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 וזאת הברכה

ֶרתו ְמֲח"ָהאֹות ָוא .1 ה ַהקֹוֶדֶמת. ּבֶ ה זֹו ַלָפָרׁשָ ין ָפָרׁשָ ר ּבֵ ָּמה ַהֶקׁשֶ ּ? ּ ּ

ֵרׁש  ַעל ַהטוִריםּפֵ ּּבַ ֶרת ּבְ: ּ ה ַהזֹאת ְמֻחּבֶ ָרׁשָ ה ַהקֹוֶדֶמת ַהְמַסֶיֶמת ּבְ"ָוא- ַּהּפָ ָרׁשָ ּו ַלּפָ ּ ר ֲאִני '- ּ ֲאׁשֶ

ָרֵאלנֹוֵתן ִלְבֵני ִי ה ְלָפסּוק ֶזה "ָוא-ַה. 'ׂשְ ל מֹׁשֶ ָרָכה ׁשֶ ר ֶאת ַהּבְ ָאה ְלַחּבֵ ר –ו ּבָ ּ ּוִמֶזה ֶאְפׁשָ

ה ה' ִלְלמֹד ׁשֶ ת מֹׁשֶ ים ְלִבְרכַּ ַעל ַהּטּוִרים. ַמְסכִּ ה, ְלִפי ּבַ ל ֹמׁשֶ ָרָכה ׁשֶ ְוֹזאת ? 'ַמה ִהיא ַהּבְ

ָרָכה ִגיַמְטִרָיא ' ַהּבְ ָרֵאל–' ּזֹו ִהיא ַהתֹוָרה'ּּבְ ֵני ִיׂשְ ֵרך ֶאת ּבְ ה ּבֵ ְזכּות ַהתֹוָרה ֹמׁשֶ י ּבִ ְ כִּ ּ.  

ַתב ָה ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשכָּ תֹוֶסֶפת ָוא' ְוזֹאת'ְָצִריך ָלַדַעת אֹוְמרֹו : "ּ ְתִחַלת ִעְנָין"ּבְ עֹוד . ּו ּבִ

תּוב ל ַהכָּ ִרים ֵהם ִּאם ְלהֹוִדיַע ַהְמ, ְָצִריך ָלַדַעת ְלֵאיֶזה ִעְנָין ֶנֱאַמר כָּ ֵרך ַהלֹא ִנכָּ ָּבֵרך ְוַהִמְתּבָ ְ ְּ
סּוק ֶזה לֹא ּפָ ָבִרים ּבְ סּוק , ַהּדְ תּוב ... ' ְוגֹו' ַּויֹאֶמר'ִאם ָהָיה ַמְתִחיל ִמּפָ ן ַהכָּ ּוֵ ְתכַּ ּנִ ְוִנְרָאה ׁשֶ

יו ְדלּו ַמֲעׂשָ ַח ִאיׁש ָהֱאלִֹקים ַמה ּגָ ּבֵ ה ַהקֹוֶדֶמת ָלֶזה ָס. ְלׁשַ ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ְוֹזאת 'ְמּוך ְלַמֲאַמר ִּהּנֵ

ָרָכה אֹוְמרֹו' ַהּבְ ה ָלמּות ּבְ ֵזָרה ַעל מֹׁשֶ תּוב ֻהְחַלט ַהּגְ ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ': ִּמְלָפֶניָה ָאַמר ַהכָּ

ר' ּוֵמת ְוגֹו' ַּהֶזה ְוגֹו ה ָהִאיׁש. 'ְוגֹו' ַעל ֲאׁשֶ י ֶזה מֹׁשֶ ן יֹאַמר ָהאֹוֵמר כִּ ִלּבֹו ִטיָנה ָהָיה ּבְ, ְוִאם כֵּ
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ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ה ִעם ּבְ ר ָהָיה ָלה ִסּבָ סּוס . ַּעל ִמיָתתֹו ֲאׁשֶ ָרץ ַאֲחֵריֶהם כְּ ְרמּו לֹו ִמיָתה –ַאַחר ׁשֶ  ּגָ
ְלָתה ַנְפׁשֹו ָלה ר ִנְכְסָפה ְוַגם כָּ חּוץ ָלָאֶרץ ּוְמָנעּוהּו ֵמֲעבֹור ָלָאֶרץ ֲאׁשֶ ְוֶטַבע ֱאנֹוׁש ַיְרִחיק . ּּבְ

יק ְלַסְבָלן ַאַחר ַהְיֹכֶלת, ַהּסֹוֵבב ָרע ָידּוַע הּוא ַהַצּדִ ם ׁשֶ ְּוַהּגַ ֹנא אֹוָתם, ּּ לֹא ִלׂשְ , ֶּזה יֹוִעיל ׁשֶ

ִנים ל ּפָ ַבר ה. ֲּאָבל ִקְרַבת ַהֵלב ִהיא ִנְמַנַעת ַעל כָּ א ּדְ יק ְוָאַמר ' ָלֶזה ּבָ תֹוָרתֹו ְוֵהִעיד ַעל ַהַצּדִ ּּבְ
ָנא אֹוָתם לֹא ׂשָ י ִמְלַבד ׁשֶ ּכִּ ָרָכה ְוגֹוּ ֵרך ... '  ְולֹא ִהְרִחיָקם ִמִלּבֹו עֹוד לֹו זֹאת ַהּבְ י ֵכן ּבֵ ְַאף ַעל ּפִ

ָרָכה. אֹוָתם תּוב ַעל ַהּבְ ַתב ָוא, ְוֵהִעיד ַהכָּ כָּ ָמה ׁשֶ ָכל ִלּבֹו ּבְ ֵלָמה ּבְ ו "ֱּהיֹוָתה ְמֻעָלה ּוׁשְ
ְדָלה ְתִחַלת ֵתָבה ְלָהִעיר ַעל ָמה ַרב ּגָ ּּבִ ּ ּ." 

ִמָלה ַמּד .2 ה ּבַ ּוַע ַמְתִחיָלה ַהָפָרׁשָ ּ ּ  '?ְוזֹאת'ּ

ַתב ָה ֶרך ָה: "ן"ַרְמּבַכָּ ָרָכה, ֱאֶמתְְוֵכן ַעל ּדֶ י , ְוזֹאת ִהיא ַהּבְ , תהלים קיח(' ָהְיָתה זֹאת' ֵמֵאת ה'כִּ

ַיֲעקֹב ֶנֱאַמר , )כג ר ָלֶהם ֲאִביֶהם ')כח, בראשית מט(ְוֵכן ּבְ ּבֶ ר ּדִ ָאַמר , ָרָכהזֹאת ַהּבְ. 'ְוזֹאת ֲאׁשֶ הּוא ׁשֶ

ִוד  י ִפֻקֶדיך ָנָצְרִתי זֹאת ָהְיָתה ')נו, תהלים קיט(ּדָ ִּלי כִּ ָ ּ ה ה', ּ ם ִצּוָ י ׁשָ ִוד כִּ ֶאת ' ִּיְרמֹז ְלִציֹון ִעיר ּדָ

ָרָכה ַחִיים ַעד ָהעֹוָלם יל ָיִבין, ַּהּבְ כִּ ה ". ְּוַהַמׂשְ ִמְדָרׁש ַרּבָ תּוב ּבַ ָאָדם , ָלָכהֲה: ")א, דברים רבה יא(ּכָּ

ָעַבר ִלְפֵני ַהֵתָבה ְוָטָעה ָרֵאל ׁשֶ ִּמִיׂשְ יַצד הּוא ָצִריך ַלֲעׂשֹות. ּ נּו ֲחָכִמים? ְכֵּ ך ׁשָ ָהעֹוֵבר ִלְפֵני : ְכָּ

ַּיֲעבֹר ַאֵחר ַתְחָתיו, ַּהֵתָבה ְוָטָעה ר ֲחִניָנא' ִליְמדּונּו ַרּבֹוֵתינּו ָאַמר ר. ּ ג: יֹוִסי ּבַ ָרכֹות ' ָטָעה ּבְ ּבְ
ְתִחַלת ָמֵגן ג: ַרב הּוָנא ָאַמר; ָּהִראׁשֹונֹות חֹוֵזר ּבִ ָרכֹות ֶאְמָצִעיֹות חֹוֵזר ְלָהֵקל ' ִאם ָטָעה ּבְ ּּבְ

לֹׁש ַאֲחרֹונֹות חֹוֵזר ִלְתִחַלת מֹוִדים: ַרב ָאַמר; ַּהָקדֹוׁש ָ ּשׁ ָבר ַאֵחר. ִּאם ָטָעה ּבַ ָהעֹוֵבר ִלְפֵני : ּדָ

ֵּחר ַתְחָתיוַיֲעבֹר ַא, ַּהֵתָבה ְוָטָעה ִין הּוא ַמְתִחיל. ּ ָעה? ּוִמּנַ ּטָ ָרָכה ׁשֶ ִּמְתִחַלת ַהּבְ ּוֵמֵהיָכן . ּ

ַסק ֲחֵברֹו? ָּלָמה. ֵמָאבֹות ָהעֹוָלם? ָלְמדּו ּפָ לֹא ָהָיה ֶאָחד ַמְתִחיל ֶאָלא ִמָמקֹום ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ.  

יַצד ֵרך ֶאת ִיְצָחק? כֵּ ִין. ְַאְבָרָהם ּבֵ ְכִתיב ? ִמּנַ ר לֹו  ')ה, כהבראשית (ּדִ ל ֲאׁשֶ ַּוִיֵתן ַאְבָרָהם ֶאת כָּ ּ

כֹוָרה ָנַתן לֹו: ְיהּוָדה אֹוֵמר' ר: ֶנֶחְמָיה' ְיהּוָדה ְור' ר? ּוָמה ָנַתן לֹו. 'ְלִיְצָחק ֱאַמר , ּבְ ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ כְּ

כָֹרתֹו ְלַיֲעקֹב ')לג, בראשית כה( ָרָכה ָנ: ֶנֶחְמָיה ָאַמר' ר. 'ַּוִיְמּכֹר ֶאת ּבְ ֱאַמר , ַתן לֹוּבְ ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ כְּ

ְָוִיֶתן ְלך ָהֱאלִֹקים ')כח, בראשית כז( א : ָאַמר, ְָעַמד ִיְצָחק ְלָבֵרך ֶאת ַיֲעקֹב. 'ּ ַסק ַאּבָ ּפָ ִּמָמקֹום ׁשֶ
ם ֲאִני ַמְתִחיל ָ א ִהְפִסיק ּבְ. ִמּשׁ ִין. 'ְּוִיֶתן'ַאף ֲאִני ַמְתִחיל ּבְ' ְּוִיֶתן'ַאּבָ ֱאַמר? ִמּנַ ּנֶ ְָוִיֶתן ְלך  ':ׁשֶ ּ

ְקִריָיה? ּוְבָמה ָחַתם ִיְצָחק. 'ָהֱאלִֹקים ֱאַמר , ּבִ ּנֶ ְַוִיְקָרא ִיְצָחק ֶאל ַיֲעֹקב ַוְיָבֶרך  ')א, בראשית כח(ׁשֶ ּ

ָבִטים. 'אֹתֹו ְ ְקִריָיה: ָאַמר, ְָעַמד ַיֲעקֹב ְלָבֵרך ֶאת ַהּשׁ ֱאַמר , ֵּאיִני ּפֹוֵתַח ֶאָלא ּבִ ּנֶ  )א, בראשית מט(ׁשֶ

ָניוַו' ֱאַמר ' זֹאת'ּבְ? ּוְבָמה ָחַתם. 'ִּיְקָרא ַיֲעֹקב ֶאל ּבָ ּנֶ ר ָלֶהם  ')כח, בראשית מט(ׁשֶ ּבֶ ר ּדִ ְוזֹאת ֲאׁשֶ
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ָרֵאל. 'ֲאִביֶהם ה ְלָבֵרך ֶאת ִיׂשְ ִין. 'זֹאת'ֵּאיִני ּפֹוֵתַח ֶאָלא ּבְ: ָאַמר, ְָעַמד מֹׁשֶ ָקִרינּו ? ִמּנַ ִּמָמה ׁשֶ ּ
ִעְנַין    ". 'ָרָכהְוזֹאת ַהּבְ'ּבְ

ַתב ַה ִמְדָרׁש ָאְמרּו: "ְּכִלי ָיָקרכָּ ַסק ַיֲעקֹב: ּּבַ ּפָ ְרכֹוָתיו ִמָמקֹום ׁשֶ ה ִהְתִחיל ּבִ ֱאַמר, ּמֹׁשֶ ּנֶ ְוֹזאת ': ׁשֶ

ר ָלֶהם ֲאִביֶהם ּבֶ ר ּדִ ה ִהְתִחיל ּבְ, )כח, בראשית מט(' ֲאׁשֶ ְוִנְרָאה ְלָפֵרׁש . )א, דברים רבה יא(' ְוזֹאת'-ּומֹׁשֶ

ִמַלת ... ְדָרׁש ֶזה ִמ ּׁשֶ ְלׁשֹון ְנֵקָבה,  ְלׁשֹון ְנֵקָבה–' ְוזֹאת'ּ ירֹות עֹוָלם ַהֶזה ֶנֶאְמרּו ּבִ ל ׁשִ י כָּ י , ּכִּ כִּ

ֻכָלם ֵיׁש ַצַער ְלׁשֹון ָזָכר. ּּבְ ְזָכִרים לֹא יֹוְלִדים, ּוְלָעִתיד ּבִ ֵקׁש ְלַגלֹות ַהֵקץ. כִּ ְּוַיֲעקֹב ּבִ ַהְינּו , ּּ ּדְ
ְּוִנְסַתם ִמֶמּנּו, ֶהָעִתיד ִיעּוד עֹוָלם ַהֶזה ֵמֹראׁש ְוַעד סֹוף, ּ ְרכֹוָתיו ּבְ ל ּבִ ן ָהיּו כָּ ן ; ַּעל כֵּ ַעל כֵּ

ִמַלת  ָרכֹות ּבְ ל ִיעּוד ָהעֹוָלם ַהֶזה ֵיׁש ּבֹו ַצַער', ְוזֹאת'ָּחַתם ַהּבְ י כָּ ה. ּכִּ ָהָיה , ֲאָבל מֹׁשֶ ִאיׁש 'ׁשֶ

ְרָתה ָעָלי' ָהֱאלִֹקים ִכיָנהְוׁשָ ְ ן ִהְתִחיל ּבְ, ו ַהּשׁ ְרָכתֹו ּבְ', ְוזֹאת'-ַעל כֵּ ', ְוֹזאת'- ֲאָבל לֹא ָחַתם ּבִ

ִיעּוֵדי עֹוָלם ַהֶזה ן ּבְ ם כֵּ ָבָריו ָהיּו ּגַ י ְתִחַלת ּדְ ּכִּ ּ ֵלמּות , ּ ְ יג ַעל ָיָדם ַהּשׁ י ֵהָמה ֶהְכֵרִחִיים ְלַהּשִׂ ּּכִ
ְלָעָד ג ּבִ ר לֹא ֻתּשַׂ א. םָּהַאֲחרֹון ֲאׁשֶ ִיעּוד ָהעֹוָלם ַהּבָ ָבָריו ּבְ ָאְמרֹו, ֲאָבל סֹוף ּדְ ֶריך ': ּבְ ַָאׁשְ

ָרֵאל ְסַתם ַהֵקץ ִמֶמּנּו... ' ִיׂשְ ּנִ ּהּוא ָהָיה ֵהֶפך ַיֲעקֹב ׁשֶ ּ ּ ה ִנְגָלה, ְ ן ִהְתִחיל ִמָמקֹום . ּוְלמֹׁשֶ ַּעל כֵּ
ַסק ַיֲעֹקב ּפָ י ִאם, ׁשֶ ְרכֹוָתיו לֹא ָהיּו כִּ י סֹוף ּבִ ה , ּ ִיעּוֵדי ָהעֹוָלם ַהֶזהכִּ ּ ְתִחַלת –ֲאָבל ֹמׁשֶ ּ

ְרכֹוָתיו ָהיּו ִיעּוֵדי עֹוָלם ַהֶזה ָאמּור, ּּבִ א כָּ ִיעּוֵדי עֹוָלם ַהּבָ   ".ֲאָבל סֹוָפם ָהָיה ּבְ

ַמ .3 ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ר ִעם ּבְ ּבֵ ה ּדִ ָנִביא, ְנִהיגמֹׁשֶ ַאב, ּכְ  ?אֹו ּכְ

ַתב  יו ֵאיָמַתי, יָתתֹוְָסמּוך ְלִמ: "י"ַרׁשִכָּ ִאם לֹא ַעְכׁשָ   ".ׁשֶ

ְפֵתי ֲחָכִמיםַה יר ֶאת ַרׁשִׂשִ ְכִתיב : "י" ַמְסּבִ ִאם לֹא ְתָפֵרׁש ְדַהאי ּדִ רּוׁש ׁשֶ ה ' ִלְפֵני מֹותֹו'ּּפֵ ַהּוָ ּדְ

ָנַקט ַרׁשִ. לֹא ֲהָוה ְיִדיָען ֵאיָמַתי, ְָסמּוך ְלִמיָתתֹו י"ְּוֶזהּו ַנִמי ּדְ יָון , ו ֵאיָמַתיי ִאם לֹא ַעְכׁשָ כֵּ
הּוא ִלְפֵני מֹותֹו ְוָסמּוך ְלִמיָתתֹו ְכִתיב . ְׁשֶ יָטא ְדלֹא ', ִלְפֵני מֹותֹו'ִּאי ַנִמי הֹוָכָחתֹו ִמּדִ ְפׁשִ ּדִ

ְרָכם ְלַאַחר מֹותֹו ִתיב , ּבֵ ֲהָוה ֲאִמיָנא ְזַמן ַרב ָהָיה ִלְפֵני מֹותֹו ' ִלְפֵני מֹותֹו'ֶּאָלא ִאי לֹא ֲהָוה כְּ

ֵרך אֹוָתםכְּ ּבֵ ִתיב , ְׁשֶ ָסמּוך ְלִמיָתתֹו ָהָיה' ִלְפֵני מֹותֹו'ָלֵכן כְּ ְְלַלְמֵדנּו ּדְ ּ."  

יֹום מֹותֹו ָהָיה ֶזה ּבְ ך ׁשֶ לֹום ? ְּוָמה ָאנּו ְלֵמִדים ִמכָּ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ יֹומֹו ָהַאֲחרֹון ָרָצה ֹמׁשֶ ּבְ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ָעָבר. ְְלָבֵרך ֶאת ּבְ ָרֵאלכָּ, ּבְ ֵני ִיׂשְ ה ִעם ּבְ ר מֹׁשֶ ּבֵ ּדִ ַעם ׁשֶ ַמְנִהיג ָהָעם , ל ּפַ ר כְּ ּבֵ הּוא ּדִ
ְנִביא ה ָניו. 'אֹו ּכִ ֵרד ִמּבָ ָצִריך ְלִהּפָ ָאב ׁשֶ ָרֵאל כְּ ֵני ִיׂשְ ר ִעם ּבְ אן הּוא ְמַדּבֵ ְכָּ ְמנּות ֹזאת. ּ , ּּוְבִהְזּדַ

ָניו ה ָרָצה ְלַנֵחם ֶאת ּבָ   .מֹׁשֶ
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ִמל ֵדי ׁשֶ ּכְּ מֹר ֶאת תֹוְכחֹוָתיו ַעד ָלֶרַגע , ֹוָתיו ָהַאֲחרֹונֹות לֹא ִיְהיּו ָקׁשֹותּ ֻּמְמָלץ ָלָאב ִלׁשְ
ָמה ִסּבֹות  ַעם ) א(ָּהַאֲחרֹון ִמכַּ ָבָריו עֹוד ּפַ לֹא ִיְצָטֵרך ַלֲחזֹר ַעל ּדְ ֵדי ׁשֶ ְכְּ ֵדי לֹא ְלַבֵיׁש ֶאת ) ב(ּ ּּכְ

הּוא מֹוִכ ׁשֶ ָניו ִלְפֵני ֶאָחיו כְּ יו ) ג(יַח אֹוָתם ּבָ ַלּפָ בֹות ָרעֹות כְּ ָניו לֹא ַיֲחִזיקּו ַמְחׁשָ ּבָ ֵדי ׁשֶ ) ד(כְּ

ַיַעְזבּו ֶאת ֲאִביֶהם ך ׁשֶ ֵדי כָּ ַגע ַעד כְּ ָניו ְלִהּפָ ֵדי ִלְמנַֹע ִמּבָ ּכְּ ך ָנַהג ַיֲעֹקב ָאִבינּו ִלְפֵני מֹותֹו. ְ , ְכָּ

לֹום ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ   .ְְוָכך ָנַהג מֹׁשֶ

ָרֵאל .4 ֵרך ֶאת ַעם ִיׂשְ נו ּבֵ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ ך ׁשֶ ְֶמה ָאנו ְלֵמִדים ִמּכָ ְּ ּּ? 

תּוב ּבְ ַר' : ")ב"דברים פסקה שמ( ִסְפִריכָּ ר ּבֵ הֲאׁשֶ ים . 'ְך ֹמׁשֶ ָבִרים ָקׁשִ ָרֵאל ּדְ ה ְלִיׂשְ ָאַמר מֹׁשֶ ְלִפי ׁשֶ

ְּתִחָלה ף': ּ כֶּ', 'ְמֵזי ָרָעב ּוְלֻחֵמי ֶרׁשֶ ּוְבֹחֵרב ' ַמְמִרים ֱהִייֶתם ְוגֹו'. )כה-כד, דברים לב(' ל ֶחֶרבִּמחּוץ ְתׁשַ

ְבֵרי ִנחּוִמים, )ח-ז, דברים ט('  'ִּהְקַצְפֶתם ֶאת ה ַר ':ָחַזר ְוָאַמר ָלֶהם ּדִ ר ּבֵ ָרָכה ֲאׁשֶ הְוזֹאת ַהּבְ ', ְך ֹמׁשֶ
ָרֵאל ָהיּו אֹוְמִרים ְלִיׂשְ ִביִאים ׁשֶ ל ַהּנְ ים ְתִחָלה ְוחֹוְזִרים ְואֹוְמִרים ּּוִמֶמּנּו ָלְמדּו כָּ ָבִרים ָקׁשִ ּ ּדְ ּ

ְבֵרי ִנחּוִמים   ".ָלֶהם ּדִ

ים ְמָפְרׁשִ רּוׁש נֹוָסף ַהמּוָבא ּבַ ת ַהֲאִזינּו: ּּפֵ ָרׁשַ סֹוף ּפָ ָרֵאל , ּבְ נּו ִלְבֵני ִיׂשְ ה ַרּבֵ יר מֹׁשֶ ַמְזכִּ

ָרֵאל ְוַאף לֹא ִנ ְגָלָלם ֵאינֹו ִנְכַנס ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּבִ הׁשֶ ר ּבָ ָרֵאל ': ְּקּבַ ֵני ִיׂשְ תֹוך ּבְ י ּבְ ר ְמַעְלֶתם ּבִ ְַעל ֲאׁשֶ ּ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ תֹוך ּבְ ֶתם אֹוִתי ּבְ ׁשְ ר לֹא ִקּדַ ר ִצן ַעל ֲאׁשֶ ֵמי ְמִריַבת ָקֵדׁש ִמְדּבַ ְּבְ ֶגד ִתְרֶאה '; 'ּ י ִמּנֶ ּכִּ

ר ֲאִני נֵֹת ָמה לֹא ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָרֵאלֶּאת ָהָאֶרץ ְוׁשָ ְּלִפיָכך ִנָתן . )נב-נא, דברים לב(' ן ִלְבֵני ִיׂשְ ְ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ לֹום ּכֹוֵעס ַעל ּבְ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ יׁש –ָּהָיה ְלָהִבין ׁשֶ תּוב ְלַהְדּגִ א ַהכָּ  ּבָ

נּו ֶאת ָהָעם ה ַרּבֵ ֵרך מֹׁשֶ ַלְמרֹות זֹאת ּבֵ ְׁשֶ תּוב ְלהֹורֹות ָלנּו ּו: "ֵמַעם לֹוֵעזְוֶזה ְלׁשֹון ַה. ּ ָבא ַהכָּ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ִביל ָצְרֵכי ּבְ ׁשְ יַח ָצְרֵכי ַעְצמֹו ּבִ נּו רֹוֶעה ֶנֱאָמן ְוָהָיה ַמּנִ ה ַרּבֵ ָהָיה מֹׁשֶ ְוֶזה ָהָיה . ׁשֶ
ֵני ָאָדם ַהְמִביִאים ִליֵדי ִקְנָאה ְוַת ֶמץ ִמִמּדֹות ּבְ לֹא ָהָיה ּבֹו ׁשֶ תֹו ׁשֶ ָ ִּמַצד ְקֻדּשׁ ּ ּ ּ ָמִצינּו ... ֲחרּות ּ

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ְנסּו ָלָאֶרץ כְּ לֹא ִיכָּ ֵזָרה ׁשֶ ְגְזָרה ָעָליו ְוַעל ַאֲהרֹן ַהּגְ ּנִ ִמָיד ְלַאַחר ׁשֶ נּו ׁשֶ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ ּּבְ ּ ּ
ת ֻחַקת ָפָרׁשַ ָּלֵכן לֹא ָתִביאּו ֶאת ַהָקָהל ַהֶזה, 'ּּבְ ה ַמְלָאִכי'ֶּנֱאַמר ִמָיד ', ּ ַלח מֹׁשֶ ', ְוגֹו' םַּוִיׁשְ

ְגַלל  ֹזאת ּבִ ה כָּ ֵזָרה ָקׁשָ ְגְזָרה ָעָליו ּגְ ּנִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ דֹוָלה ָהְיָתה ַמֲעָלתֹו ׁשֶ ָמה ּגְ ְּלַלְמֵדנּו ַעד כַּ ּ
ָרֵאל ַבְתִחָלה, ְּתלּונֹות ִיׂשְ ָרֵאל כְּ ָצְרֵכי ִיׂשְ ל ּבְ ַתּדֵ ּלֹא ִנְמַנע ִמְלִהׁשְ ּּ ּ."  

אן ִנְקָרא מֹׁשֶ .5 נו ַּמּדוַע ּכָ ָרָכה הוא ְמֻכֶנה ' ִאיׁש ָהֱאלִֹקים'ּה ַרּבֵ ְּוִאלו ַאֲחֵרי ַהּבְ ּ ּ ּ

 '? 'ֶעֶבד ה'

ָבר" ּבְב"ְנִציַה נּו ִנְקָרא " ַהֲעֵמק ּדָ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ ַתב ׁשֶ ל . ַרק ִלְקַראת מֹותֹו' ִאיׁש ָהֱאלִֹקים'ּכָּ ָמׁשָ ּבְ
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ֶרת ֶרַגע ִלְפֵני ׁשֶ ּבֶ ר ַהִמְתּגַ ְלֶהֶבת ַהּנֵ ַ ָבהִּמּשׁ תֹוָרה. ִהיא כָּ ָכל ָמקֹום ַאֵחר ּבַ ַּאך ּבְ הּוא ִנְקָרא , ְ
ה. ' 'ֶעֶבד ה' ָרה ִמְרָים ִעם ַאֲהרֹן ַעל מֹׁשֶ ּבְ ר ּדִ ֲאׁשֶ ָתם, ַאף כַּ וֹות אֹותֹו ְלַדְרּגָ אֹו ָאז , ְוִנּסּו ְלַהׁשְ

תּוב ּוְקָראֹו  א ַהכָּ ָתן ְל'  'ֶעֶבד ה'ּבָ ּנִ בֹוָהה ׁשֶ יגָּהָרָמה ֲהִכי ּגְ   .ַהּשִׂ

  '?ִאיׁש ָהֱאלִֹקים'ּוַמהּו 

תּוב ּבָ ְרָכתֹו ְמֻקֶיֶמת: "ן"ַרְמּבַכָּ י ּבִ יד כִּ ִרים ְרצֹונֹו, ְּלַהּגִ י ִאיׁש ָהֱאלִֹקים ָהָיה ּוְתִפַלת ְיׁשָ   ".ּכִּ

ַתב ָה ן ֶעְזָראכָּ ֵרך אֹוָתם: "ִאּבְ ְנבּוָאה ּבֵ י ּבִ   ".ְְלהֹוִדיַע כִּ

ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוָבּו ֵרׁשׁשּ ֶרך אֹוְמָרם ַז: " ּפֵ תּוב ַעל ּדֶ ֵאר ַהכָּ ִאם : ְוֶזה ְלׁשֹוָנם.) ערכין יז(ל "ְִיְתּבָ

ָפָניו ין ִעם ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ֵאיָנם ְיכֹוִלים ַלֲעמֹד ּבְ ּדִ ב ּבַ רּוך הּוא ֵליׁשֵ ְָיבֹא ַהָקדֹוׁש ּבָ ָהא . ּ

מֹוִעיִלים ַהַצּדִ ֶ י ַמה ּשׁ ָּלַמְדָת כִּ ּ עֹוָלם ַהֶזה ֵאינֹו ֶאָלא ּ יֶהם ּוְבִהְתַעְצמּוָתם ּבָ ַמֲעׂשֵ ּיִקים ּבְ ּ

ין לֹא  ּדִ יק ֶזה ִנְתַעֵצם ּוָפַעל ַהּטֹוב ... ִלְזּכֹות ִמּכַֹח ָהַרֲחִמים ֲאָבל ּבַ י ַצּדִ תּוב כִּ ְּוָכאן הֹוִדיַע ַהכָּ
ֱאלִֹקים ין ָהָרמּוז ּבֶ ִחיַנת ַהּדִ ֵעֶרך ּבְ ְֲאִפלּו ּבְ ַלֲעֹמד ' ְוִאם ָיֹבא ה' ִאיׁש ָהֱאלִֹקים'ּוא אֹוְמרֹו ְוה, ּ

ר י ִהְפִליא ַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב ְוַהָיׁשָ ין יּוַכל כִּ ּדִ ִּעמֹו ּבַ ּ."  

ַתב  ַעל ַהטוִריםכָּ ּּבַ ה ִאיׁש ָהֱאלִֹקים' : "ּ י ֵתבֹות . 'מֹׁשֶ םּ ְוסֹוֵפי ֵתבֹות ֵמָאהָּראׁשֵ ּ ְוסֹוֵפי ֵתבֹות ַּהׁשֵ
ה ָעִמים' ה'ּו ְוֶזה. מֹׁשֶ ֶכם ֶאֶלף ּפְ ָאַמר, )יא, דברים א(' ֱאלֵֹקי ֲאבֹוֵתֶכם יֵֹסף ֲעֵליֶכם כָּ ְּתנּו לֹו , ׁשֶ

ָכל יֹום  ָרכֹות ּבְ ָרה ְזהּוִבים , :)מנחות מג(ֵמָאה ּבְ ָרָכה ּוְבָרָכה ֲעׂשָ   ".ֲהֵרי ֶאֶלף, .)חולין פז(ּוְבָכל ּבְ

ה' .6 ַרך מֹׁשֶ ר ּבֵ ְר' ְֲאׁשֶ ְרָכםה ִלְפֵני מֹותֹו ָוָכם מֹׁשֶַּמּדוַע ּבֵ ָבר ּבֵ  )יא, דברים א(? ַּהלֹא ּכְ
ְרָכם ִלְפֵני מֹותֹו: ְועֹוד  ?ַּהלֹא ַאֲהרֹן לֹא ּבֵ

ָרֵאל ִלְפֵני מֹותֹו ֵני ִיׂשְ ֵרך ֶאת ּבְ ל יֹום , ְַאֲהרֹן לֹא ּבֵ ָרֵאל כָּ ֵני ִיׂשְ ן הּוא ָהָיה ְמָבֵרך ֶאת ּבְ כֵּ ְׁשֶ

ִנים ַר ך ׁשָ ֶמׁשֶ ת ַהּכֲֹהִניםְּבְ ִבְרכַּ ַמְנִהיג , ּבֹות ּבְ ָרֵאל כְּ ֵני ִיׂשְ ר ָתִמיד ִעם ּבְ ּבֵ נּו ּדִ ה ַרּבֵ ְּוִאלּו ֹמׁשֶ ּ

ְנִביא ה יֹום מֹותֹו ּוִב' ָהָעם אֹו ּכִ אן ּבְ ן כָּ   .םהּוא ְמָבְרָכ, ְפֵריָדתֹו ֵמֶהםְוַעל כֵּ

י ַזְלָמן סֹורֹוְצִקין ַזַצ ָעה , ַּלתֹוָרהָאְזַנִים ל ְמָבֵאר ּבְ"ַרּבִ ַאְרּבָ ָרָכה ִתְתַקֵים ֵיׁש ֹצֶרך ּבְ ּבְ ֵדי ׁשֶ י כְּ ְכִּ ּ ּ
הּוא ְמָבֵרך) א(  :ְּתָנִאים ְַהְמָבֵרך אֹוֵהב ֶאת ֵאלּו ׁשֶ ְּ ָכל ִלּבֹו , ּ תּוב (ְּוְמָבֵרך אֹוָתם ּבְ כָּ מֹו ׁשֶ כְּ

ֶכת ְמָנחֹות סה ַמּסֶ ָרֵאל. "ּבְ נּו אֹוֵהב ִיׂשְ ה ַרּבֵ ָקׁשֹוָתיו ֵיָענּו ַעל ַה) ב(, ")ֹמׁשֶ ּבַ יק ׁשֶ ְּמָבֵרך הּוא ַצּדִ ְ ּ
ל אֹוָתה ) ג(, )'ִאיׁש ָהֱאלִֹקים'(' ְיֵדי ה ִיְהיּו ְראּוִיים ְלַקּבֵ ָרָכה ׁשֶ ִלים ֶאת ַהּבְ ְמַקּבְ ֵּאלּו ׁשֶ ּ ּ מֹו (ּ כְּ

ָלק ת ּבָ ָפָרׁשַ תּוב ּבְ כָּ ר כב יב, ׁשֶ ִמְדּבָ י ָברּו': ּּבַ ָרָכה ִנְתָנה ) ד(, )'ְך הּואלֹא ָתֹאר ֶאת ָהָעם כִּ ַּהּבְ



 קֹול ַיֲעקב  וזאת הברכה  ו

  
ֹ

כֹון  ְזַמן ַהּנָ ָרָכה זֹו. )'ִלְפֵני מֹותֹו'(ּּבַ ת , ז סֹורֹוְצִקין"ְמָבֵאר ַהְגַר, ּבְ ָפָרׁשַ ּבְ ָרָכה ׁשֶ ׁשֹוָנה ֵמַהּבְ
ָבִרים ָרָכה. ּדְ ם ַאֲחֵרי ַהּבְ ל ַה, ׁשָ ְמעּו ֶאת כָּ ָרֵאל ֶאת ַהתֹוָכָחה ְוׁשָ ֵני ִיׂשְ לּו ּבְ ת ִּקּבְ ָפָרׁשַ ְּקָללֹות ּבְ

י ָתבֹוא אן .כִּ יֹומֹו ָהַאֲחרֹון, ְּוִאלּו כָּ נּו ּבְ ה ַרּבֵ יַע מֹׁשֶ ָרֵאל , ַמּגִ ֵני ִיׂשְ הּוא ָמֵלא ַאֲהָבה ֲעבּור ּבְ ׁשֶ כְּ

ִבְרָכתֹו ְלדֹורֹות ַעם ָהַאֲחרֹוָנה ּבְ ּפַ   .ְּוְמָבֵרך אֹוָתם ּבַ

ל ַהַצ ָניו ׁשֶ ֵני ּבָ ׁשְ ה ָהָיה ּבִ יק רַּמֲעׂשֶ יץ' ּדִ ַכי ִמֶנְסׁשִ ֵניֶהם. ָמְרּדְ ְדלּו ׁשְ ּגָ ׁשֶ ר, כְּ ' ָהיּו ְידּוִעים כְּ

יץ' ַיֲעקֹב ַאְרֵיה ִמקֹוְבָלה ְור ָניו ְלַבֵקר ֵאֶצל ר' ר. ִיְצָחק ִמֶנְסׁשִ ַלח ֶאת ּבָ ַכי ׁשָ ל ' ָּמְרּדְ ְמַנֵחם ֶמְנּדֶ
ִנים ֵמָה. ֵמִריְמנֹוב ֵני ַהּבָ ר ִנְפְרדּו ׁשְ ֲאׁשֶ ָמׁשֹו"ָקָרא ָהַרמ, מ"ַרמכַּ ְצִבי ִהיְרׁש ' ְלעֹוְזרֹו ר- ּמ ְלׁשַ

א ָהַאְדמֹורּו, ַהּכֵֹהן ּסֵ ְלָיִמים ִמֵלא ֶאת ְמקֹומֹו ַעל כִּ ּׁשֶ ִנים ֲחָזָרה ַלֲאִביֶהם"ּ . ת ְלַלּוֹות ֶאת ַהּבָ

ם ה ְלַדְרכָּ לֹׁשָ ְ ָלם, ְַאך ֵמֲחַמת ֶמֶזג ָהֲאִויר, ָיְצאּו ַהּשׁ ק ֶּנֶאְלצּו כֻּ ֻפְנּדָ ָמה ָיִמים ּבְ ּ ְלִהְתָאֵרַח כַּ
ֶרך ּדֶ ֵמי ָהַאְכַסְנָיה' ַיֲעקֹב ַאְרֵיה ְור' ר. ְּבַ ֵלם ֶאת ּדְ יַצד יּוְכלּו ְלׁשַ ן , ִּיְצָחק לֹא ָיְדעּו כֵּ ְוַעל כֵּ

ְקׁשּו ֵמר יק' ּבִ ַצּדִ ָהָיה ָידּוַע כְּ ֵדי, ְצִבי ִהיְרׁש ׁשֶ י ֵיאֹות ְלָבֵרך ְיהּוִדים כְּ ֵלם ְכִּ ֶסף ּוְלׁשַ ּ ְלַהְרִויַח כֶּ

ּבֹון ים' ר. ֶאת ַהֶחׁשְ ְדיֹון, ְצִבי ִהיְרׁש ִהְסכִּ ֵמי ּפִ ִאירּו ּדְ ְרָכתֹו ְוִהׁשְ ל ּבִ יעּו ְלַקּבֵ . ְוָאֵכן ְיהּוִדים ִהּגִ

ַקאי ֵלם ְלֻפְנּדְ י ָמעֹות ְלׁשַ ָאְספּו ּדֵ ֵקׁש ר, ְּלַאַחר ׁשֶ י ַהָקדֹוׁש: "ִיְצָחק' ּּבִ ְּוַלי ְתָבֵרך אֹוִתי א, ַּרּבִ ּ
ן ִיְהֶיה ִלי ּבֵ ים ר? "ּׁשֶ ל ' ִהְסכִּ ְדיֹון ׁשֶ ֵקׁש ּפִ ְּצִבי ִהיְרׁש ַאך ּבִ ל 100ְ דֹול ְמֹאד( רּוּבָ ָאַמר ). ְסכּום ּגָ

ֵעת: "ְצִבי ִהיְרׁש' לֹו ר ֶסף כָּ ֵאין ְלך ֶאת ַהכֶּ ַתְבִטיַח . ָָידּוַע ִלי ׁשֶ ִביִלי ׁשֶ ׁשְ יק ּבִ ֵלם ֲּאָבל ַמְסּפִ ְּלׁשַ

ְיָתה– יַע ַהּבַ ּגִ ּנַ ׁשֶ כּום ַהֶזה,  כְּ ֵלם ִלי ֶאת ַהּסְ ָּאִביך ְיׁשַ ּ ְוהּוא , ְצִבי ִהיְרׁש' ָהַאִחים לֹא ָענּו ְלר". ָ

ֵרך ֶאת ר יעּו ְלֵביָתם. ִיְצָחק' ְלֹא ּבֵ ִהּגִ ׁשֶ ָקָרה, כְּ ֶ ל ַמה ּשׁ ִנים ַלֲאִביֶהם ֶאת כָּ רּו ַהּבָ ּכֹוֵלל , ִּסּפְ

ָק ה ֲעבּור ַּהּבַ ל ִלְבָרָכה100ׁשָ ל ְוֵלך ִמָיד ְלר100ַקח  "–ָצַעק ֲאִביֶהם !!!" אֹוי. " רּוּבָ ּ רּוּבָ ְצִבי ' ְ

ָרָכה ָרָכה' ִיְצָחק ָרץ ְלר' ר"! ִּהיְרׁש ּוְתַבֵקׁש ֶאת ַהּבְ ְּצִבי ִהיְרׁש ּוִבֵקׁש ִמֶמּנּו ֶאת ַהּבְ ' ָעָנה לֹו ר. ּ

ִליָלה ׁשְ יּבַ: "ְצִבי ִהיְרׁש ּבִ מֹו ַרּבִ ק ָהִייִתי כְּ ְנּדָ ָרכֹות . ּפֻ ְדיֹונֹות ְוָלֵתת ּבְ ל ּפִ ָמה ָיכְֹלִתי ְלַקּבֵ ּׁשָ ּ– 
ָרָכה  ל ֶאת ַהּבְ ָרָכה ְוָהִייָת ָאז ָראּוי ְלַקּבֵ ָָהָיה ָאז ַהְזַמן ָהָראּוי ָלֵתת ְלך ּבְ י –ּ ֵעת ֵאיֶנּנִ ְ ַאך כָּ

ׁשּוט ֵרת ּפָ ָרכֹותּוִמי ֲאִני ָלֵתת , ֶּאָלא ְמׁשָ ה? "ּבְ ַמע ֲאִביֶהם ֶאת ַהַמֲעׂשֶ ָ ּשׁ ׁשֶ  –אֹוי : "ָצַעק , ּכְּ

ְמנּות ָאְבָדה ל ָיָמיו' ְור ".ַּהִהְזּדַ יץ נֹוַתר ְללֹא ְיָלִדים כָּ   .ִיְצָחק ִמֶנְסׁשִ

ידּו ׁשּוב ְוׁשּוב ְלָבֵרך ְיהּוִדים ִהְקּפִ יִקים ׁשֶ ַכָמה ֵמַהְנָהגֹות ַהַצּדִ ְּוָמָצאנּו ּבְ ּ י, ּ ָעה כִּ ּ ְלִעִתים ֵיׁש ׁשָ
ָרה ִלְבָרָכה עֹוִנים . ַּהַמְתִאיָמה ּוְכׁשֵ י ִאם ֵעת ָרצֹון ִהיא " ְוֵכן ְלַמר"ֶּזהּו ַאף ַהְמקֹור ְלָמה ׁשֶ ּכִ

ָרָכה ָחָלה ֵעת ְוַהּבְ ם ַעל ַהְמָבֵרך, כָּ ה ּגַ יַע ִמֶמּנָ ּפִ ן ָראּוי ְלַהׁשְ ְִאם כֵּ ּ ּ.  


