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פרשת פיניפ תשפשב
םיתקלט לש  לשבתבחטבה

ירושלים, יום חמישי בבוקר

"מהר, צבי!" קרא אברהם אל עבר אחיו. "אנחנו נפסיד את האוטובוס!"

אברהם וצבי החלו שניהם לרוץ אל עבר תחנת האוטובוס, יחד עם ילדים נוספים שהיו 

בכל  התלויים  בשלטים  להבחין  שלא  היה  יכול  לא  צבי  רצים,  בעודם  לחיידר.  בדרכם 

מקום עם תמונתו של דודו מנור, שהתמודד על ראשות הממשלה בבחירות הקרובות.

"וואו," אמר צבי אחרי שעלו לאוטובוס בדיוק בזמן. "דודו מנור מפרסם את עצמו בכל 

מקום. כנראה שהוא באמת רוצה להיות ראש ממשלה."

"כן," אמר אברהם. "אתמול הם אפילו ניסו לתלות מודעת בחירות על לוח המודעות 

בבית הכנסת, אבל הרב אמר להם שאין סיכוי שהוא יסכים לדבר כזה."

צבי צחק. "הם ממש טיפשים," אמר. "חבר שלי יענקי אמר לי שמנור הבטיח לחרדים 

שהוא יאריך את חג הפסח אם נצביע עבורו."

"זה באמת נכון?" שאל אברהם בספק.

"אני לא יודע," אמר צבי. "יענקי אמר שאחיו הצעיר שמע את זה מחבר שלו. אבל למה 

כתוב 'חצר' על כל הכרזות שלו? זה כתוב בכל מקום. 'חצר, חצר, חצר...' מה זה אומר?"

"זה ראשי תיבות של 'חַּיִים, צְרָכִים, רְצוֹנוֹת',", ענה אברהם. מנור מבטיח שאם הוא יהיה 

ראש ממשלה הוא יתן לכולם חיים טובים יותר, את כל מה שהם צריכים וגם את כל מה 

שהם רוצים."

"מה? למשל, בכל פעם שנרצה גלידה בחינם, פשוט נקבל את זה?" שאל צבי.

"בטח, למה לא," ענה אברהם. "פוליטיקאים יגידו הכל רק כדי להיבחר."

בחיידר, מאוחר יותר באותו היום

כתתו של הרב'ה רענן ישבה ונהנתה מה"ברד" הקפוא שהרב'ה נתן להם זה עתה כפרס 

רוצה  "אני  רענן אמר,  סיימו, הרב'ה  באותו שבוע. כשכולם  טוב  כך  כל  כך שלמדו  על 

שכולנו נברך יחד את ברכת 'בורא נפשות'. אבל קודם כל, בואו נדבר קצת על הברכה 
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'בורי נפשות' מרומזת  יודע היכן ברכת  יותר. מישהו  הזו, כדי שנוכל להבין אותה טוב 

בתורה?"

"אולי  אצבעו.  את  אלעזר  הרים  דקה,  אחרי  השאלה.  על  היטב  וחשבו  ישבו  הילדים 

מהקרבנות?" הוא שאל בהיסוס. "כי בזמן הזה התפילות הם במקום הקרבנות?"

"יפה מאוד!" חייך הרב'ה רענן. "אבל יש קרבן אחד שדומה במיוחד לברכת בורא נפשות, 

וזהו קרבן התמיד, שהקריבו אותו פעמיים ביום בבית המקדש."

ובדיוק אז, הגיע משב רוח חזק מבחוץ וקטע את הרב'ה, כאשר פיסת נייר גדולה הועפה 

אל תוך החלון ונחתה על שולחנו. אכן, היה זה לא אחר מאשר מודעת "חצר", שעל גביה 

התנוססה תמונתו של דודו מנור.

"אוי וויי!" אמר הרב'ה, ונענע בראשו בעודו מתכופף להרים את הכרזה.

"הרב'ה," אמר צבי. "הוא באמת חושב שכולם מאמינים לו שהוא יתן לנו חיים, צרכים 

ורצונות? האם 'חצר' זה לא הדבר הכי מטופש שהיה אי פעם?"

"ובכן," ענה הרב'ה. "אני לא יכול לדבר בשם מוחו של פוליטיקאי. אבל אני לא חושב 

ש'חצר' הוא רעיון טיפשי."

"האם הרב'ה מתכוון לומר שמנור באמת הולך לקיים כל מה שהוא מבטיח?" שאל צבי.
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"אוי לא, לא," צחק הרב'ה רענן. "אני יכול להבטיח לכם שהוא לא יקיים את זה. אבל 

המושג 'חצר' הוא בעצם בדיוק מה שהתחלתי לדבר עליו.

"אתם מבינים, קרבן התמיד היה מורכב משלושה חלקים: עולה, מנחה ונסכים, שזהו יין 

שנשפך על גבי המזבח. ושלושת הדברים הללו מייצגים את הדברים עליהם אנו מודים 

לה' כאשר אנו מברכים את ברכת בורא נפשות: 1( העולה היא חיים, כי מקריבים את 

החיים של הכבש; 2( המנחה היא קמח ושמן, המייצגים לחם, אותם אנחנו צריכים כדי 

לחיות; ו-3( היין מייצג את כל הדברים הנפלאים והטעימים שאנחנו רוצים, וה' נותן לנו 

אותם למרות שאנחנו לא צריכים אותם."

צבי הרים את אצבעו. "אפשר לנסות להסביר איך זה קשור לברכת בורא נפשות?" הוא 

שאל.

"בהחלט!" השיב הרב'ה בחיוך.

וֹת רַּבוֹת', כלומר שהשם נותן לנו חיים. 'וְחֶסְרוֹנָן' – הכוונה  "אנחנו אומרים 'ּבוֹרֵא נְפָשׁ

ל מַה  לדברים שחסרים לנו כדי לחיות, הדברים שאנחנו צריכים, כמו לחם ומים. ו'עַל כָּ

ל חַי' הם כל הדברים הנוספים שאנחנו רוצים, אבל ה' נותן  הֶם נֶפֶשׁ כָּ רָאתָ לְהֲַחיוֹת בָּ בָּ ֶשׁ

לנו אותם כחסד."

"או ווה!" אמר הרב'ה רענן. "חשבת על כל זה בעצמך?"

"לא בדיוק," ענה צבי בחיוך. "מה שהרב'ה אמר לגבי קרבן התמיד הזכיר לי את ההסבר 

הזה לברכת בורא נפשות שאבא שלי הסביר לי בשבוע שעבר."

"טוב, זו עדיין תשובה מצוינת!" אמר הרב'ה בחום. "ועכשיו, אחרי שהבנו את המשמעות 

האמיתית של 'חצר' ומי באמת מספק את החיים שלנו, את מה שאנחנו צריכים ואת מה 

שאנחנו רוצים, בואו נברך כולנו יחד את ברכת בורא נפשות בכוונה."

שבת שלום ומבורך!

צידה לדרך
החיים, הצרכים והרצונות שלנו מסופקים כולם על 

ידי ה'. קרבן התמיד וברכת בורא נפשות הם תזכורות 
המזכירות לנו תמיד להודות לה' שמספק לנו את הכל; 

את החיים, את הצרכים ואת הרצונות!
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