
ת ָוֵאָרא ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֲחִׁשיבּות ֵּפרּוט ַהַּבָּקָׁשה
"ַוֵּיֵצא מֶׁשה ְוַאֲהרֹן ֵמִעם ַּפְרעֹה ַוִּיְצַעק מֶׁשה ֶאל ה' ַעל 

ְּדַבר ַהְצַפְרְּדִעים ֲאֶׁשר ָׂשם ְלַפְרעֹה" (ח ח)
 ֶׁשָהַל ְיהּוִדי  ַעל  ְמֻסָּפר  כד)  ז  ַרָּבה  (ֶאְסֵּתר  ַּבִּמְדָרׁש 
ְּבַדְרּכֹו, ּוֵמֲחַמת קִֹׁשי ַהֶּדֶר ִנְפַּגע ַקְרֻסּלוֹ. ָנָׂשא ָהִאיׁש 
ַמִים ּוִבֵּקׁש ֶׁשִּיְזַּדֵּמן לֹו ֲחמֹור. ְוִהֵּנה א  ֶאת ֵעיָניו ַלּׁשָ
ָחַלף ְזַמן ַרב ּוַבָּמקֹום ָעַבר רֹוָמִאי ֶׁשֶּזה ַעָּתה ִהְמִליָטה 
ֲאתֹונֹו ַעִיר ַר, ּוִבְראֹותֹו ֶאת ַהְּיהּוִדי עֹוֵמד ְלָפָניו ִצּוָה 
ַהְּיהּוִדי  ִהְתַאֵּנַח  ְּכֵתפֹו.  ַעל  ָהַעִיר  ֶאת  ָלֵׂשאת  ָעָליו 
ְוָאַמר ִּבְמִרירּות: "ִהֵּנה ְּתִפָּלִתי ִהְתַקְּבָלה, אּוָלם ְלִפי 
ֶׁשֶאְרַּכב  ֲחמֹור  ִלי  ֶׁשִּיְזַּדֵּמן  ְּבַבָּקָׁשִתי  ֵּפַרְׁשִּתי  ֶׁשֹּלא 

ָעָליו, ִהְזַּדֵּמן ִלי ֲחמֹור ָהרֹוֵכב ָעַלי..."
ָמקֹור ְלָכ ֶׁשַעל ָהָאָדם ְלָפֵרׁש ֶאת ַּבָּקָׁשתֹו ִּבְתִפָּלתֹו 

ָלַמד ָה'אֹור ַהַחִּיים' ַהָּקדֹוׁש ִמָּפסּוק ֶזה: 
ְּדַבר  "ַעל  מֶֹׁשה:  ֶׁשִּיְצַעק  ָהָיה  ַּדי  ִלְכאֹוָרה 
ְלָפֵרׁש:  ַהּתֹוָרה  מֹוִסיָפה  ָמה  ּוְלֵׁשם  ַהְצַפְרְּדִעים", 
ְלָפֵרׁש   ֶׁשָּצִרי "ִמָּכאן  ֶאָּלא:  ְלַפְרעֹה"?  ָׂשם  "ֲאֶׁשר 
ְּתִפָּלתֹו", ּוְלִפיָכ ִּכּוֵן מֶֹׁשה ְּכֶׁשֵּפֵרׁש ֶׁשֵאין ַּכּוָָנתוֹ ְלָכל 
ַהְּצַפְרֵדִּעים ֶׁשָּבעֹוָלם, ִּכי ִאם לַצְַּפְרֵדִּעים ֶׁשֻהָּכה ָּבֶהן 

'אֹור ַהַחִּיים' ַּפְרעֹה. 

ְּבָרָכה ִּבְתׂשּוַמת ֵלב ְמִביָאה ְלִיְרַאת ָׁשַמִים
"ַהָּיֵרא ֶאת ְּדַבר ה' ֵמַעְבֵדי ַּפְרעֹה ֵהִניס ֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת 
ה'  ְּדַבר  ֶאל  ִלּבֹו  ָׂשם  א  ַוֲאֶׁשר  ַהָּבִּתים;  ֶאל  ִמְקֵנהּו 

ֶדה" (ט כ-כא) ַוַּיֲעזֹב ֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת ִמְקֵנהּו ַּבּׂשָ
ְּבָחה ַהּתֹוָרה ֶאת ַמֲעֵׂשהּו ֶׁשל "ַהָּיֵרא ֶאת  ְלַאַחר ֶׁשּׁשִ
ָיֵרא".  א  "ֲאֶׁשר  ֶאת  ְלַגּנֹות  ָהְיָתה  ְצִריָכה  ה'",  ְּדַבר 

ַמּדּוַע ָנְקָטה ְּכַלָּפיו לָׁשֹון: "ַוֲאֶׁשר א ָׂשם ִלּבֹו"?
ְמָבֵאר ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ֵזייְדל ֶאְּפְׁשֵטין: 

ְּבִיְרַאת  ְלִחָּסרֹון  ַהּגֹוֵרם  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  ַהּתֹוָרה  ִּבְּקָׁשה 
ָׁשַמִים הּוא חֶֹסר ִׂשיַמת ֵלב. ִאם ַרק ָהָיה ָהָאָדם ָׁשת 
ֵהן  ַהּיֹום,   ְּבַמֲהַל לֹו  ַהִּמְזַּדְּמנֹות  ַרּבֹות  ְלִמְצוֹות  ִלּבֹו 
ָהיּו ְמַקְּדׁשֹות אֹותֹו ּוַמְכִׁשירֹות אֹותֹו ִלְהיֹות ְיֵרא ה'. 
ָּכ, ְּפָעִמים ּכֹה ַרּבֹות ְּבָכל יֹום ָאנּו אֹוְמִרים: "ֱאֵקינוּ 
ַלִּמִּלים  ִלֵּבנּו  ָׁשִתים  ָהִיינּו  ַרק  ְוִאּלּו  ָהעֹוָלם",   ֶמֶל
ַמְחִּדירֹות  ָהיּו  ֵהן  ָסֵפק  ְלא  ִמִּפינּו,  מֹוִציִאים  ֶׁשָאנּו 
הּוא  ָּגדֹול  ַּכָּמה  אֹוָתנּו.  ּוְמרֹוְממֹות  ָׁשַמִים  ִיְרַאת  ָּבנּו 

'ֶהָערֹות' ַמֲאָמר כגַהֶהְפֵסד ֶׁשל "ַוֲאֶׁשר א ָׂשם ִלּבֹו".

ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל מֶֹׁשה – ִמחּוץ ָלִעיר
"ַהְעִּתירּו ֶאל ה' ְוַרב ִמְהיֹת קֹת ֱאקִים ּוָבָרד...; 

ַּכַּפי  ֶאת  ֶאְפרֹׂש  ָהִעיר  ֶאת  ְּכֵצאִתי  מֶֹׁשה  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר 
ֶאל ה' ַהּקֹלֹות ֶיְחָּדלּון ְוַהָּבָרד א ִיְהֶיה עֹוד" (ט כח-כט) 
"'ְּכֵצאִתי ֶאת ָהִעיר'... ֲאָבל ְּבתֹו ָהִעיר א ִהְתַּפֵּלל, 

ְלִפי ֶׁשָהְיָתה ְמֵלָאה ִּגּלּוִלים" (ַרִׁש"י, ע"פ שמ"ר יב ה). 
ֵאָלה עֹוָלה ְּכֵמֵאֶליהָ: ְוִכי ַעד ַעָּתה, ַּכֲאֶׁשר ִהְתַּפֵּלל  ַהּׁשְ
ַעל ִּבּטּוָלן ֶׁשל ֶיֶתר ַהַּמּכֹות, א ֻהְצַר מֶֹׁשה ָלֵצאת 

ִמן ָהִעיר? 
ֵּבֵאר ָהַרְמָּב"ן:

ָהִעיר,  ִמן  ָלֵצאת  מֶֹׁשה   ֻהְצַר ְּתִפּלֹוָתיו  ְּבָכל  ָאֵכן, 
ֶׁשְּבׁשֹוֶנה  ְלִפי  ִּבְמפָֹרׁש.  זֹאת  ִצֵּין  ַעָּתה  ַרק  אּוָלם 
ִּבֵּקׁש  ַעָּתה  ְלָמֳחָרת,  ַרק  ֶׁשָּסרּו  ַהּקֹוְדמֹות  ֵמַהַּמּכֹות 
ֶׁשַהָּבָרד ֶיְחַּדל ִמָּיד, ַּכָּכתּוב: "ְוַרב ִמְהיֹת קֹת ֱאִקים 
ֶׁשהֹוִריד  ָּבָמה  לֹו  "ַּדי  ָׁשם:  ַרִׁש"י  [ּוְכֵפרּוׁש  ּוָבָרד" 
ְּכָבר"], ְוַעל ֵּכן ָאַמר לֹו מֶֹׁשה ִּכי ִיְהֶיה ָעָליו ְלַהְמִּתין 

ַעד ֶׁשֵּיֵצא ֵמָהִעיר.
ַרִּבי  ִצֵּין  ָלִעיר  ִמחּוץ  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ִלְתִפָּלתֹו  ְּבֶהְקֵׁשר 

ִיְצָחק ַאַּבְרָּבֵנאל ֻעְבָּדה ִנְפָלָאה:
ְלִמְצַרִים  חּוץ  ַרֵּבנּו  ְלמֶֹׁשה  ֶׁשָהָיה  ֵּכן,  ַּגם  "ְוָהֱאֶמת 
ַהּיֹום  ְוַגם  ְוִהְתּבֹוְדדּותֹו.  ִלְתִפָּלתֹו  מּוָכן  ֶאָחד  ַּבִית 
ָקדֹוׁש  ַּבִית  הּוא  ְּבִמְצַרִים,  ְועֹוֵמד  ַקָּים  ַההּוא  ַהַּבִית 

ְוחֹוְגִגים ָׁשם ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבָכל ָהֲאָרצֹות ָהֵהם, ְוַעל 
ֶאת  ֶאְפרֹׂש  ָהִעיר  ֶאת  'ְּכֵצאִתי  מֶֹׁשה:  אֹוֵמר  ָהָיה  ֶזה 

ַרְמָּב"ן; ַאַּבְרָּבֵנאל ט יגַּכַּפי ֶאל ה'".

ָפה ְוַלחּוץ ַהְצָהַרת ַּפְרעֹה – ִמן ַהּׂשָ
ה'  ִמְּפֵני  ִּתיְראּון  ֶטֶרם  ִּכי  ָיַדְעִּתי   ַוֲעָבֶדי "ְוַאָּתה 

ֱאִקים" (ט ל)
ִּבְפֵני  מֶֹׁשה  ֵהִטיַח  ָּבָרד  ַמַּכת  ְלַאַחר  ַּדְוָקא  ַמּדּוַע 

ַּפְרעֹה ֶאת ָהֻעְבָּדה ִּכי ֲעַדִין ֵאינֹו ָיֵרא ִמְּפֵני ה'? 
ֵּבֵאר ַרִּבי ַאְרֵיה ְיהּוָדה ֵליּב ְּתאֹוִמים ַרָּבּה ֶׁשל ְּברֹוִדי: 

ַּכֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש מֶֹׁשה ָלֵצאת ִמחּוץ ָלִעיר ְּכֵדי ְלִהְתַּפֵּלל 
ָטַען  ַהּקֹוֵדם,  ַּבָּפסּוק  ַּכֶּנֱאָמר  ַהָּבָרד,  ֲעִציַרת  ַעל 
ְּכֵדי  ֵמָהִעיר  ָלֵצאת  ֻהְצַרְכָּת  ַעָּתה  ַעד  ְלָפָניו:  ַּפְרעֹה 
ַעָּתה,  אּוָלם  ִּגּלּוִלים,  ְמֵלָאה  ֶׁשָהְיָתה  ְלִפי  ְלִהְתַּפֵּלל, 
ִהְצַהְרִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ָׁשַמִים  ַמְלכּות  עֹל  ֶׁשִּקַּבְלִּתי  ְלַאַחר 
ַהַּצִּדיק  ה'  ַהָּפַעם,  "ָחָטאִתי  כז):  פס'  (ְלֵעיל  ָמֵלא  ְּבֶפה 
ַהִּגּלּוִלים  ִהְתַּבְּטלּו  ִמֵּמיָלא  ָהְרָׁשִעים",  ְוַעִּמי  ַוֲאִני 
ֵמָהִעיר. ֶׁשֲהֵרי ֲהָלָכה ְמפֶֹרֶׁשת ִהיא (ע"ז נב ב) ֶׁשֲעבֹוָדה 
ָזָרה ֶׁשִהְתַּבְּטָלה ִּביֵדי ּגֹוי – ְמֻבֶּטֶלת, ְוֵאיְנ ָצִרי עֹוד 

ָלֵצאת.
אּוָלם מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָּדָחה ֶאת ְּדָבָריו ְּכֶׁשָאַמר לֹו: "ָיַדְעִּתי 
ֱאִקים";  ה'  ִמְּפֵני  ִּתיְראּון  "ֶטֶרם  ִלְּבֶכם  ְּבֵסֶתר  ִּכי" 
ֶוֱאֵהיֶכם  ְוַלחּוץ,  ָפה  ַהּׂשָ ִמן  ֶאָּלא  ֵאיָנן  ַהְצָהרֹוֵתיֶכם 
ִמן  ְלֵצאת  ָעַלי  ִיְהֶיה  ַהַּפַעם  ַּגם  ָלֵכן  ִהְתַּבְּטלּו,  א 

'ַיֲעַלת ֵחן' אֹות יחָהִעיר ְּכֵדי ְלִהְתַּפֵּלל ֶאל ה'.

 ְּתִפָּלה ִּבְנִׂשיַאת ַּכַּפִים – ַלֲאבֹוֵתינּו ְוא ָלנּו
ֶאל  ַּכָּפיו  ַוִּיְפרֹׂש  ָהִעיר  ֶאת  ַּפְרעֹה  ֵמִעם  מֶֹׁשה  "ַוֵּיֵצא 

ה'" (ט לג)
ְּפסּוִקים  עֹוד  ָמִצינּו  ֶׁשְּלָפֵנינּו,  ַּבָּפסּוק  ֶׁשָּמִצינוּ  ְּכִפי 
ִּבְנִׂשיַאת  ְלִהְתַּפֵּלל  ֲאבֹוֵתינּו  ִמְנַהג  ַעל  ַהְּמִעיִדים 

ַּכַּפִים. ַמּדּוַע ֵאיֶנּנּו נֹוֲהִגים ָּכ ַּכּיֹום? 
שָכר ֶּבער ִאיֶלְנּבּוְרג:  ֵּפֵרׁש ַרֵּבי ִיּׂשָ

ַעל ַהָּפסּוק (ְּדָבִרים טז כב): "ְוא ָתִקים ְל ַמֵּצָבה ֲאֶׁשר 
ֶׁשָהְיָתה  ִפּי  ַעל  "ְוַאף  ַרִׁש"י:  ֵּפֵרׁש   ,"קֶיֱא ה'  ָׂשֵנא 
ֵמַאַחר  ְׂשָנָאּה,  ַעְכָׁשו  ָהָאבֹות,  ִּביֵמי  לּו  ֲאהּוָבה 
ֶׁשֲעָׂשאּוהָ ֵאּלּו חֹק ַלֲעבֹוָדה ָזָרה". ַאף ְלִעְנַין 'ְנִׂשיַאת 
ַּכַּפִים' ַּבְּתִפָּלה נּוַכל לֹוַמר; ֵּכיָון ֶׁשְּבָיֵמינּו ָּכ נֹוֲהגֹות 
ִלְפֵני  ָׂשנּוא  ַהָּדָבר  ַנֲעֶׂשה  ְלִהְתַּפֵּלל,  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות 

ַהָּמקֹום.
ׁשּו"ת 'ְּבֵאר ֶׁשַבע' סי' עא 

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

ה'

ני ּפְ ם
ִהְתַחְּזקּות ֶּבֱאמּוָנה קֶֹדם ַהְּתִפָּלה

ַהּקֹלֹות  ה'  ֶאל  ַּכַּפי  ֶאת  ֶאְפרֹׂש  ָהִעיר  ֶאת  "ְּכֵצאִתי 
ֶיְחָּדלּון ְוַהָּבָרד א ִיְהֶיה עֹוד" (ט כט)

"ֲאָבל ְּבתֹו ָהִעיר א ִהְתַּפֵּלל, ְלִפי ֶׁשָהְיָתה ְמֵלָאה 
ִּגּלּוִלים" (ַרִׁש"י, ע"פ שמו"ר יב ה). 

מֶֹׁשה  ַרִּבי  ָהַרֲאַב"ד  ִמָּכאן  ָלַמד  נֹוֵקב  מּוָסר 
ְׁשֶטְרְנּבּוךְ:

ַלְּתִפָּלה,  ַמְפִריָעה  ָּבִעיר  ַהִּנְמֵצאת  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ִאם 
ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֲעבֹוָדה ָזָרה ַהִּנְמֵצאת ָחִליָלה 
ִחּיּוב  ּגֶֹדל  ַעל  ְלֵמִדים  ָאנּו  ּוִמָּכאן  ָהָאָדם.  ְּבֵלב 
ַלְּתִפָּלה,  ִּגיָׁשתֹו  ֶטֶרם  ֶּבֱאמּוָנה  ְלִהְתַחֵּזק  ַהִּמְתַּפֵּלל 

'ַטַעם ָוַדַעת' ּוְבַוַּדאי ְיַסֵּיַע ִחּזּוק ֶזה ְלַקָּבַלת ְּתִפָּלתֹו.

ִנָּתן ַאף ִלְלמֹד ִמָּכ ֶסֶמ ְלִמְנַהג ִיְׂשָרֵאל קֶֹדם ְּתִפַּלת 
ַחר ֶׁשל  ֲחִרית ַלֲענֹות 'ָאֵמן' ִאיׁש ַאַחר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ ַהּׁשַ
ֲעִנַּית  לא)  יד  (ְׁשמֹות  ּבַחְיֵי  ַרֵּבנּו  ְּכִדְבֵרי  ֶׁשֲהֵרי  זּוָלתֹו. 
ָהעֹוֶנה,  ְּבֵלב  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ְלַחֵּזק  ְּכֵדי  ִנְתְקָנה  ָאֵמן 

ְוָכָאמּור, ִהְתַחְּזקּות זֹו ֲחׁשּוָבה קֶֹדם ַהְּתִפָּלה.

ת ָוֵאָרא ָרׁשַ 365ּפָ תשפ"א

את ָלֶכם..."
ֹ
ָדה ַהּז

ֹ
"ָמה ָהֲעב

ְּביֹום ֲחִמִּׁשי ַהַּבֲעָל"ט ט' ִּבְׁשָבט ָיחּול יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ַהַּדָּין ֵמחּוְסט, ַרִּבי ַיֲעקֹב ַקִטיָנא ָזָצ"ל. ְּבִסְפרֹו 
ַהְּמֻפְרָסם 'ַרֲחֵמי ָהָאב' ֶׁשִּנְדַּפס ְּבַעְׂשרֹות ַמֲהדּורֹות, הֹוִכיַח ַעל ַהחֹוָבה ְלִהָּזֵהר ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ְוֵאּלּו ְּדָבָריו: 

"ְלִהָּזֵהר ְמאֹד ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ִּכי ָמה ַיֲעֶנה ְליֹום ְּפֻקָּדה ְּכֶׁשִּיְׁשָאלּוהּו: 
'ָלָּמה א ָעִניָת ָאֵמן – ָמה ֲעבֹוָדה ִהיא?' ְוַעל ֶזה ָּבא ָהֶרֶמז (ְּתִהִּלים פג יז): 

'ַמֵּלא ְפֵניֶהם ָקלֹון' – סֹוֵפי ֵּתבֹות ָאֵמ"ן".
'ַרֲחֵמי ָהָאב' אֹות נו
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א ָּתִמיד זֹוֶכה ָהָאָדם ִלְראֹות ַּבַהְׁשָּגָחה ַהְּפָרִטית, 
עֹוָלמֹו,  ַעל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַמְׁשִּגיַח  ֶׁשָּבּה 
ַמִים,  ִמּׁשָ ְיׁשּוָעה  ְלעֹוֵרר  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשל  ּוְבכָֹחּה 
ַהִּסּפּור  ֶׁשִּלְפֵניֶכם.  ַּבִּסּפּור  ְּכמֹו  ֻמְפָלָאה  ְּבצּוָרה 
ִּבְׁשֵּתי  ִהְתִחיל  ָׁשָנה,  ְּכֶעְׂשִרים  ִלְפֵני  ִהְתַרֵחׁש 
ְמַרֵּגׁש  ְּבִמְפָּגׁש  ִהְסַּתֵּים  ּוְלַבּסֹוף  ׁשֹונֹות,  ְנֻקּדֹות 

ֶׁשָּיַצר ֶאת ַהִּסּפּור ַהֻּמְפָלא:
ִסּפּורוֹ ֶׁשל ַיֲעקֹב:

ִאית ְּבִאְרגּון ָּגדֹול  ְלַפְרָנָסִתי ֲאִני ְמַׁשֵּמׁש ְּכַנַהג ַמּׂשָ
ְׁשעֹות  ִּכי  ִנְכַּתב  ֶׁשִּלי  ָהֲעבֹוָדה  ְּבחֹוֵזה  ּוְמסָֹעף. 
ְׁשֵּתים  עֹות  ַהּׁשָ ֵּבין  ֵהן  ֶׁשִּלי  ָהִרְׁשִמּיֹות  ָהֲעבֹוָדה 
ֶעְׂשֵרה ַּבָּצֳהַרִים ְלֵתַׁשע ָּבֶעֶרב, אּוָלם ָעַלי ִלְהיֹות 
ָזִמין ְּבָכל ְׁשעֹות ַהְּיָמָמה ְלִמְקִרים ֲחִריִגים ֶׁשָּבֶהם 

ִיְזַּדְּקקּו ִלי ְּבאֶֹפן ָּדחּוף.
הּוא  ּוְכָכֶזה  ְוָיָׁשר,  ָהגּון  ָאָדם  הּוא  ֶׁשִּלי  ַהַּמֲעִסיק 
ּוְבַיְׁשרּות.  ַּבֲהִגינּות  ְלִהְתַנֵהג  ֵמעֹוְבָדיו  ּדֹוֵרׁש  ַאף 
ְּבֶדֶר ְּכָלל ְׁשעֹות ָהֲעבֹוָדה ֶׁשִּלי ֵהן ַּכְמֻּתְכָנן, ֵּבין 
ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ְלֵתַׁשע, ְוַהִּמְקִרים ַהֲחִריִגים ֶׁשָּבֶהם 
ְּבֶהְחֵלט  ָהיּו  ֲאֵחרֹות,  ְּבָׁשעֹות  ַלֲעבֹד  ִנְדַרְׁשִּתי 

ְנִדיִרים ְוָתִמיד ָהְיָתה ָלֶהם ִסָּבה ֻמְצֶּדֶקת ְּביֹוֵתר.
ִלְפנֹות  ְׁשַּתִים  ְּבָׁשָעה  ִהְתעֹוַרְרִּתי  ַהֵּלילֹות  ְּבַאַחד 
ּבֶֹקר ְלִמְׁשַמע ִצְלצּול ַהֶּטֶלפֹון, ּוֵמֵעֶבר ַלַּקו ִנְׁשַמע 
קֹולֹו ַהִּנְמָרץ ֶׁשל ַהַּמֲעִסיק. ֵהַבְנִּתי ֶׁשִהִּגיָעה ֵעת 
נֹוֶסֶפת ֶׁשָּבּה ֶאָּדֵרׁש ַלֲעמֹד ִּבְתָנֵאי חֹוֵזה ָהֲעבֹוָדה 

ְוָלֵצאת לִנְִסיָעה ַאף ְּבָׁשָעה זֹו.
ַמְעִּתי ִמַּמֲעִסיִקי  ָנֵקל ְלַׁשֵער ַּכָּמה ֻהְפַּתְעִּתי ְּכֶׁשּׁשָ
ֵמַהִּמָּטה  ְלִהָּפֵרד  ֵאָאֵלץ  ֶׁשְּבִגיָנּה  ַהִּסָּבה  ֶאת 
ְקִרַּית  ָלִעיר  ְוִלְנסֹעַ  ֻמְקֶּדֶמת  ּכֹה  ְּבָׁשָעה  ַהַחָּמה 
ַרק   – ִמֵּביִתי  ִקילֹוֶמֶטר  ְּכֶעְׂשִרים  ַהְּמֻרֶחֶקת  אֹונֹו 
ַאֵחר  ִאית  ַמּׂשָ ַנַהג  יֹוֵסף,  ֶאת  ם  ִמּׁשָ ְלָהִביא  ְּכֵדי 
ְוא  ֲעבֹוָדה  ִמְׁשֶמֶרת  ַעְכָׁשו  ְלַהְתִחיל  ֶׁשָאמּור 
ִלְמקֹום  ִמֵּביתֹו  ְלַהִּגיַע  ַאֶחֶרת   ֶּדֶר ָּכל  ָמָצא 

ִאית ֶׁשִּלי. ָהֲעבֹוָדה, ִמְּלַבד ַּבַּמּׂשָ
 ָּכ ְלֵׁשם  ְוִכי  ֶהֶלם;  אֹוִתי  ָאַחז  ָהִראׁשֹון  ָּבֶרַגע 
ַהִאם  ֻמְקֶּדֶמת?  ּכֹה  ְּבָׁשָעה  ִמִּמָּטִתי  ִנְתַלְׁשִּתי 
ֵאין ֶּדֶר ַאֶחֶרת ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה יּוַכל יֹוֵסף ַהִּנְכָּבד 

ִלְנסֹעַ ַלֲעבֹוָדתֹו, ִמְּלַבד ִאִּתי? 
א  עֹוֵבד  ֲאִני  ֶׁשּבֹו  ֶׁשָּבִאְרגּון  ֵהיֵטב  ָיַדְעִּתי  אּוָלם 
ׁשֹוֲאִלים ְׁשֵאלֹות. ַהְּמַנֵהל הּוא ָּכָאמּור ָאָדם ָהגּון 
ַהְמֻּחָּיבֻיֹּות  ִּכי  ֵמעֹוְבָדיו  ּדֹוֵרׁש  ַּגם  ְוהּוא  ְוָיָׁשר, 
ִהְתַחַּיְבִּתי  ִּבְמלֹוָאן.  ְּתֻמַּמְׁשָנה  ְּכַלָּפיו  ֶׁשָּלֶהם 
ַּבחֹוֶזה ְלֵהָענֹות ְלָכל ְקִריָאה ְּבָכל ָׁשָעה, ְוָכ ָעַלי 

ַלֲעׂשֹות.
ַהּצֹוֵנן  ַהַּלְיָלה  ֶאל  ְוָיָצאִתי  ְלִהְתַאְרֵּגן,  ִמַהְרִּתי 
ּפֹוֶׁשֶטת  ּומּוֶבֶסת  ֲחמּוָצה  ְּכֶׁשְּתחּוָׁשה  ֶׁשַּבחּוץ 
ְּבִלִּבי. ְּבַהְחָלָטה ֶׁשל ֶרַגע ֶהְחַלְטִּתי ִלְנסֹעַ ְּבִרְכִּבי 
ִאית ֶׁשִּבְרׁשּוִתי, 'ִּבְׁשִביל ְלַהִּסיַע  ַהְּפָרִטי ְוא ַּבַּמּׂשָ
ִהְרַהְרִּתי  ְׁשֵלָמה',  ִאית  ְּבַמּׂשָ  צֶֹר ֵאין  ֶאָחד  ָאָדם 

ְלַעְצִמי.
ְנִעיָמה  ַהֹּלא  ַהְּתחּוָׁשה  ַאף  ַעל  ַמֲאִמין,  ִּכיהּוִדי 
ַעְצִמי  ֶאת  ִחַּזְקִּתי  ַהּזֹו,  ַלְּנִסיָעה  ֶׁשִהְתַלּוְָתה 
 ִיְתָּבַר הּוא  ַרק  ה'.  ְרצֹון  ֶזהּו  ְּבַוַּדאי  ִּכי  ַּבְּיִדיָעה 
ֻהְכַרְחִּתי  ֶׁשִּלְׁשָמּה  ָהֲאִמִּתית  ַהַּמָּטָרה  ֶאת  יֹוֵדַע 
א  ֻמְקֶּדֶמת.  ּכֹה  ַלְיָלה  ִּבְׁשַעת  ָנִתי  ִמּׁשְ ָלקּום 

ָיַדְעִּתי ַעד ַּכָּמה ַמֵהר ָאִבין ַהּכֹל.
ִסּפּורוֹ ֶׁשל ָׁשלֹום:

ְּבִמְפַעל  ַּכְׁשרּות  ְּכַמְׁשִּגיַח  ְמַׁשֵּמׁש  ֲאִני  ְלַפְרָנָסִתי 
ָמזֹון ְּבֶמְרַּכז ָהָאֶרץ. ִמּתֶֹקף ַּתְפִקידִי ָעַלי ִלְׁשהֹות 
ֻּתּמֹו.  ַעד  ַהִיּּצּור   ַּתֲהִלי ַעל  וּלְפַקֵַּח  ּבַמְִּפָעל 
עֹות  ַּבּׁשָ ּוִמְסַּתֶּיֶמת  ַמְתִחיָלה  ֲעבֹוָדִתי  ְּכָלל   ְּבֶדֶר
ֲאִני  ֶׁשָעָליו  ַהִיּּצּור  ַּפס  ּפֹוֵעל  ֶׁשָּבֶהן  ַהֻּמְגָּדרֹות 
ִמְתַרֲחׁשֹות  ְרחֹוקֹות  ְלִעִּתים  אּוָלם  ַמְׁשִּגיַח, 

ַּתָּקלֹות...
ְצפּוָיה  ִּבְלִּתי  ַּתָּקָלה  ָחְרִּפי.  ֶעֶרב  ְּבאֹותֹו  ָהָיה   ָּכ
ְּבַאַחת  ַהִיּּצּור   ַּתֲהִלי ֶׁשל  ְּבִעּצּומוֹ  ֶׁשִהְתַרֲחָׁשה 
ַהְמּכוֹ נֹות ִהְׁשִּביָתה ֶאת ַּתֲהִלי ַהִיּּצּור ֻּכּלֹו. ִּתּקּון 
ָּכָאמּור,  ֶזה,  ֶׁשָהָיה  ְוֵכיָון  ַרב,  ְזַמן  אוֹ רֵךְ  ַהַּתָּקָלה 
ְּבִעּצּומוֹ ֶׁשל ַּתֲהִלי ַהִיּּצּור, ְּדִחַּית ָהֲעבֹוָדה ְלָמָחר 

ֶׁשֶּנֱאַלְצִּתי  ָקָרה   ָּכ ַרב.  ְּבֶהְפֵסִדים  ְּכרּוָכה  ָהְיָתה 
ִלְׁשהֹות ּבַמְִּפָעל ַעד לַשָָּׁעה ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַּבַּלְיָלה.

ִלְנסֹעַ  ָרִגיל  ֲאִני  ְּפָרִטי,  ֶרֶכב  ִּבְרׁשּוִתי  ֶׁשֵאין  ֵּכיָון 
ָלרּוץ  ֵאפֹוא  ִמַהְרִּתי  ְּבאֹוטֹוּבּוִסים.  ְלֵביִתי 
ֶאת  ְלַהְסִּפיק  ִּתְקָוה   ִמּתֹו ַהְּקרֹוָבה  ַלַּתֲחָנה 
ִהְתָּבֵרר  ְמֵהָרה  ֶׁשַעד  ֶאָּלא  ָהַאֲחרֹון.  ָהאֹוטֹוּבּוס 
ִלי ִּכי ָהאֹוטֹוּבּוס ָהַאֲחרֹון ְּכָבר ָחַלף ְוֵאָאֵלץ ָלׁשּוב 
ֶׁשּבֹו  ַהָּמקֹום  ֶׁשֵּבין  ָהֻעְבָּדה  ִּבְטֶרְמִּפים.  ְלֵביִתי 
ֶאת  ָהְפָכה  ָיִׁשיר,  ְּכִביׁש  ֵאין  ְלֵביִתי  ַעד  ָעַמְדִּתי 
ִהְתַרֵחׁש  ַהִּסּפּור  ִׁשְבָעַתִים.  ְלֻמְרֶּכֶבת  ַהְּמִׂשיָמה 
ָנִדיר  מּוָצר  ָהָיה  ֶסלּוָלִרי  ֶטֶלפֹון  ֶׁשָּבּה  ַּבְּתקּוָפה 
ְמאֹד, ָּכ ֶׁשָהאֹוְּפְצָיה ְלַהְזִמין מֹוִנית ַּגם ִהיא א 

ָהְיָתה ַקֶּיֶמת.
ֶאת  ְלַנּסֹות  ְוִהְתַחְלִּתי  ָיד  הֹוַׁשְטִּתי  ְּבֵרָרה  ְּבֵלית 
ַמָּזִלי. ְמֻדָּבר ִּבְכִביׁש ְצָדִדי ְלַמַּדי, ּוְבָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת 
ַּבְּכִביׁש,  ָעְברּו  ְמכֹוִנּיֹות  ְמאֹד  ֶׁשּמְעַט   ָּכ ִּבְמֻיָחד, 

ְוַאף ַאַחת ֵמֶהן א הֹוִעיָלה ְּבטּוָבּה ַלֲעצֹר ִלי.
מִקֹּור,  ַמְרִעיד   ,ָּכ ָעַמְדִּתי  ׁשְעָתַיִם  ִּכְמַעט 
ְוַהְּיׁשּוָעה ּבֹוְׁשָׁשה ִמְּלַהִּגיַע. ַאף א ְמכֹוִנית ַאַחת 
ָעְצָרה ִלי. ִּכְמַעט ְוִהְתָיַאְׁשִּתי, ֶאָּלא ֶׁשַּבּסֹוף הְִּכָתה 
ִּבי ַהַּמֲחָׁשָבה ְּכָבָרק; 'ֶרַגע, ֵּכיַצד ֶאְתָיֵאׁש ִאם ֶטֶרם 

ִהְתַּפַּלְלִּתי ִליׁשּוָעה?!'
ְלַבֵּקׁש  ְוִהְתַחְלִּתי  ָהֵריָקה  ַּבַּתֲחָנה  ְבִּתי  ִהְתַיּׁשַ
ּוְלִהְתַחֵּנן ִמִּלְפֵני ה' ֶׁשְּיַחֵּלץ אֹוִתי ֵמַהָּמקֹום ְוָיִביא 
אֹוִתי ִּבְמֵהָרה ִלְבֵני ֵּביִתי ֶׁשְּבַוַּדאי ּדֹוֲאִגים ִלי ְמאֹד.
ַּכֲאֶׁשר ִסַּיְמִּתי ֶאת ַהְּתִפָּלה ָּפְׁשָטה ְּבִלִּבי ְּתחּוַׁשת 
ְלַהְמִּתין  ׁשּוב  ְוֶנֱעַמְדִּתי  ִמְּמקֹוִמי  ַקְמִּתי  ְרִגיָעה. 
ַלְּמכֹוִנית ַהָּבָאה ֶׁשַּתֲעבֹר ַּבְּכִביׁש. א ָחְלפּו ֶאָּלא 
ַּדּקֹות ְספּורֹות, ּוְכָבר ִהְבַחְנִּתי ְּבאֹורֹוָתיו ֶׁשל ֶרֶכב 

ִמְתָקֵרב. ִהְתַחְלִּתי ְלנֹוֵפף ְלִכּוּונֹו ְּבֶמֶרץ.
ַמְמִׁשי ּוְמַסֵּפר ַיֲעקֹב:

ְּבעֹוִדי ּבְדַרְכִּי ְלִכּוּון ְקִרַּית אֹונֹו, ְּכֶׁשָחַלְפִּתי ְּבצֶֹמת 
ִהְבַחְנִּתי  ִמְתּגֹוֵרר,  ֲאִני  ֶׁשָּבּה  ֵמָהִעיר  ַהְּיִציָאה 
ּתֹוָרה,  ֶּבן  ֶׁשל  ָחזּות  ַּבַעל  ִּביהּוִדי  ְלַהְפָּתָעִתי 

ָהעֹוֵמד ְלַצד ַהַּתֲחָנה ּוְמנֹוֵפף ְלֶעְבִרי ְּבֶמֶרץ.
ַלֲעצֹר  ָיכֹול  ֵאיִני  ְּכָלל   ּבְדֶֶר ִאית,  ַמּׂשָ כְּנַהַג 
ֻמְרֶׁשה  ֵאיִני  ַאף  ַהֶחְבָרה  ֻחֵּקי  ּוְלִפי  ִלְטֶרְמִּפים, 
ַהַּפַעם  ֶׁשֶהְחַלְטִּתי  ֵאפֹוא  ָׂשַמְחִּתי  ַּכָּמה   .ְלָכ
ְלאֹותֹו  ְלַסֵּיַע  ָיכְֹלִּתי   ְוָכ ַהְּפָרִטי,  ְּבִרְכבִּי  ִלְנסֹעַ 

עֹוֵבר אַֹרח.
ֶנֱעַצְרִּתי ְלִצּדֹו ְוהּוא ָעָלה ְלִרְכִּבי ּתֹו ֶׁשהּוא ּפֹוֵלט 
ִמִּלים!",  ֵאין  ַרָּבה!  "ּתֹוָדה  קֹוָלִנית.  ְרָוָחה  ַאְנַחת 
ְלׁשֹוֲאלוֹ  ִנְזַּכְרִּתי  ָאז  ְוַרק  ְּבחֹם,  ִלי  הֹוָדה  הּוא 

ְלֵהיָכן ָּפָניו מּוָעדֹות.
ְלִהְתַקֵּדם  ֶאְׂשַמח  אּוָלם  אֹונֹו,  ְּבִקְרַית  ָּגר  "ֲאִני 
ִאְּת ְלָכל ָמקֹום ֶׁשְּיָקֵרב אֹוִתי ְלִכּוּון ֵּביִתי", ֵהִׁשיב 
ַהְּיהּוִדי, ּוָמה ַרָּבה ָהְיָתה ִׂשְמָחתֹו ַּכֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי 

לֹו ֶׁשַאף ָּפַני מּוָעדֹות ְלִקְרַית אֹונֹו.
 ָצִרי ֲאִני  ֶׁשֵאָליו  ָלְרחֹוב  אֹוִתי  ְלַכּוֵן  ּתּוַכל  "ַהִאם 
"ְּבִדּיּוק  ֵהִׁשיב,  הּוא  "ְּבַוַּדאי!"  ְׁשַאְלִּתיו,  ְלַהִּגיַע?" 

ִּבְרחֹוב ֶזה ֲאִני ִמְתּגֹוֵרר!"
ֶאת  ִלְכא  ִהְצַלְחנּו  א  ְׁשֵנינּו  ֵיָאֵמן!"  "א 
ַהְמָּתָנה  ֶׁשל  ְׁשָעַתִים  "ְלַאַחר  ִהְתַּפֲעלּוֵתנּו, 
ִהְתַרֵּגׁש  ַנֲעֵניִתי!"  ּוִמָּיד  ִהְתַּפַּלְלִּתי  ַרק  ְמיֶָאֶׁשת, 

ָהִאיׁש.
 ְּבַהִּגיֵענּו ְלֵביתֹו ֶׁשל ָהִאיׁש, הּוא ִנְפַרד ִמֶּמִּני ּתֹו
ְוַאַחר  ִנְרָּגׁשֹות,  ּתֹוָדה  ִמּלֹות  ָעַלי  ַמְרִעיף  ֶׁשהּוא 
ַהִּנְמָצא  ַהַּנָהג  יֹוֵסף  ֶׁשל  ֵּביתֹו  ְלֵעֶבר  אֹוִתי  ִּכּוֵן 

ְּבֶמְרַחק ַּכָּמה ִּבְנָיִנים ִמֵּביתֹו.
ִלי  נֹוַדע  ְלׁשָם  ְּבבֹוִאי  יֹוֵסף.  ֶׁשל  ְלֵביתוֹ   ִהַּגְעִּתי 
ֶׁשהּוא ֶהֱחִליט ִמִּסּבֹוָתיו ָהִאיִׁשּיֹות ֶׁשֹּלא ְלַהְמִּתין 

ִלי, ּוְכָבר ִהְסִּפיק ִלְנסֹעַ ְּבֶדֶר ַאֶחֶרת. 
ַהָּדָבר  ָהָיה  ְּבַוַּדאי  ׁשֹוָנה,  ַהְּמִציאּות  ָהְיָתה  ִאּלּו 
ְמקֹומֵם אֹוִתי ַעד ְמאֹד. אּוָלם ַעָּתה ֵהַבְנִּתי ַהּכֹל. 
ַמִים ְּכֵדי ְלהֹוִביל ְיהּוִדי  ָהִייִתי ְּבַס ַהּכֹל ָׁשִליַח ִמּׁשָ

ָיָקר ְלֵביתֹו, ְלַאַחר ֶׁשִהְתַּפֵּלל ַעל ָּכ ִמָּכל ִלּבֹו.
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ָנה הֹוָדָאה ַעל ַהֲעָבַרת ֶחְבֵלי ַהּׁשֵ
ְלַאַחר ֶׁשהֹוֵדינּו ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְּבֵסֶדר 'ִּבְרכֹות 
ִמָּיָדיו,  ֶׁשִּקַּבְלנּו  ַהּטֹובֹות  ָּכל  ַעל  ַחר'  ַהּׁשַ
ִּבְבָרָכה  ַהְּבָרכֹות  ֵסֶדר  ֶאת  ָאנּו  חֹוְתִמים 
ּוְתנּוָמה  ֵמֵעיָני  ֵׁשָנה  "ַהַּמֲעִביר  ְמֻיֶחֶדת: 

ֵמַעְפַעָּפי". 
זֹו  ְּבָרָכה  ְּבִעְנַין  ב)  ס  (ְּבָרכֹות  ַהְּגָמָרא  ְלׁשֹון 
ָּפָניו],  [ְּכֶׁשרֹוֵחץ  ַאֵּפיּה  ָמֵׁשי  "ִּכי  ִהיא: 
ֵׁשָנה  ֶחְבֵלי  ַהַּמֲעִביר   ָּברּו' [יֹאַמר]:  ֵליָמא 
ֵמֵעיָני ּוְתנּוָמה ֵמַעְפַעָּפי'", ְוָכ הּוא ַאף ֻנַּסח 
ָהַרְמָּב"ם (ְּתִפָּלה ז ד). ְואּוָלם ְּבַמֶּסֶכת ֶּדֶר ֶאֶרץ 
הּוא: "ַהַּמֲעִביר  ַהֻּנָּסח  יז)  הל'  ַהּיֹוֵצא  (ֶּפֶרק  ַרָּבה 
ֵׁשָנה", ְוָכ ֶהֱעִתיקּו ַרִּבים ֵמָהִראׁשֹוִנים (ֵסֶדר 
כג;  ט  ְּבָרכֹות  רֹא"ׁש  ַחר;  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ָּגאֹון  ַעְמָרם  ַרב 

ּתֹוְספֹות ְּבָרכֹות מו א ד"ה ָּכל). 

ְּפִקיַחת  ַעל  הֹוֵדינּו  ִעְוִרים'  'ּפֹוֵקַח  ְּבִבְרַּכת 
ָנֵתנּו, ּוִבְבָרָכה זֹו מֹוִדים  ָהֵעיַנִים ְּבקּוֵמנּו ִמּׁשְ
ְלַגְמֵרי.  ֵמֵעיֵנינּו  ָנה  ַהּׁשֵ ַהֲעָבַרת  ַעל  ָאנּו 
ַהָּפִנים,  ְרִחיַצת  ְּבֶאְמָצעּות  ַהַּנֲעֵׂשית  ַהֲעָבָרה 
ֶׁשָּבּה ׁשֹוְטִפים ָאנּו ֶאת ִעְקבֹוֶתיָה ָהַאֲחרֹונֹות 

ַחר).  ָנה ('ַאּבּוִדְרַהם' ִּבְרכֹות ַהּׁשַ ֶׁשל ַהּׁשֵ
ֵּבֵאר ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֻרַחם ַהֵּלִוי ִמִּמיר:

ַּגם  ְלִהְתַנְמֵנם   ַמְמִׁשי ָהָאָדם  ָהָיה  ִאּלּו 
ַלֲעׂשֹות  ְמֻסָּגל  ָהָיה  א  ֲהֵרי  ַהּיֹום,   ְּבֶמֶׁש
הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ְלהֹודֹות  ָעָליו  ַּכָּמה  ָּדָבר. 
ָנה  ַעל ָּכ ֶׁשַּבּבֶֹקר הּוא ַמֲעִביר ֵמָעָליו ֶאת ַהּׁשֵ
 ִנְצָר ֵאינֹו  ַקל  ְלִנְמנּום  ֶׁשֲאִפּלּו   ָּכ ְלַגְמֵרי, 
עמ'  ְמַלֵּמד]  [לר"ר  ֵלב'  ('ִחְקֵרי  יֹומֹו  ֲעַמל  ְּבֶאְמַצע 

קסח).

ָּכְתבּו  ָנה',  ַהּׁשֵ 'ַהֲעָבַרת  ִעְנַין  ִמְּלַבד 
ַּגם  מֹוִדים  ָאנּו  זֹו  ִּבְבָרָכה  ִּכי  ָהִראׁשֹוִנים, 
ִּכְמנּוָחה  ֵהן  ַלּגּוף,  ָנה  ַהּׁשֵ ּתֹוֶעֶלת  ֶעֶצם  ַעל 
ֶׁשִּבְׁשַעת   ְּבָכ ְוֵהן  ַהּיֹום,  ֵמֲעַמל  ּוְכַמְרּגֹוַע 
ָנה ַהָּמזֹון ִמְתַעֵּכל טֹוב יֹוֵתר, ְוִנְמָצא ַהּגּוף  ַהּׁשֵ
ַחִּיים'  'ָאְרחֹות  א;  ('ּכְֹלּבֹו' סי'  ּוִמְתַחֵּזק  ַמְבִריא  ֻּכּלֹו 

ִּדין ֵמָאה ְּבָרכֹות א ט).

ֵּבין 'ֵׁשָנה' ִל'ְתנּוָמה'
ְּבֻנַּסח ַהְּבָרָכה ָאנּו נֹוְקִטים ְלׁשֹון 'ֵׁשָנה' ְּכַלֵּפי 
ַעל   – ָהַעְפַעַּפִים  ְּכַלֵּפי  ּו'ְתנּוָמה'  ָהֵעיַנִים, 
ֶאֵּתן  "ִאם  ד):  קלב  (ְּתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ְלׁשֹון  ִּפי 
ְלִפי  זֹאת  ְּתנּוָמה".  ְלַעְפַעַּפי  ְלֵעיָני  ְׁשַנת 
ַאַחת;  ְּבַבת  ָנתֹו  ִמּׁשְ ִמְתעֹוֵרר  ֵאינֹו  ֶׁשָהָאָדם 
ָהֲעֻמָּקה  ָנתֹו  ִמּׁשְ ֵעיָניו  ִנְפָקחֹות  ִּבְתִחָּלה 
ַעד  ִלְפִעילּות,  ָלׁשּוב  ַמְתִחיִלים  ְוֵאיָבָריו 
ֶׁשְּלַבּסֹוף ְּבֶאְמָצעּות ְׁשִטיַפת ַהָּפִנים ָסָרה ַאף 
ַה'ְּתנּוָמה' ַהַּקָּלה ֵמַעְפַעָּפיו (ְרֵאה ְּפָסִחים קכ ב), 
ְוָכ הּוא ָיכֹול ְלַהְתִחיל ַּבֲעבֹוַדת ַהּיֹום (ֵּפרּוׁש 

'ִׂשיַח ִיְצָחק' ְּבִסּדּור ַהְגָּר"א).

ַהְנָהָגה ְמַעְנֶיֶנת ָּכַתב ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ְּבִסְפרֹו 
'עֹוד יֹוֵסף ַחי' (ֲהָלכֹות, ַוֵּיֶׁשב י): ִאם רֹוֶאה ָאָדם 
ֲעַדִין  ֶׁשהּוא  ֵׁשָנה'  'ַהַּמֲעִביר  ִּבְרַּכת  ִּבְׁשַעת 
ָסָרה  א  ּוְׁשָנתֹו  ִנְמנּום  ֶׁשל  ְּבַמָּצב  ָמצּוי 
ַעד   ִמְּלָבֵר ֶׁשַּיְמִּתין  ָראּוי  ְלַגְמֵרי,  ֵמָעָליו 

ֶׁשַּתֲעבֹר ְׁשָנתֹו ְלַגְמֵרי (ְרֵאה משנ"ב נב י).

ְּבָרָכה ַעל ְרִחיַצת ַהָּפִנים
ְמבָֹאר  ַהְּגָמָרא  ְּבִדְבֵרי  ְלֵעיל,  ֶׁשהּוָבא  ְּכִפי 
ַלֲאִמיָרה  ִנְתְקָנה  ֵׁשָנה'  'ַהַּמֲעִביר  ֶׁשִּבְרַּכת 
ִּבְׁשַעת ְרִחיַצת ַהָּפִנים. ַעל ֵּכן ָּכַתב ָהַרְמָּב"ם 
(ְּתִפָּלה ז ה) ֶׁשַּבָּיִמים ֶׁשֵאין רֹוֲחִצים ֶאת ַהָּפִנים, 
 ְלָבֵר ֵאין  ַהִּכּפּוִרים,  ּוְביֹום  ְּבָאב  ְּבִתְׁשָעה 
משנ"ב  א;  ל  ַּתֲעִנית  ִריְטָב"א  ְרֵאה  (אּוָלם  זֹו  ְּבָרָכה 

תקנד לד). 

ִהיא  ַׁשֲחִרית  ְּתִפַּלת  קֶֹדם  ַהָּפִנים  ְרִחיַצת 

ִמְצָוה, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ָהַרְמָּב"ם (ָׁשם ד ג): "ַׁשֲחִרית 
ִיְתַּפֵּלל".   ָּכ ְוַאַחר  ְוַרְגָליו  ָיָדיו  ָּפָניו  רֹוֵחץ 
ּוְמקֹורֹו ִמִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ַׁשָּבת נ ב): "רֹוֵחץ ָאָדם 
טז  (ִמְׁשֵלי  ֶׁשֶּנֱאָמר  יֹום,  ְּבָכל  ְוַרְגָליו  ָיָדיו  ָּפָניו 

ד): 'ּכֹל ָּפַעל ה' ַלַּמֲעֵנהּו'".
ְּפָראג  ָאָב"ד  ַלְנּדֹא  ֶסַג"ל  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ֵּבֵאר 
ִּכי  קמ),  סי'  או"ח  ִּתְנָייָנא  ִּביהּוָדה'  'נֹוָדע  (ׁשּו"ת 
(ָעמֹוס  ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ִּפי  ַעל  ִנְקְּבָעה  זֹו  ֲהָלָכה 
ִמֶּמּנּו  ִיְׂשָרֵאל",   ֶקיֱא ִלְקַראת  "ִהּכֹון  יב):  ד 
ְּבָכל  ַעְצמֹו  ְלָהִכין  ָהָאָדם   ֶׁשָּצִרי ְלֵמִדים 
ֶׁשָאָדם  ְּכִפי  ַהּבֹוֵרא.  ְּבַׁשֲחִרית ַלֲעבֹוַדת  ּבֶֹקר 
ְּכֶׁשהּוא  ַיֲעמֹד  א   ֶמֶל ִלְפֵני  ַלֲעמֹד   ַההֹוֵל
ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ּוְבֵזָעה,  ְּבִטיט   ְמֻלְכָל
ָהָאָדם  ְמֻצּוֶה   ְלִפיָכ ַהָּמקֹום.  ִלְפֵני  ְּבָעְמדֹו 
ִלְרחֹץ ֶאת ַהָּיַדִים ְוֶאת ַהָּפִנים ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה, 
נֹוֵהג  ֵאינֹו  ָהַרְגַלִים  ְרִחיַצת  ִמְנַהג  ְואּוָלם 
ַּכּיֹום, ְלִפי ֶׁשֵאין ָאנּו הֹוְלִכים ִּכְבָעָבר ְּבַרְגַלִים 

ְיֵחפֹות.
ִלְלמֹד  ִנָּתן  ַּבּבֶֹקר  ַהָּפִנים  ְרִחיַצת  ַמֲעַלת  ַעל 
קח  (ַׁשָּבת  ְׁשמּוֵאל  ָהָאמֹוָרא  ֶׁשל  ֵמֵעדּותֹו  ַאף 
רֹוֵחץ  ֶׁשִעָּמּה  צֹוֵנן'  ֶׁש'ִּטַּפת  ָׁשם)  ַרִׁש"י  ע"פ  ב 
ָהָאָדם ֶאת ֵעיָניו ַּבּבֶֹקר, טֹוָבה לֹו יֹוֵתר ִמָּכל 

ָהְרפּואֹות ֶׁשָּבעֹוָלם.

ַעל 'ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה ַלַּצִּדיִקים' עֹוִנים ָאֵמן
ָרצֹון...'  'ְיִהי  ַּבָּקַׁשת  ִאם  ָהִראׁשֹוִנים  ֶנְחְלקּו 
ִהיא  ֵׁשָנה',  'ַהַּמֲעִביר  ִּבְרַּכת  ְלַאַחר  ַהֶּנֱאֶמֶרת 
ֶׁשל  ֶהְמֵׁשָכּה  ֶׁשִהיא  אֹו  ַעְצָמּה  ִּבְפֵני  ַּבָּקָׁשה 
ֶׁשֵהן  ַהּסֹוְבִרים  ֵיׁש  ֵׁשָנה'.  'ַהַּמֲעִביר  ִּבְרַּכת 
ְּבָרָכה ַאַחת ֲאֻרָּכה ַהּפֹוַתַחת ְּב'ַהַּמֲעִביר ָׁשָנה' 
ּוִמְסַּתֶּיֶמת ְּב'ַהּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים'. ְלַדְעָּתם 
ַעד  ֵׁשָנה',  'ַהַּמֲעִביר  ַאַחר  'ָאֵמן'  ַלֲענֹות  ֵאין 
(ּתֹוְספֹות  ֻּכָּלּה  ַהְּבָרָכה  ֶאת   ַהְּמָבֵר ֶׁשְּיַסֵּים 

ְּבָרכֹות ָׁשם, ְוָכ ָּפַסק השו"ע או"ח מו א).

ֶׁשִּבְרַּכת  ְוסֹוְבִרים  ַהחֹוְלִקים  ֵיׁש  ְואּוָלם 
'ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה' ִהיא ְּבָרָכה ִּבְפֵני ַעְצָמּה, ְוַעל 
'ְיִהי  ֵּכן ֵיׁש ַלֲענֹות ָאֵמן ַאֲחֶריָה ִלְפֵני ַּבָּקַׁשת 
נַֹעם'  'ִאְמֵרי   – ַהְגָּר"א  ָּפַסק  ְוֵכן  שכ,  סי  (רֹוֵקַח  ָרצֹון' 
ְּבָרכֹות מו א). ֵיׁש ִמי ֶׁשּסֹוֵבר ֶׁשְּכֵדי ָלֵצאת ִמיֵדי 
ֵׁשָנה'  'ַהַּמֲעִביר  ִּבְרַּכת  ֶאת  לֹוַמר  טֹוב  ָסֵפק 
ַלֲענֹות  ַהּשֹׁוְמִעים  ְיֻחְּיבּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ְּבַלַחׁש 
 ְמָבֵר ֲחֵברֹו  ֶאת  ַמע  ֶׁשּׁשָ ִמי  ְואּוָלם  'ָאֵמן'. 
'ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה' ְּבקֹול, א ַיֲעֶנה ַאֲחָריו ָאֵמן. 
('ִמְׁשֶמֶרת ָׁשלֹום' ח   'ְלָחן ָערּו ּוְכִפי ֶׁשָּפַסק ַה'ּׁשֻ

ד). 
ַהִּסָּבה  ֶאת  ֵּבֵאר  ִמְּפִׁשיְסָחא  ַהָּקדֹוׁש  ַהְּיהּוִדי 
ִל'יִהי  ֵׁשָנה'  'ַהַּמֲעִביר  ִּבְרַּכת  ֶאת  ֶׁשִחְּברּו 
ֲחָכִמים  ַמֲאַמר  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאֲחֶריָה,  ָרצֹון' 
ָלֶהן  ֲהָנָאה   – ָלְרָׁשִעים  "ֵׁשָנה  ב):  עא  (ַסְנֶהְדִרין 
[ֶׁשֵאיָנם  ָלעֹוָלם  ַוֲהָנָאה  חֹוְטִאים]  [ֶׁשֵאיָנם 
ַרע   – ְוַלַּצִּדיִקים  ַלְּבִרּיֹות],  ְלָהַרע  ְיכֹוִלים 
ָלעֹוָלם  ְוַרע  ַהּתֹוָרה]  ִמן  [ֶׁשְּבֵטִלים  ָלֶהן 

[ֶׁשּתֹוָרָתם ְמִגָּנה ַעל ּדֹוָרם]".
ַעל  ְלבֹוְראֹו  ּומֹוֶדה  ָנתֹו  ִמּׁשְ ָקם  ָאָדם  ַּכֲאֶׁשר 
ִאם  יֹוְדִעים  ָאנּו  ֵאין  ֵמֵעיָניו,  ֵׁשָנה  ֶׁשֶהֱעִביר 
טֹוָבה  ִהיא  ָנה  ֵמַהּׁשֵ ֶׁשִּקיָמתֹו  ַצִּדיק  הּוא 
הּוא  ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם  ָעֶליָה.   ְלָבֵר לֹו  ֶׁשָראּוי 
ֶׁשַּתְרִגיֵלנּו  ָרצֹון...  "ְיִהי  ּוְמַבֵּקׁש:   ַמְמִׁשי
ְּתִביֵאנּו  ְוַאל   ְּבִמְצֹוֶתי ְוַדְּבֵקנּו   ְּבתֹוָרֶת
ְּברּוָרה  ֵעדּות  זֹו  ֲהֵרי  ְוכּו',  ֵחְטא..."  ִליֵדי  א 
ַּבּתֹוָרה  ְלִהָּדֵבק  ַהְּמַבֵּקׁש  ַצִּדיק  ֱהיֹותֹו  ַעל 
ַהְּיִקיָצה  ֶנֱחֶׁשֶבת  ֶׁשָּכֶזה  ְוָלָאָדם  ּוַבִּמְצוֹות, 
ָנה ְּכטֹוָבה ֶׁשָראּוי ְלָבֵר ָעֶליָה, ְוַאף ָאנּו  ֵמַהּׁשֵ
ְיכֹוִלים ַלֲענֹות ַאֲחָריו 'ָאֵמן' ('ִנְפְלאֹות ַהְּיהּוִדי' ַּדף 

כא ע"ב). 

ְלָכל ְנִסיָעה ֵיׁש ְּכתֶֹבת

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

לכל ְנִסיע

ִספּפּו
ל עלַ

ִ ם
ָנה'  ֲעִביר ׁשֵ ת 'ַהּמַ ְ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
ברּכת 'ה

נִניננִני פּפְ ם 

ֵמֵעיָני,  ַהֻּמְחֶלֶטת  ָנה  ַהּׁשֵ ֶאת   – ֵשָׁנה  ַהַּמֲעִביר  ָהעֹוָלם   ֶמֶל ֱאקֵינוּ  ה'  ַאָתּה   ָּברּו
ּוְתנּוָמה – ְוַאף ֶאת ַהִּנְמנּום ַהַּקל ֵמַעְפַעָּפי, ֶׁשָּכ ֲאִני מּוָכן ַלֲחלּוִטין ַלֲעבֹוַדת יֹוִמי.

ְּבקּומֹו  יֹום  ִמֵּדי  ָהָאָדם  ּכֹחֹות  ֶאת  ֶׁשְּמַחֵּדׁש  ַעל  ַלה'  ְלהֹודֹות  ֶׁשָעֵלינּו  ֱאֶמת  ָאֵמן – 
ָנתֹו. ִמּׁשְ


