
רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַהּפֹוֵרׂש ַּכָּפיו ְלַמְעָלה – יֹוֵדַע ְלִמי ְמָבְרִכים

"ְוָהיּו ַהְכֻּרִבים פְֹּרֵשׂי ְכָנַפִים ְלַמְעָלה" (כה כ)
ָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות מח א): "ָקָטן ַהּיֹוֵדַע ְלִמי ְמָבְרִכין 
– ְמַזְּמִנין ָעָליו", ְּכלֹוַמר: ִנָּתן ְלָצְרפֹו ִּכְׁשִליִׁשי ְלִזּמּון 
ְמָבְרִכין"  ְלִמי  ַהּיֹוֵדַע  ְל"ָקָטן  ְּכֻדְגָמה  ַהָּמזֹון.  ְּבִבְרַּכת 
ִנְׁשֲאלּו  ֶׁשְּבַקְטנּוָתם  ְוָרָבא,  ַאַּבֵּיי  ֶאת  ַהְּגָמָרא  ֵהִביָאה 
ַעל ְיֵדי ָהָאמֹוָרא ָרָבה: "ְלִמי ְמָבְרִכים?" ְוָענּו ְׁשֵניֶהם: 
ְּבֶאְצָּבָעם  ַמֲחִוים  ֶׁשֵהם   ּתֹו הּוא",   ָּברּו "ַלָּקדֹוׁש 
ִּכי  ֲאִני  "ֻמְבָטח  ָרָבה:  ָאַמר  ִּבְתגּוָבה  ַמְעָלה.  ְּכַלֵּפי 

ְׁשֵניֶהם ִיְגְּדלּו ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים". 
ַה'ֵּבית ִיְׂשָרֵאל' ִמּגּור ָמָצא ֶרֶמז ְלַמֲעֶׂשה ֶזה ִמן ַהָּכתּוב 

ֶׁשְּלָפֵנינּו:
ָהיּו  ֶׁשּבֹו  ָהֵעדּות  ֲארֹון  ַעל  ְקבּוִעים  ֶׁשָהיּו  ַהְּכרּוִבים 
ִּתינֹוק  ֶׁשל  ַּפְרצּוף  ַּבֲעֵלי  ָהיּו  ַהְּבִרית,  לּוחֹות  ְנתּוִנים 
ִויֵדיֶהם ָהיּו ְּפרּוׂשֹות ְלַמְעָלה (ֻסָּכה ה ב). ִמָּכאן ֶׁשִּתינֹוק 

ַהּפֹוֵרׂש ָיָדיו ְלַמְעָלה –
ֶׁשּיֹוֵדַע ְלִמי ְמָבְרִכים – ִיְזֶּכה ִלְגּדֹל ּוְלִהְתַעּלֹות ַּבּתֹוָרה.
'ֵּבית ִיְׂשָרֵאל' תשי"ט

ְלָחן ְּבִבְרַּכת ַהָּזָה"ב ִצּפּוי ַהּׁשֻ
"ְוָעִׂשיָת ֻׁשְלָחן ֲעֵצי ִׁשִּטים...; ְוִצִּפיָת אֹתֹו ָזָהב ָטהֹור" 

(כה כג-כד)

ָּדַרׁש ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי: 
אֹוְכִלים  ָאנּו  ֶׁשָעָליו  ְלָחן  ַהּׁשֻ ֶאת  ִּכי  ַהָּכתּוב  ָלנּו  ָרַמז 
ְּבִבְרַּכת  ְּכלֹוַמר:  ְּב'ָזָהב',  ְלַצּפֹות  ֵיׁש  ָויֹום  יֹום  ְּבָכל 
ִּבְרכֹוֶתיָה  ִלְׁשלֹוׁש  רֹוֶמֶזת  'ָזָהב'  ֶׁשֵּתַבת  ַהָּמזֹון 
ִּבְרַּכת  'ַהָּזן',  ַהּתֹוָרה – ִּבְרַּכת  ִמן  ֶׁשִחּיּוָבן  ָהִראׁשֹונֹות 

'ָהָאֶרץ' ּוִבְרַּכת 'ּבֹוֵנה ְירּוָׁשַלִים'. 
ְוָדַרׁש,  הֹוִסיף  ַהַּמַהְרשָׁ"ל  ַּתְלִמיד  ָמאט  מֶֹׁשה  ַרִּבי 
'ָזָהב'  ַהָּמזֹון;  ְלִבְרַּכת  'ָזָהב'  ַּבִּמָּלה  נֹוָסף  ֶרֶמז  ֵיׁש  ִּכי 
ַהְּפָעִמים  ִמְסַּפר  ֶׁשֶּזהּו   – ֶעְׂשֵרה  ַאְרַּבע  ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ְיֵמי  ִׁשְבַעת   ְּבֶמֶׁש ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְמָבְרִכים  ֶׁשָאנּו 

בּוַע, ְּבָכל יֹום ּבֶֹקר ְוֶעֶרב.  ַהּׁשָ
ֶׁשל  ָעצּום  ֶׁשַפע  ְמִביָאה  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ַעל  ַהַהְקָּפָדה 
(ִמְצָוה   ַהִחּנּו ֵסֶפר  ַּבַעל  ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי  ָלָאָדם.  ְּבָרָכה 
תל): "ֶׁשָּכל ַהָּזִהיר ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ְמזֹונֹוָתיו ְמצּוִיין לֹו 

ְּבָכבֹוד ָּכל ָיָמיו".
ֶרֶמז ַלָּדָבר ֵהִביא ַרִּבי מֶֹׁשה ָמאט ִמן ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: 
 ְלַצּפֹות ֶאת ְרכּוְׁש ְוִצִּפיָת אֹתֹו – ָזָהב"; ִאם ְרצֹוְנ"

ּוְלׁשֹוְמרֹו, ְּכֶדֶר ֶׁשַהִּצּפּוי ׁשֹוֵמר ַעל ַהֵחֶפץ ַהְּמֻצֶּפה, 
ַהְקֵּפד ַעל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶׁשֵאֶליָה רֹוֶמֶזת ַהִּמָּלה 'ָזָהב'. 
'ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי'; 'ַמֵּטה מֶֹׁשה' סי' תקנא

ְּתִפָּלה ַעל ֲעִׁשירּות – 'ָּפִנים ְּבָפִנים'
ְלָחן ֶלֶחם ָּפִנים ְלָפַני ָּתִמיד" (כה ל) "ְוָנַתָּת ַעל ַהּׁשֻ

ְּכָלל ָחׁשּוב ִּבְתִפָּלה ִלֵּמד ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר:
לֹו  ֶׁשִּיֵּתן  הּוא   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ָהָאָדם  ְמַבֵּקׁש  ַּכֲאֶׁשר 
ַּפְרָנָסה ְּכִפי ַהִּנְצָר לֹו ְלִקּיּום ַחָּייו – ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד 
ַעְצמֹו.  ְלטֹוַבת  ִּבְתִפָּלתֹו  ְלַכּוֵן  הּוא  ָיכֹול  ֲאַזי  ִלְלּבֹשׁ, 
חֹוָבה   – ַרָּבה  ֲעִׁשירּות  ְמַבֵּקׁש  הּוא  ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם 
ָעָליו ְלַכּוֵן ֶׁשְּמַבֵּקׁש זֹאת ְּכֵדי ְלַהְרּבֹות ְּבָממֹונֹו ְּכבֹוד 

ָׁשַמִים.
ְּכֶׁשַאָּתה   – ְלָחן"  ַהּׁשֻ ַעל  "ְוָנַתָּת  ַהָּכתּוב:  ֶׁשָאַמר  ֶזהּו 
ַלֲעִׁשירּות,  רֹוֵמז  ְלָחן  [ַהּׁשֻ ֲעִׁשירּות  ַעל  ִמְתַּפֵּלל 
ר ְיַכּוֵן  ַּכְּמבָֹאר ַּבְּגָמָרא (ב"ב כה ב): ֶׁשַהְּמַבֵּקׁש ְלִהְתַעּׁשֵ
 ְלָחן] ְצִריָכה ְּתִפָּלְת ָּפָניו ְלַצד ָצפֹון ֶׁשּבֹו ְמֻמָּקם ַהּׁשֻ
 ָּכ ֻּכָּנה  ַהָּפִנים'  'ֶלֶחם  ָּפִנים";  ְּכֻדְגַמת: "ֶלֶחם  ִלְהיֹות 
ַעל ֵׁשם ָּפָניו [ָּדְפנֹוָתיו] ַהְמֻּכּוָנֹות זֹו ְּכֶנֶגד זֹו (ַרִׁש"י ְלֵעיל 
פס' כט), ְוַאף ְּתִפָּלְת ְצִריָכה ִלְהיֹות 'זֹו ְּכֶנֶגד זֹו'. ַהְינּו, 
ְּכֵׁשם ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמיִטיב ִאְּת ,א ִלְכבֹודֹו, 

 ָצִרי ַאָּתה  ַאף   ,ְּבטֹוָבְת ָחֵפץ  ֶׁשהּוא   ִמּתֹו ֶאָּלא 
ְּכבֹוד  ַהְרּבֹות  ְלַמַען  ֶאָּלא   טֹוָבְת ְלַמַען  א  ְלַבֵּקׁש 

ָׁשַמִים. 
'ָחְכַמת ַהּתֹוָרה' עמ' שסה 

'ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ַּבַּבִית ַהֶּזה' – ִּבְזכּות 'ֻׁשְלָחן ֶזה'
ְלָחן ֶלֶחם ָּפִנים ְלָפַני ָּתִמיד" (כה ל) "ְוָנַתָּת ַעל ַהּׁשֻ

ָּדַרׁש ַרִּבי ִּפיְנָחס ְׁשַטייֶנר ַרָּבּה ֶׁשל ִאיְלָלאק: 
הּוא  "ָהַרֲחָמן  ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְּבסֹוף 
ֶזה  ֻׁשְלָחן  ְוַעל  ַהֶּזה  ַּבַּבִית  ְמֻרָּבה  ְּבָרָכה  ָלנּו  ִיְׁשַלח 
ַהֶּזה'  'ַּבַּבִית  ֵּתבֹות  ִּכי  ְלָפֵרׁש  ְוֵיׁש  ָעָליו".  ֶׁשָאַכְלנּו 
רֹוְמזֹות ִלְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל; 'ַּבִית' – הּוא ֵּבית 
ָבִטים. ַּבָּקַׁשת "ְוַעל  ִיְׂשָרֵאל, ְו'ֶזה' ְּבִגיַמְטִרָּיה י"ב ַהּׁשְ
ֻׁשְלָחן ֶזה ֶׁשָאַכְלנּו ָעָליו" רֹוֶמֶזת ְלֻׁשְלַחן ֶלֶחם ַהָּפִנים 
ְלָחן ֲאֶׁשר ִלְפֵני  ֶׁשָעָליו ֶנֱאָמר (ְיֶחְזֵקאל מא כב): "ֶזה ַהּׁשֻ

ה'", ְוָעָליו ָהיּו מּוָנחֹות י"ב ַחּלֹות ְּכִמְנַין 'ֶזה'.
ָהעֹוָלם  ְלַפְרָנַסת  ַהְּבָרָכה  ֻהְׁשְּפָעה  ְלָחן  ֶׁשֵמַהּׁשֻ ֵּכיָון 
ִנְמָצא  ִיְסָעֶדָּך",  "ּוִמִּצּיֹון  ג):  כ  (ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב  ֻּכּלֹו, 
ֶאת  ֶׁשִּיְבֶנה  ה'  ִלְפֵני  ִמְתַּפְּלִלים  ָאנּו  ֶזה  ֶׁשְּב'ָהַרֲחָמן' 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְוָיִׁשיב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלירּוָׁשַלִים, 

ְוַעל ְיֵדי ָּכ ְלעֹוָלם א ֶּתְחַסר ְּבָרָכה ִמִּיְׂשָרֵאל. 
'ְּבִריִתי ָׁשלֹום' ּתֹוְלדֹות 

ֵעָצה ַמֲעִׂשית ְלִהָּנֵצל ֵמַהֵּיֶצר
"ְוֶאת ַהִּמְׁשָּכן ַּתֲעֶׂשה ֶעֶׂשר ְיִריעֹת ֵׁשׁש ָמְׁשָזר" (כו א)

ִמְצוֹות  ֵׁשׁש  ַהְּמַחֵּבר  ָמָנה   ַהִחּנּו ְלֵסֶפר  ְּבַהְקָּדָמתֹו 
ַהְּתלּויֹות ַּבֵּלב ֶׁשָּיכֹול ָּכל ָאָדם ְלַקֵּים ְּבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע 
א.  ֵהן:  ְוֵאּלּו  ְׂשָכָרן,  ְלַמַּתן  ֵקץ  ֵאין   ּוְלִפיָכ ֵמַחָּייו, 
ֱאמּוַנת ה' ב. ֶׁשֹּלא ְלַהֲאִמין ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה ג. ִיחּוד ה' 
ד. ַאֲהַבת ה' ה. ִיְרַאת ה' ו. ֶׁשֹּלא ָלתּור ַאַחר ַמְחֶׁשֶבת 

ַהֵּלב ּוְרִאַּית ָהֵעיַנִים.
הֹוִסיף ְוָאַמר ַרִּבי מֶֹׁשה ְּגִריְנַווְלד ַרָּבּה ֶׁשל חּוְסט: 

ִמְצוֹות  ֵׁשׁש  ַעל  ֵעת  ְּבָכל  ַּדְעּתֹו  ָלֵתת  ַהַּמְקִּפיד 
ַמְחְׁשבֹוָתיו.  טַֹהר  ְוַעל  ִיְצרֹו  ַעל  ִלְׁשט  זֹוֶכה  ֵאּלּו, 
 – ָמְׁשָזר"  "ֵׁשׁש  ֶזה:  ִמָּכתּוב  ִלְלמֹד  נּוַכל  ַלָּדָבר  ֶרֶמז 
ָהַרע  ַהֵּיֶצר  'ָמׁש'  ֵאּלּו,  ִמְצוֹות  ֵׁשׁש  ִקּיּום  ְּבֶאְמָצעּות 
ְצִריִכים  ָהיּו  ֶׁשַהּכֲֹהִנים  ּוְלִפי  ָהָאָדם.  ִמן  'ָזר'  ַהְּמֻכֶּנה 
ִלְׁשמֹר ַעל טַֹהר ַמְחַׁשְבָּתם ַּבֲעבֹוַדת ַהִּמְקָּדׁש, ֻהְזַּכר 

ֶרֶמז ֶזה ְּבִבְגֵדי ְּכֻהָּנה. 
'ֲערּוַגת ַהּבֶֹׂשם' 

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

ני ּפְ ם
ְּתרּוַמת 'ָאֵמן' ְלִבְנַין ַהִּמְקָּדׁש

"ְוִיְקחוּ ִלי ְּתרּוָמה" (כה ב)
"'ִלי' – ִלְׁשִמי" (ַרִׁש"י).

ַעל  ה  ַמֲעֹשֶ ֵמִביא  יא)  (ְליֹום  מֶֹׁשה'   ֶּדֶר' ְּבֵסֶפר 
ָמה  ִמְּפֵני  ָלַדַעת  ֶׁשִּבֵּקׁש  ֶאָחד  ָחִסיד  אֹודֹות 
ָענּו   ָּכ ַעל  ֶׁשִהְתַעָּנה  ּוְלַאַחר  ִמְתָאֶרֶכת,  ַהָּגלּות 
ֵאיָנם  ְוָהעֹוָלם  ַהְּגֻאָּלה  ָּתבֹוא   ֵאי" ַמִים:  ַהּׁשָ ִמן  לֹו 
ַמְׁשִּגיִחים ַלֲענֹות ָאֵמן ַעל ַהְּבָרכֹות ֶׁשָּבֶהן ְמַבְּקִׁשים 
ַעל ַהְּגֻאָּלה – 'ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון' ְו'ַהּפֹוֵרֹש ֻסַּכת 

ָׁשלֹום'..."
ֶזה:  ִעְנָין  ִנְרָמז  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַרִׁש"י  ֶׁשְּבִדְבֵרי  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
ַהִּמְׁשָּכן?  ִלְבִנַּית  ָלֵתת  ֶׁשְּיכֹוִלים  ַהְּתרּוָמה  ַמִהי 
ַהְּגֻאָּלה,  ְּבִבְרכֹות  'ָאֵמן'  ֲעִנַּית  ַעל  ְלַהְקִּפיד  "ִלְׁשִמי" 
ֶׁשהּוא  ְּכִפי  ֵהן  ִּבְׁשֵלמּות,  ֲהָוָי"ה  ֵׁשם  ַהְזָּכַרת  ֶׁשִהיא 

ִנְכָּתב ְוֵהן ְּכִפי ֶׁשהּוא ִנְקָרא [ֲא-ָדַני]. 
'ִמְכָּתם ְלָדִוד' [לרד"י ְקִריְסָטל] ח"א עמ' שג

רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ 370ּפָ תשפ"א

"ִקְּימוּ ְוִקְּבלּו ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ָּכל ַהִּנְלִוים ֲעֵליֶהם ְוא ַיֲעבֹור" (אסתר ט כז)
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ָהַרב ְיהּוָדה ג. הּוא מֹוֵהל ָוִתיק ּוְמֻנֶּסה, ָּכֶזה ֶׁשִּנְרֶאה 
ֶׁשָּבֶהן  ָהַרּבֹות  ִנים  ַּבּׁשָ ַּבֲעבֹוָדתֹו...  ַהּכֹל  ָרָאה  ֶׁשְּכָבר 
ִּבְבִריתֹו  ְמֻבָּגִרים  ְוַגם  ִּתינֹוקֹות  ְּבַהְכָנַסת  עֹוֵסק  הּוא 
ְלִהָּתֵקל  ִהְסִּפיק  לֹום,  ַהּׁשָ ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ָׁשל 
ַּגם  ִדְׁשַמָּיא  ּוְבִסַּיְעָּתא  ֶאְפָׁשִרית,  ְּבָעָיה  ְּבָכל  ִּכְמַעט 

ְלִהְתמֹוֵדד ְּבַהְצָלָחה.
ִדְׁשַמָּיא  ִסַּיְעָּתא  ְלא  ִּכי  ג.  ָהַרב  יֹוֵדַע  זֹאת  ָּכל  ִעם 
ַמְקִּפיד  הּוא  ֵּכן  ְוַעל  ָּדָבר,  ַלֲעׂשֹות  ֶאְפָׁשִרי  ִּבְלִּתי 
הּוא  ֶׁשֵאֶליָה  ְּבִרית  ָּכל  ִלְפֵני  ִנְרֶּגֶׁשת  ְּתִפָּלה  ָלֵׂשאת 

ֻמְזָמן, ְלַבל ֵּתֵצא ַּתָּקָלה ַּתַחת ָידֹו, ָחס ְוָׁשלֹום.
ְּבַאְמַּתְחּתֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ָׁשמּור ִסּפּור ֻמְפָלא ֶׁשֵּיׁש 
ִמַּפַעם  נֹוֵהג  ְוהּוא  זֹו,  ַהְנָהָגה  ֵהיֵטב  ְלַהְסִּביר  ְּכֵדי  ּבֹו 

ְלַפַעם ְלַסְּפרֹו ְּבִהְזַּדְּמֻנּיֹות ׁשֹונֹות:
ִלְפֵני ָׁשִנים ִמְסָּפר ֻהְזַמְנִּתי ִלְׁשּבֹת ְּבִיּשּׁוב ְמֻרָחק, ְּכֵדי 
ְלִמְׁשָּפָחה  ֵּבן  ְלִתינֹוק.  ִמיָלה  ִּבְבִרית  ְּכמֹוֵהל  ְלַׁשֵּמׁש 
ָאמּור  ָהָיה  ַאף   ָּכ ּוִמּשּׁום  ְּבַׁשָּבת,  ֶׁשּנֹוַלד  ִחּלֹוִנית 
ְלִהָּכֵנס ִּבְבִריתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש. א 
ִלְמאָֹרע  ֻהְזַמְנִּתי  ֶׁשָּבּה  ָהִראׁשֹוָנה  ַהַּפַעם  זֹו  ָהְיָתה 
ְלַמַען  ְלִהְתַמֵּסר  ֻהְרַּגְלִּתי  ִנים  ַהּׁשָ ֶׁשִעם  ַאַחר  ֶׁשָּכֶזה, 

ַהִּמְצָוה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹו.
ּוְבָכל זֹאת, ְׁשִביָתה ְּבָמקֹום ָזר, ְמֻרָחק ּוְמֻנָּכר ֶׁשָּכֶזה, 
ֵמעֹוָלם א ָהְיָתה ָּדָבר ַקל ּוָפׁשּוט ַּבֲעבּוִרי. ָהָיה ָעַלי 
ְׁשֵלָמה  ַׁשָּבת  ֶׁשל  ִלְׁשהּות  ֵּביִתי  ְּבֵני  ִעם  ְלִהְתַאְרֵּגן 
ְּבָמקֹום ָזר ּוְמֻרָחק, ָּדָבר ֶׁשָהָיה ּבֹו ְּבִחיָנה ְמֻסֶּיֶמת ֶׁשל 

'ְמִסירּות ֶנֶפׁש'.
ְלאֹותֹו  ִּבְמֻיָחד  ָנַסְעִּתי  ַהְּבִרית  ֶׁשִּלְפֵני  ְרִביִעי  ְּביֹום 
ַהּכֹל  ה',   ָּברּו ַהִּתינֹוק.  ֶאת  ִלְבּדֹק  ְּכֵדי  ְמֻרָחק  ִיּשּׁוב 

ָהָיה ְּבֵסֶדר.
ֵּתֵצא  ֶׁשֹּלא  ְּכִמְנָהִגי  ִהְתַּפַּלְלִּתי  ַלְּנִסיָעה,  ֵצאִתי  ֶטֶרם 
ַּתָּקָלה ִמַּתַחת ָיִדי. ַחְׁשִּתי ִּכי ַהַּפַעם ַהְּתִפָּלה ְנחּוָצה 
ְלַמְעָלה  ֶׁשל  ִּבְׁשהּות  ָהָיה  ְמֻדָּבר  זֹאת  ְּבָכל  ִּבְמֻיָחד, 

ִמיָמָמה ְּבָמקֹום ֶׁשָהָיה ָזר ְלרּוִחי.
ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ִהַּגְעִּתי ַלִּיּשּׁוב ְוִהְתַקַּבְלִּתי ְּבָכבֹוד ָּגדֹול. 
ׁשּוב  ִהַּגְעִּתי  ְלַׁשָּבת  ֲהָכנֹוַתי  ֶאת  ֶׁשִּסַּיְמִּתי  ְלַאַחר 
ְלֵבית ַהִּתינֹוק ְּכֵדי ְלַוֵּדא ֶׁשָאֵכן ִנָּתן ְלַקֵּים ֶאת ַהְּבִרית 
ֲחִרית. ֶאָּלא ֶׁשָאז ִהְבַחְנִּתי  ְלָמֳחָרת ְלַאַחר ְּתִפַּלת ַהּׁשַ
ְלִהְתַּפֵּתַח  ֶׁשֵהֵחָּלה  ֲחָזָקה  ְּבַאְדִמימּות  ְלֶחְרָדִּתי 

ְּבַאַחת ֵמֵעיָניו ֶׁשל ַהִּתינֹוק.
ַהְּידּועֹות  ָהֵעצֹות  ְּבַאַחת  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ִנִּסיִתי  ַּכְּמֻקָּבל 
ַּדָּקה  ָחְלָפה  ֶׁשֹּלא  ֶאָּלא  ֶׁשָּכֵאּלּו,  ְלִמְקִרים  ֶׁשּנֹוֲעדּו 
ְוָהַעִין ִהְתַמְּלָאה ְּבֻמְגָלה ַּדַּלְקִּתית. ַּגם ְלַאַחר ֶׁשֻּנְּקָתה 
ֶאת  ְוִכְּסָתה  ׁשּוב  ִהְתָּפְרָצה  ִהיא  ִנית,  ַּבּׁשֵ ַהֻּמְגָלה 

ָהִאיׁשֹון.
ֻהְפַּתְעִּתי ֵמָעְצַמת ַהַּדֶּלֶקת, ּוְבֶהְתֵאם ִלְכָלֵלי ַהֲהָלָכה 
א  ִּכי  ַהִּתינֹוק  ְלהֹוֵרי  ַרב  ְּבַצַער  ְלהֹוִדיַע  ֶנֱאַלְצִּתי 
ְוֵאין  ִהיא,  ֲהָלָכה  ְלָמֳחָרת.  ַהְּבִרית  ֶאת   ַֹלֲער אּוַכל 

ְּבָיִדי ִלְנטֹות ִמֶּמָּנה ִּכְמלֹוא ַהִּניָמה.
ָהָאב ֶׁשָהָיה ָהמּום ֵמַההֹוָדָעה ַהַּמְפִּתיָעה ֵהֵחל ִלְכעֹס 
ְמָחה ִהִּגיעּו ַלִּיּשּׁוב אֹוְרִחים ַרִּבים,  ְוִלְרטֹן; ִלְכבֹוד ַהּׂשִ
ְוֻהְׁשַקע ֶּכֶסף ַרב ִּבְׂשִכיַרת ָהאּוָלם ּוְבֵׁשרּוֵתי ֵקְיֶטִריְנג 
ֻיְקָרִתי ְליֹוֵתר ִמֵּמָאה אֹוְרִחים. ַהִאם ִיָּתֵכן ֶׁשַהּכֹל ָיַרד 

ַלִּטְמיֹון?!
ִהְבַהְרִּתי  ַהְחָלָטִתי;  ַעל  ִהְׁשִּפיַע  א  ֶׁשַהָּדָבר  ֶאָּלא 
 ֶֹנֱחָרץ ִּכי ֵאין ָּכל ֶאְפָׁשרּות ַלֲער ָלָאב ְּבקֹול ָנִעים ַא
ֶאת ַהְּבִרית ַּבַּמָּצב ַהּנֹוְכִחי. ָעָליו ָלַדַעת ִּכי ַהּכֹל ִּביֵדי 
ָצפּוי  ַהִּבְלִּתי  ַהַּמָּצב  ֶאת  ְלַקֵּבל  ֵיׁש  ְוָלֵכן  ָׁשַמִים, 

ֶׁשּנֹוַצר ַּבֲהָבָנה.
ִהְפִּתיָעה  ָהָאב  ֶׁשל  ִהְתַנְּגדּותֹו  ָעְצַמת  ִּכי  ֲאַכֵחד  א 
ֶנֱאַלְצִּתי  ֶׁשָּבּה  ָהִראׁשֹוָנה  ַהַּפַעם  זֹו  ָהְיָתה  א  אֹוִתי. 
א  ֵמעֹוָלם   ַא ִּתינֹוק,  ְלהֹוֵרי  ּדֹוָמה  הֹוָדָעה  ִלְמסֹר 
ִקּוִיִתי  ַלְמרֹות זֹאת  ְּבִהְתַנְּגדּות ּכֹה ֶנֱחֶרֶצת.  ִנְתַקְלִּתי 

ֶׁשַעד ַהּבֶֹקר ְיַקֵּבל ָהָאב ֶאת ַהִּדין ְּבַאֲהָבה.
ֵּבית  ִהְתַמֵּלא  ַׁשֲחִרית,  ְּתִפַּלת  ְלַאַחר  ָּבת,  ַהּׁשַ ְּבבֶֹקר 
ְּבַאַחד  ִהְבַחְנִּתי  ֵעיִני  ְּבָזִוית  ַרִּבים.  ַּבֲאָנִׁשים  ַהְּכֶנֶסת 
ֶׁשִּיָּתֵכן  ַלּנֹוְכִחים  ִּבְמבּוָכה  ַהַּמְסִּביר  ַהִּמְׁשָּפָחה  ִמְּבֵני 
ָטה  ֶׁשַהְּבִרית א ִּתְתַקֵּים ַּכְמֻּתְכָנן, ְוַעד ְמֵהָרה ִהְתַּפּׁשְ

מּוָעה ְּבֶקֶרב ַהָּקָהל. ַהּׁשְ
ּנּוי ַהַּמְפִּתיַע ַּבָּתְכִנית,  ַהּכֹל ִהְתַקּשּׁו ְלַהְׁשִלים ִעם ַהּׁשִ
ֶאת  ִלְפּתֹר  ְּכֵדי  ׁשֹוִנים  ַרְעיֹונֹות  ְלַהִּציַע  ִנּסּו  ְוַרִּבים 

ַהְּבָעָיה. מּוָבן ֶׁשְּבָכל ִּדְבֵריֶהם א ָהָיה ַמָּמׁש.
ֵהַכְנִּתי  ְּבִלִּבי  ַלָּבאֹות.  ְוִהְמַּתְנִּתי  ַהַּצד  ִמן  ָעַמְדִּתי 

ְלַהְסִּביר   ֶאְצָטֵר ֶׁשּבֹו  ְלִמְקֶרה  ְמֻנֶּמֶקת  'ְּדָרָׁשה' 
ַלּנֹוְכִחים ְּבֵפרּוט ַמּדּוַע א ִּתְתַקֵּים ַהְּבִרית. ֶאָּלא ֶׁשָאז 
ִנַּגׁש ֵאַלי ֲאִבי ַהִּתינֹוק ּוָפַקד ָעַלי ְּבקֹול ַּתִּקיף: "ִמֶּזה 
ַּכָּמה ָׁשעֹות ֶׁשֵעינֹו ֶׁשל ַהִּתינֹוק ְנִקָּיה ְלַגְמֵרי ְוֵאין ָּבּה 

ֵזֶכר ַלַּדֶּלֶקת, ֶאְפָׁשר ְלַהְתִחיל ֶאת ַהְּבִרית!"
ִּבְנִעימּות  לֹו  ְוִהְסַּבְרִּתי  ִמְּדָבָריו  ִהְתַרַּגְׁשִּתי  א 
ֶהְחֵלִטית ֶׁשֶאְתמֹול ָסַבל ַהִּתינֹוק ִמַּדֶּלֶקת ָּבַעִין, ְוָלֵכן 
ַּגם ַהּיֹום ָאסּור ַלֲערֹ ֶאת ַהְּבִרית, ְוֵיׁש ְלַהְמִּתין ַּכָּמה 

ָיִמים ַעד ְלַהְחָלָמתֹו ַהְּמֵלָאה. 
ַטַעם  ָּכל  ֵאין  ִּכי  ְּבֶׁשּלֹו  ִלְטעֹן   ִהְמִׁשי ַה'ֵּמִבין'  ָהָאב 
ִלְדחֹות ֶאת ַהְּבִרית, ְוַאף הֹוִסיף ְּבִאּיּום ְמֻרָּמז ִּכי א 

ְלֵׁשם ָּכ ֵהם ִהְזִמינּו אֹוִתי ֲאֵליֶהם ְלַׁשָּבת...
ְּבקֹול  ְוָקָרא  ַהִּמְׁשָּפָחה  ִמְּבֵני  ֶאָחד  'ִהְבִריק'  ּוְלֶפַתע 
ָּגדֹול: "ִאם ַהּמֹוֵהל א רֹוֶצה ַלֲערֹ ֶאת ַהְּבִרית, ֵאין ָּכל 
 .ַהָּסמּו ַהִּיּשּׁוב  ִמן  ַאֵחר  מֹוֵהל  ְלָהִביא  אּוַכל  ְּבָעָיה! 

ֲאִני ַמִּכיר מֹוֵהל ֶׁשָּגר ָׁשם ְוא ְיעֹוֵרר ְּבָעיֹות..."
ַוֲאִני  ִנְמָרִצים,  ְּבִהְנהּוִנים  ַהּדֹוֵבר  ִעם  ִהְסִּכים  ַהָּקָהל 
ַעל  ֵהַגְבִּתי  ְזֵאִבים  ֵּבין  ּבֹוֵדד  ְּכֶׂשה   ַּבָּתֶו ֶׁשָעַמְדִּתי 
ֶׁשַּתְחְּפצּו,  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ִמֶּכם  ִלְמנַֹע  אּוַכל  ֲאָתר: "א 
ַא ְּדעּו ִּכי ִמּתֶֹקף חֹוָבִתי ְלהֹוִדיַע ַלּמֹוֵהל ַעל ַהַּדֶּלֶקת 
ֶׁשָרִאיִתי ֵאֶצל ַהִּתינֹוק ֶאֶמׁש, ְוַאף א ֶאָּמַנע ִמַּלֲעׂשֹות 

זֹאת".
ַּבֲהִביָנם ֶׁשֲאִני ִמְתַעֵּתד ְלַטְרֵּפד ֶאת ָהַרְעיֹון ֶׁשִהִּציעּו, 
ב  ַהִּדין ּוְלִהְתַיּׁשֵ ְּגַזר  ִעם  ְלַהְׁשִלים  ַהּנֹוְכִחים  ֶהְחִליטּו 

ַלְּסֻעָּדה, ְלָכל ַהָּפחֹות יֹאְכלּו ַיְחָדו ִּבְמִסַּבת ֵרִעים.
*

ִמן  ְלַהְמִּתין  ֶהְחַלְטִּתי   ַא ַּכּמּוָבן,  ִעָּמם,  ָסַעְדִּתי  א 
ְלַמֵּמׁש  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ַיְחִליטּו  ֶׁשּבֹו  ְלִמְקֶרה  ַהַּצד 
א   ָּכ" ָקִׁשים:  ִּבְרָגׁשֹות  ָהִייִתי  ָטעּון  'ִאּיּוָמם'.  ֶאת 
ְלַעְצִמי  ִהְרַהְרִּתי  ַמֲאִמיִנים",  ְּבֵני  ְיהּוִדים  ִמְתַנֲהִגים 

נּוגֹות.
ַאַחד  ַהְּקָלִפים.  ָּכל  ֶאת  ֶׁשָּטַרף  ָּדָבר  ֵאַרע  ְוָאז 
ָלֵׂשאת  ֶנֱעַמד  ָהֵאם,  ִמְׁשַּפַחת  ִמְּקרֹוֵבי  ָהאֹוְרִחים, 
ְּדָבִרים. הּוא ָנָׂשא ֶאת ְּדָבָריו ְּבָׂשָפה ָזָרה, ּוִמָּיד ְלַאַחר 
ָּכל  ֶאת  ַאֲחֶריָה  ֶׁשָּסֲחָפה  קֹוָלִנית  ְּבִׁשיָרה  ָּפַצח  ִמֵּכן 

ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו.
יָרה ְוִנְרַעְדִּתי. ַהְּצִליִלים ָהיּו ֻמָּכִרים  ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַהּׁשִ
ְלָהִבין  ְּבִנָּסיֹון  ְּבמִֹחי  ְלַפְׁשֵּפׁש  ִנִּסיִתי  ֵאיָמה.  ַעד  ִלי 
ִהְתּגֹוַרְרִּתי  ִּבְצִעירּוִתי  ִנְזַּכְרִּתי:  ְוָאז  ְמקֹוָרם,  ַמהּו 
ָׁשַכן  ֵּביִתי  ֵנָכר.  ֵמַאְרצֹות  ְּבַאַחת  ָמה  ְּתקּוַפת   ְלֶמֶׁש
ַּבֲעוֹונֹוַתי  ִלי  ָיָצא  ַּפַעם  ְוא  ַלְּכֵנִסָּיה  ָמקֹום  ְּבִקְרַבת 

ִלְׁשמַֹע ֶאת ְצִליֵלי ַהֻּטְמָאה.
ִמן  ְלֶאָחד  ִמָּיד  ִנַּגְׁשִּתי  ָסֵפק;  ָּכל  ִלי  ָהָיה  א  ָּכֵעת 
ְּכִאיׁש  ָהָיה  ְוִנְרֶאה  ָלאּוָלם  ִמחּוץ  ֶׁשָעַמד  ַהֻּמְזָמִנים 
 ְל ְידּוִעים  ַהִאם  ִלי,  "ֱאמֹר  אֹותֹו:  ְוָׁשַאְלִּתי  ָהגּון, 

ְּפָרִטים ַעל אֹודֹות מֹוָצָאּה ֶׁשל ֵאם ַהִּתינֹוק?"
"ֵּכן", ֵהִׁשיב ִלי ָהִאיׁש ִּבְתִמימּות, "מֹוָצָאּה הּוא ֵמחּו"ל. 

ִהיא נֹוְלָדה ְּכגֹוָיה, ַא ִהְתַגְּיָרה ִלְפֵני ִנּשּׂוֶאיָה".
 הֹוֵל ְּבַזֲעזּוַע  ְוָׁשַאְלִּתי  ִהְמַׁשְכִּתי  אֹוָתּה?"  ִּגֵּיר  "ּוִמי 

ְוגֹוֵבר.
ַּכָּדת  ֶרפֹוְרִמי  ְּבִגּיּור  ִהְתַגְּּיָרה  ִהיא  טֹוֶעה  ֵאיֶנִּני  "ִאם 
ְוַכִּדין", ֵהִׁשיב ִלי ֵּבן ִׂשיִחי. ִנָּכר ָהָיה ִּכי ֵאינֹו ֵמִבין ֶאת 

ּגֶֹדל ַהְּבָעָיה ַּבִּמְׁשָּפט ֶׁשֶּזה ָהֶרַגע הֹוִציא ִמִּפיו.
ְּבׁשֹוְמִעי זֹאת, ִמַהְרִּתי ָלנּוס ֵמַהָּמקֹום ְּבֶבָהָלה. ָהִייִתי 
ֶׁשִּכְמַעט  ַהַּמְחָׁשָבה  ִמן  ִנְׁשָמִתי  ִעְמֵקי  ַעד  ְמֻזְעָזע 
ּוִבְבָרָכה  ּגֹוי  ְלֶיֶלד  ְּבַׁשָּבת  ְּבִרית  ַּבֲעִריַכת  ִנְכַׁשְלִּתי 

.ְלַבָּטָלה, ַעל ָּכל ַהִּמְׁשַּתֵּמַע ִמָּכ
ָּבת, ֶטֶרם ָעַזְבִּתי ֶאת ַהִּיּשּׁוב, ִנִּסיִתי ָלבֹוא  ְּבמֹוָצֵאי ַהּׁשַ
ָהִעְנָין.  ֻחְמַרת  ֶאת  לֹו  ּוְלַהְסִּביר  ָהָאב  ִעם  ִּבְדָבִרים 
ַּכֲהָלָכה,  ִּגּיּור  ָעְבָרה  א  ָהֵאם  עֹוד  ָּכל  ִּכי  לֹו  ָאַמְרִּתי 
ַמְׁשָמעּות ַהָּדָבר ֶׁשָּבָניו ֵאיָנם ְיהּוִדִּיים, ַא הּוא ָׁשַלח 

אֹוִתי ְּבַזַעף ֵמַעל ָּפָניו.
ִנְפַרְדִּתי ִמֶּמּנּו ְּבַצַער. נֹוַכְחִּתי ָלַדַעת ַעד ַּכָּמה ֲחׁשּוָבה 
ַהַהְנָהָגה ֶׁשִּקַּבְלִּתי ַעל ַעְצִמי – ְלַהְקִּדים ְּתִפָּלה ְלָכל 
ה. ִהֵּנה ִּכי ֵכן ִזֵּמן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּברֹב ַרֲחָמיו  ַמֲעֹשֶ
ּוַבֲחָסָדיו ַּדֶּלֶקת ְנִדיָרה, ָּכזֹו ֶׁשּתֹו ְזַמן ָקָצר ֶנֶעְלָמה 
ַׁשָּבת  ְּבִחּלּול  ֶאָּכֵׁשל  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ְוזֹאת  ְּבַמְפִּתיַע, 

ּוִבְבָרָכה ְלַבָּטָלה".
'מּוַסף שב"ק' ֶל-ְל תשס"ח

ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום 
ְּבֶהְמֵׁש ַה'ְּיִהי ָרצֹון' ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: "ּוְתֵננּו 
ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  יֹום  ּוְבָכל  ַהּיֹום 
ֵאיֶנּנּו  רֹוֵאינּו".  ָכל  ּוְבֵעיֵני   ְּבֵעיֶני
ִמְסַּתְּפִקים ְּבַבָּקָׁשה ַעל ַהּיֹום ִּבְלַבד, ֶאָּלא 
מֹוִסיִפים ּוְמָפְרִטים "ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום", ַעל 
ִּפי ִּדְבֵרי ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ַוִּיְׁשַלח קסט א) ֶׁשַעל 
ְּבָׁשָעה  ַּבָּקָׁשתֹו  ֶאת  ֵהיֵטב  ְלָפֵרׁש  ָהָאָדם 
ֶׁשהּוא ִמְתַּפֵּלל ְלבֹוְראֹו (ִסּדּור 'ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה'). 
אֹוְמִרים  ִמֵּמיָלא  ֲהא  ְלָהִבין,  ֶׁשֵּיׁש  ֶאָּלא 
 צֶֹר ֵיׁש  ּוַמּדּוַע  יֹום,  ִמֵּדי  זֹו  ְּבָרָכה  ָאנּו 
ְלַבֵּקׁש ִמֵּדי ּבֶֹקר ַּבֲעבּור ַהָּיִמים ַהָּבִאים? 

ֶׁשְּיַקֵּבל  ִלְזּכֹות  ְּכֵדי  ֶׁשְּלִעִּתים,  ֶאָּלא 
ֵאין  ַׁשְוָעֵתנוּ,  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ַאַחת  ַּפַעם  ּוְנַבֵּקׁש  ֶׁשִּנְתַּפֵּלל   ְּבָכ ַּדי 
ָאנּו  ָלֵכן,  פ"ד).  ְׁשמּוֵאל'  'ִמְדַרׁש  (ְרֵאה  ִּבְלַבד 
יֹום  ָּכל  ַעל  ַאף  יֹום  ְּבָכל  ִמְתַּפְּלִלים 
ָויֹום  יֹום  ֶׁשְּבָכל  ְּכֵדי  ַחֵּיינּו,  ִמיֵמי  ָויֹום 
ָהֲאֵחִרים  ַהָּיִמים  ְּתִפּלֹות  ַאף  ִּתְצָטֵרְפָנה 
ְוִיְּתֶנּנּו  ְלַׁשְוָעֵתנוּ  ה'  ִיְׁשַמע  ֻּכָּלן  ּוִמּכֹחַ 
"ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים..." (קונ' 'ּוְלָאֵׁשר ָאַמר' 
ָּבת'] אֹות טז). [לרא"א ַּכ"ץ נד' ְּבסֹוף ֵסֶפר 'אֹוַצר ַהּׁשַ

ְלַהְקִּדים ְיׁשּוָעה ַלְּתִפָּלה 
ֵּפרּוׁשֹו  ִּפי  ַעל  זֹאת  ֶׁשֵּפְרׁשּו  ֵיׁש  עֹוד 
'ֵאֶׁשת  ֶׁשֶּזֶרׁש  ַאְיְּבִׁשיץ  ְיהֹוָנָתן  ַרִּבי  ֶׁשל 
 ֵמַהֶּמֶל ֶׁשְּיַבֵּקׁש  ְלָהָמן  ִיֲעָצה  ַמְרִׁשיִעי' 
ַּכָּכתּוב  ַּבּבֶֹקר,  ַּדְוָקא  ָמְרְּדַכי  ֶאת  ִלְתלֹות 
ְוִיְתלּו   ַלֶּמֶל ֱאמֹר  "ּוַבּבֶֹקר  יד):  ה  (ֶאְסֵּתר 
ֶׁשָחְׁשָׁשה  ִמּשּׁום  ָעָליו".  ָמְרֳּדַכי  ֶאת 
ְׁשַמע  ְקִריַאת  ִלְקרֹא  ָמְרְּדַכי  ַיְסִּפיק  ֶּפן 
ִלְתִפַּלת  ִיְׂשָרֵאל'  'ָּגַאל  ִּבְרַּכת  ֶאת   ְֹוִלְסמ
ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ִעם ָהֵנץ ַהַחָּמה, ּוְבָכ א 
יּוַכל ְלַהִּזיקֹו. ַּכְּמבָֹאר ַּבְּגָמָרא (ְּבָרכֹות ט ב), 
ָהֵנץ  [ִעם  ִלְתִפָּלה  ְּגֻאָּלה   ַהּסֹוֵמ "ָּכל  ִּכי 
ָּכל  ִנּזֹוק  ֵאינֹו  ָּכל)]  ד"ה  ָׁשם  (ּתֹוְספֹות  ַהַחָּמה 
ְלִהְזָּדֵרז  ְלָהָמן  ִיֲעָצה   ְלִפיָכ ֻּכּלֹו",  ַהּיֹום 
ֶׁשַּיְסִּפיק  ִלְפֵני  עֹוד   ַהֶּמֶל ֶאת  ְוָלבֹא 
ָמְרְּדַכי ְלִהְתַּפֵּלל ('ַיֲערֹות ְּדַבׁש' ח"א ְּדרּוׁש יז). 

ִלְפגַֹע  ַהְּמַבְּקִׁשים  ַמִּזיִקים  אֹוָתם  ְּכֶנֶגד 
ַנְסִּפיק  ְּבֶטֶרם  עֹוד  ַהָּמֳחָרת,  ְּביֹום  ָּבנּו 
ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ַאף  זֹו,  ְּתִפָּלה  ְלִהְתַּפֵּלל 
ְּבָכל ּבֶֹקר: "ּוְתֵננּו ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום..." ('אֹוָרה 

זֹו ּתֹוָרה', ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר עמ' רלח). 

ֵּבאּור ִמּדֹות ֵחן, ֶחֶסד, ַרֲחִמים
ְו'ַרֲחִמים'  'ֶחֶסד'  'ֵחן',  ַהִּבּטּוִיים  ְּבַפְׁשטּות 
– ְיסֹוָדם ֶאָחד. ִּכי ַהּנֹוֵׂשא ֵחן ְּבֵעיֵני זּוָלתֹו, 
ְּכַלָּפיו  ַרֲחִמים  ִרְגׁשֹות  ְמַגֶּלה  הּוא  ֲהֵרי 
ַהִּמָּלה  ִּכי  ָמָצאנּו  ְוָאֵכן  ֶחֶסד.  ִעּמֹו  ְוגֹוֵמל 
אּוְנְקלֹוס  (ַּתְרּגּום  'ַרֲחִמים'  ֵהן  ְמֻתְרֶּגֶמת  'ֵחן' 
ְּבֵראִׁשית ו ח ּוְבעֹוד ְמקֹומֹות) ְוֵהן 'ֶחֶסד' (ַּתְרּגּום 

ִמְׁשֵלי א ט). 

ִמִּבּטּוִיים  ֶאָחד  ֶׁשְּלָכל  ֶׁשֵּבֵאר  ֵיׁש  ְואּוָלם 
ֵאּלּו ֵיׁש ַמְׁשָמעּות ְמֻיֶחֶדת: 'ֵחן' ַמְׁשָמעּותֹו 
ֶׁשַהְּמַקֵּבל ֶנֱחָׁשב ְּבֵעיֵני ַהּנֹוֵתן ְּכִמי ֶׁשָראּוי 
ִמַּצד ַמֲעָׂשיו ֶׁשֵּיִטיבּו ִעּמֹו, ַּכָּכתּוב (ְּבֵראִׁשית 
ּוֵפֵרׁש  ה'".  ְּבֵעיֵני  ֵחן  ָמָצא  "ְונַֹח  ח):  ו 
ְלָפָניו  ַמֲעָׂשיו  ָּכל  "ֶׁשָהיּו  (ָׁשם):  ָהַרְמָּב"ן 
ֶׁשַהּנֹוֵתן  ִעְנָינֹו  'ֶחֶסד'  ּוְנִעיִמים";  ָנִאים 
ָרצֹון   ִמּתֹו ַהּטֹוָבה  ְמַקֵּבל  ִעם  ֵמיִטיב 
ָראּוי  ַהְּמַקֵּבל  ִאם  ְּבִדיָקה  ּוְלא  ְלֵהיִטיב 
ַמְׁשָמעּותֹו  'ַרֲחִמים'  ָלאו;  ִאם  ַלֲהָטָבה 
 ַא ִעּמֹו,  ֶׁשֵּיִטיבּו  ָראּוי  ָאְמָנם  ֶׁשַהְּמַקֵּבל 
ַהּנֹוֵתן ֵמיִטיב ִעּמֹו יֹוֵתר ִמָּמה ֶׁשַּמִּגיַע לֹו 

(ִסּדּור 'ְצלֹוָתא ְּדַאְבָרָהם' עמ' קמד). 

ֶׁשְּבַבָּקַׁשת:  ְמָבֵאר  ֶעְנִּגיל  יֹוֵסף  ַרִּבי 
"ּוְתֵננּו... ְלֵחן ּוְלֶחֶסד", ֵאין ָאנּו ְמַבְּקִׁשים 
ֶׁשֲהֵרי  ַיַחד,  ִלְׁשֵניֶהם  ְזַמִּנית  ּבֹו  ֶׁשִּנְזֶּכה 
יח):  אֹות  ּפּוִרים  (ִהְלכֹות  ַהַּמֲהִרי"ל  ָּכַתב 
"ֵמעֹוָלם א ָהָיה ָאָדם ֶׁשָהָיה ּבֹו ֵחן ְוֶחֶסד 
א  "ַוִּתּׂשָ יז):  ב  (ֶאְסֵּתר  ַּכָּכתּוב  ֶאְסֵּתר"  ַרק 
ָאנּו  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים  ֶאָּלא  ְלָפָניו".  ָוֶחֶסד  ֵחן 
ְלֵחן,  ִנְזֶּכה  ְל'ֵחן'   ֶׁשִּנְצָטֵר ֶׁשַּבָּמקֹום 
ְלֶחֶסד  ִנְזֶּכה  ְל'ֶחֶסד'   ֶׁשִּנְצָטֵר ּוַבָּמקֹום 

"ס' ְּבָרכֹות ס ב ד"ה ְוִתְּתֵנִני).  ('ִּגְליֹוֵני ַהּׁשַ

ַמּדּוַע מֹוִסיִפים ְלַבֵּקׁש
 'ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאינּו'

ַמְטֵּבַע ַהְּבָרָכה 'ְּבֵעיֶני ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאינּו' 
ֻמְׁשָּתת ַעל ַהָּפסּוק (ִמְׁשֵלי ג ד): "ּוְמָצא ֵחן 
 ְוָכ ְוָאָדם".  ֱאקים  ְּבֵעיֵני  טֹוב  ְוֵׂשֶכל 
ֶׁשְּבֵעת  ח)  ַוֵּיֶׁשב  (ַּתְנחּוָמא  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ַאף 
ֶׁשָהָיה יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ְּבֵבית ּפֹוִטיַפר, "ִנְכַנס 
'ִרּבֹון  ְואֹוֵמר:  ְמַלֵחׁש  ָהָיה  ְוהּוא  ְלַׁשְּמׁשֹו 
הּוא  ַאָּתה  ִּבְטחֹוִני,  הּוא  ַאָּתה  ָהעֹוָלם, 
ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְּתֵנִני  ַּפְטרֹוִני, 
ּפֹוִטיַפר  ּוְבֵעיֵני  רֹוַאי  ָּכל  ּוְבֵעיֵני   ְּבֵעיֶני
ֲאדֹוִני'" ('ֵּפרּוׁש ַהְּתִפּלֹות ְוַהְּבָרכֹות' [ְלר"י ֶּבן ָיָקר] 

ח"ב עמ' טו).

ִּבְכָלל  ַמּדּוַע  ְלָהִבין,  ֵיׁש  ִלְכאֹוָרה  אּוָלם 
ְוַרֲחִמים  ְוֶחֶסד  ֵחן  ָלֵׂשאת  ִלְׁשאֹף  ָעֵלינּו 

ְּבֵעיֵני ְּבֵני ָאָדם? 
ָל"ה' ְמָבֵאר ֶׁשַהִּמִּלים "ּוְבֵעיֵני  ְּב'ִסּדּור ַהּׁשְ
ְּבֵני  ְּכַלֵּפי  ַרק  ְמֻכּוָנֹות  ֵאיָנן  רֹוֵאינּו",  כָל 
ַּגם  ֻּכָּלּה,  ַהְּבִריָאה  ְּכַלֵּפי  ֶאָּלא  ָאָדם, 
ָאנּו  ּוְמַבְּקִׁשים  ָהרּוָחִנִּיים.  ַהִּנְבָרִאים 
ָעֵלינּו  ְיַקְטְרגּו  ְלַבל  ְּבֵעיֵניֶהם  ֵחן  ֶׁשִּנְמָצא 

ְּבִדין ָׁשַמִים. 
ְמבָֹאר  ט)  (ֶּפֶרק  ָּתִמיד'  'עֹוַלת  ְּבֵסֶפר 
ְּפֻעּלֹות  ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  ָאנּו  ֵאין  ֶׁשָאֵכן 
ֶׁשֲהֵרי  ַהּזּוָלת,  ְּבֵעיֵני  ֵחן  ָלֵׂשאת  ְּכֵדי 
ָהעֹוָלם  ֶאת  ַמְנִהיג  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ִעָּמנּו  ַהּזּוָלת  ֶׁשל  ִהְתַנֲהגּות  ְוָכל  ֻּכּלֹו, 
ַּבֵּסֶפר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכִפי  ִמְּלַמְעָלה.  ְמֻכּוֶֶנת 
'חֹוַבת ַהְּלָבבֹות' (ַׁשַער ַהִּבָּטחֹון ֶּפֶרק ג): "ְוָכל 
ָעָליו,  ִמּזּוָלתֹו  ֶׁשִּיְהיּו  ְוֶחְמָלה  ַרֲחִמים 
אּוָלם  ְוֶחְמָלתֹו".  ָהֵא-ל  ֵמַרֲחֵמי  ֵהם  ֻּכָּלם 
ֶזה,  ְיסֹוד  ְּבִקְרֵּבנּו  ְלַהְׁשִריׁש  ְּכֵדי  ַּדְוָקא 
"ְלֵחן  ֶׁשִּיְּתֶנּנּו   ִיְתָּבַר ֵמה'  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו 
ָכל  ּוְבֵעיֵני   ְּבֵעיֶני ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד 
ֶאת   ְּבָכ ָאנּו  ַמְרִאים   ְּבָכ ֶׁשֵּכן  רֹוֵאינּו", 
ֱאמּוָנֵתנּו ַהְּתִמיָמה ֶׁשָּכל ְנִׂשיַאת ֵחן ְוֶחֶסד 
ֶׁשַּיִּגיַע  טֹוָבה  ְּדַבר  ְוָכל  ָאָדם  ְּבֵני  ְּבֵעיֵני 
ֵמֵאת  הּוא  ַהּכֹל  ָאָדם,  ְּבֵני  ְיֵדי  ַעל  ֵאֵלינּו 

 .ם ִיְתָּבַר ַהּׁשֵ
ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנְׁשֵטיין ְמָפֵרׁש, 
ְּבֵעיֵני  ֵחן  א  ֶׁשִּנּׂשָ ָּכאן  ְמַבְּקִׁשים  ֵאין  ִּכי 
 ַהֶּדֶר ֶאָּלא  ִעָּמנּו,  ֶׁשֵּיִטיבּו  ְּכֵדי  ַהְּבִרּיֹות 
ְונֹוחַ  ַמִים  ַלּׁשָ ָרצּוי  ִלְהיֹות  הּוא  ַהָּיָׁשר 
ַלְּבִרּיֹות, ְּכִפי ֶׁשֵהִעיד ַהָּכתּוב ַעל ְׁשמּוֵאל 
ְׁשמּוֵאל  "ְוַהַּנַער  כו):  ב  א'  (ְׁשמּוֵאל  ַהָּנִביא 
הֵֹל ְוָגֵדל ָוטֹוב ַּגם ִעם ה' ְוַגם ִעם ֲאָנִׁשים". 
ְלִפיָכ ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְנִׂשיַאת ֵחן 
ְוִנְהֶיה ְרצּוִיים ְּבָכל ֲהִליכֹוֵתינּו ַּגם ְּבֵעיֵני ה' 
ִמְכָּתִבים  ְיֶחְזֵקאל'  ('אֹור  רֹוֵאינּו  ָּכל  ְּבֵעיֵני  ְוַגם 

רח ּוְרֵאה 'ֵּפרּוׁש ַהְּתִפּלֹות ְוַהְּבָרכֹות' ָׁשם). 

ִּבְזכּוָתּה ֶׁשל ַּדֶּלֶקת

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ִּבְזכּו

סִסּפּו
עעלַ
ִ ם

ָנה' (ה) ֲעִביר ׁשֵ ת 'ַהּמַ מּוְך ְלִבְרּכַ 'ְיִהי ָרצֹון' ַהּסָ

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
לִבְרכ מוך

נִנינִני ּפְ ם 

ְוִנְזֶּכה  ְמֻקָּבִלים  ַמֲעֵׂשינּו  ֶׁשִּיְהיּו   – ְלֵחן  יֹום  ּוְבָכל  ַהּיֹום  ְוִתְּתֵננּו 
ֶחֶסד  ְלַהְנָהַגת   – ְוַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ִנְזֶּכה  ְוַאף  ַּבֲעבּוָרם,  ֵחן  ִלְנִׂשיאּות 

ְוַרֲחִמים ְּבֵעיֶני ְוַאף ְּבֵעיֵני כָל רֹוֵאינּו.


