
ת ַוְיִחי  ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
”ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם ַעל ִמְׁשַּכְבֶכם“ (ְּתִהִּלים ד, ה)

ֶׁשְּבתֹוָכּה  ְלָבָניו,  ַרָּבא  ָהָאמֹוָרא  ֶׁשל  ַצָּוָאתֹו  ֶאת  ַהְּגָמָרא  ְמִביָאה  ב)  (ח  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ַהְּגָמָרא  ֵּבֲאָרה  ְּדָבֶריָה   ְּבֶהְמֵׁש ֲאַרִּמית“.  ִמַּטת  ַעל  ֵּתְׁשבּו  ”...ְוַאל  ָהַאְזָהָרה:  ֶנֶאְמָרה 
ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ְׁשַמע,  ְקִריַאת  ְּבא  ִייְׁשנּו  ֶׁשֹּלא  ָלֶהם  ְלהֹורֹות  ָהְיָתה  ֶׁשַּכָּוָנתֹו  ִראׁשֹון)  (ְלָלׁשֹון 

ְּתֵהא ִמָּטָתם ּדֹוָמה ְלִמַּטת ּגֹוי.
ְיסֹוד ְּדָבָריו ֵאּלּו ָטמּון ְּבִדְבֵרי ַהְּגָמָרא ַּדִּפים ִמְסָּפר קֶֹדם ָלֵכן (ד ב): ”ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע 
ֶּבן ֵלִוי: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּקָרא ָאָדם ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ִמְצָוה ִלְקרֹוָתּה ַעל ִמָּטתֹו. 
ָאַמר ַרִּבי יֹוִסי: ’ַמאי ְקָרא: ’ִרְגזּו ְוַאל ֶּתחֱָטאּו ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם ַעל ִמְׁשַּכְבֶכם ְודֹּמּו ֶסָלה‘‘ 

(ְּתִהִּלים ד ה)‘.

ְטָעֶמיָה ֶׁשל ִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה
ְטָעִמים ַרִּבים ַעל ֶּדֶר ַהְּפָׁשט ְוֵכן ַעל ֶּדֶר ַהּסֹוד, ָמִצינּו ְּבִדְבֵרי ֲחָז“ל ּוְבִסְפֵרי ַהְּמָפְרִׁשים 
ַעל ִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה ּוַמֲעָלָתּה. ִּביִריָעה ְקָצָרה זֹו ְנַלֵּקט ַרק ַּכָּמה ֵמֶהם:

א. ַּבְּגָמָרא (ְּבָרכֹות ה א) ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק: ”ָּכל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ַעל ִמָּטתֹו, ְּכִאּלּו אֹוֵחז 
ֶחֶרב ֶׁשל ְׁשֵּתי ִּפּיֹות ְּבָידֹו“. ּוְמָפֵרׁש ַרִׁש“י (ְרֵאה ַמַהְרָׁש“א בח“א) ֶׁשֶחֶרב זֹו נֹוֲעָדה ְּכֵדי ְלַכּלֹות 
ֶאת ַהַּמִּזיִקים ָהעֹוְמִדים ָעָליו ִמיִמינֹו ּוִמְּׂשמֹאלֹו. ּוְבִסּדּור ַהְּׁשָל“ה (סֹוד ְקִריַאת ְׁשַמע) ֵּבֵאר 
ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהּזַֹהר, ֶׁשֵּכיָון ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע ַמְמִליִכים ֶאת ה‘ ִיְתָּבַר ְלַמְעָלה, ְלַמָּטה 
ּוְבַאְרַּבע רּוחֹות ָהעֹוָלם, נֹוֶצֶרת ְסִביב ָהָאָדם ֵמֵעין ’חֹוַמת ֲהָגָנה‘ ַהּמֹוַנַעת ֵמַהַּמִּזיִקים 

ִנְקָרא  ה‘  ֵׁשם  ִּכי  ”ְוָראּו...  י):  כח  (ְּדָבִרים  ַּכָּכתּוב  ֵאָליו,  ָלֶגֶׁשת 
ָעֶלי ְוָיְראּו ִמֶּמּךָ“.

ִּפי  ַעל  ָּכַתב  ִמָּטתֹו)  ַעל  ְׁשַמע  ְקִריַאת  (ֵסֶדר  ַהּיֹום‘  ’ֵסֶדר  ַּבַעל  ב. 
ִמִּׁשִּׁשים  ֶאָחד  ִהיא  ַהֵּׁשיָנה  א):  רס  ַּדף  (ָוֶאְתַחַּנן  ַהּזַֹהר  ִּדְבֵרי 
ָהָאָדם  ִמּגּוף  ַלְיָלה  ְּבָכל  יֹוֵצאת  ַהְּנָׁשָמה  ֶׁשֵּכן  ִמִּמיָתה, 
ְועֹוָלה ְלַמְעָלה (ְרֵאה ְּבָרכֹות נז ב), ְלִפיָכ ִּתְּקנּו ֶׁשְּיַקֵּבל ָעָליו 
ֶׁשִּנְׁשָמתֹו  ְּכֵדי  ִייַׁשן,  ְּבֶטֶרם  ָׁשַמִים  ַמְלכּות  עֹל  ָהָאָדם 

ַּתֲעֶלה ַלְּמרֹוִמים ִמּתֹו ַקָּבַלת עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים.
ִמִּטְרדֹות  ָהָאָדם  ֵלב  ָּפנּוי  ֶׁשַּבַּלְיָלה  ָהִראׁשֹוִנים  ָּכְתבּו  ג. 
ְוָיכֹול  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  ְּכֶנְגּדֹו  ַהֵּיֶצר  ִמְתַחֵּזק  ָאז  אֹו  ַהּיֹום, 
 ְלִפיָכ ֶּבֱאמּוָנה.  ְוִרְפיֹון  ְּכִפיָרה  ַמְחְׁשבֹות  ִליֵדי  ְלָהִביאֹו 
ִּתְּקנּו ֶׁשְּיַיֵחד ָהָאָדם ֵׁשם ה‘ קֶֹדם ְׁשָנתֹו, ְוָכ ִיָּׁשֵמר ְוִיָּנֵצל 

ִמַּמְחְׁשבֹות ֵאּלּו (’ֵמִאיִרי‘ ְו‘ֵסֶפר ַהִּמְכָּתם‘ ְּבָרכֹות ָׁשם).
ֲאִמיָרָתּה  ֶׁשַּטַעם  ָּכַתב  ָׁשם)  (ְּבָרכֹות  ִמּלּוִניל  ְיהֹוָנָתן  ַרֵּבנּו  ד. 
הּוא ְּכֵדי ֶׁשִּייַׁשן ָהָאָדם ִמּתֹו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה, ְוָכ ְיַקֵּים ֶאת 

ִמְצַות: ”ְוִדַּבְרָּת ָּבם... ּוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמ“ (ְּדָבִרים ו ז).
ַהַּמְלָא ַהּגֵֹאל אִֹתי

 ֵּבֵר ֶׁשּבֹו  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ַהָּפסּוק  ֶאת  ְׁשַמע  ִּבְקִריַאת  לֹוַמר  ִיְׂשָרֵאל  ָּבֵּתי  ְּבָכל  ָנפֹוץ  ִמְנָהג 
ַיֲעקֹב ָאִבינּו ֶאת ָּבָניו (מח טז): ”ַהַּמְלָא ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמָּכל ָרע ְיָבֵר ֶאת ַהְּנָעִרים ְוִיָּקֵרא 

ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוִיְדּגּו ָלרֹב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ“.
שמה).  ְּבָרכֹות  הל‘  רֹוֵקַח  קפט;  ח“א  ַמֲהָר“ם  (ִמְנֲהֵגי  ָהִראׁשֹוִנים  ְּבִדְבֵרי  הּוא  ֶזה  ִמְנָהג  ֶׁשל  ְמקֹורֹו 
ַּבֲאִמיַרת  ֶׁשַּכָּוָנֵתנּו  א)  רל  ַּדף  (ַוְיִחי  ַהּזַֹהר  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ָּכַתב  שצד)  אֹות  (ח“ג  מֶֹׁשה‘  ּוְב‘ַמֵּטה 
ָּפסּוק ֶזה ִהיא ְלִהְתַּפֵּלל ִּכי אֹותֹו ַמְלָא ַהְּמַלֶּוה ֶאת ָהָאָדם ָּתִמיד, ִיְׁשְמֵרנּו ַּגם ַּבַּלְיָלה 

ַוַּיִּציֵלנּו ִמן ַהַּמִּזיִקים.
ְּבֵסֶפר ’ֵׁשֶבט מּוָסר‘ (פל“א) ָּכַתב ֶׁשֵּיׁש ְלַהְקִּפיד לֹוַמר ְּבָכל ַלְיָלה ָּפסּוק ֶזה ִעם ַהְּקַטִּנים. 

ַהָּגאֹון ַרִּבי ֲחנֹו ֶאְרְנְטרֹוי ָאָב“ד ִמיְנֶכן ִהְסִּביר ֶאת ַטַעם ַהִּמְנָהג ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָאנּו אֹוְמִרים 
ָּפסּוק ֶזה ִעם ְיָלֵדינּו, ֲהֵרי ֲאִמיָרה זֹו ִהיא ְּכֵעין ְּתִפָּלה ְוִתְקָוה ֶׁשַּגם ָּבֵנינּו ַהָּבִאים ַאֲחֵרינּו 

ַיְמִׁשיכּו ְּבַדְרָּכם ֶׁשל ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ְוָכ ִיָּקֵרא ְׁשָמם ֶׁשל ַההֹוִרים ַעל ְּבֵניֶהם.

זֹו ָהְיָתה ַמהּות ַּבָּקָׁשתֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ָאִבינּו, ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ְּכֶׁשִּבֵּקׁש: ”ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי 
ְוֵׁשם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק“, ְוזֹוִהי ַהְּׁשִאיָפה ָהַעָּזה ֶׁשְּמַבְּטִאים ָאנּו ִּבְקִריָאֵתנּו ְּבֶרֶגׁש 

ָּפסּוק ֶזה ִעם ְיָלֵדינּו (’קֶֹמץ ַהִּמְנָחה‘ ַוְיִחי). 

ִליׁשֹן ְּבֵחיקֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא

ִאם ָנׁשּוב ְוִנְתּבֹוֵנן ִּבְדָבָריו ֶׁשל ַרָּבא ְלָבָניו ְנַגֶּלה ִּכי ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ִליׁשֹן ִּכיהּוִדי ְלֵבין ִליׁשֹן 
ְּכגֹוי, ֵאינֹו ּדֹוֵרׁש ַמֲאָמץ ַרב ִמַּדי, ִּכי ִאם ַהְׁשָקַעת ַּדּקֹות ְספּורֹות ְּכֵדי ִלְקרֹא ֶאת ’ְׁשַמע‘ 

ָּכָראּוי ִמּתֹו ַקָּבָלה ֲאִמִּתית ֶׁשל עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים. 

ְלִפי  ַהָּפחֹות.  ְלָכל  ַחָּייו  ִמיֵמי  ֶרַבע  ָאָדם  ָּכל  ָיֵׁשן  ִּבְמֻמָּצע  ִּכי  לֹוַמר  ִנָּתן  ִמּזֹאת,  ְיֵתָרה 
ָהָאמּור ִנְמָצא ִּכי ִאם ֵאינֹו ִנְזָהר ָּכָראּוי ִלְקרֹא ֶאת ’ְׁשַמע‘ ַעל ִמָּטתֹו, ֲהֵרי ֶׁשֶרַבע ֵמַחָּייו 
הּוא ַחי ְּכגֹוי. ּוֵמִאיָד ִאם הּוא ַמְקִּפיד ַעל ָּכ - ְּגדֹוָלה ַמֲעָלתֹו, ַעד ֶׁשּדֹוֶמה הּוא ְּכִנְרָּדם 
ְּבֵחיקֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ִמּתֹו ְּדֵבקּות ֲעצּוָמה ְּבַמְחֶׁשֶבת ִיחּוד ה‘ (ִמּתֹו ְּדָרָׁשתֹו ֶׁשל 

ַהָּגאֹון ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ִּפיְנקּוס ָזָצ“ל, הּוְבָאה ִּבְפִתיַחת ֵסֶפר ’ִּבְרַּכת ֵאיָתן‘).

ַהּׁשֹוָאה,  ִּבְתקּוַפת  ִּכי  ְמֻסָּפר  ִמְּבִריְסק  ַהְּגִרי“ז  ָמָרן  ַעל 
ִּפְתאֹום  ֵהֵחל  ְּבַוְרָׁשא,  ְוָׁשָהה  ְּבִריְסק  ֵמָהִעיר  ְּכֶׁשָּבַרח 
ֶאת  ַהֶּגְרָמִנִּיים  ַהַּמְפִציִצים  ָּכְתׁשּו  ֶׁשְּבִמְסַּגְרּתֹו  ַה‘ְּבִליץ‘ 

ַוְרָׁשא, ְוָהְפכּו ַרִּבים ִמָּבֶּתיָה ְלִעֵּיי ֲחָרבֹות. 

ֵהיֵטב  ִנְׁשְמעּו  ַהּקֹוְרִסים  ַהִּבְנָיִנים  ְוקֹולֹות  ַהַהְפָּגזֹות  ַרַעׁש 
ַּגם ְּבֵבית ִמְׁשַּפַחת טְַנְצמַן  ֶׁשּבֹו ִהְתַאְכְסנּו ַהְּגִרי“ז ּוְבֵני ֵּביתֹו. 
ַהַּפַחד ִמֵּלא ֶאת ַהְּלָבבֹות, ּוְכֶׁשִהִּגיַע ַהַּלְיָלה א ָחַׁשב ִאיׁש 
ַלֲעלֹות ַעל ְיצּועֹו. ַהּכֹל סֹוְבבּו ַּכֲאִרי ַּבּסּוַגר ְּבֶמַתח ּוִבְדָאָגה. 
ַרק ָהַרב ִמְּבִריְסק ֵהִכין ַעְצמֹו ְלֵׁשיָנה ִּכְבָכל ַלְיָלה, ִּכְבָיכֹול 

ָּכל ָהַרַעׁש ֶׁשִּמָּסִביב ֵאינֹו נֹוֵגַע ֵאָליו.

”ֲהֵרי  ָׁשַאל:  ְוהּוא  ְּתמּוִהים  ַהְּדָבִרים  ָהיּו  ִמְּמקָֹרָביו  ְלַאַחד 
’ָהעֹוָלם‘ אֹוְמִרים ֶׁשָהַרב ִמְּבִריְסק ִהּנֹו ַחְׁשָׁשן ְוָזִהיר ִמִּטְבעֹו, 
ֲהֵכיַצד ַּדְוָקא ַעָּתה הּוא עֹוֶלה ַעל ִמְׁשָּכבֹו ְלא ָּכל ֲחָׁשׁש“?

 ְל ָקֶׁשה  ַהָּדָבר  ָהָיה  א  ִמְּבִריְסק: ”ּוַמּדּוַע  ָהַרב  לֹו  ֵהִׁשיב 
 ְּבָכל ַהֵּלילֹות ַהּקֹוְדִמים, ְּבֵעת ֶׁשָּקָראָת ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶאת ַהְּפסּוִקים ֶׁשָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל
ְּבֵעת ֶׁשָּבַרח ֵמַאְבָׁשלֹום ְּבנֹו (ְּתִהִּלים ג ב;ד;ו): ’ה‘ ָמה ַרּבּו ָצָרי... ְוַאָּתה ה‘ ָמֵגן ַּבֲעִדי... ֲאִני 
ָׁשַכְבִּתי ָוִאיָׁשָנה ֱהִקיצֹוִתי ִּכי ה‘ ִיְסְמֵכִני‘ - ֵּכיַצד ָיכֹול ָהָיה ָּדִוד ִליׁשֹן ְּבִבְטָחה ַּכֲאֶׁשר 

ִהְתמֹוֵדד ִעם ָצָרה ּכֹה ֲאֻיָּמה?

ֶאָּלא, ְיסֹוד ָּגדֹול ָלַמְדנּו ִמָּכאן: ַעל ָהָאָדם ֻמֶּטֶלת ַהחֹוָבה ִלְפעֹל ּוְלִהְׁשַּתֵּדל ְּכָכל ְיָכְלּתֹו 
ַּכֵּדי ְלֵהָחֵלץ ִמן ַהֵּמַצר, ַא ְלַאַחר ֶׁשִּמָּצה ֶאת ָּכל ָהֶאְפָׁשֻרּיֹות, ֲאַזי ַּדְוָקא ֻמֶּטֶלת ָעָליו 
ָׁשַכְבִּתי  ’ֲאִני  ִּבְבִחיַנת:  ֲחָסָדיו,  ַעל   ְֹוִלְסמ ה‘  ַמְלכּות  ֶאת  ַעְצמֹו  ַעל  ְלַקֵּבל  ַהחֹוָבה 

ָוִאיָׁשָנה... ִּכי ה‘ ִיְסְמֵכִני‘“ (’ִּבְרַּכת ֵאיָתן‘ ָּבֻעְבּדֹות ֶׁשְּבסֹוף ַהֵּסֶפר).

ְלַהְצִּדיק ֶאת ַהִּדין ֶּבֱאמּוָנה

”ְיִׂשְמ ֱאִקים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה“ (מח כ)

ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות: ֶאְפַרִים ְמַנֶּׁשה ֵהם ’ָאֵמן‘. ְוִהֵּנה 

ָידּוַע ֶׁשֶאְפַרִים רֹוֵמז ְלִמַּדת ַהֶחֶסד, ּוְמַנֶּׁשה - 

ְלִמַּדת ַהִּדין. ּוִמָּכאן נּוַכל ִלְלֹמד ֶׁשֵּבין ֶׁשּנֹוֵהג 

ְּבִמַּדת  ֶׁשּנֹוֵהג  ּוֵבין  ַהֶחֶסד  ְּבִמַּדת  ה‘  ִעָּמנּו 

ַהִּדין, ָּתִמיד ָעֵלינּו ְלַהֲאִמין ּבֹו ּוְלַהְצִּדיק ֶאת 

ִּדינֹו ָעֵלינּו.

ע“פ ’ְּפֵני ְמַנֵחם‘ ַוְיִחי תשנ“ו; ָרָמ“ד ָואִלי מח טו

”ַהַּמְלָא ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמָּכל ָרע ְיָבֵר ֶאת ַהְּנָעִרים“ (בראשית מח טז)
ָּדַרׁש ַהַּצִּדיק ַרִּבי ַיֲעקֹב ַאּבּוֲחִציָרא, ַּבַעל ’ַאִּביר ַיֲעקֹב‘ (ִנְפַטר ְּבכ‘ ְּבֵטֵבת תר“מ):

’ַמְלָא‘ ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ָאֵמן‘, ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ֲעִנַּית ָאֵמן ְּכִהְלָכָתּה ּגֹוֶרֶמת ִלְׁשִמיָרה, ֲהָגָנה 
ְוַהָּצָלה ִמָּכל ַרע - ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא, ַּכָּכתּוב: ”חֶֹנה ַמְלַא ה‘ ָסִביב ִליֵרָאיו 

                                                     ’ַאֵּלף ִּביָנה‘ ְּתִהִּלים לדַוְיַחְּלֵצם“ (ְּתִהִּלים לד ח).

ָאֵמ"ן ר"ת ֶאָחד ַמְלַא ִנְבָרא 

הההה   ננננננָָָָ גגגגגָָָ הההההֲֲ
ייייוווווו   אאאאאאאָָָָָָ לייייירררררררֵֵֵֵ
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ִאְּבדּו  ֶׁשָּבּה  ִּכְתקּוָפה  ִיְׂשָרֵאל  ּתֹוְלדֹות  ְּבֵסֶפר  ְּבָדם  ְצרּוָבה  ַה‘ַּקְנטֹוִניְסִטים‘  ְּתקּוַפת 
ִמִּיְׂשָרֵאל ַאְלֵפי ְנָׁשמֹות ְקדֹוׁשֹות ּוְטהֹורֹות, ֲאֶׁשר ֱאמּוָנָתן ִנְׂשְרָפה ָלֶנַצח ְּבִכְבְׁשֵני ַהָּצָבא 

ָהָאדֹם.
ֶאת   ְלַחֵּנ ַמְנִהיָגיו  ְׁשִאיַפת  ָהְיָתה  ְּגדֹוָלה  ַלַחָּיִלים,  ָהָאדֹם  ַהָּצָבא  ָזקּוק  ִמֶּׁשָהָיה  יֹוֵתר 
ָהָעם ֵמָחָדׁש. ַּבֶּדֶר ְלַמָּטָרה זֹו א ָּבֲחלּו ַקַּבְרִניָטיו ְּבָכל ְּפֻעָּלה, ְולּו ָהַאְכָזִרית ְּביֹוֵתר 

ֶׁשִּנָּתן ְלַהֲעלֹות ַעל ַהַּדַעת.
ָּכ נֹוַצר ַמָּצב ִּבְלִּתי-ֵיָאֵמן, ֶׁשּבֹו ְיָלִדים ַרִּכים ִנְתְלׁשּו ֵמֵחיק ִאּמֹוֵתיֶהם ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה 
ֵמֶהן  ְלִהָּפֵרד  ִהְסִּפיקּו  ְּבקִֹׁשי   ְוַא ַמָּׂשא,  ֶעְגלֹות  ֶאל  ְּבַגּסּות  ִנְגְררּו  ִּפְתאֹום,  ְּבֶפַתע 

ְלָׁשלֹום ְּבֶטֶרם ֵיָעְלמּו ָלֶנַצח ְּבַעְרבֹות רּוְסָיה.
ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ִהְתּגֹוְררּו ְּבַאַחת ִמן ָהֲעָירֹות ַהִּנָּדחֹות ְּבֶמְרָחֶביָה ָהֲעצּוִמים ֶׁשל רּוְסָיה, 
ַאְלָמָנה ְיָקָרה ֶׁשַחֵּיי ַּבֲעָלּה ִנְגְּדעּו ְּביֹום ָּבִהיר ְּבִאְבַחת ַּגְרֶזן קֹוָזאִקים ְצֵמֵאי ָּדם, ּוְבָנּה 

ַהָּיתֹום, ֶהְרָׁשֶל‘ה ַהָּפעֹוט.
ְקָׁשֵיי ַהַּפְרָנָסה ֶׁשָהיּו ְמַנת ֶחְלָקם ֶׁשל רֹב ְיהּוֵדי ַהְּתקּוָפה, א ָּפְסחּו ַעל ֵּבית ָהַאְלָמָנה. 
אּוָלם  ַרב,  ְּבִצְמצּום  ָהָיה  ְמזֹוָנם  ְּבָנּה.  ּוִמְחַית  ִמְחָיָתּה  ֶאת  ְלַסֵּפק  ִהְצִליָחה  ַרב  ְּבקִֹׁשי 
ִלְמַלֵּמד  ֶהְרָׁשֶל‘ה  ֶאת  ִלְׁשַח  ְּכֵדי  ָממֹון  ֵּדי  ְּבָיָדּה  ֶׁשֵאין   ָּכ ַעל  ָהָיה  ַהָּגדֹול  ְּכֵאָבּה 

ֶׁשְּיַאְּלֵפהּו ָחְכָמה ָוַדַעת.
ְּבֵלית ְּבֵרָרה ִנְּסָתה ְלַהְטִעין ֶאת אֹוְצרֹוָתיו ָהרּוָחִנִּיים ִמְּמַעט ַהֶּיַדע ֶׁשָהָיה ִּבְרׁשּוָתּה. ֶיַדע 
ֶזה ָּכַלל ְמַעט ְּתִפּלֹות, ֵאי ֵאּלּו ִמְדָרִׁשים ֶׁשְּזכּוִרים ָהיּו ָלּה ִמַּיְלדּוָתּה, ּוֵמַעל ַהּכֹל - ִמְצַות 

ְקִריַאת ְׁשַמע.
ְׁשַמע.  ְקִריַאת  ַּפְרִׁשּיֹות  ֶאת  ִעּמֹו  ְוָקְרָאה  ְּבָנּה  ֶׁשל  ִמָּטתֹו  ְלַצד  ָהֵאם  ָיְׁשָבה  ֶעֶרב  ְּבָכל 
ְּכֶׁשָּגַדל  ִּבְׁשִקיָקה.  ָּבְלָען  ְוֶהְרָׁשֶל‘ה  ְּבַהְטָעָמה,  ִמִּפיָה  יֹוְצאֹות  ָהיּו  ַהְּקדֹוׁשֹות  ַהִּמִּלים 
ַלְיָלה  ְּבָכל  ְלֵהָרֵדם  ִהְתַרֵּגל   ְוָכ ֶּפה,  ְּבַעל  ַהִּמִּלים  ַעל  ַאֲחֶריָה  ַלֲחזֹר  ָלַמד  ְמַעט 

ְּכֶׁשְּקִריַאת ְׁשַמע ַעל ְׂשָפָתיו.
ָּכ ִנְרִאים ָהיּו ַהֵּלילֹות ַּבַּבִית ַהָּקָטן, ְוָכ ַּגם ָהָיה ִנְרָאה אֹותֹו ַלְיָלה נֹוָרא. ַּגם ְּבַלְיָלה ֶזה 

ִנְרַּדם ֶהְרָׁשֶל‘ה ַאַחר ֶׁשָּקָרא ֶאת ְׁשַמע, אּוָלם ְׁשָנתֹו א ָאְרָכה ְזַמן ַרב.
קֹול  ֵהִריָמה  ָהֵאם  ַהָּקָטן.  ַלַּבִית  ַהַּצאר  ַקְלַּגֵּסי  ִנְכְנסּו  ֶׁשִּנְרַּדם  ְלַאַחר  ְספּורֹות  ַּדּקֹות 
ְזָעָקה, ַא א ָהָיה ְּבָיָדּה ָּכל ִסּכּוי ְלַהָּצָלה. ִהיא ִנְּסָתה ְלַדֵּבר ַעל ִלָּבם, ַא ָאְזֵניֶהם ָהיּו 

ֲאטּומֹות ִמְּׁשמַֹע. ְּבָיָדם ָהְיָתה ְּפקּוָדה, ְוֵהם ְלֶרַגע א ָחְׁשבּו ְלָהֵפר אֹוָתּה.
ַהֶּיֶלד  ֶׁשל  ִמִּיְפחֹוָתיו  א  ְוַגם  ָהֵאם,  ֶׁשל  ַהָּמרֹות  ִמַּזֲעקֹוֶתיָה  ִהְתַרְּגׁשּו  א  ַהחֹוְטִפים 
ֶׁשֶּדֶלת  ִלְפֵני  ֶרַגע  ַּבחּוץ.  ֶׁשִהְמִּתיָנה  ָהֲעָגָלה  ֶאל  ְּגָררּוהּו  ֵהם  ַּגּסֹות  ְּבָיַדִים  ַהְּמֻפָחד. 
”ֶהְרָׁשֶל‘ה,  ִנָחר:  ְּבקֹול  ְוִלְקרֹא  ְלִהְתַעֵּׁשת  ָהֵאם  ִהְסִּפיָקה  ְלֵעיֶניָה,  ִנְטְרָקה  ָהֲעָגָלה 
בְּלַייבְּט ַא‘ִאיד!“ (ִהָּׁשֵאר ְיהּוִדי!) ְּבאֹוָתם ְרָגִעים הּוא א ָיַדע זֹאת, ַא ֵהֶדיָה ֶׁשל ְקִריַאת 
ְלַהְחִזירֹו  ַאף  ּוְלַבּסֹוף  ַהָּבאֹות,  ַהָּׁשִנים  ֶעְׂשרֹות   ְּבֶמֶׁש ְלַלּוֹותֹו  ָהיּו  ֲעִתיִדים  זֹו  קֶֹדׁש 

ְלכּור ַמְחַצְבּתֹו.
ִמִּבְכיֹו.  ְלֶרַגע  ָחֵדל  ֵאינֹו  ְּבתֹוָכּה  ַהֻּמָּטל  ְּכֶׁשֶהְרָׁשֶל‘ה  ָהֲעָגָלה,  ָנְסָעה  ֲאֻרּכֹות  ָׁשעֹות 
ִהיא  ִנְבָער  רּוִסי  ִאָּכר  ֶׁשל  ֵּביתֹו  ְלַיד  ְוָׁשם  ַהְּמֻרָחִקים,  ַהְּכָפִרים  ְלַאַחד  ָּפְנָתה  ְלַבּסֹוף 

ֶנֶעְצָרה ְּבַאַחת.
ֶהְרָׁשֶל‘ה הּוַרד ִמֶּמָּנה ְּבכַֹח ְוִנְמַסר ְלָיָדיו ֶׁשל ִאָּכר ְמֻגָּׁשם ֶׁשָעָנה ַלֵּׁשם ָואִסיִלי, א ִלְפֵני 
ֶׁשַהָּלה ִהְבִטיַח ִלְמַפֵּקד ַהְּפֻלָּגה ִּכי ָיכֹול הּוא ִלְסמֹ ָעָליו ְּבֵעיַנִים ֲעצּומֹות: ַהֶּיֶלד א 

ֵיֵצא ִמֵּביתֹו ִלְפֵני ֶׁשִּיְתַחֵּׁשל ְוִיְתַחֵּנ ְלָעָמל ְוֶיַזע, ָּכָראּוי ְלַחָּיל ִּבְצָבא ַהַּצאר ַהְּמפָֹאר.
ֵהֵחל ֵמאֹותֹו ֶרַגע ָהָיה ּגֹוָרלֹו ֶׁשל ֶהְרָׁשֶל‘ה ָנתּון, ַלֵּׁשֶבט אֹו ַלֶחֶסד, ְּבָיָדיו ֶׁשל ָואִסיִלי 
ַעד  ֲעבֹוָדה,  ְּבָכל   ְּבָפֶר ֶהֱעִבידֹו  הּוא  ָהֻאְמָלל.  ַהֶּיֶלד  ְּכַלֵּפי  ַרֲחִמים  ִטַּפת  ִּגָּלה  ֶׁשֹּלא 

ֶׁשּתֹו ָׁשִנים ִמְסָּפר ָהַפ ִמֶּיֶלד ָעִדין ְוָטהֹור, ְלַנַער ְמֻגָּדל ְוָחסֹון.
ְׂשָפתֹו ְּכָבר ָׁשְוָתה ִלְׂשַפת ַה‘ְּׁשָקִצים‘ ֶׁשְּסָבבּוהּו, אּוָלם ֶהְבֵּדל ַמהּוִתי ִהְבִּדיל ֵּביֵניֶהם: 
ְּבָכל ַלְיָלה ֶטֶרם ֶלְכּתֹו ִליׁשֹן ִּדְקֵלם ֶהְרָׁשֶל‘ה ֶאת ַהִּמִּלים ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע. 

הּוא א ֵהִבין ִמָּלה, ַא ָאַמר ֶאת ַהֻּנָּסח ֻּכּלֹו ְּכָבִקי ְוָרִגיל.
ָׁשִנים נֹוָספֹות ָחְלפּו. ֶהְרָׁשֶל‘ה ֶׁשִהְסִּפיק ְלַׁשּנֹות ְׁשמֹו ִלְּפיֹוֶטר, ָהָיה ְלַבחּור ָחסֹון ָּכֶאֶרז. 

ְׁשנֹות ָהֲעבֹוָדה ַהָּקָׁשה ִחְּׁשלּוהּו, ְוִהִּגיַע ָהֶרַגע ֶׁשָהָיה ָעָליו ְלִהָּׁשַלח ִלְצָבא ַהָּצאר.
ְּבבֶֹקר ָּבִהיר ׁשּוב ָמָצא ַעְצמֹו ִמַּטְלֵטל ַּבֲעָגָלה ְלֶפֶּטְרּבּוְרג ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה, ָׁשם ִהְמִּתינּו 

לֹו ְּפִקיֵדי ַהִּגּיּוס ְּכֶׁשַמִּדים ִּביֵדיֶהם, ּוֵמאֹותֹו ֶרַגע ָהַפ ְלַחָּיל ִמן ַהִּמְנָין.
ִמָּׁשם ִנְׁשַלח ִעם ְקבּוַצת ַּבחּוִרים ֻמֵּכי ּגֹוָרל ָּכמֹוהּו ְלַמֲחֵנה ְצָבִאי ִנָּדח. ַּבַּמֲחֶנה ֵהֵחל 
ֶּפֶרק ָחָדׁש ְּבַחָּייו ַהָּקִׁשים. ַחָּייו ֶׁשִהְתַנֲהלּו ַהְרֵחק ִמָּכל ֶנֶפׁש ְיהּוִדית, ֶנֱעָדִרים ָהיּו ִמָּכל 
ִזיק ֶׁשל ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ַא ְּבִמְצָוה ַאַחת הּוא ִהְמִׁשי ִלְדּבֹק ְּבָכל ְמאֹודֹו: ִמְצַות ְקִריַאת 

ְׁשַמע ַעל ַהִּמָּטה.
ָּבִהיר  ּוְביֹום  ַהָּצָבא,  ַעל  ְלֵנֶטל  ֶהְרָׁשֶל‘ה   ָהַפ ַאְרָּבִעים  ְּבִגיל  ֵמָאז.  ָחְלפּו  ַרּבֹות  ָׁשִנים 
ִׁשְחְררּוהּו ְלַנְפׁשֹו, ֲחַסר ַהְׂשָּכָלה ִמיִניָמִלית ְוֶנְעָּדר ָּכל ִסּכּוי ְלַנֵהל ַחִּיים ְרִגיִלים. הּוא 
ְּבַדְרּכֹו.  ֶׁשִּנְקְרָתה  ָהִראׁשֹוָנה  ָהֲעָיָרה  ֶׁשל  ְלִפְתָחּה  ְוִהִּגיַע  ַהּכֹוְׁשלֹות,  ַרְגָליו  ֶאת   ֵׂשֵר

ְוִהֵּנה, ְמָׁשכּוהּו ַרְגָליו ְּכֵמֲאֵליֶהן ֶאל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת.
ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֵהֵחָּלה ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ְּתִפַּלת ַעְרִבית. ֶהְרָׁשֶל‘ה – ְּפיֹוֶטר ָּבָהה ַּבִּמְתַּפְּלִלים 
ְּבחֶֹסר ֲהָבָנה ֻמְחָלט, ַא ְּכֶׁשֵהֵחּלּו ַהִּצּבּור ִלְקרֹא ְקִריַאת ְׁשַמע, ִהְתעֹוֵרר ִּפְתאֹום ַהִּזיק 

ַהְּיהּוִדי ֶׁשָהָיה ָחבּוי ְּבִעְמֵקי ִנְׁשָמתֹו.
חּוָׁשיו ִהְתַעְרְּפלּו ּוִמִּפיו ִנְפְלָטה ְזָעָקה: ”ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל!!!“ 

ּוְלַאֲחֶריָה ִהְתמֹוֵטט ְּבחֶֹסר אֹוִנים.
ְוֵהֵחּלּו  ַהַּתּנּור  ְלַצד  הֹוִׁשיבּוהּו  ָלקּום,  ְּבָידֹו  ְוִסְּיעּו  ְלֶעְזָרתֹו  ִנְזֲעקּו  ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים  ַּכָּמה 

.א ָהיּו ְזקּוִקים ְלָכ א ָיַדע ְלַסֵּפר ָלֶהם ַרּבֹות, ְוֵהם ִמִּצָּדם ְלדֹוֵבב אֹותֹו. הּוא
ְקִריָאתֹו ִהְדֲהָדה ְּבָאְזֵניֶהם, ְוֵהם ֶהְחִליטּו ִלְפרֹׂש ָעָליו ֶאת ֲחסּוָתם.

ַּבָּיִמים ַהָּבִאים ֵהֵחּלּו ְלַלְּמדֹו ַאט ַאט ְּכִפי ֶׁשְּמַלְּמִדים ֶיֶלד ָקָטן: אֹוִתּיֹות, ִמִּלים, ְּתִפּלֹות 
ֶׁשֵאינֹו  סּוד  ְּכבֹור  ְוִהְתַּגָּלה  ִּבְׁשִקיָקה  ַהּכֹל  ָּבַלע  ֶהְרָׁשֶל‘ה  ּוִמְׁשָניֹות.  ֻחָּמׁש  ַוֲהָלכֹות, 

ְמַאֵּבד ִטָּפה.
ָׁשִנים ְספּורֹות ְלַאַחר ִמֵּכן ְּכָבר ִנְמָנה ֵּבין ַהּיֹוְׁשִבים ְּבכֶֹתל ַהִּמְזָרח ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, 

ּוִמָּׁשם ְקָצָרה ָהְיָתה ַהֶּדֶר ַעד ֶׁשָהַפ ְלַתְלִמיד ָחָכם ִמן ַהִּמְנָין.
’ִאְמֵרי מֶֹׁשה‘ עמ‘ רכו

’ַּתֲעָלא ְּבִעָּדֵניּה‘ ַּבֲעבֹוַדת ה‘
”ַוִּיְׁשַּתחּו ִיְׂשָרֵאל ַעל רֹאׁש ַהִּמָּטה“ (מז לא)

ַּכֲאֶׁשר  ַאף  ְּכלֹוַמר,  ֵליּה“,  ְסִגיד  ְּבִעָּדֵניּה  ַרִׁש“י: ”ַּתֲעָלא  ֵּבֵאר  ִלְבנֹו?  ַיֲעקֹב  ִהְׁשַּתֲחָוה  ֲהֵכיַצד 
ַהּׁשּוָעל הּוא ַהּמֹוֵל - ָעֶלי ְלִהְׁשַּתֲחוֹות לֹו!

ֶלַקח ִנְפָלא ָלַמד ִמָּכ ַהָּגאֹון ַרִּבי מֶֹׁשה ְׁשֶטְרְנּבּו ְׁשִליָט“א: ְלִעִּתים נֹוֶפֶלת ַעל ָהָאָדם ֶהָאָרה 
ִמָּמרֹום, ְוהּוא ָחׁש ְּבִלּבֹו ִרְגׁשֹות ִהְתעֹוְררּות ַלֲעבֹוַדת ה‘. ָעָליו ָלַדַעת ִּכי ִּבְזַמן ֶזה ָמצּוי הּוא 
ֶאת  ָחִליָלה  ְלַהְחִמיץ  לֹו  ְוַאל  ָרצֹון,  ֵעת  לֹו  ִזְּמנּו  ִמָּׁשַמִים   - ְּבִעָּדֵניּה‘  ’ַּתֲעָלא  ֶׁשל:  ִּבְבִחיָנה 

.ַהִהְזַּדְּמנּות ִלְזּכֹות ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַר
’ַטַעם ְוַדַעת‘

’א ִפָּלְלִּתי‘ - א ִהְתַּפַּלְלִּתי
”ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ְראֹה ָפֶני א ִפָּלְלִּתי ְוִהֵּנה ֶהְרָאה אִֹתי ֱאקִים ַּגם ֶאת ַזְרֶע“ (מח יא)

 ְמָבֵאר ַה‘ֶחְזקּוִני‘: ’ִפָּלְלִּתי‘ הּוא ְלׁשֹון ְּתִפָּלה, ַּכָּכתּוב (ְּתִהִּלים קו ל): ”ַוַּיֲעמֹד ִּפיְנָחס ַוְיַפֵּלל“, ְוָכ
ָאַמר ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום: ַּכָּמה ִהְגִּדיל ַהּבֹוֵרא ֶאת ַחְסּדֹו ָעַלי, ֲאִני ָאַמְרִּתי: ”ָטרֹף טַֹרף 
יֹוֵסף“ (ְּבֵראִׁשית לז לג), ְוַאף א ִהְתַּפַּלְלִּתי ִלְזּכֹות ִלְראֹות ֶאת ָּפֶני, ְוִהֵּנה ָזִכיִתי ְוֶהְרַאִני ַהָּקדֹוׁש 

!הּוא ַּגם ֶאת ַזְרֲע ָּברּו
ְּבִׂשְמַחת  ִלְׂשמַֹח  ֶׁשָּזָכה  ֵעת  ְּבָכל  ָּגִליְנְסִקי,  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ַהּנֹוָדע  ַהַּמִּגיד  לֹוַמר  ָהָיה  ָרִגיל   ְוָכ

ֶצֱאָצָאיו:
”ְּכֶׁשָהִייִתי ָנתּון ֵּבין ַחִּיים ַלָּמֶות ַּבּקֹר ַהַּמְקִּפיא ֶׁשָּׂשַרר ְּבִסִּביר ָהֲאֻיָּמה, א ִּבַּקְׁשִּתי ָּדָבר, ִּכי 
ֶחֶסד  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִעִּמי  ֶׁשָּגַמל  ָזִכיִתי  ַעָּתה  ְוִהֵּנה  ִיְׂשָרֵאל.  ְּבֶקֶבר  ּוְלִהָּקֵבר  ִלְזּכֹות  ִאם 
ְוִסֵּיַע ְּבָיִדי ַלֲעלֹות ָלָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה ּוְלָהִקים ּדֹור ְמפָֹאר ֶׁשל ָּבִנים ּוְבֵני ָּבִנים עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה. 
ְרחֹוָקה  ּכֹה  ְיׁשּוָעִתי  ַׁשֲאָגִתי‘,  ִּדְבֵרי  ִמיׁשּוָעִתי  ’ָרחֹוק  ב):  כב  (ְּתִהִּלים  ַהָּכתּוב  רֹוֵמז   ְלָכ ֲהלֹוא 

ִמַּבָּקָׁשִתי - ִּבַּקְׁשִּתי ְמַעט ְוִקַּבְלִּתי ַהְרֵּבה“.

ָמן ַהּיֹוֵרד ְּבָכל יֹום ָויֹום
”ָהֱאִקים ָהרֶֹעה אִֹתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה“ (מח טו)
ְּבַתְרּגּום אּוְנְקלֹוס ֵּבֵאר: ’‘ָהרֶֹעה אִֹתי“ – ”ְּדַזן ָיִתי“.

ֶׁשַּגם  ַהָּׁשלֹום,  ָעָליו  ָאִבינּו  ִמַּיֲעקֹב  ְוִהְתַּפַעְלִּתי  ִהְׁשּתֹוַמְמִּתי  ”ֵמעֹוִדי  ִמֶּקעֶלם:  ַהַּסָּבא  ָאַמר 
ָהָרָעב  ֻמַּכת  ְּכַנַען  ֵמֶאֶרץ  ֶהֱעָלהּו  ֲאֶׁשר  ּוְתבּוָאָתּה,  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ָּכל  ֲאדֹון  ְּבנֹו,  מּול  ְּבָעְמדֹו 

ְלֶאֶרץ ִמְצַרִים ַהּׁשֹוַפַעת, עֹוֵמד ּוַמְכִריז ִּכי ָהֱאִקים הּוא ַהָּזן אֹותֹו ֵמעֹודֹו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה.
אּוָלם ַּכֲאֶׁשר ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים ִהְתּבֹוַנְנִּתי ֵהיֵטב ְּבֻנַּסח ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, ֵהַבְנִּתי ְלַהְפָּתָעִתי ִּכי ַאף 
ָאנּו ַעְצֵמנּו ְמִעיִדים ַעל ָּכ ְּבֶפה ָמֵלא ְּבָכל יֹום ְויֹום, ְּבָהִעיֵדנּו ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא הּוא: ”ַהָּזן 

ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבטּובֹו ְּבֵחן ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים“.
ִמְתַּפֲעִלים ָאנּו ֵמַהָּמן ֶׁשָּיַרד ָעֵלינּו ַּבִּמְדָּבר, ַמּדּוַע ֵאיֶנּנּו ִמְתַּפֲעִלים ֵמַהָּמן ַהּיֹוֵרד ָעֵלינּו ְּבָכל 

יֹום?!“
’אֹור ָרָשׁ“ז‘ ְּבַׁשַּלח ַמֲאָמר רמד

ֶעְׁשּתֹונֹות.  ְלִאּבּוד  ַעד  ִּבְבִכי  ְלָמֵרר  ְוֵהֵחל  ַחִּיים‘  ֶה‘ָחֵפץ  ָמָרן  ִלְפֵני  ֶאָחד  ֶעְגלֹון  ּוָבא  ַמֲעֶׂשה 
ּוִמְתַּפְרֵנס  ֲאִני  ֶעְגלֹון  ּגֹוָרִלי!  ַמר  ”ַּכָּמה  ָהִאיׁש:  לֹו  ָעָנה  ֵאַרע?“  ”ָמה  ְוָׁשַאל:  ַרֵּבנּו  ִהְרִּגיעֹו 
ֵמֶעְגָלִתי. ְרתּוָמה ָהְיָתה ֶעְגָלִתי ִלְׁשֵני סּוִסים ְוִהֵּנה ְלֶפַתע ִהְתַּפְּגרּו ְׁשֵניֶהם, ְוַעָּתה עֹוֵמד ֲאִני 

ָלמּות ָּבָרָעב...!“
ֲהלֹוא   !?ַלְחְמ נֹוְתֵני  ֵהם  ַהּסּוִסים  ”ְוִכי  לֹו:  ְוָאַמר  הֹוִכיחֹו  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ַרֵּבנּו  ָׁשַמע  ַּכֲאֶׁשר 
ְמָבֵר ַאָּתה ְּבָכל יֹום ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְלַאַחר ְסֻעָּדְת ּוֵמִעיד ִּכי ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר הּוא ַהָּזן ּוְמַפְרֵנס 

“!ַלּכֹל, ְוָכֵעת סֹוֵתר ַאָּתה ֶאת ְּדָבֶרי
ַּכֲאֶׁשר ָיָצא ָהִאיׁש הֹוִסיף ְוָאַמר ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘: ”ָּפׁשּוט ַהָּדָבר ֶׁשִאם ָהָאָדם יֹוֵדַע ֶׁשַהּבֹוֵרא הּוא 
ַהָּזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל, ֵאינֹו ִנְבַהל ְּבָנֵקל, ֶׁשֲהֵרי ַהּבֹוֵרא ַחי ְוַקָּים ְלעֹוָלם. ַא ִאם הּוא ָסבּור ִּכי 

ַהּסּוִסים ֵהם נֹוְתֵני ַלְחמֹו, מּוָבן ּוָברּור ִמְּפֵני ָמה הּוא ְמַאֵּבד ֶעְׁשּתֹונֹוָתיו ְּבִמיָתָתם“.
’ָחֵפץ ַחִּיים ֶהָחָדׁש‘

א ִלְדאֹג ֶאת ַּדֲאַגת ַהָּמָחר
”ַוְיָבֲרֵכם ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹור“ (מח כ)

ְּכלֹוַמר:  ֵלאמֹור“,  ַההּוא  ”ַּבּיֹום  ֵּבְרָכם:  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ִמַּסאסֹוב:  ֵליּב  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ָאַמר 
ְלעֹוָלם ַאל ָלֶהם ִלְדאֹג ֶאת ַּדֲאַגת ַהָּמָחר, ֶאָּלא ָּתִמיד ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלַבֵּקׁש ַרק ַעל ָצְרֵכי אֹותֹו 

ַהּיֹום.
’ִמְׁשַנת ָהָרָמ“ל‘

ָּכל ְּתִפָּלה קֹוַלַעת ְלַמְטָרָתּה
”ֲאֶׁשר ָלַקְחִּתי ִמַּיד ָהֱאמִֹרי ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי“ (מח כב)

ֶאת ַהִּמִּלים: ”ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי“ ִּתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס: ”ִּבְצלֹוִתי ּוְבָבעּוִתי“, ַהְינּו ִּבְתִפָּלִתי ּוְבַבָּקָׁשִתי.
ָסח ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ִּפיְנקּוס ָזָצ“ל:

ְוקֹוְלִעים  יֹוִרים  ֶנֶׁשק  ֶׁשִּבְכִלי  ְּכֵׁשם  ֶנֶׁשק;  ִלְכִלי  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ִהְמִׁשיָלה  ְלִחָּנם  א 
.א ְראּוִיים ְלָכ ִּבְתִפָּלה - ִמְתַּפְּלִלים ְוַנֲעִנים ַּגם ִאם ַלַּמָּטָרה, ָּכ

ָּכזֹו ַּגם ָהְיָתה ָהֲאִויָרה ֶׁשָּׂשְרָרה ְּבֵבית ָהַרב ִּפיְנקּוס ָזָצ“ל, ְּכִפי ֶׁשָּתִעיד ָהֻעְבָּדה ִּכי ַּפַעם, ַּכֲאֶׁשר 
ִנְזַקק ֶאָחד ִמיָלָדיו ְלֶעְזָרה ְמֻסֶּיֶמת, ָאְמָרה לֹו ִאּמֹו, ָהַרָּבִנית ִּפיְנקּוס ָעֶליָה ַהָּׁשלֹום: ”ְּתַבֵּקׁש 

ֵמַאָּבא ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ָעֶלי. ֵמעֹוָלם א ָרִאיִתי ְולּו ְּתִפָּלה ַאַחת ֶׁשל ַאָּבא ֶׁשֹּלא ַנַעְנָתה!“
’ְּפִניֵני אֹוְצרֹות ַהָּפָרָׁשה‘

ְמַצִּפים ִליׁשּוַעת ה‘
”ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי ה‘“ (מט יח)

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַחִּיים ֵמַאְנִטיִנָּיא: ִעַּקר ַּבָּקׁשֹוֵתינּו ְוִתְקוֹוֵתינּו ֵהן ַעל ַצַער ַהְּׁשִכיָנה ַהִּמְצַטֶעֶרת ְּבַצַער 
ִיְׂשָרֵאל, ּוְלִפיָכ ָאנּו אֹוְמִרים: ”ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי ה‘“ (ְרֵאה ְמִגָּלה כט א).

’ַטל ַחִּיים‘

ַנְפָּתִלי ָהָיה ְׁשִליַח ַהִּצּבּור
”ַנְפָּתִלי ַאָּיָלה ְׁשֻלָחה ַהּנֵֹתן ִאְמֵרי  ָׁשֶפר“ (מט כא)

ְועֹוֶרֶגת  ָהַאָּיָלה...  ֵאֶצל  ִמְתַּכְּנסֹות  ְצֵמאֹות,  ֶׁשַהַחּיֹות  ּוִבְזַמן  ֶׁשַּבַחּיֹות.  ֲחִסיָדה  ִהיא  ”ָהַאָּיָלה 
ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְוקֹוֵרַע ָלּה ֶאת ַהְּתהֹום, ְוַהַּמִים עֹוִלים ָלּה, ְוֶזהּו (ְּתִהִּלים מב ב): ’ְּכַאָּיל ַּתֲערֹג 

ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים‘“ (ילק“ש ְּתִהִּלים ֶרֶמז תשמא).
ְלאֹור ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש נּוַכל לֹוַמר, ֶׁשְּלִפיָכ ֻּכָּנה ַנְפָּתִלי: ”ַאָּיָלה ְׁשֻלָחה“, ֶׁשְּכִפי ֶׁשְּׁשַאר ַהַחּיֹות 
ׁשֹוְלחֹות ֶאת ָהַאָּיָלה ְלִהְתַּפֵּלל ַּבֲעבּוָרן, ָּכ ִנְׁשַלח ַנְפָּתִלי ְלִהְתַּפֵּלל ַּבֲעבּור ֲאֵחִרים ַהְּצִריִכים 
ְיׁשּוָעה. ְוָהיּו ּבֹוֲחִרים ַּדְוָקא ּבֹו, ִמּׁשּום ֶׁשָהָיה: ”ּנֵֹתן ִאְמֵרי ָׁשֶפר“ - ִאְמרֹוָתיו ּוְתִפּלֹוָתיו ָהיּו 

ָנאֹות ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵעֶקב רֹב ִצְדקּותֹו ַוֲחִסידּותֹו.
’ַיְלקּוט ַהֵּגְרֻׁשִּני‘

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשָחְרָצה ּגֹוָרלֹות

ני ַמעּפְ
ְּבִעּד ּתעלא

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
ׁשמע ֶׁש ת

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


