
ת נַֹח ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ָּכ יֹוִעילּו ַהָּבִנים ְלהֹוֵריֶהם
"ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת נַֹח נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק" (ו ט)

ָּפָרס  יֹוְצֵאי  ְקִהַּלת  ֶׁשל  ַרָּבּה  ַהּכֵֹהן  ְמַלֵּמד  ַרֲחִמים  ַרִּבי  ָּדַרׁש 
ִּבירּוָׁשַלִים:

 – 'נַֹח'  ָלֵתת  ַהָּבִנים,   – ַה'ּתֹוְלדֹת'  רֹוִצים  ִאם   – נַֹח"  ּתֹוְלדֹת  "ֵאֶּלה 
ַעל  יֹום  ְּבָכל  ְלַהְקִּפיד  ֲעֵליֶהם  ַהֵּגיִהּנֹם,  ִמִּדין  ְלהֹוֵריֶהם  ְמנּוָחה 

ֲאִמיַרת 'ִאיׁש ַצִּדיק':

א. ַלֲענֹות 'ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא' – ַּכְּמבָֹאר ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש 
ְּבָפָרָׁשֵתנּו (סב א) ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנים 'ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמיּה 

ַרָּבא ְמבָֹר' ְּבקֹול ָרם, ִמְתַמֵּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַרֲחִמים ְורֹוֵמז 
ַלַּמְלָא ַהְּמֻמֶּנה, ֶׁשְּיַצֵּנן ָלְרָׁשִעים ֶאת ֵאׁש ַהֵּגיִהּנֹם ְלֶמֶׁש ָׁשָעה 

ַקָּלה. 

ב. ַלֲעמֹד ַּבִּמְכָסה ֶׁשָּקְבעּו ֲחָז"ל (ִּתּקּוֵני זַֹהר יח ַּדף לג א) ְלַאְרַּבַעת 
ַהְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשִּנְרְמזּו ַּבִּמָּלה 'ַצִּדיק' ְוֵהם: צ' ֲאֵמִנים, ד' 

ְקֻדּׁשֹות, י' ַקִּדיִׁשים ְוק' ְּבָרכֹות.
'ִּכֵּסא ַרֲחִמים'

ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה
"ִכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם" (ו יג)

ְׁשֵני  ֵּבין  ְסִתיָרה  ַעל  ַהְּגָמָרא  ִהְקְׁשָתה  ב)  (לו  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ָהָאֶרץ  "ַלה'  א):  (כד  אֹוֵמר  ֶאָחד  ָּכתּוב  ַהְּתִהִּלים;  ִמֵּסֶפר  ְּפסּוִקים 
ָאָדם",  ִלְבֵני  ָנַתן  "ְוָהָאֶרץ  טז):  (קטו  אֹוֵמר  ַאֵחר  ְוָכתּוב  ּוְמלֹוָאּה", 
ְוֵתְרָצה: ִלְפֵני ַהְּבָרָכה ַׁשֶּיֶכת ָהָאֶרץ ַלה', ַא ְלַאַחר ַהְּבָרָכה ְנָתָנּה 
ַהֶּנֱהֶנה  ִּכי  ֲחָכִמים  ָלְמדּו   ִמָּכ ָהָאָדם.  ִלְבֵני  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 

ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה ְּבא ְּבָרָכה ֶנְחָׁשב ְּכַגְזָלן.

ְלׁשֹון  ֶאת  ֵמַאְּפָטא  ִיְׂשָרֵאל'  ָה'אֹוֵהב  ַּבַעל  ֵּבֵאר  ָהָאמּור  ִּפי  ַעל 
ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: ַאְנֵׁשי ּדֹור ַהַּמּבּול ֶנֱהנּו ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה ְּבא ְּבָרָכה 
ֶׁשֶּנֱהנּו  ְוֶרַגע  ֶרַגע  ְּבָכל  ִּכי  ִמְּפֵניֶהם,  ָחָמס'  ָהָאֶרץ  'ָמְלָאה   ּוְלִפיָכ

ֵמ'ָהָאֶרץ' ְּבא ְּבָרָכה, ֶנְחָׁשב ָהָיה ָלֶהם ַהָּדָבר ְלֶגֶזל ּוְלָחָמס.

'ַמִּגיד ְּתִהּלֹות'

ְלָהִאיר ֶאת ֵּתבֹות ַהְּתִפָּלה
"צַֹהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתָבה" (ו טז)

ָּכ ָּדַרׁש ַהַּמִּגיד ִמֶּמעְזִריְטׁש ָּפסּוק ֶזה:

עֶֹמק  ְלא  ֲחׁשּוָכה  ִּכְתִפָּלה  ָּכמֹוָה  ַּכָּוָנה,  ְּבא  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ְּתִפָּלה 
 – ַלֵּתָבה'  ַּתֲעֶׂשה  'צַֹהר  ַהָּכתּוב:  ָלנּו  מֹוֶרה   ְלִפיָכ ּוַמְׁשָמעּות. 
ַהְקִּפידּו ְלַכֵּון ְּבָכל ֵּתָבה ְוֵתָבה, ְוִתְגְרמּו ֶׁשְּתִפַּלְתֶכם ִּתְהֶיה מּוֶאֶרת 

ְוִתְתַקֵּבל ְלָרצֹון.
'ּתֹוֵרי ָזָהב'

ָּכל ַהְּמַרֵחם ְמַרֲחִמים ָעָליו ִמן ַהָּׁשַמִים
ִאּתֹו  ֲאֶׁשר  ַהְּבֵהָמה  ָּכל  ְוֶאת  ַהַחָּיה  ָּכל  ְוֵאת  נַֹח  ֶאת  ֱאִהים  "ַוִּיְזּכֹר 

ַּבֵּתָבה" (ח א)

ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב ֵּפֵרׁש ַהָּגאֹון ַרִּבי מֶֹׁשה ְׁשֶטְרְנּבּוךְ:

ֶטֶרם ּבֹוא ַהַּמּבּול ִנַּצל נַֹח ִמּׁשּום ֶׁשֶּנֱחַׁשב ְלַצִּדיק ְּבַיַחס ִלְבֵני ּדֹורֹו 
ַהְּיקּום  ָּכל  ְּכֶׁשִּנְמָחה   ַא ַהָּפָרָׁשה),  ִּבְתִחַּלת  ַרִׁש"י  ֶׁשל  ַהֵּׁשִני  (ְּכֵפרּוׁשֹו 
ַהֶחֶסד  ִּבְזכּות  ְלטֹוָבה  ה'  אֹותֹו  ָזַכר  ַצִּדיק,  ֶנְחַׁשב  א  ְוׁשּוב 

 ִהְסִמי  ְלִפיָכ ַּבֵּתָבה.  ִאּתֹו  ֶׁשָהיּו  ְוַהְּבֵהמֹות  ַהַחּיֹות  ִעם  ֶׁשָעָׂשה 
ַהָּכתּוב ֶאת ִזְכרֹון נַֹח ְלִזְכרֹון ַהַחָּיה ְוַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַּבֵּתָבה.

'ִזְכרֹונֹות'  ְּבִבְרַּכת  אֹוְמִרים  ָאנּו  ֲאֶׁשר  ֶאת  ְלָהִבין  נּוַכל  זֹאת  ְלאֹור 
ָזַכְרָּת  ְּבַאֲהָבה  נַֹח  ֶאת  "ְוַגם  ַהָּׁשָנה:  רֹאׁש  ֶׁשל  מּוָסף  ִּבְתִפַּלת 
ַוִּתְפְקֵדהוּ ִּבְפֻקַּדת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים" – ְּכִפי ֶׁשָּזַכְרָּת ֶאת נַֹח ִּבְזכּות 
ַּבֵּתָבה  ִעּמֹו  ֶׁשָהיּו  ַהַחִּיים  ַּבֲעֵלי  ְּכַלֵּפי  ָּבּה  ֶׁשָּנַהג  ָהַרֲחִמים  ִמַּדת 
ְוָלֵכן ָחַמְלָּת ָעָליו ְּבֵצאתֹו ֵמַהֵּתָבה, ֵּכן ִּתְזְּכֵרנּו ְוִתְנַהג ִעָּמנּו ְּבִמַּדת 

ָהַרֲחִמים.
'ַטַעם ָוַדַעת'

יֹוָנה ָמְצָאה ּבֹו ָמנֹוַח
"ַוָּתבֹא ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב ְוִהֵּנה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה" (ח יא)

ֶׁשל  ְּבָבְקרֹו  ָׁשִרים  ֶׁשָאנּו  ִלְׁשּכֹחַ'  ֵאין  ַׁשָּבתֹון  'יֹום  ַהּנֹוָדע  ַּבִּפּיּוט 
ְוִהְתַחְּבטּו  ָמנֹוַח".  ּבֹו  ָמְצָאה  "יֹוָנה  ָאנּו:  אֹוְמִרים  ַהַּׁשָּבת,  יֹום 

ַהְּמָפְרִׁשים ֵהיָכן ָמִצינּו ֶׁשַהּיֹוָנה ׁשֹוֶבֶתת ְּבַׁשָּבת?

ַהָּגאֹון ַרִּבי יֹוֵסף ָׁשאּול ָנַתְנזֹון ִמְּלבּוב ֵמִביא ְּבֵׁשם ַהַּיֲעֵב"ץ ֶׁשָאֵכן 
ַהּיֹוָנה ׁשֹוֶבֶתת ְּבַׁשָּבת ְוַעל ֵּכן ְּביֹום ֶזה ֵאיָנּה ּתֹוֶלֶׁשת ִמן ַהְּמֻחָּבר. 
ָּכאן  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִהְדִּגיָׁשה   ִמָּכ ִלְלֹמד  נּוַכל  ַלְּדָבִרים  ֶרֶמז  ִּכי  ּוֵבֵאר 
ִּכי ַהּיֹוָנה ָּבָאה 'ְלֵעת ֶעֶרב', ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ִהְמִּתיָנה ַהּיֹוָנה ַעד ֶׁשִּיָּנטּו 
ְּכֵדי  ַזִית  ֲעֵלה  ְּבִפיָה  ָּתְלָׁשה  ָאז  ְוַרק  ַהַּׁשָּבת,  ְּבֵצאת  ֶעֶרב  ִצְלֵלי 

ְלָהִביאֹו ְלנַֹח.
'ְּדַבר ָׁשאּול'

ַּכָּוַנת 'ְלַמַען ִיְרּבּו'

"ֶאת ַקְׁשִּתי ָנַתִּתי ֶּבָעָנן ְוָהְיָתה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵבין ָהָאֶרץ" (ט יג)

"ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּפַׁשט ַיד ְיִמינֹו ְוִנְׁשַּבע ְלנַֹח ֶׁשֹּלא ְלַהֲעִביר ֵמי 
ַהַּמּבּול ַעל ָהָאֶרץ... ְוֵכן ִהְתִקינּו ֲחָכִמים ֶׁשִּיְהֶיה (ַמְזִּכיִרים) ְׁשבּוַעת 
נַֹח ְּבָכל יֹום ָויֹום, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְּדָבִרים יא כא):  'ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי 

ְבֵניֶכם... ִּכיֵמי ַהָּׁשַמִים ַעל ָהָאֶרץ'" ('ִּפְרֵקי ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר' סֹוף פכ"ג).

ַעל ִּפי ָהָאמּור ָּכַתב ְּבֵסֶפר 'עַֹלת ָּתִמיד' (פ"כ) ֶׁשַּבֲאִמיַרת ַהָּפסּוק 
'ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם' ְּבָכל יֹום, ִמְּלַבד ַהַּכָּוָנה ַהְּפׁשּוָטה ֵיׁש ְלהֹוִסיף 
ּוְלַכֵּון ַּגם ַלְּׁשבּוָעה ֶׁשִּנְׁשַּבע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלנַֹח ֶׁשֹּלא ָיִביא עֹוד 

ַמּבּול ַעל ָהָאֶרץ, ְּכַתָּקַנת ֲחָז"ל ֶׁשהּוְבָאה ְּב'ִפְרֵקי ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר'.

ֶׁשַבח ַהַּצִּדיק ַהִּמְתַּפֵּלל ַעל ְּבֵני ּדֹורֹו
"ַוָּיֶחל נַֹח ִאיׁש ָהֲאָדָמה ַוִּיַּטע ָּכֶרם" (ט כ)

"ַוָּיֶחל – ָעָׂשה ַעְצמֹו ֻחִּלין" (ַרִׁש"י).

 ָּכ ַעל  ָפָלאִג'י  ַחִּיים  ַרִּבי  עֹוֵמד  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ַחִּיים'  'ּתֹוַכַחת  ְּבִסְפרֹו 
ֶׁשָּדְרׁשּו  ִמָּמה  ְּבׁשֹוֶנה  ִלְגַנאי,  'ַוָּיֶחל'  ְלׁשֹון  ֶאת  ָּדְרׁשּו  נַֹח  ֶׁשְּלַגֵּבי 
ֲחָז"ל (ְרֵאה ְּבָרכֹות לב א) ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאָמר ַעל מֶֹׁשה (ְׁשמֹות 
ָמַסר  ְוַאף  ַעְצמֹו  ֶׁשֶהֱחָלה  ַעד  ֶׁשִהְתַּפֵּלל   – מֶֹׁשה'  'ַוְיַחל  יא):  לב 

ַעְצמֹו ְלִמיָתה ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֵיָעְנׁשּו ֵמֲחַמת ֵחְטא ָהֵעֶגל.

ֶׁשּנַֹח  א)  (לא  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ָחָדׁש'  ַּב'ּזַֹהר  ַהּמּוָבא  ִּפי  ַעל  זֹאת  ּוֵבֵאר 
ִמן  ֶׁשִּיָּנְצלּו  ּדֹורֹו  ְּבֵני  ַעל  ַרֲחִמים  ִמְּלַבֵּקׁש  ֶׁשִּנְמַנע   ָּכ ַעל  ִנְתַּבע 
ַהַּמּבּול. ְלִפי ֶזה ְמבָֹאר ֶׁשְּבָכ ֶׁשֹּלא ָנַהג נַֹח ְּבִמַּדת ָהַרֲחִמים ְּכַלֵּפי 
ְּבֵני ּדֹורֹו ֶהְרָאה ִּכי ַׁשָּיְך הּוא ְלַמְדֵרַגת ַהֻחִּלין ְוָהַאְרִצּיּות, ְוָלֵכן ַאף 
ּדֹורֹו  ְּבֵני  ַעל  ֶׁשִרֵחם  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה   ַא ָהֲאָדָמה'.  'ִאיׁש  ַּבּתַֹאר:  ֻּכָּנה 
'ִאיׁש  ַהָּכתּוב:  ִּבְלׁשֹון  ֻּכָּנה  ְוַאף  ְלֶׁשַבח,  ִנְדַרׁש  ֲעֵליֶהם  ְוִהְתַּפֵּלל 

ָהֱאִקים' (ְּדָבִרים לג א).

ִּבְרַּכת 'ְמַׁשֶּנה ַהְּבִרּיֹות'
"ַוָּיֶפץ ה' אָֹתם ִמָּׁשם ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ" (יא ח)

ְּבַמֶּסֶכת ַסְנֶהְדִרין (קט א) ָאְמרּו ֲחָז"ל ֶׁשֵחֶלק ֵמַאְנֵׁשי ּדֹור ַהַּפָּלָגה 
הֹוִסיף  תתעג)  (אלף  ַהּדֹורֹות'  ּובְ'ֵסֶדר  ְלקֹוִפים,  ַּבֲהִפיָכָתם  ֶנֶעְנׁשּו 

ֶׁשֶחְלָקם ַאף ֶנֶהְפכּו ְלִפיִלים.

ַעל ִּפי ֶזה ֵּבֵאר ַרִּבי ְׁשמֹה ַהֲעַדִני ְּבֵׁשם ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי ְמֻׁשָּלם ֶאת 
ַהֲהָלָכה ֶׁשִּנְפְסָקה ַּב'ֻּׁשְלָחן ָערּו' (או"ח רכה ח ע"פ ְּגָמָרא ְּבָרכֹות נח ב) 
ִּכי ָהרֹוֶאה ֶאת ִהִּפיל ְוֶאת ַהּקֹוף ְמָבֵר 'ָּברּו ְמַׁשֶּנה ַהְּבִרּיֹות'. ַאף 
ִמּצּוָרָתן  ִהְׁשַּתּנּו  ֵאּלּו  ְּבִרּיֹות  ְּבַמְרָאם,  ְמֻׁשִּנים  ַהַחִּיים  ַּבֲעֵלי  ֶׁשָּכל 
ִהְׁשַּתּנּו   ָּכ ְוַאַחר  ָאָדם  ִּכְבֵני  ִנְבְראּו  ִּבְתִחָּלה  ֶׁשֲהלֹוא  ַהְּמקֹוִרית, 

ְלִפיִלים ּוְלקֹוִפים. ַעל ֵּכן ֵיׁש ְלָבֵר ָּכ ַּדְוָקא ֲעֵליֶהן.
'ְמֶלאֶכת ְׁשמֹה' ִּכְלַאִים פ"ח מ"ו

ְסֻגָּלה ִלְנִׂשיַאת ֵחן
"ַוְיִחי ֶתַרח ִׁשְבִעים ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ַאְבָרם" (יא כו)

ְּבַמֶּסֶכת ָּבָבא ַּבְתָרא (צא א) ֵהִביאּו ֲחָז"ל ֶׁשֵּׁשם ִאּמֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם 
ִיְצָחק  ַרִּבי  ַּכְרְנבוֹ'.  ַּבת  'ַאְמְּתַלאי  הּוא  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ָאִבינּו 
ַלְמְפרֹוְנִטי ֵמִביא ְּבִסְפרֹו 'ַּפַחד ִיְצָחק' (ֵעֶר ַאְבָרָהם) ֶׁשָרָאה ְּבֵסֶפר 
ֶׁשִּנְזָקק  ְּבֵעת  ַּכְרְנבוֹ'  ַּבת  'ַאְמְּתַלאי  ְּפָעִמים  ג'  ָהאֹוֵמר  ִּכי  ָיָׁשן 

ְלַחְסֵדי ַהִּׁשְלטֹונֹות, ּתֹוִעיל לֹו ֲאִמיָרה זֹו ִלְמצֹא ֵחן ְּבֵעיֵניֶהם.

ְּבִעּצּוָמּה  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ִמִּויזְ'ִניץ  ִיְׂשָרֵאל'  'ַאֲהַבת  ַּבַעל  ַעל  ֻסַּפר   ְוָכ
ֶׁשל ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה הֹוִפיַע ְלָפָניו ָּבחּור ָצִעיר ֶׁשִּנְתַּבע 
ִלְפֵני  ְּבָעְמדֹו  ִּכי  לֹו  ָיַעץ  ִּבְרָכתֹו,  ֶאת  ּוִבֵּקׁש  ַלָּצָבא  ְלִהְתַּגֵּיס 
ַהַּוֲעָדה ָהְרפּוִאית ֶׁשל ַהָּצָבא ְיַהְרֵהר: 'ַאְמְּתַלאי ַּבת ַּכְרְנבוֹ ִאיֵּמיהּ 
ְּדַאְבָרָהם'. ְוָאֵכן, ִקֵּים ַהָּבחּור ֶאת ֲעָצתֹו ְוִהְׁשַּתְחֵרר ֵמַהָּצָבא ְּבִנּגּוד 

ְלָכל ַהַּתֲחִזּיֹות.
'ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל' ֶּפֶרק כ

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם

ְּבָרָכה ְּבקֹול ִּלְפֵני ָּכל ַמֲאָכל 
"ְוַאָּתה ַקח ְל ִמָּכל ַמֲאָכל ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל" (ו כא)

'ְוַאָּתה ַקח ְל' ָראֵׁשי ֵּתבֹות קֹול. 'ִמָּכל ַמֲאָכל ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל' 
'ָּכל  ֲאִכיַלת  ֶׁשִּלְפֵני  ֶרֶמז  ָאֵמן.  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי 
ַעל  ָאֵמן  ַהּסֹוְבִבים  ֶׁשַּיֲענּו  ְּכֵדי  ְּבקֹול   ְלָבֵר ֵיׁש  ַמֲאָכל' 

ַהְּבָרָכה.
'ְּבֵצל ְיהּוָדה' עמ' קיח

ָּדָבר ְּבִעּתֹו ָמה טֹוב: ַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ַמְתִחיִלים ְּבֵני ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשאֹל 
ַעל ַהְּגָׁשִמים. ָהָבה ִנְתַחֵּזק ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַהּמֹוִריָדה ֶׁשַפע ָלעֹוָלם (זַֹהר ַוֵּיֶל קיט ב), 
ְוַאף ִּגְׁשֵמי ַהְּבָרָכה יֹוְרִדים ִּבְזכּוָתּה, ְּכַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ַּתֲעִנית ח א): 
'ְׁשֵמָנה ַלְחמֹו' ְּבָפָרָׁשֵתנּו "ֵאין ְּגָׁשִמים יֹוְרִדים ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ַּבֲעֵלי ֲאָמָנה". 

"ָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם"

ִלְבָרָכה ְוא ִלְקָלָלה, ָאֵמן.
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ְּבָגלּות  ָׁשהּו  ֲאֶׁשר  ִמיר  ְיִׁשיַבת  ְּבֵני  ְמאֹות  ַהְּׁשִנָּיה.  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה  ֶזה  ָהָיה 
ַׁשְנַחאי ְספּוִנים ָהיּו ְּבעֹוָלָמּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ְּבֵעת ֶׁשֲאִביֶהם אֹוֲהָבם, רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים 

ְׁשמּוֵאֶלִביץ ָזָצ"ל, ָטרּוד ָהָיה ְּבעֹל ַהְחָזָקָתם.

ַרִּבי ַחִּיים ֶׁשִּׁשֵּמׁש ִּכְמַיֵּצג ַהְּיִׁשיָבה מּול ַהִּׁשְלטֹון ַהַּיָּפִני ָנתּון ָהָיה ַּתַחת ַמֲעָקב ָהדּוק ּוַמְתִמיד ֶׁשל 
ַהּבֹוֶלֶׁשת ַהַּיָּפִנית ֶׁשָראֶׁשיָה ִהְתַקּׁשּו ְלָהִבין ֶאת סֹוד ִקּיּוָמם ַהָחְמִרי ֶׁשל ְמאֹות ַּבחּוֵרי ַהְּיִׁשיָבה 

ֶׁשֹּלא ָעְסקּו ְּבׁשּום ְמָלאָכה ְלַפְרָנָסָתם.

ָּברּור ָהָיה ַלִּׁשְלטֹונֹות ִּכי ַהְּיִׁשיָבה ִמְתַקֶּיֶמת ִמְּמקֹורֹות ִסּיּוַע ִחיצֹוִנִּיים, אּוָלם ֲאבֹוי ָהָיה ְלַמְנִהיֵגי 
חֶֹדׁש  ִמֵּדי  ֶׁשִּנְׁשְלחּו  ָאֶמִריָקִנִּיים  ּדֹוָלִרים  ְּבִרְבבֹות  ְמֻדָּבר  ִּכי  ַהַּיָּפִנים  ְמַגִּלים  ָהיּו  ִאּלּו  ַהְּיִׁשיָבה 
ְבָּחְדׁשֹו ִּבְדָרִכים ֲעַקְלַקּלֹות ּוִבְנִתיִבים ְּפַתְלַּתִּלים ִמּמֹוְסדֹות ַהַּסַעד ָהָאֶמִריָקִנִּיים ּוִמַּוַעד ַהְּיִדיִדים 

ַהָּמסּור ֶׁשְּמקֹום מֹוָׁשבֹו ָהָיה ְּבָאֶמִריָקה.

ַאְרצֹות  מּול  ִמָּדם  ֲעקּוָבה  ִמְלָחָמה  ַיָּפן  ִנְלֲחָמה  ֶׁשָּבּה  ַּבְּתקּוָפה  ֵאַרע  ַהָּדָבר  ִּכי  ִלְזּכֹר  ָחׁשּוב 
ֶנְחָׁשב  ּבֹו  ּוִמְסָחר  ַהִּׁשְלטֹונֹות,  ְּבֵעיֵני  ִמאּוס  ֵמֲחַמת  ֻמְקֶצה  ָהָיה  ָהָאֶמִריָקִני  ַהַּמְטֵּבַע  ַהְּבִרית. 
 א ָהָיה ַלְּיִׁשיָבה, ּוִמּׁשּום ָּכ ַּכֲעֵבָרה ֲחמּוָרה ְּביֹוֵתר ֶׁשל ִסּיּוַע ָלאֹוֵיב. ֶאָּלא ֶׁשְּמקֹור ַהְכָנָסה ַאֵחר
ֶנֱאַלץ ַרִּבי ַחִּיים ְלַסֵּכן ַעְצמֹו ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם ּוְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַתְחּבּולֹות ּוְבִתְחּכּום ַרב ְּכֵדי ְלַהֲעִביר 

ֶאת ַהֶּכֶסף ְלַיֲעדֹו.

ֲחָׁשִאִּיים  ּוְצָפִנים  קֹוִדים  ְּבֶאְמָצעּות  ַחִּיים  ַרִּבי  ִנֵהל  ַהּתֹוְמִכים  ַהּמֹוָסדֹות  ִעם  ַהִּתְקׁשֶֹרת  ֶאת 
ֶׁשֻהְרְּכבּו ְּבִעָּקר ִמֻּמָּנִחים ִהְלָכִתִּיים ׁשֹוִנים, ַמְרֵאי ְמקֹומֹות, ִּגיַמְטִרָּיאֹות ְוִכּנּוִיים ׁשֹוִנים ּוְמֻׁשִּנים 
ְּבֶרֶׁשת  ְּביֹומֹו  יֹום  ִמֵּדי  ֶׁשנֲֹהלּו  ָהֲעֵנפֹות  ַהּתֹוָרִנּיֹות  ַהִהְתַּכְּתֻבּיֹות   ְּבתֹו ַרב  ְּבִכָּׁשרֹון  ֶׁשֻהְׁשְּתלוּ 
ַהּדַֹאר ּוְבֶטֶלְגָרף. ַהִּתְקׁשֶֹרת ִהְתַּבְּצָעה ֶּדֶר ַאְרצֹות ֵניְטָרִלּיֹות ְּכאּורּוְגַואי, ְׁשֶוְדָיה ּוְׁשַוִיץ, ּבֹוֲאָכה 

ַאְרצֹות ַהְּבִרית ַוֲחָזָרה.

ִלְמצֹא  ְּבִתְקָוה  ֵאּלּו  ְּבִמְכָּתִבים  ּוִמָּלה  ִמָּלה  ָּכל  ִּבְקִפיָדה  ָסְרקּו  ַהּבֹוֶלֶׁשת  ַאְנֵׁשי  ִּכי  ֵמֵאָליו  מּוָבן 
ַּדְרָּכם ְּתׁשּובֹות ַלְּׁשֵאלֹות ֶׁשֵהִעיקּו ֲעֵליֶהם, ֶאָּלא ֶׁשְּבַחְסֵדי ָׁשַמִים ֶהֱעלּו ַהָּללּו ֶחֶרס ִּביֵדיֶהם. 

ַלְמרֹות ַהַּסָּכָנה, ְּפִעילּותֹו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ִנְמְׁשָכה ְלא ֶהֶרף, אּוָלם ִמַּתַחת ִלְפֵני ַהֶּׁשַטח א ִהְרָּפה 
ִמֶּמּנּו ַהֲחָׁשׁש ַהְּתִמיִדי ֵמָהֶרַגע ֶׁשּבֹו ַיְצִליחּו ַהִּׁשְלטֹונֹות ַלֲחׁשֹף ֶאת ַהּסֹוד. ַרֲחִמים ֵמעֹוָלם א 
ְמֻמָּצע  ַיָּפִני  ֶאְזָרח  ָּכל  ְּתקּוָפה  ְּבאֹוָתּה  ִּכי  ָהֻעְבָּדה   ָּכ ַעל  ָּתִעיד  ַהַּיָּפִנים.  ֶׁשל  ֶהָחָזק  ַהַּצד  ָהיּו 
ִנְתַקף ְּבִפיק ִּבְרַּכִים ָּכל ֵאיַמת ֶׁשָּׁשַמע ֶאת ִאְזּכּור ְׁשָמּה ֶׁשל ַהַּז'ְנַּדְרֶמְרֶיה, ֲהלֹוא ִהיא ַהּבֹוֶלֶׁשת 

ַהַּיָּפִנית ַהְּידּוָעה ְלִׁשְמָצה.

ֶׁשִּנְכְלאּו  ֵאּלּו  ֶׁשל  ְוַהִּנְמָהר  ַהַּמר  סֹוָפם  אֹודֹות  ַעל  ַהַּיָּפִנים  ְּבֶקֶרב  ָנפֹוצּו  ֵׂשָער  ְמַסְּמֵרי  ִסּפּוִרים 
ְּבַמְרְּתֵפי ַהּבֹוֶלֶׁשת. ֻעְבָּדה זֹו ָּגְרָמה ְלָכ ִּכי ְּבאֹוָתם ָיִמים א ָרָצה ַאף ֶאְזָרח ַיָּפִני ְלִהָּקֵׁשר ְולּו 
ְּבֶדֶר ֲעִקיָפה ְלַמֲעֶׂשה ֶׁשָעלּול ָהָיה ְלעֹוֵרר ֶאת ֲחָמָתם ֶׁשל ַאְנֵׁשי ַהּבֹוֶלֶׁשת. ַרִּבי ַחִּיים ָטַרח ְוָיַגע 
ְלא ֶהֶרף ִלְמצֹא ַּבְנק ֶׁשַּיְסִּכים ְלַבֵּצַע ַּבֲעבּורֹו ֶאת ַהַהֲעָברֹות ַהְּמֻסָּכנֹות, ְוַכֲאֶׁשר ְלַאַחר ַמֲאַמִּצים 
ַרִּבים ִהְצִליַח סֹוף סֹוף ְלַהִּגיַע ְלַהְסָּכָמה ִעם ֶאָחד ִמְּמַנֲהֵלי ַהַּבְנִקים, ָהָיה ֶזה ְּבֶגֶדר ֵנס ֶׁשל ַמָּמׁש.

א ַאַחת ִנְקָרא רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ַלֲחִקירֹות ְּבִמְׂשְרֵדי ַהּבֹוֶלֶׁשת ָׁשם ִהְתַּבֵּקׁש ְלָהִׁשיב ַעל ְׁשֵאלֹוָתיו 
ֶׁשל ַהְּמַפֵּקד ֶׁשִּכּנּויוֹ ָהָיה 'ג'וָֹיה' – ִטּפּוס ַאְכָזר ְוַעְרמּוִמי ֶׁשְּכַלֵּפי חּוץ ִהְתַנֵהג ַּבֲחִביבּות ֻמְפֶּגֶנת, 
ּוֵמֲאחֹוֵרי ַּגּבֹו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ָעָׂשה ַהּכֹל ְּכֵדי ִלְגרֹם ַלְּמִעיָדה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשַאֲחֶריָה ִיּפֹל ְלָיָדיו ִּכְפִרי 

ָּבֵׁשל.

ְּבֶדֶר ְּכָלל ִהְצִליַח ַרִּבי ַחִּיים ַלֲחמֹק ְּבֶדֶר זֹו אֹו ַאֶחֶרת ִמְּׁשֵאלֹוָתיו ַהּנֹוְקבֹות ֶׁשל ַהְּמַפֵּקד, אּוָלם 
ְּבַאַחד ַהְּבָקִרים ִנְדֶמה ָהָיה ִּכי ָחָלה ַּתְפִנית ְלָרָעה ַּבְּיָחִסים ַהֻּמְרָּכִבים ֶׁשָּׂשְררּו ֵּביֵניֶהם. ָהָיה ֶזה 
ִּבְמפָֹרׁש  ִּכְמַעט  ּתֲֹארּו  ֶׁשָּבֶהם  ַמְפִליִלים  ִמְסָמִכים  ַּכָּמה  ַעל  ָידֹו  ָלִׂשים  ִהְצִליַח  ֶׁשַהָּלה  ְלַאַחר 

ַהֲעָברֹות ְּכָסִפים ֶׁשֻּבְּצעּו ְלַמַען ַהְּיִׁשיָבה.

ַרִּבים  ִסּכּוִיים  ַקָּיִמים  ִּכי  ָיַדע  ֵהיֵטב  ַהַּיָּפִנית.  ַהִּמְׁשָטָרה  ְלַמְרְּתֵפי  ִּבְמִהירּות  ֻהְבַהל  ַחִּיים  ַרִּבי 
ֶׁשַהַּפַעם ִּתָּגֵמר ַהֲחִקיָרה ְּבֹעֶנׁש ַמְׁשָמעּוִתי, ְוִכי ַסָּכַנת ַחִּיים ַמָּמִׁשית ְמַרֶחֶפת ֵמַעל רֹאׁשֹו.

ְׂשָפָתיו ִמְלְמלּו ְּכֵמֲאֵליֶהן ֶאת ִמּלֹות ַהִּוּדּוי, ְוֵעיָניו ְנׂשּואֹות ָהיּו ַלָּמרֹום ִּבְתִפָּלה ִּכי ָיִׂשים ַהּבֹוֵרא 
ִיְתָּבַר ֶאת ַהִּמִּלים ַהְּנכֹונֹות ְּבִפיו ְוִיֵּתן ֶאת ִחּנֹו ְּבֵעיֵני ַהחֹוְקִרים; "ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם", ִּבֵּקׁש ַרִּבי 
 א נֹוַלְדִּתי ִּכְמַנֵהל ְיִׁשיָבה, ְוֵאיֶנִּני רֹוֶצה ָחִליָלה ָלמּות ִּכְמַנֵהל ְיִׁשיָבה. ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִמְּמ" ,ַחִּיים

ִּכי ַּתֲעִניק ִלי עֹוד ְׁשנֹות ַחִּיים ַרּבֹות ֶׁשָּבֶהן אּוַכל ְלַהְרִּביץ ּתֹוָרה ְּכַמְּׂשַאת ַנְפִׁשי".

ָׁשִנים ַרּבֹות ְלַאַחר ִמֵּכן, ְּבֵעת ִׂשְמַחת ִנּׂשּוֵאי ִּבּתֹו ַהְּצִעיָרה ִסֵּפר ַרִּבי ַחִּיים ִמְּקָצת ִמּקֹורֹות אֹותֹו 
יֹום ָקֶׁשה ּתֹו ֶׁשהּוא ְמַגֶּלה ֶטַפח ּוְמַכֶּסה ְטָפַחִים:

ֲאֻרָּכה  ְּתקּוָפה  ִמֶּזה  ֲהלֹוא  ַהַּיָּפִנית.  ַהִּמְׁשָטָרה  ַאְנֵׁשי  ֶׁשל  ּוְׁשִאיָפָתם  ְרצֹוָנם  ֶאת  ֵהיֵטב  "ָיַדְעִּתי 
ֶׁשֵהם ִנּסּו ְלִהְתַחּקֹות ַעל ְמקֹורֹות ִמְחָיָתם ֶׁשל ְׁשלֹוׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים ַהַּבחּוִרים ֶׁשָהיּו ְנתּוִנים 

ַּתַחת ֲחסּוִתי, ְוִהֵּנה ַעָּתה ָמְצאּו ִעָּלה ַלֲחָׁשדֹוֵתיֶהם...

א ַּפַעם ִהְזִהירּוִני ְיִדיַדי ִּכי ִמַּמְרְּתֵפי ַהּבֹוֶלֶׁשת א חֹוְזִרים ַּבַחִּיים, ַא ֵּכיָון ֶׁשָּיַדְעִּתי ִּכי ְּבָׁשָעה 
ֶׁשָאָדם ָנתּון ְּבַסָּכַנת ַחִּיים ּוְבַפַחד ָמֶות ָיכֹול הּוא ְלַבֵּקׁש ֵמַהּבֹוֵרא יֹוֵתר ִמָּתִמיד, ֶהְחַלְטִּתי ְלַנֵּצל 

ֶאת אֹוָתן ָׁשעֹות ְּכֵדי ָלֵׂשאת ְּתִפָּלה ִנְרֶּגֶׁשת ֵמעֶֹמק ִלִּבי, ְוָכ ִּבַּקְׁשִּתי:

'ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם, ִאם ָּבַחְרָּת ִּבי ְלָקְרַּבן ַּכָּפָרה, ֲהֵריִני הֹוֵל ְּבִׂשְמָחה... ַא ִאם ְרצֹוְנ ְלהֹוִתיֵרִני 
ַּבַחִּיים, ִהְנִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמ ְׁשלֹוָׁשה ְּדָבִרים:

ַהַּבָּקָׁשה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִּלי ִמְּמ ִהיא ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֶאְזֶּכה ְלַהִּגיַע סֹוף סֹוף ִעם ְּבֵני ַהְּיִׁשיָבה ֶאל ַהְּמנּוָחה 
ְוַהַּנֲחָלה, א ֶאְצָטֵר יֹוֵתר ָלֵׂשאת ָּבעֹל ַהַּכְסִּפי ְואּוַכל ָלֶׁשֶבת ְוִלְׁשקֹד ַעל ַּתְלמּוִדי ְלא ַמְפִריַע.

ַהַּבָּקָׁשה ַהְּׁשִנָּיה ִהיא ֶׁשֶאְזֶּכה ְלַגֵּדל ָּבִנים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים.

ַהַּבָּקָׁשה ַהְּׁשִליִׁשית ֶׁשֶאְזֶּכה ְלַהִּׂשיא ֶאת ְּבנֹוַתי ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים.

ֵאיֶנִּני ָיכֹול ְלַסֵּפר ֶאת ַהִּנִּסים ַהְּגלּוִיים ֶׁשָּזִכיִתי ִלְראֹות ְּבאֹותֹו יֹום, ַא אּוַכל לֹוַמר ַרק ִּכי ְּבַחְסֵדי 
ָׁשַמִים ָיָצאִתי ֵמַהֲחִקיָרה ַהּצֹוֶלֶבת ַּבַחִּיים.

ֵמָהעֹל  ִנְפַטְרִּתי  ה'   ָּברּו ְלַאַחת,  ַאַחת  ִהְתַקְּבלּו  ָקָׁשה  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ֶׁשִּבַּקְׁשִּתי  ַהַּבָּקׁשֹות  ַאף 
ַהַּכְסִּפי ִמָּיד ִעם ַהִּגיִעי ָלָאֶרץ, ָזִכיִתי ְלָבִנים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְוִהֵּנה ָהֶעֶרב זֹוֶכה ֲאִני ִלְראֹות ַאף 

ֶאת ִּבִּתי ַהְּצִעיָרה ִנֵּׂשאת ְלַתְלִמיד ָחָכם ֲאִמִּתי".

'ֵסֶפר ַהִּזָּכרֹון ְלָמָרן ַהְּגַר"ח ְׁשמּוֵאֶלִביץ' עמ' סח

 .ֶזה ַהִּמְזמֹור ֻּכּלֹו ֶנֱאָמר ַעל ְלׁשֹון ַהְּגֻאָּלה, ְוַעל ְסֻגַּלת ָהָעם ַהִּנְבָחר ֶוֱהיֹותֹו ְמֻיָחד ִלְסֻגָּלה ָלֵא-ל ִיְתָּבַר"
ְוָאַמר: 'ִׁשירּו ַלה' ִׁשיר ָחָדׁש', ִּכי ַהְּזַמן ַההּוא ִיָּקֵרא ָאז 'ָחָדׁש' ְּבִנְפְלאֹות ּוְבֵהָראֹות ְּגבּורֹוָתיו ְוכֹחַ ַמֲעָׂשיו 
ְלַעּמֹו. ְוָאַמר: 'ְּתִהָּלתוֹ ִּבְקַהל ֲחִסיִדים', ִּכי ָאז ִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה' ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים (ְיַׁשְעָיה יא ט) 

ְוִיָּקְראּו ָּכל ָהָעם ֲחִסיִדים".  
(ֵּפרּוׁש ֵמִאיִרי ִלְתִהִּלים)                          

ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבעָֹׂשיו
ִהֵּנה ְּכָבר ִנְמנּו ְוָגְמרּו ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ִּכי 'טֹוב לֹו ָלָאָדם ֶׁשֹּלא ִנְבָרא' ֵמֲחַמת ֶׁשָעִתיד הּוא ַלֲחטֹא (ֵערּוִבין יג ב). 
ַא ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ְּכֶׁשְּיַחֵּדׁש ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת עֹוָלמֹו ְוִנְזֶּכה ִלְראֹות ַעִין ְּבַעִין ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים ְּבַרֲחָמיו 
ּוְברֹב ֲחָסָדיו, ׁשּוב א יֹאְמרּו ִּכי מּוָטב ָלָאָדם ֶׁשֹּלא ִנְבָרא, ֶׁשֲהֵרי ָאז א ָיׁשּוב ָהָאָדם ַלֲחטֹא, ְוָתֳארֹו ָיׁשּוב 
ִלְהיֹות ְּכ'ֵנֶזר ַהְּבִריָאה' ְּכִפי ֶׁשָהָיה קֶֹדם ַהֵחְטא. ְלִפיָכ ָאז 'ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבעָֹׂשיו' – ִיְהֶיה ָעֵלינּו ְלׁשֹוֵרר 

ָּיֵתנוּ. ִׁשיר ָחָדׁש ַעל ְּבִריָאֵתנּו ַוֲעֹשִ
ַהֶּזה  ַּבְּזַמן  ַאף  ֲאֶׁשר  ֲחִסיִדים  אֹוָתם  ִּכי  ֲחִסיִדים',  ִּבְקַהל  'ְּתִהָּלתוֹ  ְּבָיֵמינּו  ַּגם  ַהִּמְזמֹור,  ַּבַעל  מֹוִסיף  ָאֵכן, 
ַּגם  ָחָדׁש'  ַה'ִּׁשיר  ֶאת  ְלׁשֹוֵרר  ְיכֹוִלים  ַנְפָׁשם,  ּוְבָכל  ְלָבָבם  ְּבָכל  ה'  ִמְצוֹות  ֶאת  ְלַקֵּים  ְוִנְזָהִרים  ׁשֹוְמִרים 

ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ִּכי ַמֲעֵׂשיֶהם ַהּטֹוִבים מֹוִכיִחים ִּכי טֹוב ָלָאָדם ֶׁשִּנְבָרא ('ְּתִפָּלה ְיָׁשָרה – ֶּכֶתר ְנהֹוָרא').
ָּכאן ַהָּמקֹום ְלַצֵּין ֶאת ַהְּדָבִרים ַהִּנְפָלִאים ֶׁשהּוְבאּו ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ִּפיְנָחס ריט ב): "ָּפַתח ַרִּבי ַאָּבא ְוָאַמר: 
ַּכָּמה ֲחִביִבים ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשֶחְדָוָתם ְוִתְׁשַּבְחָּתם ֵאיָנּה ֶאָּלא ּבֹו, ֶׁשָּכ ָׁשִנינּו: ָּכל ֶחְדָוה 
ִיְׂשָרֵאל  'ִיְׂשַמח  ָּכתּוב:   ָּכ ֶׁשֲהֵרי  ֶחְדָוה,  ֵאיָנּה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ָּבּה  ְמַׁשְּתִפים  ֶׁשֹּלא  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל 

ְּבעָֹׂשיו' – אֹוָתּה ֶחְדָוה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֵאיָנּה ֶאָּלא ְּבעֹוָׂשיו".
ְועֹוד ָּדְרׁשּו ָׁשם: ַמּדּוַע ֶנֱאָמר 'ְּבעָֹׂשיו' ִּבְלׁשֹון ַרִּבים, ְוא 'ְּבעֹוׂשוֹ' ִּבְלׁשֹון ָיִחיד? ְלַלֶּמְד ֶׁשַּכֲאֶׁשר ְמַׁשֵּתף 
ִעּמֹו  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ּוְמִביָאם  ֵעֶדן  ִמַּגן  ּוְלִאּמֹו  ְלָאִביו  קֹוֵרא  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְּבִׂשְמָחתֹו,  ּבֹוְראֹו  ֶאת  ָהָאָדם 

ְּבאֹוָתּה ֶחְדָוה.
ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד

ִּבְׁשַעת  ַלַּצִּדיִקים  עֹוֶׂשה  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַּבָּכבֹוד  ַּתְנחּוָמא:  ַרִּבי  ָאַמר   – ְּבָכבֹוד'  ֲחִסיִדים  "'ַיְעְלזּו 
ְּפִטיָרָתם ִמן ָהעֹוָלם. ְּבנַֹהג ֶׁשָּבעֹוָלם ָאָדם ֵמת ָּבָניו ְמַטְּפִלין ּבֹו, ֲאָבל ַהַּצִּדיִקים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַטֵּפל 
ָּבֶהם, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְיַׁשְעָיה נח ח): 'ְוָהַל ְלָפֶני ִצְדֶק' – ֶזה ַצִּדיקֹו ֶׁשל עֹוָלם, 'ְּכבֹוד ה' ַיַאְסֶפ' – ָאַמר ַרִּבי ִחָּיא 
ַהָּגדֹול: ְּבָׁשָעה ֶׁשַהַּצִּדיק ִנְפָטר ִמן ָהעֹוָלם, ג' ִּכּתֹות ֶׁשל ַמְלָאִכים ְמַטְּפִלין ּבֹו... ְוֵהם ְמַקְּלִסים ַלָּקדֹוׁש 

ָּברּו הּוא ֶׁשָּׂשם ַנְפׁשֹוָתם ִּבְצרֹור ַהַחִּיים" (ְּפִסיְקָתא ַרָּבִתי פ"כ).
ּתֹוָרה ַמְגָנא ּוַמְצָלא

ֶאת ַהָּפסּוק: "רֹוְממֹות ֵא-ל ִּבְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם" ֵּבֲארּו ֲחָז"ל (ְרֵאה ִמְדַרׁש ְּתִהִּלים) ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל 
הֹוִגים ִּבְגרֹוָנם ַּבּתֹוָרה ְוֵאיָנם ִמְתַרְּׁשִלים ִמַּלֲעסֹק ָּבּה, ֲאַזי ְמַנְּצִחים ֵהם ֶאת אֹוְיֵביֶהם, ּוְכִפי ֶׁשָּדְרׁשּו ַעל 
ְּבָבֵּתי  ִנְׁשָמע  ַיֲעקֹב  ֶׁשל  ֶׁשּקֹולֹו  ְזַמן  ֶׁשָּכל  כב),  כז  (ְּבֵראִׁשית  ֵעָׂשו"  ְיֵדי  ְוַהָּיַדִים  ַיֲעקֹב  קֹול  "ַהּקֹל  ַהָּפסּוק: 

ְּכֵנִסּיֹות ּוְבָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות, ֵאין ַחְרּבֹו ֶׁשל ֵעָׂשו ְיכֹוָלה ְלַהִּזיָקן (ב"ר סה כ).
ּוְבֶאְמָצעּוָתּה  ִיְׂשָרֵאל  ָּבּה  ֶׁשאֹוֲחִזים  ִּפיִפּיֹות'  'ֶחֶרב  אֹוָתּה  ִּכי  יב)  ַּכֲהָנא  ְּדַרב  (ְּפִסיְקָתא  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  עֹוד 
ּגֹוְבִרים ַעל ׂשֹוְנֵאיֶהם, ִהיא ַהּתֹוָרה ֶׁשְּמֻחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָלִקים – ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ְותֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ְוַעל ֵּכן 

ִנְקֵראת 'ֶחֶרב ִּפיִפּיֹות' – ְּכֶחֶרב ַּבֲעַלת ְׁשֵני ִּפּיֹות.
ה ּוַפַעם ָּתַמּה ֵאי ִמי ִּבְפֵני ָמָרן ֶה'ָחזֹון ִאיׁש', ִמְּפֵני ָמה ֵאין ָאנּו זֹוִכים ִלְראֹות ְּבָיֵמינּו ִנִּסים ְּגלּוִיים?  ַמֲעֹשֶ
ָאַמר לֹו ֶה'ָחזֹון ִאיׁש' ְּכֵמִׂשיַח ְלִפי ֻּתּמֹו: "ַמּדּוַע ָקַבְעָּת ְקִביָעה זֹאת?! ִהֵּנה ֲאַסֵּפר ְל ִסּפּור ֶׁשּיֹוִכיַח ִּכי ִנִּסים 
ְּגלּוִיים ִמְתַרֲחִׁשים ְּבָכל ֵעת: ָהָיה ֶזה ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה. ְּבאֹותֹו יֹום ֶׁשּבֹו ִסַּיְמִּתי 
ִלְכּתֹב ֶאת ִחּבּוִרי ַעל ַמֶּסֶכת ֵערּוִבין ַאַחר ְׁשנֹות ָעָמל ִויִגיָעה, ָיַׁשְבִּתי ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבִמיְנְסק, ּוְלֶפַתע ִנְכַנס 

ְלָׁשם ְיהּוִדי ְוָצַעק ִּכי ְּפֻלּגֹות ַחָּיִלים ִמְסּתֹוְבבֹות ְּבִקְרַבת ָמקֹום ְלַחֵּפׂש ַאַחר ֲחׁשּוִדים ִּכְמַרְּגִלים.
ֵּכיָון ֶׁשְּבִכיִסי א ָהיּו ְּתעּודֹות ַהְּמִעידֹות ַעל ְזהּוִתי, ָיַדְעִּתי ִּכי ִאּלּו ֶאָּתֵפס ִּביֵדי ַהַחָּיִלים ַהְּמצּוִיים ְּבַלַהט 
ַהִּמְלָחָמה, ְלא ָסֵפק ַיְחְׁשדּוִני ִלְמַרֵּגל ּוִמי יֹוֵדַע ָמה ַיֲעֶלה ְּבגֹוָרִלי. ְלִפיָכ ִמַהְרִּתי, ַיַחד ִעם ַּכָּמה ְיהּוִדים 
נֹוָסִפים, ְלִהָּמֵלט ְלֵעֶבר ַהַּיַער ַהָּסמּו ּוְלִהְתַחֵּבא ָׁשם ַעד ַיֲעבֹר ַזַעם. ִעם ַהִּגיִעי ֶאל ַהַּיַער ִהְבַחְנִּתי ְלֶחְרָדִתי 

ִּכי ִהְנִני ֻמָּקף ְּבׁשּורֹות ֶׁשל ַחָּיִלים נֹוְׂשֵאי ֶנֶׁשק ֶׁשִהְמִּתינּו ַיַחד ִעם ְמַפְּקֵדיֶהם ְלִהָּכֵנס ָלִעיר.
א נֹוְתָרה ְּבָיִדי ָּכל ְּבֵרָרה ֶאָּלא ַלֲעבֹר ֵּבין ׁשּורֹות ַהַחָּיִלים ְּכֶׁשַהְּכָתִבים ְּבָיִדי. ְלַמְרֵּבה ַהֶּפֶלא ַעל ַאף ֶׁשּזֹו 
ָהְיָתה ַמְּטַרת ּבֹוָאם ָלִעיר, ִאיׁש א ָּפָנה ֵאַלי אֹו ִהְתּבֹוֵנן ְלֶעְבִרי. ָעַבְרִּתי ֵּביֵניֶהם ְּכִאּלּו ָהִייִתי רֹוֶאה ְוֵאינֹו 

ִנְרֶאה ַעד ֶׁשִהַּגְעִּתי ִלְמקֹום ִמְבָטִחים".
"ֵאין ִלי ָּכל ָסֵפק", ִסֵּים ֶה'ָחזֹון ִאיׁש', "ֶׁשַהֵּנס ַהָּגדֹול ֵאַרע ִלי ִּבְזכּות ִלּמּוד ַמֶּסֶכת ֵערּוִבין, ֶׁשֲהֵרי 'ּתֹוָרה 
ַמְגָנא ּוַמְצָלא'. ּוְלַגֶּבי", הֹוִסיף ְוָאַמר ַלּׁשֹוֵאל, "ִהֵּנה ָרִאיָת ֵנס ָּגלּוי ֶׁשִהְתַרֵחׁש ְּבָיֵמינּו ָאנּו, ּוְבַוַּדאי ֶׁשָּכל ִמי 

ֶׁשִּמְתּבֹוֵנן יּוַכל ִלְראֹות ִנִּסים ֶׁשָּכֵאּלּו ְּבָכל ְזַמן ּוְבָכל ָׁשָעה" ('ְוִדַּבְרָּת ָּבם' עמ' שמא).
ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם ִמְׁשָּפט ָּכתּוב

ַרִּבים ִהְתַחְּבטּו ְּבֵבאּור ַהִּמִּלים 'ִמְׁשָּפט ָּכתּוב'; ַמהּו אֹותֹו 'ִמְׁשָּפט ָּכתּוב' ֶׁשּבֹו ָידּון ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת 
ַהּגֹוִיים ֶלָעִתיד ָלבֹוא?

ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ֵּבֵאר זֹאת ְּבֶדֶר ָמָׁשל:
ה ְּבֶבן ֶמֶל ֶׁשָּתָעה ְּבַיַער ָעבֹות ְוָנַפל ִליֵדי ׁשֹוְדֵדי ְּדָרִכים, ֲאָנִׁשים ַאְכָזִרים ְוָרֵעי ֵלב, ֶׁשַּדְרָּכם ָהְיָתה  ַמֲעֹשֶ
 ,ְלִהְתַעֵּלל ּוְלִהְתַאְכֵזר ְלָקְרָּבָנם ָיִמים ֲאֻרִּכים ַעד ֶׁשָהֻאְמָלל ָנַפח ֶאת ִנְׁשָמתֹו. ַּכֲאֶׁשר ִנְקַלע ְלָיָדם ֶּבן ַהֶּמֶל
ִנָּסה ְלַהְזִהיָרם ִּכי ֶּבן ֶמֶל הּוא ְוִכי מּוָטב ָלֶהם ֶׁשִּיְנֲהגּו ּבֹו ְּבַרֲחִמים ַּבֲאֶׁשר סֹוף ַּגָּנב ִלְתִלָּיה, ְוַכֲאֶׁשר ִיָּתְפסּו 
ֵיָעְנׁשּו ִּבְמלֹוא ֻחְמַרת ַהִּדין. ֶאָּלא ֶׁשַהְּדָבִרים א ִהְׁשִּפיעּו ַעל ִלָּבם ָהָאטּום, ּוְכִפי ֶׁשָּנֲהגּו ְּבֶיֶתר ָקְרְּבנֹוֵתיֶהם 

ִהְתַעְּללּו ַּגם ּבֹו.
ַהֵּבן  ֶאת  ִלְמצֹא  ְּבַמָּטָרה  ַהַּמְמָלָכה  ְּבַרֲחֵבי  ִהְתָּפְרסּו  ַרִּבים  ַחָּיִלים  ְׁשָמָריו.  ַעל   ַהֶּמֶל ָׁשַקט  א  ֵּביְנַתִים 
ָהאֹוֵבד ְּכֶׁשֵהם סֹוְרִקים ָּכל ִּפַּסת ַקְרַקע. ְוִהֵּנה ְלַאַחר ָיִמים ְספּוִרים ִהְצִליחּו ְלַאֵּתר ֶאת ֶּבן ַהֶּמֶל ִּביֵדי 

ַהּׁשֹוְדִדים ְּכֶׁשִּנְׁשָמתֹו ִּכְמַעט ּפֹוַרַחת ִמִּיּסּוִרים.
ַּכֲאֶׁשר ָּגַזר ַהֶּמֶל ֶאת ִּדיָנם ֶׁשל ַהּׁשֹוְדִדים ְלִמיָתה, ָנְפלּו ַהָּללּו ְלַרְגָליו ִּבְתִחָּנה, ּתֹו ֶׁשֵהם טֹוֲעִנים ִּכי א 

ַמִּגיַע ָלֶהם ִמְׁשַּפט ָמֶות, ֶׁשֲהֵרי ְלַבּסֹוף נֹוַתר ֶּבן ַהֶּמֶל ַּבַחִּיים. 
ֵהִׁשיב ָלֶהם ַהֶּמֶל: "ֲהלֹוא ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפַני ִּכי ְּבָתְכִניְתֶכם ָהָיה ַלֲהרֹג ֶאת ְּבִני, ְוִאְלָמֵלא ִהְצַלְחִּתי ְלהֹוִציאֹו 
ֶׁשְּזַמְמֶּתם  ְּכִפי  ִעָּמֶכם  ֶאְנַהג  ַעָּתה  ַלּפַֹעל.  ַמְחַׁשְבְּתֶכם  ֶאת  מֹוִציִאים  ֱהִייֶתם  ַהָּנכֹון  ָּבֶרַגע  ֶיְדֶכם  ִמַּתַחת 

ַלֲעׂשֹות".
ַאף ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ַּכֲאֶׁשר ִיָּפַרע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִמן ָהֻאּמֹות, ְיַנּסּו ַהָּללּו ִלְטעֹן ִּכי א ַמִּגיַע ָלֶהם ָהֹעֶנׁש 
ֶׁשֲהֵרי ְלַבּסֹוף נֹוְתרּו ִיְׂשָרֵאל ַּבַחִּיים. ַא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ָיִׁשיב ָלֶהם ִּכי ֶאת ֵנס ַהָּצָלָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ָּגַרם הּוא 
ְּבַעְצמֹו, ְואֹוָתם הּוא הּוא ָידּון ַּכִּמְׁשָּפט ַהָּכתּוב – ְּכִפי ֶׁשֵהם ָּכְתבּו ְוָזְממּו ַעל ִיְׂשָרֵאל, ַעל ַאף ֶׁשֹּלא ִהְצִליחּו 

ְלהֹוִציא ְזָמָמם ַלּפַֹעל ('ַטְלֵלי אֹורֹות').
ִּכי  ב)  ט  (ֲחִגיָגה  ֲחָז"ל  ָאְמרּו  ִהֵּנה  ָזָצ"ל:  ֵמרֹוְפִׁשיץ  ַנְפָּתִלי  ַרִּבי  ֶׁשל  ִמְדָרׁשֹו  ִמֵּבית  ְׁשנּוָנה  ְּבִאְמָרה  ְנַסֵּים 
ָהֲעִנּיּות ִהיא ְּכֶכֶתר ָהדּור ְלרֹאָׁשם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. אּוָלם ָּכאן ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ִּכי ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ְּכֶׁשְּיַנֵּׂשא ִוירֹוֵמם 
'ָּכתּוב'  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַעל ָּכל ַהּגֹוִיים, ַיְטִעים ַאף ֶאת ַהּגֹוִיים ִמ'ִּמְׁשָּפט' ָהֲעִנּיּות ֶׁשָעָליו 

ְּבִדְבֵרי ֲחָכֵמינּו ִּכי 'ָהָדר הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו'.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְׁשלֹוׁש ַהַּבָּקׁשֹות ֶׁשִהְתַּגְּׁשמּו

ע טּתַ בבּבָָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ּבּקׁשֹו

ורר סִספפּפּ ם
יר ָחָדׁש ירּו ַלה' ׁשִ ׁשִ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


