בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ּתוֹ ְלדוֹ ת

תשע"ט

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

ּ ְפ ִניני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

ֵא ָימ ַתי ֲע ִד ָיפה ְתּ ִפ ַלּת ַ’צ ִדּיק ֶבּן ֶר ַשׁע‘
רשׁע‘
"וַ יֶּ ְע ַתּר יִ ְצ ָחק ַלה‘ ְלנֹכַ ח ִא ְשׁתּוֹ כִּ י ֲע ָק ָרה ִהוא וַ יֵּ ָע ֶתר לוֹ ה'
וַ ַתּ ַהר ִר ְב ָקה ִא ְשׁתּוֹ" )כה כא(
”‘וַ יֵּ ָע ֶתר לוֹ‘ – ’וַ יֵּ ָע ֶתר ָל ֶהם‘ ִמ ָבּ ֵעי ֵליהּ ָ]ראוּי ָהיָ ה ְל ִהכָּ ֵתב[?
דּוֹמה ְתּ ִפ ַלּת ַצ ִדּיק ֶבּן ַצ ִדּיק ִל ְת ִפ ַלּת ַצ ִדּיק ֶבּן
ְל ִפי ֶשׁ ֵאינוֹ ֶ
הוּבא ְבּ ַר ִשׁ“י ְל ָפנֵ ינוּ(.
ָר ָשׁע!“ )יְ ָבמוֹת סד אָ ,
ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ַה ָלּלוּ ָתּ ְמהוּ ַה ְמּ ָפ ְר ִשׁים ַעל ֶשׁ ָפּ ַסק
בוּע ַבּ ֲעבוּר
ָהרֹא“שׁ )שׁוּ“ת ,כְּ ָלל ד סי‘ כב( ֶשׁ ִבּ ְב ִח ַירת ַשׁ“ץ ָק ַ
ישׁית וְ א ְבּיִ חוּסוֹ,
ַה ִצּבּוּר ,יֵ שׁ ְל ִה ְת ַח ֵשּׁב ְבּ ַמ ֲע ָלתוֹ ָה ִא ִ
וְ ַא ְד ַר ָבּהָ ,ע ִדיף ְל ָק ֵרב ַצ ִדּיק ַה ָבּא ִמ ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ְבּזוּיָ ה .וְ ֵה ַיא
ֵאפוֹא ִשׁ ְבּחוּ ֲחכָ ִמים ֶאת ְתּ ִפ ַלּת יִ ְצ ָחק ַדּוְ ָקא ִבּ ְהיוֹתוֹ ַ’צ ִדּיק
ֶבּן ַצ ִדּיק‘?
ֵבּ ֵאר ַה ַמּ ַה ְרשָׁ"לִ :דּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא א נֶ ֶא ְמרוּ ֶא ָלּא ְבּנוֹגֵ ַע
אוּלם ְלגַ ֵבּי
ִל ְת ִפ ַלּת ַהיָּ ִחיד ַעל ַע ְצמוֹ כִּ ְת ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל יִ ְצ ָחק ,וְ ָ
יח ִצבּוּר יֵ שׁ ָאכֵ ן ְל ַה ֲע ִדיף ַצ ִדּיק ֶבּן ָר ָשׁע.
ְשׁ ִל ַ
אוֹרה ִחלּוּקוֹ ֶשׁל ַה ַמּ ַה ְרשָׁ“ל ָצ ִריֵ בּאוּרַ :מהוּ ֶבּ ֱא ֶמת
וְ ִלכְ ָ
יח
ַה ֶה ְב ֵדּל ֵבּין ְתּ ִפ ַלּת ַהיָּ ִחיד ַעל ַע ְצמוֹ ִל ְת ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל ְשׁ ִל ַ
ִצבּוּר?
ִה ְס ִבּיר ַר ִבּי יַ ֲעקֹב ֶע ְמ ִדיןָ :א ְמנָ ם ְתּ ִפ ַלּת ַצ ִדּיק ֶבּן ַצ ִדּיק
”שׁ ַפל
יח ַה ִצּבּוּר ִל ְהיוֹת ְ
אוּלם ַעל ְשׁ ִל ַ
יוֹתר ,וְ ָ
ִמ ְת ַק ֶבּ ֶלת ֵ
וּמ ַא ַחר ֶשׁ ְבּ ֶד ֶר כְּ ָלל
וּמ ֻר ֶצּה ַל ִצּבּוּר“ )טוּר או“ח נג(ֵ ,
ֶבּ ֶרְ 
יוֹתר ִמ ֵבּן
וּמ ֻר ֶצּה ַל ִצּבּוּר ֵ
ַה ָבּא ִמ ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ְבּזוּיָ ה ִהנּוֹ ָענָ ו ְ
יח ִצבּוּר.
בוֹחרוֹ ִל ְשׁ ִל ַ
ְל ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ָר ַמת יִ חוּסָ ,ע ִדיף ְל ֲ
ַר ִבּי ָדּוִ ד ְשׁמֹה ַאיְ ְבּ ִשׁיץ ַבּ ַעל ָה ַ‘ע ְר ֵבי נַ ַחל‘ ֵבּ ֵארָ :אכֵ ן ,זְ כוּת
בוֹתיו ֶשׁל ַצ ִדּיק ֶבּן ַצ ִדּיק ְמ ַסיַּ ַעת ִל ְת ִפ ָלּתוֹ ְל ִה ְת ַק ֵבּל,
ֲא ָ
בּוֹחר כְּ ַחזָּ ן ַדּוְ ָקא ַצ ִדּיק ֶשׁ ָבּא ִמ ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה
אוּלם כְּ ֶשׁ ַה ִצּבּוּר ֵ
ָ
גּוֹב ֶרת ַעל זְ כוּת ָאבוֹת.
חוֹקים ֶ
ְבּזוּיָ הֲ ,אזַ י זְ כוּת ֵקרוּב ָה ְר ִ
בוּשׁי ְשׂ ָרד‘ ָשׁם
שׁוּ“ת ַמ ַה ְר ַשׁ“ל סי‘ כ; ’מוֹר ְוּק ִצ ָיעה‘ או“ח נג; ְ’ל ֵ

ִר ְב ָקה נִ ְפ ְק ָדה ְבּא ִשׁנּוּי ַה ֵשּׁם
"וַ יֶּ ְע ַתּר יִ ְצ ָחק ַלה‘ ְלנֹכַ ח ִא ְשׁתּוֹ כִּ י ֲע ָק ָרה ִהוא ויֵּ ָע ֶתר לוֹ ה'
וַ ַתּ ַהר ִר ְב ָקה ִא ְשׁתּוֹ" )כה כא(
”א ְשׁתּוֹ“ ְס ָת ָמא ,וְ ַרק
ִמ ְפּנֵ י ָמה ִבּ ְת ִח ָלּה נָ ַקט ַהכָּ תוּבִ :
ַבּ ֶה ְמ ֵשֵׁ פּ ֵרשׁ”ִ :ר ְב ָקה ִא ְשׁתּוֹ“?
אוֹרנְ ְשׁ ֵטיין ַר ָבּהּ ֶשׁל ְלבוֹב:
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי יַ ֲעקֹב ְמ ֻשׁ ָלּם ֶ
יה ְמ ָב ֶא ֶרת ַהגְּ ָמ ָרא )ר“ה טז ב(
ְבּשׁוֹנֶ ה ִמ ָשּׂ ָרה ִא ֵמּנוֶּ ,שׁ ְלּגַ ֶבּ ָ
ֶשֹּׁלא נִ ְפ ְק ָדה ֶא ָלּא ַא ַחר ֶשׁ ֻשׁנָּ ה ְשׁ ָמהּ ִמ ָ‘שּׂ ַרי‘ ְל ָ‘שׂ ָרה‘,
ִר ְב ָקה נִ ְפ ְק ָדה ְבּא ֶשׁ ֻה ְצ ְרכָ ה ְל ִשׁנּוּי ַה ֵשּׁם .זֹאת ִמשּׁוּם
הוֹע ָילה
ֶשׁ ַא ְב ָר ָהם ָהיָ ה ַ’צ ִדּיק ֶבּן ָר ָשׁע‘ ,וְ ַעל כֵּ ן ְתּ ִפ ָלּתוֹ א ִ
ְבּ ִלי ִשׁנּוּי ַה ֵשּׁםַ ,א יִ ְצ ָחק ָהיָ ה ַ’צ ִדּיק ֶבּן ַצ ִדּיק‘ וְ ַעל כֵּ ן
הוֹע ָילה ְתּ ִפ ָלּתוֹ גַּ ם ְבּא ִשׁנּוּי ַה ֵשּׁם .כְּ ִפי ֶשׁ ִדּיְּ ָקה ַהגְּ ָמ ָרא
ִ
)יְ ָבמוֹת סד א( ֵמ ַה ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ‘” :וַ יֵּ ָע ֶתר לוֹ‘ְ ...ל ִפי ֶשׁ ֵאינוֹ
דּוֹמה ְתּ ִפ ַלּת ַצ ִדּיק ֶבּן ַצ ִדּיק ִל ְת ִפ ַלּת ַצ ִדּיק ֶבּן ָר ָשׁע!“.
ֶ

ְבּ ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָפּ ָר ַשׁת תּוֹלְ דוֹת
יָ חוּל יוֹם ַה ָשּׁנָ ה ָה ֶע ְשׂ ִרים
יח
לְ ִה ְס ַתּלְּ קוּתוֹ ֶשׁל ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
ִמלֵּ ְיקווּד ַהגְּ ַה“צ,
ַר ִבּי נָ ָתן ֵמ ִאיר ווֹכְ ְטפוֹיגֶ ל זָ ָצ“ל.
אוֹדוֹתיו:
ָ
ְוכָ ְ מ ֻס ָפּר ַעל
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ְלכָ ָ ר ַמז ַהכָּ תוּב ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ; ”וַ יֵּ ָע ֶתר לוֹ ה‘“ – ְליִ ְצ ָחק ֶשׁ ָהיָ ה
וּל ִפיכָ ” :וַ ַתּ ַהר ִר ְב ָקה ִא ְשׁתּוֹ“ – ִמ ְבּ ִלי
ַ’צ ִדּיק ֶבּן ַצ ִדּיק‘ְ ,
ֶשׁיְ ַּשׁנּוּ ֶאת ְשׁ ָמהּ.
’יְ שׁוּעוֹת יַ ֲעקֹב‘

ַהגּוֹיִ ים ְמ ַב ְקּ ִשׁים ְלנַ ְתּ ֵקנוּ ֵמ ֲענִ יַּ ת ָ’א ֵמן‘
"וַ יִּ ְתר ְֹצצוּ ַה ָבּנִ ים ְבּ ִק ְר ָבּהּ" )כה כב(
”שׁ“י“ְ ,ל ַל ֶמּ ְד כִּ י יַ ֲעקֹב וְ ֵע ָשׂו
ימ ְט ִריָּ ה ַ
”בּ ִק ְר ָבּהּ“ ְבּגִ ַ
ְ
עוֹלמוֹת – נַ ֲח ַלת
ִה ְתנַ ְצּחוּ ֵבּינֵ ֶיהם ַעל ַהזְּ כִ יָּ ה ְבּ ַשׁ“י ָה ָ
נוֹח ִלים
עוֹלם ַה ָבּא .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁ ִבּזְ כוּת ָ’א ֵמן‘ ֲ
ַה ַצּ ִדּ ִיקים ָבּ ָ
ַשׁ“י ָ
עוֹלמוֹתָ ,בּ ַחר לוֹ יַ ֲעקֹב ֶאת ַה ַה ְק ָפּ ָדה ַעל ִמ ְצוָ ה
זוֹ ,וְ ִס ָ
ימ ְט ִריָּ ה ב‘ ְפּ ָע ִמים ָ’א ֵמן‘.
ימנָ ’ :יַ ֲעקֹב‘ ְבּגִ ַ
דוֹמה ְלכָ  נוּכַ ל ִל ְמצֹא ֶר ֶמז ַאף ַבּ ָפּסוּק ִבּ ְת ִה ִלּים
ְבּ ֶ
וּל ֻא ִמּים יֶ ְהגּוּ ִריק;...
”ל ָמּה ָרגְ שׁוּ גוֹיִ ם ְ
)ב א; ג(ָ :
רוֹתימוֹ וְ נַ ְשׁ ִליכָ ה ִמ ֶמּנּוּ ֲעב ֵֹתימוֹ“
מוֹס ֵ
נְ נַ ְתּ ָקה ֶאת ְ
רוֹתימוֹ“
מוֹס ֵ
ימ ְט ִריָּ ה ַשׁ“י” ,נְ נַ ְתּ ָקה ֶאת ְ
– ִ’ריק‘ ְבּגִ ַ
אשׁי ֵתּבוֹת ָ’א ֵמן‘ְ .מ ַב ְקּ ִשׁים ַהגּוֹיִ ים ִל ְשׁל ֵמ ִע ָמּנוּ
ָר ֵ
וּל ֵשׁם כָּ ֵ הם ְמנַ ִסּים ְלנַ ְתּ ֵקנוּ
עוֹלמוֹתְ ,
ֶאת ַשׁ“י ָה ָ
כוּתהּ ָאנוּ זוֹכִ ים ְלכָ .
ֵמ ֲענִ יַּ ת ָ’א ֵמן‘ ֶשׁ ִבּזְ ָ
ֶ’בּן ַדּ ַעת‘ ְתּ ִה ִלּים ב ג

יַ ֲעקֹב א ֻה ְצ ַרָ לרוּץ ְל ָב ֵתּי כְּ נֵ ִסיּוֹת
"וַ יִּ ְתר ְֹצצוּ ַה ָבּנִ ים ְבּ ִק ְר ָבּהּ" )כה כב(

עוֹמ ֶדת ַעל ָבּ ֵתּי כְּ נֵ ִסיּוֹת ָוּב ֵתּי ִמ ְד ָרשׁוֹת
”בּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ָהיְ ָתה ֶ
ְ
עוֹב ֶרת ַעל ָבּ ֵתּי
יַ ֲעקֹב ְמ ַפ ְרכֵּ ס ָל ֵצאתְ ...וּב ָשׁ ָעה ֶשׁ ָהיְ ָתה ֶ
וּמ ַפ ְרכֵּ ס ָל ֵצאת“ )ב“ר סג ו(.
בוֹדת כּוֹכָ ִבים ֵע ָשׂו ָרץ ְ
ֲע ַ
יֵ שׁ ְל ָה ִביןִ :מ ְפּנֵ י ָמה ַרק כְּ ַל ֵפּי ֵע ָשׂו נֶ ֱא ָמר ֶשׁ ָהיָ ה ָ’רץ‘
בוֹדה זָ ָרה ,וְ כִ י יַ ֲעקֹב א ִבּ ֵקּשׁ
תּוֹקק ָל ֵצאת ַל ֲע ָ
וּמ ְשׁ ֵ
ִ
שׁוּקה ִוּבזְ ִריזוּתְ ,לכָ ל ַה ָפּחוֹת כְּ ִפי
בּוֹראוֹ ִבּ ְת ָ
ַל ֲעבֹד ֶאת ְ
בוֹדה זָ ָרה?
תּוֹקק ָא ִחיו ַל ֲע ָ
ֶשׁ ִה ְשׁ ֵ
לוּבּ ִלין:
יוֹסף קַלְמַנְקֶס ֵמ ַר ָבּנֵ י ְ
ְבּא ֶֹפן נִ ְפ ָלא ֵפּ ֵרשׁ זֹאת ַר ִבּי ֵ
ְלגַ ֵבּי ָבּ ֵתּי כְּ נֵ ִסיּוֹת ָפּ ַסק ַה ֻ‘שּׁ ְל ָחן ָערוּ) ‘או“ח קנא א(:
בוֹדה
”שׁ ַהיְ ִּשׁ ָיבה ָבּ ֶהם ִמ ְצוָ ה“ ,וְ ִאלּוְּ ,ל ַה ְב ִדּיל ,כְּ ַל ֵפּי ָבּ ֵתּי ֲע ָ
ֶ
זָ ָרה ָפּ ַסק )יו“ד קנ א( ֶשׁ ִמּ ְצוָ ה ְל ִה ְת ַר ֵחק ֵמ ֶהםִ .מ ִדּיּוּק ְלשׁוֹן
עוֹב ֶרת ַעל ָבּ ֵתּי
”עוֹמ ֶדת ַעל ָבּ ֵתּי כְּ נֵ ִסיּוֹתֶ ...
ֶ
ַה ִמּ ְד ָרשׁ:
בוֹדת כּוֹכָ ִבים“ ,נִ ְר ֶאה ֶשׁכָּ ָ אכֵ ן נָ ֲהגָ ה ִר ְב ָקהְ .ל ִפיכָ ,
ֲע ַ
בוֹדת כּוֹכָ ִבים ,כֵּ יוָ ן ֶשׁיָּ ַדע ֵע ָשׂו כִּ י
כְּ ֶשׁ ָע ְב ָרה ְליַ ד ָבּ ֵתּי ֲע ַ
ִאמּוֹ ַה ַצּ ֶדּ ֶקת ְתּ ַמ ֵהר ְל ִה ְת ַר ֵחק ֵמ ֶהםָ ,היָ ה ָע ָליו ָלרוּץ כְּ ֵדי
ָל ֵצאת ,וְ ִאלּוּ כְּ ֶשׁ ָע ְב ָרה ְליַ ד ָבּ ֵתּי כְּ נֵ ִסיּוֹת ,א ֻה ְצ ַרךְ יַ ֲעקֹב
ָלרוּץ כְּ ֵדי ָל ֵצאתֶ ,שׁכֵּ ן יָ ַדע כִּ י ִאמּוֹ ְבּוַ ַדּאי ִתּ ְת ַעכֵּ ב ָשׁם.

הוֹלְ ל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת כַּ וָּ נָ תוֹ ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם
ַה ֵ
ֹאמר ִאם כֵּ ן ָל ָמּה זֶּ ה ָאנֹכִ י וַ ֵתּ ֶל
"וַ יִּ ְתר ְֹצצוּ ַה ָבּנִ ים ְבּ ִק ְר ָבּהּ וַ תּ ֶ
ִל ְדרשׁ ֶאת ה'" )כה כב(
)תּ ִה ִלּים
ישׁה‘ ֵא ֶצל ה‘ ַרק ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ,כְּ ַט ַעם ְ
אתי ְ’דּ ִר ָ
”וְ א ָמ ָצ ִ
לד ה(’ָ :דּ ַר ְשׁ ִתּי ֶאת ה‘ וְ ָענָ נִ י‘“ ַ)ר ְמ ָבּ“ן(.
סוֹפר‘:
ֵבּ ֵאר ַה‘כְּ ַתב ֵ
עוֹב ָרהּ ַעל ְפּנֵ י ָבּ ֵתּי
רוֹצצוּ ַה ָבּנִ ים ְבּ ִק ְר ָבּהּ ֵהן ְבּ ְ
כֵּ יוָ ן ֶשׁ ִה ְת ְ
עוֹב ָרהּ ַעל ְפּנֵ י ָבּ ֵתּי
תּוֹרה ,וְ ֵהן ְבּ ְ
לוֹמ ִדים ָ
ִמ ְד ָרשׁוֹת ֶשׁ ָבּ ֶהם ְ
ֲע ָ
בוֹדה זָ ָרה )ב“ר סג ו(ִ ,ה ְס ַתּ ְפּ ָקה ִר ְב ָקה ַה ִאם ְמ ֻד ָבּר ִבּ ְשׁנֵ י
יְ ָל ִדים – ָר ָשׁע וְ ַצ ִדּיק ,אוֹ ֶשׁ ָמּא יֶ ֶלד ֶא ָחד הוּאַ ,ה ְמּ ַב ֵקּשׁ
וּל ִה ְתגַּ ֵדּל ָבּהּ,
תּוֹרהַ ,אַ מ ְטּ ָרתוֹ ְל ִה ְתגָּ אוֹת ְ
ָא ְמנָ ם ִל ְלמֹד ָ
שׁוֹקד ַעל ִלמּוּדוֹ ִמתּוֹ יִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ םְ .ל ִפיכָ ֶ ה ֱח ִל ָיטה
וְ א ֵ
ָל ֶלכֶ ת ַאף ְל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ִ
”ל ְדרֹשׁ ֶאת ה‘“ – ִבּ ְת ִפ ָלּה,
אוֹמ ָרהִּ :אם גַּ ם ָשׁם יְ ַפ ְרכֵּ ס ָל ֵצאת ,אוֹת הוּא ֶשׁ ְמּ ֻד ָבּר
ְבּ ְ
תּוֹקק ְלכָ ל ָדּ ָבר
ִבּ ְשׁנֵ י יְ ָל ִדיםָ :ה ֶא ָחד יְ ֵרא ָשׁ ַמיִ ם ַה ִמּ ְשׁ ֵ
בוֹדה זָ ָרה.
תּוֹקק ַל ֲע ָ
וּמ ְשׁנֵ הוּ ָר ָשׁע ַה ִמּ ְשׁ ֵ
ֶשׁ ִבּ ְק ֻד ָשּׁהִ ,
סוֹפר‘ַ ,ה ְק ָדּ ָמה ְל ֵח ֶלק או“ח
שׁוּ“ת ’כְּ ַתב ֵ

ַמ ֲע ַלת ַהיְּ ִשׁ ָיבה ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת
"וְ יַ ֲעקֹב ִאישׁ ָתּם י ֵֹשׁב א ָֹה ִלים" )כה כז(

ִמ ָפּסוּק זֶ ה ֵה ִביא ָה ְרמָ"ע ִמ ָפּאנוֹ ְר ָאיָ ה ִל ְפ ַסק ַה ֻ‘שּׁ ְל ָחן
ָערוּ) ‘או“ח קנא א( ֶשׁ ֶע ֶצם ַהיְּ ִשׁ ָיבה ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ִמ ְצוָ ה ִהיא,
יוֹשׁ ֵבי ֵב ֶיתֶ ,“שׁ ֲה ֵרי כְּ ֶשׁ ָבּ ָאה
”א ְשׁ ֵרי ְ
כַּ כָּ תוּב ְ)תּ ִה ִלּים פד ה(ַ :
תּוֹרה ְל ַשׁ ֵבּ ַח ֶאת יַ ֲעקֹב ָא ִבינוּ ,א ִשׁ ְבּ ַחתּוּ ַעל גּ ֶֹדל
ַה ָ
תּוֹרה ,כִּ י ִאם ַעל ֱהיוֹתוֹ ”י ֵֹשׁב א ָֹה ִלים“.
וּשׁ ִק ָידתוֹ ַבּ ָ
ַמ ֲע ָלתוֹ ְ
ְ’דּ ַבשׁ ְל ִפי‘ ַמ ֲע ֶרכֶ ת ב אוֹת יח

יִ ְצ ָחק ָס ַבר ֶשׁכֹּחוֹ ֶשׁל ֵע ָשׂו ְבּ ִפיו
"וַ יִּ גְ ְדּלוּ ַהנְּ ָע ִרים וַ יְ ִהי ֵע ָשׂו ִאישׁ י ֵֹד ַע ַציִ ד ִאישׁ ָשׂ ֶדה;...
וַ יֶּ ֱא ַהב יִ ְצ ָחק ֶאת ֵע ָשׂו כִּ י ַציִ ד ְבּ ִפיו" )כה כז-כח(
”אישׁ י ֵֹד ַע ַציִ ד ִאישׁ
ִמ ְפּנֵ י ָמה כָּ ַפל ַהכָּ תוּב ֶאת ֵתּ ַבת ִ’אישׁ‘ִ :
ָשׂ ֶדה“?
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי אַכְ ִּסיל ָראד ֶבּענְ ִדיט ֶסגַ"ל ִמ ְלּבוֹב:
ֵע ָשׂו ָהיָ ה ַצד ְ
וּמ ַר ֶמּה ֶאת ָא ִביו כִּ י ִ’אישׁ ָשׂ ֶדה‘ הוּא ,כְּ ָא ִביו
ֶשׁ ָע ָליו נֶ ֱא ָמר ְ)ל ֵעיל כד סג(” :וַ יֵּ ֵצא יִ ְצ ָחק ָלשׂוּחַ ַבּ ָשּׂ ֶדה“
ֵ
יחה ֶא ָלּא ְתּ ִפ ָלּה“ .וְ ָאכֵ ן,
”אין ִשׂ ָ
וּפ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים ְ)בּ ָרכוֹת כו ב(ֵ :
ְבּכֹחַ ַר ָמּאוּת זוֹ ָקנָ ה ֶאת ַא ֲה ָבתוֶֹ ,שׁנֶּ ֱא ָמר” :וַ יֶּ ֱא ַהב יִ ְצ ָחק
ֶאת ֵע ָשׂו כִּ י ַציִ ד ְבּ ִפיו“ – כִּ י ַצד ֶאת ַדּ ְעתּוֹ כִּ ְביָ כוֹל כֹּחוֹ
ְבּ ִפיו – ִבּ ְת ִפ ָלּה.

לוּבּ ִלין תל“ח[
]לנֶ כְ דּוֹ ַר ִבּי ֲא ֶשׁר יַ ֲעקֹב קלמנקסְ ,
ָ’ה ֵא ֶשׁל‘ ְ

יח ְמאֹד ְבּ ִענְ יְ נֵ י ְבּ ָרכוֹת...
”זָ ִהיר ָהיָ ה ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
אוֹמ ָרן
ִבּ ְמיֻ ָחד ִה ְק ִפּיד ַבּ ֲא ִמ ַירת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְל ְ
וּבכַ וָּ נָ ה ,וְ ַאף ָדּ ַאג ְלכָ ֶ שׁ ָתּ ִמיד יִ ָמּ ֵצא
ְבּקוֹל ְ
יהן“.
ישׁהוּ ֶשׁיַּ ֲענֶ ה ָא ֵמן ַא ֲח ֵר ֶ
ְבּ ִק ְר ָבתוֹ ִמ ֶ
רה
מ‘ רה
עמ‘‘
’לֶ ֶקט ְר ִשׁימוֹת ְבּ ִענְ יְ נֵ י ְתּ ִפלָּ ה‘ מ

אקא שצ“ט[
]ק ָר ָ
בוֹדת ַה ֵלּוִ י‘ ְ
ֲ’ע ַ

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

)ה ְק ָּד ָמה(
ִ ּב ְר ַּכת ַה ּ ָמזוֹ ן ַ
תּוֹרה
ְבּ ָרכָ ה ִמן ַה ָ
ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ִהנָּ הּ ִמן ַה ְבּ ָרכוֹת ַהיְּ ִחידוֹת
תּוֹרה ,כְּ ִפי ֶשׁ ָלּ ְמדוּ ֲחזָ "ל ְ)בּ ָרכוֹת
יּוּבן ִמן ַה ָ
ֶשׁ ִח ָ
מח ב( ִמן ַה ָפּסוּק ְ)דּ ָב ִרים ח י(" :וְ ָאכַ ְל ָתּ וְ ָשׂ ָב ְע ָתּ
היךָ ַעל ָה ָא ֶרץ ַהטּ ָֹבה ֲא ֶשׁר
ֵוּב ַרכְ ָתּ ֶאת ה' ֱא ֶ
נָ ַתן ָל.“
תּוֹרה,
ְל ַמ ֲע ֶשׂהָ ,שׁנִ ים ַרבּוֹת ֶט ֶרם נִ ְתּנָ ה ַה ָ
חוֹבה
עוֹלם ֶאת ַה ָ
כְּ ָבר ָהיָ ה ִמי ֶשׁ ִהנְ ִהיג ָבּ ָ
ְל ָב ֵרַ א ַחר ַה ָמּזוֹןָ .היָ ה זֶ ה ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ
בּוֹתינוּ
ָע ָליו ַה ָשּׁלוֹםֲ ,א ֶשׁר כְּ ִד ְב ֵרי ַר ֵ
אשׁית יב ב(
תּוֹספוֹת ְבּ ֵר ִ
ָה ִראשׁוֹנִ ים ְ)ר ֵאה פי‘ ַה ְ
עוֹלם
ִה ְצ ַטוָּ ה ְל ַפ ְר ֵסם ֶאת ְשׁמוֹ יִ ְת ָבּ ַרָ בּ ָ
ְבּא ֶֹפן ֶשׁיְּ ַל ֵמּד ֶאת ַה ְבּ ִריּוֹת ְל ָב ֵרַ לה‘ ַעל כָּ ל
ֲהנָ ָאה ֶשׁ ָבּ ָאה ֲא ֵל ֶיהם.
הוּבא
ָ
אשׁית ַר ָבּה מט ד(
וְ ָאכֵ ןַ ,בּ ִמּ ְד ָרשׁ ְ)בּ ֵר ִ
ֶשׁ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ֵה ִקים א ֶֹהל ְבּ ִמ ְד ַבּר ְבּ ֵאר
וּמכַ ְבּ ָדם
אוֹר ָחיו ְ
ֶשׁ ַבעֶ ,שׁבּוֹ ָהיָ ה ַמכְ נִ יס ֶאת ְ
וּל ַא ַחר ֶשׁ ָאכְ לוּ וְ ָשׁתוּ כְּ ֵדי
ְבּ ַמ ֲאכָ ל ְוּב ַמ ְשׁ ֶקהְ ,
”בּ ְרכוּ ְל ִמי ֶשׁ ָא ַמר
מוֹרה ָל ֶהםָ :
ָצ ְרכָּ ם ָהיָ ה ֶ
ֹאמר?“ ָא ַמר
”מה נ ַ
עוֹלם“ָ .א ְמרוּ לוָֹ :
וְ ָהיָ ה ָה ָ
עוֹלם ֶשׁ ָאכַ ְלנוּ
”א ְמרוּ’ָ :בּרוֵּ א-ל ָ
ָל ֶהםִ :
ִמ ֶשּׁלּוֹ‘“.
אוֹר ַח ֶאת ְדּ ָב ָריו ֵוּב ֵרָ ,פּ ַטר
ִאם ִק ֵבּל ָה ֵ
רוּחה
אוֹתוֹ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ִמ ַתּ ְשׁלוּם ַעל ָה ֲא ָ
ֶשׁ ָאכַ לַ ,אִ אם א ָר ָצה ְל ָב ֵרָ א ַמר לוֹ:
”ע ֶליְ ל ַשׁ ֵלּם ַעל ָמה ֶשׁ ָאכַ ְל ָתּ וְ ָשׁ ִת ָית ,וְ א
ָ
בוֹהּ
ְל ִפי ַה ַתּ ֲע ִריף ָה ָרגִ ילֶ ,א ָלּא ְל ִפי ַתּ ֲע ִריף גָּ ַ
ְבּ ַה ְר ֵבּהֶ .שׁ ֲה ֵרי ֲאנִ י ָדּר ְבּ ִמ ְד ַבּר ְשׁ ָמ ָמה,
אוֹתְ בּוַ ַדּאי
וּמ ְשׁ ֶקה ְ
וְ ִא ְל ָמ ֵלא ָהיִ ִיתי ַמ ֲאכִ יל ַ
ָהיִ ָית ֵמת ָבּ ָר ָעב ַוּב ָצּ ָמא“.
אוֹר ַח ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ,
כְּ ֶשׁ ָשּׁ ַמע ָה ֵ
ֵה ִבין ֶשׁ ְבּכַ וָּ נָ תוֹ ְל ַה ְמ ִחישׁ לוֹ ַעד כַּ ָמּה ָתּלוּי
ָה ָא ָדם ַבּ ֲח ָס ָדיו ֶשׁל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא,
ַעד כְּ ֵדי ֶשׁ ִבּ ְל ֲע ֵד ֶיהם ָהיָ ה ֵמת ָבּ ָר ָעב .וְ כֵ יוָ ן
ֶשׁ ָהיְ ָתה נִ כְ נֶ ֶסת יִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ ם ְבּ ִלבּוִֹ ,מיָּ ד
ָהיָ ה ְמ ָב ֵרֶ את ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַעל ָהאֹכֶ ל
ֶשׁ ָאכַ ל.
יח ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ְל ָק ֵרב
ְבּ ַמ ֲע ָשׂיו ֵאלּוּ ִה ְצ ִל ַ
ַא ְל ֵפי ֲאנָ ִשׁים ְליִ ְר ַאת ד‘ ,כְּ ִפי ֶשׁ ֵמּ ִעיד ָע ָליו
בּוֹראוֹ ְ)בּ ֵר ִ
ְ
אשׁית יח יט(” :כִּ י יְ ַד ְע ִתּיו ְל ַמ ַען ֲא ֶשׁר
יְ ַצוֶּ ה ֶאת ָבּנָ יו וְ ֶאת ֵבּיתוֹ ַא ֲח ָריו וְ ָשׁ ְמרוּ ֶדּ ֶר
וּמ ְשׁ ָפּט“.
ד‘ ַל ֲעשׂוֹת ְצ ָד ָקה ִ
”אינִ י ֵמ ִבין כֵּ ַיצד יִ ָתּכֵ ן
קּוֹצקֵ :
וְ ָא ַמר ָה ַר ִבּי ִמ ְ
הוּדי ַה ְמּ ָב ֵרִ בּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ַפּ ַעם ַא ַחת
ֶשׁיְּ ִ
ֵאינוֹ ֵ
הוֹפִ מיָּ ד ִל ְהיוֹת יְ ֵרא ָשׁ ַמיִ םֶ ,שׁ ִאם
יח ַא ְב ָר ָהם ְל ָק ֵרב
יוֹתר ִה ְצ ִל ַ
חוֹקים ְבּ ֵ
ֶאת ָה ְר ִ
יח
ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ,כָּ ל ֶשׁכֵּ ן ֶשׁיַּ ְצ ִל ַ
רוֹבים“ )’וַ יְ ַל ֵקּט ֵ
ְל ָק ֵרב ֶאת ַה ְקּ ִ
יוֹסף‘ ַעמּוּד כב(.

וּבכַ וָּ נָ ה
א ֶֹפן ֲא ִמ ָיר ָתהּ – ְבּכָ בוֹד ְ

ֵאין ָבּהּ אוֹת אוֹ ִמ ָלּה ְמיֻ ֶתּ ֶרת
עוֹרר ַהיַּ ֲעבֵ“ץ ְבּ ִסדּוּרוֹ
נוֹק ִבים ְמ ֵ
ִבּ ְד ָב ִרים ְ
יבוּתהּ ֶשׁל ִבּ ְרכַּ ת
ַ)ה ְק ָדּ ָמה ְל ִב ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן( ַעל ֲח ִשׁ ָ
וּמכַ ֶסּה
ַה ָמּזוֹן ,תּוֶֹ שׁהוּא ְמגַ ֶלּה ֶט ַפח ְ
סּוֹדוֹת ָיה,
ֶ
וּמ
ְט ָפ ַחיִ ם ֵמ ָע ְמ ָקהִּ ,מ ַמּ ֲע ָל ָתהּ ִ
עוֹמ ִדים ְבּרוּמוֹ
וְ כֹה כָּ ַתב”ָ :ר ִא ִיתי ְדּ ָב ִרים ָה ְ
עוֹלם ְוּבנֵ י ָא ָדם ְמזַ ְלזְ ִלין ָבּ ֶהםֲ ,הא ִהיא
ֶשׁל ָ
בוֹתינוּ ָה ִראשׁוֹנִ ים
ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ֲא ֶשׁר יִ ְסּדוּ ֲא ֵ
תּוֹרהְ ,בּ ָרכָ ה ֶשׁ ֻח ְבּ ָרה ַעל יְ ֵדי
ַעל ִפּי ַה ָ
דוֹלה ַעד ֵאין ֵקץ.
דוֹשׁים ֶשׁכָּ ֵאלּוּ ְבּ ָחכְ ָמה גְּ ָ
ְק ִ
וּמ ֶשּׁכָּ ָ בּרוּר כִּ י ְבּכָ ל ִמ ָלּה ֶשׁ ָבּהּ כְּ לוּלוֹת
ִ
וּמ ְשׁ ָמ ֻעיּוֹת נִ ְס ָתּרוֹת
כַּ וָּ נוֹת ֲע ֻמקּוֹת ִמנִּ י יָ ם ַ
ֶשׁ ָקּ ַצר ִשׂכְ ֵלנוּ ֵמ ֲה ִבינָ םַ .ה ַמּ ֲע ִמ ִיקים
ְל ִה ְתבּוֹנֵ ן ָבּהּ יָ ִבינוּ כִּ י ֵאין ָבּהּ ַאף אוֹת ַא ַחת
פוּלה וְ א ִענְ יָ ן ֶא ָחד
יְ ֵת ָרה ,וְ א ִמ ָלּה כְּ ָ
ֶשׁ ֵאין בּוֹ כַּ וָּ נָ ה ְמיֻ ֶח ֶדתָ ,לכֵ ן כָּ ל ַבּר ַדּ ַעת יָ ִבין
אוֹמ ָרהּ
וּל ְ
בוֹדהּ ְ
ַעד כַּ ָמּה ָע ֵלינוּ ְל ִהזָּ ֵהר ִבּכְ ָ
ְבּכַ וָּ נָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת“.

תּוֹרה
ָא ֵמן ַעל ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן – ִמן ַה ָ
ְל ִסיּוּם ֶפּ ֶרק זֶ ה ָראוּי ֶשׁנָּ ִביא ֶאת ְפּ ָסקוֹ ֶשׁל
)'תּ ַבת גּ ֶֹמא‘ פר‘ ַה ֲאזִ ינוּ’ֵ ,א ֶשׁל
'פּ ִרי ְמגָ ִדים' ֵ
ַבּ ַעל ַה ְ
)’ס ֶפר
ַא ְב ָר ָהם‘ או“ח רטו ו( כִּ י ְל ַד ַעת ָה ַר ְמ ָבּ“ן ֵ
ַה ִמּ ְצווֹת‘ ִשׁכְ ַחת ָה ֲע ִשׂין טו( כְּ ֵשׁם ֶשׁ ֲא ִמ ַירת ִבּ ְרכַּ ת
תּוֹרה ,כָּ ֲ ענִ יַּ ת
ַה ָמּזוֹן ִהיא ִמ ְצוַ ת ֲע ֵשׂה ִמן ַה ָ
תּוֹרה.
ָא ֵמן ַא ֲח ֶר ָיה ִהיא ִמ ְצוַ ת ֲע ֵשׂה ִמן ַה ָ
זוּלתוֹ ְמ ָב ֵרִ בּ ְרכַּ ת
שּׁוֹמ ַע ֶאת ָ
וְ נִ ְמ ָצא ֶשׁכָּ ל ַה ֵ
ַה ָמּזוֹן וְ ֵאינוֹ עוֹנֶ ה ַא ֲח ָריו ָא ֵמן ,וַ ֲה ֵרי הוּא
תּוֹרה.
ְמ ַב ֵטּל ִמ ְצוַ ת ֲע ֵשׂה ִמן ַה ָ

”ה ְשׁ ֵלַ על ה‘ יְ ָה ְב – וְ הוּא יְ כַ ְלכְּ ֶל"
ַ
הוֹשׁ ֵיענִ י!"ָ ,פּ ַתח ר' זֶ ַרח ָה ֶא ְביוֹן ִעם כְּ נִ ָיסתוֹ
ַ"ר ִבּיִ ,
"שׁרוּי ִהנְ נִ י
קּוֹצקָ :
ְל ַח ְדרוֹ ֶשׁל ַה ָשּׂ ָרף ַה ָקּדוֹשׁ ִמ ְ
רוֹבה
נוֹר ָאהָ .בּנוֹת ִלי ְבּ ֵב ִיתי ֲא ֶשׁר ְק ָ
צוּקה ָ
ִבּ ְמ ָ
לוּלוֹת ֶיהן וְ ֵאין ְבּיָ ַדי ָממוֹן ִלנְ דוּנְ יָ ָתןַ ,אף ָבּנַ י
ֵ
ֵעת כְּ
ַה ְצּ ִע ִירים ֲ
שׁוֹא ִלים ֶל ֶחם וְ ֵאין ְבּ ִפי ַמ ֲענֶ ה ְל ַשׁוְ ָע ָתם.
רוּטה ְל ָפ ְר ָטהּ."...
כִּ ִיסי ֵריק וְ ֵאין ִבּ ֵידי ְפּ ָ
עוֹל ָמהּ
ימ ִאיּוֹת; ְבּ ָ
ָה ַר ִבּי ִה ִבּיט ְבּר‘ זֶ ַרח ְבּ ֵעינַ יִ ם ְר ִח ָ
קוֹצק א ָתּ ְפסוּ ְפּנִ יּוֹת כְּ גוֹן ֵאלּוּ ָמקוֹם ַרב.
ֶשׁל ְ
עוֹלם ֶשֹּׁלא ָהיוּ בּוֹ ֶא ָלּא
ְשׁרוּיִ ים ָהיוּ ָה ַר ִבּי וַ ֲח ִס ָידיו ְבּ ָ
הוֹרה,
בוֹדת ה‘ ְט ָ
ד‘ ַאמּוֹת ֶשׁל ֲה ָלכָ הֲ ,ח ִסידוּת וַ ֲע ַ
אוּלם
עוֹלם ַהזֶּ ה א ָתּ ְפסוּ בּוֹ ָמקוֹםָ .
כָּ ֶ שׁ ִענְ יְ נֵ י ָה ָ
צוּקתוֹ ֶשׁל ָה ִאישׁ ֲא ִמ ִתּית וְ ָק ָשׁה,
נִ ְר ֶאה ָהיָ ה כִּ י ְמ ָ
וְ ָה ַר ִבּי א ָא ָבה ְל ַשׁ ְלּחוֹ כִּ ְל ֻע ַמּת ֶשׁ ָבּא.
נָ ַטל ָה ַר ִבּי ֵמ ִעם ֻשׁ ְל ָחנוֹ ִפּ ַסּת נְ יָ ר ְק ַטנָּ הָ ,שׁ ַלף ֶאת
ֻק ְלמוּסוֹ וְ ָר ַשׁם ָע ֶל ָיה ִבּ ְמ ִהירוּת ִמ ִלּים ִמ ְס ָפּרַ .א ַחר
ִק ֵפּל ֶאת ַהנְּ יָ ר ִבּ ְק ִפ ָידהִ ,הכְ נִ יסוֹ ְל ַמ ֲע ָט ָפה וְ ָר ַשׁם
ָע ֶל ָיהַ :
הוֹשׁ ָיטהּ
רוֹטנְ ֶבּ ְרג“ִ ,
”בּ ֲעבוּר ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ַחיִּ ים ֶ
ְלר‘ זֶ ַרח וְ נִ ְפ ַרד ִמ ֶמּנּוּ ְל ָשׁלוֹם.
ְבּ ֵצאת ָה ִאישׁ ֵמ ֲח ַדר ָה ַר ִבּיִ ,מ ֵהר ְל ַה ְראוֹת ֶאת
ַה ַמּ ֲע ָט ָפה ֶשׁ ְבּיָ דוֹ ְל ַא ַחד ֵמ ַה ֲח ִס ִידים ֶשׁ ִה ְמ ִתּינוּ
שׁוּמה ַעל
ַבּ ָמּקוֹםַ .ה ָלּה ִה ִבּיט ַבּכְּ ת ֶֹבת ֶשׁ ָהיְ ָתה ְר ָ
ַה ַמּ ֲע ָט ָפה וְ א יָ כוֹל ָהיָ ה ִלכְ א ֶאת ִה ְת ַפּ ֲעלוּתוֹ;
יּוֹד ַע ַא ָתּה ַבּ ֲעבוּר ִמי ְממ ָֹען ַה ִמּכְ ָתּב? ֲהא זֶ הוּ
”ה ֵ
ַ
רוֹטנְ ֶבּ ְרג ֵמ ַחנְ צִ‘ין,
ַהגְּ ִביר ָה ַא ִדּיר ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ַחיִּ ים ֶ
דּוּשׁי ָה ִרי“ם‘! ִעם ִמכְ ָתּב ֶשׁכָּ זֶ ה
ֲא ִחי ָה ַר ִבּי ַבּ ַעל ִ’ח ֵ
ישׁוּע ְת ,יָ כוֹל
טוּח ִבּ ָ
יָ כוֹל ַא ָתּה ִל ְהיוֹת ָסמוָּ וּב ַ
ַא ָתּה ַאף ָל ַק ַחת ַה ְלוָ אוֹת ַעל ֶח ְשׁבּוֹן ֶה ָע ִתיד.
ֵהן ַה ְסּכוּם ַה ָדּרוּשׁ ְלִ הנּוֹ כְּ ִט ָפּה ִמן ַהיָּ ם ְבּיַ ַחס
ְל ָע ְשׁרוֹ ָה ַאגָּ ִדי ֶשׁל ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ַחיִּ ים“.
עוֹלצוֹתִ .הנֵּ ה
יָ ָצא ר‘ זֶ ַרח ֵמ ֲח ַצר ָה ַר ִבּי ְבּ ַרגְ ַליִ ם ְ
ִה ְס ַתּיְּ ָמה ָלהּ ַה ְשּׁ ִליחוּת ְבּ ַה ְצ ָל ָחהַ .רק יִ גַּ שׁ ִעם
שׁוּמה ָע ָליו ,וּכְ ָבר יִ ְהיֶ ה ְבּיָ ָדיו
ַה ִמּכְ ָתּב ַלכְּ ת ֶֹבת ָה ְר ָ
וּל ִמ ְחיַ ת
נוֹתיו ְ
שּׂוּאי ְבּ ָ
ֶאת כָּ ל ַה ָמּמוֹן ַה ָדּרוּשׁ ְלנִ ֵ
ח יָ ד ְבּ ֵאיזֶ ה
נּוֹתר יוּכַ ל ִל ְשׁ ַ
אוּלי ַבּ ָ
יוֹד ַעַ ...
וּמי ֵ
ָבּנָ יוִ ,
וּל ַה ְרוִ יחַ ְמ ַעט ְל ַמ ַען ֲע ִתידוֹ.
ֵע ֶסק ְ
ָשׂ ֵמ ַח וְ טוֹב ֵלב ָפּנָ ה ר‘ זֶ ַרח ִלנְ סֹעַ ְל ֵע ֶבר ָה ֲעיָ ָרה
ַחנְ צִ‘יןְ ,מקוֹם ְמעוֹנוֹ ֶשׁל ַהגְּ ִביר ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ַחיִּ ים
ֶ
רוֹטנְ ֶבּ ְרגְ .בּמֹחוֹ כְּ ָבר ִדּ ְמיֵ ן ֶאת ְפּנֵ ֶיהם ַה ֻמּ ְפ ָתּעוֹת
ֶשׁל ְבּנֵ י ֵבּיתוֹ ִבּ ְר ָ
אוֹתם ֶאת ֲא ִב ֶיהם ָשׁב כְּ ֶשׁ ֶעגְ ָלתוֹ
מוּסה ְבּכָ ל טוּב ,וְ ַה ַמּ ְח ָשׁ ָבה ַעל כָּ ֵ ה ֵס ָבּה לוֹ
ֲע ָ
רוּח ְמ ֻר ָבּה.
קוֹרת ַ
ַ
ְל ַא ַחר כַּ ָמּה יְ ֵמי ַמ ָסּע סוֹף סוֹף ָע ַמד ר‘ זֶ ַרח
ְבּ ֶפ ַתח ֵבּיתוֹ ֶשׁל ַהגְּ ִביר .הוּא נִ גַּ שׁ ַל ְמּ ָשׁ ֵרת ֶשׁ ָע ַמד
אתי
”בּ ִ
ַבּ ֶפּ ַתח וְ ָא ַמר לוֹ ְבּקוֹל ָמ ֵלא ֲח ִשׁיבוּתָ :
קּוֹצקִ ,אגֶּ ֶרת ְבּיָ ִדי ִמ ֶמּנּוּ
ֵהנָּ ה ִבּ ְשׁ ִליחוּת ָה ַר ִבּי ִמ ְ
ַלגְּ ִביר.“...
ִחישׁ ַמ ֵהר נִ ְב ַלע ַה ְמּ ָשׁ ֵרת ְבּ ֶפ ַתח ַה ַבּיִ ת ,וְ כַ ָמּה
ְרגָ ִעים ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן נִ ְפ ְתּ ָחה ַה ֶדּ ֶלתַ .בּ ֶפּ ַתח ָע ַמד
קוֹרנוֹת .הוּא
ַהגְּ ִביר ִבּכְ בוֹדוֹ ְוּב ַע ְצמוֹ כְּ ֶשׁ ָפּנָ יו ְ
אוֹר ַח ְבּ ִב ְרכַּ ת ָ’שׁלוֹם ֲע ֵליכֶ ם‘
הוֹשׁיט יָ דוֹ ֶאל ָה ֵ
ִ
ְל ָב ִבית וְ ִהזְ ִמינוֹ ְל ִהכָּ נֵ ס ֶאל ַה ַבּיִ תִ .מ ֵסּ ֶבר ָפּנָ יו
ַהנִּ ְרגָּ שׁ נִ כָּ ר ָהיָ ה כִּ י ֵאין ָה ַר ִבּי ָרגִ יל ְל ַשׁגֵּ ר ֵא ָליו
דוּרת
הוֹס ָיפה ֶשׁ ֶמן ִל ְמ ַ
ִאגְּ רוֹת ֶשׁכָּ ֵאלּוּ ,וְ ֻע ְב ָדּה זוֹ ִ
לוֹמוֹתיו ֶשׁל ר‘ זֶ ַרח.
ָ
ֲח
ר‘ זֶ ַרח ָפּ ַסע ְבּ ִה ְת ַרגְּ שׁוּת ַא ַחר ַהגְּ ִביר ,קוֹל ְצ ָע ָדיו
יח ָה ַא ְרגָּ ָמן ֶשׁ ָהיָ ה
ַה ִמּ ְתרוֹנְ נִ ים נִ ְב ַלע ַעל ְפּנֵ י ְשׁ ִט ַ
אוּלם הוּא ִה ְתנַ גֵּ ן כְּ ַא ְל ֵפי
ָפּרוּשׂ ִמ ִקּיר ֶאל ִקירָ ,
שׁוּעתוֹ...
ַפּ ֲעמוֹנִ ים ְבּמֹחוִֹ ,הנֵּ ה ִהנֵּ ה ָק ְר ָבה יְ ָ
בוֹדתוֹ
כְּ ֶשׁהוּא ֵמ ֵסב ְבּנִ ינוֹחוּת ַעל ַהכֻּ ְר ָסה ַבּ ֲח ַדר ֲע ָ
הוֹשׁיט ר‘ זֶ ַרח ֶאת ַה ַמּ ֲע ָט ָפה ְליָ ָדיו
ֶשׁל ַהגְּ ִבירִ ,
ָה ְ
רוֹטטוֹת ֶשׁל ַהגְּ ִבירַ .ה ָלּה ְפּ ָת ָחהּ ְבּ ֶח ְר ַדת ק ֶֹדשׁ,
הוֹציא ִמתּוֹכָ הּ ֶאת ִפּ ַסּת ַהנְּ יָ ר וְ ִעיֵּ ן ָבּהּ ְמ ֻמ ָשּׁכוֹת.
ִ
ִסיֵּ ם ַהגְּ ִביר ְל ַעיֵּ ן ָבּ ִאגֶּ ֶרת ַה ְקּ ָצ ָרהֵ ,ה ִשׁיב ֶאת
אוֹרחוֹ ַהנִּ ְרגָּ שׁ:
וּפנָ ה ְל ְ
ִמ ְשׁ ְק ֵפי ַה ְקּ ִר ָיאה ְלכִ יסוֹ ָ
ֶ
רוּחה ַח ָמּה
”שׁ ָמּא ִתּ ְר ֶצה ,יְ ִד ִידיֶ ,שׁ ַאגִּ ישׁ ְלֲ א ָ
וּמזִ ינָ ה? ֵהן ְבּוַ ַדּאי ָע ַב ְר ָתּ יָ ִמים ֲא ֻרכִּ ים ְבּט ַֹרח
ְ
נוּח ְמ ַעט ק ֶֹדם ָלכֵ ןִ ,הנֵּ ה
אוּלי ִתּ ְר ֶצה ָל ַ
ַה ֶדּ ֶרַ ...
ַבּ ֶח ֶדר ַה ָסּמוּ יֶ ְשׁנָ ה ִמ ָטּה ֻמ ַצּ ַעת.“...
ר‘ זֶ ַרח ִה ִבּיט ִבּ ְפנֵ י ְמ ָא ְרחוֹ ִבּ ְפ ִל ָיאהֵ .הן א ָבּא
נוּחְ ,מ ַב ֵקּשׁ הוּא ְבּ ַסַ הכֹּל
ְלכָ אן כְּ ֵדי ֶל ֱאכֹל אוֹ ָל ַ
וּל ַמ ֵהר ָלשׁוּב ֶאל ְבּנֵ י ֵבּיתוֹ
ְל ַק ֵבּל ֶאת ַהכֶּ ֶסף ְ
ַה ְמּ ַצ ִפּים ְבּכִ ְליוֹן ֵעינַ יִ ם ְל ַה ְצ ָל ַחת ְשׁ ִליחוּתוֹ.
”ע ַלי ָלשׁוּב
”אנִ י ְמ ַמ ֵהר ְמאֹד ,“...הוּא ֵהגִ יבָ ,
ֲ

ְל ֵב ִיתי“.
”הנֵּ ה ֶא ֵתּן
”אם כָּ ֵ ,אין כָּ ל ְבּ ָעיָ ה“ָ ,א ַמר ַהגְּ ִבירִ ,
ִ
ְלֶ את ְתּ ִמיכָ ִתי ,כְּ ַב ָקּ ַשׁת ָה ַר ִבּי ַה ָקּדוֹשׁ ,וְ תוּכַ ל
ִבּ ְמ ֵה ָרה ָלשׁוּב ְל ֵב ְית.“
מוֹתיר
חוֹריוִ ,
ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ַחיִּ ים נִ גַּ שׁ ָל ָארוֹן ֶשׁ ֵמּ ֲא ָ
ֶאת ר‘ זֶ ַרח ַמ ְמ ִתּין ְבּ ִצ ִפּיָּ ה ְדּרוּכָ ה ,וְ ַעד ְמ ֵה ָרה
אוֹר ַח
הוֹשׁיטוֹ ָל ֵ
ִ
ָשׁב כְּ ֶשׁ ְבּיָ ָדיו ַמ ְט ֵבּ ַע כֶּ ֶסף .הוּא
ַהנִּ ְד ָהם ,וְ ַה ָלּה ִה ִבּיט ַבּ ַמּ ְט ֵבּ ַע ַוּבגְּ ִביר ֲח ִליפוֹת
ְבּ ֵעינַ יִ ם ָקמוֹת” .א ְלכָ ִ צ ִפּ ִיתי“ִ ,בּ ֵקּשׁ ִלזְ עֹק ָמ ָרה
ַאֶ הגֶ ה א יָ ָצא ִמ ִפּיו.
תּוֹדה ָר ָפה
נָ ַטל ֶה ָענִ י ֶאת ַה ַמּ ְט ֵבּ ַע ְבּיָ ָדיוִ ,מ ְל ֵמל ָ
כּוֹשׁלוֹת ְל ֵע ֶבר ַה ֶדּ ֶלת .שׁוּב ִה ִבּיט
וּפ ַסע ְבּ ַרגְ ַליִ ם ְ
ָ
ְבּח ֶֹסר ֵאמוּן ַבּ ַמּ ְט ֵבּ ַע ֶשׁ ְבּיָ ָדיוָ ,היְ ָתה זוֹ ַמ ַתּת יָ ד
אוּלם א ָהיָ ה ָבּהּ ַאף כְּ ֵדי ַל ֲענוֹת ַעל
ֲהגוּנָ ה ְל ַמ ַדּיָ ,
יּוֹתיו.
ַא ַחת ֵמ ֶא ֶלף ִמ ִצּ ִפּ ָ
חוּצה ,וְ הוּא ִה ְת ַק ָשּׁה ָל ֵשׂאת
ְבּק ִֹשׁי ַרב ִה ְשׂ ָתּ ֵרַ ה ָ
ֶאת ָה ַאכְ זָ ָבה ַה ָמּ ָרהַ .רק כְּ ֶשׁ ִה ְת ַר ֵחק ִק ְמ ָעא ִמ ֵבּיתוֹ
עוֹתיו.
ֶשׁל ַהגְּ ִביר ִה ְר ָשׁה ְל ַע ְצמוֹ ָל ֵתת ֻפּ ְר ָקן ְל ִד ְמ ָ
וּמ ְבּ ִלי
הוּא ִה ְתיַ ֵשּׁב ַעל ֶס ַלע ֶשׁ ָע ַמד ְבּ ַצד ַה ֶדּ ֶרִ ,
ֶשׁ ִה ְתכּוֹנֵ ן ְלכָ ָ פּ ְר ָצה ַה ְתּ ִפ ָלּה ִמ ַמּ ֲע ַמ ֵקּי ִלבּוֹ:
עוֹלםֵ ,אין ְבּ ִפי ִמ ִלּים ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת
ָ
ִ”רבּוֹנוֹ ֶשׁל
יח ְתָ ,הכֵ ַיצד ָשׁכַ ְח ִתּי ֶאת ַמ ֲא ַמר ַהכָּ תוּב’ַ :אל
ְס ִל ָ
שׁוּעה‘? כַּ ָמּה
ִתּ ְב ְטחוּ ִבנְ ִד ִיבים ְבּ ֶבן ָא ָדם ֶשׁ ֵאין לוֹ ְת ָ
ִשׁ ְפלוּת ָהיְ ָתה ִבּי כְּ ֶשׁ ִה ְשׁ ַלכְ ִתּי יַ ֲה ִבי ַעל ָבּ ָשׂר וָ ָדם!
מוֹשׁ ַיע ,וְ ַרק
ִהנֵּ ה נוֹכַ ְח ִתּי שׁוּב ָל ַד ַעת כִּ י ִבּ ְל ֶתּךָ ֵאין ִ
יוֹתר ַעל ָבּ ָשׂר
עוֹלם א ֶא ְסמֵֹ 
ְבּ אוּכַ ל ִל ְבט ַֹחְ .ל ָ
וּמכָּ אן וָ ֵא ָיל פּוֹנֶ ה ֲאנִ י ַרק ֵא ֶליֲ ,אדוֹן ַהכֹּל,
וָ ָדםִ ,
הוֹשׁ ֵיענִ י!“.
כִּ י ַרק ַא ָתּה יָ כוֹל ְל ִ
ֶמ ֶשָׁ שׁ ָעה ֲא ֻרכָּ ה ִה ְתמוֹגֵ ג ָה ִאישׁ ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ַהזַּ כָּ ה,
כְּ ֶשׁ ְלּ ֶפ ַתע נִ נְ ַער ְלקוֹל ֲח ִר ָיק ָתהּ ֶשׁל ֲעגָ ָלה ֶשׁנֶּ ֶע ְצ ָרה
ְבּ ָסמוּ לוֹ .הוּא ִה ִבּיט ְל ֵע ֶבר ָה ֲעגָ ָלה וְ ֻה ְפ ַתּע
מוּסה ְבּכָ ל טוּבְ .בּתוֹכָ הּ יָ ַשׁב ַהגְּ ִביר ַר ִבּי
אוֹתהּ ֲע ָ
ִל ְר ָ
מ ֶֹשׁה ַחיִּ ים ִבּכְ בוֹדוֹ ְוּב ַע ְצמוֹ כְּ ֶשׁ ָפּנָ יו ְמ ִאירוֹת.
הוּדי“ָ ,פּנָ ה ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ַחיִּ ים ְלר‘ זֶ ַרח,
”הנֵּ הַ ,ר ִבּי יְ ִ
ִ
”א ַרזְ ִתּי כָּ אן ִבּ ְשׁ ִב ְילֶ את כָּ ל ָצ ְרכֵ י ַהנְּ דוּנְ יָ ה ַבּ ֲעבוּר
ָ
נוֹתי .יֵ שׁ כָּ אן גַּ ם ַדּי ִמ ְצ ְרכֵ י ָמזוֹן ִל ְבנֵ י ֵבּ ְית,
ְבּ ֶ
בוּרָ ,“...א ַמר ַהגְּ ִביר ִבּנְ ִדיבוּת,
וְ ִהנֵּ ה גַּ ם ַמ ֶשּׁהוּ ַבּ ֲע ְ
דוּשׁה ְבּ ִשׁ ְטרוֹת
מוֹשׁיט ְלר‘ זֶ ַרח ַמ ֲע ָט ָפה גְּ ָ
כְּ ֶשׁהוּא ִ
כֶּ ֶסף ֲהגוּנִ ים.
הוֹציא ֶהגֶ ה ִמ ִפּיו.
גַּ ם ַה ַפּ ַעם ִה ְת ַק ָשּׁה ר‘ זֶ ַרח ְל ִ
ֵעינָ יו ִבּ ְקּשׁוּ ֶה ְס ֵבּר ,וְ ַהגְּ ִביר א נִ ְמנַ ע ִמ ְלּ ַס ֵפּק לוֹ
”ה ֵבן ,יְ ִד ִידי“ָ ,א ַמר לוֹ” ,כְּ ֶשׁנִּ כְ נַ ְס ָתּ ֶאל
ֶאת ְמ ֻב ָקּשׁוָֹ :
ַח ְד ִרי ְוּביָ ְדִ מכְ ָתּב כֹּה נָ ִדיר ֵמ ָה ַר ִבּיָ ,ר ִא ִיתי ְבּ ֵעינֶ י
ישׁוּע ְתָ .בּ ַט ְח ָתּ ִבּי כִּ י ֲא ַמ ֵלּא
טוּח ִבּ ָ
כִּ י ִהנְּ ָ סמוָּ וּב ַ
ֶאת כָּ ל ֶח ְסרוֹנְ  ,וְ כָ ָ אכֵ ן ִתּכְ נַ נְ ִתּי ַל ֲעשׂוֹתֵ .הן א
מוֹרי
הוֹר ַאת ִ
ַתּ ֲחשֹׁד ְבּ ָח ִסיד כָּ מוֹנִ י ֶשׁ ֲא ַה ְר ֵהר ַא ַחר ָ
וְ ַר ִבּי.
עוֹמד
ֶא ָלּא ֶשׁ ָאז ַשׁ ְב ִתּי וְ ִה ְר ַה ְר ִתּי ְל ַע ְצ ִמיִ :הנֵּ ה ֵ
אוּלם ַבּד ְבּ ַבד
הוּדיָ ,
ֲאנִ י ְל ַקיֵּ ם ִמ ְצוַ ת ֶח ֶסד ִעם יְ ִ
גּוֹרם ֲאנִ י לוֹ ְלנֵ זֶ ק ָעצוּםְ .בּמוֹ יָ ַדי ַמ ְר ִחיק ֲאנִ י אוֹתוֹ
ֵ
עוֹל ִמיםִ .הנֵּ הֵ ,מ ַע ָתּה וָ ֵא ָיל יִ ְל ַמד כִּ י ְבּכָ ל
ֵמ ִרבּוֹן ָה ָ
בּוֹראוֵֹ ,אין
ָצ ָרה ַה ָבּ ָאה ָע ָליו יָ כוֹל הוּא ִל ְשׁכֹּחַ ֶאת ְ
שׁוּעתוֹ ֻמ ְב ַט ַחת לוֹ ִמ ֵידי
הוּא ָצ ִריְ ל ִה ְת ַפּ ֵלּלֵ ,הן יְ ָ
ָבּ ָשׂר וָ ָדם.
כְּ ֵדי ְלמוֹנַ ֲעךָ ִמכָּ  נֶ ֱא ַל ְצ ִתּי ִבּ ְת ִח ָלּה ְל ָה ִשׁיב ָפּנֶ י
בוֹר ֲא וְ ִת ְפנֶ ה
ֵר ָיקם .כָּ  ,יָ ַד ְע ִתּיִ ,תּזָּ כֵ ר ַעד ְמ ֵה ָרה ְבּ ַ
חוּשׁה ֶשׁ ַרק הוּא יָ כוֹל
ֵא ָליו ִבּ ְת ִפ ָלּה ִמתּוְֹ תּ ָ
הוֹשׁ ֲיעְ .ל ַא ַחר ֶשׁכָּ ַ תּ ֲע ֶשׂה ,שׁוּב ֵאין ְבּיָ ִדי כָּ ל
ְל ִ
ְבּ ָעיָ ה ִל ְתמְֹ בְּ בּ ַעיִ ן יָ ָפה“.
ַהגְּ ִביר ַה ַצּ ִדּיק נִ ְפ ַרד ֵמר‘ זֶ ַרח ַהנִּ ְרגָּ שׁ כְּ ֶשׁהוּא
תוֹס ֶפת
מוּסה ְבּכָ ל טוּבְ ,בּ ֶ
מוֹתיר ְבּיָ ָדיו ֲעגָ ָלה ֲע ָ
ִ
ְסכוּם כֶּ ֶסף ָהגוּן ֶשׁ ִה ְס ִפּיק לוֹ כְּ ֵדי ְל ַשׁ ֵקּם ֶאת ַחיָּ יו,
אוֹרחוֹ ֶמ ֶסר
הוֹתיר ְבּ ֵלב ְ
אוּלם א ָפּחוֹת ִמכָּ  ,הוּא ִ
ָ
ָעצוּם:
ֵאין ַתּ ֲח ִליף ְלכ ָֹחהּ ֶשׁל ְתּ ִפ ָלּה! ְבּכָ ל ָצ ָרה ַה ָבּ ָאה
בוֹראוֹ,
ַעל ָה ָא ָדם ,יַ ְק ִדּים ִל ְפנוֹת ִבּ ְת ִפ ָלּה ַח ָמּה ְל ְ
וְ ַרק ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן יַ ֲע ֶשׂה ֶאת ַה ִה ְשׁ ַתּ ְדּלוּת ַה ְמּ ֻחיֶּ ֶבת
וְ יִ ְשׁ ַאל ְבּ ֶעזְ ַרת ָבּ ָשׂר וָ ָדם.
יח ַשׂ ְר ֵפי ק ֶֹדשׁ‘ – ִענְ יָ נִ ים שׁוֹנִ יםֱ ,אמוּנָ ה טו
ִ’שׂ ַ

ש ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ָל ַמ ְד ָּת ִאם ֵי ׁש בּ וֹ ָּד ָבר ֲא ׁ ֶשר ּת ּו ַכל ְל ַק ְ ּימוֹ .
ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּתק ּום ִמן ַה ֵּס ֶפרְּ ,ת ַח ּ ֵפ ׂ

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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 shayעיצובים

פּוֹס ִקים ִמ ְשׁנֵ ה
ְלאוֹר ָה ָאמוּר ְל ֵעיל ,נָ ְתנוּ ַה ְ
ֲח ִשׁיבוּת ְלא ֶֹפן ֲא ִמ ָיר ָתהּ ְבּכַ וָּ נָ ה ַוּבכָּ בוֹד
אוֹתהּ ִל ְת ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה
ָה ָראוּי ,וְ ַאף ִה ְשׁווּ ָ
וּל ָה ִשׁיב ָבּהּ ָשׁלוֹם
ֶע ְשׂ ֵרה ֶשׁ ָאסוּר ִל ְשׁאֹל ְ
)שו"ע או"ח קפג ח ומשנ"ב ס"ק ל( וְ ַאף ָא ְסרוּ
)'בּן
ְל ַה ְפ ִסיק ָבּהּ ַל ֲא ִמ ַירת ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ִבּ ְק ֻד ָשּׁה ֶ
ִאישׁ ַחי' פר' ֻח ַקּת אוֹת ג(.
ְבּקוּנְ ְט ֵרסוֹ ’כְּ ִלי ַמ ֲחזִ יק ְבּ ָרכָ ה‘ ֶה ֱא ִריַ ר ִבּי
י“ע ְל ָפ ֵרט ֶאת ַמ ֲע ָל ָתהּ ֶשׁל
ַ‘ארה זִ ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל נָ ג ָ
ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן וְ ֶאת גּ ֶֹדל ַהזְּ ִהירוּת ַהנִּ ְד ֶר ֶשׁת
קוֹבל הוּא ַעל כָּ 
ֵ
ַבּ ֲא ִמ ָיר ָתהִּ .בּ ְד ָב ָריו
ֶשׁ ֲהמוֹן ָה ָעם ֵאינָ ם ְ
יוֹד ִעים ֶשׁ ְבּ ָרכָ ה זוֹ ֵאינָ הּ
יבוּתהּ ִמ ְתּ ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה,
חוּתה ַבּ ֲח ִשׁ ָ
ְפּ ָ
אוֹתהּ ְבּא כַּ וָּ נָ ה,
אוֹמ ִרים ָ
וּמשּׁוּם כָּ ֵ הם ְ
ִ
וּל ִע ִתּים ַאף ְבּזִ ְלזוּל ְוּבח ֶֹסר כָּ בוֹד .כֵּ ַיצד
ְ
לוֹמר ְבּ ָרכָ ה
ֵאפוֹא יִ ָתּכֵ ן ֶשׁ ָא ָדם יִ ְהיֶ ה ְמ ֻסגָּ ל ַ
נִ ְשׂגָּ ָבה זוֹ ִבּ ְמ ָ
רוּצהִ ,מזִּ כְ רוֹנוֹ וְ א ִמן ַהכְּ ָתב
ִ
”וּב ְמ ַעט ֶרגַ ע יַ כְ ִח ֶידנָּ ה ַתּ ַחת ְלשׁוֹנוֹ“?!
עוֹסק ָה ָא ָדם ְבּ ִמ ְצוַ ת ֲע ֵשׂה
ֲהא ַבּ ֲא ִמ ָיר ָתהּ ֵ

תּוֹרה ,וְ נִ ְמ ָצא הוּא ְבּ ַד ְרגָּ ה ֶשׁ ֲא ִפלּוּ
ִמן ַה ָ
ַמ ְל ָאכִ ים א זוֹכִ ים ָלהֶּ .שׁכֵּ ן ַה ַמּ ְל ָאכִ ים
אוֹמ ִרים ִשׁ ָירה ֶא ָלּא ִבּזְ ַמנִּ ים נְ ִד ִירים
ֵאינָ ם ְ
וּל ַשׁ ֵבּ ַח ֶאת
ְ)ר ֵאה ֻח ִלּין צא ב( ,וְ הוּא זוֹכֶ ה ְל ָפ ֵאר ְ
בּוֹראוֹ כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה ְפּ ָע ִמים ְבּכָ ל יוֹם.
ְ
)שׁ ַער
אשׁית ָחכְ ָמה‘ ַ
כָּ  כָּ ַתב ַאף ַבּ ַעל ֵ’ר ִ
ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ֶפּ ֶרק טו( כִּ י ַה ְמּ ָב ֵרִ בּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן,
אוֹתהּ ָשׁ ָעה כִּ י הוּא ְמ ַקיֵּ ם
ָראוּי ֶשׁיַּ ֲחשֹׁב ְבּ ָ
וּמתּוֹ כָּ  א יְ ָב ְרכָ הּ ְבּ ַקלּוּת
ִמ ְצוַ ת ֲע ֵשׂהִ ,
רֹאשׁ אוֹ ְבּנִ ְמנוּם ֶשֹּׁלא ְבּכַ וָּ נָ הֶ ,א ָלּא יָ כִ ין
קים וִ ָיב ֵר כָּ ָראוּי .וְ כֵ ן
ַע ְצמוֹ ִל ְק ַראת ֱא ִ
כָּ ַתב בַּ‘בָ ֵּאר ֵה ֵיטב‘ )קפה א( ְבּ ֵשׁם ַה ָבּ“ח כִּ י
ַה ְמּ ַד ְק ֵדּק יִ זָּ ֵהר ְל ָב ְרכָ הּ ַדּוְ ָקא ִמתּוַֹ ה ֵסּ ֶפר
יוֹתר.
וְ א ְבּ ַעל ֶפּה כְּ ֵדי ֶשׁיּוּכַ ל ְלכַ וֵּ ן ָבּהּ ֵ
)ס ֶדר ִבּ ְרכַּ ת
’ס ֶדר ַהיּוֹם‘ ֵ
וְ ָאכֵ ן כָּ  כָּ ַתב ַבּ ַעל ֵ
”א ַחר ֲאכִ ָילתוֹ יְ ָב ֵרִ בּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן,
ַה ָמּזוֹן(ַ :
אוֹתהּ
לוֹמר ָ
וּלכַ וֵּ ן ָבּהּ ַ
וְ ָראוּי ְל ִהזָּ ֵהר ָבּהּ ְ
ִמ ָלּה ְבּ ִמ ָלּה ְבּנַ ַחת ְוּבקוֹל ָרם ֶשׁיִּ ְשׁ ְמעוּ ַהכֹּל
וְ יַ ֲענוּ ָא ֵמן“.
וְ כָ ִ ס ֵפּר ַהגְּ ַר“ח ַקנְ יֶ ְב ְס ִקי ְשׁ ִל ָיט“א:
ירוּתי ָשׁ ִה ִיתי ְבּ ֵבית ָמ ָרן ֶה ָ‘חזוֹן ִאישׁ‘
ִבּ ְצ ִע ִ
זָ ָצ“ל ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ֶא ָחד ִמ ְבּנֵ י ֵבּיתוֹ ֵבּ ֵרִ בּ ְרכַּ ת
ַה ָמּזוֹן .וְ ִהנֵּ ה ִה ְב ִחין ָמ ָרן כִּ י תּוֹ כְּ ֵדי ַה ְבּ ָרכָ ה
ַמ ִבּיט ְמק ָֹרבוֹ ְל ֵע ֶבר ָא ָדם ְמ ֻסיָּ ם ֶשׁ ָשּׁ ָהה
ַבּ ָמּקוֹם וְ ָר ַמז לוֹ ְדּ ַבר ָמה ִבּ ְתנוּעוֹת יָ ַדיִ ם
ְוּק ִריצוֹתִ .מ ֶשּׁ ִסּיֵּ ם ,נִ גַּ שׁ ֵא ָליו ָמ ָרן זָ ָצ“ל
”אינִ י ֵמ ִביןֲ ,הא
וְ ָא ַמר לוֹ ְבּ ַת ְרע ֶֹמתֵ :
ִבּ ְת ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה ֲ
נוֹהגִ ים כֻּ ָלּם ַל ֲעצֹם
ֵעינַ יִ ם וְ א ְל ַה ִבּיט ָח ִל ָילה ְבּשׁוּם ָדּ ָבר
וְ ַעל ַא ַחת כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה א ְל ַס ֵמּן ַל ֲא ֵח ִרים
דּוֹמה ,וְ ִאלּוּ ְבּ ִב ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ֵאין ַמ ְק ִפּ ִידים
וְ כַ ֶ
מוּהּ ַה ָדּ ָבר ,כִּ י ַהֹּלא ִבּ ְרכוֹת
ַעל כָּ  .וְ ָת ַ
ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה ֵאינָ ן ֶא ָלּא ִמ ְדּ ַר ָבּנָ ן ,וְ ִאלּוּ
וּמ ֶשּׁכָּ ,
תּוֹרהִ ,
חוֹבה ִמן ַה ָ
ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ִהיא ָ
יֵ שׁ ְל ַה ְק ִפּיד ָבּהּ ְל ָפחוֹת כְּ ִפי ֶשׁ ַמּ ְק ִפּ ִידים
)’נוֹט ֵרי ָא ֵמן‘ ח“א עמ‘ קעד(.
ְ
ִבּ ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה“

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפ ּורּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

