
ת ַמּטֹות ַמְסֵעי ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
ֵׁשׁש ִמְצוֹות ְּתִמיִדּיֹות

”ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַזּכֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל - ְלִפיָכ ִהְרָּבה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות“ (ַמּכֹות 
ג טו). ּדֹוֶמה ִּכי ֵאין ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמִּכיר ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּמְׁשָנה ַהָּללּו, ַהְּמַבְּטִאים יֹוֵתר ִמּכֹל ֶאת 
ַמהּוָתן ְוֶאת ְנִחיצּוָתן ֶׁשל ַהִּמְצוֹות ָהַרּבֹות, ַהְּמַמְּלאֹות ֶאת ֵסֶדר יֹוֵמנּו, ְמַעְּצבֹות ֶאת 
אַֹרח ַחֵּיינּו, ְמַיְּׁשרֹות ֶאת ְנִתיבֹוֵתינּו ּוְמַזּכֹות אֹוָתנּו ְּבָׂשָכר ַרב ָּבֶזה ּוַבָּבא - ַמְּתַנת ִחיָנם 

ִמָּידֹו ַהְּמֵלָאה ְוַהְּפתּוָחה ֶׁשל ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים.
 אּוָלם ֵׁשׁש ִמְצוֹות ֵמֶהן ִהְתַיֲחדּו ְּבָכ ,ְלִמְצוֹות ַרּבֹות ּוְמֻגָּונֹות ָזִכינּו ֵמַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר
ֶׁשִּנָּתן ְלַקְּיָמן ְּבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע, ַאף ֵמאֹות ְוַאְלֵפי ְּפָעִמים ְּבָכל יֹום, ְּכִפי ֶׁשִּלְּמָדנּו ַּבַעל 

ֵסֶפר ’ַהִחּנּו‘ ִּבְפִתיַחת ִסְפרֹו ַהָּגדֹול:
”ֵׁשׁש ֵמֶהן, ֶׁשִחּיּוָבן ְּתִמיִדי, א ִיָּפֵסק ֵמַעל ָהָאָדם ֲאִפּלּו ֶרַגע ְּבָכל ָיָמיו, ְוֵאּלּו ֵהן: א. 
ְלַהֲאִמין ַּבֵּׁשם; ב. ֶׁשֹּלא ְלַהֲאִמין זּוָלתֹו; ג. ְלַיֲחדֹו; ד. ְלַאֲהָבה אֹותֹו; ה. ְלִיְרָאה אֹותֹו; 
ו. ֶׁשֹּלא ָלתּור ַאַחר ַמְחֶׁשֶבת ַהֵּלב ּוְרִאַּית ָהֵעיַנִים; ִסיָמָנם - ”ֵׁשׁש ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה 

ָלֶכם‘ (ַּבִּמְדָּבר לה יג)“.
ְלַׁשְעֵּבד ַמְחְׁשבֹוֵתינּו ְוַתֲאוֹוֵתינּו

ַּדְוָקא   ‘ַהִחּנּו’ ֵסֶפר  ַּבַעל  ִהְׁשַּתֵּמׁש  ַמּדּוַע  ָּתְמהּו  ַרִּבים 
ַהִּמְצוֹות  ְלֵׁשׁש  ְּכֶרֶמז  ְּבָפָרָׁשֵתנּו,  ַהּמֹוִפיַע  ֶזה,  ְּבָפסּוק 
ְלָפָרָׁשֵתנּו  קֶֹדם  מֹוִפיִעים  ַּבּתֹוָרה  ַוֲהא  ַהְּתִמיִדּיֹות, 

ְּדָבִרים נֹוָסִפים ֶׁשִּמְנָיָנם הּוא ֵׁשׁש. 
ַהּנֹוַדַעת  ְּבַהְקָּדָמתֹו  ְמָגִדים‘  ַה‘ְּפִרי  ַּבַעל  זֹאת  ּוֵבֵאר 
ַהָּדם  ֶׁשּגֹוֵאל  ְּכִפי  ַחִּיים:  אַֹרח   ‘ָערּו ’ֻׁשְלָחן  ַעל  ְלִחּבּורֹו 
ֻמְרֶׁשה ַלֲהרֹג ֶאת ָהרֹוֵצַח ִּבְׁשָגָגה, ֶאָּלא ִאם ֵּכן הּוא ִנְמָלט 
ְלִעיר ַהִּמְקָלט ֶׁשְּמִגָּנה ָעָליו, ָּכ ַהֵּיֶצר ָהַרע ”ִמְתַּגֵּבר ָעָליו 
ִמְצוֹות  ְוֵׁשׁש  ַלֲהִמיתֹו“,  ּוְמַבֵּקׁש  יֹום  ְּבָכל  ָהָאָדם]  [ַעל 
ֵאּלּו מּוָכנֹות ּוְמֻזָּמנֹות ָּתִמיד ְלָהֵגן ַעל ָהָאָדם ִמְּפֵני ִיְצרֹו 

ָהַרע (ְּכִדְבֵרי ַהְּגָמָרא ְּבֻסָּכה נב ב).
ְוַכַּמֲעֶׂשה ֶׁשִּסֵּפר ָהְרַה“ק ִמִּׁשינֹאָוא ַעל ַרּבֹו ָהַרב ַהָּקדֹוׁש 
ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ֵמִריִמינֹוב ִזיָע“א, ֶׁשַּפַעם ָּבא ְלָפָניו ֶאָחד 
ֵמֲחִסיָדיו ִעם ְּבנֹו ֶׁשַּנֲעָׂשה ַּבר ִמְצָוה ְּכֵדי ֶׁשָּיִניַח לֹו ָהַרב 

ְּתִפִּלין, ַּכִּמְנָהג ַהּנֹוָדע ְּבִיְׂשָרֵאל.
ַה‘ְּלֵׁשם ִיחּוד‘  ֶאת  ַהַּנַער  ִעם  ִהיְרׁש לֹוַמר  ַרִּבי ְצִבי  ֵהֵחל 
ֶׁשָּנֲהגּו לֹוַמר קֶֹדם ֲהָנַחת ְּתִפִּלין, ְוַכֲאֶׁשר ִהִּגיעּו ַלִּמִּלים 
 ,“ְלַׁשְעֵּבד ָּבֶזה ַּתֲאוֹות ּוַמְחְׁשבֹות ִלֵּבנּו ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַר”
ִלי  ְלַהְסִּביר  ּתּוַכל  ”ֶׁשָּמא  ַהַּנַער:  ֶאת  ְוָׁשַאל  ָהַרִּבי  ֶנֱעַצר 

ֶאת ַמְׁשָמעּות ַהְּדָבִרים?...“
ַאָּתה  יֹוֵדַע  ֵּכן  ְוִאם  ָלַמְדָּת,  ְּבַוַּדאי  ”ְּגָמָרא  ִּבְמקֹומֹו:  ֵהִׁשיב  ְוָהַרִּבי  ּדֹום,  ֶנֱאַלם  ַהַּנַער 
ֶאת ַהֲהָלָכה, ֶׁשִאם ַהּלֹוֶוה ִׁשְעֵּבד ְנָכָסיו ַלַּמְלֶוה ַּתַחת חֹובֹו, ֲאַזי ֵאין ְיכֶֹלת ְלִאיׁש ִלּטֹל 

ִמֶּמּנּו ֶאת ַהְּנָכִסים ַהָּללּו, ֵּכיָון ֶׁשֵהם ְּכָבר ְמֻׁשְעָּבִדים ְלַבַעל ַהחֹוב.
ֶאת  ְנַׁשְעֵּבד  ָאנּו  ”ִאם  ֵאׁש,  ְּבַלֲהַבת  ָהַרִּבי   ִהְמִׁשי ַהְּדָבִרים“,  ַמְׁשָמעּות  ֵאפֹוא  ”זֹו 
ַמְחְׁשבֹוֵתינּו ְוַתֲאוֹוֵתינּו ַא ְוַרק ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַר, ִמֵּמיָלא א יּוַכל ַהֵּיֶצר ָהַרע ַלֲחטֹף 
ֻּכָּלן  ֶאת  ִׁשְעַּבְדנּו  ְּכָבר  ֲהלֹוא  ִּכי  ֲעֵבָרה,   ְלצֶֹר ֵמִאָּתנּו  ַאַחת  ַּתֲאָוה  אֹו  ַמְחָׁשָבה  ְולּו 

ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא!“ (’ָלאֹור ְּבאֹור ַהַחִּיים‘, ִּכי ָּתבֹא תש“ע).
ִׁשִּויִתי ה‘ ְלֶנְגִּדי ָּתִמיד

ְּבֶפַתח  ַחִּיים‘  ֶה‘ָחֵפץ  ָמָרן  ְּבַהְרָחָבה  ֵהִביא  ַהְּתִמיִדּיֹות  ַהִּמְצוֹות  ֵׁשׁש  ֶׁשל  ִעְנָיָנם  ֶאת 
ִחּבּורֹו ’ֵּבאּור ֲהָלָכה‘, ָׁשם ִלֵּקט הּוא ִמֶּמְרֲחֵבי ’ַהִחּנּו‘ ֶאת ִעְּקֵרי ַהְּפָרִטים ַהְּנחּוִצים 
ַלֲהָבַנת ִמְצוֹות ֵאּלּו ִּבְׁשֵלמּות, ְוַאף הֹוִסיף ְוָכַתב ִּכי ְּבִקּיּום ִמְצוֹות ֵאּלּו ָּכָראּוי ְמַקֵּים 
ְלֶנְגִּדי  ה‘  ”‘ִׁשִּויִתי  ַחִּיים‘:  ’אַֹרח  ֵחֶלק  ִּבְתִחַּלת  ָהַרָמּ“א  ִּדְבֵרי  ֶאת  ַרב  ְּבִהּדּור  ָהָאָדם 

ָּתִמיד‘ - הּוא ְּכָלל ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה ּוְבַמֲעלֹות ַהַּצִּדיִקים ֲאֶׁשר הֹוְלִכים ִלְפֵני ָהֱאִקים“.
ְלאֹור ְּדָבִרים ֵאּלּו, א ִיָּפֵלא ִּכי ַרִּבים ִמְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ֵהִעידּו ַעל ַעְצָמם ֶׁשַהְנָהָגה זֹו 

ָהְיָתה ֵנר ְלַרְגָלם ְּבָכל יֹום ָויֹום:
ַהָּגאֹון ַהּנֹוָדע ַרִּבי ַאְבָרָהם ַּדאְנִציג ָזָצ“ל, ַּבַעל ’ַחֵּיי ָאָדם‘, ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ַּבַהְקָּדָמה 
ְלִסְפרֹו ’ָחְכַמת ָאָדם‘ : ”אֹוֵמר ֲאִני ַעל ַעְצִמי: ֲהַגם ֶׁשָּנַסְעִּתי ַלֶּמְרַחִּקים ְוָהִייִתי סֹוֵחר, 
ַאף ָחְכָמִתי ָעְמָדה ִלי. ִּכי ִּבְנִסיָעִתי ַלֶּדֶר ַּדְעִּתי ָעֶליָה, ּוִביִׁשיָבִתי ַּבֲחנּות ַּדְעִּתי ָעֶליָה, 
ְּבִהְרהּור...  ָעֶליָה  ַּדְעִּתי  ָהָיה  ַהְרֵּבה  ְּפָעִמים  ּוַמָּתן  ַמָּׂשא  ִּבְׁשַעת  ֶׁשֲאִפּלּו  ִלי  ְוֵתיִתי 
’ַאל  ְּבַעְצִמי:  ְוִקַּיְמִּתי  א‘,  ְּכָלל  ָאָדם‘  ְּב‘ַחֵּיי  ֶׁשָּכַתְבִּתי  ֲעֵׂשה  ִמְצוֹות  ְּבִׁשָּׁשה  ּוִבְפָרט 

ַּתַעְזֶבָה ְוִתְׁשְמֶרָּך ֱאָהֶבָה ְוִתְּצֶרָּך‘ (ִמְׁשֵלי ד ו)“.
ְּכמֹו ֵכן ָמָרן ַּבַעל ’ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי‘ ָזָצ“ל ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ְּבִׂשיָחה ִלְמקָֹרבֹו ָהַרב ַהָּגאֹון ַרִּבי 
ְׁשמּוֵאל ָּדִוד ְפִריעְדָמאן ְׁשִליָט“א ֶׁשֶּזה ְלַמְעָלה ִמִּׁשְבִעים ָׁשָנה ֶׁשֵאין לֹו יֹום ֶׁשֵאינֹו 

ְמַהְרֵהר ָּבֶהם, ַוֲאִפילּו יֹוֵתר ִמֵּמָאה ְּפָעִמים ְּביֹום! (’ָנַטע ְּבתֹוֵכנּו‘ ַהְקָּדָמה).

א ָיסּורּו ִמֶּמּנּו
ִאם ִנְתּבֹוֵנן ְּבַמהּוָתן ֶׁשל ֵׁשׁש ִמְצוֹות ֵאּלּו, ִנְמָצא ֶׁשִעָּקָרן 
הּוא ֱאמּוָנה ְּתִמיָמה ַּבּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ּוְבַהְׁשָּגָחתֹו ַעל עֹוָלמֹו 

ְּבָכל ֵעת.
ּוְכָבר ִהְמִׁשיל זֹאת ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב 
(ְׁשמֹות כה טו)  ִזיָע“א ְלַבֵּדי ָהָארֹון, ֶׁשֲעֵליֶהם ָאְמָרה ַהּתֹוָרה: 

”ְּבַטְּבעֹת ָהָארֹן ִיְהיּו ַהַּבִּדים א ָיֻסרּו ִמֶּמּנּו“: 
ָהָאָדם הּוא ְּכִמְׁשָּכן: ְּכִפי ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמָרָמ“ח ֵאָבָריו ְוָׁשָס“ה 
ָּכל  ַּבִּמְׁשָּכן   ָּכ ְמֻסֶּיֶמת,  ְלִמְצָוה  רֹוֵמז  ָהָאָדם  ֶׁשל  ִּגיָדיו 

ְּפָרט ְוָכל ְּכִלי ֶׁשּבֹו ִהָּנם ְּכֶנֶגד ִמְצָוה ִמִּמְצוֹות ַהּתֹוָרה.
ִמְצוֹות  ֵיׁש  ְוֵכָליו  ַּבִּמְׁשָּכן  ֶׁשִּנְרְמזּו  ַהִּמְצוֹות  ִּבְכַלל  ְוִהֵּנה, 
ָלַדַעת  ָהָאָדם  ֶׁשַעל  ִמְצוֹות  ְוֵיׁש  ִלְפָרִקים,  ַהּנֹוֲהגֹות  ַרּבֹות 
ֵהיֵטב ִמּׁשּום ֶׁשחֹוָבתֹו ִלְזּכֹר אֹוָתן ְּבָכל ֶרַגע, ּוֵביֵניֶהן ֵׁשׁש 

ִמְצוֹות ְּתִמיִדּיֹות.
ֵּכן  ְוַעל  ָהֱאמּוָנה,  ְוׁשֶֹרׁש  ִעַּקר  ֵהן  ַהְּתִמיִדּיֹות,  ַהִּמְצוֹות 
”ְּבַטְּבעֹת  ַהּתֹוָרה:  ָּכְתָבה  ֶׁשָעָליו  ַהּקֶֹדׁש,  ַּבֲארֹון  ִנְרְמזּו 
ָהָארֹן ִיְהיּו ַהַּבִּדים א ָיֻסרּו ִמֶּמּנּו“. ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ְלעֹוָלם ַאל 
ָלנּו ַלֲחדֹל, ְולּו ְלֶרַגע ֶאָחד ִמְּלַהְרֵהר ְּבִמְצוֹות ֵאּלּו ִּכי ָּבֶהן 

ָּתלּוי ָּכל ִעַּקר ַהָּדת ְוָהֱאמּוָנה (’ְקֻדַּׁשת ֵלִוי‘ ְּתרּוָמה).

ְלַקֵּים ִמְצוֹות ְלֵמאֹות ְּבָכל יֹום
ְּבׁשּוֵלי ַהִּגָּליֹון ַנְזִּכיר ִּכי ְּכֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד ִמֵּׁשׁש ִמְצוֹות ֵאּלּו, ֶׁשָּכָאמּור ַמהּוָתן ֱאמּוָנה 
ּוֵמאֹות  ַעְׂשרֹות  ְלַקְּיָמּה  ֶׁשְּבָיֵדינּו  ְמֻיֶחֶדת  ִמְצָוה  ַקֶּיֶמת  ָוֶרַגע,  ֶרַגע  ְּבָכל  ְלַקְּיָמן  ְוִנָּתן 
 ְּפָעִמים ְּבָכל יֹום ְויֹום, ְוַאף ִהיא ְמַבֵּטאת ֶאת ֱאמּוָנֵתנּו, ַאֲהָבֵתנּו ּוְדֵבקּוֵתנּו ּבֹו ִיְתָּבַר

- ֲהלֹוא ִהיא ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן.
ְוָכ ּכֹוֵתב ַהָּגאֹון ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ָּדִוד ְּתאֹוִמים ָזָצ“ל, ָהַאֶּדֶר“ת ַעל ִמְצָוה זֹו:

ְיֵתָרה  ְּבִחָּבה  ְוָרץ  אֹוֵהב  ַוֲאִני  ִמַּיְלּדּוִתי,  עֹוד  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ִנְזַהר  ָהִייִתי  ְמאֹד  ”ְמאֹד 
ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ִלְׁשמַֹע  יֹום  ְּבָכל  ֶׁשֻהְרַּגְלִּתי  ִלי,  הּוא  ְּכֶטַבע  ֶׁשִּכְמַעט  ַעד  זֹו,  ְלִמְצָוה 
ְו‘ָאֵמן  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְלַחֵּבב  ֵּכן  ַלֲעׂשֹות  אֹוִתי  ָהרֹוֶאה  ָּכל  ִיְלְמדּו  ּוִמֶּמִּני  ֲאָנִׁשים.  ִמַּכָּמה 
ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא‘, ֲאֶׁשר ִּבְתִחָּלה ָהיּו ְמַזְלְזִלים ָּבֶהם, ְוא ֶהְחִׁשיבּו ֶאת ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת 
ֶאָחד  ָּכל  יּוַכל  ָּכֶזה  ַקל   ּוְבֶדֶר ְּבִׁשְבָחּה?!  ֲחָז“ל  ֶׁשִהְפִליגּו  ָמה  זּוָטר  ּוִמי   - ִלְכלּום 

ִלְקנֹות לֹו עֹוָלם ַהָּבא, ְלַקֵּים ִמְצוֹות ְלֵמאֹות ְּבָכל יֹום, ְּבָנֵקל ּוְבִלי ֵלאּות“ (’ֶנֶפׁש ָּדִוד‘ כג).

א ִנְפַקד ִמֶּמּנּו ִאיׁש
ֲאֶׁשר  ַהִּמְלָחָמה  ַאְנֵׁשי  רֹאׁש  ֶאת  ָנְׂשאּו   ֲעָבֶדי”

ְּבָיֵדנּו ְוא ִנְפַקד ִמֶּמּנּו ִאיׁש“ (לא מט)
ַּב‘ַּתָנּא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו‘ (ַרָּבא יא) מּוָבא: ”ִּבְזכּות ִמי ִנְפָרע 
ָהעֹוָלם?  ֵמֻאּמֹות  ְלִיְׂשָרֵאל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ִּבְזכּות ְּבֵני ָהָאָדם ֶׁשַּמְׁשִּכיִמים ּוַמֲעִריִבים ְלֵבית 
ּוְמָבְרִכים  ָאֵמן,  ְועֹוִנים  ַהִּמְדָרׁש  ּוְלֵבית  ַהְּכֶנֶסת 
ַהָּכתּוב  ֲעֵליֶהם  ְּבָאֵמן,  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאת 
אֹוֵמר (ְּתִהִּלים נה יט): ’ָּפָדה ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי ִמְּקָרב ִלי 

ִּכי ְבַרִּבים ָהיּו ִעָּמִדי‘“.
’ְוא  ַהֵּתבֹות:  ְּבָראֵׁשי  ִלְמצֹא  נּוַכל   ְלָכ ֶרֶמז 
ֶׁשְּבֵני  ּוִמָּכאן  ’ָאֵמן‘,  ֶׁשֵהם  ִאיׁש‘  ִמֶּמּנּו  ִנְפַקד 
ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ִּבְזכּות  ְּבִמְלַחְמָּתם  ִנְּצחּו  ִיְׂשָרֵאל 

ְּכִדְבֵרי ַהַּתָּנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו.
’ֱאמּוַנת ִיְצָחק‘ ַמּטֹות

ְלֶרֶגל יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ַקִּדיָׁשא ֶׁשל ַרֵּבנּו ָהֲאִר“י ַהָּקדֹוׁש 
ֶהָחל ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ה‘ ִּבְמַנֵחם ָאב ַהַּבֲעָל“ט, ְנַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ָלֶלֶכת 

ִּבְדָרָכיו ְוִלְדּבֹק ְּבַהְנָהָגתֹו  זֹו ַהְּמַלֶּמֶדת ַעל ַהֲחִׁשיבּות ַהְּגדֹוָלה 
ֶׁשל ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן - ִּבְפָרט ַאַחר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר.

ַנְקִּפיד ְּבָכל יֹום ְלָבֵר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ִאיׁש ְּבָאְזֵני ֵרֵעהּו, 
ְוָכ ְנַזֶּכה ֶאת זּוָלֵתנּו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ְוַאף ָאנּו ַנֲעֶנה ָאֵמן ַאַחר 
ִּבְרכֹוָתיו. ִויִהי ָרצֹון ֶׁשִּבְזכּות ָּכ ַיְמִליץ ַהַּצִּדיק טֹוב ַּבֲעֵדנּו 

ְלִהָּוַשׁע ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים
ָאֵמן ְוָאֵמן!!!

”ְּבֵׁשם ָהֲאִר“י ַהָּקדֹוׁש 
ָּכְתבּו, ֶׁשָהָיה נֹוֵהג 

ִלְׁשמַֹע ְּבָכל ּבֶֹקר ֶאת 
’ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר‘ ִמִּפי 
ַרִּבים, ַוֲאִפילּו ָהיּו ֵהם 

ֵמָאה - ָהָיה ַמְקִּפיד 
ַלֲענֹות ַאֲחֵריֶהם ’ָאֵמן‘“
’ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה‘ סי‘ ו‘ אות ו‘
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ֶׁשל  ַהַּמְחִרידֹות  ְנִביחֹוֵתיֶהם  ָהֲעבֹוָדה.  ְּבַמֲחֵנה  ִׁשְגָרִתית  ּבֶֹקר  ְטרֹום  ְׁשַעת  זֹו  ָהְיָתה 
ַהְּכָלִבים ֵהֵחּלּו ְלִהָּׁשַמע, ְּכֶׁשֵהן ִנְבָללֹות ְּבַצֲעקֹוֵתיֶהם ַהַּגּסֹות ֶׁשל ַהַּקְלָּגִסים ָהַאְכָזִרִּיים.
ַּכָּמה זּוגֹות ֵעיַנִים ְּכָבר ִנְפְקחּו ַּבֲאֻרּבּוֵתיֶהן ַהְּכחּוׁשֹות. ’‘ֵהם‘ ַיִּגיעּו עֹוד ְרָגִעים ְספּוִרים 
ַמְחָׁשָבה  ּבֶֹקר.  ְּכִמיֵדי  ָהֻאְמָלִלים  ְלָראֵׁשי  ָהֲאֻּיָמה  ַהַּמְחָׁשָבה  ָחְדָרה  ֶׁשָּלנּו‘,  ַלְּצִריף 
ֲאֻיָּמה, ִמּׁשּום ֶׁשִאיׁש ֵמֶהם א ָיַדע ָמה ַיֲעֶלה ְּבגֹוָרלֹו ַּבָּׁשָעה ַהְּקרֹוָבה אֹו ְּבַמֲחִציָתּה. 

ַחֵּייֶהם ְּתלּוִיים ָהיּו ַעל חּוט ַהַּׁשֲעָרה.
ִמְסַּדר ַהּבֶֹקר ִסֵּפק ַלָנּאִצים ִהְזַּדְּמנּות נֹוֶסֶפת ְלהֹוִציא ֶאת ִרְׁשָעָתם ִמן ַהּכַֹח ַלּפַֹעל. 
ַּגם ָּכ ָהְיָתה ָיָדם ַקָּלה ְמאֹד ַעל ַהֶהֶדק, אּוָלם ְּבִמְסַּדר ַהּבֶֹקר ִהְסִּפיָקה ְלִעִּתים ִמָּלה 
ַאַחת ֶׁשֶּנֶאְמָרה א ַּבָּמקֹום ְּכֵדי ְלַסֵּים ַחִּיים ְּבִאְבָחה ַאַחת, ּוְלִעִּתים ַּגם ִמָּלה ַאַחת א 

ִנְדְרָׁשה...
זֹאת  ַלְמרֹות  אּוָלם  ִמֶּמְרָחק,  ַהְּמַאְּיִמים  ַהּקֹולֹות  ִנְׁשְמעּו  ַהְּבָקִרים  ִּכְבָכל  ֶזה  ְּבבֶֹקר 
ֶׁשָּפַקח  ַהְּצִריף  ִמּׁשֹוְכֵני  ֶאָחד  ָּכל  ָחׁש  ְּבזֹאת  לֹו.  ֶׁשָּקְדמּו  ֵמַהְּבָקִרים  ׁשֹוֶנה  הּוא  ָהָיה 

ֵעיָניו ְלִאּטֹו.
ִנּגּון  ִּבְדמּות  ֶׁשִהְתַלֵּבׁש  ִּתְקָוה  ֶׁשל  רּוַח  ַמַּׁשב  ִמן  ָהֲאִויר,  ַּבֲחַלל  ִרֵחף  ָחָדׁש  ָמה  ְּדַבר 
נּוֶגה, ִּבְלִּתי ֻמָּכר ַּבֲעִליל, ְוָגַרם ִלְמאֹות זּוגֹות ֵעיַנִים ִלְסקֹר ֶאת ַהְּצִריף ִמָּקֶצה ַעד ָקֶצה 

ְּבִחּפּוׂש ַאַחר ְמקֹורֹו.
”ַאי ַאי ַאי, ַאי ַאי ַאי“, ִהְׁשַּתֵּפ ַהִּנּגּון ַהַּמְרִטיט, ָמֵלא ַהִּתְקָוה, ְוִׁשֵּיט ַּבֲאִוירֹו ַהָּדחּוס 
ֶׁשל ַהְּצִריף, ְוִאיׁש ְּכָבר א ָׂשם ִלּבֹו ִלְנִביחֹות ַהְּכָלִבים אֹו ִלְצָעקֹות ַּבֲעֵליֶהם ַעל ַאף 

ֶׁשָהיּו ְקרֹוִבים ְמאֹד.
ָהֵעץ  ִרְצַּפת  ַעל  ְמדּודֹות  ֶׁשִהְּלָכה  ֻמֶּכֶרת  ַהִּבְלִּתי  ַּבְּדמּות  ְּבַתְדֵהָמה  ִהִּביטּו  ַהּכֹל 

ַהחֹוֶרֶקת.
”ַּדָּיר ָחָדׁש...“, ”ַּדָּיר ָחָדׁש!“ ִהְתַלְחְׁשׁשּו ַהּקֹולֹות, ְוָהָראִׁשים ָנדּו ְּבַרֲחִמים. ”עֹוד ֶאָחד 
ְּבַדְרָּכם  ִּבְמִהירּות  ִמַּדְרְּגֵׁשיֶהם  ְוָיְרדּו  ָיֵבׁש  ְּבקֹול  ָהֲאָנִׁשים  ָּפְסקּו  ַּדְעּתֹו“,  ֶׁשִּנְתַּבְּלָעה 

ְלִמְסַּדר ַהּבֶֹקר.
ַּכֲעבֹר ַּדּקֹות ֲאָחדֹות ִנְכְנסּו ַהּׁשֹוְמִרים ִּבְצָעקֹות ֵאיִמים ְוִהְׁשִּכיחּו ִחיׁש ַמֵהר ֶאת ְּדַבר 

ַהְּמאָֹרע ֵמַהְּיהּוִדים ְלמּוֵדי ַהֵּסֶבל. עֹוד יֹום ָאיֹם ִהְתִחיל...
 * * * * *

ַּגם  ְלִהְתַנֵּגן  ָחַדל  א  הּוא  ֶעֶרב.  ַעד  ִמּבֶֹקר  ָהֲאִסיִרים  ֶאת  ַהִּנּגּון  ִלָּוה  ַהָּבִאים  ַּבָּיִמים 
ְמַנת  ְלַקָּבַלת  ָהֵאין-סֹוִפי  ּוַבּתֹור  ְוַאֲחֵריֶהם,  ַהִּמְסָּדִרים  ִלְפֵני   ,ַהָּפֶר ֲעבֹודֹות   ְּבַמֲהַל
ְלִזְמזּום  ַמֵהר  ִחיׁש   ָהַפ ֶׁשִּנְׁשַמע  ּוֵמָהֶרַגע  ֻּכָּלם,  ֶאת  ִהְדִּביק  ַהִּנּגּון  ַהּיֹוִמית.  ַהָּמזֹון 

ֲחִריִׁשי ֶׁשֵהִפיַח ִּתְקָוה ְוָזַרח ְּכֶקֶרן אֹור ּבֹוֶהֶקת ֵּבין ִקְרֵעי ֲעָנִנים ֲאפִֹרים.
ֵּבין ְלֵבין ְּכָבר ִהְסִּפיָקה ְּדמּותֹו ַהִּנְלֶּבֶבת ֶׁשל ר‘ ִׂשְמָחה, ַהַּדָּיר ֶהָחָדׁש, ְלִהְתַחֵּבב ַעל 
ְואֶֹׁשר,  ִׂשְמָחה  ֶׁשּיֹוֵתר  ַּכָּמה  ְסִביבֹו  ְלַהְׁשרֹות  ָּדַאג  הּוא,  ֵּכן  ִּכְׁשמֹו  ִׂשְמָחה,  ר‘  ֻּכָּלם. 

ִמְצָרִכים ְנִדיִרים ַעד ְמאֹד ְּבאֹוָתם ָיִמים ֲאֵפִלים.
ִאיׁש א ֵהִבין ַמהּו ַהּסֹוד ֶׁשְּמַחֵּזק אֹותֹו ִּבְׁשעֹוָתיו ַהָּקׁשֹות, ֵּכיַצד ְמֻסָּגל הּוא ְלִהְתמֹוֵדד 
ִעם ַהְּזָועֹות ֶׁשרֹואֹות ֵעיָניו יֹום יֹום ְּבַׁשְלָוה ֶׁשָּכזֹו, ּוַמִהי ַמְׁשָמעּותֹו ֶׁשל ִנּגּון ָה“ַאי אַי 

אַי“ ֶׁשֹּלא ָּגַמר ְלַפֵּזם...
ֵהם ִהְמִּתינּו ַלִהְזַּדְּמנּות ֶׁשּיּוְכלּו ִלְׁשאֹל אֹותֹו ְלֵפֶׁשר ַמֲעָׂשיו, ְוִהיא ָאֵכן ִהִּגיָעה ֶּפֶרק ְזַמן 

ָקָצר ְלַאַחר ִמֵּכן, ְּכֶׁשַּמֶּצֶבת ּכֹחֹות ַהְּׁשִמיָרה ִהַּדְלְּדלּו. 
ַהְּמַדֶּמֶמת  ְוַהֲחִזית  ַהַּמֲחֶנה  ְּבֵאזֹור  ַהְתָקפֹות  ָהיּו  ִּבְׁשִמיָרה  ַלִהְתרֹוְפפּות  ַהּגֹוְרִמים 
ֶׁשָּדְרָׁשה ּכֹחֹות ֲחָדִׁשים. ַהְּׁשמּוָעה ָאְמָרה ֶׁשַהָּנאִצים ֵהֵחּלּו ִלְנחֹל ְּתבּוָסה ַאַחר ְּתבּוָסה 
ַהְּזָוָעה  ַמֲחנֹות  ֶאת  ֶׁשִאְפְיָנה  ַהֻּמְקֶּפֶדת  ַּבַהְׁשָּגָחה  ִרְפיֹון  ִנַּכר  ּוְבפַֹעל  ַהֲחִזיתֹות,  ְּבָכל 

ְוַהָּמֶות.
ְמֵתי ְמַעט נֹוְתרּו ִלְפֵלָטה ַּבַּמֲחֶנה. ְלַמֲעֶׂשה ָּדמּו ֵהם יֹוֵתר ִלְׁשָלִדים ְמַהְּלִכים, אּוָלם 
ִנְׁשָמָתם ַהְּיהּוִדית ֲעַדִין ָיְקָדה ְּבַמֲעַמֵּקי ַהֵּלב, ּוְכֶׁשר‘ ִׂשְמָחה ֶנֱעַמד ְּבַאַחד ַהְּבָקִרים ַעל 

ַּדְרָּגׁש ְוֵהֵחל ָלֵׂשאת ֶאת ְּדָבָריו, ַהּכֹל ָּכרּו ָאְזֵניֶהם ְוִהְקִׁשיבּו ִּבְדִריכּות.
”ַרּבֹוַתי!“, ָּפַתח ר‘ ִׂשְמָחה ְוָאַמר, ”ָּבטּוַח ֲאִני ִּכי ַרִּבים ִמֶּכם ְּתֵמִהים ַעל ֵּפֶׁשר ַהִּנּגּון 

ַהּמּוָזר ַהָּׁשגּור ְּבִפי. ִהֵּנה ִהִּגיָעה ָהֵעת ְלַהְסִּביר ָלֶכם:
”ְּבַוַּדאי יֹוְדִעים ַאֶּתם ֶאת ְּדָבָריו ַהְּידּוִעים ֶׁשל ַּבַעל ’ֵסֶפר ַהִחּנּו‘, ִּכי ִמְצַות ’ִׁשִּויִתי ה‘ 
ְלֶנְגִּדי ָּתִמיד‘ ּכֹוֶלֶלת ֵׁשׁש ִמְצוֹות ְּתִמיִדּיֹות ַהִּנָּתנֹות ְלִקּיּום ְּבַמְחָׁשָבה ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל 
ָׁשָעה, ְוֵהן: ְלַהֲאִמין ַּבה‘, א ְלַהֲאִמין ְּבזּוָלתֹו, ְלַיֲחדֹו, ִלירֹא ִמֶּמּנּו, ְלאֹוֲהבֹו ְוא ָלתּור 

ַאַחר ַמְחֶׁשֶבת ַהֵּלב ּוַמְרֵאה ָהֵעיַנִים“.
:ַהֶּנֱאָסִפים ְּבהּו ּבֹו ְּבַתְדֵהָמה: ַעל ָמה הּוא ְמַדֵּבר?! ֲאָבל ר‘ ִׂשְמָחה ִהְמִׁשי

”ְּכָבר ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ֶׁשָּגִליִתי ָלִראׁשֹוָנה ְלַמֲחנֹות ָהִרּכּוז ֵהַבְנִּתי ִּכי ִמְצוֹות ַרּבֹות א אּוַכל 
ְלַקֵּים ְּבַמָּצִבי ַהּנֹוְכִחי. ַהָּדָבר ֵהֵסב ִלי ַצַער ַרב, ֶאָּלא ֶׁשָאז ִנְזַּכְרִּתי ְּבאֹוָתן ֵׁשׁש ִמְצוֹות 
ֶׁשִּנָּתן ְלַקֵּים ְּבָכל ֵעת, ְּבָכל ָמקֹום ּוְבָכל ָׁשָעה. ֵהַבְנִּתי ֶׁשֵהן ִּתְקָוִתי ַהְּיִחיָדה ְלִהָּׁשֵאר 

ֵאיָתן ְּברּוִחי ְוָדבּוק ְּבבֹוְרִאי ַּבָּׁשעֹות ַהָּקׁשֹות ָהֲעִתידֹות ַלֲעבֹר ָעַלי.
ְלַעְצִמי  ִסיָמן  ִמָּיד  ַלֲעׂשֹות  ֶהְחַלְטִּתי  ֵּכן  ַעל  ָהִעִּתים,  ְּבצּוק  אֹוָתן  ֶׁשֶאְׁשַּכח  ”ָּפַחְדִּתי 
ְּבִלִּבי  ֶׁשָעָלה  ַעד  ְמַעט  ָחַׁשְבִּתי  ָּבֶהן.  ַהְּתִמיִדי  ַהִהְרהּור  ְוֶאת  ְזִכיָרָתן  ֶאת  ָעַלי  ְלָהֵקל 

ַרְעיֹון ָּפׁשּוט:
’ַאי ַאי ַאי‘, ִהְתַחְלִּתי ֵמָאז ָלִׁשיר ְלא ֶהֶרף, ִּכי ְּבָׁשלֹוׁש ֲהָברֹות ֵאּלּו ִנָּתן ִלְמצֹא ֶאת ָּכל 

ֵׁשׁש ַהִּמְצוֹות:
ָה‘ַאי‘ ָהִראׁשֹוָנה - ’ָאנִֹכי ה‘‘ ְו‘א ִיְהֶיה ְל ֱאִהים ֲאֵחִרים‘; ַהְּׁשִנָּיה - ’ַאְחדּות ה‘‘ ְו‘ִיְרַאת 

ה‘‘; ְוַהְּׁשִליִׁשית - ’ַאֲהַבת ה‘‘ ּו‘ְוא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם‘.
 * * * * *

”ְּתָלאֹות ַרּבֹות ָאְפפּו אֹוִתי ֵמָאז“, ְיַסֵּפר ְלָיִמים ַאַחד ַהִּנּצֹוִלים, ”אּוָלם ַהָּדָבר ֶׁשִחֵּזק 
אֹוִתי ָּתִמיד ָהָיה ִנּגּונֹו ֶׁשל ר‘ ִׂשְמָחה ֶׁשֹּלא ָמׁש ִמִּפינּו, ְוא ִּבְכִדי...“

 ’מֹוֶרֶׁשת ָאבֹות‘ ִנָּצִבים

ְּכָכל ַהּיֹוֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה

”א ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה“ (ל ג)
ָאַמר ַרֵּבנּו ַהִחיָד“א ֶׁשַהִּנְׁשָמר ֶׁשֹּלא ְלַחֵּלל ְּדָברֹו - ַהְינּו ֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר ְּדָבִרים ְּבֵטִלים 
ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ְּדָבִרים ֲאסּוִרים, ֻמְבָטח לֹו ֶׁש“ְּכָכל ַהּיֹוֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה“ - ְּתִפָּלתֹו ַּתֲעֶלה 

ְלָרצֹון ְוַתֲעֶׂשה ֵּפרֹות.
‘חֹוַמת ֲאָנ’

ְלַקֵּים ֶאת ַהַּקָּבָלה

ַּבְּמסֹוָרה ַעל ְלׁשֹון ַהָּכתּוב: ”א ַיֵחל ְּדָברֹו“, הּוָבא ַהָּפסּוק ַהַּמְקִּביל ִמֵּסֶפר ְּתִהִּלים 
(קל ז): ”ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ה‘“.

ָׂשח ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְצָחק ְׁשַוְרץ ִמֶבּערְגָסאז: 
ַּדְרּכֹו ֶׁשל ָאָדם ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא ִנְזָקק ִליׁשּוָעה ֲהֵרי הּוא ָׁשב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ּוְמַקֵּבל 
ַעל ַעְצמֹו ַקָּבלֹות טֹובֹות, ֶאָּלא ֶׁשְּלַדֲאבֹון ֵלב, ִמָּיד ַאַחר ֶׁשּנֹוָׁשע - ׁשֹוֵכַח הּוא ֶאת 

ַקָּבלֹוָתיו ְוַהְבָטחֹוָתיו... 
ְוֶזהּו ָהֶרֶמז ִּבְמסֹוָרה זֹו: ”ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ה‘“ - ַּכֲאֶׁשר ִהְּנ ְמַיֵחל ִליׁשּוַעת ה‘ ּוְמַקֵּבל 
ַעל ַעְצְמ ַקָּבלֹות טֹובֹות, ִׂשים ָנא ְלמּול ֵעיֶני ֶאת ַהָּפסּוק ַהַּמְקִּביל: ”א ַיֵחל ְּדָברֹו 
ִּבְזַמן  ְּכמֹו  ָצָרה  ִּבְׁשַעת   ַקָּבלֹוֶתי ֶאת  ּוְלַקֵּים  ִלְזּכֹר  ּוְדַאג  ַיֲעֶׂשה“,  ִמִּפיו  ַהֹּיֵצא  ְּכָכל 

ְרָוָחה.
’ִאְמֵרי ֵאׁש‘ – ’חֹוַמת ֵאש‘ עמ‘ שלא

ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ְּכֶנֶגד ’ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי‘

”ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ְלכֹל ַמּטֹות ִיְׂשָרֵאל“ (לא ד)
ְּדַבר ֶּפֶלא ָמָצאנּו ְּבִדְבֵרי ֲחָז“ל ַעל ָּפסּוק ֶזה (במ“ר כב ג): ְּכֶנֶגד ָּכל ֶאֶלף ֶׁשָּיְצאּו ִלְׂשֵדה 

ַהְּקָרב, ָהיּו ֶאֶלף נֹוָסִפים ְמַׁשְּמִרים ֶאת ַהֵּכִלים, ְוֶאֶלף נֹוָסִפים ִמְתַּכְּנִסים ִלְתִפָּלה!
ָלּה  ָמקֹום  ָמה  ְלָהִבין  ֵיׁש  ַהְּתִפָּלה  ַּבֲחִׁשיבּות  ָאנּו  ּוַמִּכיִרים  יֹוְדִעים  ִּכי  ַאף  ְוִהֵּנה, 
ִאם  ֶׁשַאף  ְועֹוד,  ַּבְּקָרב?  ּוְלִהָּלֵחם  ָלֵצאת  ִּבְמפָֹרׁש  ִיְׂשָרֵאל  ִהְצַטּוּו  ֶׁשּבֹו  ֶזה  ְּבִמְקֶרה 
יֹוֵצא  ָּכל  ְּכֶנֶגד  ֶאָחד   - ַרִּבים  ּכֹה  ְלִמְתַּפְּלִלים  ִנְזְקקּו  ָמה  ִמְּפֵני  ְלִהְתַּפֵּלל,  ִנְצְרכּו 

ַלִּמְלָחָמה?
ְיסֹוד ָּגדֹול ָלַמד ִמָּכ ַהַּמְׁשִּגיַח ַהְּגַה“צ ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְלִויְנְׁשֵטיין: ָהָיה ָמקֹום ַלֲחׁשֹׁש 
ֶׁשָּמא ְּתַסְנֵור ַהַהְצָלָחה ֶאת ֵעיַני ַהּלֹוֲחִמים ּוְבָכ ָיֵקל ַעל ִיְצָרם ַלֲהִסיָתם ִלְתלֹות ֶאת 
ִנְצחֹוָנם ְּבַמְחֶׁשֶבת ’ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי‘, ַהְּמַפֶעֶמת ְּבֵלב ָהָאָדם ְּבָכל ֵעת ּוִבְפָרט ִּבְׁשַעת 

ִנָּצחֹון ַּבִּמְלָחָמה.
ְלִפיָכ הֹוָרה מֶֹׁשה ְלַהְׁשוֹות ֵּבין ַהּלֹוֲחִמים ַלִּמְתַּפְּלִלים ַעד ֻקּצֹו ֶׁשל יֹוד: ַהִּמְתַּפְּלִלים 
ִיָּוְכחּו  ַהִּמְלָחָמה  ְזַמן  ָּכל   ְלאֶֹר  ,ְוָכ ַהְּקָרב.  ִלְׂשֵדה  ַיְחָּדו  ָיְצאּו  ַהּלֹוֲחִמים  ְּכמֹו 
ַהּלֹוֲחִמים ְּבֵעיֵניֶהם, ִּכי א ּכָֹחם ָעַמד ָלֶהם ְלַנֵּצַח ַּבִּמְלָחָמה, ֶאָּלא ַּדְוָקא ַהְּתִפּלֹות 

ֶׁשָּנְׂשאּו ַחְבֵריֶהם ְּבָׁשָעה ֶׁשֵהם ִנְלֲחמּו.
’אֹור ְיֶחְזֵקאל‘ - ִמְכָּתִבים רצג

ָחְכָמה ֲחטּוָפה ֵאיָנּה ִמְתַקֶּיֶמת

”ְוֵאת ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ָהְרגּו ֶּבָחֶרב“ (לא ח) 
ָׁשנּו ַרּבֹוֵתינּו (במ“ר כב ז): ”ְׁשֵני ֲחָכִמים ָעְמדּו ָּבעֹוָלם: ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ְוֶאָחד ֵמעֹוְבֵדי 
ָהעֹוָלם...  ִמן  ֶנֶאְבדּו  ּוְׁשֵניֶהם  ָהעֹוָלם,  ֵמֻאּמֹות  ּוִבְלָעם  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֲאִחיתֶֹפל  ּכֹוָכִבים; 

ָלָּמה? ֶׁשֹּלא ָהְיָתה ַמְּתָנָתן ִמן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאָּלא חֹוְטִפין אֹוָתּה ָלֶהם“.
ְוִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה, ְוִכי ֶאְפָׁשר ַלֲחטֹף ָחְכָמה, ֲהלֹוא ָּכתּוב (ִמְׁשֵלי ב ו): ”ִּכי ה‘ ִיֵּתן ָחְכָמה“? 

ֵּבֵאר זֹאת ַהְּגַר“ח ַקְנֵיְבְסִקי ְּבִסְפרֹו ”ַטֲעָמא ִּדְקָרא“: 
 ַא ִלְקנֹוָתּה.  זֹוֶכה  ַּבּתֹוָרה  ַהִּמְתַיֵּגַע  ֶׁשָּכל  ַקְדמֹוִנּיֹות  ִמָּׁשִנים  ִהיא  ְּכרּוָתה  ְּבִרית 
זֹאת ֵיׁש ָלַדַעת, ִּכי ִאם ָלְמָּדּה ָהָאָדם ְּבֶדֶר ֶׁשֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָחֵפץ ָּבּה, ְּכגֹון 
”חֹוֵטף  ֶׁשל  ְלֶגֶדר  הּוא  ִנְכָנס  ַהַּקִּדיש,  ִּבְׁשַעת  אֹו  ַהָּׁש“ץ  ַּבֲחָזַרת  ַהְּתִפָּלה,  ְּבֶאְמַצע 
ָחְכָמה“, ַוֲחָזָקה ַעל ּתֹוָרתֹו זֹו ֶׁשֹּלא ִּתְתַקֵּים, ִּכי ֵאיָנּה ַמָּתָנה ִמן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ֶאָּלא ’ֲחטּוָפה‘ ִהיא ְּבָידֹו.

ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו

”ַוִּיְכּתֹב מֶֹׁשה ֶאת מֹוָצֵאיֶהם ְלַמְסֵעיֶהם ַעל ִּפי ה‘“ (לג ב)
ָאָדם  ַיֲעבֹר  ֶׁשִאם  ְּכֵדי  ֶאָּלא  ַהַּמָּסעֹות?  ָּכל  ֶאת  ְוִלְכּתֹב  ְלַהְזִּכיר  מֶֹׁשה  ָטַרח  ַמּדּוַע 
ִמִּיְׂשָרֵאל ַּבְּמקֹומֹות ַהִּנְזָּכִרים, יּוַכל ְלָבֵר ֶאת ַהְּבָרָכה ֶׁשִּתְּקנּו ָלנּו ֲחָז“ל, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו 
(ְּבָרכֹות נד א): ”ָהרֹוֶאה ָמקֹום ֶׁשַּנֲעׂשּו ּבֹו ִנִּסים ְלִיְׂשָרֵאל אֹוֵמר: ’ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו 

ַּבָּמקֹום ַהֶּזה‘“.
’ִמְנָחה ְּבלּוָלה‘

ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ָעֵרי ִמְקָלט ִלְקִריַאת ְׁשַמע

”ֵאת ֵׁשׁש ָעֵרי ַהִּמְקָלט ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ָלֻנס ָׁשָּמה ָהֹרֵצַח ַוֲעֵליֶהם ִּתְּתנּו ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים 
ִעיר“ (לה ו)

ָּכַתב ָה‘אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל‘ ֵמַאְּפָטא: ֵׁשׁש ָעֵרי ַהִּמְקָלט רֹוְמזֹות ְלֵׁשׁש ַהִּמִּלים ַהַּמְרִּכיבֹות 
ֶאת ַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון ֶׁשל ְקִריַאת ָׁשַמע: ”ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה‘ ֱאֵקינּו ה‘ ֶאָחד“, ֶׁשָּבֶהן 

ָיכֹול ָּכל ָאָדם ִלְמצֹא ִמְקָלט ָּבטּוַח ְּבָכל ֵעת, ְלַחֵּזק ֱאמּוָנתֹו ּוְלִהְתַקֵּׁשר ִעם ּבֹוְראֹו.
ְוהֹוִסיף ָה‘אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל‘: ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים ֶהָעִרים ַהִּנָּתנֹות ֲעֵליֶהם, ַאף ֵהן ְקׁשּורֹות 
ִלְקִריַאת ְׁשַמע, ְּבָכ ֶׁשֵהן רֹוְמזֹות ְלַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים ַהִּמִּלים ֶׁשל ַהָּפָרָׁשה ָהִראׁשֹוָנה 

ֶׁשָּלּה, ָּפָרַׁשת ’ְוָאַהְבָּת‘.
ּוַבֵּסֶפר ’ֵזר ַהְּצִבי‘ (פר‘ ָוֶאְתַחַּנן) הֹוִסיף ֶרֶמז ַעל ִעְנָין ֶזה: ֵּתַבת ’ְׁשַמע‘ ִהָּנּה ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות 

ֶׁשל – ”ֵׁשׁש ָעֵרי ִמְקָלט“.

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
ִנּגּון ֶׁשל ֱאמּוָנה ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא

ני ַמעּפְ
ַהּיֹו ּככל

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
אמּוָנה ׁשל

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


