
גדולה  שומע יעקב בשורה והנה .אף חשש שהוא נטרף
  :)כט, מו(כך רגע המפגש בין השניים מתארת התורה 

  .ַוֵּיְבְּך ַעל ַצָּואָריו עֹוד ַוֶּיְאסֹר יֹוֵסף ֶמְרַּכְבּתֹו ַוַּיַעל ִלְקַראת ִיְׂשָרֵאל ָאִביו ֹּגְׁשָנה ַוֵּיָרא ֵאָליו ַוִּיֹּפל ַעל ַצָּואָריו

לאחר פרידה כה ארוכה ובפרט כאשר היא מלווה בחשש 
גם ברמת הפשט מובן לנו שמפגש אך , על בתי המקדשות

 :נאמרלא  ;בלשון יחידות מתואר הפעולות שכל 
יעקב לא נפל על צוואר בנו ולא מפני מה ו 

 "ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמע, יוסף ולא נשקו
מדוע  !יעקב אבינו עוצר וקורא קריאת שמע

שפתי "המתבאר בדברי כך למשל , ל כפשוטם
יהודי  - ואם מגיע זמן קריאת שמע , הם קיימו את כל התורה כולה

יוסף ש, וענו על דרך הפשט המפרשים הללו
על פירוש . והוה פטור מן המצועוסק במצו

הם ל "וחז ,קריאת שמע אורש שיעקב קרפבתורה במ 
?ומנין להם שבדיוק ברגע המפגש הגיע זמן קריאת שמע

1
  

. ל שיעקב ראה לנכון לבטא את רחשי לבו בשמחת המפגש עם יוסף דווקא על ידי קריאת שמע
כך באר . הוא בחר לציין את התרגשותו על ידי קריאה זו

לפי שכאשר בא יעקב וראה , יש לדעת ענין קריאת שמע שהיה קורא ובזה יתורץ מה שלא היה קורא יוסף קריאת שמע
ומשלם שכר טוב , ש ברוך הוא איך מדותיו הם טובות ושלימות

וזהו . וזהו מדת החסידים אשר יקרה להם טוב מתדבקים אל הקדוש ברוך הוא על הטובות והאמת שעשה עמהם
וראוי היה לקרות קריאת שמע כאשר בא ). שם שם ה

היה אוהב את הקדוש ברוך הוא אשר עושה , ועתה ראה אותו מלך

מבטאת הבנה !" אחד' ה"הזעקה . ה"שכל הנעשה בעולם מושגח ומנוהל על ידי הקב
שכלתנית אמונה  זו לא .מריבונו של עולם

שהבורא האחד הוא המנהיג , שנוגעת לחיים הפרטיים שלנו
הוא עד ש , והתרגש כך שמח כלהוא  .יוסףגש עם 

ון וובפלפולו החד מיישב שכי "מקשים העולם דילמא היה עומד ומתפלל
שמא יבטל כוונת  לחשוש י יעקב מבלייוסף נפל על צוואר

נפל ויוסף , הוא עיקר קבלת עול מלכות שמיםש א בפסוק ראשון 

 

  ברית עולם

ב  ר סה ו ר ג י  כ ד ר   מ

 הגיע זמן קריאת שמע

אף חשש שהוא נטרףו  ,ים שניםעשרים ושתי ,שנים רבות לא פגש יעקב את יוסף בנו
רגע המפגש בין השניים מתארת התורה את . והוא יורד לפגוש אותו, על היות יוסף חי במצרים

ַוֶּיְאסֹר יֹוֵסף ֶמְרַּכְבּתֹו ַוַּיַעל ִלְקַראת ִיְׂשָרֵאל ָאִביו ֹּגְׁשָנה ַוֵּיָרא ֵאָליו ַוִּיֹּפל ַעל ַצָּואָריו

לאחר פרידה כה ארוכה ובפרט כאשר היא מלווה בחשש  ם טבעייםינהבכי וההתרגשות ה, הנפילה על הצוואר
על בתי המקדשות, כי מיוחדל דורשים שיש כאן ב "חזאמנם 

שכל זועקת העובדה  ,דווקא בשל כך. מרגש שכזה מעורר ביטויי קרבה וחיבה
ו  ;מצד יוסף ,מכיוון אחד רק הבכי בא". ויבך... ויפול"אלא 
יוסף ולא נשקו יאבל יעקב לא נפל על צואר" :לשאלה הזוהתייחסו 
יעקב אבינו עוצר וקורא קריאת שמע ,יוחל הזהברגע המ, חרי כל השנים האלהא ! זהו פלא 

ל כפשוטם"שבארו דברי חזפרשנים יש ? ביטויי התרגשות מצדו
הם קיימו את כל התורה כולה, שאף שהאבות עוד לא התחייבו במצוות

המפרשים הללו המשיכו ?למה יוסף לא קרא, כך קשהאבל אם  "!שמע
עוסק במצוה  ולכן היה פטור ממצוות קריאת שמע שהרי ,היה עוסק במצות כבוד אביו

בתורה במ כתוב  שהרי לא, ל כפשוטו שהגיע זמן קריאת שמע קשה
ומנין להם שבדיוק ברגע המפגש הגיע זמן קריאת שמע ,זו מעצמםשחידשו את הפרשנות ה

  י קריאת שמע"ואחדותו ע

ל שיעקב ראה לנכון לבטא את רחשי לבו בשמחת המפגש עם יוסף דווקא על ידי קריאת שמע"לכן נראה בכוונת חז
הוא בחר לציין את התרגשותו על ידי קריאה זואלא , שמע מצד שהגיע זמנהכלומר לא קרא יעקב קריאת 

  :י"שרפירוש ל "גור אריה

יש לדעת ענין קריאת שמע שהיה קורא ובזה יתורץ מה שלא היה קורא יוסף קריאת שמע
ש ברוך הוא איך מדותיו הם טובות ושלימותבא בלבו אהבתו ויראתו של הקדו, את יוסף בנו מלך

וזהו מדת החסידים אשר יקרה להם טוב מתדבקים אל הקדוש ברוך הוא על הטובות והאמת שעשה עמהם
שם שם ה(ואהבתו ) ד, דברים ו(קריאת שמע שבו נזכר ייחוד מלכות שמים 

ועתה ראה אותו מלך, ליו יוסף אחר הצער הגדול אשר היה לו בעבורו
  .וזהו נכון למבין, ואהבתו ויראתו וקבל מלכותו

שכל הנעשה בעולם מושגח ומנוהל על ידי הקב הבנה פנימית ת
מריבונו של עולם יםמגיע ,את החוויות שלנו יםהכולל ,םהמאורעות בעול
שנוגעת לחיים הפרטיים שלנואלא תפיסת אמונה נוקבת , שמנותקת מסביבת החיים שלנו

גש עם פ במ יעקב אבינו מבטא ' ייחוד הנה זו ב ו אמאת  .

מקשים העולם דילמא היה עומד ומתפלל": מתייחס לשאלה זו "שפתי חכמים"מחבר הפירוש 
יוסף נפל על צווארלא מובן איך , )א ,זברכות כ ( אסור לעבור לפני המתפלל כדי שלא יבטל כוונתו

א בפסוק ראשון י עיקר הכוונה השם  ,קריאת שמעל שיעקב קרא "ומזה למדו חז

 . לאחר שקרא פסוק ראשון

גש פרשת י  ו

הגיע זמן קריאת שמע

שנים רבות לא פגש יעקב את יוסף בנו
על היות יוסף חי במצרים

ַוֶּיְאסֹר יֹוֵסף ֶמְרַּכְבּתֹו ַוַּיַעל ִלְקַראת ִיְׂשָרֵאל ָאִביו ֹּגְׁשָנה ַוֵּיָרא ֵאָליו ַוִּיֹּפל ַעל ַצָּואָריו

הנפילה על הצוואר, החיבוק
אמנם . יותר ויתראשלא 

מרגש שכזה מעורר ביטויי קרבה וחיבה
אלא , "ויבכו. ..ויפלו"

התייחסו ל "חז ?בכה
 .)"ויבך"ה "ד י"רש(

ביטויי התרגשות מצדומוצאים איננו 
שאף שהאבות עוד לא התחייבו במצוות, "חכמים

שמע" עוצר הכל וקורא
היה עוסק במצות כבוד אביו

ל כפשוטו שהגיע זמן קריאת שמע קשה"דברי חז
שחידשו את הפרשנות ה

ואחדותו ע' הבעת אהבת ה

לכן נראה בכוונת חז
כלומר לא קרא יעקב קריאת 

גור אריה"פירושו ל ב"המהר

יש לדעת ענין קריאת שמע שהיה קורא ובזה יתורץ מה שלא היה קורא יוסף קריאת שמע
את יוסף בנו מלך

וזהו מדת החסידים אשר יקרה להם טוב מתדבקים אל הקדוש ברוך הוא על הטובות והאמת שעשה עמהם. ליראיו
קריאת שמע שבו נזכר ייחוד מלכות שמים 

ליו יוסף אחר הצער הגדול אשר היה לו בעבורוא 
וקבל מלכותו, לו זה

תבטא קריאת שמע מ
המאורעות בעולכל ש עמוקה 

שמנותקת מסביבת החיים שלנו
כל העובר עלינואת 

  

 

 

1
מחבר הפירוש רבי שבתי בס  
אסור לעבור לפני המתפלל כדי שלא יבטל כוונתוש 

ומזה למדו חז .בתפילתו יעקב

לאחר שקרא פסוק ראשון יעקב על

פרשת ף"התשג טבת ד "בס



 

המפגש עם יוסף  .ריבונו של עולםמסובבת על ידי  ,וימאורעות מעגל סגירת , זוהשההתרגשות ביקש לבטא במילים 
  ."שמע ישראל"גדולה הטמונה בתוך אמירת ' זו מולידה ביעקב אהבת ה' בשילוב ייחוד ה

בר הוא כ. אבל מבחינתו זו הייתה עוד נקודה על רצף הזמן בה התגלה שהכל מכוון משמים, מאוד כמובן שמחיוסף גם 
עד  ,לגדולהעולה הוא  ,נמכר לעבדלמרות שהוא . מכירתופגש את הסיעתא דשמיא הזו לאורך השלבים השונים של 

וכעת  ,יוסף נטרףש חשש העת הזו עדש  אבל יעקב אבינו .)ה, מה( "לִֹהים ִלְפֵניֶכם-אֱ  ְלִמְחָיה ְׁשָלַחִני"לומר ודע יש
  .לריבונו של עולםאת ההתרגשות הראשונית הזו מפנה , בתפנית חדה זוכה לשמחה העצומה

ה הטבעית של יהודי שהתגובמבאר הוא ". כתב מאליהומ "תוספת מיוחדת של הרב דסלר בספר צרף ל נ"לדברי המהר
בצורה , ובתוך כך, היא לשמוח שמחה גדולה ,הרבה שניםשלא ראה פוגש את הבן שחווה שמחה גדולה כמו מי ש

, דרש ניתוק מהחייםלהכרה שמקור השמחה הוא מריבונו של עולם לא נ , כלומר .לקשר הכל לריבונו של עולם ,טבעית
לא צריכה להיות סתירה בין המעשה הפשוט של חיבוק או  .מיוחד של קריאת שמעכביטוי  ,עצירה של שטף החיים

ירידה מקדושת ארץ ב ש הרב דסלרמסביר  ?למה יעקב אבינו עצר וקרא שמע אם כך. 'את הובין ההכרה שהכל מ , שמחה
 קודשאל של עצירת שטף החיים כדי לשייך את החוויהוא נאלץ לעשות מעשה לא טבעי ה, ומאת מצריםישראל לט 
 .ל עולםריבונו של, שלנו חוויותה מאורעות ומעוררים אותנו לשים לב ולקשר גם את ה  הרב דסלרדברי . בריך הוא

באופן ולקשר אותם ', יש לשים לב שהדברים מאת ה ,חס ושלום במצבים הפוכיםו ,ל משהוע כששמחים בשמחה גדולה 
טבעיות החיים  מיוחדים של עצירהמעשים אכן נצרכים  ,מאוד קשהואם נמצאים במצב רוחני  .אל מנהיג העולםטבעי 

  . עקב הימצאותו בטומאת ארץ העמים א שמעכדי להביע זאת כמו יעקב אבינו שקר

  שתים עשרה אבנים טובות

בין שזה לא ה  ואה ,שיעקב אבינו נאלץ להתחתן עם ארבע נשיםכ . של יעקב אבינו קריאת שמענציג פירוש נוסף להבנת 
, שבטים שהם מגדליםיודעים מראש מהות י מלמדים אותנו שיעקב אבינו והא  )כא, ית לי בראש"רש' עי( ל"חז .במקרה
שתים עשרה האבנים הטובות המונחות על כנגד , )ד, תהלים קכב" (ה-שבטי י"שנים עשר . לעם ישרא  מגלים אתשהם 

 עם הנצחב . הם היסודות השונים של עם ישראל המופיעים בעולם את ריבונו של עולם, 'לפני ה ליבו של הכהן הגדול
חס ושלום כאשר . במציאות צדדים שוניםהמאירים  יםמיוחד נותכישרו  עם, צריכים להיות שבטים בעלי נטיות שונות

כשיעקב חשב שיוסף  .עם ישראלו חיסרון יסודי בהופעתו השלימה של זה ,פגם מהותי וזה ,ד מהשבטים לא נמצאאח 
הוא חשש שמעתה ואילך העולם . ובעצם בהנהגה של בני ישראל, בגידול של בניו, הוא חווה כישלון בהנהגה, נטרף

  עם ישראל יוכל להופיע את האחדות ש  הוא מבין! חהוא שמ ,ש את יוסףוג כשיעקב פ. 'יתנהל עם חיסרון באחדות ה
  .מתבטאת בקריאת שמעה , "אחד 'ה"להופיע את השלימות של זכינו ש ,ית בעולםהל-הא

  שטנו של עשו

במחשבה אבל מאיר את הנקודה ש, שצועד בכיוון הפירוש הקודם, ל"זה שמעתי בשם הרב זוסמן זצפירוש דומה ל
דווקא הופעתו המיוחדת של שבט , בעולם' נחסרה בשלמות של ישראל המופיע את שם ה )לג, לז( "יֹוֵסף ָטֹרף טַֹרף"ש

  ":בני נזרא"היו בשם אב שכותב  "שמואלשם מ "ב נזכרים כברדברים אלה שמצאתי  .יוסף

כ כאשר ראה "וע', ועשו הוא מתנגד לאחדות ה ,ה הגיד שבאשר יוסף הוא שטנו של עשו"ר זצללה"ק אבי אדומו"וכ
  .'היעקב שטנו של עשו קרא את שמע שהוא אחדות 

וליוסף הצדיק יש כוח מיוחד לעמוד ולהילחם , ה"כוח הסותר את אחדות הקב ,ורם לפירוד בעולםלעשיו יש כוח שג 
מה הכוונה . בעולם 'ם האחד את שוח המ כה אין לנו את לא נמצא כאשר יוסף , ממילא. כנגד כוח הפירוד הנוראי הזהו

דורשת ) א, נ(פסחים  הגמרא במסכת? מצליח להכניע את עשוומה יש בדיוק ביוסף ש  ,בעולם 'אחדות השעשיו נלחם ב
  ":ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד 'ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה 'ְוָהָיה ה"הפסוק  את

אמר רבי אחא בר  !?אטו האידנא לאו אחד הוא - " ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד 'ה הְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהיֶ  'ְוָהָיה ה"
ועל בשורות רעות  ,"ברוך הטוב והמטיב:"על בשורות טובות אומר -  העולם הזה ;לא כעולם הזה העולם הבא :חנינא
 !?דנא לאו שמו אחד הואאטו האי ?מאי אחד ,"ּוְׁשמֹו ֶאָחד"."הטוב והמטיב"לעולם הבא כולו  ;"ברוך דיין האמת" :אומר

אבל לעולם הבא  ;ת"ף דל"ונקרא באל ,י"ד ה"נכתב ביו :העולם הזה ;לא כעולם הזה העולם הבא :ר נחמן בר יצחק"א
  .י"ד ה"ונכתב ביו ,י"ד ה"נקרא ביו :כולו אחד

 אנחנו ,קוקי :המפורש 'גם כשאנחנו קוראים בתורה את שם ה .ןבעולם הזה יש לנו מציאות של חיסרו ,אומר רב נחמן
מה  .גם מכונההוא כתוב כך ' שם הכפי ש , אילו בעולם הבאו . בשם אדנותבפירוש אלא מכנים אותו בפה שלנו  לא

  :של עמלק וותרשעעל ) רבתי יבפסיקתא (נזכיר מדרש ? הללו הדברים משמעות



 

עולם נתגלו הפנים שהיו אבא בר כהנא כל זמן שזרע של עמלק קיים כביכול כאילו הפנים מכוסות נעקר זרעו מן ה  ר"א
  .כאילו מכוסות

ו פני ,שזרעו של עמלק נעקרוכ ,לא מתגלותה כביכול "ו של הקבפני ,זרע עמלק נמצא בעולםכל זמן ש, אומר המדרש
קשה לראות במבט פשוט את האחדות  מציאות שבה, בעולם שלנו יש מציאות של הסתר .מתגלות בעולם ה"של הקב

  . בונו של עולםי ע מרמגיולהבין שכל דבר , יתלה-הא

  להצליח לקרא את המפה

שהכל מכוון ', מאת ה כלה ש בכך כיר המ מבט המקשים על וודאות ה , "המפהקריאת "מערפלים את ה צדדים בעולם יש 
בים יש מצ .אנחנו לא תמיד מבינים על מה ולמהו , של צדיק ורע לו ,של צרות ,יש מציאויות של קשיים .קומדוי

 המציאות ולהכיר בצורהמכלול ניתן להסתכל על מבט הפשוט ב , ולמרות כל הסיבוכים האלה ,מעורפלים ומסובכים
ה מנקיש מולה, מכוונת והטובה גם לפי תפיסתנו האנושיתה , התבונן ברוב המציאות הנורמאליתל ".אחד 'ה"וודאית ש

  .הסבר יש, א יודעים להסבירל צבים שאנחנו למשגם 

ביכול בהן כ ,פניםה הסתר להצביע על הפירודים ועל המציאויות של ח והכ יש, עמלק לזרעו של, עשו זרעו שלל
הוא בכל המצבים . קביעות באמונהוח מיוחד של וודאות וליוסף הצדיק יש כ .מכוונת' היד  אדברים קורים מאליהם בל ה

שעשו מבקש יוסף מגלה את הוודאות בבלבולים  ".של עשו שטנו"ממילא יוסף הוא  .לא נופלו ו ובאמונתועומד בצדקות
  .של עשיו יוספקות מסלק את בישרות ו יוסף עומד זקוף וקבוע באמונה . להטיל בעולם

בעולם  .בלעדיואינו מתרחש  בעולם פועל הכל ודברהוא מהווה הכל ו ,היה הווה ויהיה ה"שהקב כךיה מורה על שם הו
שלמות בתוך משמעות העמוקה הזו ב כי אנחנו לא יכולים להביע את ה  ,אדנותאת שם הוויה במילה אנחנו קוראים  הזה

נגיע מפני ש  ,להביע את שם הוויה כפי שהוא נכתבנזכה  ,לעתיד לבוא .מציאות המורכבת והמבולבלת של העולם הזהה 
  .מריבונו של עולם תהווהמ כולל הכל שהכלוכולם יכירו בכך  ,תהיה ברורהציאות שהמצב מל 

יוסף היודע להצביע . לא אבד מן העולם הצדיקשהבין שכוחו של ברורה שמחתו של יעקב , לאחר הבנת עניינו של יוסף
את ההתמודדויות , בקדושת הברית, יוסף הצדיק המסמל את העמידה בברית, ה"איך גם בכל הסתרות הפנים נמצא הקב

ים עוד קי' באחדות הוודאותהאמונה בפגישתו עם יוסף התברר ליעקב שכוח . עודנו קיים, עם מצבים של סכנות רוחניות
  ".אחד 'ה"מנו קריאת מ הנזעקלכן . להית בעולם-ובזכות יוסף ניתן יהיה לממש את הופעת האחדות הא, בעולם

  הברית כורת

הברית אנו מעשה לאחר  .י לברית מילה"קר להכניס את בננו נושזיכנו הב' ח יוסף אזכיר חסדי הובהקשר ליסוד של כ
מלבד ברכת  קיימת בברית המילההמיוחדת הברכה בעניין ה דנים ראשונים ה ו ,"בריתוב להכניסו "נוספת מברכים ברכה 

  ".ל המילהע "

בעלי ? מדוע תוקנה פה ברכה נוספת מעבר לברכה הבסיסית הקיימת בכל מצווה: הברכה הזו מעוררת שאלה בסיסית
ו א ,ונים האם הברכה הזאת היא ברכת המצוותמחלוקת הראשאת  זכיריםמ") בלבער"ה "א ד, ז(התוספות במסכת פסחים 

 ,המצוות תרכזוהי ב שכדעות נוקטים משום ש  ,מברכים את הברכה הזאת קודם המילה בני ספרד .שמא היא ברכת השבח
ברכת  היזו משום שלשיטתםה עלפני הפריובני אשכנז מברכים אותה אחרי המילה ואילו , "עובר לעשייתן" וצריך שיהיה

  :בריתה מהות את להביע  הברכה ענייןש , מסבירים בעלי התוספות, השבח

  .ג ולא לשם מורנא ולא לשם הר גרזים"ותיקנוה כאן לגלות ולהודיע שזו המילה נעשה לשם יוצרנו ולא לשם ע

המחויבות שמעוררת  !א לשם שום מטרה אחרתכורתים לשם הברית עם ריבונו של עולם ול המילה אנחנו  את ברית
ניתן לעצור כדבר ש , באור של ארעיות" הסכם"מאיר את המושג " ברית"המושג  .ברית היא הרבה מעבר להסכם תכרית

 פרמס ך "בתנ מופיעוא ה, כך למשל .וארוכי טווח יסודיים, כללייםד ר ביחס להסכמים מאוברית מוזכ מושג ה  .בכל עת
של ברית בין יהודי שנימול לריבונו של קשר ה .לחיים שלמיםקשר שנוגע . עולם-ברית' עולם'פעמים בצירוף למילה 

ל תיקנו פה ברכה "ן מאוד מתאים שחזלכ  .ה בקשר של חיים"קשר עם הקבהיהודי מת  ארוך טווח בוזהו ההסכם , עולם
  .ולכוון את עצמו לדבר הגדול הזהכדי שאדם יוכל להתכונן , פשוטהה ברכת המצוות נוסף על מיוחדת 

 שר חס ושלוםכא , תחושה הכואבת שמלווה אותולו, לזעזוע האישיותי שחווה האדםסבר הבנת עומק הברית מספקת ה 
שהאדם מזדעזע  מסביר הרב קוק במידת הברית "מידות הראיה"בבפסקה  .מציאות של קושי בשמירת הבריתהוא נמצא ב 

כאשר  .ן האדם לבוראוקשר של חיים ביכ , הבריתהיסודי והמהותי שמבטאת העניין בשל , כאשר הוא נופל בעניינים אלה
. ת אותו באופן נקודתי בלבדמזעזע בהתאם לכך היא גם , מסוימת אחת באישיותובנקודה שנוגעת עבירה נופל ב אדם 



 

כלול האישיות והמהות שלו מ מפני ש , מרגיש קושי הרבה יותר גדול דםא ה ,לאתגר בנושא של פגם הברית אבל כניסה
  .עזעדזמ

ל הקשר בינו לבין ריבונו יסודית במכלו הבנקודה כ הינו שלם ש  ,שומר הברית מיוחדות של יוסף הצדיקמתבררת אפוא ה 
  .בעולם 'יוכל להביע את אחדות הכשהבין שיוסף בחיים ו ,יעקבמתגלה טפח נוסף בשמחתו של  וממילא .של עולם

  למען בריתו אשר שם בבשרנו

  ):ב, קלז(הנוסח שלה מופיע במסכת שבת , ישנה ברכה נוספת שמברכים לאחר ברית המילה

ַעל ֵּכן ִּבְׂשַכר . ְוֶצֱאָצָאיו ָחַתם ְּבאֹות ְּבִרית קֶֹדׁש. ֲאֶׁשר ִקֵּדׁש ְיִדיד ִמֶּבֶטן ְוחֹוק ִּבְׁשֵארֹו ָׂשם, לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם- אֱ  'הַאָּתה ָּברּוְך 
  .ּכֹוֵרת ַהְּבִרית 'הָּברּוְך ַאָּתה . ֵרנּוְבׂשָ ְלַמַען ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר ָׂשם ּבִ , ֹזאת ֵאל ַחי ֶחְלֵקנּו צּוֵרנּו ַצֵּוה ְלַהִּציל ְיִדידּות ְׁשֵאֵרנּו ִמַּׁשַחת

ַעל ֵּכן ִּבְׂשַכר ֹזאת ֵאל ַחי : "ר על הנימול בזכות המילהוה ישמ"ה בקשה שהקבביש . ייחודידבר  רכה זו כוללב נוסח 
בתוך הנוסח של זה דבר מפתיע ש. "ֵרנּוְלַמַען ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר ָׂשם ִּבְבׂשָ , ְלַהִּציל ְיִדידּות ְׁשֵאֵרנּו ִמַּׁשַחת ֶחְלֵקנּו צּוֵרנּו ַצֵּוה

 א הכנהי שכריתת הברית הכך מאוד מתאים ל  זה .להימנעות מקשייםו ,לחיים ,הברכה מופיע אזכור של תפילה להצלה
נאה  ,כאשר יהודי מתקשר עם ריבונו של עולם בקשר כל כך שלם. לםחיים בין היהודי לבין ריבונו של עו של לקישור

  !תן לנו חיים, יתךאנחנו קושרים את כל קשר החיים שלנו א  ,אנחנו חתומים בבריתהנה : ה"בלק ומרומתאים לבוא ול

ירים הברכה שוב חוזרים ומזכבסוף  ".בשכר זאת על כן" :ופיע פעמיים נימוק לדברמ, לחיים שבברכה התפילה באזכור
אל "של  ביטוי מיוחדאזכור מופיע בנוסח הברכה  .לשון עתידיתאך הפעם זה ב, "למען בריתו אשר שם בבשרנו: "נימוק

שמזכירים פה בקשה לשמירת הנימול נראה הברכה  בביאור .ך"פעמים בודדות בתנמופיע באופן זה ' שם ה, "חלקנו חי
ובקשה  ;"אל חי חלקנו"זה האזכור של , ריבונו של עולם ות הקשר הקבוע אלבזכ ,בברית ההתקשרות - בזכות העבר

  .ריבונו של עולםות לתקשר בהם ה וכל לממש זכה לחיים כדי שנשנ  ,עתידלמען ה 

יכירו את שכולם להביא לכך ו ,לקיים מצוות ולקדם את העולםכדי , נבראנו בעולם כדי להופיע את ריבונו של עולם
משגיח  ה"מתוך הכרה שהקב ,בקשר מתמיד ,קישור לריבונו של עולםבם נמצאיהחיים אנחנו ך במהל. 'ה של ומלכות
 פרטית שיהודי כל מצווהל ן וה ,מכלול החייםהדברים אמורים הן ל . לפעולותינו חומכוון אותנו ונותן לנו כ ,עלינו
במצוות . ה"עם הקבקשר קבוע ושהיא חלק מ, מלווה אותואת המצווה הוא אמור לחוש כשיהודי מקיים מצווה . מקיים

 אנחנו ".על כן בשכר זאת"וכנגד זה מזכירים פה בברכה  ,התקשרות שלמה עם ריבונו של עולםיש כוללת המילה ה 
בזכות כל ו  ,יבונו של עולםת רמכוונים להופע ה חיים  על ,ח הבריתולקשר עם ריבונו של עולם מכ ותשייכעל  מכריזים

  .ר אותנומויש וא זה מבקשים שה

הוא , נמצאבכל עת ובכל מקום שיהודי  .ערום ממצוות אין מציאות של יהודיים דעתנו לכך ש כדאי לשבעניין הברית 
אנחנו מוצאים את אברהם אבינו כשהוא משביע את אליעזר  .החתומה בבשרו בריתמצווה בזכות ה מציאות של שרוי ב 

, "נקיטת חפץ"אותו שבועה חמורה בומבארים הפרשנים שהוא משביע  )ב, כד" (ַּתַחת ְיֵרִכי ִׂשים ָנא ָיְדךָ " הוא אומר לו
על " 'כפי שאנו מודים לה ',של רצון ה ,ם מציאות של מצווהיהודי מהלך תמיד ע. היד ליד מקום המצווה על ידי הנחת
  .'ית' עם ה תמידי חזק מאד לקישורביא אותנו מבט כזה מ". מת בבשרנוש בריתך אשר 

ולאור הפרשנות . בקריאת שמעסף מפני שיעקב עסוק הבכי הוא רק של יו , יעקב אבינו פוגש את יוסףכש, אם כן
,  עודנה חיה" שטנו של עשו"הכוונה היא שיעקב אבינו ביטא את העובדה שהמציאות של יוסף , האחרונה שהעמקנו בה

שומר ה הוא ו ,חי את האמונה בשלמותיוסף . עודנו קיים, יתלה- אחדות האאת ההתנגדות ל ו  יםהבלבולהמנצח את ח והכ
  . קשר עם ריבונו של עולםבוודאות שה על ,על הברית

נו הי ל-א 'הבנה מביעים בכל יום את האמו נחנו א . שחרית וערביתבקריאות שמע  ,גדולהיהיו הדברים מנוע להתעוררות 
 ,על כל צדדיו ח היחיד שמנהיג את העולםושריבונו של עולם הוא הכבכך מונה רוחנית כללית נחנו מביעים אא  .אחד 'ה

מתוך כך  .ו וחוויותיוורעות חייכל אחד ואחד במא לפרטי החיים של אלא מגיעה עד, עצרת בצד הכללינ זו אינה אמירה 
  .להית- ולהביע בעולם את האחדות הא, עם ישראל להייעוד ש לקדם את מימוש, גם אנו לצעוד בדרכי יוסף נזכה

  

  

  . 'חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה, העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם ,כלליתשיחה " ישיבת הגולן"ד של "מידי שבוע ביום שני מתקיימת בביהמ

  , ועניינה בהדרכות רוחניות, שיחה זו הינה בעלת גוון מוסרי, להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים

  .הרוחנית של בן תורה בדורנוושופכות אור על דרכו , הנגזרות מן המבט האמוני
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