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העי ּובין ּבית-אל ּבין – ֲֵֵֵֵָָָעמֹונה

ּבעי אברהם מזבח ַָבנה

ּבעי בניו ייפלו שלא ַָבשביל

מקום של בשבחו שפתחו עד ישראל של בצרכם פתחו לא
ואחר הּוא, ּברּוְך הּקדֹוׁש ׁשל ׁשבחֹו אדם יסּדר לעֹולם ׁשמלאי, רּבי ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ"ּדרׁש
ּוכתיב: ההיא', ּבעת ה' אל 'ואתחּנן ּדכתיב: מּמׁשה, לן? מנא יתּפּלל. ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכְך
הארץ את ואראה ּנא 'אעּברה ּבתריּה: ּוכתיב וגֹו'. החּלֹות' אּתה אלהים, ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ'ה'

וגֹו'" לב)הּטֹובה' ברכות ג, היציאה(דברים על בשבח התחיל שמשה הרי . ְַָ
ישראל. לארץ להיכנס ביקש כך אחר ורק לנו, עשה שה' והנסים ממצרים

בתפילתו, המלך דוד גם נהג כך כי הפסוקים דרך לנו הראו במדרש חכמינו
ברכות עשרה שמנה "ואף במקדש. חנוכת בעת המלך שלמה התפלל וכך
פתחו לא יום בכל מתפללים ישראל שיהיו הראשונים נביאים שתיקנו
הגבור הגדול 'האל מקום של בשבחו שפתחו עד ישראל של בצרכם
'רופא כך ואחר אסורים' 'מתיר כך ואחר שמך', ונורא אתה קדוש והנורא

לך'" אנחנו 'מודים כך ואחר שמג)חולים' דברים .(ספרי

לתפילה ואחד להודיה שניים – מזבחות שלושה
מהאבות כבר למדנו בהודאה, ומסיימים שמתחילים הזה, הכלל את
שבנה המזבחות בשלושת אבינו אברהם עשה כך התפילה. את שתיקנו

לארץ. בואו ארץבעת לבשורת אחד בנה. מזבחות שלוש אלעזר: רבי "אמר
בניו" יפלו שלא ואחד לקנינה ואחד טז)ישראל. לט בראשית רבה .(מדרש

ישראל" ארץ לבשורת בנה"אחד שאברהם הראשון המזבח זה –
את־הארץ אּתן "לזרעָך לו: בישר שהקב"ה אחרי שכם היא AֶBֵֶָָCְֲֶַ?ְבאלון-מורה

ז)הּזאת" יב, ועל(בראשית הארץ בשורת על להודות מזבח הקים אברהם . ַEֹ
הבנים. בשורת

לקנינה" העיר"ואחד בחברון, בנה שאברהם השלישי המזבח זה –
בחברון ישראל. בארץ אדמה קניין הראשונה בפעם קנה הוא שבתחומה

ביתו בני ואת עצמו את מל מהקניין)הוא חלק היא גר(והמילה הוא בחברון .
התהּלְך "קּום שהתבשר אחרי להודאה בנה הוא הזה המזבח את שנה. 25ְִֵַ

של שההליכה אומר אליעזר רבי אּתנּנה". לָך ּכי ּולרחּבּה לארּכּה ְְְְְְִֶֶֶָָָָָָָּבארץ
לקניין נועדה הזאת שההליכה אומרים וחכמים הארץ. קניין היא אברהם

בניו" לפני לכבוש נוח שיהא "כדי ע"א)בניו. ק בניו(ב"ב כי כולם שידעו .
על לקטרג אדם לשום רשות תהיה שלא גזלנים. ולא יורשים הם
פלסטינים של קרקעות גוזלים שהם להם ולומר ישראל בארץ המתיישבים

אחרים של שם)או רשב"ם .(עיין
בניו" יפלו שלא כך"ואחד בניו. יפלו שלא לתפילה נועד השני המזבח –

של במזבח ומסיים הודאה של במזבח מתחיל אברהם כי רואים אנו
התפלל מה על מסבירה והגמרא לתפילה. מזבח מקים ובאמצע הודאה,
אדם יקּדים לעֹולם אלעזר, רּבי "אמר העי. ובין בית-אל בין אבינו ְְְִִֶַַַָָָָָָאברהם
ּובין ּבית-אל ּבין לּצרה ּתפּלה אברהם הקּדים לא ׁשאלמלא לצרה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹּתפּלה

ּופליט" ׂשריד יׂשראל ׁשל מּׁשֹונאיהן נׁשּתּיר לא ע"ב)העי, מד .(סנהדרין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

העם של רוחו תישבר שלא – המזבח מקום
בהר אלא בעיר, מדובר לא שכן תמוה, קצת הוא השני המזבח של המקום
מּקדם ההרה מּׁשם "וּיעּתק לעי: ומזרחית לבית-אל מערבית LָָMִֶָָNִֵֶ?ְַַשנמצא
וּיקרא לה' מזּבח וּיבן־ׁשם מּקדם והעי מּים ּבית־אל אהלה, וּיט BֵֵַCֳָEֵֵֹֽQִָRְַָCִAִֶֶֶַָֽQְִRֵַRַֽAְִַBְֵָֽלבית־אל

ה'". ח)ּבׁשם יב, למזבח(בראשית חוזר הוא ממצרים חוזר כשאברהם גם . ְֵSֽ
עד־הּמקֹום ועד־ּבית־אל מּנגב למּסעיו "וּילְך אחר. מזבח לשום ולא RֵֶRְַָAִָBְֵֶֶַֽEֵַַָMַהזה,

העי" ּובין ּבית־אל ּבין ּבּתחּלה אהלה ׁשם ג)אׁשר־היה יג, נראה(בראשית . ֲֶ?ָָָQֳָֹֽRְִַAֵָSֵֽBֵֵSָָֽ
היא. מה להבין וצריך מיוחדת, חשיבות יש דווקא הזה במקום שלמזבח

הזה. במקום לקרות שעלול אסון על התפלל שאברהם מסבירה הגמרא
בקרב ישראל מפסידים שבגללה עכן, של המעילה הייתה מקום באותו
אומר שיהושע כך כדי עד ונשברת, כמעט העם של רוחו העי. כיבוש על

א "אהּה לשמוע: שקשה העםמילים את העביר העברּת למה אלוקים -דני ְֲֲֲֲִֵֶַַָָָָָָָֹ
להאבידנּו" האמרי ּביד אתנּו לתת הּירּדן את מדרשהּזה ז. ז רבה(יהושע ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

לארץ, נכנס עכשיו שרק העם, כי חשש שיהושע נראה טז). לט בראשית
הזה המשבר רגע על אבותיו. שפחדו כמו הירדן, לעבר וייסוג ברוחו ייפול
להילחם העם, של רוחו את לאסוף יצליח שיהושע אבינו, אברהם התפלל
המזבח את אברהם בנה שבו במקום בדיוק היה והניצחון ולנצח. שנית

השני.



הזהב עגלי מחטאת להגן – המזבח מקום
בית-אל בין המזבח את בנה שאברהם מהעובדה למדו במדרש חכמינו
הזהב עגלי מעוון גם אלא העי, מעוון רק לא להגן רצה הוא כי העי, לבין
אלהם: וּיאמר זהב. עגלי ׁשני וּיעׂש הּמלְך "וּיּועץ נבט. בן ירבעם ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹשהציב
מצרים: מארץ העלּוָך אׁשר יׂשראל אלהיָך הּנה ירּוׁשלם, מעלֹות לכם ְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹרב

ּבדן" נתן האחד ואת אל ּבבית האחד את יב)וּיׂשם א שנים(מלכים מאות . ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ממלכת של הצפוני הקצה - בדן מוצב היה אחד עגל הללו, הזהב עגלי היו
ממלכת של הדרומי הקצה - בבית-אל מוצב היה השני העגל ירבעם.

נבט בן סז)ירבעם רמז - יב בראשית שמעוני יכול(ילקוט היה הזה העוון גם .
התפלל עליו וגם ּופליט, ׂשריד מהם להשאיר ולא ישראל עם את ִִָָלכלות

אברהם.

אנחנו
צריכים
להתפלל
את ולהזכיר
של זכותו
אברהם
אבינו,
שהציב
בדיוק מזבח
שבו במקום
נמצאת
עכשיו
עמונה

האפֹוד חטא מפני להגן – המזבח ֵמקום
מיכה של ְִָוהתרפים

היה קדושה של מזבח אברהם מקים שעליו ההר ואולם
בן ירבעם שהציב הזהב עגלי לפני עוד טומאה של מוקד
מיכה של פסלו יוצא שמו, אפרים הר הזה, מההר נבט.
איׁש "ויהי דורות. על דורות במשך ישראל את ְִִַשמחטיא

מיכיהּו" ּוׁשמֹו אפרים א)מהר יז, שהיה(שופטים אמרו חכמנו . ְְְִִֵֶַָָ
משילה הקרבנות עשן עם מתערב מיכה פסל של עשנו
שלשה לשילה מגרב אומר נתן רבי "תניא אליו הסמוכה
בזה, זה מתערבין מיכה פסל ועשן המערכה עשן והיה מילין
הוא: ברוך הקדוש להן אמר לדוחפו. השרת מלאכי בקשו

דרכים" לעוברי מצויה שפתו לו, ע"ב)הניחו קג גם(סנהדרין .
מהם להשאיר ולא ישראל את למחות יכול היה הזה העוון

אברהם. התפלל עליו וגם ּופליט, ִִָָׂשריד

של האחים ממלחמת להגן – המזבח מקום
בגבעה פילגש

אפרים הר ּבירּכתי מתחיל בגבעה פילגש סיפור (שופטיםגם ְְְְִֵֶַַַ
א) אחים,יט מלחמת מתחוללת שבעקבותיו נורא סיפור .

ביום איׁש". אלף ועׂשרים "ׁשנים נהרגים הראשון ְְְִִִֶֶֶַשביומה
איׁש אלף עׂשר ׁשמנת עֹוד יׂשראל בבני "וּיׁשחיתּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהשני
שבט כלה כמעט השלישי ביום חרב". ׁשלפי אּלה ּכל ְְֵֵֶֶָָָָֹארצה
ההּוא ּבּיֹום ּבבנימן יׂשראל בני "וּיׁשחיתּו ישראל. מעם ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָבנימין
זה כל חרב". ׁשלף אּלה ּכל איׁש ּומאה אלף וחמּׁשה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעׂשרים
שהושמדו בנימין שבט של והבהמה והטף הנשים כל מלבד
איש מאות שש רק בנימין משבט ניצלו ישראל. בני על-ידי

רימון לסלע כ)שנמלטו אברהם(שופטים התפלל זו אחים מלחמת על גם .
ח"ו. ישראל יימחה שלא

ההרוגים כמספר העגונות מספר
הגדולה האחים מלחמת הוא אפרים להר שקשור נורא היותר הסיפור
הּמלחמה את אבּיה "וּיאסר ישראל. לממלכת יהודה ממלכת בין ְְֲִִֶֶַַָָָֹשהייתה
מלחמה עּמֹו ערְך וירבעם ּבחּור איׁש אלף מאֹות ארּבע מלחמה ּגּבֹורי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּבחיל

חיל" ּגּבֹור ּבחּור איׁש אלף מאֹות ג)ּבׁשמֹונה יג פרק ב הימים במלחמה(דברי . ְִִִִֵֶֶֶָָ
רּבה מּכה ועּמֹו אבּיה בהם "וּיּכּו חללים: מיליון חצי נפלו הזאת ְֲִֶַַַַַָָָָהענקית

ּבחּור איׁש אלף מאֹות חמׁש מּיׂשראל חללים יז)"וּיּפלּו יג, ב הימים .(דברי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
העגונות אלף מאות בחמש הייתה הגדולה שהמכה אמרו במדרש חכמינו
ההרוגים לאלמנות אפשרו לא יהודה לוחמי שכן המלחמה, אחרי שנשארו

בעליהן את ה)לזהות לג ויקרא רבה לראות(מדרש אפשר שממש מלחמה זו .
מּׁשֹונאיהן נׁשּתּיר ו"לא מעט ועוד ישראל את כילתה כמעט היא איך ְְִִֵֵֶַֹבחוש
ובוחר להצילם, אבינו אברהם מתפלל עליהם גם ּופליט". ׂשריד יׂשראל ְִִִֵֶָָָׁשל

וכמעט נלחמים הם שבו במקום בדיוק שלו התפילה מזבח את להציב
אלה. את אלה ומכלים הורגים

העי? ֵַאי
בית-אל של המקום העי. לבין בית-אל בין נמצא אברהם של השני ַהמזבח
ידוע שלא מה זה. בשם שנקרא יישוב בו נמצא הזה היום ועד ידוע,
נמצאת שהעי עולה מהפסוקים העי. של המדויק המיקום הוא ַַבוודאות
עם אׁשר העי מיריחֹו אנׁשים יהֹוׁשע "וּיׁשלח שנאמר: לבית-אל. ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֻמזרחית

אל" לבית מּקדם און ב)ּבית ז ממש(יהושע לא שהיא יודעים גם אנו . ְִֵֵֵֶֶֶָ
את שם הוא העי על יהושע של השני שבקרב כיוון לבית-אל, קרובה
העיר, של מערב מצד לוחמים 5000 של הראשון המארב
וּיׁשבּו הּמארב אל וּילכּו יהֹוׁשע "וּיׁשלחם בית-אל: לבין ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָֻבינה

לעי" מּים העי ּובין אל ּבית ט)ּבין ח, .(יהושע ִֵֵֵֵַָָָָ

בהר: יושבת שהעי יודעים אנו יהושע ששם השני ַמהמארב
העי" ּובין ּביניו והּגי לעי, מּצפֹון וּיחנּו העיר נגד וּיבאּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ"וּיּגׁשּו

יא) ח, שהעיר(יהושע אומרת זאת לעי, מּצפֹון גיא יש אם .ְִַָ
יהושע, של השני הקרב מתיאור גבוה. במקום בנויה
יודעים אנו וחילו, יהושע של מבוימת בנסיגה שמתחיל
וימהרּו העי מלְך ּכראֹות "ויהי הּמדּבר. ספר על יושבת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָשהעי
וכל הּוא לּמלחמה יׂשראל לקראת העיר אנׁשי וּיצאּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָוּיׁשּכימּו
מאחרי לֹו ארב ּכי ידע לא והּוא הערבה, לפני לּמֹועד ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹעּמֹו
הּמדּבר" ּדרְך וּינסּו לפניהם יׂשראל וכל יהֹוׁשע וּיּנגעּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻהעיר:

יד) ח, ישראל(יהושע בני אחרי רודפים העי שיושבי בעת .
של המארבים שני לוחמי לעי נכנסים ובמדבר, בערבה

באש. אותה ושורפים העיר ובצפון במערב שהיו יהושע

גבוה הכי במקום מזבח
לבין בית-אל בין ההר על השני המזבח את בונה אברהם
ּבית אהלה וּיט אל לבית מּקדם ההרה מּׁשם "וּיעּתק ְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהעי:
ה'" ּבׁשם וּיקרא לה' מזּבח ׁשם וּיבן מּקדם והעי מּים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאל

ח) יב אחרי(בראשית אל־אברם אמר "וה' לו: נאמר הזה בהר .ַֽXַָCְֶַMֲֵַָR
אׁשר־אּתה מן־הּמקֹום ּוראה עיניָך נא ׂשא מעּמֹו CִֵֽAָCָQֵRֶRְAִֵַָBֲֶַָCִֶָֽהּפרד־לֹוט

אׁשר־א את־ּכל־הארץ ּכי ויּמה: וקדמה ונגּבה צפנה ּתהׁשם EָָSָָֹBְֶָָSְִֵָָָָֽYֶָָָNֲֶֶַָS
עד־עֹולם" ּולזרעָך אּתנּנה לָך יד-טו)ראה יג, ההר(בראשית . ֹBְֶCְֶEְְֲֶַָֽBַָֽ

הארץ כל את לראות אפשר שממנו הירדן)הגבוה כיכר את (גם

אפרים". "הר לו קראו ובעבר חצור", בעל "הר כיום נקרא
בין נמצא הוא שומרון. בהרי הגבוה והוא מטר 1026 גובהו

העי. להיות צריכה שבו האזור לבין בית-אל

אברהם זכות את מזכירים והזקנים יהושע
יכלו שלא הזה במקום התפלל שאברהם ידע יהושע כי מספרים ִחכמינו
הכישלון אחרי ישראל זקני וכל יהושע הזה במקום מתפללים ולכן בניו.
זכות את ומזכירים ראשם על עפר מעלים הם העי. על הראשון בקרב
אבינו, אברהם של זכותו מזכירים התחילו אלעזר: רבי "אמר אברהם.
אלא ּבעי אברהם מזבח בנה כלום אמרו: ואפר'. עפר 'ואנכי ַָשנאמר

ּבעי" בניו יפלו שלא יז)בשביל רמז - ז פרק - יהושע שמעוני וכל(ילקוט יהושע . ַָ
המזבח והקמת אברהם של תפילתו מספיקה שלא מבינים ישראל זקני
כדי אבינו אברהם של זכותו את להזכיר צריכים הם גם אלא ידו, על

ראשם. על עפר ומעלים מתפללים הם לכן להינצל. להם שתעזור

עמונה להצלת אברהם של זכותו
היישוב נמצא אפרים שבהר כיוון עכשיו הזה הסיפור את מזכירים אנו
של יהירות בין משילוב שנוצר מאוד האלים הפינוי בעקבות שזכור עמונה,



חוזר עכשיו גם עליון. בית-משפט של לאטימות ממשלה ראש
הערבים שעל-פי אדמות, של 2% בגלל טעות. אותה על בית-המשפט
האמון את ולהרוס שלם, יישוב להחריב רוצה בית-המשפט להם, שייכים
ישראל, וזקני יהושע כמו צריכים, אנחנו גם בבתי-המשפט. כך כל החיוני
במקום בדיוק מזבח שהציב אבינו, אברהם של זכותו את ולהזכיר להתפלל
"ּובנּו בנו ויתקיים אחים מלחמת תהיה שלא עמונה. עכשיו נמצאת ָשבו
ואחר יּטעּו לא יׁשב ואחר יבנּו לא ּפרים: ואכלּו כרמים ונטעּו ויׁשבּו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹבּתים
ולא לריק ייגעּו לא בחירי: יבּלּו ידיהם ּומעׂשה עּמי ימי העץ כימי ּכי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹיאכל
ואני יקראּו טרם והיה אּתם: וצאצאיהם הּמה ה' ּברּוכי זרע ּכי לּבהלה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָילדּו

אׁשמע" ואני מדּברים הם עֹוד כא)אענה סה פרק .(ישעיה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָ

של ההליכה
היא אברהם
כולם שידעו
הם בניו כי
ולא יורשים
שלא גזלנים.
רשות תהיה
אדם לשום
על לקטרג
המתיישבים
ישראל בארץ
להם ולומר
גוזלים שהם
קרקעות

הּקדֹוׁש ׁשל ׁשבחֹו אדם יסּדר ְְְִֵֶַַָָָָלעֹולם
וא הּוא יתּפּללּברּוְך ּכְך חר ְְִֵַַַָָ

בשבח ולסיים להתחיל תורה חיוב
הוא הרמב"ם לדעת ושבח, ובקשה שבח של התפילה סדר
שיהא הוא, כך זו מצוה חיוב "אלא כתב: וכך תורה. חיוב
ברוך הקדוש של שבחו ומגיד יום. בכל ומתפלל מתחנן אדם
בבקשה להם צריך שהוא צרכיו שואל כך ואחר הוא,
שהשפיע הטובה על לה' והודיה שבח נותן כך ואחר ובתחנה,

כחו" לפי אחד כל אלו פרק כפיים ונשיאת תפילה הלכות (רמב"ם

שם) משנה כסף ועיין ב. .הלכה

בנגינה אותו למשוך מצווה לתודה מזמור
ועל-פי דזמרא, בפסוקי התפילה את מתחילים אנו כן על
עד כדלקמן. י"ח, תפילת לבין ביניהם להפסיק אסור ההלכה
כי שכתב מהטור, ללמוד ניתן הזאת ההודאה חשובה כמה
כך ואחר ובנעימה. בניגון שאמר" "ברוך את לומר צריך

" יוסף: הבית כתב שעליהם דזמרא פסוקי אומריםאומרי אין
אותו למשוך מצוה לתודה, מזמור ובפרט ּבמרּוצה. ְִָהזמירות

נא)"בנגינה סימן כולם(או"ח ועל "ישתבח". אומרים כך ואחר .
כן ואחרי מקום של שבחו אדם יסדר "לעולם הכלל: נאמר
זו ברכה וקבעו תפלה קודם לאומרם תקנו לכן יתפלל,

ישתבח" והיא לאחריהם ואחת שם)לפניהם .(טור

בידו היא עבירה ליוצר, ישתבח בין המספר
עבירה ליוצר, ישתבח בין "המספר ז"ל: חכמינו אמרו שבגללה הסיבה זאת

המלחמה" מעורכי עליה וחוזר בידו וכןהיא ברי"ף. שמובא הירושלמי בשם (טור

נד) סימן ערוך, בשולחן ביןנפסק מפסיק כשאדם כי המפרשים והסבירו .
הוא י"ח, ותפילת "יוצר" לברכת ו"ישתבח" דזמרא פסוקי של השבח
בשבח שמתחילה התפילה מעלת על בחז"ל שנאמר מה את מפסיד
הם והבקשה כשהשבח רק היא התועלת שכל כיוון בבקשה, ומסתיימת
כה"ח וכתב הגדולה. המעלה נפסדת – ביניהם מפסיקים אם אבל ברצף.

משה) מטה בשם י לעלות(ס"ק מבטלין שהקליפות "מפני הוא הטעם כי
גדודים אותם חוזרים - וכשסח נכרתין. הם דזמרה פסוקי ידי ועל התפילה.
השבח בין להפסיק אין כן ועל תפלתו". לעכב המלחמה שמעריכין

בשתי לא אפילו ט)קהלתפילה ס"ק .(כה"ח

וזמרה הּלל ּוׁשבחה. ְְְִִֵַָָָׁשיר
מיד מתחיל יום בכל יתברך ה' את לשבח מתחילים אנו שבו השבח
לה' ומשבחים מודים אנחנו אני" "מודה אמירת אחרי מהמיטה. בקומנו

שהן התורה מברכות חוץ הודאה, של ברכות שכולן השחר, ברכות בי"ח
ב-13 וגם שבו, בהודאה י"ח לתפילת מתחבר שאמר" "ברוך המצוות. ברכת
ברכות 13 כנגד ה' טוב על להודות "ברוך" בו אומרים שאנו הפעמים
ו-3 הראשונות הברכות 3 את כשמורידים .18 בתפילת שיש הבקשה

הודאה. של שהן האחרונות הברכות

שבחים: 13 מזכירים אנו ב"ישתבח" גם סיבה, ּוׁשבחה.(ב)ׁשיר(א)מאותה ְִָָ
(י)ּגבּורה.(ט)ּגדּולה.(ח)נצח.(ז)ּוממׁשלה.(ו)עז.(ה)וזמרה.(ד)הּלל(ג) ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹ

בין(יג)קדּׁשה.(יב)ותפארת.(יא)ּתהּלה. כלל להפסיק אין כן ועל ּומלכּות. ְְְְְִִֶֶַָָֻ
שמע. קריאת ברכות אחרי שאומרים התפילה לבין "ישתבח" ברכת

ּכּלֹו הּיֹום ּכל נּזֹוק אינֹו לתפּלה, ּגאּלה הּסֹומְך ְְִִִֵֵַַָָָָֻֻּכל
ברכת בין כלל להפסיק שלא מקפידים אנו הזאת מהסיבה

בגמרא וכך י"ח. תפילת לבין ישראל" ע"ב)"גאל ט :(ברכות
ּדבירּוׁשלים, קּדיׁשא קהלא מּׁשּום אליקים ּבן יֹוסי רּבי ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ"העיד
רּבי אמר ּכּלֹו. הּיֹום ּכל נּזֹוק אינֹו לתפּלה, ּגאּלה הּסֹומְך ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֻֻּכל
ּבמאי ליּה, אמרּו ואיּתזקי. סמכי, אנא והא איני? ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָזירא,
לְך מיּבעי נמי, התם מלּכא, לבי אסא ּדאמטיית ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָאיּתזקּת?
לעֹולם יֹוחנן, רּבי ּדאמר מלּכא. אּפי למחזי אגרא ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָלמיהב
מלכי לקראת ולא יׂשראל, מלכי לקראת לרּוץ אדם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹיׁשּתּדל
ׁשאם ּכֹוכבים, עֹובדי מלכי לקראת אפּלּו אּלא ּבלבד, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָיׂשראל

ּכֹוכבים". עֹובדי למלכי יׂשראל מלכי ּבין יבחין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָיזּכה,

הקהל משם אליקים בן יוסי רבי העיד איך זירא: רבי מקשה
ניזוק לא לתפילה גאולה שסומך מי כי שבירושלים הקדוש
במשך וניזוקתי לתפילה גאולה סמכתי והלא כולו? היום כל
להביא צריך שהיית בכך ניזקת? במה לו: אמרו יום. אותו
לשלם צריך היית נזק. לא באמת זה המלך? לבית הדסים

שמדו למרות המלכות, פני את לראות בשביל במלךממון בר
ללמוד וצריך המלכויות, כל בין המשותף מן שיש כיוון גוי,

דוד. בית מלכות את לבנות איך הגוי מהמלך

מלך של פתחו על ודפק שבא מלך של אוהבו
לא היא המלך פני ראיית על מביאה שהגמרא הדוגמה
מה זה כי בברכות לנו מסביר רש"י וכלל. כלל מקרית
י"ח. לתפילת ישראל" "גאל ברכת שמחברים למי שקורה
מלך של לאוהבו דומה? הוא "למה ביניהם שמפסיק מי אבל
שהפליג ומצאו המלך יצא מלך. של פתחו על ודפק שבא
שהאדם מצא הדלת, את פתח כשהמלך הפליג". הוא אף
הדלת מפתח הולך המלך וגם ואיננו, הלך דלתו על שדפק

אותה א)וסוגר ברכות ירושלמי בשם ע"ב ד ברכות שתפילה(רש"י משמע .
יתברך לה' משבח שכשאדם המלך. פני ראיית ממש היא לגאולה הסמוכה
המלך פני ורואה מתקרב הוא ישראל" "גאל עד התפילה מתחילת
מקרב אדם יהיה "אלא בתפילתו. ממש עמו מדבר הוא י"ח ובתפילת
מצרים, יציאת של וקלוסין בתשבחות ומרצהו אליו, הוא ברוך להקדוש

צרכיו". לתבוע לו יש אליו קרוב ובעודו אליו, מתקרב והוא

לתפילה גאולה בין להפסיק לא כדי אמן עונים לא
ז)ובשו"ע גאל(ס, שאמר לאחר יפסיק ולא לתפלה גאולה לסמוך "צריך

גאולה בין לו ונזדמנו תפילין הניח שלא אונס אירעו אם רק ישראל,
יניח לא טלית אבל שיתפלל. אחר עד עליהם יברך ולא אז. מניח לתפלה
מניחם, - ותפילין טלית לו נזדמנו ישראל' 'גאל אמר שלא עד ואם אז.
התפילין את להניח עדיף הרמ"א ולדעת תפלה". אחר עד עליהם יברך ולא
בהנחת אפילו להפסיק שלא כדי מברך, שלא אע"פ ישראל" "גאל לפני

לתפילה. גאולה בין תפילין



קדיש על עונים ולא קדיש אומרים לא בשחרית שבגללה הסיבה גם זו
"גאל ברכת אחרי "אמן" עונים לא וכן י"ח, תפילת לפני אחר ממניין
שבח בין להפסיק לא לתפילה. גאולה בין להפסיק לא כדי ישראל",

ז)לבקשה ס"ע ב"שירה(שם ימתין – קדושה או קדיש לאדם נזדמן ואם .
חדשה" "שירה ימשיך כך ואחר הקדושה או הקדיש על יענה ושם חדשה"
יפסיק אם כי י"ח. תפילת כך אחר יתפלל אחד וברצף ישראל" "גאל עד

לפחות הוא תפילין, ויניח חדשה" האחרונותב"שירה ההודאות את מסמיך
י"ח. לתפילת ישראל" "גאל ברכת של

אתּפאר ּבָך אׁשר ישראל אּתה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָעבּדי
הקודש בזוהר כתוב התפילה לפני השבח אמירת מעלת עג)על ּפתח(ח,א :ַָ

ּפלא עׂשית ּכי ׁשמָך אֹודה ארֹוממָך, אּתה אלהי "ה' ואמר: אלעזר ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָרּבי
ּביקרא לאסּתּכלא נׁשא לבני לֹון אית ּכּמה אמן". אמּונה מרחֹוק ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹעצֹות
למאריּה לׁשּבחא ּדידע מאן ּדכל ּבגין ליקריּה. ּולׁשּבחא הּוא ּבריְך ְְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָּדקּודׁשא
דאסּגי אּלא עֹוד ולא רעּותיּה. ליּה עביד הּוא ּבריְך קּודׁשא יאֹות, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָּכדקא
ּוליחדא למאריּה ליּה לׁשּבחא ּדידע מאן ּדא ועל ותּתא: לעילא ְְְְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָּברכאן
ּביּה, מׁשּתּבח הּוא ּבריְך וקּודׁשא לתּתא וחמיד לעילא הּוא חביב ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָׁשמיּה,

אתּפאר". ּבָך אׁשר ישראל אּתה עבּדי לי "וּיאמר ּכתיב: ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹועליּה
שיודע מי כי לו. ולהודות הקב"ה כבוד על להתבונן לבני-אדם להם יש כמה
מרבה שהוא אלא עוד, ולא רצונו. עושה הקב"ה – שצריך כמו לה' להודות
שמו, את ולייחד לה' לשבח שיודע מי כן ועל ובתחתונים. בעליונים ברכות
ועליו בו. משתבח והקדוש-ברוך-הוא למטה, ונחמד למעלה הוא חביב
שיתקיימו רצון ויהי אתּפאר". ּבָך אׁשר ישראל אּתה עבּדי לי "וּיאמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹכתוב:

אמן. הללו. הברכות ישראל ובכל בנו

dkldk daeyz
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אחדותישראלישראלישראלישראל???? טהרה. או שמחה שחסרה כנראה נבנה, לא עדיין הוא אם

שיבנו או ישראל, לארץ יעלו יהודים שעוד מחכה אלוקים אולי אמיתיות. או

ישלים אחד כל מלכות. אולי או עוצמה לנו חסרה אולי ירושלים. את קצת עוד

המקדש. בית את לנו שיביא החיסרון את נמלא וביחד לו, שחסר מה
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עלקדמוןקדמוןקדמוןקדמון???? שמסתכל מי בוודאי מתפתח. שהעולם מראה שבעולם מה כל

בתהליך נמצא שהעולם מובן ממילא הזמן. כל התפתחות רואה ההיסטוריה

סטטי. ולא
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נגיעהנגיעהנגיעהנגיעה???? הקידושיןשומריםשומריםשומריםשומרים בברכת כי זצוק"ל אבא ממו"ר פעם שמעתי

לכן וקידושין. חופה על-ידי ישראל עמו את מקדש שהקב"ה אומרים אנחנו

ישראל ועם מתקדשים הם והקידושין החופה על-ידי כי אותם, לשדך מצווה

וכדומה. נגיעה לשמור יתחילו לא הם הטבע בדרך זה, ובלי מתקדש.

שירה של נהרות
"אבוהב" הכנסת בבית מתקבץ רב קהל תשע"ז. לך" "לך פרשת קודש, שבת ליל
רק לא נהרי שיחיאל אלא נהרי. יחיאל הנודע הפייטן עם הבקשות לשירת בצפת
זכינו בניו-יורק חזן ששימשתי בתקופה סיפר: וכך לספר, גם אם כי הגיע, לפייט
שנחשב "מיימונידס", החולים בבית להיבדק הלכנו להריון. נכנסה ואשתי
חייבת שאשתי הרופאים לנו הודיעו הבדיקות אחרי בניו-יורק. מתקדם בית-חולים
אותו. ללדת אפשרות לה שאין באופן פגוע שהעובר כיוון הפלה, לעשות בדחיפות
טענו הם מיידית. החלטה לקבל עלינו לחצו אלא בלבד, בהסבר הסתפקו לא הם

חייו. כל יסבול שבוודאות ילד לעולם להביא מוסרית רשות לנו שאין

וכו המומים מבית-החולים אפשריצאנו רב לאיזה עכשיו? עושים מה אבים.
שמו היה בדעתנו שעלה היחיד השם לשמחתנו חשוב? כך כל בנושא להתקשר
בארץ אבל ,21:00 הייתה השעה בניו-יורק זצוק"ל. אליהו מרדכי הרב מרן של
בשעה להתקשר נכון האם היססתי לרגע בוקר! לפנות 03:00 היא השעה ישראל
אפילו שאלות על ועונה גדול, ועניו צדיק הוא אליהו שהרב ידעתי אבל כזאת,
הזאת, הגדולה הצרה עם עוד להתאפק יכולתי שלא כיוון הלילה. באמצע
את שמעתי שניים או אחד צלצול אחרי הרב. של לביתו ישירות התקשרתי
רוב הקשיב הרב הסיפור. את בדמעות לו וסיפרתי לקו, מעבר הרב של קולו
בריא ייוולד הזה הילד תדאגו, אל להפלה. הסכמתם שלא טוב לי: ואמר קשב
כל כלל תדאג שלא אשתך, את תרגיע במיוחד. חכם ילד יהיה והוא לחלוטין
עשו הללו הרופאים ואמר: הרב הוסיף קצרה שתיקה אחרי ההיריון. תקופת
חיים להפסיק אותו משכנעים שהם הראשון לא ואתה ייעשה, שלא מעשה
נגזר משמים כי רואה ואני הסאה, את הגדישו הם הצדקה. שום בלי ולהרוג

לעולמם. ילכו הם בנך מלידת שנה בתוך כי עליהם

לא שהוא למרות אומר, שהוא מה יודע אליהו שהרב נוספת פעם התברר בלידה
כמה אותה בדקו שהרופאים ולמרות מישראל, גדול, כזה ממרחק אשתי את ראה
בריא ילד לנו נולד וב"ה לחלוטין צדק הוא וכדומה. באולטרסאונד פעמים וכמה
אבל אמר, שהרב כמו חכם, גם שהוא התברר לימים להפליא. מתוק ושלם,

בריא. שיהיה אחד, דבר על רק חשבנו שעה באותה

צמרמורת דרכים. בתאונת הרופאים אחד נהרג מהלידה חודשים ארבעה כעבור
את משנים שלא האחרים הרופאים לשני מצפה דומה שגורל כשהבנו בנו עברה
מסוק. בתאונת הפעם נוסף, רופא מותו את מצא חודשים שמונה כעבור דרכם.
איך ידענו לא אבל יתקיימו, אליהו הרב שדברי ידענו בחיים. נותר השלישי אבל
כדברי ממש ונפטר. לב בדום לקה הוא השנה של האחרון ביום ובאמת ומתי.

מהעולם. ייפטרו שלושתם שנה בתוך הרב,

הרופאים שלושת על דבריו כי לו לספר אליהו מרדכי לרב התקשרתי יום באותו
אותי הקדים הרב כי מתקשר, אני למי ששכחתי נראה אבל במדויק. התקיימו
על עלה לא איך היום". נפטר והשלישי נפטרו, ששלושתם יודע "אני ואמר:

שלי? ההודעות את צריך לא ממרחק שרואה שמי דעתי

לשם הגיע שהוא שוכח מרותק, ישב "אבוהב" בבית-הכנסת המתפללים קהל
הפלא מסיפורי אחד זה ואמר: סיים נרגש, בקול נהרי, ויחיאל הבקשות. לשירת

רבים. מני אחד בהם, נוכח שהייתי אליהו הרב מרן של


