
ׁש  ּגַ ת ַוּיִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
סֹוָדּה ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע

ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ְׁשנֹות ַּגְעּגּוִעים ּוְדָאָגה ָקָׁשה ִמְּנׂשֹא ִהְפִרידּו ֵּבין ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ִלְבנֹו 
ֲאהּובֹו. ְּבַמֲהַל ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשִנים ֵאּלּו ֶהֱאִמין ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְּבָכל ִלּבֹו ִּכי יֹוֵסף ֲעַדִין ַחי (ְרֵאה ב“ר 

צא ו) ְוא ִאֵּבד ֵמעֹוָלם ֶאת ַהִּתְקָוה ָלׁשּוב ּוְלִהְתַאֵחד ִעּמֹו.

ַיֲעקֹב  ָיֵרא  כו),  (מה  ַחי“  יֹוֵסף  ”עֹוד  ִּכי:  ִהְתַּבֵּׂשר  ְוַיֲעקֹב  ַהְּמֻיָחל  ָהֶרַגע  ִהִּגיַע  סֹוף  סֹוף  ַּכֲאֶׁשר 
ִמיִריָדתֹו ְלִמְצַרִים, ְּכִפי ֶׁשֵּבֵאר ְּבַתְרּגּום יֹוָנָתן (מו ג) ֶׁשַּיֲעקֹב ָחַׁשׁש ֶׁשָּמא ְּבֶׁשל ָּכ ַּתְתִחיל ַהְּגֵזָרה 
ַהָּקָׁשה ֶׁשִהְתַּבֵּׂשר ָּבּה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים (טו יג): ”ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי ֵגר 

ִיְהֶיה ַזְרֲע ְּבֶאֶרץ א ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה“.

 הּוא ְוָאַמר לֹו (מו ד): ”ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעְּמ ֵּכיָון ֶׁשָחַׁשׁש ַיֲעקֹב ִמיִריָדתֹו ְלִמְצַרִים ִהְרִּגיעֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
.“ה ְויֹוֵסף ָיִׁשית ָידֹו ַעל ֵעיֶניַגם ָע ִמְצַרְיָמה ְוָאֹנִכי ַאַעְל

ִּכּסּוי ָהֵעיַנִים ִּבְקִריַאת ְׁשַמע
ֶאת ַמְׁשָמעּות ַהַהְבָטָחה: ”ְויֹוֵסף ָיִׁשית ָידֹו ַעל ֵעיֶני“ ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְבָרָהם ְיהּוָדה ְׁשַווארץ 
ְּבַהְקָּדָמתֹו ַהִּנְפָלָאה ְלִסְפרֹו ’קֹול ַאְרֵיה‘ ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ַעל ָּפסּוק ֶזה: ”ָּדא ִהיא ָרָזא 

ִּדְקִריַאת ְׁשַמע“, ְּכלֹוַמר, ֶזהּו סֹוָדּה ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע.

ּוֵבֵאר: ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוִבְפָרט ַּבָּגלּות ַהָּקָׁשה ֶׁשָּבּה ָאנּו ְׁשרּוִיים, עֹוֵבר ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ְקָׁשִיים א 
ְמַעִּטים; ֲאמּוִנים ָאנּו ַעל ַהְּיִדיָעה ִּכי ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ַא ֵאיֶנּנּו זֹוִכים ָּתִמיד  ִלְראֹות זֹאת ְּבֵעיֵנינּו, 
ֲאָבל ֶלָעִתיד ָלבֹא, ְּבעֹוָלם ָהֱאֶמת, ִיְזּכּו ַהּכֹל ִלְראֹות ֵּכיַצד ָּכל ִמְקֶרה ּוִמְקֶרה ֶׁשָעַבר ָעֵלינּו ָהָיה 

ְלטֹוָבה.

(ְׁשמֹות  ִּתָּׂשא  ִּכי  ְּבָפָרַׁשת  ַהָּכתּוב  ַעל  סֹוֵפר‘  ַה‘ֲחַתם  ָּדַרׁש  ֶזה  ְּכֵעין 
ִּכי  ֵיָראּו“,  א  ּוָפַני  ֲאחָֹרי  ֶאת  ְוָרִאיָת  ַּכִּפי  ֶאת  ”ַוֲהִסרִֹתי  כג):  לג 
ֶאת  ִלְראֹות  ְיכֹוִלים  ְוֵאיֶנּנּו  ַהָּפִנים  ֶהְסֵּתר  ׁשֹוֵלט  ַהָּגלּות  ִּבְזַמן 
ִיְתַקֵּים  ָלבֹא  ֶלָעִתיד   ַא ִעָּמנּו,  ַהִּמְתַרֵחׁש  ְמאָֹרע  ֶׁשְּבָכל  ַהּטֹוב 
ָּבנּו: ”ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחָֹרי“ - נּוַכל ְלַהִּביט ְלָאחֹור ְוִלְראֹות ֵּכיַצד ַהּכֹל 

ָהָיה ְלטֹוָבה.

ְוִהֵּנה, ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (יג ב) ֵהִביָאה ַהְּגָמָרא, ֶׁשַרִּבי א ָהָיה ְמַקֵּבל 
ֶׁשֶהֱעִביר  ְּבָׁשָעה  ֶאָּלא  ְׁשַמע,  ִּבְקִריַאת  ָׁשַמִים  ַמְלכּות  עֹל  ָעָליו 
ַה‘ּקֹול  ֵּבֵאר  ַהְּדָבִרים  ּוְבַטַעם  סא).  או“ח  טּור  (ְרֵאה  ֵעיָניו  ַעל  ָיָדיו 
ה‘  ֱאֵקינוּ  ה‘  ִיְׂשָרֵאל  ”ְׁשַמע  ִּבְקִריַאת:  ַהַּכָּוָנה  ִעַּקר  ִּכי  ַאְרֵיה‘, 
ֶאָחד“ ִהיא ָהֱאמּוָנה ֶׁשֵּבין ָמה ֶׁשִּנְרֶאה ָלנּו ְּכִמַּדת ָהַרֲחִמים (ֲהָוָי“ה) 
ּוֵבין ָמה ֶׁשִּנְרֶאה ָלנּו ְּכִמַּדת ַהִּדין (ֱאִקים) - ַהּכֹל נֹוֵבַע ִמן ַהָּמקֹור 
ַהִּבְלִּתי ִנְדֶלה ֶׁשל ַרֲחָמיו ַוֲחָסָדיו ִיְתָּבַר. ְלִפיָכ ָהָיה ַרִּבי ְמַכֶּסה 
ֶאת ֵעיָניו, ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ְּבָכל ִמְקֶרה ּוִמְקֶרה ָהעֹוֵבר ָעֵלינּו, ַאל ָלנּו 
ּוְלַהְׂשִּכיל  ְלָהִבין  ִאם  ִּכי  ֶׁשָּלנּו,  ַהָּבָׂשר  ְלֵעיֵני  ַּבִּנְרֶאה  ְלִהְתּבֹוֵנן 

ֶׁשַהּכֹל ַנֲעֶׂשה ְלטֹוָבֵתנּו ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים.

ַהָּפסּוק: ”ְויֹוֵסף  ַעל  ַהּזַֹהר  ָּדַרׁש  ָמה  ִמְּפֵני  ְלָבֵאר  ֵיׁש  ְלאֹור זֹאת 
ָיִׁשית ָידֹו ַעל ֵעיֶני“ ֶׁשָּטמּון ּבֹו סֹוָדּה ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע, ִמּׁשּום 
ַהְּיסֹוד  ֶאת  ְלַיֲעקֹב  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָרַמז  ֶזה  ְּבָפסּוק  ֶׁשַאף 

ָהָאמּור, ֶׁשֵּמַהּקֹורֹות ִעם יֹוֵסף ָעָליו ִלְלֹמד ִּכי ַּתְכִלית ָּכל ְמאָֹרע הּוא 
ְלטֹוָבה, ְּכִפי ֶׁשֵהִעיד יֹוֵסף ַעְצמֹו ְלֶאָחיו (מה ה): ”ְוַעָּתה ַאל ֵּתָעְצבּו ְוַאל ִיַחר ְּבֵעיֵניֶכם ִּכי ְמַכְרֶּתם 
אִֹתי ֵהָּנה ִּכי ְלִמְחָיה ְׁשָלַחִני ֱאִהים ִלְפֵניֶכם“ - ְלַבּסֹוף ִהְתָּבֵרר ִּכי ָּכל ַהָּׁשִנים ַהָּקׁשֹות ֶׁשָעָׂשה 

ְּבִמְצַרִים ָהיּו ְלטֹוָבה.

ּוְכֵׁשם ֶׁשְּבִסּפּורוֹ ַהָּקֶׁשה ֶׁשל יֹוֵסף נֹוְכחּו ַהּכֹל ִלְראֹות ֵּכיַצד סֹוֵבב ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ָּכל ָמה 
ֶׁשִּנְרֶאה ָהָיה ָּכל ָהֵעת ְּכָרָעה ְלַתְכִלית ַהּטֹוָבה, ָּכ ַּגם ְיִריָדתֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ְלִמְצַרִים ִּתְהֶיה ְלַתְכִלית 

טֹוָבה - ”ִּכי ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיְמָך ָׁשם“ (מו ג) . (’קֹול ַאְרֵיה‘ אֹות ז‘)

ְּכֵעין ְּדָבָריו ָּכַתב ַּגם ַה‘ֶּמֶׁשְך ָחְכָמה‘ ַעל ָּפסּוק ֶזה: ”‘ָיִׁשית ָידֹו‘ - ַיֲעצֹם ֵעיֶני ְלַבל ַּתְחקֹר ּוַבל 
ִּתְסַּתֵּכל ַאֲחֵרי ַּדְרֵכי ַהַהְׁשָּגָחה ִּכי ָּגְבהּו ַעד ְמאֹד. ִּכי ִמי ִּפֵּלל ּוִמי ִמֵּלל ֲאֶׁשר ַּתְכִלית ַצֲערֹו ֶׁשל 
יֹוֵסף ַיִּגיַע ְלַבּסֹוף ִליֵדי ָּכ ֶׁשָּידּור ְּבִמְצַרִים ִויִהי ְלַׁשִּליט ָעֶליָה, ִויַפְרֵסם ֵּדעֹות צֹוְדקֹות, ְוָכל 

ָהֶאֶרץ ִיְהיּו ְּכפּוִפים לֹו. ְוֶזהּו ַהַּטַעם ֶׁשָאַמר: ’ָיִׁשית ָידֹו‘ ְּכלֹוַמר - ְיַכֶּסה ֶאת ַהְׁשָקַפת ֵעיֶני ְוִיֵּתן 
ְּב ֲהָבָנה ְמֻחֶּדֶׁשת“.

ַּגם זּו ְלטֹוָבה

ְיסֹוד ִנְפָלא ֶזה עֹוֵמד ֵמֲאחֹוֵרי הֹוָרָאתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (ס ב): ”ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם 
’ָּכל ְּדָעִביד ַרְחָמָנא ְלָטב ָעִביד‘“, הֹוָרָאה ֶׁשַאף הּוא ַעְצמֹו ִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה ְּבָכל ַצַעד  ָרִגיל לֹוַמר: 
ְוַׁשַעל ְּבַחֵּיי ַהַּמֲעֶׂשה, ְּכִפי ֶׁשֵהִביָאה ַהְּגָמָרא ָׁשם ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ַהָּידּוַע ְּבַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשָהַל ְלִעיר 
ַאַחת ְּכֶׁשִּבְרׁשּותֹו ֵנר, ֲחמֹור ְוַתְרְנגֹול, ּוְכֶׁשָעַמד ִמחּוץ ָלִעיר ָּכָבה ַהֵּנר ּוֵמתּו ַהֲחמֹור ְוַהַּתְרְנגֹול. 
ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ָזָכה  ְלַבּסֹוף  ְוָאֵכן,  ָעִביד‘.  ְלָטב  ַרְחָמָנא  ְּדָעִביד  ’ָּכל  ְוָאַמר:  ִמָּיד  ֵהִגיב  ֲעִקיָבא  ַרִּבי 
ִלְראֹות ֶאת ַהְׁשָּגַחת ה‘ ְּבֵעיָניו, ַּכֲאֶׁשר ְּכנּוְפַית ׁשֹוְדִדים ָעְלָתה ֶאל ָהִעיר ְוָׁשְבָתה ֶאת יֹוְׁשֶביָה, ְוָאז 

ִהְתָּבֵרר ֶׁשִאּלּו ָהיּו ַהֵּנר, ַהֲחמֹור ְוַהַּתְרְנגֹול ַקָּיִמים, ָלֶבַטח ָהָיה ְמַגִּלים אֹותֹו ַהּׁשֹוְדִדים. 

 ַרּבֹו ַהָּגדֹול (ְרֵאה ְׁשבּועֹות כו א) ’ַנחּום ִאיׁש ַּגם זֹו‘, ֶׁשֻּכָּנה ָּכ ַרִּבי ֲעִקיָבא ְּבֶדֶר ְּבַהְנָהָגתֹו זֹו ִהְמִׁשי
ִמּׁשּום ֶׁשָרִגיל ָהָיה לֹוַמר: ”ַּגם זּו ְלטֹוָבה“. ְּכִפי ֶׁשָּכַתב ָה‘ֳאָרחֹות ַצִּדיִקים‘ (ַׁשַער ט, ּוְרֵאה שו“ע או“ח 
רל ה): ”ַיְרִּגיל ִּפיו לֹוַמר ’ַּגם זּו ְלטֹוָבה‘ אֹו ’ָּכל ָמה ְּדָעִביד ַרְחָמָנא ְלָטב ָעִביד‘ ִּכי ֵיׁש ַּכָּמה ָרעֹות 
ֲאֶׁשר סֹוָפן טֹובֹות... ָמָׁשל ִלְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם ֶׁשָהְלכּו ַלֲעבֹר ַּבְּסִפיָנה, ָהֶאָחד ָיַׁשב קֹוץ ְּבַרְגלֹו ַעד 
ֶׁשֹּלא ָהָיה ָיכֹול ֵליֵל ַּבְּסִפיָנה, ַוֲחֵברֹו ִנְכַנס ַּבְּסִפיָנה ַלֲעבֹר. ִהְתִחיל ֶזה ְלַקֵּלל ֶאת יֹומֹו. ְלָיִמים 
ָׁשַמע ֶׁשִּנְטְּבָעה ַהְּסִפיָנה ּוֵמתּו ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָּבּה, ָאז ִהְתִחיל ֶזה ְלַׁשֵּבַח ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר, ִּכי ָרָאה 

ֶׁשָהְיָתה זֹאת ְּכֵדי ְלַהְחיֹותוֹ“.

ָהָרָעה ַעְצָמּה ִהיא ַהּטֹוָבה

ַּבֵּסֶפר ’ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף‘ (ַוְיִחי) ְמבָֹאר ִּכי ֵיׁש ִחּלּוק ֵּבין ִּדְבֵרי ַרִּבי 
ְּדָעִביד  ’ָּכל  ֶׁשָאַמר  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  זּו:  ַּגם  ִאיׁש  ַנחּום  ְלִדְבֵרי  ֲעִקיָבא 
 ָהָיה ָסמּו ַרְחָמָנא ְלָטב ָעִביד‘ ָהָיה ִמְסַּתֵּכל ַעל ָהָרָעה ְּכָרָעה, ַא
ּוָבטּוַח ֶׁשֶּבָעִתיד ֵּתֵצא ִמֶּמָּנה טֹוָבה. ְלֻעַּמת זֹאת ַנחּום ִאיׁש ַּגם זּו 
ּוִמֵּמיָלא  טֹוָבה,  ְּבַעִין  ַעְצָמּה  ָהָרָעה  ַעל  ְלִהְסַּתֵּכל  ֶׁשֶאְפָׁשר  ָקַבע 

ֵּתָהֵפְך ִהיא ִמָּיד ְלטֹוָבה.

(ַּתֲעִנית  ַּבְּגָמָרא  ַּכּמּוָבא  לֹו,  ָמְדדּו   ָּכ ַנחּום  ֶׁשָּמַדד  ִמָּדה  ּוְבאֹוָתּה 
ְּכדֹורֹון  טֹובֹות  ַּבֲאָבִנים  ְמֵלָאה  ֵּתָבה  ִעּמֹו  ָׁשְלחּו  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  א)  כא 
ַלֵּקיָסר, ּוַבַּלְיָלה ִּגָּלה ֶׁשַּגָּנִבים ֶהְחִליפּו לֹו ֶאת ָהאֹוָצר ְּבָעָפר, ָאַמר 
’ַּגם זּו ְלטֹוָבה‘ ְוִהְמִׁשי ְּבַדְרּכֹו. ְוָאֵכן ְלַבּסֹוף ָהְפָכה ָהָרָעה ְלטֹוָבה, 
ַּכֲאֶׁשר ָהַפ ֶהָעָפר ַלֲחָרבֹות ְוִחִּצים ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתם ִנֵּצַח ַהֶּמֶל ֶאת 

אֹוְיָביו.

 ַנחּום ַעל ַהֵּנס? ַא ְוִהֵּנה ִלְכאֹוָרה ָהָיה ָמקֹום ִלְתמַֹּה, ֵּכיַצד ָסַמ
ְלִפי ָהָאמּור ִיֵּׁשב זֹאת ַה‘ּתֹוְלדֹות‘, ִּכי ִמְּנקּוַדת ַמָּבטֹו ֶׁשל ַנחּום א 
ָהָיה ֶזה ְּבֶגֶדר ֵנס ְּכָלל, ִמּׁשּום ֶׁשָהָיה ּבֹו ִּבָּטחֹון ָמֵלא ֶׁשַּגם ַהָּדָבר 
ֶׁשִּנְרֶאה לֹו ְּכַרע הּוא ְּבֶעֶצם טֹוב, ְוָלֵכן ָיכֹול ָהָיה ְלַהְמִׁשי ְּבַדְרּכֹו 

ְּכִאּלּו א ֵאַרע ָּדָבר.

ְלַכָּמה  ִאיׁש‘  ַה‘ֲחזֹון  ָמָרן  ֵהִׁשיב  ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו  ִנְפָלא  ְּבָמָׁשל  ְנַסֵּים 
”ַמֲעֶׂשה  ֲעֵליֶהם:  ֶׁשָעְברּו  ַהָּקִׁשים  ַלְּמאָֹרעֹות  ֶהְסֵּבר  ֶׁשִּבְּקׁשּו  ַהּנֹוָרָאה  ַהּׁשֹוָאה  ִנּצֹוֵלי  ְיהּוִדים 
ָּבָאָדם ֶׁשִּנְכַנס ְלֵבית ְמַלאְכּתֹו ֶׁשל ַחָּיט, ְוִהֵּנה רֹוֶאה הּוא ֵּכיַצד נֹוֵטל ַהַחָּיט ַּבד ַמְרִהיב ַעִין ְוגֹוֵזר 
אֹותֹו ִלְקָרִעים. ִמָּיד ֵהֵחל אֹותֹו ָאָדם ִלְזעֹק ְלֵעֶבר ַהַחָּיט: ’ְוִכי ִנְטְרָפה ַּדְעְּת, ַמּדּוַע ַאָּתה הֹוֵרס 
ָׁשעֹות  ַּכָּמה  ְלַאַחר  ְוָאֵכן,  ַהְּמָלאָכה.  ְּגַמר  ַעד  ֶׁשַּיְמִּתין  לֹו  ִסֵּמן  ַהַחָּיט   ַא ַהִּנְפָלא?!‘  ַהַּבד  ֶאת 

ִהְתָּבֵרר ִּכי ִקְרֵעי ַהַּבד ָחְברּו ַיְחָּדו ְוָהְפכּו ְלֶבֶגד ְמֻהָּדר.

ַהֶּבֶגד  ֶאת  ַהַחָּיט  קֹוֵרַע  ֵּכיַצד  הּוא  ֶׁשְרִאיֶתם  ָמה  ָּכל  ַעָּתה  ”ַעד  ִאיׁש‘,  ַה‘ֲחזֹון  ִסֵּים  ַאֶּתם“,  ַּגם 
 ִלְקָרִעים. ְמַאֵחל ֲאִני ָלֶכם ֶׁשִּתְזּכּו ְּבָקרֹוב ַלֲחזֹות ְּבֵעיֵניֶכם ַּבֶּבֶגד ַהִּנְפָלא ֶׁשִּיְתּפֹר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ָזָצ“ל,  ַנְיָמן  ַהְגִר“י  ֶׁשל  (ֵמֵעדּותֹו  ָאֵמן“  ְּבָיֵמינּו  ִּבְמֵהָרה  ֶׁשָּתבֹוא  ַהְּׁשֵלָמה  ַּבְּגֻאָּלה  ֵאּלּו,  ִמְּקָרִעים  הּוא 

’אֹוְצרֹות ַהּתֹוָרה‘).

ַיֲעקֹב ְּבסֹוד ָאֵמן
ַוּיֹאֶמר   ;ַחֶּיי ְׁשֵני  ְיֵמי  ַּכָּמה  ַיֲעקֹב  ֶאל  ַּפְרעֹה  ”ַוּיֹאֶמר 
ַיֲעקֹב ֶאל ַּפְרעֹה ְיֵמי ְׁשֵני ְמגּוַרי ְׁשִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה“ 

(מז ח-ט)

ְׁשמֹו ֶׁשל ’ַיֲעקֹב‘ ְּבִגיַמְטִרָּיה קפ“ב ְּכֶחְׁשּבֹון ַהִּגיַמְטִרָּיה 
ֶׁשל ְׁשֵּתי ְּפָעִמים ’ָאֵמן‘, ּוְכמֹו ֵכן ַהִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ָראֵׁשי 
’ַיֲעקֹב  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ְוֶׁשל  ַיֲעקֹב‘  ֶאל  ’ַּפְרעֹה  ַהֵּתבֹות 

ֶאל ַּפְרעֹה‘ ִהיא צ“א.

זֹו  ִּבְׁשֵאָלתֹו  ִּכי  ֶרֶמז,   ְּבֶדֶר לֹוַמר  ֶאְפָׁשר  זֹאת  ְלאֹור 
ִהְתַעְנֵין ַּפְרעֹה ֵאֶצל ַיֲעקֹב ַמהּו סֹוד ֲעבֹוָדתֹו ַוֲאִריכּות 
ָיָמיו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה? ְוֵהִׁשיב לֹו ַיֲעקֹב ִּכי ַּתְכִלית ֲעבֹוָדתֹו 
ַו‘אדֹנָ“י‘  ’ֲהָוָי“ה‘  ֵׁשם  ֶאת  ְלַיֵחד  ִהיא  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם 
ַּבֲעִנַּית  ַהַּנֲעֶׂשה  ַהִּתּקּון  ַּגם  ֶׁשֶּזהּו  ’ָאֵמן‘]  [ְּבִגיַמְטִרָּיה 

ָאֵמן.
’ָמאֹור ָוֶׁשֶמׁש‘

ְׁשִמיָרה ִּבְזכּות ָאֵמן
ַּבַּתֲאִרי ז‘ ְּבֵטֵבת ָיחּול ַהָּיאְרַצייט ֶׁשל ַהְּגַה“ק ַרִּבי מֶֹׁשה ָּדִוד ַוואלי ָזָצ“ל, ַּתְלִמידֹו ַהֻּמְבָהק ְוִאיׁש סֹודֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ָהַרְמַח“ל.

 ָהָרָמ“ד הֹוִתיר ַאֲחָריו ְסָפִרים ַרִּבים ַוֲחׁשּוִבים ָהעֹוְסִקים ִּבְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ֲאֶׁשר ֵּביֵניֶהם ִנָּתן ִלְראֹות ְּפָעִמים ַרּבֹות 
ַעד ַּכָּמה ֶהְחִׁשיב ֶאת ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן, ָעְמָקּה ּוְסֻגָּלָתּה.

ְוָכ ָּכַתב ָהָרָמ“ד ַעל ַהָּפסּוק: ”ָּברּו ה‘ ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן“ (ְּתִהִּלים פט נג):
ְּבֵתבֹות ’ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן‘ ָרַמז ָלנּו ַהָּכתּוב, ִּכי אֹותֹו ִיחּוד ָקדֹוׁש ָהעֹוָלה ֵמֲעִנַּית ָאֵמן, 

ֲאֶׁשר ִמּכֹחֹו ִנְׁשָמר ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם, הּוא ֶׁשְּיַלֶּוה 
ְוָיֵגן ָעֵלינּו ְלאֶֹר ָּכל ְיֵמי ַהָּגלּות ְוהּוא ֶׁשַּיֲעמֹד ִליׁשּוָעֵתנּו ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים.

ָהָבה ִנְתַחֵּזק ְּבִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן ְּבַכָּוָנה, ִּבְפָרט ַאַחר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר,
ּוְבָכ ִנְזֶּכה ַלֲהָגָנה ְוִלְׁשִמיָרה ַהֻּמְבַטַחת ַלְּמַדְקְּדִקים ַלֲענֹוָתּה ְּכִהְלָכָתּה.

ֵמן, 

תּה.
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א ָּתִמיד זֹוִכים ָאנּו ִלְראֹות ֶאת ַהּסֹוף ַהּטֹוב ֶׁשְּבָכל ִסּפּור, ַא ִּבְפָעִמים ְנִדירֹות ִנְפַּתח 
 ְלָפֵנינּו ֶסֶדק ַצר ֶׁשַּדְרּכֹו ְיכֹוִלים ָאנּו ְלִהָּוַכח ֶׁשַּגם ַהִּמְקֶרה ַהָּקֶׁשה ְּביֹוֵתר ָיכֹול ְלִהְתַהֵּפ

ַלּטֹוָבה ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר. ְוַעל ָּכ ַּבִּסּפּור ֶׁשְּלָפֵנינּו:

ֵליל ַהְּבדַֹלח ַהָּזכּור ְלִׁשְמָצה ָהָיה ַּתְפִנית ַחָּדה ְּבַחֵּייֶהם ֶׁשל ְיהּוֵדי ֶּגְרַמְנָיה. ַאַחר ַעְׂשרֹות 
ְלַהְרִּגיׁש  ֵהֵחּלּו  ַהְּגבֹוָהה,  ְוַהֶחְבָרה  ַהַּכְלָּכָלה  ְּבַצֶּמֶרת  ִהְׁשַּתְּלבּו  ֶׁשָּבֶהן  ְּבָׁשִנים  ּוֵמאֹות 
ֶאת ָהֲאָדָמה רֹוֶעֶדת ַּתַחת ַרְגֵליֶהם. ָהַאְנִטיֵׁשִמּיּות ֶׁשֲחבּוָיה ָהְיָתה ָּתִמיד ִמַּתַחת ִלְפֵני 
ַהַּיֲהדּות  ִרּכּוֵזי  ְלֵעֶבר  ְמַאְּימֹות  ְזרֹועֹות  ׁשֹוַלַחת  ְּבַאַחת,  רֹאָׁשּה  ֶאת  ֵהִריָמה  ַהֶּׁשַטח, 

ְּבֵאירֹוָּפה ִּבְכָלל, ּוְבֶגְרַמְנָיה ִּבְפָרט.

ִמַּטְלְטֵליֶהם,  ֶאת  ֶּגְרַמְנָיה  ִמיהּוֵדי  ֲאָלִפים  ְמאֹות  ָאְרזּו  ִמֵּכן  ֶׁשְּלַאַחר  ַהָּׁשִנים   ְּבַמֲהַל
ָּבֲחרּו  ֲאֵחִרים  ַרִּבים  ַהּבֹוֶעֶרת.  ָהֲאָדָמה  ֶאת  ְוָעְזבּו  ִלְמּכֹר  ָהָיה  ֶׁשִּנָּתן  ָמה  ָּכל  ָמְכרּו 
ְלַהְמִׁשי, ַעד ַּכָּמה ֶׁשִּנָּתן, ְּבִׁשְגַרת ַחֵּייֶהם, ְוָהיּו ַּגם ָּכֵאּלּו ֶׁשָּדֲאגּו ְלַמֵּלט ְלָכל ַהָּפחֹות 

ֶאת ַיְלֵדיֶהם ִמן ַהַּסָּכָנה ָהאֹוֶרֶבת ְלִפְתָחם.

ַמַעְמֵדי ְּפֵרָדה סֹוֲחֵטי ְּדָמעֹות ָהְפכּו ְלָחזֹון ִנְפָרץ ְּבֶקֶרב ַהִּמְׁשָּפחֹות ַהְּיהּוִדּיֹות ָהַרּבֹות 
ֶׁשּנֹוְתרּו ְּבֶגְרַמְנָיה. ָּבֶזה ַאַחר ֶזה ִנְׁשְלחּו ְקבּוצֹות ְנָעִרים ִויָלִדים ְלַמָּסע ְמָפֵר ֲאֶׁשר ִאיׁש 

א ָיַדע ָמַתי ְוֵכיַצד ִיְסַּתֵּים, ִאם ִּבְכָלל.

רּוחֹות ַהִּמְלָחָמה ְּכָבר ֵהֵחּלּו ִלְנׁשֹב ְּבעֹז, ְּבֵעת ֶׁשָּדְרכּו ַרְגֶליָה ֶׁשל ַאַחת ֵמאֹוָתן ְקבּוצֹות 
ְנָעִרים ַעל ַאְדַמת ַאְנְגִלָּיה, ּוְבֶטֶרם ִהְסִּפיקּו ַהְּנָעִרים ְלִהְתַאְקֵלם ַּבָּמקֹום ֶהָחָדׁש ְּכָבר 
ָּפְרָצה ַהִּמְלָחָמה ִּבְמא ָהָעְצָמה. ֶּגְרַמְנָיה ָהְפָכה ִליִריָבָתּה ַהָּמָרה ֶׁשל ַאְנְגִלָּיה, ְוַאְלֵפי 
ְנִתיֵני ָהאֹוֵיב ֶׁשָּׁשהּו ְּבאֹוָתּה ֵעת ַעל ַאְדַמת ַאְנְגִלָּיה ָהְפכּו ְּבַבת ַאַחת ַלֲחׁשּוִדים ְּבִרּגּול.

ָּכ, ְּבֶטֶרם ִהְסִּפיקּו ְלִהְתַמֵּקם ְּבֵביָתם ֶהָחָדׁש ְוָלנּוַח ִמְּתָלאֹות ַהֶּדֶר, ְוׁשּוב ָמְצאּו ֶאת 
ֲאֻרָּכה   ְּבֶדֶר ְוחֹוֶרֶקת,  ְרעּוָעה  ַמָּׂשא  ֳאִנַּית  ַעל  ָמֳעִלים  ִליֶבְרּפּול,  ַהָּנֵמל  ְּבִעיר  ַעְצָמם 
ְוׁשֹוֶרֶצת ַסָּכנֹות ֶׁשֲאמּוָרה ָהְיָתה ְלהֹוִביָלם ְלחֹוֵפי אֹוְסְטַרְלָיה, ְלָׁשם ֶהְחִליטּו ַהְּבִריִטים 

ְלַהְגלֹות ֶאת אֹוָתם ’ְמַרְּגִלים‘.

ָהיּו  א  ַהּיֹום-יֹוִמִּיים  ַהִּקּיּום  ְּתָנֵאי  ַּגם  ִמְּנׂשֹא,  ָקִׁשים  ָהיּו  ָּבֳאִנָּיה  ְוַהְּצִפיפּות  ַהּדַֹחק 
ְּפׁשּוִטים ְּכָלל: ַהָּמזֹון ְוַהְּׁשִתָּיה ִנְּתנּו ִּבְמׂשּוָרה, ַהִּמּטֹות א ָהיּו ְראּויֹות ִלְׁשָמן, ּוֵמַעל 

ַהּכֹל ִקּיּום ַהִּמְצוֹות ָהָיה ְמִׂשיָמה א ַקָּלה ְּכָלל ְוִעָּקר.

ַהְּתִפָּלה  ַּגם  ְּבִמְנָין.  ְלִהְתַּפֵּלל  ִלְזּכֹות  ְּכֵדי  ָחָדׁש  ִּפְתרֹון  ִלְמצֹא  ֲעֵליֶהם  ָהָיה  יֹום  ְּבָכל 
ַּבָּׂשָפה  ְּכתּוִבים  ּבֹוְדִדים  ִסּדּוִרים  ָהיּו  ִּבְרׁשּוָתם  ַּבֲעבּוָרם.  ַקָּלה  ָהְיָתה  א  ַעְצָמּה 
ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  זֹוֶכה  ִמְתַּפֵּלל  ָּכל  ַּכֲאֶׁשר  ְלָיד,  ִמָּיד  ָעְברּו  ַהְּתִפָּלה   ֶׁשְּבַמֲהַל ַהֶּגְרָמִנית, 

ַּבִּסּדּור ַרק ַּדּקֹות מּוָעטֹות ְּבֶטֶרם ָהָיה ָעָליו ְלַהֲעִבירֹו ַלֲחֵברֹו. 

ַלְמרֹות ָּכל זֹאת ִהְמִׁשיכּו ַהָּללּו ְלַהְקִּפיד ַעל ְּתִפָּלה ְּבָכל יֹום, ַעד ְלאֹותֹו יֹום ִנְמָהר ֶׁשּבֹו 
ִנְגְזָלה ֵמֶהם ַּגם ֶאְפָׁשרּות זֹו.

ָהְיָתה זֹו ּתֹוָצָאה ֶׁשל ֲאִטימּות ְּבִריִטית ָאְפָיִנית ֶׁשָּגְרָמה ֶׁשְּלאֹוָתן ֳאִנּיֹות הּוֲעלּו ֲעַבְרָיִנים 
ֵאּלּו  ּפֹוְׁשִעים  ְוַתְחזּוָקה.  ְׁשִמיָרה  ְּבַתְפִקיֵדי  הּוַמר  ֶׁשָּלֶהם  ַהַּמֲאָסר  ֶׁשֹעֶנׁש  ְמֻרָּׁשִעים 
ָהיּו ִמְתַּגְּנִבים ַלָּתִאים ּוְמַחְּטִטים ִּבְצרֹורֹוֵתיֶהם ַהַּדִּלים ֶׁשל ַהּנֹוְסִעים, ַּכֲאֶׁשר ָּכל ֵחֶפץ 
ֶׁשִּנְרֶאה ָהָיה ְּכַבַעל ֵעֶר ֶנֱחַמס ֵמֶהם ְּבָזדֹון. ְלַאַחר ִמֵּכן ָהיּו ַהָּללּו ִמְתַיְּׁשִבים ְּבַיְרְּכֵתי 

ָהֳאִנָּיה ּובֹוֲחִנים ֶאת ְׁשָלָלם.

ַהַּמִים  ֶאל  ַמְׁשִליִכים  ָהיּו  ַהְּמֻיָּתִרים  ְוֶאת  ְלַעְצָמם,  ָנְטלּו   ָהֵעֶר ַּבֲעֵלי  ַהֲחָפִצים  ֶאת 
ַהּׁשֹוְצִפים. ֲחָפִצים ’ְמֻיָּתִרים‘ ֵאּלּו ָהיּו א ַּפַעם ָּכל עֹוָלָמם ֶׁשל אֹוָתם ְּפִליִטים ֻאְמָלִלים, 

ֶׁשהֹוִתירּו ֵמָאחֹור ַּבִית, הֹוִרים ְוַאִחים ֶׁשֹּלא ָיְדעּו ַהִאם ִיְזּכּו ְוָיׁשּובּו ִלְראֹוָתם.

ָּכל ָאְבָדן ֶׁשָּכֶזה ָּגַרם ַלְּנָעִרים ְלֵסֶבל ַּבל ְיתַֹאר, ַא ּדֹוֶמה ִּכי ֶאת ַהַּמָּכה ָהֲאנּוָׁשה ְּביֹוֵתר 
ִקְּבלּו ַהָּללּו ְּבֵעת ֶׁשִּגּלּו ַהּפֹוְׁשִעים ֶאת ַאְרַּגז ַּתְׁשִמיֵׁשי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּבֹו ָׁשְכנּו ַהִּסּדּוִרים 

ַהְּיָקִרים ִמּכֹל.

 ְלָמַס ִמַּבַעד  ַהֲהמּוִמים.  ַהְּנָעִרים  ֵעיֵני  ְלמּול  ַהַּמִים  ֶאל  ָהַאְרָּגז   ֻהְׁשַל ֶאָחד  ָּבֶרַגע 
ַהְּדָמעֹות ִהִּביטּו ַהָּללּו ְּבֵעיַנִים ַּכּלֹות ַּבְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָּצפּו ַעל ְּפֵני ַהַּמִים ַּדּקֹות 
ְספּורֹות ַעד ֶׁשָּׁשְקעּו ִּבְמצּולֹות ָּכִליל. ִמָּכאן ָוֵאיָל, ָיְדעּו, ִיְהֶיה ֲעֵליֶהם ְלִהְסַּתֵּדר ְּבִלי 
ִפֵּּלַח  ַהִּסּדּוִרים  ָאְבַדן  ַעל  ַהַּמר  ְוַהְּכֵאב  זֹאת,  ַיֲעׂשּו  ֵּכיַצד  ָיְדעּו  א  ְוֵהם  ַהּקֶֹדׁש  ִסְפֵרי 

ֶאת ִלָּבם ַהָּכאּוב.

*

ַאַחד  ֶׁשל  ָיָׁשן  ִזְכרֹונֹות  יֹוַמן  ֶּגְרַמְנָיה  ְּבִעּתֹוֵני  ִהְתַּפְרֵסם  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים 
ִמְּמַפְּקֵדי ַמֲעַר ַהּצֹוְללֹות ַהֶּגְרָמִני ִּביֵמי ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה, ֵּבין ַהְּדָבִרים ֶׁשִּנְכְּתבּו 

:ּבֹו ִנְכַּתב ָּכ

ְּבִריִטית.  ָּבֳאִנָּיה  ַלֶּפִריְסקֹוּפ  ִמַּבַעד  ִהְבַחּנּו  ִׁשְגָרִתי  ִמְבָצע  ִסּיּור  ְּבֵעת  ְּפלֹוִני,  ”ְּביֹום 
ַהְּפֻקָּדה ַהְּברּוָרה ֶׁשִּנְּתָנה ָלנּו ָהְיָתה ִלירֹות ִמְּבִלי ְלַהֵּסס! ְוָכ ָאֵכן ָעִׂשינּו: ִהְטַעּנּו ֶאת 

ִטיל ַהּטֹוְרֶּפדֹו ְּבַכן ַהִּׁשּגּור ְוָלַחְצנּו ַעל ַהַּדְוָׁשה. ַהִּטיל ָהִראׁשֹון א ָּפַגע.

ַאְחַראי  ָעֵלינּו  ָצַעק  ְלֶפַתע  ַּכֲאֶׁשר  ַהִּטיל  ֶאת  ְלַׁשֵּגר  ָעַמְדנּו  ַּבֵּׁשִנית.  ַהִּׁשּגּור  ֻהְטַען  ַּכן 
ַהֶּפִריְסקֹוּפ ַלֲעצֹר. הּוא ִהְבִחין ַּבְּסָפִרים ַהְּכתּוִבים ְּבֶגְרָמִנית ֶׁשֻהְׁשְלכוּ ֵמָהֳאִנָּיה ְוָצפּו 
ַעל ְּפֵני ַהַּמִים ְוִהִּסיק ִּכי ְמֻדָּבר ִּבְסִפיָנה ַהּמֹוִביָלה ְׁשבּוִיים ֶּגְרָמִנים. ִהְסַּתַּלְקנּו ֵמַהָּמקֹום 

ִּבְמִהירּות...“

 ַֹלֲהפ ֵמָאז  ִהְסִּפיקּו  ֶׁשְּכָבר  ַהְּקבּוָצה  ֵמַחְבֵרי  ְלַאַחד  ַהְּדָבִרים  נֹוְדעּו   ֶּדֶר א   ְּבֶדֶר
ְלָאבֹות ּוְלַסִּבים. ַהָּלה ִסֵּפר זֹאת ְלַכָּמה ֵמֲחֵבָריו, ְוַהָּדָבר ָהַפ ַעד ְמֵהָרה ְלִׂשיַחת ַהּיֹום.

ָהְיָתה זֹו ִהְזַּדְּמנּות ְנִדיָרה ֶׁשָּבּה ָזכּו ַהּכֹל ִלְראֹות ְּבחּוׁש ְּבִהְתַּגְׁשמּות ַהַהְכָרָזה: ”ָּכל ַמאי 
ְּדָעִביד ַרְחָמָנא ְלָטב ָעִביד“.

’ֶלַקח טֹוב‘, ֱאמּוָנה ְוֶנָחָמה עמ‘ לה

ָמקֹור ְלג‘ ַהְּפִסיעֹות
”ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה“ (מד יח)

ַעל  ֶעְׂשֵרה,  ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ְלִהְתַּפֵּלל  ִּגְׁשּתוֹ  ֶטֶרם  ִּכי  ְּתִפָּלה,  ִהְלכֹות  ִּבְתִחַּלת  ָהרֹוֵקַח  ָּכַתב 
ַהִּמְתַּפֵּלל ִלְפסֹעַ ג‘ ְּפִסיעֹות ָקִדיָמה [ְוֵכן ָּפַסק ָהַרמָּ“א (או“ח צה א)].

א. ”ַוִּיַּגׁש  ְּפָעִמים:  ג‘   “ַּבָתָּנ ֶנֶאְמָרה  ֶׁשַהִּמָּלה ”ַוִּיַּגשׁ“  ָהֻעְבָּדה  ִמן  ָה‘רֹוֵקחַ‘  ָלַמד  ֶזה  ְלִמְנָהג  ָמקֹור 
ַאְבָרָהם“ (ְּבֵראִׁשית יח כג), ב. ”ַוִּיַּגשׁ ֵאָליו ְיהּוָדה“ (ְּבֵראִׁשית מד יח) ג. ”ַוִּיַּגשׁ ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא“ (ְמָלִכים א‘ יח לו).

ְּתׁשּוָבה ְמַהֶּפֶכת ִּדין ְלַרֲחִמים
”ֻׁשבּו ִׁשְברּו ָלנּו ְמַעט אֶֹכל“ (מד כה)

ָּכַתב ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל ’ֶצַמח ַצִּדיק‘ ִמִּויזְ‘ִניץ: ַהִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ’ָלנּו‘ ִהיא פ“ו, ַּכִגּיַמְטִרָּיה ֶׁשל ֵׁשם 
ֱאִה-ים ַהְּמַסֵּמל ֶאת ִמַּדת ַהִּדין; ֶרֶמז ְלָכ ֶׁשְּבֶאְמָצעּות ַהְּתׁשּוָבה ִנָּתן ַלֲהפֹ ֶאת ִמַּדת ַהִּדין 

ְלִמַּדת ַרֲחִמים, ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ’ֻׁשבּו‘ - ַהְּתׁשּוָבה, ’ִׁשְברּו ָלנּו‘ - ׁשֹוֶבֶרת ֶאת ִמַּדת ַהִּדין.

ַהֵּמִתים ִמְצַטֲעִרים ְּבַצַער ַהַחִּיים
”ְוָהָיה ִּכְראֹותֹו ִּכי ֵאין ַהַּנַער ָוֵמת ְוהֹוִרידּו ֲעָבֶדי ֶאת ֵׂשיַבת ַעְבְּד ָאִבינּו ְּבָיגֹון ְׁשֹאָלה“ (מד לא)

ֵּבֵאר ַּבַעל ָה‘ֲעֵקַדת ִיְצָחק‘: ֵהן ָידּוַע ִּכי ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמֲעִניׁש ֶאת ַהחֹוֵטא ִאם ֵמֲחַמת 
עֹוְנׁשֹו ִיָּגֵרם ֵסֶבל ַלֲאֵחִרים ֶׁשֵאין ָהֹעֶנׁש ַמִּגיַע ָלֶהם. 

ְלאֹור זֹאת ָטַען ְיהּוָדה ְליֹוֵסף: ַאף ִאם ִּבְנָיִמין ַחָּיב ְּבֹעֶנׁש - ֵאיְנ ָיכֹול ְלַהֲעִניׁשֹו, ֵּכיָון ֶׁשָהֹעֶנׁש 
.ִיְגרֹם ֵסֶבל ְוַצַער ְלַיֲעקֹב ַהַּצִּדיק ֶׁשְּבַוַּדאי ֵאינֹו ַחָּיב ְּבָכ

ַעל ִּפי ְּדָבָריו ֵּבֵאר ַמֲהָר“ם ִׁשיק (ׁשּו“ת, או“ח רצב) ֶאת ִסַּבת ְסֻגָּלָתּה ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשל ְּתִפָּלה ַעל ִקְבֵרי 
ְוַצַער  ַהִּמְתַּפְּלִלים,  ֶׁשל  ָצרֹוֵתיֶהם  ֶאת  ְּבׁשֹוְמָעם  ַהֵּמִתים  ִמְצַטֲעִרים  ַהְּתִפָּלה  ְּבֵעת  ַצִּדיִקים: 

ֶזה ֲהֵרי א ִנְגַזר ֲעֵליֶהם. ְלִפיָכ מֹוִׁשיַע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ַהַחִּיים ַהּפֹוְקִדים ֶאת ִקְבָרם.

ֱאמּוָנתֹו ַהְּתִמיָמה ֶׁשל יֹוֵסף
”ָׂשַמִני ֱאִהים ְלָאדֹון ְלָכל ִמְצָרִים“ (מה ט)

 ֶׁשְּבנֹו מֹוֵל ָּתַמּה ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמרֹוִז‘ין: ְוִכי ֵאיזֹו ְּבׂשֹוָרה ֵיׁש ְלַיֲעקֹב ַהַּצִּדיק ְּבָכ
’ָׂשַמִני‘ ְיכֹוָלה ְלִהְתַחֵּלק ִלְׁשַנִים ּוְלִהְתָּפֵרׁש ִּכְׁשֵּתי ִמִּלים  ַעל ָּכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים? ּוֵבֵאר: ַהִּמָּלה 
ִנְפָרדֹות: ’ָׁשם ֲאִני‘, ּוְלִפי ֶזה ֵיׁש לֹוַמר ֶׁשַּיֲעקֹב ָּבא ְלַבֵּׂשר ָּכאן ְלָאִביו ִּכי ’ָׁשם ֲאִני ֱאִקים ְלָאדֹון 
ְלָכל ִמְצָרִים‘ - א ַּדי ֶׁשֲעַדִין ֲאִני ַמֲחִזיק ֶּבֱאמּוָנִתי ַהְּתִמיָמה, ֶאָּלא ֶׁשְּמַנֵּצל ֲאִני ֶאת ֻעְבַּדת ֱהיֹוִתי 

ָׁשם ְּכֵדי ְלַהְׁשִּפיַע ּוְלַלֵּמד ֶאת ַהִּמְצִרים ֶׁשָהֱאִקים ִיְתָּבַר הּוא ָהָאדֹון ְלָכל ִמְצַרִים!

ַהָּגאֹון ַרִּבי ַיֲעקֹב ַנְיָמן ָזָצ“ל הֹוִסיף ּוֵפֵרׁש, ִּכי יֹוֵסף ָּבא ְלַהְדִּגיׁש ְלָאִביו ִּבְדָבָריו ֵאּלּו ֶאת חֶֹסן 
ֱאמּוָנתֹו ַּבּבֹוֵרא ִיְתָּבַר, ִּכי ְלֵעיֵני ָּבָׂשר ִנְרֶאה ָהָיה ֶׁשַּפְרעֹה הּוא ֶזה ֶׁשֶהֱעָלה אֹותֹו ֵמַאְׁשָּפתֹות 
 ִקים ְלָאדֹון‘ - ַהָּקדֹוׁש ָּברּוּוְבָכל זֹאת ֶהֱאִמין יֹוֵסף ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ֶׁש‘ָּׂשַמִני ֱא ,ְלַדְרַּגת ֶמֶל

  .ַּדְרֵכי מּוָסר‘   הּוא ֶזה ֶׁשִּמָּנה אֹותֹו ְלֶמֶל’

ְּתִפָּלה ְּבַלַחׁש ָּתִמיד ִמְתַקֶּבֶלת
”ְוַהּקֹל ִנְׁשַמע ֵּבית ַּפְרעֹה“ (מה טז)

ְיסֹוד ִנְפָלא ָלַמד ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ַוִּיַּגׁש י א) ַעל ָּפסּוק ֶזה: ִמְּפֵני ָמה ָּכְתָבה ַהּתֹוָרה ’ַהּקֹל ִנְׁשַמע‘ 
ִּבְכִתיב ָחֵסר? ְּכֵדי ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשַהְּתִפָּלה ְּבַלַחׁש, ַחְסַרת ַהּקֹול, ַהֶּנֱאֶמֶרת ֵמעֶֹמק ַהֵּלב ִהיא ַהְּתִפָּלה 

ֶׁשָּתִמיד ִמְתַקֶּבֶלת! 

ּוְכָבר נֹוַדע ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל ַהָּׂשָרף ִמּקֹוְצק ְלַמֲאַמר ֲחָז“ל (ַׁשָּבת יב א): ”ַׁשָּבת ִהיא ִמִּלְזעֹק ּוְרפּוָאה 
ְקרֹוָבה ָלבֹא“, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָאָדם חֹוֵסם ֶאת ִּפיו ִמִּלְזעֹק - זֹוִהי ַהְּזָעָקה ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר, ּוְרפּוָאתֹו 

’ִמְקָּדׁש ְמַעט‘ ְּתִהִּלים כב כהְקרֹוָבה ָלבֹא.

ַהִּסָּבה ֶׁשִּתֵּקן ַיֲעקֹב ַּדְוָקא ֶאת ְּתִפַּלת ַעְרִבית
”ַוּיֹאֶמר ֱאִהים ְלִיְׂשָרֵאל ְּבַמְראֹת ַהַּלְיָלה“ (מו ב)

ֶׁשִהְתַּגָּלה  ָמִצינּו  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ֵאֶצל  ַרק  זֹאת  ַלְמרֹות   ַא ְנִביִאים,  ָהיּו  ֻּכָּלם  ַהְּקדֹוִׁשים  ָהָאבֹות 
ַטַעם  ַוֵּיֵצא.  ְּבָפָרַׁשת  ַהֻּמְזָּכר  ַּבֲחלֹומֹו  ְלֵעיל  ְוֵכן  ֶזה  ְּבָפסּוק  ַהַּלְיָלה‘,  ְּב‘ַמְראֹות  ָהֱאִקים  ֵאָליו 
ַהָּדָבר הּוא ֶׁשָעִתיד ָהָיה ַיֲעקֹב ִלְגלֹות ְלִמְצַרִים, ּוְבָכ ֶׁשִהְתַּגָּלה ֵאָליו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַּבַּלְיָלה 

ֶהְרָאה לֹו ִּכי ַּגם ְּבֶחְׁשַכת ַהָּגלּות ֲעַדִין ׁשֹוָרה ַהְּׁשִכיָנה ְּבִיְׂשָרֵאל.

ְיסֹוד ֶזה ִנְרָמז ַאף ִּבְלׁשֹון ַהָּכתּוב (ְּתִהִּלים כ ב): ”ַיַעְנ ה‘ ְּביֹום ָצָרה ְיַׂשֶּגְבךָ ֵׁשם ֱאקֵי ַיֲעקֹב“, ֶׁשִּמֶּמּנּו 
נּוַכל ְלָהִבין ִמְּפֵני ָמה ַּדְוָקא ַיֲעקֹב הּוא ֶׁשִּתֵּקן ֶאת ְּתִפַּלת ַעְרִבית ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבֶחְׁשַכת ַהַּלְיָלה.

’ֶמֶׁש ָחְכָמה‘

ַמּדּוַע ִמֵהר ַיֲעקֹב ִלְקרֹא ֶאת ְׁשַמע?
”ַוִּיּפֹל ַעל ַצָּואָריו ַוֵּיְבךְּ ַעל ַצָּואָריו עֹוד“ (מו כט)

ֵּפֵרׁש ַרִׁש“י: ”ֲאָבל ַיֲעקֹב א ָנַפל ַעל ַצְּואֵרי יֹוֵסף ְוא ְנָׁשקֹו, ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ֶׁשָהָיה קֹוֵרא ֶאת 
ְׁשַמע“.

ִלְכאֹוָרה ָּתמּוַּה: ִמָּמה ַנְפָׁש, ִאם ַיֲעקֹב ְויֹוֵסף ִנְפְּגׁשּו ִּבְזַמן ִחּיּוב ְקִריַאת ְׁשַמע, ַמּדּוַע א ָקָרא 
יֹוֵסף ֶאת ְׁשַמע ַיַחד ִעם ָאִביו, ְוִאם ֶטֶרם ִהִּגיַע ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע, ִמְּפֵני ָמה ְקָרָאּה ַיֲעקֹב?

ֶׁשל  ַרָּבּה  ִציְמְטּבֹוים  ִּפיְנָחס  ַרִּבי  חֹוְתנֹו  ְּבֵׁשם  (עה“ת)  ִיְצָחק‘  ַה‘ִּמְנַחת  ֵהִביא   ְלָכ ִנְפָלא  ֵּבאּור 
ְּגרֹוסַווְרֵּדיין:

ֵהן ָידּוַע ְּבִפי ּכֹל ִחּדּוׁשוֹ ֶׁשל ַהָּגאֹון ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים זֹוֶנְנֶפְלד ָזָצ“ל (הּוָבא ְּב‘ָמָרא ְּדַאְרָעא ְּדִיְׂשָרֵאל‘ ח“ג 
ְקִריַאת  ִּבְׁשַעת  ָּכָראּוי,  ְוַהִּמְצוֹות  ַהּתֹוָרה   ְּבֶדֶר ְּבנֹו  ֶאת   ְלַחֵּנ ַמְקִּפיד  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ִּכי  קלח)  עמ‘ 

ַהִּצּוּוי:  ֶאת  זֹו  ְּבָפָרָׁשה  קֹוֵרא  הּוא   ֵהיַא ֶׁשֵּכן  ְּבַעְצמֹו,  ֶׁשֶקר  ֵעדּות  ְּכֵמִעיד  הּוא  ֲהֵרי  ְׁשַמע 
”ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶני“ ְוֵאינֹו ְמַקְּימֹו?! 

ְלאֹור זֹאת ֶאְפָׁשר לֹוַמר, ִּכי ְּבָכל ֵעת ֶׁשָּקָרא ַיֲעקֹב ָאִבינּו ֶאת ְקִריַאת ְׁשַמע ְוִהְזִּכיר ֶאת ַהִּצּוּוי 
’ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶני‘, ְנָקפֹו ִלּבֹו ַעל יֹוֵסף ְּבנֹו ֲאהּובֹו, ֶׁשָּמא ָסר ִמֶּדֶר ה‘ ָחִליָלה. ָלֵכן, ִמָּיד ַּכֲאֶׁשר 
 ִנְפַּגׁש ִעם יֹוֵסף ְוָרָאה ִּכי נֹוַתר ֵאיָתן ְּבִצְדקּותֹו, ָעַמד ְוָקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבַכָּוָנה ְׁשֵלָמה, ִמּתֹו

ַהְרָּגָׁשה ְּברּוָרה ִּכי ַהַּפַעם ֵמִעיד הּוא ֵעדּות ֱאֶמת.

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
סֹוף טֹוב - ַאֲחֵרי ַאְרָּבִעים ָׁשָנה

ני ַמעּפְ
ל ָמקֹור

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
- ַאֲחֵר ֹוב

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


