


שערים'  'מאה  לשכונת  נכנסים  ך 
חמימה  ירושלמית  רוח  ומיד  בירושלים, 
הקומה  נמוכי  הבתים  הלב.  מיתרי  את  מרעידה 
ניחוח  לצד האנשים הגדולים שהילכו בסמטאות, 
החלות מהמאפיות הייחודיות לצד ריח המאכלים 
והזכים  הרכים  הילדים  מראה  המסורתיים, 
יהודים מבוגרים  המשתובבים בחצרות כשלצידם 
קצה  על  מבטאים  אלה  מקלם,  על  מתהלכים 
המזלג את האוירה הייחודית והתוססת, היהודית 

והאהובה שמגלמת השכונה...
אך לא תמיד היתה השכונה עליזה ותוססת כל 
הציבור  רוב  כאשר  שנים,  ממאה  יותר  לפני  כך. 
היהודי רוכז בתוככי העיר העתיקה, נעשה מאמץ 
היהודית אל שכונת  רב להרחיב את ההתיישבות 
מאה שערים וסביבתה.קהילות שונות שרצו לעודד 
קרקע  חלקות  רכשו  במקום,  ההתיישבות  את 
והחכירו אותם  זולים, בנו עליהן בתים,  במחירים 
בתשלום סמלי או השאילו אותם בחינם ליהודים 

שביקשו להתגורר בבתים הללו.
בתי  נייטין,  בתי  כמו  שכונות'  'מיני  הוקמו  כך 
וייטנברג, בתי אונגרין, בתי אורנשטיין, ועוד. קשה 
לאנשים  ניתנה  ימים  באותם  אך  בזמננו,  להאמין 
כסף.  אין  חינם  רבתי  בירושלים  גג  לקורת  זכות 
בפעילויות  להשתתף  הוא  מהם,  שנדרש  מה  כל 
מוקדם  להגיע  התורה,  שיעורי  כמו   - הקהילה 

לשעות התפילה הקבועות, וכיוצא באלה.
באחת מהשכונות הללו, התגורר גם זקני, הרב 
השם  עובד  יהודי  היה  דוד  רבי  זצ"ל.  בטלמן  דוד 
משכמו ומעלה, מחנך בחסד עליון, דייקן ומסודר. 
אין פלא כי עמד בהצלחה בדרישה להקדים לבוא 
לבית הכנסת לפני התפילה. אם כולם נדרשו להגיע 
כעשר דקות לפני התפילה, הרי שמעולם לא קרה 
שעת  לפני  ויותר,  שעה  כרבע  התייצב  לא  שהוא 

התפילה...
שמאורעות  יהודי  שימש  הכנסת  בית  כגבאי 
נחשב  הוא  רוח.  וקצר  לנרגן  אותו  הפכו  החיים 
רמה,  ביד  הכנסת  בית  את  שניהל  קשוח,  אדם 
בדרישות.  ועמידה  בזמנים  דיוק  על  הקפדה  תוך 
המתפללים ידעו על אופיו זה של הגבאי, והשתדלו 
להימנע מהיתקלויות עמו, בפרט בנושאי האיחורים 

לתפילות...
והקושי  קשה,  במחלה  דוד  רבי  חלה  לימים 
כי  לכך  גרם  מוקדמת,  בוקר  בשעת  להתארגן 
בניגוד  מה,  באיחור  או  בתחילתה  לתפילה  הגיע 
לנדרש להגיע עשר דקות לפני התפילה. לא היה 
זה מחוסר רצון, אלא מתוך החולי שהכביד מאוד 

על ההתארגנות בבוקרו של יום.

והנה, אך מסתיימת התפילה, ניגש אליו הגבאי 
מתבייש?  'האינך  צוננת:  מקלחת  עליו  ושופך 
לא  כאילו  לתפילה  לאחר  התנהגות  צורת  זו  וכי 
קרה כלום? והלא אתה מקבל מאתנו דירה חינם 
להתייצב  הוא  ממך  מה שמבקשים  כל  כסף,  אין 
סביר  לך  נראה  הכנסת.  בבית  לתפילות  מוקדם 

שתגור בדירת לחם חסד?'
ששיער  לא  בבושה.  עיניו  השפיל  דוד  רבי 
שהגבאי ידרוש בשלומו ולסיבת איחורו המוצדקת, 
אש  רושפת  מוסר  לשיחת  ציפה  לא  בוודאי  אך 
כלפיו, לעיני כל הקהל. הגבאי לא נרגע, והמשיך 
לעבור  אפשר  שאי  איומה,  חוצפה  'זו  להצליף: 
עליה לסדר היום! הנה לנו עוד אברך צעיר, עוד לא 
המסמיק  דוד  רבי  על  והצביע  אמר  שלושים',  בן 
ומחוויר חליפות, 'שלא יודע מה זו מחויבות, ואין 

לו ערכים לזמן המדוייק!'
הגבאי הוסיף לירות בו חיצים מילוליים פוגעניים, 
וכל אותה עת מושפל רבי דוד לעיני כל ואינו עונה 

ויאמר  יצטדק  אם  גם  כי  ידע,  ידוע  דבר. 
את  ישכך  לא  הדבר   - חולה  שהיה 

ובוודאי  הקשוח,  הגבאי  של  זעמו 
המהומה.  להרגעת  יתרום  לא 
לעמוד  נאלץ  ברירה  בלית 
כאחרון הנאשמים ולשמוע את 
אותו  המשפיל  הגבאי,  נאצות 
לעין כל בהאשמות חמורות אך 

נטולות שחר...
המוסר  שיחת  את  סיים  הגבאי 

תה  כוס  לעצמו  להכין  הלך  החוצבת, 
מעל  שהתאמצו  הקול  מיתרי  את  להרגיע 

ומעבר... רבי דוד נותר מושפל, מקווה שהאדמה 
תבלע אותו מרוב בזיון...

חלפו מספר דקות, והנה, שוב שב הגבאי להיכל 
'הסתיים  רם,  בקול  הכריז  'רבותיי!'  הכנסת.  בית 
לבית  ללכת  צריך  ואני  שלי,  התרופות  מלאי 
המרקחת בעיר העתיקה לרכוש תרופות חדשות, 
טובה  עבורי  לעשות  שיכול  מי  כח.  לי  אין  אך 

וללכת במקומי לעיר העתיקה - נא יודיעני!'
היה  דוד  רבי  להתרוקן,  כבר החל  הכנסת  בית 
רחוק  ולא  התפילין,  את  גללו  שעוד  מהאחרונים 
ממנו ישב הגבאי ושתה מכוס התה בשלוות בוקר. 
הוא  והנה  התפילין,  את  לגלול  דוד  רבי  סיים  אך 

ולא אחר ניגש אל הגבאי.
ללכת  יכול  'אני  בלבביות,  אמר  טוב,'  'בוקר 
להביא את התרופות. הבה לי בבקשה את המרשם 
התרופות  שיגיעו  כדי  המרקחת,  לבית  ואסור 

הנחוצות בזמן'.

מתי המעט שנותרו בבית הכנסת, הביטו ברבי 
דוד בהתפעלות מהולה בהערצה. הלא טרם חלפו 
ביזה  כל,  לעין  הגבאי  בו  נזף  מאז  ספורות  דקות 
 - דוד  רבי  והנה  לעפר,  כבודו  את  והשפיל  אותו 
הוא ולא אחר - המתנדב לסייע לו ולהביא לו את 

התרופה ממרחקים במאמץ לא פשוט?!
'הנה', אמר  אך הגבאי, לא שת לבו לכל זאת. 
בפשטות, 'זה המרשם, וזה הכסף עבור התרופות. 
לא  פעם  ועוד  בסיידר?  הביתה,  לי  ותביא  תקנה 

לאחר!' שב והזהיר...
מחלתו.  אף  על  בריצה,  לדרכו  יצא  דוד  רבי 
כחצי שעה של ריצה רגלית לבית המרקחת, ועוד 
מאמץ,  של  משעה  יותר  חזרה.  הדרך  שעה  חצי 
למען יהודי שפגע בו אנושות אך לפני שעה קלה. 
הוא  דוד  רבי  דווקא  הכנסת,  בית  מתפללי  מכל 
עיתותיו  מיטב  את  שהעניק  הוא  לדרך,  שיצא 
למען הגבאי שנזף בו, הוא שרץ בזריזות למען מי 
שהשפיל אותו ופגע בו בצורה כה קשה, וללא כל 

סיבה!
את  שהעביר  אחרי  רגע  כשחזר, 
ליעדן, פגשו אותו כמה  התרופות 
'רבי  הכנסת.  בית  ממתפללי 
דוד!' קראו בהתפעלות, 'עד היכן 
להיות  מגיעים? אפשר  הדברים 
קשה לכעוס ונוח לרצות, אפשר 
להתפייס בקלות, אבל להתאמץ 
כך מעל ומעבר? לרוץ כעלם צעיר 
למען מי שפגע בך באופן כה קשה? 
לא רק לסלוח ולמחול, אלא גם לפעול 

למענו ולטובתו באותו היום?'
רבי דוד חייך את חיוכו האצילי, והשיב בפשטות: 
בי,  נוהג שכל אימת שמישהו פוגע  נא, אני  'ראו 
אני ממהר למחול לו. אבל הגבאי, שפגע בי בצורה 
כה קשה, שהשפיל וביזה אותי לעין כל ללא עוול 
בכפי - חשתי כי אינני מסוגל למחול לו, אני פשוט 

לא מצליח...
הייתי חייב להתאמץ למענו, לרוץ בשביל להיטיב 
לו, למצוא דרך להעניק לו עם הרבה מאמץ - ובכך 
אתחבר אליו ואוכל למחול בלב שלם, למחוק את 

הפגיעה מההיסטוריה שלי!'
רבי דוד מלמד אותנו: המחילה לא אמורה להיות 
והמחילה  מנשוא,  קשה  הפגיעה  לפעמים  קלה, 
להתאמץ,  מאוד  כדאי   - ועדיין  משאול.  קשה 
להתחבר, להגיע למצב שנוכל למחול ולסלוח, כי 

המחילה חשובה וכדאית!
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ברכות שתיקנו לנו חז"ל הם מחולקות לכמה סוגים : ברכות המצוות, ברכות הנהנין, 
שבח  ברכות  לברך  חז"ל  שתקנו  שהטעם  הרמב"ם  וכתב  והודאה,  השבח  ברכות 
והודאה כדי שנזכור את הבורא יתברך וליראה ממנו. ולכן ברכת הקשת וברכת רעמים 

וברקים הם ברכות השבח שניכר שם גדלותו וחסדיו של ה' יתברך בעולם.
מסופר בתורה בפרשת נח, שאחר שהביא ה' יתברך מבול על הארץ, כרת ברית שלא 
יחריב שוב את עולמו והביא אות ברית שהיא הקשת שנראית בשמים להזכיר לנו לחזור 
בתשובה כמו שכתוב בפסוקים (בראשית פרק ט' פסוקים יב'-טו') "ויאמר אלהים זאת אות הברית 
אשר אני נותן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר אתכם לדורות עולם, את קשתי נתתי 
בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ, והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן, 
וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר ולא יהיה עוד המים למבול 
לשחת כל בשר, והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכור ברית עולם בין אלהים ובין כל נפש 

חיה בכל בשר אשר על הארץ".
ולכך תקנו חכמים לברך כאשר רואה את הקשת, ונוסח הברכה הוא "ברוך אתה ה' 

אלוהינו מלך העולם זוכר הברית נאמן בבריתו וקיים במאמרו".
הגמרא במסכת חגיגה אומרת שאדם שמסתכל בקשת עיניו כהות, והטעם משום א. 

שהפסוק ביחזקאל אומר "כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם, הוא מראה דמות 
שכמו  שמים,  בכבוד  להסתכלות  בקשת  הסתכלות  את  דימה  שהנביא  היינו  ה'",  כבוד 
שבהסתכלות בקשת אין רואים מראה ממשי, כך גם ההתגלות של ה' יתברך לנביא אין זו 
ראיה ממשית, וכיוון שדימו את ההסתכלות בקשת להסתכלות בכבוד השכינה לכן צריך 
לנהוג כבוד בהסתכלות בקשת, מכל מקום מותר לראות את הקשת כדי שיוכל לברך עליה 

ורק להסתכל בה ביותר אסור.
עגולה, ב.  גורן  כולה שהיא כחצי  קודם שמברך על הקשת צריך שיראה את הקשת 

ומכל מקום אם אי אפשר לראות את כל הקשת, ורואה רק מקצתה הרוצה לברך יש לו 
על מה שיסמוך.

וכן אם רואה את הקשת דרך החלון ג.  אם רואה את הקשת בלילה יש לברך עליה. 
ונראית הקשת היטב מברך על הקשת, אולם אם רואה את דמות הקשת במים אין לו 

לברך על הקשת הזאת.
וראה קשת אחרת, אם התפזרו ד.  ולאחר מכן חזר  ובירך עליה  אם ראה את הקשת 

העננים לגמרי ונטהר השמים עד שהשמים זכים וברורים ואחר כך נראית שוב קשת צריך 
לחזור ולברך על הקשת השניה, ואם לא התפזרו העננים לא יברך על הקשת השניה. 

אם עבר היום שבירך על הקשת וחוזר ורואה את הקשת ביום שלאחריו, צריך לברך ה. 
על הקשת אע"פ שלא התפזרו העננים כיוון שזהו יום חדש ויש כאן היסח דעת.

נחלקו הפוסקים כשרואה קשת האם מותר להגיד לחברו שיש קשת כדי שגם הוא ו. 
יברך עליה, דעת כמה מהאחרונים שאין לומר לחברו שיש קשת, משום שזה כמוציא דיבה 
על הבריות שאינם מתנהגים כראוי שהרי הקשת מסמנת שה' יתברך כועס ורוצה להביא 
מבול לעולם ורק משום הברית שכרת עם נח שלא להביא יותר מבול לעולם לכך הוא לא 
מביא מבול, אולם דעת כמה אחרונים אחרים שיש לומר לחברו שנראה הקשת בשמים 
כדי שחברו גם כן יברך על הקשת, ואדרבה אנו שמחים ומודים לה' יתברך אשר בחסדו 
כרת ברית שלא להחריב את העולם, ועל ידי זה גם חברו יתעורר לחזרה בתשובה, ולהלכה 

אדם שרואה את הקשת יאמר גם לחבריו שנראתה הקשת כדי שגם הם יברכו.
אם ראה את הקשת באמצע פסוקי דזמרה או באמצע ברכות קריאת שמע, אם יוכל ז. 

לסיים את הפרק שנמצא בו ולברך על הקשת בבין הפרקים יעשה כן, אולם אם חושש 
שמא תעבור הקשת עד שיסיים את הברכה, יפסיק אפילו באמצע הפרק ויברך על הקשת, 
ולצורך מצוה עוברת מותר להפסיק אפילו  ימתין עד שיסיים תעבור הקשת,  שהרי אם 
באמצע הברכה של קריאת שמע או פסוקי דזמרה (חוץ מפסוק ראשון של קריאת שמע ופסוק 

"ברוך שם וכו"' שאסור להפסיק לשום ענין).

לקבל  בניו  את  הגיש  יוסף  כאשר  בפסוקים  מבואר 
יקבל  הבכור  שמנשה  רצה  הוא  אביו,  מיעקב  ברכה 
את הברכה ביד ימין ולכן העמידו בצד ימינו של יעקב, 

ויעקב הפך את ידיו והניח שמאלו על ראש מנשה.  
ולא ביקש  ידיו,  יעקב היפך את  ויש להתבונן מדוע 

להעמיד את מנשה בשמאלו ואת אפרים בימינו. 
היתה  שבאמת  מבאר  דבר'  'העמק  בספרו  הנצי"ב 
כאן כוונה עמוקה ליעקב מצד אחד הוא רצה שמנשה 
מיוסף  ביקש  לא  ולכן  הימנית.  רגלו  ליד  דוקא  יעמוד 
להעביר את מנשה לצד שמאלו. ומצד שני רצה להניח 

את יד ימינו על ראש אפרים, לכן 'שיכל את ידיו'. 
יניח  שהמברך  עדיפות  יש  אמנם  כך:  בזה  וההסבר 
גם  יש  לכך  בנוסף  אבל  המתברך'.  ראש  על  ימינו  'יד 
העדיפות  המברך'.  של  ימין  רגל  ליד  'לעמוד  עדיפות 
לידי  ימינו על ראש המתברך באה  יניח את  שהמברך 
ביטוי בענינים של רוחניות. 'יד ימין' מורה על כח וחוזק 
נותנים  הרי  הראש'  'על  מונחת  וכשהיא  הנהגה,  של 
כח ל'דעת' של המתברך שיוכל להנהיג את העם בדרך 
הנכונה. אך גם לעמידה בצד רגל ימין של המברך יש 
והניהול,  ההליכה  כח  את  מסמלת  ה'רגל'  משמעות. 
וכאשר המתברך מקבל ברכה כשהוא עומד בצד 'רגל 
ימין המברך' הרי הוא מקבל כח וכושר של הנהגת העם 

בענינים גשמיים.
עדיפות  יש  לאפרים  שיש  קודשו  ברוח  הבין  יעקב 
ימינו  'יד  את  לקבל  הוא  צריך  ולכן  רוחניים,  בענינים 
ואת  הראש  את  משמשת  'היד'  ראשו'.  על  יעקב  של 
יש עדיפות בענינים של הליכות  ואילו למנשה  הדעת. 
העולם. ולכן צריך הוא לעמוד דוקא בצד רגלו הימנית 
'הרגל' משמשת את הגוף להליכה וכאן  של יעקב. כי 

רימז לו שהוא יהיה מנהיג בגשמיות.
ומעתה מבואר מדוע יעקב לא ביקש שמנשה יעמוד 
בצד שמאלו, כי היה לו ענין בדוקא שמנשה יעמוד בצד 
ימינו, בכדי שהוא מרמז לו בזה את ענין ההעדפה שלו 

על אפרים בעניני הליכות העולם. (העמק דבר)
יסוד גדול בענין הברכות.  עוד מוסיף הנצי"ב לבאר 
הנה יעקב אבינו כשמברך את בני יוסף פותח באמירה 
כאפרים  אלוקים  ישימך  לאמר  ישראל  יברך  "בך  זו: 
וכמנשה" והתרגום יונתן מבאר שברכה זו מברכים את 
התינוק ביום ברית המילה. וכבר שאלו המפרשים מדוע 

דוקא ביום המילה מברכים ברכה זו את התינוק. 
ומסביר הנצי"ב שידוע שאין ראוי לברך את האדם 
אלא מעין ברכותיו שברכו ה' עד כה, לעשיר בעשרו, 
ולחכם בחכמתו. וא"כ אין ראוי לברך למי שאינו עוסק 
עוסק  אינו  שהוא  למי  וכן  כאפרים.  שיהיה  בתורה, 
כמנשה.  שיהיה  אותו  לברך  ראוי  אין  העולם,  בהויות 
אבל בשעת מילה דלא נודע עדיין את הדרך אשר הילד 
יברך ישראל "ישימך אלקים כאפרים" אם  ילך בה אז 
יהיה  אם  "וכמנשה"  כמוהו.  יצליח  בתורה  עוסק  יהא 

עסוק בהויות העולם יהיו כמנשה. (הרחב דבר)
בדברים אלו מסביר הנצי"ב שמשמעות 'ברכה' אינה 
את  להוציא  יזכה  שהאדם  אלא  'מתנה'.  לאדם  לתת 
צריכה  הברכה  לכן  ההשגים.  במלוא  החוצה  יכולותיו 

להיות מעין יכולתיו שנטע בו ה' יתברך.  
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