ְּבֵפרּוׁש 'ַהֻּסָּלם' ָׁשם:
ּוְלַכּוֵן  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ַעְצָמם  ׁשֹוְמִרים  ְלַמָּטה  "ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל 
ּוִמְתַּפְּלִלים  ָלֶהם,  ֶׁשְּמֵצִרים  ְּבָׁשָעה   ...ֶׁשָּצִרי ְּכמֹו  ִלָּבם 
ְּתִפָּלָתם ִלְפֵני ֲאדֹוָנם, ַהּקֹול ַמְכִריז ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות: (ְיַׁשְעָיה 
ַאל  ֱאֻמִנים'.  ׁשֵֹמר  ַצִּדיק  גֹוי  ְוָיבֹא  ְׁשָעִרים  'ִּפְתחּו  ב):  כו 

ַלֲענֹות  ֶׁשּשֹׁוְמִרים  ְּדַהְינוּ  'ֲאֵמִנים',  ֶאָּלא  'ֱאמּוִנים'  ִּתְקִרי 
ָאֵמן; ְּכמֹו ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ָּפְתחּו ָלֶהם ַׁשֲעֵרי ַהְּבָרכֹות, ָּכ ַעָּתה 
ֶׁשְּמֵצִרים  ֵאּלּו  ְּכֶנֶגד  ְּתִפָּלָתם  ְוִתְתַקֵּבל  ְׁשָעִרים,  ִּפְתחּו 

ָלֶהם".
ַעל   ְלָכ ְּבדֹוֶמה  ָּדְרׁשּו  יא)  (ַרָּבה  ֵאִלָּיהּו'  ְּדֵבי  ְּב'ַתָּנא  ַאף 
ְּבִהְתַנֵּדב  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְּפָרעֹות  "ִּבְפרַֹע  ב):  ה  (ׁשֹוְפִטים  ַהָּפסּוק 

ָעם ָּבְרכּו ה'": 
ָלֶהם:  ָאְמָרה   ָּכ ֶאָּלא  ְלִיְׂשָרֵאל?  ְּדבֹוָרה  ִנְתַנְּבָאה  "ָמה 
ֵמֻאּמֹות  ְלִיְׂשָרֵאל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָלֶהם  ִנְפָרע  ְּבִמי 
ָהעֹוָלם? ִּבְבֵני ָאָדם ֶׁשַּמְׁשִּכיִמים ּוַמֲעִריִבים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת 
 ּוְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ְועֹוִנים ָאֵמן ּוְמָבְרִכים ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
'ָּפָדה  יט):  נה  (ְּתִהִּלים  אֹוֵמר  ַהָּכתּוב  ֲעֵליֶהם  ְּבָאֵמן...  הּוא 

ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי ִמְּקָרב ִלי ִּכי ְבַרִּבים ָהיּו ִעָּמִדי'.

ַלח ׁשְ ת ַוּיִ ָרׁשַ 359ּפָ תשפ"א

ָאֵמן. ְלֻעָּמָתם ְמַׁשְּבִחים ְואֹוְמִרים!

ה" ָרֵאל ְקבּוֵצי ַמּטָ ָך ִישְׂ נּו ְלָך... ַמְלָאִכים ֲהמֹוֵני ַמְעָלה ִעם ַעּמְ ֶתר ִיּתְ "ּכֶ
ְּבִסְפרֹו 'ַקב ַהָּיָׁשר' ַּבֶּפֶרק ַהָּדן ַעל אֹודֹות ִמְצַות ַהְדָלַקת ֵנר ֲחֻנָּכה (ֶּפֶרק צו), 

 :ִקי ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ַקִאיְדנֹוֶבר, ָּכּכֹוֵתב ַהְּמֻקָּבל ָהֱא

"ְּבָכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה נֹוָלִדים ְוִנְבָרִאים ַמְלָאִכים ְקדֹוִׁשים ִמֶּמָּנה, ּוְלָכל ִמְצָוה ֶׁשִּנְבָרִאים ִמֶּמָּנה 
ַמְלָאִכים ֵהם ִנְקָרִאים ַמֲחֶנה ֶׁשל ִמְצָוה זֹו. ְוֶזהּו ָּפׁשּוט, ֶׁשְּבָכל ִמְצָוה ֶׁשְּמָבְרִכים ָעֶליָה ִמְתַּכְּנִסים ֵאֶליָה אֹוָתן 
ַּבִּגיַמְטִרָּיה  הּוא   'ַמְלָא' ַלָּדָבר:  ְוֶרֶמז  ָאֵמן.  ְועֹוִנין  ַהְּבָרָכה  ְוׁשֹוְמִעין   ,ַהְּמָבֵר ְסִביבֹות  ְועֹוְמִדין  ַהַּמְלָאִכים, 

..."."""""'ָאֵמן'. ְוָלֵכן ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנים ִּבְבָרָכה אֹו ְּבִקּדּוׁש ְואֹוְמִרים ָאֵמן, ְיַכְּונּו ְלאֹוָתן ַהַּמְלָאִכים ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן".  ןןן
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ַנחּום  ר'  ְּדַקְייָטא.  ִׁשְלֵהי  ֶׁשל  ַחָּמה  ָצֳהַרִים  ְׁשַעת 
יֹוֵׁשב ְּבִמְׂשָרדֹו ַהְּמֻמָּזג, ֵאי ָׁשם ִּבְמרֹוֵמי ֶאָחד ִמִּבְנְיֵני 
יֹוְרק.  ְניּו  ָהִעיר  ַׁשֲחֵקי  ֶאת  ַהְּמָגְרִדים  ַהִּמְׂשָרִדים 
ֶׁשֵאיָנּה  ָּכזֹו  ְּפׁשּוָטה,  ֶטְכִנית  ַּבֲעבֹוָדה  ֲעסּוקֹות  ָיָדיו 
ְּבעֹוָלמֹות  ְמׁשֹוֵטט  ּומֹחֹו  ְיֵתָרה,  ֲחִׁשיָבה  ּדֹוֶרֶׁשת 

ִנְׂשָּגִבים.
ִמְׁשַּתֵּדל  הּוא  ּוְכָכֶזה  ַנחּום,  ר'  הּוא  צּוָרה  ֶׁשל  ְיהּוִדי 
ְלַנֵּצל ָּכל ַּדָּקה ֵמַחָּייו ְּבאֶֹפן ֵמיָטִבי. ְּבָכל ֵעת ֶׁשּמֹחֹו 
ּומּוָסר.  ּתֹוָרה  ְלִׁשעּוֵרי  ְלַהֲאִזין  ִמְׁשַּתֵּדל  הּוא  ָּפנּוי 
ְלַהִּגיַע  ִנָּתן  ַּכּיֹום  ַחִּיים  ָאנּו  ֶׁשּבֹו  ַהֶּטְכנֹולֹוִגי  ָּבעֹוָלם 
ְּבִרְבבֹות  ְּגדּוִׁשים  ְלַמֲאָגִרים  ּוִבְמִהירּות  ְּבַקּלּות 
ִׁשעּוִרים ִנְפָלִאים ּוְמַחְּזִקים, ְור' ַנחּום ְמַנֵּצל ֻעְבָּדה זֹו 

ְּכֵדי ַלֲעלֹות ּוְלִהְתרֹוֵמם עֹוד ְועֹוד ַּבֲעבֹוַדת ה'.
חֶֹדׁש ֱאלּול ִמְתָקֵרב ְלִסּיּומֹו, ְוַהַּמְׁשִּפיַע ֶׁשאֹותֹו ָּבַחר 
ר' ַנחּום ִלְׁשמַֹע ְּבאֹותֹו יֹום, ְמעֹוֵרר ֶאת ׁשֹוְמֵעי ִלְקחֹו 
ְּתִחַּלת  ִלְקַראת  ְמֻיֶחֶדת  ַקָּבָלה  ַעְצָמם  ַעל  ְלַקֵּבל 

ָנה ַהָּבָאה ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ַהּׁשָ
"ֵאין צֶֹר ְּבַקָּבָלה ֻמְגֶזֶמת", זֹוֵעק ַהַּמְׁשִּפיַע, "ַּדי ִאם 
ְנַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ַקָּבָלה ְקַטָּנה, ּוִבְלַבד ֶׁשַּנְתִמיד ָּבּה 
ַהחֹל...  ִוימֹות  ַׁשָּבתֹות  ָוחֶֹרף,  ַקִיץ  ְלַהְרּפֹות;  ִמְּבִלי 
ִמן  ָהָאָדם  ֶאת  ְלַׁשּנֹות  ְיכֹוָלה  ֶׁשָּכזֹו  ֵאיָתָנה  ַקָּבָלה 
ַהְּיסֹוד ּוְלַהֲעִצים ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֶׁשֵּבינֹו ְלֵבין קֹונֹו ְּבַכָּמה 

ְוַכָּמה ָרמֹות..."
ְלִלּבוֹ.  חֹוְדִרים  ַהּנֹוְקִבים  ְוַהְּדָבִרים  ַמֲאִזין,  ַנחּום  ר' 
ַהִׁשּעּור  ַהְׁשָמַעת  ֶאת  ַמְפִסיק  הּוא  ֶרַגע  ְּבִאְבַחת 

ְוֶנֱעַצר ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבְּדָבִרים...
"ֵאיזֹו ַקָּבָלה ְקַטָּנה אּוַכל ְלַקֵּבל ַעל ַעְצִמי ּוְלַהְתִמיד 
ָּבּה ְלאֶֹר ְזַמן?" הּוא ָׁשַאל ֶאת ַעְצמֹו, ְותֹו ְּכֵדי ִּדּבּור 
ַמע ִלְפֵני ְזַמן ָמה ְוָתְכָנּה ָנַגע  ִנְזַּכר ְּבִׂשיָחה ַאֶחֶרת ֶׁשּׁשָ
ְסֻגָּלָתּה  אֹודֹות  ַעל  ָנַסָּבה  ָהֲאמּוָרה  יָחה  ַהּׂשִ ְלִלּבוֹ. 
 ּוַמֲעלֹוֶתיָה ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבַכּוָָנה ּוִמּתֹו
ַהַּמְתִאיָמה  ַהַּקָּבָלה  ֶׁשּזֹו  ֶהֱחִליט  ַנחּום  ְור'  ַהְּכָתב, 

ְּביֹוֵתר ַּבֲעבּורֹו.
'אֹוֵמר ְועֹוֶׂשה'; ִמּיֹום ֶזה ָוֵאיָל ַמְקִּפיד ר' ַנחּום ְּבָכל 
 ְלָבֵר ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ַּפת,  ִלְסֻעַּדת  ָיָדיו  ֶאת  ִלּטֹל  יֹום 
ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבַכּוָָנה ּוִבְמִתינּות ִמּתֹו ַהְּכָתב. ִמְסַּתֵּבר 
ִּכי ָהְיָתה זֹו ְּבִחיָרה ֻמְצַלַחת, ִמּשּׁום ֶׁשְּבַחְסֵדי ָׁשַמִים 
ָׁשִנים,  ֵמֶעֶׂשר  ְלַמְעָלה  ַמֲעָמד  ֶהֱחִזיָקה  ַהַּקָּבָלה 

ּוְבֶעֶצם ִהיא ַמְחִזיָקה ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה.
ְּבָכ א ִנְגַמר ַהִּסּפּור.

ַּכָּמה ָׁשִנים ְלַאַחר ִמֵּכן ִנְקַלע ר' ַנחּום ְלַמָּצב ַּכְלָּכִלי 
ַעל  ְוָעלּו  ָּגְדלּו  ֵּביתֹו  ֶׁשהֹוָצאֹות  ְּכֵדי  ַעד  ָּפׁשּוט,  א 
ַהְכָנסֹוָתיו. הּוא ִנְזַקק ְּבאֶֹפן ָּדחּוף ְלתֹוֶסֶפת ַהְכָנָסה 

ַמְׁשָמעּוִתית.
ַּכְסִּפית  ְיכֶֹלת  ַּבַעל   ַאְבֵר ַלֲחֵברֹו,  ָּפָנה  הּוא  לֹו  ַּבַּצר 

ְוחּוׁש ִעְסִקי ְמבָֹר, ְוִתָּנה ְּבָפָניו ֶאת ַמָּצבֹו.
ֶהָחֵבר  ֵהִגיב  ַהּיֹום",  ֵאַלי  ִהַּגְעָּת  ַמִים  ִמּׁשָ "ַמָּמׁש 
ִלי  ֻהְּצָעה  ַהּיֹום  "ְּבִדּיּוק   :ִהְמִׁשי ּוִמָּיד  ְּבַהְפָּתָעה, 
ִהְזַּדְּמנּות ִעְסִקית ְנִדיָרה – ְרִכיַׁשת ֶחְבָרה ְמַׂשְגֶׂשֶגת 
זֹול  ִּבְמִחיר  ִלְמִכיָרה  ֶׁשָּמֳעֶמֶדת  ְרפּוִאי  ְלִצּיּוד 
ִּבְמֻיָחד – אּוָלם ֶנֱאַלְצִּתי ִלְדחֹות אֹוָתּה ֵמחֶֹסר ְּפַנאי 

ְלִהְתַעֵּסק ְּבָכל ַהָּכרּו ְּבִנהּוָלהּ.
ְלַהְׁשִלים  ֶׁשּיּוַכל  ַהַּמְתִאים  ָהִאיׁש  ֶׁשַאָּתה  ִלי  ִנְרֶאה 
ֲעבּוִרי ֶאת ַה'ָּפאֶזל'; ֲאִני מּוָכן ְלַהְׁשִקיַע ֶאת ַמֲחִצית 
ֶאת  ְּתַגֵּיס  ַאָּתה  ַהֶחְבָרה,  ִלְרִכיַׁשת  ַהָּדרּוׁש  ַהְּסכּום 
ְּבָיד  ַהֶחְבָרה  ֶאת  ְּתַנֵהל  ְּבַבד  ּוַבד  ִנָּיה  ַהּׁשְ ַהַּמֲחִצית 

ָרָמה, ּוְבֶעְזַרת ה' ַיְחָּדו ַנֲעֶׂשה ְוַנְצִליַח..."
ֵּכיָון ֶׁשר' ַנחּום ִהִּכיר ֵהיֵטב ֶאת ְּתחּום ַהִּצּיּוד ָהְרפּוִאי, 
ַמִים ִזְּמנּו ְלָפָניו ִהְזַּדְּמנּות ָּפז, ְוַנֲעָנה  הּוא ֵהִבין ִּכי ִמּׁשָ
ְּבִׂשְמָחה ַלַהָּצָעה. הּוא ִמֵהר ְלַגֵּיס ַהְלָואֹות ִמָּכל ַהָּבא 
ַלָּיד, ְוָכ ּתֹו ַּכָּמה ָיִמים ָהַפ ְלֻׁשָּתף ָמֵלא ַּבֶחְבָרה, 
ְּבַהְכָנסֹות.  ִנְכָּבד  ְלֶנַתח  ָזָכה  הּוא  ִנהּוָלהּ  ּוִבְׂשַכר 
 ְותֹו ָּפִנים,  לֹו  ֵהִאיָרה  ַהַהְצָלָחה  ָׁשַמִים  ְּבַחְסֵדי 
ִּסֵּים  ִּכְׁשָנַתִים ָיִמים ִהְצִליַח ְלַׁשֵּלם ֶאת חֹובֹוָתיו. ִמּׁשֶ
ְלַׁשֵּלם ֶאת ַהחֹובֹות ִהִּציַע ַלֲחֵברֹו – ֻׁשָּתפֹו – ִלְרּכֹׁש 
ר'  ְּבִׂשְמָחה.  ִהְסִּכים  ַהָּלה  ַּבֶחְבָרה.  ֶחְלקֹו  ֶאת  ִמָּיָדיו 
ַנחּום ִּגֵּיס ׁשּוב ַהְלָואֹות, ִׁשֵּלם ַלֲחֵברֹו ֶאת ַהַּמִּגיַע לֹו, 

ּוְבָכ ָהַפ ַלְּבָעִלים ַהִּבְלָעִדִּיים ֶׁשל ַהֶחְבָרה.
ַעל  ֶנֱאַבק  ְּבעֹודֹו  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ָנה  ַהּׁשָ ְּכַמֲחִצית 
ְרִכיַׁשת  ַהְׁשָלַמת  ְלצֶֹרְך  ֶׁשָּנַטל  ַהחֹובֹות  ַּתְׁשלּום 
ַהֶחְבָרה, ִהִּגיָעה ֵאָליו ְּביֹום ָּבִהיר הֹוָדָעה ֶאֶלְקְטרֹוִנית 
ֶׁשִּנְׁשְלָחה  ְּבהֹוָדָעה  ֻמְחָלט.  ְלֶהֶלם  לֹו  ָּגַרם  ֶׁשָּתְכָנּה 
ֵאָליו ִמְּמַנֵהל ִמְפָעל ְּבִסין ֶׁשִּיֵּצר ַּבֲעבּורֹו ִצּיּוד ְרפּוִאי, 

ַהַחד-ַּפֲעִמּיֹות  ַהְּכָפפֹות  ֻקְפָסאֹות  ִמיְליֹון  ִּכי  ִנְכַּתב 
ַהַּתְׁשלּום  ֶאת  ְלַהֲעִביר  ָעָליו  ְוִכי  מּוָכנֹות,  ֶׁשִהְזִמין 

ַּבֲעבּוָרן ְּכֵדי ֶׁשַהִּמְׁשלֹוַח ְיֻבַּצע ַּבֶהְקֵּדם.
"ִמיְליֹון  ַמֲאִמין;  ְּכֵאינֹו  ֵעיָניו  ֶאת  ִׁשְפֵׁשף  ַנחּום  ר' 

ֻקְפָסאֹות?! ִהְזַמְנִּתי ְּבַס ַהּכֹל ֵמָאה ֶאֶלף!" 
ֶאָּלא  ָטעּותֹו,  ַעל  ַהְּמַנֵהל  ֶאת  ְלַהֲעִמיד  ִמֵהר  הּוא 
ִנְכְּתָבה  ַהַהְזָמָנה  ְּבהֹוָדַעת  ִּכי  ִהְתַעֵּקׁש  ֶׁשַהָּלה 
ַהִּמְסָּפר ִמיְליֹון. ַרִּבי ַנחּום ָּבַדק ִּבְרִׁשיַמת ַההֹוָדעֹות 
ַלח  ֶׁשּׁשָ ּוַבהֹוָדָעה  ָטָעה,  ָאֵכן  ִּכי  ְוִגָּלה  ַהּיֹוְצאֹות 
ְּבָטעּות  ְוָכַתב  ְמֻיָּתר  ֶאָחד  ֶאֶפס  הֹוִסיף  ַלִּמְפָעל 

1,000,000 ִּבְמקֹום 100,000.
ִמיְליֹון  לֹו  ִנְכַּתב  ָחְכמֹות...  ָיַדע  א  ַהִּסיִני  ַהְּמַנֵהל 
ֶאָּלא  ְּבֵרָרה  נֹוְתָרה  א  ַנחּום  ְלר'  ִמיְליֹון.  ִיֵּצר  ְוהּוא 
ֶהָעצּום.  ַהְּסכּום  ֶאת  ּוְלַׁשֵּלם  ֲעָנק  ַהְלָוַאת  ְלַבֵּקׁש 
ֵאָלה  ַהּׁשְ ִעם  ְלַבּדֹו  ְלִהְתמֹוֵדד  נֹוַתר  הּוא  ָּכֵעת 
ֶׁשל  ֻקְפָסאֹות  ִמיְליֹון  ִעם  ַיֲעֶׂשה  ָמה  ַהּנֹוֶקֶבת: 
ְּכָפפֹות? ְׁשֵאָלה ֶׁשֲעִתיָדה ָהְיָתה ְלַהִּדיר ֶאת ְמנּוָחתֹו 

ַּבְּתקּוָפה ַהְּקרֹוָבה.
ַּבל ַנְלֶאה ֶאְתֶכם ְּבֵתאּור ָהַאְכָזבֹות ָהַרּבֹות ֶׁשָּנַחל ר' 
ַנחּום ְּבַדְרּכֹו ִלְמּכֹר ֶאת ַהְּכָפפֹות. ַּגם ְלַאַחר ֶׁשהֹוִריד 
ֶאת ַהְּמִחיר ֶאל ִמַּתַחת ִלְמִחיר ַהֶּקֶרן א ָמָצא רֹוֵכׁש. 
ֶׁשֻהְצַרְך  ִמְּלַבד  זֹאת  ִּבְמאֹד,  ָעָליו  ֵהִעיקּו  ַהחֹובֹות 
ְלַׁשֵּלם ִמֵּדי חֶֹדׁש ָטִבין ּוְתִקיִלין ְלַבַעל ַהַּמְחָסן ֶׁשּבֹו 

ָהְיָתה ַהְּסחֹוָרה ְמֻאְפֶסֶנת.
ר' ַנחּום ִיֵחל ְלִהָּפֵטר ֵמַהְּסחֹוָרה ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ַמֵהר, 

ַא ֶנֱאַלץ ְלַהְמִּתין ּוְלַהְמִּתין ְלא ּתֹוֶחֶלת.
ְּבַקָּבָלתֹו  ִלְדּבֹק  ַנחּום  ר'   ִהְמִׁשי ָהֵעת  אֹוָתּה  ָּכל 
ְלָבֵר ֶאת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמּתֹו ַהְּכָתב, ּוְבָׁשָלב ְמֻסָּים 
ַאף ֶהֱחִליט ְלהֹוִסיף ִחּזּוק ַעל ִחּזּוק ְּבָכ ֶׁשֵהֵחל ִלּטֹל 
ִּבְרַּכת   ְלָבֵר ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי  ָהֶעֶרב  ַּבֲארּוַחת  ַאף  ָיַדִים 
ַהָּמזֹון ַּפַעם נֹוֶסֶפת ְּבָכל יֹום, ּוְבָכ ְלַהְגִּדיל ֶאת ְסֻגַּלת 

ַהַּפְרָנָסה.
מּועֹות ְלַסֵּפר ַעל  ְּבִעּצּומוֹ ֶׁשל חֶֹרף תש"פ ֵהֵחּלּו ַהּׁשְ
ר'  ָהְרחֹוָקה.  ְּבִסין  ט  ַהִּמְתַּפּׁשֵ ּוִמְסּתֹוִרי  ָחָדׁש  ִוירּוס 
ִלְמּכֹר  ְוִנְׁשִנים  חֹוְזִרים  ְּבִנְסיֹונֹות  ָעסּוק  ֶׁשָהָיה  ַנחּום 
מּועֹות  ֶׁשַהּׁשְ ְלֶרַגע  ָחַׁשב  א  ַהְּכָפפֹות  ִמְטַען  ֶאת 

ַהָּללּו ְקׁשּורֹות ֵאָליו ְּבִמָּדה ָּכְלֶׁשִהי.
ַעל  ְׁשמּועֹות  ְלַהִּגיַע  ֶׁשֵהֵחּלּו  ַעד  ַרב  ְזַמן  ָחַלף  א 
מּועֹות  ַּכָּמה ִנְדָּבִקים ֶׁשִהְתַּגּלּו ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית. ַהּׁשְ
ִהְדִאיגּו ֶאת ָרֻׁשּיֹות ַהְּבִריאּות ָהעֹוָלִמּיֹות, ְוֵהן ֵהֵחּלּו 

טּות ַהַּמֵּגָפה. ִלְנקֹט ְצָעִדים ְּכֵדי ִלְמנַֹע ֶאת ִהְתַּפּׁשְ
ַאט ַאט ַּגם ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית ִחְלֲחָלה ַהֲהָבָנה ִּכי ְמֻדָּבר 
טּותֹו.  ְּבִוירּוס ְמֻסָּכן ּוְמַתֲעֵתַע ֶׁשֵּיׁש ִלְמנַֹע ֶאת ִהְתַּפּׁשְ
ִהיְגֶיָנה  ַהְּמַחְּיבֹות  ְּבהֹוָראֹות  ַהִּמְמָׁשל  ָיָצא   ָּכ ְלֵׁשם 
ַמְחִמיָרה ַּבֶּמְרָחב ַהִּצּבּוִרי. ְּבאֹוָתּה ֵעת ָסְברּו ִּכי ִעַּקר 
טּותֹו ֶׁשל ִוירּוס קֹורֹוָנה הּוא ֶּדֶר ַמָּגע, ְוַעל ֵּכן  ִהְתַּפּׁשְ

ִחְּיבוּ ֲעִטַּית ְּכָפפֹות ַּבֶּמְרָחב ַהִּצּבּוִרי.
ר ֵאָליו ֶאָחד ֵמַהּסֹוֲחִרים  ַּכֲאֶׁשר ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה ִהְתַקּׁשֵ
ָהַאֲחרֹוִנים  ָּבֳחָדִׁשים  ִהְתַחֵּנן  ֶׁשֲאֵליֶהם  ָהַרִּבים 
ְוַהַּפַעם  ֶהְפֵסד,  ִּבְמִחיר  ַהְּכָפפֹות  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ֶׁשִּיְרּכֹשׁ 
ֶאת  לֹו  ִלְמּכֹר  ַנחּום  ְלר'  ֶׁשִהְתַחֵּנן  ֶזה  ָהָיה  ַהּסֹוֵחר 
ִמְטַען ַהְּכָפפֹות, ָאז ִהְתעֹוֵרר ר' ַנחּום ְוֵהִבין ִּכי אֹוָצר 

ֶׁשל ַמָּמׁש ׁשֹוֵכן ַּתַחת ָיָדיו.
ַהַּמֵּגָפה,  ְלֶרֶגל  ִמְפָעֶליָה  ֶאת  ִהְׁשִּביָתה  ַהְּגדֹוָלה  ִסין 
 ֶׁשָהָיה ּכֹה ִנְצָר ּוָבעֹוָלם נֹוַצר ַמְחסֹור ֲאִמִּתי ְּבִמְצָר

ִּבְתקּוָפה זֹו – ִּבְכָפפֹות ַחד ַּפֲעִמּיֹות.
ְלר'  רּו  ִהְתַקּׁשְ ֶזה  ַאַחר  ָּבֶזה  ָּבא.  ְוֶזה  ְמַדֵּבר  ֶזה  עֹוד 
ָּבֳחָדִׁשים  ׂשֹוֵחַח  ֶׁשִעָּמם  סֹוֲחִרים  אֹוָתם  ָּכל  ַנחּום 
ִמְטַען  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ִלְרּכֹׁש  ְוִהְתַחְּננּו  ָהַאֲחרֹוִנים 
ַהְּכָפפֹות. ר' ַנחּום א ִמֵהר ְלֵהָענֹות ְלַבָּקָׁשָתם, ְוַרק 
ַּכֲאֶׁשר ֻהְּצָעה לֹו ַהָּצָעה ְּגבֹוָהה ִּבְמֻיָחד ִהְסִּכים ִלְמּכֹר 

ֶאת ַהְּכָפפֹות.
ֲעֶׂשֶרת  ָּגבֹוַּה  ָהָיה  ַהְּסחֹוָרה  ְּתמּוַרת  ֶׁשִּקֵּבל  ַהְּמִחיר 
ֵּלם ְּתמּוָרָתּה. ַהְּסכּום ִהְסִּפיק לֹו  מֹוִנים ֵמַהְּמִחיר ֶׁשּׁשִ
ְּבֶרַוח ְּכֵדי ְלַכּסֹות ֶאת ָּכל חֹובֹוָתיו ְוַאף הֹוִתיר ְּבָיָדיו 

ֶרַוח ָעצּום.
ֶׁשַהִּסַּיְעָּתא  ָּבטּוַח  הּוא  ַנחּום,  ר'  ֶאת  ִּתְׁשֲאלּו  ִאם 
ִּבְזכּות  ֵאָליו  ִהִּגיָעה  ָלּה  ֶׁשָּזָכה  ָהֲעצּוָמה  ִדְׁשַמָּיא 
ַעל  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ֶאָּלא  נֹוַתר  א  ְוָלנּו  ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת 

ְּדָבָריו.
'ַעל ַהָּמזֹון' ִּתְׁשֵרי תשפ"א

'רֹוַקע' ִּבְלׁשֹון הֹוֶוה
ְּפֵני  ֶאת  ַהַּמִים  ִּכּסּו  ַהְּבִריָאה  ְיֵמי  ְּבֵראִׁשית 
ִליִׁשי ֶׁשּבֹו ִנְצַטּוּו  ַּכּדּור ָהָאֶרץ, ַעד ַלּיֹום ַהּׁשְ
ַמִים ֶאל  (ְּבֵראִׁשית א ט): "ִיָּקוּו ַהַּמִים ִמַּתַחת ַהּׁשָ
ִהְתַחֵּלק   ָּכ ַהַּיָּבָׁשה".  ְוֵתָרֶאה  ֶאָחד  ָמקֹום 
ֶׁשַטח ְּפֵני ַּכּדּור ָהָאֶרץ ְלַים ּוְלַיָּבָׁשה, ַּכֲאֶׁשר 
ּוָבאֹוְקָינּוִסים,  ַּבַּיִּמים  ְמֻכֶּסה  ִׁשְטחֹו  רֹב 

ּוִמעּוטוֹ ַּבַּיָּבָׁשה ֶׁשָעֶליָה ָאנּו ַחִּיים.
ֶׁשַהַּיָּבׁשֹות  ַאף  ַהֶּזה,  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ְוַעד  ֵמָאז 
ֻמָּקפֹות ְּבַמִים ִמָּכל ֶעְבֵריֶהן, עֹוֶצֶרת ַהְּגֵזָרה 
ָּתִדיר  ָהרֹוְגִׁשים  ַהָּים  ַּגֵּלי  ֶאת  ָהֶעְליֹוָנה 
 ,ְוָכ ְּכִטְבָעם.  ָהָאֶרץ  ֶאת  ִלְׁשטֹף  ִּבְרצֹוָנם 
ּוְלִעּבּוד  ִלְמגּוִרים  ְראּוָיה  ַהַּיָּבָׁשה  נֹוֶתֶרת 
ַחִּיים  ְלִקּיּום  ַהְּנחּוִצים  ּוַמָּטִעים  ָׂשדֹות 

ְמֻתָּקִנים ַעל ַּגֶּביָה. 
ְּבֶחֶסד ִנְפָלא ֶזה ָאנּו ִנְזָּכִרים ִמֵּדי ּבֶֹקר ְּבָׁשָעה 
ַקְרַקע  ַעל  ַרְגֵלינּו  ַּכּפֹות  ֶאת  ַמִּציִגים  ֶׁשָאנּו 
מּוָצָקה, ּוְכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלהֹודֹות ַעל ָּכ ָּכָראּוי 
ִּתְּקנּו ָלנּו ֶאת ִּבְרַּכת 'רֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים', 
ַהְּמֻיֶּסֶדת ַעל ִּפי ְלׁשֹון ַהָּפסּוק (ְּתִהִּלים קלו ו): 

"ְלרַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו".
ְּבֵׁשֶׁשת  ִנְּתָנה  ַהַּמִים'  'ִיָּקוּו  ֶׁשְּגֵזַרת  ַאף 
 – "ֶׁשָרַקע"  אֹוְמִרים  ָאנּו  ֵאין  ְּבֵראִׁשית,  ְיֵמי 
ְלׁשֹון ָעָבר, ֶאָּלא "רֹוַקע" – ְלׁשֹון הֹוֶוה. ְלִפי 
ַהְּבִריָאה  ֶאת  ֵמָחָדׁש  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ְּבָכל יֹום ָויֹום, ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה, ְּכִפי ֶׁשָאנּו 
אֹוְמִרים ַּבְּתִפָּלה: "ַהמְַחֵּדׁש ְּבטּובֹו ְּבָכל יֹום 

ָּתִמיד ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית".
ִמֵּדי ּבֶֹקר ַּכֲאֶׁשר ָאנּו ָקִמים ִמִּמָּטֵתנוּ ּוַמִּציִגים 
ׂשּוָמה  ְוַיִּציָבה,  מּוָצָקה  ַקְרַקע  ַעל  ַרְגֵלינּו 
ָעֵלינּו ְלהֹודֹות ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ֶׁשָרַקע 
[ִרֵּדד ְוִׁשֵּטַח] ֶאת ָהָאֶרץ ֵמַעל ּגַֹבּה ְּפֵני ַהָּים 
ֶאת  ְוִיְׁשְטפּו  ָיׁשּובּו  ֶׁשֹּלא  ַהַּמִים  ַעל  ְוָגַזר 
ַּכָּכתּוב  ַהְּבִריָאה.  ִלְפֵני  ֶׁשָהָיה  ְּכִפי  ַהַּיָּבָׁשה, 
(ִיְרְמָיהּו ה כב): "ַהאֹוִתי א ִתיָראּו ְנֻאם ה' ִאם 
ִמָּפַני א ָתִחילּו ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי חֹול ְּגבּול ַלָּים 
ָחק עֹוָלם ְוא ַיַעְבֶרְנהוּ ַוִּיְתָּגֲעׁשּו ְוא יּוָכלּו 
ַהְׁשָּכַמת  ('ַאּבּוִדְרַהם'  ַיַעְבֻרְנהוּ"  ְוא  ַגָּליו  ְוָהמּו 

ַהּבֶֹקר; ָרָד"ק ְּתִהִּלים קלו ו; ַמְלִּבי"ם ָׁשם).

ְּבָרָכה ַהַּמְכִחיָׁשה ֶאת ַה'ֶהְרֵּגל'
 ֵיׁש ֶׁשֵּפְרׁשּו ֶׁשָאנּו מֹוִדים ִּבְבָרָכה זֹו ַעל ָּכ
ַהַּיָּבָׁשה  ֶאת  ַמֲעִמיד  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשֲהֵרי  ֶׁשַּתְחֶּתיָה.  ַהְּתהֹום  ֵמי  ַעל  ְּבַיִּציבּות 
ָהָאֶרץ ֶׁשָעֶליָה ָאנּו ַחִּיים עֹוֶמֶדת ֻּכָּלּה ַעל ְּפֵני 
ַהַּמִים, ַּכֶּנֱאָמר ִּבְתִהִּלים (כד ב): "ִּכי הּוא ַעל 
ַיִּמים ְיָסָדּה ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָה". ְוָאְמרּו ֲחָז"ל 
(ִמְדַרׁש ְּתִהִּלים צג): "ָהָאֶרץ ְמֻרַּקַעת ַעל ַהַּמִים 

ָּכֳאִנָּיה ֶׁשִהיא ָצָפה ְּבֵלב ָים".
ָהעֹוָלם  ַאְדַמת  ַהִּטְבִעִּיים,  ַהֹּכֶבד  ֻחֵּקי  ְלִפי 
ֵמֲחַמת  ַהַּמִים   ְּבתֹו ִלְׁשקַֹע  ֲאמּוָרה  ָהְיָתה 
ִהיא  ַּכֲאֶׁשר  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ָּכְבָדּה. 
ִמיְלָיאְרֵדי  ֶׁשל  ָּכֵבד  ִמְטָען  ַּגָּבּה  ַעל  נֹוֵׂשאת 
ְּבֵני ָאָדם, ַעל ָּכל ַהִּמְׁשַּתֵּמַע ִמָּכ. ִּבְבָרָכה זֹו 
מֹוִדים ָאנּו ָּכל ָּכ ֶׁשִּיֵּצב ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ֶאת ָהָאֶרץ ְּבצּוָרה ֵאיָתָנה ַעל ְּפֵני ֵמי ַהְּתהֹום 
ִמְתמֹוֶטֶטת  ֵאיָנּה  ִהיא   ְוָכ ֶׁשַּתְחֶּתיָה, 
ְלָחן' ָׁשם  ְוׁשֹוַקַעת ְלתֹוָכם ('ְלבּוׁש' מו ב; 'ָערּו ַהּׁשֻ

ד). 
ְּב'ִסּדּור  (ִנְדַּפס  ִיְצָחק'  'ִׂשיַח  ַּבַעל  ּכֹוֵתב   ְוָכ
ָהָאֶרץ,  ַעל  ַרְגלֹו  ַּכף  ַיִּציג  "ַּכֲאֶׁשר  ַהְגָּר"א'): 
ָיִׂשים ֶאל ִלּבֹו: ֵהן ֱאֶמת ִּכי ֻהְרַּגְלנּו ִלְדרֹ ַעל 
ֻאְמָנם  ְּבצּוָרה,  חֹוָמה  ַעל  ְּכמֹו  ָאֶרץ  ָּבמֹוֵתי 
ֵמַעְצָמּה?  ֻמְכָרח  ָהָיה  ְוִקּיּוָמּה  ֻחָּקָתּה  ַהִאם 
ִמן  ְלַמָּטה  ָלֶרֶדת  ְוַהחֹול  ֶהָעָפר  ֶטַבע  ַהֹּלא 

הּוא  ְּבַחְסּדֹו   ִיְתָּבַר ם  ַהּׁשֵ ְוַרק  ַהַּמִים... 
'רֹוַקע ָהֶאֶרץ ַעל ַהָּמִים'". 

ְלַהֵּל 'ַּבַּיָּבָׁשה' ִּכ'ְבתֹו ַהָּים'
ַהַּמִים,  ְּפֵני  ַעל  ְׁשטּוָחה  ֶׁשָהָאֶרץ  זֹו  ֻעְבָּדה 
ַעל  ִנְתַקְּבָלה  ֲעצּום,  ֵנס  ִהיא  ֶׁשָּכָאמּור  ַאף 
ִלֵּבנּו ְּכֵחֶלק ִמַּמֲהַל ַהֶּטַבע ְוִכְמַעט ְוֵאין ָאנּו 
 'ָחִׁשים ָּבּה ְּבַחֵּיי ַהּיֹום יֹום. ַּבֵּסֶפר 'ֲעֵלי ֶּדֶר
(עמ' קסב) ֻמָּצע ַרְעיֹון ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְּכֵדי ְלַהֲעִצים 
ִּבְרָכֵתנּו  ְּבֵעת  ַההֹוָדָאה  ִרְגֵׁשי  ֶאת  ְּבִקְרֵּבנּו 
ְּבָרָכה זֹו: "ְּכֶׁשְּתָבֵר 'רֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים', 
ַהּבֹץ  ַהָּים,  ְּבֵמי  מּוָצף  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ֶאת  ַצֵּיר 
ְמַכֶּסה ֶאת ְּפֵני ָּכל ָהָאֶרץ, ְוַהַּמֲעָבר ִמָּמקֹום 
ְוִהֵּנה,  ִסיָרה.  ְּבֶעְזַרת  ַרק  ִמְתַּבֵּצַע  ְלָמקֹום 
ֶזהּו   – ָעֶליָה   ְלַהֵּל ְוִנָּתן  ִמְתַיֶּבֶׁשת  ָהֲאָדָמה 
ֶעְזָרתֹו  ִאְלָמֵלא  ָהעֹוָלם  ָׁשל  ָהֲאִמִּתי  ַמָּצבֹו 
ַעל  ָהָאֶרץ  'רֹוַקע  ֶׁשהּוא  ה'  ֶׁשל  ַהְּתִמיִדית 

ַהָּמִים'". 
ֶׁשָחָוה  ִמי  ָּכל  ַאף  ִּכי  ְולֹוַמר,  ְלהֹוִסיף  ִנָּתן 
ָּבֲאִויר,  ֲאֻרָּכה  ִטיָסה  אֹו  ַּבָּים  ֲאֻרָּכה  ַהְפָלָגה 
ָיכֹול  ָּבֶהן,  ַהְּכרּוכֹות  ַהַּטְלָטלֹות  ָּכל  ַעל 
ְוַהֲהָנָאה  ַהָּגדֹול  ַהֵּנס  ֶאת  ְלָהִבין  ְּבַקּלּות 
ְּבַחֵּיי  ה',  ֶׁשְּבַחְסֵדי   ְּבָכ ֶׁשֵּיׁש  ָהֲעצּוָמה 
מּוָצָקה  ַקְרַקע  ַעל  ּדֹוְרִכים  ָאנּו  ְגָרה  ַהּׁשִ
ַהְּבָרָכה,  ִּבְׁשַעת   ְּבָכ ְיַהְרֵהר  ְוִאם  ְוַיִּציָבה. 
ַּבַּכּוָָנה  ֶזה  ֵנס  ַעל  ְלהֹודֹות  יּוַכל  ְּבַוַּדאי 

ָהְראּוָיה.
ְוָכ ָאַמר ַּבַעל ַה'ּנַֹעם ֱאִליֶמֶל' ְּבִעְנָין ֶזה:

ִיְׂשָרֵאל  "ּוְבֵני  כט):  יד  (ְׁשמֹות  אֹוֵמר  ַהָּכתּוב 
ִּכי  ְלָפֵרׁש  ְוֵיׁש  ַהָּים".   ְּבתֹו ַבַּיָּבָׁשה  ָהְלכּו 
ְּבֵני  ָראּו  ַּכֲאֶׁשר  סּוף,  ַים  ְקִריַעת  ְלַאַחר 
ִעָּמם  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ַהְּגדֹוָלה  ַהָּיד  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל 
ַּבֲהָבַנת  ֲעֻמָּקה  ּכֹה  ָגה  ְלַהּׂשָ ִהִּגיעּו  ה', 
 ָוֵאיָל ֶׁשִּמָּכאן  ַעד  עֹוָלֵמנּו,  ַעל  ה'  ַהְׁשָּגַחת 
ְּכלֹוַמר:  ַהָּים.   ִּכְבתֹו ַּבַּיָּבָׁשה  הֹוְלִכים  ָהיּו 
 ֵהם ִהְׂשִּכילּו ְלָהִבין ֶׁשָהֻעְבָּדה ֶׁשָהָאָדם הֹוֵל
'ַּבַּיָּבָׁשה' ַעל ַקְרַקע ַיִּציָבה, ִּבְזכּות ֵנס ְרִקיַעת 
ָהָאֶרץ ַעל ַהַּמִים, ִהיא ֵנס ָוֶפֶלא ֶׁשֵאינֹו ָקָטן 
('ִלּקּוֵטי  ַהָּים'   ְּבתֹו' ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵמֲהִליַכת 
ׁשֹוַׁשָּנה' [ִנְדַּפס ְּבסֹוף ֵסֶפר 'נַֹעם ֱאִליֶמֶל'] ד"ה ָהַפ יָם, 

ע"פ 'ִּדְבֵרי ָאִבי"ב' ַוֵּיָרא). 

ַהִהְתַּגְּברּות ַעל ַהֶּטַבע
ַעל  ָהָאֶרץ  ְרִקיַעת  ֶׁשל  ֶזה  ֻמְפָלא  ִמֵּנס 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֶלַקח,  ִלְלמֹד  ָאנּו  ְיכֹוִלים  ַהַּמִים, 
ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ַהּכֹחַ  ֶאת  ָּבנּו  ָנַטע  הּוא   ָּברּו
ֶׁשִרֵּסן  ְּכִפי  ַּתֲאוֹוָתיו;  ְוַעל  ַהַּגְׁשִמי  ַהּגּוף 
ְּבהֹוָרַאת  ַהָּים  ֵמי  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ֶאת  ַהַּמִים  ּכֹוְבִׁשים  ָאז  ּוִמִּני  ַהַּמִים",  "ִיָּקוּו 
 ְוָכ ְּבַדְרָּכם,  ַהִּנְקֶרה  ָּכל  ֶאת  ִלְׁשטֹף  ִטְבָעם 
נֹוֶתֶרת ָהָאֶרץ ַעל ָעְמָדּה ְוֵאיָנּה ִנְׁשֶטֶפת ַעל 
 ְיֵדי ַהַּמִים אֹו קֹוֶרֶסת ְלַמֲעַמֵּקי ַהְּתהֹום. ָּכ
ַּגם ָאנּו – ִּביָכְלֵּתנוּ ִלְגּבֹר ַעל ַהֶּטַבע ַהַּגְׁשִמי 
ֶאת  ּוְלַמֵּקד  ַהַּתֲאוֹות  ַאַחר  אֹוָתנּו  ַהּגֹוֵרר 

ְמַגָּמֵתנּו ַּבֲעִׂשַּית ְרצֹון ה'.
ַּדְוָקא  ֶנֶעְנׁשּו  ַהַּמּבּול  ּדֹור  ֶׁשְּבֵני  ַהִּסָּבה  זֹו 
ְּבָכ ֶׁשַהַּמִים ָׁשְטפּו אֹוָתם – ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה 
ְּבִיְצָרם,  ָמְׁשלּו  ְוא  ְלִטְבָעם  ִנְכְנעּו  ֵהם   –
ֶאת  ְוִכּסּו  ְוָׁשְטפּו  ְלִטְבָעם  ָחְזרּו  ַהַּמִים  ְוַאף 
ַהֶּטַבע   ְּבֶדֶר קֹוֶרה  ֶׁשָהָיה  ְּכִפי  ַהְּיקּום,  ָּכל 
ַטַרַׁשְנְסִקי  [ָלָר"מ  מֶֹׁשה'  ('ִזְכרֹון  ה'  ִצּוּוי  ִאְלָמֵלא 

ִמְּקֶרְמְנצ'ּוג] עמ' פז; 'אֹור ְּפֵני ְיהֹוֻׁשַע' פר' נַֹח). 

ִּבְרַּכת ה' ִהיא ַתֲעִׁשיר

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ּברּכת ה

סִסּפּו
ל עלַ

ִ ם
ִים"  ת "רֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ ְ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
"רֹוַקע ת

ִניייני פּפְְ ם 

 – ָהָאֶרץ  ֶאת  ׁשֹוֵטַח  ֶׁשהּוא   ָּכ ַעל   – רֹוַקע  ָהעֹוָלם   ֶמֶֽל ֱאקינוּ  ה'  ַאָּתה   ָּברּו
ַהְּבִריָאה,  ְּבֵעת  ֶׁשָהָיה  ְּכִפי  ְלַכּסֹוָתּה  ַהָּים  ַּגֵּלי  ָיׁשּובּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַהָּמִים,  ַעל  ַהַּיָּבָׁשה 

ּוְבָכ הּוא נֹוֵתן ִקּיּום ַלַחִּיים ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה.
ַלַּמִים  ֵמִניַח  ְוֵאינֹו  ַהַּיָּבָׁשה  ֶאת  ֶׁשְּמַקֵּים  ַעל  ַלה'  ְלהֹודֹות  ֶׁשָעֵלינּו  ֱאֶמת   – ָאֵמן 

ְלַכּסֹוָתּה, ּוְבָכ ֵיׁש ִקּיּום ַלַחִּיים ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה.


