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  א" ויחי תשע' מאת הרב דוד אברהם ספקטור לשבת פדרשה

   :בנושאויונתן קסלר נחשון לכבוד בני המצוה 

  חה של ברכהוכ
  

יונתן או אם נעשה כיעקב אבינו ששיכל את ידיו לנחשון ול ההמצוושבת שלום וברכת מזל טוב לשני בני 
אבל  ,5.46- ואחיו יונתן נולד דקה אחריו ב5.45- בשבת קודש בנולד נחשון  ש,יונתן ונחשוןלהיפך את נברך 

נחשון ,  שאתם הראשונההוהמצוו תם להיות גדולים בישראלבבוקר הזה ממש הפכ .לא אחז בעקב אחיו
זכינו בזכותכם  ! מצוינת זו התחלה .מקיימים כגדולים היא לא מצות תפילין אלא מצות עונג שבתויונתן 

שלמדו אתכם , ברכת מזל טוב להורים לבילי וחנה !ממש עונג שבת , הבוקר לגשם כפול של סוכריות
,  רובינסSUE- וWIN-ל,  סול קסלר וכן להורים של חנהלסבארכת מזל טוב ב .לקראת הבר מצוה סדר מועד

עם הסבא וצבעתם דירה של  נחשון ויונתן זכיתם והלכתם יחד . כאן בקהילהשהם כבר כמעט ותיקים
. הוספתם לה צבע בחיים האפורים שלה .  בשכונת נחלאות בירושלים ושימחתם אותה מאדאשה נזקקת

אלא בכל " סתם"לא לחיות , להוסיף צבע לחיים. וקה של להיות בר מצוההמשמעות העמולדעתי זו 
'  זה מה שצוה ה.כדי לשמח אלוקים ואדם,  כהלכהאיך לעשות אותה, טוב טוב לחשוב בכל מצוה, מעשה

 של כם היא פרשהיקראתם וחילקתם בינהפרשה ש .להיות ברכה לעצמך ולאחרים.  ברכההיה: לאברהם
אבל לא רק יעקב אבינו יכול לברך  .  בניו12-לאפרים ומנשה ול, רך לשני נכדיוברכות שיעקב מב. ברכות

 .):ז( ברכות במסכת ל"נו חזכפי שמלמדים אות,  יהודי יש כח ברכהבכל. ולא רק כהנים יכולים לברך
ה "שאפילו הקב )גדולכהן ( אלישע בן ישמעאל רבי"ומספר שם " .בעיניך קלה הדיוט ברכת תהא שלא"

בחזון ( וראיתי, ולפנים לפני קטורת להקטיר נכנסתי )ביום הכיפורים( אחת פעם .רכו אותורוצה שיב
! ברכני, בני ישמעאל: לי ואמר ונשא רם כסא על יושב שהוא צבאות' ה יה אכתריאל )המלאךהנבואה 
 תבמד בניך עם ותתנהג מדותיך על רחמיך ויגולו כעסך את רחמיך שיכבשו מלפניך רצון יהי: לו אמרתי
הכל תלוי  ).אמן ועונה בברכתי כמודה :י"רש( "בראשו לי ונענע, הדין משורת לפנים להם ותכנס הרחמים
, שכן בשלום-בוקר טוב וכלכאשר אתה מברך את אחיך באפילו . היה טובי, תחשוב טוב. במחשבה, בכוונה

 פ התורה"ע( ר ומסופ.אתה מברך אותו שהוא יהיה בשלום עם עצמו ועם אחרים .ה"שמו של הקבשזה 
 בכאבים חזקים ברגלו ופגש ברחוב את הרלו  שהיו, ל"ר מקומרנא ז"האדמו על )206, א"המשמחת ח

אבל אתם  :אמר לו הרב שלמה זלמן .ל וביקש ממנו שיברך אותו ברפואה שלמה" זרבךוישלמה זלמן א
אז הרב  !כי אני החסיד שלכם: ר"ב לו האדמוהשי ?שמברך ברכות ומדוע תבקשו ממני ברכה , עצמכם רבי

ואחרי כמה ימים שוב נפגשו  .ִיְׁשמֹר ֲחִסיָדיו ַרְגֵלי ):ט,ב:'שמואל א( וקסר בפ"שלמה זלמן ברך את האדמו
ודה לו על שברכתו נתקיימה והכאבים וה לך עכשיו במהירות לקראת הרב שלמה זלמןר ה"רחוב והאדמוב

. של אף יהודי אתה רואה אסור לזלזל בברכה :מה זלמן למלווהולשאמר הרב . ברגלים נעלמו לגמרי
אם אנשים היו . זה ממש חסד לברך את הזולת. ים מה כוחה של ברכה היוצאת מפיהםאנשים אינם יודע

  !לברך  ...הם היו מפסיקים לדבר סתם ומתחילים, יודעים איזה כח עצום יש לברכה
היא  שאלתי אותה למה. ספרדבם ממשפחה של אנוסישבאה , המריקאהשבוע באה אלי אשה גיורת מ

אבל אם ,  על עצמי רק טובהה משפיעפני שאם אני גויה הברכה שאני מברכתמ: והיא השיבה? התגיירה 
כך . גיורת צדקתשל  ,זו מחשבה של אשה גדולה באמת.  טובה גם על אחריםהאני יהודיה הברכה משפיע

לעבוד על כוונת משתדל  מנסה להתחזק היום ואני" :ורבאך על עצמיהרב שלמה זלמן אופעם סיפר 
 במיוחד לביתו והיו שבאו".  אתה"יהיה " אתה"יהיה ברוך ושה" ברוך"שה.  מוציא מפישאני. הברכות

לפני שהגיע , "נודה לך"פעם באמצע ברכת . לראות איך היה מברך את ברכת המזון מלה במלה ובנועם
האמירה , הראשון" נודה לך"כשבירכתי את ה: כך הסביר לבנו-חרא". נודה לך"חזר לתחילת " ועל הכל"ל

נודה "הרי שבלי כוונת הלב לא אמרתי , )להגיד תודה( עניינו הודאה" נודה לך"ומכיוון ש. היתה בלי כוונה
אם עבר עלי יום שהתפללתי את שלוש התפילות , אגיד לך : אמר לתלמידו81ופעם בהיותו כבר בגיל  " !לך

  ! הוא יום חג -יום כזה , אצלי זה יום טוב גדול, יםעם ביאור המל
אם , כל יוםלכם יום הבר מצוה שלכם ואתם יכולים להמשיך את החג הזה שהיום זה יום חג נחשון ויונתן 

המשפחה ואת , אתם מברכים את ההוריםשברכה הן ה. תחשבו תתרכזו בכל ברכה שאתם מברכים
בברכת המזון ובברכות ,  בתפילת שמונה עשרהכל יום' ההברכות שאתם מברכים בהם את הן החברים ו

 ועליכם נחשון ויונתן תחול ברכת יעקב אבינ. יש בכם את היכולת להיות מקור ברכה לעם ישראל. נהנין
 ְוִיְדּגּו ְוִיְצָחק ָרָהםַאְב  ֲאבַֹתי ְוֵׁשם ְׁשִמי ָבֶהם ְוִיָּקֵרא ַהְּנָעִרים ֶאת ְיָבֵרְך  ָרע ִמָּכל אִֹתי ַהּגֵֹאל ַהַּמְלָאְך  ):טז,מח(ו

ספר ושניכם מוזמנים לעלות כמו אצל אפרים  לכם נמסורנברך אתכם ו בשם הקהילה .ָהָאֶרץ ְּבֶקֶרב ָלרֹב
   .ומנשה זה מצד ימין וזה מצד שמאל


