בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְּת ַצ ֶ ּוה

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

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

נֵ ר ָתּ ִמיד ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת
"ל ַה ֲעת נֵ ר ָתּ ִמיד" )כז כ(
ְ
מוּסר(:
כָּ ַתב ַה ְשּׁ ָל"ה ְ)בּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוֶּ ,דּ ֶרַ חיִּ ים תּוֹכַ ַחת ָ
ווֹנוֹתינוּ ָה ַר ִבּים
"מכָּ אן ֶר ֶמז ֶשׁ ָתּ ִמיד א יֶ ְח ַסר ַה ְד ָל ַקת נֵ רַ .אף ֶשׁ ַבּ ֲע ֵ
ִ
ָח ַרב ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשִׁ ,מכָּ ל ָמקוֹם ִמ ְצוָ ה ִהיא ְל ַה ְד ִליק נֵ ר ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת
דּוֹלק ֶע ֶרב וָ ב ֶֹקר ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְתּ ִפ ָלּה ,כִּ י
ֶשׁנִּ ְק ָרא ִמ ְק ָדּשׁ ְמ ַעט ,וְ יִ ְהיֶ ה ֵ
בוֹדת ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ְ)בּ ָרכוֹת כו
ַה ְתּ ִפ ָלּה ֲהלוֹא ִבּ ְמקוֹם ֲע ַ
ב(".
אבי"הַ )ח"א סי' ר(
נוֹתן ַט ַעם ְל ַצ ֵטּט כָּ אן ֶאת ֲא ֶשׁר ֵה ִביא ָה ָר ִ
יֵ שׁ ְבּ ֵ
ְבּ ֵשׁם ִמ ְד ַרשׁ ַאגָּ ָדה:
"כָּ תוּב ֶא ָחד ֵ
הוֹליד ֶאת ִקישׁ' ,וְ כָ תוּב ֶא ָחד
אוֹמר )דה"י א' ח לג(' :וְ נֵ ר ִ
)שׁ ֵ
אוֹמר ְ
ֵ
מוּאל א' ט א('ִ :קישׁ ֶבּן ֲא ִב ֵיאל'; וְ כִ י 'נֵ ר' ָהיָ ה ְשׁמוֹ וַ ֲהלוֹא
ֲ'א ִב ֵיאל' ָהיָ ה ְשׁמוֹ? ֶא ָלּאֲ ,א ִב ֵיאל ָהיָ ה ָרגִ יל ְל ַה ְד ִליק נֵ רוֹת ְבּ ֵבית
ַהכְּ נֶ ֶסת ְוּב ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשִׁ ...וּבזְ כוּת זֶ ה זָ כָ ה ָשׁאוּל ֶבּן ְבּנוֹ ְל ַמ ְלכוּת,
וְ ָלכֵ ן נִ ְק ָרא ְשׁמוֹ נֵ ר".

ְל ַה ְפ ִריד ֵבּין ַה ֵתּבוֹת
יעי ַתּ ְר ִשׁישׁ וְ שׁ ַֹהם וְ יָ ְשׁ ֵפה" )כח כ(
"וְ ַהטּוּר ָה ְר ִב ִ

מוֹת ֶיהן ֶשׁל ַא ְבנֵ י ַהח ֶֹשׁן,
קּוֹד ִמים ֶשׁ ָבּ ֶהם ִה ְת ָפּ ְרשׁוּ ְשׁ ֵ
סוּקים ַה ְ
ַבּ ְפּ ִ
נוֹס ָפה ו' ַה ִחבּוּר ַרק ְל ֵשׁם ָה ֶא ֶבן ָה ַא ֲחרוֹנָ ה ,כְּ ִפי כְּ ָל ֵלי ַה ִדּ ְקדּוּק
ְ
דּוּע כָּ אן ִ
ַה ְמּ ֻק ָבּ ִליםַ ,מ ַ
תּוֹרה ֶאת ָהאוֹת ו' גַּ ם ָל ֶא ֶבן
הוֹס ָיפה ַה ָ
ָה ֶא ְמ ָצ ִעית 'וְשׁ ַֹהם'?
ֵבּ ֵאר ַה ֶ'מּ ֶשׁךְ ָחכְ ָמה':
קּוֹר ִאים ִבּ ְק ִר ַיאת
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ְבּ ָרכוֹת )טו ב( ִהזְ ִה ָירה ַהגְּ ָמ ָראֶ ,שׁ ְבּ ֵעת ֶשׁ ְ
ְשׁ ַמע ְשׁ ֵתּי ִמ ִלּים ְסמוּכוֹתֶ ,שׁ ָהאוֹת ָה ַא ֲחרוֹנָ ה ַבּ ִמּ ָלּה ָה ַא ַחת זֵ ָהה
ָלאוֹת ָה ִראשׁוֹנָ ה ַבּ ִמּ ָלּה ֶשׁ ְלּ ַא ֲח ֶר ָיה ,יֵ שׁ ְל ַה ְק ִפּיד ְל ַה ְפ ִסיק ֵבּין ֵתּ ָבה
ְל ֵת ָבה כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא יִ ָקּ ְראוּ יַ ַחד כְּ ִמ ָלּה ֲא ֻרכָּ ה ,כְּ גוֹן'ַ :ע ְל ָב ְבךָ''ְ ,בּכָ ְל ָב ְבךָ',
'וַ ֲא ַב ְד ֶתּ ְמ ֵה ָרה' וְ עוֹד.
תּוֹרה ְל ַה ְפ ִריד ֵבּין
לוֹמר כִּ י ַאף כָּ אן ֻה ְצ ְרכָ ה ַה ָ
ְל ִפי זֶ ה ֶא ְפ ָשׁר ַ
ַ'תּ ְר ִשׁישׁ' ְל'שׁ ַֹהם' ַעל יְ ֵדי ָהאוֹת ו' ,כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא יִ ָקּ ְראוּ כְּ ֶא ֶבן ַא ַחת
ַ'תּ ְר ִשׁישׁ ַֹהם'.

נְ ִקיּוּת ַה ַמּ ְח ָשׁ ָבה ִהיא ְתּנַ אי ְל ַק ָבּ ַלת ַה ְתּ ִפ ָלּה
"וְ ָהיָ ה ִפי רֹאשׁוֹ ְבּתוֹכוֹ ָשׂ ָפה יִ ְהיֶ ה ְל ִפיו ָס ִביב ַמ ֲע ֵשׂה א ֵֹרג כְּ ִפי ַת ְח ָרא
יִ ְהיֶ ה לּוֹ א יִ ָקּ ֵר ַע" )כח לב(
מוּסר ַעל ֲח ִשׁיבוּת ַהכַּ וָּ נָ ה
יוֹסף ַחיִּ ים ִמ ַבּגְ ָדּד ָדּ ַרשׁ ָפּסוּק זֶ ה כְּ ָ
ַר ֵבּנוּ ֵ
ַבּ ְתּ ִפ ָלּה ,וְ כָ ֵ בּ ֵאר:
"וְ ָהיָ ה ִפי רֹאשׁוֹ ְבּתוֹכוֹ" – כַּ ֲא ֶשׁר ַהכַּ וָּ נָ ה ֶשׁ ָבּרֹאשׁ ִתּ ָשּׁ ֵאר ְבּתוֹכוֹ
"שּׂ ָפה יִ ְהיֶ ה ְל ִפיו ָס ִביב" –
וְ א ֻתּ ַסּח ְבּ ַמ ְח ָשׁבוֹת זָ רוֹתְ ,בּ ֵעת ֶשׁ ָ
תוֹתיו ֶשׁל ָא ָדם ְמ ַר ֲחשׁוֹת ֶאת ִמלּוֹת ַה ְתּ ִפ ָלּהֲ .אזַ י ֻמ ְב ָטח
כְּ ֶשׁ ִשּׂ ְפ ָ
לוֹ ֶשׁ"ֹּלא יִ ָקּ ֵר ַע" – ְתּ ִפ ָלּתוֹ ִתּ ְת ַק ֵבּל ִבּ ְשׁ ֵלמוּת וְ ַת ֲע ֶלה ְל ָרצוֹן ִל ְפנֵ י
ֲאדוֹן כֹּל.

כַּ ֲא ֶשׁר ְשׂ ַפת ַה ֶבּגֶ ד ְתּ ֻק ַפּל ְלתוֹכוֹ כַּ נָּ הוּג ,כָּ ֶ שֹּׁלא יֵ ָראוּ ַה ְתּ ִפירוֹת
ַבּחוּץֲ ,אזַ י ֻמ ְב ָטח לוֹ ֶשׁ"וְּ נִ ְשׁ ַמע קוֹלוֹ ְבּבֹאוֹ ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ" – ְתּ ִפ ָלּתוֹ
ִתּ ְת ַק ֵבּל ְל ָרצוֹן.
ְ'בּ ִרית ָשׁלוֹם'

סוּקים ֶשׁיֵּ שׁ ִלזְ כֹּר ְבּכָ ל יוֹם
ְשׁנֵ י ַה ְפּ ִ
"כְּ ָב ִשׂים ְבּנֵ י ָשׁנָ ה ְשׁנַ יִ ם ַליּוֹם ָתּ ִמיד" )כט לח(

י"ע:
ָא ַמר ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי יַ ֲעקֹב ִמ ִלּ ָיסא זִ ַ
ֵח ֶלק 'א ַֹרח ַחיִּ ים' ֶשׁ ַבּ ֻ'שּׁ ְל ָחן ָערוּ 'נִ ְפ ָתּח ְבּ ִמלּוֹת ַה ָפּסוּק ִבּ ְת ִה ִלּים
וּמ ְס ַתּיֵּ ם ְבּ ִמלּוֹת ַה ָפּסוּק ְבּ ִמ ְשׁ ֵלי
"שׁוִּ ִיתי ה' ְלנֶ גְ ִדּי ָת ִמיד"ִ ,
)טז ח(ִ :
"שׁנַ יִ ם
רוֹמז ַהכָּ תוּב כָּ אןְ :
וּלכָ ֵ 
)טו טו(" :וְ טוֹב ֵלב ִמ ְשׁ ֶתּה ָת ִמיד"ְ ,
חוֹבת ָה ָא ָדם ַה ָשּׁ ֵלם ְלנַ ֵהל ָתּ ִמיד ֶאת ַחיָּ יו ְבּ ִשׁלּוּב
ַליּוֹם ָת ִמיד" ,כִּ י ַ
ְשׁ ֵתּי ַה ַהנְ ָהגוֹת – יִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ ם וְ ִשׂ ְמ ַחת ַה ֵלּבְ ,וּב ֶד ֶר זוֹ ֻמ ְב ָטח לוֹ
ֶשׁיִּ זְ כֶּ ה ְל ַה ְשׁ ִלים ֶאת נַ ְפשׁוֹ ֶבּ ֱא ֶמת.
נוֹסף:
הוֹסיף ֶר ֶמז ָ
ַעל ְדּ ָב ָריו ֶא ְפ ָשׁר ְל ִ
"שׁנַ יִ ם ַליּוֹם ָתּ ִמיד" ַמזְ כִּ ָירה ְלכָ ל ָא ָדם כִּ י ָע ָליו ָל ִשׂים
ְלשׁוֹן ַה ָפּסוּקְ :
"שׁוִּ ִיתי ה'
סוּקים ֶשׁנֶּ ֱא ָמר ָבּ ֶהם ָ'תּ ִמיד'ִ :
ָתּ ִמיד ֶאל מוּל ֵעינָ יו ְשׁנֵ י ְפּ ִ
)שׁם( ,וּ"וְ ַח ָטּ ִ
ְלנֶ גְ ִדּי ָתּ ִמיד" ָ
אתי נֶ גְ ִדּי ָת ִמיד" ְ)תּ ִה ִלּים נא ה(.
יוֹסף'
ַ'פּ ְר ֵדּס ֵ

יוֹאל' פר' ִפּינְ ָחס
ִ'דּ ְב ֵרי ֵ

ַהיַּ ֲהלוֹם ֶשׁ ַבּכֶּ ֶתר
"וְ ַהטּוּר ַה ֵשּׁנִ י נ ֶֹפךְ ַס ִפּיר וְ יָ ֲהם" )כח יח(
)ע ֶקב
ימ ְט ִריָּ ה ָ'א ֵמן'ֶ ,ר ֶמז ַלנֶּ ֱא ָמר ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ֵ
'יַ ֲהלוֹם' ְבּגִ ַ
עוֹלה ְל ַמ ְע ָלה,
רעא א( ֶשׁכַּ ֲא ֶשׁר ַה ְבּ ָרכָ ה ֶשׁנַּ ַענְ ָתה ְבּ ָא ֵמן ָ
וּמכְ ִריזִ ים ְל ָפנֶ ָיה :זֶ הוּ
נִ ְפ ָתּ ִחים ְבּ ָפנֶ ָיה כָּ ל ַשׁ ֲע ֵרי ָשׁ ַמיִ םַ ,
ַהדּוֹרוֹן ֶשׁ ָשּׁ ַלח ְפּלוֹנִ י ַל ֶמּ ֶל!
וּכְ ֵשׁם ֶשׁ ְבּ ִבגְ ֵדי ַהכּ ֵֹהן ַהגָּ דוֹל ֻשׁ ַבּץ ַהיַּ ֲהלוֹם ַבּח ֶֹשׁן ,כָּ 
גַּ ם ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ְמ ַשׁ ְבּ ִצים ָאנוּ ְבּכָ ל יוֹם ִר ְבבוֹת
עוֹלם.
לוֹמים ְבּכִ ְתרוֹ ֶשׁל ֶמ ֶלָ ה ָ
ַא ְל ֵפי יַ ֲה ִ
ַ'שׁ ֲע ֵרי נִ ִסּים' ח"א עמ' רפא

ֵח ֶשׁב ָה ֵאפוֹד
"וְ ְיִרכְּ סוּ ֶאת ַהח ֶֹשׁן ִמ ַטּ ְבּע ָֹתו ...לִ ְהיוֹת ַעל ֵח ֶשׁב ָה ֵאפוֹד" )כח כח(

לשבּוּרג:
ְ
ָא ַמר ָה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ ר"ש ִמנִּ ְיק
ימ ְט ִריָּ ה ָ'א ֵמן'ִ ,וּב ְלשׁוֹן ֵ'ח ֶשׁב ָה ֵאפוֹד' ָר ְמזָ ה
ֵ'אפוֹד' ְבּגִ ַ
תּוֹרה כִּ י ַעל ָה ָא ָדם ְל ַה ְשׁ ִק ַיע ַמ ְח ָשׁ ָבה ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן,
ָלנוּ ַה ָ
נוֹתהּ ְבּכַ וָּ נָ ה כְּ ִה ְלכָ ָתהּ.
ַל ֲע ָ
מוּאל' ָפּ ָר ַשׁת ְתּ ַצוֶּ ה
ִ'דּ ְב ֵרי ְשׁ ֵ

רוּשׁים
יוֹסף ַחי' ְדּ ִ
'עוֹד ֵ

ֶבּגֶ ד ָהפוְּ מ ַעכֵּ ב ַה ְתּ ִפ ָלּה

ַה ֶקּ ֶשׁר ֶשׁ ֵבּין ָק ְר ַבּן ַה ָתּ ִמיד ִל ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע

"וְ ָהיָ ה ִפי רֹאשׁוֹ ְבּתוֹכוֹ ...וְ נִ ְשׁ ַמע קוֹלוֹ ְבּבֹאוֹ ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ ִל ְפנֵ י ה'"

"את ַהכֶּ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד ַתּ ֲע ֶשׂה ַבבּ ֶֹקר וְ ֵאת ַהכֶּ ֶבשׂ ַה ֵשּׁנִ י ַתּ ֲע ֶשׂה ֵבּין
ֶ
ָה ַע ְר ָבּיִ ם" )כט לט(
"כָּ ָ א ַמר ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְליִ ְשׂ ָר ֵאל'ְ :ל ֶשׁ ָע ַבר ֱהיִ ֶיתם ַמ ְק ִר ִיבים ִלי
דוּע ְל ָפנַ י ֶשׁ ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָע ִתיד ְל ֵה ָח ֵרב
ְשׁ ֵתּי ְפּ ָע ִמים ְבּיוֹם ...גָּ לוּי וְ יָ ַ
ִ
כוֹלים ְל ַה ְק ִריב ָק ְר ָבּנוֹתֶ ,א ָלּא ְמ ַב ֵקּשׁ ֲאנִ י
וּמכָּ אן וָ ֵא ָילֵ אין ַא ֶתּם יְ ִ
מוּר ָתן ֶשׁל ָק ְר ָבּנוֹת – ְ'שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל' ַבּבּ ֶֹקר'ְ ,שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל' ָבּ ֶע ֶרב
ְתּ ָ
עוֹלה ְל ָפנַ י ֵ
וְ ֶ
יוֹתר ִמכָּ ל ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת'" )ילק"ש וָ ֶא ְת ַחנַּ ן תתלה(.

)כח לב; לה(

אדוִ וי )נפ' י' ַבּ ֲא ָדר ה"א תכ"ג(:
ווֹל ְ
כָּ ַתב ַהגָּ אוֹן ַה ָקּדוֹשׁ ַר ִבּי ִפּינְ ָחס ָא ַב"ד ַ
רוּרה'
ָא ְמרוּ ֲחזָ "ל ְ)ר ֵאה ַשׁ ָבּת קיד א וּב ְִ'תבוּאוֹת שׁוֹר' ָשׁם ,וְ ַל ֲה ָלכָ ה ַבּ ִ'מּ ְשׁנָ ה ְבּ ָ
)שׁ ְתּ ָפ ָריו פּוֹנִ ים כְּ ַל ֵפּי חוּץ( ֵאין ְתּ ִפ ָלּתוֹ
הוֹלְ בּ ֶבגֶ ד ָהפוֶּ 
ב ד( כִּ י ַה ֵ
נִ ְשׁ ַמ ַעת.
ֶר ֶמז ַל ָדּ ָבר נוּכַ ל ִל ְמצֹא ְבּ ָפסוּק זֶ ה" :וְ ָהיָ ה ִפי רֹאשׁוֹ ְבּתוֹכוֹ",

ֶאת ִס ַבּת ַה ֶקּ ֶשׁר ֶשׁ ֵבּין ָק ְר ַבּן ַה ָתּ ִמיד ִל ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמעֵ ,בּ ֵאר הרה"ק
אט ֵמארַ ,על ִפּי ְשׁנֵ י ַה ְטּ ָע ִמים ֶשׁ ֵה ִביאוּ ֲחזָ "ל ְבּנוֹגֵ ַע
יוֹאל ִמ ַסּ ְ
ַר ִבּי ֵ
ְל ִמ ְצוַ ת ַה ְק ָר ַבת ָק ְר ַבּן ַה ָתּ ִמיד:
ֶאת ַה ַטּ ַעם ָה ִראשׁוֹן ֵבּ ֲארוּ ְבּ ִמ ְד ַרשׁ ַר ָבּה )וְ יִ ְק ָרא כח ח(ִ :בּ ְהיוֹת ְבּנֵ י
וּל ַה ְק ִריב ָק ְר ָבּנוֹת
בוֹדה זָ ָרה ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִמ ְצ ַריִ םֻ ,ה ְרגְּ לוּ ַל ֲעבֹד ֲע ָ
ַל ֵשּׁ ִדיםְ ,ל ִפיכָ ִ צוָּ ה ֲע ֵל ֶיהם ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְל ַה ְק ִריב ְל ָפנָ יו
ָק ְר ְבּנוֹת ָתּ ִמיד ְבּכָ ל יוֹם ,כְּ ֵדי ֶשׁ ִקּ ְר ָב ָתם ַלה' ִתּגְ רֹם ָל ֶהם ְל ַה ְפ ִרישׁ
בוֹדת כּוֹכָ ִבים.
ֶאת נַ ְפ ָשׁם ֵמ ֲע ַ
נוֹסף ָ
ַט ַעם ָ
הוּבא ְבּ ַ'תנָּ א ְדּ ֵבי ֵא ִליָּ הוּ' ַ)ר ָבּה פ"ז(" :יוֹם ֶשׁ ָע ַקד ַא ְב ָר ָהם
ָא ִבינוּ ֶאת יִ ְצ ָחק ְבּנוֹ ַעל גַּ ֵבּי ַה ִמּזְ ֵבּ ַחִ ,ה ְת ִקין ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
ְשׁנֵ י כְּ ָב ִשׂיםֶ :א ָחד ֶשׁל ַשׁ ֲח ִרית וְ ֶא ָחד ֶשׁל ֵבּין ָה ַע ְר ַבּיִ םֶ ...שׁ ְבּ ָשׁ ָעה
ֶשׁיִּ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ֲע ִלין ָתּ ִמיד ַעל גַּ ֵבּי ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ...זוֹכֵ ר ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
ֲע ֵק ַדת יִ ְצ ָחק ֶבּן ַא ְב ָר ָהם".
ַעל ִפּי ְט ָע ִמים ֵאלּוּ נוּכַ ל ְל ָה ִבין ֶאת ַה ֶקּ ֶשׁר ֵבּין ַה ְק ָר ַבת ַה ָתּ ִמיד
ִל ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמעְ :בּ ָק ְר ַבּן ַה ָתּ ִמיד וְ כָ  גַּ ם ִבּ ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ָאנוּ ְמ ַב ְטּ ִאים
ימה ְבּכָ ֶ שׂה' הוּא
בוֹדה זָ ָרה וְ ֶאת ֱאמוּנָ ֵתנוּ ַה ְתּ ִמ ָ
ֶאת כְּ ִפ ָיר ֵתנוּ ַבּ ֲע ָ
וּשׁמוֹ ֶא ָחדַ ,וּבד ְבּ ַבד ָאנוּ ַמ ְצ ִה ִירים ַעל ַה ְסכָּ ָמ ֵתנוּ ִל ְמסֹר ֶאת
ֶא ָחד ְ
נַ ְפ ֵשׁנוּ ְבּכָ ל ֵעת ְל ַמ ַען ִקדּוּשׁ ְשׁמוֹ יִ ְת ָבּ ַר כְּ יִ ְצ ָחק ָא ִבינוּ )ב"ח או"ח
רוּרה ָשׁם ג(.
סי' סא ,וְ ַל ֲה ָלכָ ה ַבּ ִמּ ְשׁנָ ה ְבּ ָ

שוֹת
ילה ְנ ָפׁ
מ ִּצ ָ
ָא ֵמן ַ

לְ אוֹר ַה ִמּ ְק ִרים ַה ָקּ ִשׁים ֶשׁ ָפּ ְקדוּ לָ ַא ֲחרוֹנָ ה ֶאת ַמ ֲחנֵ נוִּ ,בּ ְפ ִט ָיר ָתם ֶשׁל ִתּינוֹקוֹת ַר ִכּים ֶשֹּׁלא ָט ֲעמוּ ַט ַעם
'מ ְד ַבּר ְק ֵדמוֹת' )אוֹת לג( מכתי"ק ֶשׁל ָה ַרב
ֵח ְטאָ ,ר ִאינוּ לְ נָ כוֹן לְ ַצ ֵטּט ֶאת ֶשׁ ֵה ִביא ָמ ָרן ַה ִח ָיד"א ְבּ ִס ְפרוֹ ִ
פּוּאה זָ "ל ִ)מגְּ דוֹלֵ י ְמ ֻק ְבּלֵ י ִא ַיטלְ יָ הַ ,תּלְ ִמיד ָח ֵבר לְ ָה ְר ַה"ק ָר ָמ"ע ִמ ָפּאנוֹ(:
יעזֶ ר נַ ְח ָמן ָ
ֶה ָח ִסיד מוה"ר ֱאלִ ֶ

ֲענִ יַּ ת צ' ֲא ֵמנִ ים ְבּיוֹם ְכּ ַת ָקּנַ ת ֲחזָ "ל ְ)ר ֵאה תקו"ז יח דל"ג א( ִהנָּ הּ ְסגֻ לָּ ה נִ ְפלָ ָאה לִ ְשׁ ִמ ָירה ִמן
יקיםַ .
ַה ַמּזִּ ִ
יקים לִ טֹּל ֶאת נַ ְפשׁוְֹ ,וא ָעלָ ה
וּמ ֲע ֶשׂה ָהיָ ה ְבּ ִתינוֹק ֶשׁ ְכּ ָבר ִהגִּ יעוּ ַה ַמּזִּ ִ
ַה ָדּ ָבר ְבּיָ ָדם ֵכּ ָיון ֶשׁ ָענְ ָתה ִאמּוֹ ְבּאוֹתוֹ יוֹם צ' ְפּ ָע ִמים ָ'א ֵמן'*
רוּתא ִהנָּ הּ ֶדּ ֶר נִ ְפלָ ָאה לִ ְצבֹּר ְבּ ַקלּוּת ִתּ ְשׁ ִעים ֲא ֵמנִ ים
* ֲא ִמ ַירת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּ ַח ְב ָ
ְו ָכ לִ זְ כּוֹת לִ ְשׁ ִמ ָירה ַו ֲהגָ נָ ה ְבּ ַס"ד.

רוּתא!
אוֹמר ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּ ַח ְב ָ
גַּ ם ֲאנִ י ֵ

ִל ְקבּ ַֹע ָמקוֹם ִל ְת ִפ ָלּתוֹ
מוֹעד ִל ְפנֵ י ה' ֲא ֶשׁר ִאוָּ ֵעד ָלכֶ ם
"ע ַֹלת ָתּ ִמיד ְלדֹר ֵֹתיכֶ ם ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ָשׁ ָמּה" )כט מב(
בוּע
ִמ ָפּסוּק זֶ ה נוּכַ ל ִל ְלמֹד ,כִּ י כְּ ִפי ֶשׁ ַלּ ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא יֵ שׁ ָמקוֹם ָק ַ
ֶשׁ ִמּ ֶמּנּוּ הוּא ְמ ַד ֵבּר ִע ָמּנוּ ,כָּ ָ צ ִרי כָּ ל ָא ָדם ְליַ ֵחד ְל ַע ְצמוֹ ָמקוֹם
ְמיֻ ָחד ֶשׁבּוֹ יִ ְשׁפֹּךְ ֶאת ִלבּוֹ ִל ְפנֵ י קוֹנוֹ ,כְּ ַמ ֲא ַמר ֲחזָ "ל ְ)בּ ָרכוֹת ו ב(" :כָּ ל
קי ַא ְב ָר ָהם ְבּ ֶעזְ רוֹ".
קּוֹב ַע ָמקוֹם ִל ְת ִפ ָלּתוֹ – ֱא ֵ
ַה ֵ
יח ַהגְּ ַה"צ ַר ִבּי יְ ֶחזְ ֵקאל ְלוִ ינְ ְשׁ ֵטיין זָ ָצ"ל" :זוֹכֵ ר
וּכְ ִפי ֶשׁ ִסּ ֵפּר ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
אדין ,כִּ י
ישׁ ָיבתוֹ ֶשׁל ָמ ָרן ֶה ָ'ח ֵפץ ַחיִּ ים' ְבּ ַר ִ
עוּרי ִבּ ִ
ֲאנִ י ִמ ְשּׁנוֹת נְ ַ
בוּע ְ
י"ע ָמקוֹם ָק ַ
ָהיָ ה ְל ָמ ָרן זִ ַ
וּמיֻ ָחדֶ ,שׁבּוֹ ָרגִ יל ָהיָ ה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַעל
ַה ֵשּׁמוֹת ָה ַר ִבּים ֶשׁ ָהיוּ נִ ְשׁ ָל ִחים ֵא ָליו ְבּכָ ל יוֹם וָ יוֹם ִמכָּ ל ְתּפוּצוֹת
פוּאה וְ ִל ְב ָרכָ ה".
יִ ְשׂ ָר ֵאל כְּ ֵדי ֶשׁיִּ זְ כּוּ ִל ְר ָ
ְ'ל ִת ְתֶּ ע ְליוֹן'

ִתּכּוֹן ְתּ ִפ ָלּ ִתי ְקט ֶֹרת ְל ָפנֶ י
ית ִמזְ ֵבּ ַח ִמ ְק ַטר ְקט ֶֹרת" )ל א(
"וְ ָע ִשׂ ָ

נִ ְשׁ ֶא ֶלת ַה ְשּׁ ֵא ָלהִ :מ ְפּנֵ י ָמה נֶ ְח ְתּ ָמה ְמ ֶלאכֶ ת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן ַדּוְ ָקא ְבּ ָפ ָר ַשׁת
ִמזְ ֵבּ ַח ַה ְקּט ֶֹרת?
קוּפת ַהגֵּ רוּשׁ(
)מ ַחכְ ֵמי ְס ָפ ַרד ִבּ ְת ַ
ֵה ִשׁיב ַעל כָּ ַ הגָּ אוֹן ַר ִבּי ַא ְב ָר ָהם ֶס ָבּע ֵ
ְבּ ִס ְפרוֹ ְ'צרוֹר ַהמּוֹר':
ְ'קט ֶֹרת' ִהיא ִמ ְלּשׁוֹן ְק ִשׁ ָירה )ז ַֹהר ְשׁמוֹת ַדּף ריט ב( ,וְ ִהיא נִ ְק ֵראת
וּמ ַח ֶבּ ֶרת ֵבּין כָּ ל ַה ְפּ ֻעלּוֹת ַה ְקּדוֹשׁוֹת ַהנַּ ֲעשׂוֹת
קּוֹשׁ ֶרת ְ
כָּ ִ משּׁוּם ֶשׁ ֶ
ַבּ ִמּ ְשׁכָּ ןְ ,דּ ַהיְ נוּ ֵבּין ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֶע ְליוֹנִ ים ַל ַתּ ְחתּוֹנִ יםֵ ,וּבין ָה ַתּ ְחתּוֹנִ ים
ָל ֶע ְליוֹנִ ים.
לוֹמר ְבּכָ ל יוֹם ְל ַא ַחר ַה ְתּ ִפ ָלּה ֶאת ָפּ ָר ַשׁת
אוֹתהּ ִס ָבּה ִתּ ְקּנוּ ָלנוּ ַ
ֵמ ָ
קוֹשׁ ֶרת ֶאת כָּ ל
חוֹת ֶמת וְ ֶ
ַה ְקּט ֶֹרת ,כִּ י כְּ ִפי ֶשׁ ַבּ ִמּ ְשׁכָּ ן ָהיְ ָתה ַה ְקּט ֶֹרת ֶ
קוֹשׁ ֶרת ָפּ ָר ַשׁת ַה ְקּט ֶֹרת ֶאת כָּ ל ִענְ יְ נֵ י
ָה ֲעבוֹדוֹת ,כָּ  גַּ ם ִבּ ְת ִפ ָלּה ֶ
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַר.
עוֹשׂה ֵמ ֶהם ֲע ָט ָרה ַל ֵ
ַה ְתּ ִפ ָלּהַ ,הגְּ לוּיִ ים וְ ַהנִּ ְס ָתּ ִרים ,וְ ֶ

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ﬦ
שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

ִס ּפוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

שׁל ַאנְ ֵשׁי ְצ ַפת
לּתם ֶשׁל
ַדּ ְרגַּ ת ְתּ ִפ ָלּ ָתם

ִ ּב ְרכוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחר א'
עוֹלם ַהזֶּ ה ְבּא ְבּ ָרכָ ה –
עוֹלם ַהזֶּ ה ְבּא ְבּ ָרכָ ה ,וְ כָ ל ַהנֶּ ֱהנֶ ה ִמן ָה ָ
"תּנוּ ַר ָבּנָ ןָ :אסוּר לוֹ ָל ָא ָדם ֶשׁיֵּ ָהנֶ ה ִמן ָה ָ
ָ
ילה" ְ)בּ ָרכוֹת
]מה ַתּ ָקּנָ תוֹ?[  ...יֵ ֵלֵ א ֶצל ָחכָ ם וִ ַיל ְמּ ֵדנוּ ְבּ ָרכוֹת ,כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא יָ בֹא ִל ֵידי ְמ ִע ָ
ָמ ַעל! ַמאי ַתּ ַקּנְ ֵתּיהּ? ָ
לה א(.
אוֹתן ְבּ ָרכוֹת
עוֹמ ִדים ִבּיסוֹד ַתּ ָקּנַ ת ֲא ִמ ַירת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּכָ ל יוֹם )טוּר או"ח סי' מו(ֶ ,שׁכֵּ ן ָ
ִדּ ְב ֵרי ֲחזָ "ל ֵאלּוּ ְ
נִ ְפ ָלאוֹת ַמזְ כִּ ירוֹת ָלנוּ ֶאת כָּ ל ַה ֲח ָס ִדים ָה ַר ִבּים ֶשׁ ֶ
עוֹשׂה ִע ָמּנוּ ה' יִ ְת ָבּ ַרְ בּכָ ל ֶרגַ ע וָ ֶרגַ ע ְבּ ַמ ֲה ַלַ חיֵּ ינוּ.
כוֹלים ָאנוּ ְלהוֹדוֹת ַלה' יִ ְת ָבּ ַרַ על ֲח ָס ָדיו ַה ֻמּ ְפ ָל ִאים ,וְ כָ ֵ אינֶ נּוּ נִ כְ ָשׁ ִלים ָח ִל ָילה ִבּ ְמ ִע ָילה
עוּתן יְ ִ
ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
ְבּ ָק ְד ֵשׁי ָשׁ ַמיִ ם.
)שׁם( ְבּ ֵשׁם ַרב נַ ְטרוֹנַ אי גָּ אוֹןַ ,על ִפּי ִדּ ְב ֵרי ֲחזָ "ל )במדב"ר יח
נוֹסף ַל ֲא ִמ ַירת ְבּ ָרכוֹת ֵאלּוּ ֵה ִביא ַהטּוּר ָ
ַט ַעם ָ
כא( ֶשׁ ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶלָ ע ָליו ַה ָשּׁלוֹם ִתּ ֵקּן ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁיְּ ָב ְרכוּ ְבּכָ ל יוֹם ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת ,כְּ ֵדי ֶשׁיִּ נָּ ְצלוּ ִמן ַה ַמּגֵּ ָפה
הוֹד ָאה
הוּתן ָ
ֶשׁ ָהיְ ָתה ְבּיָ ָמיו ,וּכְ ֵדי ֶשׁנּוּכַ ל ְל ַה ְשׁ ִלים ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת ְבּכָ ל יוֹםִ ,תּ ְקּנוּ ֶאת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחרֶ ,שׁ ַמּ ָ
עוֹלם וְ ַהנְ ָהגָ תוֹ.
ַעל ֵס ֶדר ָה ָ

כָּ ל ְבּ ָרכָ ה ִבּזְ ַמנָּ הּ
ְבּ ִד ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת ס ב( ְמב ָֹאר ֶשׁ ִמּ ְלּכַ ְתּ ִח ָלּה ָהיְ ָתה ַה ַתּ ָקּנָ ה ְל ָב ֵר כָּ ל ַא ַחת ִמ ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּ ֶרגַ ע ֶשׁבּוֹ
"א ֶשׁר נָ ַתן ַל ֶשּׂכְ וִ י" ְבּ ֵעת ְשׁ ִמ ַיעת קוֹל ַה ַתּ ְרנְ גוֹל,
טּוֹבה ֶשׁ ָע ֶל ָיה ַה ְבּ ָרכָ ה ְמ ֻת ֶקּנֶ ת ,כְּ גוֹןִ :בּ ְרכַּ ת ֲ
נֶ ֱהנִ ים ֵמ ַה ָ
"מ ְל ִבּישׁ ֲע ֻר ִמּים" ִבּזְ ַמן ְל ִב ַ
יחת ָה ֵעינַ יִ ם ִוּב ְרכַּ ת ַ
"פּוֹק ַח ִעוְּ ִרים" ִבּ ְשׁ ַעת ְפּ ִק ַ
ֵ
ִבּ ְרכַּ ת
ישׁת ַה ְבּגָ ִדים.
וּמ ְלּ ַבד זֹאת יֵ שׁ ַר ִבּים ֶשׁ ֵאינָ ם ְבּ ִק ִיאים
שׁוֹמ ִרים כָּ ָראוּי ַעל נְ ִקיּוּת ַהיָּ ַדיִ םִ ,
עוֹלם ְ
ֶא ָלּא ֶשׁ ְבּיָ ֵמינוּ ,כֵּ יוָ ן ֶשׁ ֵאין ָה ָ
ֵדּי ַהצּ ֶֹרךְ ְבּנֻ ַסּח ַה ְבּ ָרכוֹתְ ,ל ִפיכָ ֲ 
לוֹמר ֶאת כָּ ל ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר
נוֹהגִ ים ָאנוּ כְּ ַד ַעת ַה ֻ'שּׁ ְל ָחן ָערוּ) 'או"ח מו ב( ַ
ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת כְּ ֵח ֶלק ִמ ֵסּ ֶדר ַה ְתּ ִפ ָלּה.

ִס ַבּת ֲא ִמ ַירת ַה ְבּ ָרכוֹת ַבּבּ ֶֹקר
ֶה ָ'ערוּךְ ַה ֻשּׁ ְל ָחן' )מו ג(ֵ ,בּ ֵאר ֶשׁ ַה ַטּ ַעם ֶשׁ ִתּ ְקּנוּ ְל ָב ֵרַ דּוְ ָקא ִבּ ְת ִח ַלּת ַהיּוֹם הוּא ִמשּׁוּם ֶשׁ ֶאת ִע ַקּר ַה ֲהנָ ָאה
שׁוֹלט ְוּבנָ ֵקל יָ כוֹל הוּא ַל ֲעסֹק ִבּ ְמ ַלאכְ תּוֹ.
עוֹלם ֵמ ִפיק ָה ָא ָדם ִבּ ְשׁעוֹת ַהיּוֹם כְּ ֶשׁ ָהאוֹר ֵ
ִמטּוֹבוֹת ָה ָ

נּוֹתן ַל ֶשּׂכְ וִ י ִבּינָ ה
ִבּ ְרכַּ ת ַה ֵ
יוֹתר,
ִט ְב ִעי ַה ָדּ ָבר כִּ י ְבּ ֵס ֶדר ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר נִ ְב ָחר ְלהוֹדוֹת ַבּ ְבּ ָרכָ ה ָה ִראשׁוֹנָ ה ַעל ַה ְבּ ִר ָיאה ַהנִּ ְפ ָל ָאה ְבּ ֵ
עוֹלם.
ֲהלוֹא ִהיא ַה ֵשּׂכֶ ל ֶשׁהוּא יְ סוֹד ַהיְּ סוֹדוֹת ְלכָ ל ַהטּוֹבוֹת וְ ַה ֲהנָ אוֹת ֶשׁ ָבּ ָ
מוּבנוֹ ַה ָפּשׁוּט ,כָּ  נָ ַתן אוֹתוֹ
וְ ָא ְמנָ ם יֵ שׁ ָל ַד ַעת ,כִּ י כְּ ִפי ֶשׁנָּ ַתן ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִל ְבנֵ י ָה ָא ָדם ֶאת ַה ֵשּׂכֶ ל ְבּ ָ
ְלכָ ל ַבּ ֲע ֵלי ַה ַחיִּ יםַ .אַ השֹּׁנִ י ֵבּין ֵשׂכֶ ל ָה ָא ָדם ָלזֶ ה ֶשׁל ַה ְבּ ֵה ָמה הוּא גָּ דוֹל; ְבּעוֹד ִשׂכְ ָלהּ ֶשׁל ַה ְבּ ֵה ָמה ֻמגְ ָבּל
וּשׁ ַאר ַה ְצּ ָרכִ ים ַה ְבּ ִס ִיסיִּ יםָ ,ל ָא ָדם נִ ְתּנָ ה
ַל ֲה ָפ ַקת ְפּ ֻעלּוֹת ְמ ֻסיָּ מוֹת ַהנִּ ְצ ָרכוֹת ְל ִקיּוּם ַחיֶּ ָיה ,כְּ ַה ָשּׂגַ ת אֹכֶ ל ְ
וּל ַה ְק ִשׁיב וָ עוֹד ָ)שׁם(.
וּל ָה ִביןְ ,ל ַד ֵבּר ְ
יְ כ ֶֹלת ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ְבּ ִשׂכְ לוֹ כִּ ְמ ַעט ְלא גְּ בוּל ,כְּ מוֹ ִל ְלמֹד ְ
סוֹדהּ ֶשׁל ִבּ ְרכַּ ת ַ'ה ֵ
יְ ָ
"מי ָשׁת
נּוֹתן ַל ֶשּׂכְ וִ י' נִ ְמ ָצא ַבּ ֶשּׁ ַבח ֶשׁ ִשׁ ֵבּ ַח ִאיּוֹב ֶאת ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא )לח לו(ִ :
ַבּ ֻטּחוֹת ָחכְ ָמה אוֹ ִמי נָ ַתן ַל ֶשּׂכְ וִ י ִבינָ ה"ַ ,אְ בּ ֵבאוּר ַה ְדּ ָב ִרים נֶ ְח ְלקוּ ַה ְמּ ָפ ְר ִשׁים.
ְל ִפי ַדּ ַעת ֵח ֶלק ֵמ ָה ִראשׁוֹנִ יםַ ,בּ ִמּ ָלּה ֶ'שׂכְ וִ י' ָאנוּ ִמ ְתיַ ֲח ִסים ְל ֵלב ָה ָא ָדםֶ ,שׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ע ֶֹמק ֲה ָבנָ תוֹ ַמ ְב ִחין
ָה ָא ָדם ֵבּין ַהיּוֹם ְל ֵבין ַה ַלּיְ ָלה .וְ ִת ְקּנוּ ָלנוּ ְל ָב ֵרְ בּ ָרכָ ה זֹאת ְבּ ֵעת ְשׁ ִמ ַיעת קוֹל ַה ַתּ ְרנְ גוֹל ,כֵּ יוָ ן ֶשׁ ַאף הוּא
זָ כָ ה ִל ְתבוּנָ ה וְ ִליכ ֶֹלת ְמ ֻסיֶּ ֶמת ְל ַה ְב ִחין ֵבּין ַהיּוֹם ֵוּבין ַה ַלּיְ ָלהֻ ,ע ְב ָדּה ַה ִמּ ְת ַבּ ֵטּאת ִבּ ְק ִר ָיאתוֹ ְבּ ָה ִאיר ַהיּוֹם
ִ)שׁ ַיטת ָהרֹא"שְׁ ,בּ ָרכוֹת פ"ט סי' כג(.
טּוֹבה ֶשׁ ָע ָשׂה ִע ָמּנוּ ה' יִ ְת ָבּ ַרִ בּ ְב ִר ַיאת
מוֹדים ַעל ַה ָ
אוּלם יֵ שׁ ִמן ָה ִראשׁוֹנִ ים ֶשׁכָּ ְתבוּ ֶשׁ ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ ָאנוּ ִ
ָ
כוֹלים ָאנוּ ָל ַד ַעת ַעל ַהגִּ ַיע ַהבּ ֶֹקר
ַה ַתּ ְרנְ גוֹל ַהנִּ ְק ָרא ִבּ ְלשׁוֹן ֲע ָר ִבי ֶ'שׂכְ וִ י' ְ)ר ֵאה ר"ה כו א(ֲ ,א ֶשׁר ְבּ ֶא ְמ ָצעוּתוֹ יְ ִ
)א ִ
בוֹדתוֹ ַ
פוֹעלוֹ וְ ַל ֲע ָ
– ֵעת ֵצאת ָה ָא ָדם ְל ֲ
בּוּד ְר ַהם ֵס ֶדר ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר(.

דּוּע ַדּוְ ָקא ַה ַתּ ְרנְ גוֹל?
ַמ ַ

ְל ַה ְב ִדּיל ֵבּין טוֹב ְל ַרע
דּוּשׁי ָה ִרי"ם' ,כִּ י ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ יֵ שׁ ְלכַ וֵּ ן גַּ ם ַעל
ַבּ ַעל ַה ְ'שּׂ ַפת ֱא ֶמת' ְ)ר ֵאה תרל"א( ֵה ִביא ְבּ ֵשׁם ָסבוֹ ַהגָּ דוֹל ַה ִ'ח ֵ
נוּה ֲחזָ "ל נִ ְר ֶאה
ֶע ֶצם ַהיְּ כ ֶֹלת ֶשׁנָּ ַתן ָלנוּ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְל ַה ְב ִדּיל ֵבּין טוֹב ְל ַרע .כִּ י ִמן ַה ֵסּ ֶדר ֶשׁ ִתּ ְקּ ַ
הוֹד ָאה כְּ ָל ִלית ַה ְמּ ַשׁ ֶמּ ֶשׁת כִּ ְפ ִת ָ
ֶשׁנִּ ְת ְקנָ ה כְּ ָ
יחה ַל ְבּ ָרכוֹת ַה ָבּאוֹת ַא ֲח ֶר ָיה'ֶ :שֹּׁלא ָע ַשׂנִ י גּוֹי' וְ ֶ'שֹּׁלא ָע ַשׂנִ י
נוֹשׁי וְ א כִּ ְשׁ ַאר ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ָה ֲא ָד ָמה.
הוֹד ָאה ַעל ֶשׁנִּ ְב ַח ְרנוּ ִל ְהיוֹת ִמ ְב ַחר ַה ִמּין ָה ֱא ִ
הוּתן ָ
ָע ֶבד'ֶ ,שׁ ַמּ ָ
קי נְ ָשׁ ָמה'
ְוּב ֵס ֶפר ִ'דּ ְב ֵרי יִ ְר ְמיָ הוּ' ְ)תּ ִפ ָלּה פ"ז( כָּ ַתב כִּ י ִמ ִסּ ָבּה זוֹ נִ ְס ְמכָ ה ִבּ ְרכַּ ת ֲ'א ֶשׁר נָ ַתן ַל ֶשּׂכְ וִ י' ְל ִב ְרכַּ ת ֱ'א ַ
תּוֹרה ַה ַמּ ְד ִריכָ ה ֶאת ַחיֵּ ינוּ,
דוֹשׁה ֶשׁ ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ וְ ַה ָ
תּוֹרהְ ,ל ַל ְמּ ֵדנוּ ֶשׁ ַרק ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ַהנְּ ָשׁ ָמה ַה ְקּ ָ
וּל ִב ְרכוֹת ַה ָ
ְ
טּוֹביםְ ,ל ֵבין ַה ַ'לּיְ ָלה' – ֵס ֶמל ְל ַחיֵּ י ָה ְר ָשׁ ִעים
נוּכַ ל ִלזְ כּוֹת ְל ַה ְב ִחין ֵבּין ַ'היּוֹם' – ֵס ֶמל ַל ַחיִּ ים ַה ְמּ ִא ִירים וְ ַה ִ
הוֹלכִ ים ַבּח ֶֹשׁ.
ַה ְ

שה
ל ֹא ַה ּ ִמ ְד ָר ׁש ִע ָ ּקר ֶא ָּלא ַה ּ ַמ ֲע ֶ ׂ
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 shayעיצובים

כָּ ַתב ַבּ ַעל 'ק ֶֹה ֶלת יִ ְצ ָחק' )פר' בֹּא( כִּ י ַאף ֶשׁ ְבּ ַמ ֲה ַלַ חיֵּ ינוּ ְמ ִפ ִיקים ָאנוּ טוֹבוֹת ַרבּוֹת ִמ ַבּ ֲע ֵלי ַחיִּ ים ַר ִבּים
עוֹל ֵמנוַּ ,ה ַטּ ַעם ֶשׁ ִתּ ְקּנוּ ָלנוּ ְבּ ָרכָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת ַדּוְ ָקא ַעל ְבּ ִר ַיאת ַה ַתּ ְרנְ גוֹל ,הוּא ִמשּׁוּם ֶשׁ ִא ְל ָמ ֵלא
ֶשׁנִּ ְב ְראוּ ְבּ ָ
אוֹתנוּ ,א ָהיִ ינוּ ַמ ְשׁ ִל ִ
קוּריו ַה ְמּ ִע ִירים ָ
ִק ְר ָ
ימים ֶאת ִקיּוּם ִמ ְצווֹת ַהבּ ֶֹקרֶ ,שׁ ֶח ְל ָקן ֻמגְ ָבּלוֹת ַבּזְּ ַמן ,כְּ גוֹן
ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ְוּת ִפ ָלּה.
יוֹתר ֶשׁ ִקּ ַבּ ְלנוּ,
דוֹלה ְבּ ֵ
הוֹד ָאה ַעל ַה ַמּ ָתּנָ ה ַהגְּ ָ
אוֹרה ָראוּי ָהיָ ה ֶשׁ ַה ָ
בּוֹד ָקא' ,כִּ י ִלכְ ָ
וּכְ ָבר ָתּ ַמהּ ַ'ה ַסּ ָבּא ִמ ְסּ ַל ְ
אוֹתנוּ ַה ֵ
ַעל ַה ַדּ ַעת ֶשׁ ָחנַ ן ָ
בּוֹראִ ,תּ ְת ַמ ֵקּד ְבּ ֶא ָחד ִמן ַה ְפּ ָר ִטים ָה ַר ִבּים ַה ְמּ ַב ְטּ ִאים ֶאת ָע ְצ ָמתוֹ ֶשׁל ַה ֵשּׂכֶ ל.
חוּתה כְּ ַת ְרנְ גוֹל
שׁוּטה ִהיאַ ,עד ֶשׁ ֲא ִפלּוּ ְבּ ִר ָיאה ְפּ ָ
ֲה ֵרי ַהיְּ כ ֶֹלת ְל ַה ְב ִחין ֵבּין אוֹר ַהיּוֹם ְל ֶח ְשׁכַ ת ַה ַלּיְ ָלה ,כֹּה ְפּ ָ
ְמ ֻסגֶּ ֶלת ְלכָ  ,וְ ִאם כֵּ ןַ ,מ ַ
דּוּע ָבּ ֲחרוּ ֲחכָ ִמים ְל ַציֵּ ן ַדּוְ ָקא ֶאת ַה ְפּ ָרט ַהזֶּ ה ְבּנֻ ַסּח ַה ְבּ ָרכָ ה?
שׁוּבה ַעל כָּ ְ טמוּנָ ה ְבּנֻ ַסּח ִ'בּ ְרכַּ ת ַהגְּ ָשׁ ִמים' ֶשׁ ְ
ֵוּב ֵארַ :ה ְתּ ָ
"מוֹדים ֲאנַ ְחנוּ
ִ
הוּב ָאה ַבּגְּ ָמ ָרא ִבּ ְב ָרכוֹת )נט ב(:
יוֹתר,
וּמכָּ אן נוּכַ ל ִל ְלמֹדֶ ,שׁ ָא ְמנָ ם ַה ֵשּׂכֶ ל הוּא ַהיְּ ִצ ָירה ַהכַּ ִבּ ָירה ְבּ ֵ
הוֹר ְד ָתּ ָלנוּ"ִ ,
ָלַ על כָּ ל ִט ָפּה וְ ִט ָפּה ֶשׁ ָ
חוֹב ֵתנוּ ִלזְ כֹּר כִּ י הוּא
מוֹדים ָע ָליו ָ
יְ ִצ ָירה ֶשׁנִּ ְב ְר ָאה ְבּ ָחכְ ָמה ֶע ְליוֹנָ ה ִבּ ְל ִתּי נִ ֶתּנֶ ת ְל ֵתאוּרַ ,א כַּ ֲא ֶשׁר ָאנוּ ִ
בּוֹח ִרים
ֻמ ְרכָּ ב ֵמ ֵאין ְספֹר ִ'טפּוֹת' ֶשׁל ִבּינָ ה ֶשׁ ַעל כָּ ל ַא ַחת ֵמ ֶהן ָע ֵלינוּ ְלהוֹדוֹת ִבּ ְפנֵ י ַע ְצ ָמהְּ .ל ִפיכָ ָ אנוּ ֲ
אוֹתהּ ַבּ ְבּ ָרכָ ה ְ
וּמזְ כִּ ִירים ַדּוְ ָקא ָ
יוֹתר ַ
שׁוּטה ְבּ ֵ
ִבּנְ ֻק ָדּה ַהנִּ ְר ֵאית כִּ ְפ ָ
)'להוֹדוֹת ְוּל ַשׁ ֵבּ ַח' עמ' קעז(.

ֶשׁ ֶמשׁ ֶשׁל ֵבּין ָה ַע ְר ַבּיִ ם ָצ ְב ָעה ְבּ ָאדֹם ֲא ִצ ִילי ֶאת גַּ גּוֹת ָה ִעיר ְצ ַפתְ ,מ ַב ֶשּׂ ֶרת ַל ֵה ֶל
עוֹמד ְל ַהגִּ ַיע ִל ְמחוֹז ֶח ְפצוֹ.
ַהיָּ גֵ ַע ֶשׁ ִטּ ֵפּס ְבּ ַמ ֲע ֵלה ָה ָהר כִּ י ִהנֵּ הִ ,הנֵּ ה הוּא ֵ
הוּדים ְמ ַע ִטּים
עוֹת ָ'מאנִ ית ְבּ ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשׁ .יְ ִ
ַהיָּ ִמים ָהיוּ יְ ֵמי ִשׁ ְלטוֹן ָה ִא ְמ ֶפּ ְריָ ה ָה ְ
גּוֹלה וְ ַל ֲעלוֹת ְל ֶא ֶרץ
אוֹתם יָ ִמים ַבּיִ ת וּנְ כָ ִסים ְבּ ַא ְרצוֹת ַה ָ
ִבּ ְל ַבד ֵה ֵעזּוּ ִלנְ טֹשׁ ְבּ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאלַ .ה ֶדּ ֶרָ היְ ָתה ָק ָשׁה ַעד ְמאֹד ,וְ ַה ַחיִּ ים ַתּ ַחת ַה ַמּ ֲע ֶרכֶ ת ַה ִשּׁ ְלטוֹנִ ית
תוֹשׁ ֵבי ַה ֶקּ ַבעַ ,על ַא ַחת
טּוּר ִקים א ִה ְב ִטיחוּ גַּ ן ֵע ֶדן ֶשׁל ַמ ָמּשׁ ְל ָ
קוּבה ֶשׁל ַה ְ
ָה ְר ָ
כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה ְל ִמ ְתיַ ְשּׁ ִבים ֲח ָד ִשׁים.
דוֹלה ְל ֵה ָא ֵחז ְבּ ֶא ֶרץ ָה ָאבוֹת ֶשׁ ִקּנְּ נָ ה ְבּ ֵלב
שׁוּקה ַהגְּ ָ
ַל ְמרוֹת כָּ ל זֹאתַ ,ה ִח ָבּה וְ ַה ְתּ ָ
הוּדי ,גָּ ְר ָמה ִל ְמ ֵתי ְמ ַעט ְל ִה ְת ַעלּוֹת ֵמ ַעל כָּ ל ַה ְקּ ָשׁיִ ים וְ ָל ֵצאת ַל ֶדּ ֶרַ ה ָקּ ָשׁה
כָּ ל יְ ִ
שׁוּרנָּ ה.
ֶשׁ ַא ֲח ִר ָיתהּ – ִמי יְ ֶ
גּוֹלהֲ ,א ֶשׁר ֶה ְח ִליט ָל ֵצאת
הוּדי ְמ ֻבגָּ ר ֶבּן ַא ַחת ֵמ ַא ְרצוֹת ַה ָ
כָּ זֶ ה ָהיָ ה ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ,יְ ִ
ֶאל ַה ֶדּ ֶרְ בּכָ ל ְמ ִחיר .כְּ ַמ ֲח ִצית ַה ָשּׁנָ ה ָא ְרכָ ה ַדּ ְרכּוֹ ְמ ֻר ַבּת ַה ַתּ ֲחנוֹתֶ ,שׁ ְבּ ַמ ֲה ָלכָ הּ
אוּלם ְבּ ַח ְס ֵדי
ָע ַבר ְתּ ָלאוֹת א ְפּשׁוּטוֹתַ .בּיָּ ם ַוּביַּ ָבּ ָשׁה ָא ְרבוּ לוֹ ַסכָּ נוֹת ַרבּוֹתָ ,
נּוֹר ִאים זָ כָ ה סוֹף סוֹף ְלנַ ֵשּׁק ֶאת
ָשׁ ַמיִ ם יָ כוֹל ָהיָ ה הוּא ְלכֻ ָלּןִ ,וּב ְפרוֹס ַהיָּ ִמים ַה ָ
ֲע ַפר ָה ָא ֶרץ ַהנִּ כְ ֶס ֶפת.
ירוּשׁ ַליִ םֶ .את ַה ֶדּ ֶרֵ א ֶל ָיה ָע ָשׂה ַעל גַּ ֵבּי ַבּ ֲהמוֹת ַמ ָשּׂא,
ַתּ ֲחנָ תוֹ ָה ִראשׁוֹנָ ה ָהיְ ָתה ִבּ ָ
נּוֹפים ֶשׁל ֶא ֶרץ זָ ַבת ָח ָלב ְוּד ַבשׁ ִמ ְבּ ִלי ִל ְשׂבּ ַֹעֵ .עינָ יו
כָּ ָ היָ ה ִס ֵפּק ְבּיָ דוֹ ְל ִה ְתבּוֹנֵ ן ַבּ ִ
ָבּ ְלעוּ ֶאת ַה ַמּ ְראוֹת ִבּ ְשׁ ִק ָיקה ,וְ ִת ְקווֹת ֶשׁל ֶע ְשׂרוֹת ָשׁנִ ים ִק ְבּלוּ ִפּ ְתאוֹם ַמ ְר ֶאה
יאוּתי.
ְמ ִצ ִ
שׁוֹאף ֶאל
ירוּשׁ ַליִ ם ִעיר ַהקּ ֶֹדשׁ ,תּוֶֹ שׁהוּא ֵ
ְל ַא ַחר ֶשׁ ָע ָשׂה ֶאת יְ מוֹת ַה ַחגִּ ים ִבּ ָ
רוּחנִ יִּ יםָ ,פּנָ ה
רוֹתיו ְבּ ִמ ְט ָענִ ים ָ
אוֹצ ָ
וּמ ַמ ֵלּא ֶאת ְ
ִק ְרבּוֹ ְמלוֹא ָח ְפנַ יִ ם ֲאוִ יר וַ ֲאוִ ָירה ְ
סּוֹפיֶ ,אל ִעיר ַה ְמּ ֻק ָבּ ִלים ֶשׁ ַבּגָּ ִליל ָה ֶע ְליוֹןֲ ,הלוֹא ִהיא ְצ ַפת.
ְל ַה ְמ ִשׁיְ ליַ ֲעדוֹ ַה ִ
סוֹפהּ זָ כוּ ֵעינָ יו ִל ְשׁזֹף ִמ ֶמּ ְר ָחק ֶאת
לוֹשׁה יָ ִמים ִה ַטּ ְל ֵטל ַבּ ֶדּ ֶרַ ה ְמּ ָפ ֶרכֶ תְ ,וּב ָ
כִּ ְשׁ ָ
גַּ גּוֹת ָה ִעיר ַהנִּ כְ ֶס ֶפתָ .א ְמנָ ם ָהיָ ה זֶ ה ְבּעוֹנַ ת ַה ְסּ ָתו ַאֶ מזֶ ג ָה ֲאוִ יר ְבּאוֹתוֹ ַהיּוֹם ָהיָ ה
יחה ַאְ בּק ִֹשׁי ְל ַצנֵּ ן ֶאת ַהחֹם
רוּח ַהגְּ ִל ִילית ֶשׁנָּ ְשׁ ָבה ַעל ֶה ָה ִרים ִה ְצ ִל ָ
ְשׁ ָר ִביָ .ה ַ
ֶשׁ ָשּׂ ַרר ַבּחוּצוֹתָ .הא ֶֹבךְ ִה ְק ָשׁה ְבּ ִמ ְקּ ָצת ַעל ָה ֵראוֹתַ ,אַ הנּוֹף ַה ְמּ ַשׁכֵּ ר ֶשׁנִּ ְשׁ ַקף
ֶאל מוּל ֵעינָ יו ִה ְר ִחיב ֶאת ִלבּוֹ.
סוֹף סוֹף נִ כְ נְ ָסה ָה ֲעגָ ָלה ֶאל תּוֹכְ כֵ י ָה ִעיר .ר' ִשׁ ְמעוֹן ִה ִבּיט נִ כְ חוֹ ֻמ ְפ ָתּעֵ ,עינָ יו
נָ עוּ ִמן ַה ִסּ ְמ ָטאוֹת ַה ָצּרוֹת ֶשׁ ָח ְרצוּ ְתּ ָל ִמים ְבּ ַא ְד ַמת ָה ָהר ֶאל ַה ָבּ ִתּים ַהיְּ ָשׁנִ ים
וּפ ְתאוֹם הוּא ִה ְב ִחין ְבּ ַמ ֲחזֶ ה מוּזָ רַ :על ַהגַּ גּוֹת ָע ְמדוּ
ֶשׁ ִה ְב ִהיקוּ ְבּאוֹר ַה ֶשּׁ ֶמשִׁ ,
וּפאוֹת וּכְ ֵלי ֲע ָ
טוּרי זָ ָקן ֵ
הוּדים ֲע ֵ
יְ ִ
יח
בוֹדה ִבּ ֵיד ֶיהםִ .בּגְ ֵד ֶיהם ָהיוּ ְמ ֻלכְ ָלכִ ים ְבּ ִט ַ
בוֹדת ִסיּוּד.
ְוּב ִסיד ,וְ ֵהם ָע ְסקוּ ִבּ ְמלוֹא ַה ֶמּ ֶרץ ַבּ ֲע ַ
הוּדי ֵמ ִאיר ָפּנִ יםִ ,ה ְת ַק ֵדּם
עוֹדוֹ ַמ ִבּיט ִבּ ְת ִמ ָיהה ,וְ ִהנֵּ ה ִמגַּ ג ַה ַבּיִ ת ֶשׁמּוּלוֹ יָ ַרד יְ ִ
וּמיָּ ד ָל ַחץ ֶאת יָ דוֹ ֵוּב ְרכוֹ ְבּ ִב ְרכַּ ת ְ'בּרוּכִ ים ַה ָבּ ִאים'.
ְל ֶע ְברוֹ ִבּ ְצ ָע ִדים ְמ ִה ִירים ִ
"שׁ ָמּא ִתּ ְרצוּ ְל ִהכָּ נֵ ס ְל ֵב ִיתי
אוֹר ַח ַה ֻמּ ְפ ָתּעֶ ,
"שׁלוֹם ֲע ֵליכֶ םַ ,א ִ'איד"ָ ,פּנָ ה הוּא ָל ֵ
ָ
וּל ִה ְתכַּ ֵבּד ְבּכוֹס ַח ִמּין?"
ְ
אוֹר ַח ַל ַהזְ ָמנָ ה ַהנְּ ִד ָיבה ,וּכְ ָבר ָצ ֲעדוּ ַה ְשּׁנַ יִ ם ְבּ ַצוְ ָתּא ְלכִ וּוּן
"בּ ִשׂ ְמ ָחה!" ,נַ ֲענָ ה ָה ֵ
ְ
שׂוֹח ַח ְמ ַעט ִעם
ֵבּית ַה ְמּ ָא ֵר ַחָ .שׁ ַפת ַה ְמּ ָא ֵר ַח ֵמ ַחם ַעל ָה ֵאשֵׁ ,וּבינְ ַתיִ ם ָפּנָ ה ְל ֵ
אוֹרחוֹ.
ְ
אוֹר ַח ְבּ ָאזְ נֵ י ַבּ ַעל ַה ַבּיִ ת ַעל ַמ ְר ֵאה ַאנְ ֵשׁי
בוֹדה ַהזֹּאת ָלכֶ ם?" ָתּ ָהה ָה ֵ
"מה ָה ֲע ָ
ָ
"היוֹת ֶשׁגַּ גּוֹת ָבּ ֵתּינוּ ֲח ָל ִקים,
ָה ִעיר ֶשׁ ָשּׁהוּ ַעל גַּ גּוֹת ַה ָבּ ִתּים ,וְ ַה ָלּה ִה ְס ִבּירֱ :
וּלנַ קּוֹת ַמ ְרזְ ִבים ,כְּ ֵדי ְל ִה ְתכּוֹנֵ ן
ָע ֵלינוּ ְל ַשׁ ְפּ ָצם ִמ ֵידי ָשׁנָ ה ְבּ ָשׁנָ הֶ ,ל ֱאטֹם ְס ָד ִקים ְ
ַלגְּ ָשׁ ִמים ֶשׁ ֲע ִת ִידים עוֹד ְמ ַעט ָלבוֹא".
דּוּע ַדּוְ ָקא
"מ ַ
אוֹר ַחַ ,
"אוּלם ָמה ָלכֶ ם כִּ י נִ זְ ַע ְק ֶתּם ַדּוְ ָקא ַע ָתּה?"ִ ,ה ְמ ִשׁי וְ ָת ָהה ָה ֵ
ָ
ְבּיוֹם ֵק ִיצי ֶשׁכָּ זֶ ה ְבּ ַח ְר ֶתּם ַל ֲעסֹק ִבּ ְמ ָלאכָ ה ָק ָשׁה ֶשׁכָּ זוֹ ,וְ כִ י ֲח ֵס ִרים יִ ְהיוּ יָ ִמים
וּל ַהזִּ ַיע?"
ֲא ֵח ִרים ֶשׁ ָבּ ֶהם תּוּכְ לוּ ַל ֲעשׂוֹת זֹאת ִמ ְבּ ִלי ְל ִה ְת ַא ֵמּץ ְ
אוֹר ַח ִל ְהיוֹת ֻמ ְפ ָתּע" ,וְ כִ י ֵאינְ ֵ מ ִבין?
"יִ ְס ַלח ִלי כְּ בוֹדוֹ"ַ ,ה ַפּ ַעם ָהיָ ה תּוֹרוֹ ֶשׁל ָה ֵ
וַ ֲהלוֹא ָמ ָחר ַמ ְת ִח ִילים ָאנוּ ִל ְשׁאֹל ַעל ַהגְּ ָשׁ ִמים ,כְּ ִמנְ ַהג ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלְ .בּ ִב ְרכַּ ת
טוֹר ִחים
וּמשּׁוּם כָּ ְ 
נוֹתר ָלנוּ ַרק יוֹם ֶא ָחד ִ
וּמ ָטר ִל ְב ָרכָ ה'ַ .
ַה ָשּׁנִ ים נְ ַב ֵקּשׁ' :וְ ֵתן ַטל ָ
ימה".
ָאנוּ ְל ַת ֵקּן ֶאת ַהגַּ גּוֹת כְּ ֵדי ֶשׁ ַהגֶּ ֶשׁם א יַ ְחדֹּר ַבּ ֲע ָדם ֶאל ַה ַבּיִ ת ְפּנִ ָ
וּמ ָא ְרחוֹ
הוֹסיף וְ ִה ְק ָשׁה ר' ִשׁ ְמעוֹןְ ,
יח ָלכֶ ם ֶשׁכְּ ָבר ָמ ָחר יֵ ֵרד גֶּ ֶשׁם?"ִ ,
"וְ כִ י ִמי ַמ ְב ִט ַ
אוּלם ִאלּוּ א ָהיִ ינוּ
יח ָלנוּ ֶשׁ ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוּ ִתּ ְת ַק ֵבּל ִמיָּ דַ ,
"אכֵ ןִ ,אישׁ ֵאינוֹ ַמ ְב ִט ַ
ִה ְס ִבּירָ :
צוּרה ָהיְ ָתה ִל ְת ִפ ָלּ ֵתנוּ ַעל ַהגֶּ ֶשׁם? ֲהלוֹא ְבּ ִפינוּ
ְמ ַת ְקּנִ ים ַהיּוֹם ֶאת ַה ָבּ ִתּים – ֵאיזוֹ ָ
אוּלם ְבּ ִל ֵבּנוּ ָהיִ ינוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים כִּ י יִ ְת ַעכֵּ ב ַהגֶּ ֶשׁם ִמ ָלּבוֹא
אוֹמ ִרים ֶאת ַה ַבּ ָקּ ָשׁהַ ,
ָהיִ ינוּ ְ
גּוֹתינוּ ,כָּ ֶ שׁ ֵמּי ַהגְּ ָשׁ ִמים א יַ ְח ְדּרוּ ַדּ ְרכֵ ֶיהם.
ַעד ֲא ֶשׁר נְ ַסיֵּ ם ְל ַת ֵקּן ֶאת גַּ ֵ
ר-ח ְשׁוָ ן ,כְּ ֵדי ֶשׁ ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוּ
ְל ִפיכָ  כֻּ ָלּנוּ ַמ ְק ִפּ ִידים ְל ַסיֵּ ם ֶאת ִתּקּוּן ַהגַּ ג ַעד ְלז' ְבּ ַמ ֶ
וּלא כָּ ל ְפּנִ יּוֹת".
ִתּ ְהיֶ ה ְשׁ ֵל ָמה ְ

