
ה  ַצּוֶ ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֵנר ָּתִמיד ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת
"ְלַהֲעת ֵנר ָּתִמיד" (כז כ)

ָּכַתב ַהְּׁשָל"ה (ְּבָפָרָׁשֵתנּו, ֶּדֶר ַחִּיים ּתֹוַכַחת מּוָסר): 

"ִמָּכאן ֶרֶמז ֶׁשָּתִמיד א ֶיְחַסר ַהְדָלַקת ֵנר. ַאף ֶׁשַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים 
ָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ִמָּכל ָמקֹום ִמְצָוה ִהיא ְלַהְדִליק ֵנר ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 
ֶׁשִּנְקָרא ִמְקָּדׁש ְמַעט, ְוִיְהֶיה ּדֹוֵלק ֶעֶרב ָובֶֹקר ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה, ִּכי 
ַהְּתִפָּלה ֲהלֹוא ִּבְמקֹום ֲעבֹוַדת ַהָּקְרָּבנֹות ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש (ְּבָרכֹות כו 

ב)".

ר)  סי'  (ח"א  ָהָראִבי"ַה  ֵהִביא  ֲאֶׁשר  ֶאת  ָּכאן  ְלַצֵּטט  ַטַעם  ְּבנֹוֵתן  ֵיׁש 
ְּבֵׁשם ִמְדַרׁש ַאָּגָדה:

"ָּכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר (דה"י א' ח לג): 'ְוֵנר הֹוִליד ֶאת ִקיׁש', ְוָכתּוב ֶאָחד 
ַוֲהלֹוא  ְׁשמֹו  ָהָיה  'ֵנר'  ְוִכי  ֲאִביֵאל';  ֶּבן  'ִקיׁש  א):  ט  א'  (ְׁשמּוֵאל  אֹוֵמר 
ְּבֵבית  ֵנרֹות  ְלַהְדִליק  ָרִגיל  ָהָיה  ֲאִביֵאל  ֶאָּלא,  ְׁשמֹו?  ָהָיה  'ֲאִביֵאל' 
ְלַמְלכּות,  ְּבנֹו  ֶּבן  ָׁשאּול  ָזָכה  ֶזה  ּוִבְזכּות  ַהִּמְדָרׁש...  ּוְבֵבית  ַהְּכֶנֶסת 

ְוָלֵכן ִנְקָרא ְׁשמֹו ֵנר".

ְלַהְפִריד ֵּבין ַהֵּתבֹות
"ְוַהּטּור ָהְרִביִעי ַּתְרִׁשיׁש ְוׁשַֹהם ְוָיְׁשֵפה" (כח כ)

ַהחֶֹׁשן,  ַאְבֵני  ֶׁשל  ְׁשמֹוֵתיֶהן  ִהְתָּפְרׁשּו  ֶׁשָּבֶהם  ַהּקֹוְדִמים  ַּבְּפסּוִקים 
ַהִּדְקּדּוק  ְּכָלֵלי  ְּכִפי  ָהַאֲחרֹוָנה,  ָהֶאֶבן  ְלֵׁשם  ַרק  ַהִחּבּור  ו'  נֹוְסָפה 
ָלֶאֶבן  ַּגם  ו'  ָהאֹות  ֶאת  ַהּתֹוָרה  הֹוִסיָפה  ָּכאן  ַמּדּוַע  ַהְּמֻקָּבִלים, 

ָהֶאְמָצִעית 'ְוׁשַֹהם'?

ֵּבֵאר ַה'ֶּמֶׁשְך ָחְכָמה':

ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (טו ב) ִהְזִהיָרה ַהְּגָמָרא, ֶׁשְּבֵעת ֶׁשּקֹוְרִאים ִּבְקִריַאת 
ֵזָהה  ָהַאַחת  ַּבִּמָּלה  ָהַאֲחרֹוָנה  ֶׁשָהאֹות  ְסמּוכֹות,  ִמִּלים  ְׁשֵּתי  ְׁשַמע 
ָלאֹות ָהִראׁשֹוָנה ַּבִּמָּלה ֶׁשְּלַאֲחֶריָה, ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ְלַהְפִסיק ֵּבין ֵּתָבה 
ְלֵתָבה ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיָּקְראּו ַיַחד ְּכִמָּלה ֲאֻרָּכה, ְּכגֹון: 'ַעְלָבְבָך', 'ְּבָכְלָבְבךָ', 

'ַוֲאַבְדֶּתְמֵהָרה' ְועֹוד.

ֵּבין  ְלַהְפִריד  ַהּתֹוָרה  ֻהְצְרָכה  ָּכאן  ַאף  ִּכי  לֹוַמר  ֶאְפָׁשר  ֶזה  ְלִפי 
ַאַחת  ְּכֶאֶבן  ִיָּקְראּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ו',  ָהאֹות  ְיֵדי  ַעל  ְל'ׁשַֹהם'  'ַּתְרִׁשיׁש' 

'ַּתְרִׁשיׁשַֹהם'.

ְנִקּיּות ַהַּמְחָׁשָבה ִהיא ְּתַנאי ְלַקָּבַלת ַהְּתִפָּלה
"ְוָהָיה ִפי רֹאׁשֹו ְּבתֹוכֹו ָׂשָפה ִיְהֶיה ְלִפיו ָסִביב ַמֲעֵׂשה אֵֹרג ְּכִפי ַתְחָרא 

ִיְהֶיה ּלֹו א ִיָּקֵרַע" (כח לב)
ַרֵּבנּו יֹוֵסף ַחִּיים ִמַּבְגָּדד ָּדַרׁש ָּפסּוק ֶזה ְּכמּוָסר ַעל ֲחִׁשיבּות ַהַּכָּוָנה 

ַּבְּתִפָּלה, ְוָכ ֵּבֵאר:
ְּבתֹוכֹו  ִּתָּׁשֵאר  ֶׁשָּברֹאׁש  ַהַּכָּוָנה  ַּכֲאֶׁשר   – ְּבתֹוכֹו"  רֹאׁשֹו  ִפי  "ְוָהָיה 
 – ָסִביב"  ְלִפיו  ִיְהֶיה  ֶׁש"ָּׂשָפה  ְּבֵעת  ָזרֹות,  ְּבַמְחָׁשבֹות  ֻּתַּסח  ְוא 
ֻמְבָטח  ֲאַזי  ַהְּתִפָּלה.  ִמּלֹות  ֶאת  ְמַרֲחׁשֹות  ָאָדם  ֶׁשל  ְּכֶׁשִּׂשְפתֹוָתיו 
ִלְפֵני  ְלָרצֹון  ְוַתֲעֶלה  ִּבְׁשֵלמּות  ִּתְתַקֵּבל  ְּתִפָּלתֹו  ִיָּקֵרַע" –  ֶׁש"ֹּלא  לֹו 

ֲאדֹון ּכֹל.
'עֹוד יֹוֵסף ַחי' ְּדרּוִׁשים

ֶּבֶגד ָהפּו ְמַעֵּכב ַהְּתִפָּלה
ה'"  ִלְפֵני  ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ְּבבֹאוֹ  קֹולֹו  ְוִנְׁשַמע  ְּבתֹוכֹו...  רֹאׁשֹו  ִפי  "ְוָהָיה 

(כח לב; לה)

ָּכַתב ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִּפיְנָחס ָאַב"ד וֹוַלאְדִווי (נפ' י' ַּבֲאָדר ה"א תכ"ג):
ָאְמרּו ֲחָז"ל (ְרֵאה ַׁשָּבת קיד א ּובִ'ְתבּואֹות ׁשֹור' ָׁשם, ְוַלֲהָלָכה ַּב'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' 
ְּתִפָּלתֹו  ֵאין  חּוץ)  ְּכַלֵּפי  ּפֹוִנים  (ֶׁשְּתָפָריו   ָהפּו ְּבֶבֶגד   ַההֹוֵל ִּכי  ד)  ב 

ִנְׁשַמַעת.
ֶרֶמז ַלָּדָבר נּוַכל ִלְמצֹא ְּבָפסּוק ֶזה: "ְוָהָיה ִפי רֹאׁשֹו ְּבתֹוכֹו", 

ַּכֲאֶׁשר ְׂשַפת ַהֶּבֶגד ְּתֻקַּפל ְלתֹוכֹו ַּכָּנהּוג, ָּכ ֶׁשֹּלא ֵיָראּו ַהְּתִפירֹות 
ַּבחּוץ, ֲאַזי ֻמְבָטח לֹו ֶׁש"ְּוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבבֹאוֹ ֶאל ַהּקֶֹדׁש" – ְּתִפָּלתֹו 

ִּתְתַקֵּבל ְלָרצֹון.
'ְּבִרית ָׁשלֹום'

ְׁשֵני ַהְּפסּוִקים ֶׁשֵּיׁש ִלְזּכֹר ְּבָכל יֹום
"ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְׁשַנִים ַלּיֹום ָּתִמיד" (כט לח)

ָאַמר ַהָּגאֹון ַרִּבי ַיֲעקֹב ִמִּליָסא ִזי"ַע:

ֵחֶלק 'אַֹרח ַחִּיים' ֶׁשַּב'ֻּׁשְלָחן ָערּו' ִנְפָּתח ְּבִמּלֹות ַהָּפסּוק ִּבְתִהִּלים 
(טז ח): "ִׁשִּויִתי ה' ְלֶנְגִּדי ָתִמיד", ּוִמְסַּתֵּים ְּבִמּלֹות ַהָּפסּוק ְּבִמְׁשֵלי 
(טו טו): "ְוטֹוב ֵלב ִמְׁשֶּתה ָתִמיד", ּוְלָכ רֹוֵמז ַהָּכתּוב ָּכאן: "ְׁשַנִים 
ַלּיֹום ָתִמיד", ִּכי חֹוַבת ָהָאָדם ַהָּׁשֵלם ְלַנֵהל ָּתִמיד ֶאת ַחָּייו ְּבִׁשּלּוב 
לֹו  ֻמְבָטח  זֹו   ּוְבֶדֶר ַהֵּלב,  ְוִׂשְמַחת  ָׁשַמִים  ִיְרַאת  ַהַהְנָהגֹות –  ְׁשֵּתי 

ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַהְׁשִלים ֶאת ַנְפׁשֹו ֶּבֱאֶמת.

ַעל ְּדָבָריו ֶאְפָׁשר ְלהֹוִסיף ֶרֶמז נֹוָסף:

ְלׁשֹון ַהָּפסּוק: "ְׁשַנִים ַלּיֹום ָּתִמיד" ַמְזִּכיָרה ְלָכל ָאָדם ִּכי ָעָליו ָלִׂשים 
ָּתִמיד ֶאל מּול ֵעיָניו ְׁשֵני ְּפסּוִקים ֶׁשֶּנֱאָמר ָּבֶהם 'ָּתִמיד': "ִׁשִּויִתי ה' 

ְלֶנְגִּדי ָּתִמיד" (ָׁשם), ּו"ְוַחָּטאִתי ֶנְגִּדי ָתִמיד" (ְּתִהִּלים נא ה).

'ַּפְרֵּדס יֹוֵסף'

ַהֶּקֶׁשר ֶׁשֵּבין ָקְרַּבן ַהָּתִמיד ִלְקִריַאת ְׁשַמע
ֵּבין  ַּתֲעֶׂשה  ַהֵּׁשִני  ַהֶּכֶבׂש  ְוֵאת  ַבּבֶֹקר  ַּתֲעֶׂשה  ָהֶאָחד  ַהֶּכֶבׂש  "ֶאת 

ָהַעְרָּבִים" (כט לט)

"ָּכ ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלִיְׂשָרֵאל: 'ְלֶׁשָעַבר ֱהִייֶתם ַמְקִריִבים ִלי 
ְׁשֵּתי ְּפָעִמים ְּביֹום... ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפַני ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָעִתיד ְלֵהָחֵרב 
ּוִמָּכאן ָוֵאיָל ֵאין ַאֶּתם ְיכֹוִלים ְלַהְקִריב ָקְרָּבנֹות, ֶאָּלא ְמַבֵּקׁש ֲאִני 
ְּתמּוָרָתן ֶׁשל ָקְרָּבנֹות – 'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל' ַּבּבֶֹקר, 'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל' ָּבֶעֶרב 

ְועֹוֶלה ְלָפַני יֹוֵתר ִמָּכל ַהָּקְרָּבנֹות'" (ילק"ש ָוֶאְתַחַּנן תתלה).

ֶאת ִסַּבת ַהֶּקֶׁשר ֶׁשֵּבין ָקְרַּבן ַהָּתִמיד ִלְקִריַאת ְׁשַמע, ֵּבֵאר הרה"ק 
ְּבנֹוֵגַע  ֲחָז"ל  ֶׁשֵהִביאּו  ַהְּטָעִמים  ְׁשֵני  ִּפי  ַעל  ִמַּסאְטֵמאר,  יֹוֵאל  ַרִּבי 

ְלִמְצַות ַהְקָרַבת ָקְרַּבן ַהָּתִמיד:

ְּבֵני  ִּבְהיֹות  ח):  כח  (ְוִיְקָרא  ַרָּבה  ְּבִמְדַרׁש  ֵּבֲארּו  ָהִראׁשֹון  ַהַּטַעם  ֶאת 
ָקְרָּבנֹות  ּוְלַהְקִריב  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ַלֲעבֹד  ֻהְרְּגלּו  ְּבִמְצַרִים,  ִיְׂשָרֵאל 
ְלָפָניו  ְלַהְקִריב  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֲעֵליֶהם  ִצָּוה   ְלִפיָכ ַלֵּׁשִדים, 
ָקְרְּבנֹות ָּתִמיד ְּבָכל יֹום, ְּכֵדי ֶׁשִּקְרָבָתם ַלה' ִּתְגרֹם ָלֶהם ְלַהְפִריׁש 

ֶאת ַנְפָׁשם ֵמֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים.

ַטַעם נֹוָסף הּוָבא ְּב'ַתָּנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו' (ַרָּבה פ"ז): "יֹום ֶׁשָעַקד ַאְבָרָהם 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִהְתִקין  ַהִּמְזֵּבַח,  ַּגֵּבי  ַעל  ְּבנֹו  ִיְצָחק  ֶאת  ָאִבינּו 
ְׁשֵני ְּכָבִׂשים: ֶאָחד ֶׁשל ַׁשֲחִרית ְוֶאָחד ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבִים... ֶׁשְּבָׁשָעה 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַהִּמְזֵּבַח... זֹוֵכר  ַּגֵּבי  ַעל  ָּתִמיד  ַמֲעִלין  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל 

ֲעֵקַדת ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם".

ַהָּתִמיד  ַהְקָרַבת  ֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת  ְלָהִבין  נּוַכל  ֵאּלּו  ְטָעִמים  ִּפי  ַעל 
ִלְקִריַאת ְׁשַמע: ְּבָקְרַּבן ַהָּתִמיד ְוָכ ַּגם ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ָאנּו ְמַבְּטִאים 
ֶאת ְּכִפיָרֵתנּו ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה ְוֶאת ֱאמּוָנֵתנּו ַהְּתִמיָמה ְּבָכ ֶׂשה' הּוא 
ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד, ּוַבד ְּבַבד ָאנּו ַמְצִהיִרים ַעל ַהְסָּכָמֵתנּו ִלְמסֹר ֶאת 
ַנְפֵׁשנּו ְּבָכל ֵעת ְלַמַען ִקּדּוׁש ְׁשמֹו ִיְתָּבַר ְּכִיְצָחק ָאִבינּו (ב"ח או"ח 

סי' סא, ְוַלֲהָלָכה ַּבִּמְׁשָנה ְּברּוָרה ָׁשם ג).
'ִּדְבֵרי יֹוֵאל' פר' ִּפיְנָחס

ִלְקּבַֹע ָמקֹום ִלְתִפָּלתֹו
ָלֶכם  ִאָּוֵעד  ֲאֶׁשר  ה'  ִלְפֵני  מֹוֵעד  אֶֹהל  ֶּפַתח  ְלדֹרֵֹתיֶכם  ָּתִמיד  "עַֹלת 

ָׁשָּמה" (כט מב)

ִמָּפסּוק ֶזה נּוַכל ִלְלֹמד, ִּכי ְּכִפי ֶׁשַּלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵיׁש ָמקֹום ָקבּוַע 
ָמקֹום  ְלַעְצמֹו  ְלַיֵחד  ָאָדם  ָּכל   ָצִרי  ָּכ ִעָּמנּו,  ְמַדֵּבר  הּוא  ֶׁשִּמֶּמּנּו 
ְמֻיָחד ֶׁשּבֹו ִיְׁשּפֹךְ ֶאת ִלּבֹו ִלְפֵני קֹונֹו, ְּכַמֲאַמר ֲחָז"ל (ְּבָרכֹות ו ב): "ָּכל 

ַהּקֹוֵבַע ָמקֹום ִלְתִפָּלתֹו – ֱאֵקי ַאְבָרָהם ְּבֶעְזרֹו".

ּוְכִפי ֶׁשִּסֵּפר ַהַּמְׁשִּגיַח ַהְּגַה"צ ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנְׁשֵטיין ָזָצ"ל: "זֹוֵכר 
ִּכי  ְּבַראִדין,  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ָמָרן  ֶׁשל  ִּביִׁשיָבתֹו  ְנעּוַרי  ִמְּׁשנֹות  ֲאִני 
ָהָיה ְלָמָרן ִזי"ַע ָמקֹום ָקבּוַע ּוְמֻיָחד, ֶׁשּבֹו ָרִגיל ָהָיה ְלִהְתַּפֵּלל ַעל 
ְּתפּוצֹות  ִמָּכל  ָויֹום  יֹום  ְּבָכל  ֵאָליו  ִנְׁשָלִחים  ֶׁשָהיּו  ָהַרִּבים  ַהֵּׁשמֹות 

ִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי ֶׁשִּיְזּכּו ִלְרפּוָאה ְוִלְבָרָכה".
'ְלִתְּת ֶעְליֹון'

ִּתּכֹון ְּתִפָּלִתי ְקטֶֹרת ְלָפֶני
"ְוָעִׂשיָת ִמְזֵּבַח ִמְקַטר ְקטֶֹרת" (ל א)

ִנְׁשֶאֶלת ַהְּׁשֵאָלה: ִמְּפֵני ָמה ֶנְחְּתָמה ְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן ַּדְוָקא ְּבָפָרַׁשת 
ִמְזֵּבַח ַהְּקטֶֹרת?

ֵהִׁשיב ַעל ָּכ ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְבָרָהם ֶסָּבע (ֵמַחְכֵמי ְסָפַרד ִּבְתקּוַפת ַהֵּגרּוׁש) 
ְּבִסְפרֹו 'ְצרֹור ַהּמֹור':

ִנְקֵראת  ְוִהיא  ב),  ריט  ַּדף  ְׁשמֹות  (זַֹהר  ְקִׁשיָרה  ִמְּלׁשֹון  ִהיא  'ְקטֶֹרת' 
ָּכ ִמּׁשּום ֶׁשּקֹוֶׁשֶרת ּוְמַחֶּבֶרת ֵּבין ָּכל ַהְּפֻעּלֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ַהַּנֲעׂשֹות 
ַּבִּמְׁשָּכן, ְּדַהְינוּ ֵּבין ַהְּדָבִרים ָהֶעְליֹוִנים ַלַּתְחּתֹוִנים, ּוֵבין ָהַּתְחּתֹוִנים 

ָלֶעְליֹוִנים.

ֵמאֹוָתּה ִסָּבה ִּתְּקנּו ָלנּו לֹוַמר ְּבָכל יֹום ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ֶאת ָּפָרַׁשת 
ַהְּקטֶֹרת, ִּכי ְּכִפי ֶׁשַּבִּמְׁשָּכן ָהְיָתה ַהְּקטֶֹרת חֹוֶתֶמת ְוקֹוֶׁשֶרת ֶאת ָּכל 
ִעְנְיֵני  ָּכל  ֶאת  ַהְּקטֶֹרת  ָּפָרַׁשת  קֹוֶׁשֶרת  ִּבְתִפָּלה  ַּגם   ָּכ ָהֲעבֹודֹות, 

.ַהְּתִפָּלה, ַהְּגלּוִיים ְוַהִּנְסָּתִרים, ְועֹוֶׂשה ֵמֶהם ֲעָטָרה ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם

ַהַּיֲהלֹום ֶׁשַּבֶּכֶתר
"ְוַהּטּור ַהֵּׁשִני ֹנֶפְך ַסִּפיר ְוָיֲהם" (כח יח)

'ַיֲהלֹום' ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן', ֶרֶמז ַלֶּנֱאָמר ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ֵעֶקב 
רעא א) ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַהְּבָרָכה ֶׁשַּנַעְנָתה ְּבָאֵמן עֹוָלה ְלַמְעָלה, 

ִנְפָּתִחים ְּבָפֶניָה ָּכל ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים, ּוַמְכִריִזים ְלָפֶניָה: ֶזהּו 
!ַהּדֹורֹון ֶׁשָּׁשַלח ְּפלֹוִני ַלֶּמֶל

 ָּכ ַּבחֶֹׁשן,  ַהַּיֲהלֹום  ֻׁשַּבץ  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ֶׁשְּבִבְגֵדי  ּוְכֵׁשם 
ַּגם ְּבֶאְמָצעּות ֲעִנַּית ָאֵמן ְמַׁשְּבִצים ָאנּו ְּבָכל יֹום ִרְבבֹות 

ַאְלֵפי ַיֲהלֹוִמים ְּבִכְתרֹו ֶׁשל ֶמֶל ָהעֹוָלם.
'ַׁשֲעֵרי ִנִּסים' ח"א עמ' רפא

ֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד
"ְוִיְרְּכסּו ֶאת ַהחֶֹׁשן ִמַּטְּבעָֹתו... ִלְהיֹות ַעל ֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד" (כח כח)

ָאַמר ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ר"ש ִמִּניְקלשּבּוְרג:

ָרְמָזה  ָהֵאפֹוד'  'ֵחֶׁשב  ּוִבְלׁשֹון  'ָאֵמן',  ְּבִגיַמְטִרָּיה  'ֵאפֹוד' 
ָלנּו ַהּתֹוָרה ִּכי ַעל ָהָאָדם ְלַהְׁשִקיַע ַמְחָׁשָבה ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, 

ַלֲענֹוָתּה ְּבַכָּוָנה ְּכִהְלָכָתּה.
'ִּדְבֵרי ְׁשמּוֵאל' ָּפָרַׁשת ְּתַצֶּוה

יָלה ְנָפׁשוֹת ָאֵמן ַמצִּ
ְלאֹור ַהִּמְקִרים ַהָּקִׁשים  ֶׁשָּפְקדּו ָלַאֲחרֹוָנה ֶאת ַמֲחֵננּו, ִּבְפִטיָרָתם ֶׁשל ִּתינֹוקֹות ַרִּכים ֶׁשֹּלא ָטֲעמּו ַטַעם 
ֵחְטא, ָרִאינּו ְלָנכֹון ְלַצֵּטט ֶאת ֶׁשֵהִביא ָמָרן ַהִחיָד"א ְּבִסְפרֹו 'ִמְדַּבר ְקֵדמֹות' (אֹות לג) מכתי"ק ֶׁשל ָהַרב 

ֶהָחִסיד מוה"ר ֱאִליֶעֶזר ַנְחָמן ּפּוָאה ָז"ל (ִמְּגדֹוֵלי ְמֻקְּבֵלי ִאיַטְלָיה, ַּתְלִמיד ָחֵבר ְלָהְרַה"ק ָרָמ"ע ִמָּפאנֹו):

ֲעִנַּית צ' ֲאֵמִנים ְּביֹום ְּכַתָּקַנת ֲחָז"ל (ְרֵאה תקו"ז יח דל"ג א) ִהָּנּה ְסֻגָּלה ִנְפָלָאה ִלְׁשִמיָרה ִמן 
ַהַּמִּזיִקים. ּוַמֲעֶׂשה ָהָיה ְּבִתינֹוק ֶׁשְּכָבר ִהִּגיעּו ַהַּמִּזיִקים ִלּטֹל ֶאת ַנְפׁשֹו, ְוא ָעָלה 

ַהָּדָבר ְּבָיָדם ֵּכיָון ֶׁשָעְנָתה ִאּמֹו ְּבאֹותֹו יֹום צ' ְּפָעִמים 'ָאֵמן'*
ַחר ְּבַחְברּוָתא ִהָּנּה ֶּדֶר ִנְפָלָאה ִלְצּבֹר ְּבַקּלּות ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים  * ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ְוָכ ִלְזּכֹות ִלְׁשִמיָרה ַוֲהָגָנה ְּבַס"ד.

ַהַּמִּזיִקים.

* ֲא

ַחר ְּבַחְברּוָתא! ַּגם ֲאִני אֹוֵמר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
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ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ

 ֶׁשֶמׁש ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבִים ָצְבָעה ְּבָאדֹם ֲאִציִלי ֶאת ַּגּגֹות ָהִעיר ְצַפת, ְמַבֶּׂשֶרת ַלֵהֶל
ַהָּיֵגַע ֶׁשִּטֵּפס ְּבַמֲעֵלה ָהָהר ִּכי ִהֵּנה, ִהֵּנה הּוא עֹוֵמד ְלַהִּגיַע ִלְמחֹוז ֶחְפצֹו.

ְמַעִּטים  ְיהּוִדים  ַהּקֶֹדׁש.  ְּבֶאֶרץ  ָהעֹוְת'ָמאִנית  ָהִאְמֶּפְרָיה  ִׁשְלטֹון  ְיֵמי  ָהיּו  ַהָּיִמים 
ְלֶאֶרץ  ְוַלֲעלֹות  ַהּגֹוָלה  ְּבַאְרצֹות  ּוְנָכִסים  ַּבִית  ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ִלְנטֹׁש  ֵהֵעּזּו  ִּבְלַבד 
ַהִּׁשְלטֹוִנית  ַהַּמֲעֶרֶכת  ַּתַחת  ְוַהַחִּיים  ְמאֹד,  ַעד  ָקָׁשה  ָהְיָתה   ַהֶּדֶר ִיְׂשָרֵאל. 
ָהְרקּוָבה ֶׁשל ַהּטּוְרִקים א ִהְבִטיחּו ַּגן ֵעֶדן ֶׁשל ַמָּמׁש ְלתֹוָׁשֵבי ַהֶּקַבע, ַעל ַאַחת 

ַּכָּמה ְוַכָּמה ְלִמְתַיְּׁשִבים ֲחָדִׁשים.

ַלְמרֹות ָּכל זֹאת, ַהִחָּבה ְוַהְּתׁשּוָקה ַהְּגדֹוָלה ְלֵהָאֵחז ְּבֶאֶרץ ָהָאבֹות ֶׁשִּקְּנָנה ְּבֵלב 
ָּכל ְיהּוִדי, ָּגְרָמה ִלְמֵתי ְמַעט ְלִהְתַעּלֹות ֵמַעל ָּכל ַהְּקָׁשִיים ְוָלֵצאת ַלֶּדֶר ַהָּקָׁשה 

ֶׁשַאֲחִריָתּה – ִמי ְיׁשּוֶרָּנה.

ָּכֶזה ָהָיה ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ְיהּוִדי ְמֻבָּגר ֶּבן ַאַחת ֵמַאְרצֹות ַהּגֹוָלה, ֲאֶׁשר ֶהְחִליט ָלֵצאת 
ֶאל ַהֶּדֶר ְּבָכל ְמִחיר. ְּכַמֲחִצית ַהָּׁשָנה ָאְרָכה ַּדְרּכֹו ְמֻרַּבת ַהַּתֲחנֹות, ֶׁשְּבַמֲהָלָכּה 
ְּבַחְסֵדי  אּוָלם  ַרּבֹות,  ַסָּכנֹות  לֹו  ָאְרבּו  ּוַבַּיָּבָׁשה  ַּבָּים  ְּפׁשּוטֹות.  א  ְּתָלאֹות  ָעַבר 
ֶאת  ְלַנֵּׁשק  סֹוף  סֹוף  ָזָכה  ַהּנֹוָרִאים  ַהָּיִמים  ּוִבְפרֹוס  ְלֻכָּלן,  הּוא  ָהָיה  ָיכֹול  ָׁשַמִים 

ֲעַפר ָהָאֶרץ ַהִּנְכֶסֶפת.

ַּתֲחָנתֹו ָהִראׁשֹוָנה ָהְיָתה ִּבירּוָׁשַלִים. ֶאת ַהֶּדֶר ֵאֶליָה ָעָׂשה ַעל ַּגֵּבי ַּבֲהמֹות ַמָּׂשא, 
ָּכ ָהָיה ִסֵּפק ְּבָידֹו ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבּנֹוִפים ֶׁשל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִמְּבִלי ִלְׂשּבַֹע. ֵעיָניו 
ַמְרֶאה  ִּפְתאֹום  ִקְּבלּו  ָׁשִנים  ֶעְׂשרֹות  ֶׁשל  ְוִתְקוֹות  ִּבְׁשִקיָקה,  ַהַּמְראֹות  ֶאת  ָּבְלעּו 

ְמִציאּוִתי.

ֶאל  ׁשֹוֵאף  ֶׁשהּוא   ּתֹו ַהּקֶֹדׁש,  ִעיר  ִּבירּוָׁשַלִים  ַהַחִּגים  ְימֹות  ֶאת  ֶׁשָעָׂשה  ְלַאַחר 
ִקְרּבֹו ְמלֹוא ָחְפַנִים ֲאִויר ַוֲאִויָרה ּוְמַמֵּלא ֶאת אֹוְצרֹוָתיו ְּבִמְטָעִנים רּוָחִנִּיים, ָּפָנה 

ְלַהְמִׁשי ְלַיֲעדֹו ַהּסֹוִפי, ֶאל ִעיר ַהְּמֻקָּבִלים ֶׁשַּבָּגִליל ָהֶעְליֹון, ֲהלֹוא ִהיא ְצַפת.

ִּכְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ִהַּטְלֵטל ַּבֶּדֶר ַהְּמָפֶרֶכת, ּוְבסֹוָפּה ָזכּו ֵעיָניו ִלְׁשזֹף ִמֶּמְרָחק ֶאת 
ַּגּגֹות ָהִעיר ַהִּנְכֶסֶפת. ָאְמָנם ָהָיה ֶזה ְּבעֹוַנת ַהְּסָתו ַא ֶמֶזג ָהֲאִויר ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ָהָיה 
ַהחֹם  ֶאת  ְלַצֵּנן  ְּבקִֹׁשי   ַא ִהְצִליָחה  ֶהָהִרים  ַעל  ֶׁשָּנְׁשָבה  ַהְּגִליִלית  ָהרּוַח  ְׁשָרִבי. 
ֶׁשָּׂשַרר ַּבחּוצֹות. ָהֹאֶבְך ִהְקָׁשה ְּבִמְּקָצת ַעל ָהֵראֹות, ַא ַהּנֹוף ַהְּמַׁשֵּכר ֶׁשִּנְׁשַקף 

ֶאל מּול ֵעיָניו ִהְרִחיב ֶאת ִלּבֹו. 

ֵעיָניו  ֻמְפָּתע,  ִנְכחֹו  ִהִּביט  ִׁשְמעֹון  ר'  ָהִעיר.  ּתֹוְכֵכי  ֶאל  ָהֲעָגָלה  ִנְכְנָסה  סֹוף  סֹוף 
ַהְּיָׁשִנים  ַהָּבִּתים  ֶאל  ָהָהר  ְּבַאְדַמת  ְּתָלִמים  ֶׁשָחְרצּו  ַהָּצרֹות  ַהִּסְמָטאֹות  ִמן  ָנעּו 
ָעְמדּו  ַהַּגּגֹות  ַעל  מּוָזר:  ְּבַמֲחֶזה  ִהְבִחין  הּוא  ּוִפְתאֹום  ַהֶּׁשֶמׁש,  ְּבאֹור  ֶׁשִהְבִהיקּו 
ְּבִטיַח  ְמֻלְכָלִכים  ָהיּו  ִּבְגֵדיֶהם  ִּביֵדיֶהם.  ֲעבֹוָדה  ּוְכֵלי  ּוֵפאֹות  ָזָקן  ֲעטּוֵרי  ְיהּוִדים 

ּוְבִסיד, ְוֵהם ָעְסקּו ִּבְמלֹוא ַהֶּמֶרץ ַּבֲעבֹוַדת ִסּיּוד.

ִהְתַקֵּדם  ָּפִנים,  ֵמִאיר  ְיהּוִדי  ָיַרד  ֶׁשּמּולֹו  ַהַּבִית  ִמַּגג  ְוִהֵּנה  ִּבְתִמיָהה,  ַמִּביט  עֹודֹו 
ְלֶעְברֹו ִּבְצָעִדים ְמִהיִרים ּוִמָּיד ָלַחץ ֶאת ָידֹו ּוֵבְרכֹו ְּבִבְרַּכת 'ְּברּוִכים ַהָּבִאים'.

ְלֵביִתי  ְלִהָּכֵנס  ִּתְרצּו  ַהֻּמְפָּתע, "ֶׁשָּמא  ָלאֹוֵרַח  הּוא  ָּפָנה  ַא'ִאיד",  ֲעֵליֶכם,  "ָׁשלֹום 
ּוְלִהְתַּכֵּבד ְּבכֹוס ַחִּמין?"

ְלִכּוּון  ְּבַצְוָּתא  ַהְּׁשַנִים  ָצֲעדּו  ּוְכָבר  ַהְּנִדיָבה,  ַלַהְזָמָנה  ָהאֹוֵרַח  ַנֲעָנה  "ְּבִׂשְמָחה!", 
ִעם  ְמַעט  ְלׂשֹוֵחַח  ָּפָנה  ּוֵביְנַתִים  ָהֵאׁש,  ַעל  ֵמַחם  ַהְּמָאֵרַח  ָׁשַפת  ַהְּמָאֵרַח.  ֵּבית 

אֹוְרחֹו.

ַאְנֵׁשי  ַמְרֵאה  ַעל  ַהַּבִית  ַּבַעל  ְּבָאְזֵני  ָהאֹוֵרַח  ָּתָהה  ָלֶכם?"  ַהּזֹאת  ָהֲעבֹוָדה  "ָמה 
ֲחָלִקים,  ָּבֵּתינּו  ֶׁשַּגּגֹות  "ֱהיֹות  ִהְסִּביר:  ְוַהָּלה  ַהָּבִּתים,  ַּגּגֹות  ַעל  ֶׁשָּׁשהּו  ָהִעיר 
ָעֵלינּו ְלַׁשְּפָצם ִמיֵדי ָׁשָנה ְּבָׁשָנה, ֶלֱאטֹם ְסָדִקים ּוְלַנּקֹות ַמְרְזִבים, ְּכֵדי ְלִהְתּכֹוֵנן 

ַלְּגָׁשִמים ֶׁשֲעִתיִדים עֹוד ְמַעט ָלבֹוא".

"אּוָלם ָמה ָלֶכם ִּכי ִנְזַעְקֶּתם ַּדְוָקא ַעָּתה?", ִהְמִׁשי ְוָתָהה ָהאֹוֵרַח, "ַמּדּוַע ַּדְוָקא 
ָיִמים  ִיְהיּו  ֲחֵסִרים  ְוִכי  ֶׁשָּכזֹו,  ָקָׁשה  ִּבְמָלאָכה  ַלֲעסֹק  ְּבַחְרֶּתם  ֶׁשָּכֶזה  ֵקיִצי  ְּביֹום 

ֲאֵחִרים ֶׁשָּבֶהם ּתּוְכלּו ַלֲעׂשֹות זֹאת ִמְּבִלי ְלִהְתַאֵּמץ ּוְלַהִּזיַע?"

"ִיְסַלח ִלי ְּכבֹודֹו", ַהַּפַעם ָהָיה ּתֹורֹו ֶׁשל ָהאֹוֵרַח ִלְהיֹות ֻמְפָּתע, "ְוִכי ֵאיְנ ֵמִבין? 
ְּבִבְרַּכת  ִיְׂשָרֵאל.  ֶאֶרץ  ְּכִמְנַהג  ַהְּגָׁשִמים,  ַעל  ִלְׁשאֹל  ָאנּו  ַמְתִחיִלים  ָמָחר  ַוֲהלֹוא 
ַהָּׁשִנים ְנַבֵּקׁש: 'ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה'. נֹוַתר ָלנּו ַרק יֹום ֶאָחד ּוִמּׁשּום ָּכ טֹוְרִחים 

ָאנּו ְלַתֵּקן ֶאת ַהַּגּגֹות ְּכֵדי ֶׁשַהֶּגֶׁשם א ַיְחּדֹר ַּבֲעָדם ֶאל ַהַּבִית ְּפִניָמה".

"ְוִכי ִמי ַמְבִטיַח ָלֶכם ֶׁשְּכָבר ָמָחר ֵיֵרד ֶּגֶׁשם?", הֹוִסיף ְוִהְקָׁשה ר' ִׁשְמעֹון, ּוְמָאְרחֹו 
ִהְסִּביר: "ָאֵכן, ִאיׁש ֵאינֹו ַמְבִטיַח ָלנּו ֶׁשְּתִפָּלֵתנּו ִּתְתַקֵּבל ִמָּיד,  אּוַלם ִאּלּו א ָהִיינּו 
ְמַתְּקִנים ַהּיֹום ֶאת ַהָּבִּתים – ֵאיזֹו צּוָרה ָהְיָתה ִלְתִפָּלֵתנּו ַעל ַהֶּגֶׁשם? ֲהלֹוא ְּבִפינּו 
ָהִיינּו אֹוְמִרים ֶאת ַהַּבָּקָׁשה, אּוַלם ְּבִלֵּבנּו ָהִיינּו ְמַבְּקִׁשים ִּכי ִיְתַעֵּכב ַהֶּגֶׁשם ִמָּלבֹוא 

ַעד ֲאֶׁשר ְנַסֵּים ְלַתֵּקן ֶאת ַּגּגֹוֵתינּו, ָּכ ֶׁשֵּמי ַהְּגָׁשִמים א ַיְחְּדרּו ַּדְרֵכיֶהם.

ֶׁשְּתִפָּלֵתנּו  ְּכֵדי  ְּבַמר-ֶחְׁשָון,  ְלז'  ַעד  ַהַּגג  ִּתּקּון  ֶאת  ְלַסֵּים  ַמְקִּפיִדים  ֻּכָּלנוּ   ְלִפיָכ
ִּתְהֶיה ְׁשֵלָמה ּוְלא ָּכל ְּפִנּיֹות".
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"ָּתנּו ַרָּבָנן: ָאסּור לֹו ָלָאָדם ֶׁשֵּיָהֶנה ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְּבא ְּבָרָכה, ְוָכל ַהֶּנֱהֶנה ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְּבא ְּבָרָכה – 
ָמַעל! ַמאי ַּתַּקְנֵּתיהּ? [ָמה ַּתָּקָנתֹו?] ... ֵיֵל ֵאֶצל ָחָכם ִויַלְּמֵדנּו ְּבָרכֹות, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָיבֹא ִליֵדי ְמִעיָלה" (ְּבָרכֹות 

לה א).

ִּדְבֵרי ֲחָז"ל ֵאּלּו עֹוְמִדים ִּביסֹוד ַּתָּקַנת ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבָכל יֹום (טּור או"ח סי' מו), ֶׁשֵּכן אֹוָתן ְּבָרכֹות 
ִנְפָלאֹות ַמְזִּכירֹות ָלנּו ֶאת ָּכל ַהֲחָסִדים ָהַרִּבים ֶׁשעֹוֶׂשה ִעָּמנּו ה' ִיְתָּבַר ְּבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע ְּבַמֲהַל ַחֵּיינּו. 
ְּבֶאְמָצעּוָתן ְיכֹוִלים ָאנּו ְלהֹודֹות ַלה' ִיְתָּבַר ַעל ֲחָסָדיו ַהֻּמְפָלִאים, ְוָכ ֵאיֶנּנּו ִנְכָׁשִלים ָחִליָלה ִּבְמִעיָלה 

ְּבָקְדֵׁשי ָׁשַמִים.

ַטַעם נֹוָסף ַלֲאִמיַרת ְּבָרכֹות ֵאּלּו ֵהִביא ַהּטּור (ָׁשם) ְּבֵׁשם ַרב ַנְטרֹוַנאי ָּגאֹון, ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ֲחָז"ל (במדב"ר יח 
ַהַּמֵּגָפה  ִמן  ֶׁשִּיָּנְצלּו  ְּכֵדי  ְּבָרכֹות,  ֵמָאה  יֹום  ְּבָכל  ֶׁשְּיָבְרכּו  ְלִיְׂשָרֵאל  ִּתֵּקן  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו   ַהֶּמֶל ֶׁשָּדִוד  כא) 
ֶׁשָהְיָתה ְּבָיָמיו, ּוְכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלַהְׁשִלים ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום, ִּתְּקנּו ֶאת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר, ֶׁשַּמהּוָתן הֹוָדָאה 

ַעל ֵסֶדר ָהעֹוָלם ְוַהְנָהָגתֹו.

ָּכל ְּבָרָכה ִּבְזַמָּנּה
ְּבִדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְּבָרכֹות ס ב) ְמבָֹאר ֶׁשִּמְּלַכְּתִחָּלה ָהְיָתה ַהַּתָּקָנה ְלָבֵר ָּכל ַאַחת ִמִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבֶרַגע ֶׁשּבֹו 
ֶנֱהִנים ֵמַהּטֹוָבה ֶׁשָעֶליָה ַהְּבָרָכה ְמֻתֶּקֶנת, ְּכגֹון: ִּבְרַּכת "ֲאֶׁשר ָנַתן ַלֶּׂשְכִוי" ְּבֵעת ְׁשִמיַעת קֹול ַהַּתְרְנגֹול, 

ִּבְרַּכת "ּפֹוֵקַח ִעְּוִרים" ִּבְׁשַעת ְּפִקיַחת ָהֵעיַנִים ּוִבְרַּכת "ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים" ִּבְזַמן ְלִביַׁשת ַהְּבָגִדים.

ֶאָּלא ֶׁשְּבָיֵמינּו, ֵּכיָון ֶׁשֵאין ָהעֹוָלם ׁשֹוְמִרים ָּכָראּוי ַעל ְנִקּיּות ַהָּיַדִים, ּוִמְּלַבד זֹאת ֵיׁש ַרִּבים ֶׁשֵאיָנם ְּבִקיִאים 
ֵּדי ַהּצֶֹרְך ְּבֻנַּסח ַהְּבָרכֹות, ְלִפיָכ נֹוֲהִגים ָאנּו ְּכַדַעת ַה'ֻּׁשְלָחן ָערּו' (או"ח מו ב) לֹוַמר ֶאת ָּכל ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר 

ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּכֵחֶלק ִמֵּסֶדר ַהְּתִפָּלה.

ִסַּבת ֲאִמיַרת ַהְּבָרכֹות ַּבּבֶֹקר
ֶה'ָערּוךְ ַהֻּׁשְלָחן' (מו ג), ֵּבֵאר ֶׁשַהַּטַעם ֶׁשִּתְּקנּו ְלָבֵר ַּדְוָקא ִּבְתִחַּלת ַהּיֹום הּוא ִמּׁשּום ֶׁשֶאת ִעַּקר ַהֲהָנָאה 

ִמּטֹובֹות ָהעֹוָלם ֵמִפיק ָהָאָדם ִּבְׁשעֹות ַהּיֹום ְּכֶׁשָהאֹור ׁשֹוֵלט ּוְבָנֵקל ָיכֹול הּוא ַלֲעסֹק ִּבְמַלאְכּתֹו.

ִּבְרַּכת ַהּנֹוֵתן ַלֶּׂשְכִוי ִּביָנה
ְּביֹוֵתר,  ַהִּנְפָלָאה  ַהְּבִריָאה  ַעל  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבְּבָרָכה  ְלהֹודֹות  ִנְבָחר  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ְּבֵסֶדר  ִּכי  ַהָּדָבר  ִטְבִעי 

ֲהלֹוא ִהיא ַהֵּׂשֶכל ֶׁשהּוא ְיסֹוד ַהְּיסֹודֹות ְלָכל ַהּטֹובֹות ְוַהֲהָנאֹות ֶׁשָּבעֹוָלם.

ְוָאְמָנם ֵיׁש ָלַדַעת, ִּכי ְּכִפי ֶׁשָּנַתן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִלְבֵני ָהָאָדם ֶאת ַהֵּׂשֶכל ְּבמּוָבנֹו ַהָּפׁשּוט, ָּכ ָנַתן אֹותֹו 
ְלָכל ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים. ַא ַהֹּׁשִני ֵּבין ֵׂשֶכל ָהָאָדם ָלֶזה ֶׁשל ַהְּבֵהָמה הּוא ָּגדֹול; ְּבעֹוד ִׂשְכָלּה ֶׁשל ַהְּבֵהָמה ֻמְגָּבל 
ַלֲהָפַקת ְּפֻעּלֹות ְמֻסָּימֹות ַהִּנְצָרכֹות ְלִקּיּום ַחֶּייָה, ְּכַהָּׂשַגת אֶֹכל ּוְׁשַאר ַהְּצָרִכים ַהְּבִסיִסִּיים, ָלָאָדם ִנְּתָנה 

ְיכֶֹלת ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבִׂשְכלֹו ִּכְמַעט ְלא ְּגבּול, ְּכמֹו ִלְלֹמד ּוְלָהִבין, ְלַדֵּבר ּוְלַהְקִׁשיב ָועֹוד (ָׁשם).

ָׁשת  "ִמי  לו):  (לח  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ִאּיֹוב  ֶׁשִׁשֵּבַח  ַּבֶּׁשַבח  ִנְמָצא  ַלֶּׂשְכִוי'  'ַהּנֹוֵתן  ִּבְרַּכת  ֶׁשל  ְיסֹוָדּה 
ַּבֻּטחֹות ָחְכָמה אֹו ִמי ָנַתן ַלֶּׂשְכִוי ִביָנה", ַא ְּבֵבאּור ַהְּדָבִרים ֶנְחְלקּו ַהְּמָפְרִׁשים.

ְלִפי ַּדַעת ֵחֶלק ֵמָהִראׁשֹוִנים, ַּבִּמָּלה 'ֶׂשְכִוי' ָאנּו ִמְתַיֲחִסים ְלֵלב ָהָאָדם, ֶׁשְּבֶאְמָצעּות עֶֹמק ֲהָבָנתֹו ַמְבִחין 
ָהָאָדם ֵּבין ַהּיֹום ְלֵבין ַהַּלְיָלה. ְוִתְּקנּו ָלנּו ְלָבֵר ְּבָרָכה זֹאת ְּבֵעת ְׁשִמיַעת קֹול ַהַּתְרְנגֹול, ֵּכיָון ֶׁשַאף הּוא 
ָזָכה ִלְתבּוָנה ְוִליכֶֹלת ְמֻסֶּיֶמת ְלַהְבִחין ֵּבין ַהּיֹום ּוֵבין ַהַּלְיָלה, ֻעְבָּדה ַהִּמְתַּבֵּטאת ִּבְקִריָאתֹו ְּבָהִאיר ַהּיֹום 

(ִׁשיַטת ָהרֹא"ׁש, ְּבָרכֹות פ"ט סי' כג).

אּוָלם ֵיׁש ִמן ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשָּכְתבּו ֶׁשִּבְבָרָכה זֹו ָאנּו מֹוִדים ַעל ַהּטֹוָבה ֶׁשָעָׂשה ִעָּמנּו ה' ִיְתָּבַר ִּבְבִריַאת 
ַהַּתְרְנגֹול ַהִּנְקָרא ִּבְלׁשֹון ֲעָרִבי 'ֶׂשְכִוי' (ְרֵאה ר"ה כו א), ֲאֶׁשר ְּבֶאְמָצעּותֹו ְיכֹוִלים ָאנּו ָלַדַעת ַעל ַהִּגיַע ַהּבֶֹקר 

– ֵעת ֵצאת ָהָאָדם ְלפֹוֲעלֹו ְוַלֲעבֹוָדתֹו (ַאּבּוִדְרַהם ֵסֶדר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר).

ַמּדּוַע ַּדְוָקא ַהַּתְרְנגֹול?
ַרִּבים  ַחִּיים  ִמַּבֲעֵלי  ַרּבֹות  טֹובֹות  ָאנּו  ְמִפיִקים  ַחֵּיינּו   ֶׁשְּבַמֲהַל ַאף  ִּכי  ּבֹא)  (פר'  ִיְצָחק'  'קֶֹהֶלת  ַּבַעל  ָּכַתב 
ֶׁשִּנְבְראּו ְּבעֹוָלֵמנּו, ַהַּטַעם ֶׁשִּתְּקנּו ָלנּו ְּבָרָכה ְמֻיֶחֶדת ַּדְוָקא ַעל ְּבִריַאת ַהַּתְרְנגֹול, הּוא ִמּׁשּום ֶׁשִאְלָמֵלא 
ְּכגֹון  ַּבְּזַמן,  ֻמְגָּבלֹות  ֶׁשֶחְלָקן  ַהּבֶֹקר,  ִמְצוֹות  ִקּיּום  ֶאת  ַמְׁשִליִמים  ָהִיינּו  א  אֹוָתנּו,  ַהְּמִעיִרים  ִקְרקּוָריו 

ְקִריַאת ְׁשַמע ּוְתִפָּלה.

ּוְכָבר ָּתַמּה 'ַהַּסָּבא ִמְּסַלּבֹוְדָקא', ִּכי ִלְכאֹוָרה ָראּוי ָהָיה ֶׁשַההֹוָדָאה ַעל ַהַּמָּתָנה ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר ֶׁשִּקַּבְלנּו, 
ַעל ַהַּדַעת ֶׁשָחַנן אֹוָתנּו ַהּבֹוֵרא, ִּתְתַמֵּקד ְּבֶאָחד ִמן ַהְּפָרִטים ָהַרִּבים ַהְּמַבְּטִאים ֶאת ָעְצָמתֹו ֶׁשל ַהֵּׂשֶכל. 
ֲהֵרי ַהְּיֹכֶלת ְלַהְבִחין ֵּבין אֹור ַהּיֹום ְלֶחְׁשַכת ַהַּלְיָלה, ּכֹה ְּפׁשּוָטה ִהיא, ַעד ֶׁשֲאִפּלוּ ְּבִריָאה ְּפחּוָתה ְּכַתְרְנגֹול 

ְמֻסֶּגֶלת ְלָכ, ְוִאם ֵּכן, ַמּדּוַע ָּבֲחרּו ֲחָכִמים ְלַצֵּין ַּדְוָקא ֶאת ַהְּפָרט ַהֶּזה ְּבֻנַּסח ַהְּבָרָכה?

ּוֵבֵאר: ַהְּתׁשּוָבה ַעל ָּכ ְטמּוָנה ְּבֻנַּסח 'ִּבְרַּכת ַהְּגָׁשִמים' ֶׁשהּוְבָאה ַּבְּגָמָרא ִּבְבָרכֹות (נט ב): "מֹוִדים ֲאַנְחנּו 
ָל ַעל ָּכל ִטָּפה ְוִטָּפה ֶׁשהֹוָרְדָּת ָלנּו", ּוִמָּכאן נּוַכל ִלְלֹמד, ֶׁשָאְמָנם ַהֵּׂשֶכל הּוא ַהְּיִציָרה ַהַּכִּביָרה ְּביֹוֵתר, 
ְיִציָרה ֶׁשִּנְבְרָאה ְּבָחְכָמה ֶעְליֹוָנה ִּבְלִּתי ִנֶּתֶנת ְלֵתאּור, ַא ַּכֲאֶׁשר ָאנּו מֹוִדים ָעָליו חֹוָבֵתנּו ִלְזּכֹר ִּכי הּוא 
ֻמְרָּכב ֵמֵאין ְספֹר 'ִטּפֹות' ֶׁשל ִּביָנה ֶׁשַעל ָּכל ַאַחת ֵמֶהן ָעֵלינּו ְלהֹודֹות ִּבְפֵני ַעְצָמּה. ְלִפיָכ ָאנּו ּבֹוֲחִרים 

ִּבְנֻקָּדה ַהִּנְרֵאית ִּכְפׁשּוָטה ְּביֹוֵתר ּוַמְזִּכיִרים ַּדְוָקא אֹוָתּה ַּבְּבָרָכה ('ְלהֹודֹות ּוְלַׁשֵּבַח' עמ' קעז).

ְלַהְבִּדיל ֵּבין טֹוב ְלַרע
ַּבַעל ַה'ְּׂשַפת ֱאֶמת' (ְרֵאה תרל"א) ֵהִביא ְּבֵׁשם ָסבֹו ַהָּגדֹול ַה'ִחּדּוֵׁשי ָהִרי"ם', ִּכי ִּבְבָרָכה זֹו ֵיׁש ְלַכֵּון ַּגם ַעל 
ִנְרֶאה  ֲחָז"ל  ֶׁשִּתְּקנּוַה  ַהֵּסֶדר  ִמן  ִּכי  ְלַרע.  טֹוב  ֵּבין  ְלַהְבִּדיל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָלנּו  ֶׁשָּנַתן  ַהְּיֹכֶלת  ֶעֶצם 
'ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי' ְו'ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני  ֶׁשִּנְתְקָנה ְּכהֹוָדָאה ְּכָלִלית ַהְּמַׁשֶּמֶׁשת ִּכְפִתיָחה ַלְּבָרכֹות ַהָּבאֹות ַאֲחֶריָה: 

ָעֶבד', ֶׁשַּמהּוָתן הֹוָדָאה ַעל ֶׁשִּנְבַחְרנּו ִלְהיֹות ִמְבַחר ַהִּמין ָהֱאנֹוִׁשי ְוא ִּכְׁשַאר ִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה.

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

.ַההֹוְלִכים ַּבחֶֹׁש

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
ַּדְרַּגת ְּתִפָּלָתם ֶׁשל ַאְנֵׁשי ְצַפת

ע ַמעּתַ ט ססִספפּפום  ַמּבָ ם
ׁשל ּלתם ַחר א' ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ


