
ץ ת ִמּקֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתׁשּוַעת ה' ְּכֶהֶרף ַעִין
"ַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה ַוִּיְקָרא ֶאת יֹוֵסף ַוְיִריֻצהּו ִמן ַהּבֹור" (מא יד)

ְּתׁשּוַעת  ָּכל   ְּכֶדֶר" ַהְּספֹוְרנֹו:  ֵּבֵאר  "ַוְיִריֻצהּו"  ַהָּכתּוב:  ְלׁשֹון  ֶאת 
ָּדִוד':  'ֻסַּכת  ְּבֵסֶפר  ָּכַתב  ַהְּדָבִרים  ְּבֵבאּור  ֶרַגע".  ְּכמֹו  ֶׁשַּנֲעֵׂשית  ה' 
ִנָּתן  עֹוָלם  ֶׁשל  ְּכַדְרּכֹו  ְּבִאִּטּיּות  ִמְתַּפַּתַחת  ַהְּיׁשּוָעה  ָהְיָתה  ִאּלּו 
ִּבְמִהירּות  ַנֲעֵׂשית  ִהיא  ַּכֲאֶׁשר   ַא ַהֶּטַבע,  ְּבכֹחֹות  ִלְתלֹוָתּה  ָהָיה 

ּוְבַהְפָּתָעה ַמִּכיִרים ַהּכֹל ִּכי 'ֵמֵאת ה' ָהְיָתה ּזֹאת'. 
'ּתֹוָרה  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ַּפאם,  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ִהְסִּביר  ֶזה  ְיסֹוד  ְלִפי 
ְוַדַעת', ֶאת ְלׁשֹון ָהִעָּקר ַהּי"ב ִמי"ג ִעְּקֵרי ָהֱאמּוָנה ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים 
ְּבִביַאת  ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאמּוָנה  ַמֲאִמין  "ֲאִני  ַהְּתִפָּלה:  ְלַאַחר  ּבֶֹקר  ִמֵּדי 
יֹום  ְּבָכל  לֹו  ֲאַחֶּכה  ֶזה  ָּכל  ִעם  ֶׁשִּיְתַמְהֵמַּה  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַהָּמִׁשיַח, 
ִּכי  ַהַהָּכָרה  ִהיא  ַהָּמִׁשיַח  ְּבִביַאת  ֵמָהֱאמּוָנה  ַמהּוִתי  ֵחֶלק  ֶׁשָּיבֹא"; 
יֹום'  ּו'ְבָכל  ֶאָחד,  ּוְבֶרַגע  ִּפְתאֹוִמי  ְּבֹאֶפן  ְלִהְתַרֵחׁש  ְיכֹוָלה  ִּביָאתֹו 
– ְּבַהְפָּתָעה ְּגמּוָרה, ַאף ִּבְזַמן ֶׁשְּלֵעיֵני ָּבָׂשר ִנְרֶאה א ְמֻסָּגל ְוא 

ַמְתִאים ִליׁשּוָעה.
הגש"פ 'ַמְרֵאה ּכֵֹהן' עמ' קז

* * *
ֶׁשֲאָסרּוהּו  ַּבְּתקּוָפה  ִּכי  ֻסַּפר,  ַאְבַרְמְסִקי  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ַעל 
ַהֵּׁשם  ֶאת  מֹוְסְקָבה  ַרָּבֵני  לֹו  הֹוִסיפּו  ַהּקֹומּוִניְסִטים  ַהִּׁשְלטֹונֹות 
'יֹוֵסף' ִּכְסֻגָּלה, ֶׁשְּכִפי ֶׁשּיֹוֵסף ַהַּצִּדיק ִנַּצל ֵמַהּבֹור ָּכ ִיְזֶּכה ַּגם הּוא 

ָלֵצאת ִמּבֹור ִּכְלאֹו.
ְוָאֵכן, ְלָיִמים ֵהִעיד ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ִּכי ִׁשְחרּורֹו ָהָיה ַמָּמׁש ְּכִפי ֶׁשָּכַתב 
ַה'ְּספֹוְרנֹו' ַעל יֹוֵסף ַהַּצִּדיק: "ְּכֶדֶר ָּכל ְּתׁשּוַעת ה' ֶׁשַּנֲעֵׂשית ְּכמֹו 
ְּבֶעֶרב  ַהּמֹוְסְקָבִאי  ֵמַהֶּכֶלא  'ֵּגְרׁשּוהּו'  ֶׁשַּכֲאֶׁשר   ָּכ ְּכֵדי  ַעד  ֶרַגע", 
יֹום ַהִּכּפּוִרים תרצ"ב, א ִהְסִּפיק ֲאִפּלּו ִלְנעֹל ֶאת ִמְנָעָליו ְּבֶטֶרם 

הּוַבל ִלְרחֹוָבּה ֶׁשל ִעיר, ָחְפִׁשי ְלַנְפׁשֹו.
'ֶמֶל ְּבָיְפיֹו' ח"א עמ' 612

'ֶׁשָעָׂשה ִּלי ּכֹל ָצְרִּכי' – ַלּטֹוב ּוַלּמּוָטב
ָקׁשֹות"  ִאָּתם  ַוְיַדֵּבר  ֲאֵליֶהם  ַוִּיְתַנֵּכר  ַוַּיִּכֵרם  ֶאָחיו  ֶאת  יֹוֵסף  "ַוַּיְרא 

(מב ז) 

ָּבֻעְבָּדה  ִהִּכיר  ַעְצמֹו  הּוא  ַוֲהלֹוא  ְלֶאָחיו,  יֹוֵסף  ִהְתַנֵּכר  ָמה  ִמְּפֵני 
ִּכי ִׁשּלּוחֹו ְלִמְצַרִים ָהָיה ּתֹוָצָאה ֶׁשל ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, ְּכִפי ֶׁשָאַמר 
ְלֶאָחיו (ְלַהָּלן מה ה): "ְוַעָּתה ַאל ֵּתָעְצבּו... כִּי ְלִמְחָיה ְׁשָלַחִני ֱאקִים 

ִלְפֵניֶכם"?
ֵּבֵאר ָהַרִּבי ַּבַעל 'ִׂשְפֵתי ַצִּדיק' ִמִּפיְלץ: ַעל ַאף ֶׁשּיֹוֵסף ַהַּצִּדיק א 
זֹאת  ֲאֵליֶהם.  ְּכִמְתַנֵּכר  ָּפִנים  ְלַהֲעִמיד  ָּבַחר  ְלֶאָחיו,  ִטיָנה  ָׁשַמר 
ִמּׁשּום ֶׁשָחַפץ ֶׁשִּיָּמֵחל ָלֶהם ֲעוֹוָנם, ְוָיַדע ֶׁשַרק ִאם ִיְתַנֵּכר ֲאֵליֶהם 

ַיִּגיעּו ַלֲחָרָטה ְׁשֵלָמה ַעל ַמֲעֵׂשיֶהם.
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  נֹוֵהג  ִעָּמנּו  ַאף  ִמִּפיְלץ:  ָהַרִּבי  ְוָאַמר  הֹוִסיף 
 .ִמָּכ ָלנּו  ִּתְצַמח  טֹוָבה  ַרק  ִּכי  ֶׁשּיֹוֵדַע  ִמּׁשּום  ָּפִנים  ְּבֶהְסֵּתר 
ּוַמֲעֶׂשה ָהָיה ִעם ָהַרִּבי ר' ּבּוִנים ִמְּפִׁשיְסָחא; ֶאל ֲחַצר ָקְדׁשֹו ִנְכַנס 
ְלָפָניו:  ַהְּיהּוִדי  ָקַבל  ְּבִיּסּוִרים.  ְמֻלָּפִפים  ָהיּו  ֶׁשַחָּייו  ְיהּוִדי  ּוָבא 
"ֵּכיַצד ָיכֹול ֲאִני ְלָבֵר ְּבָכל ּבֶֹקר 'ֶׁשָעָׂשה לִּי ָּכל ָצְרִּכי', ַוֲהלֹוא ֵאין 

ְּבָיַדי ָּכל טֹוָבה, ּוְבַוַּדאי ֶׁשֵאיֶנִּני ָחׁש ִּכי 'ָּכל ָצְרִּכי' ִנָּתן ִלי"?
 ִנְׁשְלחּו ֵאֶלי ֱהִׁשיבֹו ַרִּבי ּבּוִנים: "ַאְדַרָּבה, ֶעֶצם ָהֻעְבָּדה ֶׁשָּצרֹוֶתי
ִמָּׁשַמִים ִהיא ַהּנֹוֶתֶנת ִּכי ִנְצַר ַאָּתה ָלֶהן, ֶׁשֲהֵרי ַהּטֹוב ְוַהֵּמיִטיב 
ֵאינֹו עֹוֶׂשה ִּדין ְּבִחָּנם ְוהּוא ְמַדְקֵּדק ִעם ְּברּוָאיו ְּבִדּיּוק ֻמְׁשָלם. ַעל 
ֵּכן ָעֶלי ְלַהְצִּדיק ִּדין ָׁשַמִים ּוְלָבֵר ַעל ָּכ 'ֶׁשָעָׂשה ִלי ָּכל ָצְרִּכי' 

ְּבַאֲהָבה ּוִבְתִמימּות".

ִוּדּוי ֵמעֶֹמק ַהֵּלב
"ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֲאָבל ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו" (מב כא)

ֶאת ַמְׁשָמעּות ַהִּמָּלה 'ֲאָבל' ַהִּנְרֵאית ִלְכאֹוָרה ִּכְמֻיֶּתֶרת, ֵּבֵאר ַּבַעל 
ֶׁשַּבֲאִמיַרת  ַּבַּקְדמֹוִנים  ַהּמּוָבא  ִּפי  ַעל  ִמּמֹוְדִז'יץ  ִיְׂשָרֵאל'  'ִּדְבֵרי 
ִמן  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ַעְצמֹו  ַהִּוּדּוי  ַעל  ָאנּו  ִמְתַוִּדים  ֶׁשֶקר'  'ָטַפְלנּו 
ַהָּׂשָפה ְוַלחּוץ ְוא ֵמעֶֹמק ַהֵּלב. ַאף ָּכאן, ַאַחר ֶׁשִהִּביעּו ָהַאִחים 
ֶאת ַצֲעָרם ַעל ְמִכיַרת יֹוֵסף, א ָנָחה ַּדְעָּתם ַעד ֶׁשהֹוִסיפּו ְוָאְמרּו 
'ֶּבֱאֶמת'  ַמְׁשָמעּותֹו  'ֲאָבל'  ֲאַנְחנּו';  ֲאֵׁשִמים  'ֲאָבל  ֵרֵעהּו:  ֶאל  ִאיׁש 
ְוא  ָאִחינּו,  ֶאת  ֶׁשָּמַכְרנּו  ַעל  ֶּבֱאֶמת  ָאנּו  ִמְתָחְרִטים   – (אּוְנְקלֹוס) 

ַרק ִמן ַהָּׂשָפה ְוַלחּוץ.

ְלָוִתיק ְועֶֹׂשה ֶחֶסד ְּביֹום ִּדין
"ְוֶכֶסף ִמְׁשֶנה ְקחּו ְבֶיְדֶכם... ְוֵא-ל ַׁשַּדי ִיֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים" (מג יב; יד)
ָׁשלֹום  ַרִּבי  ַהּנֹוָדע  ַהַּמִּגיד  ֶׁשל  ָאִביו  ְׁשַבְדרֹון,  ִיְצָחק  ַרִּבי  ִסֵּפר 

ְׁשַבְדרֹון:
ַהַּמַהְרָׁש"ם  ַהָּגדֹול  ֲאִבי  ֻסּכֹות.  ַהּמֹוֵעד  חֹול  ִמיֵמי  ְּבַאַחד  ֶזה  ָהָיה 
ִמְּבֶרעֶז'אן ָיַׁשן ַּבֻּסָּכה ְּכִמְצַות ַהּיֹום, ְוִהֵּנה ָרָאה הּוא ַּבֲחלֹומֹו ֶאת 
ֶׁשָחָטא  ַהִּנְפָטִרים  ַאַחד  ֶאת  ְוָדִנים  יֹוְׁשִבים  ַמְעָלה  ֶׁשל  ַהִּדין  ֵּבית 

ִּביֵדי  ִמיָתה  ָעֶליָה  ַחָּיִבים  ִאם  ַהּפֹוְסִקים  ְלַגֶּביָה  ֶׁשֶּנְחְלקּו  ָּבֲעֵבָרה 
ָׁשַמִים.

ִלְׁשמַֹע  ּוִבְּקׁשּו  ַהַּדָּיִנים  ֵאָליו  ָּפנּו  ַלֶחֶדר  ַהַּמַהְרָׁש"ם  ִנְכַנס  ַּכֲאֶׁשר 
ֶאת ַּדְעּתֹו, ְוהּוא, ִמּתֹו ֲחלֹומֹו ֵהִגיב ִמָּיד ִּכי ַה'ֶּכֶסף ִמְׁשֶנה' ('ְּפסּוֵלי 
ֵאין  ָסֵפק  ֶׁשל  ִמְקֶרה  ֶׁשְּבָכל  ַלֲהָלָכה  ָּפַסק  ְּכָבר  ט)  טז  ַהֻּמְקָּדִׁשים' 
ֶאת  ִלְפטֹר  ֵיׁש  ָּכאן  ַּגם  ֵּכן  ַעל  ָׁשַמִים.  ִּביֵדי  ָהָאָדם  ֶאת  עֹוְנִׁשים 
ַהַּדָּיִנים  ִהְקִׁשיבּו  ְּבִדינֹו.  ַהּפֹוְסִקים  ֶׁשִהְסַּתְּפקּו  ֵמֲחַמת  ַהִּנּדֹון 

ִלְדָבָריו ּוִמָּיד ָּפְטרּו ֶאת ַהִּנּדֹון.
ְקחּו  ִמְׁשֶנה  "ְוֶכֶסף  ַהָּפסּוק:  ִּפיו  ַעל  ָעָלה  ִמְּׁשָנתֹו  ִמֶּׁשִהְתעֹוֵרר 
ְבֶיְדֶכם... ְוֵא-ל ַׁשַּדי ִיֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים" – ִּבְזכּות ַה'ֶּכֶסף ִמְׁשֶנה' ָזָכה 

אֹותֹו ִנּדֹון ְוִרֲחמּו ָעָליו ִמן ַהָּׁשַמִים.
ַהִּפּיּוט  ִמִּמּלֹות  ַהַּמַהְרָׁש"ם  ָלַמד  ִמְׁשֶנה'  ַה'ֶּכֶסף  ְלִדְבֵרי  ֶרֶמז 
ְועֶֹׂשה  ְלָוִתיק  ַּבִּדין,  ֵּדעֹות  "ְלהֹוֶגה  ַהּנֹוָרִאים:  ַּבָּיִמים  ַהֶּנֱאָמר 
ֶחֶסד ְּביֹום ִּדין", ְּכלֹוַמר: ְּכֶׁשֶּיְׁשָנן ַּכָּמה ֵּדעֹות ְּבִדין ָׁשַמִים, עֹוֶׂשה 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶחֶסד ּופֹוֵטר ֶאת ָהָאָדם ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִּדין.
'ְּתֵכֶלת ָמְרְּדַכי' ח"א ְּבַהְקָּדַמת ֶּבן ַהְּמַחֵּבר

ַהְּמַרֵחם ַעל ַהְּבִרּיֹות ְמַרֲחִמים ָעָליו ִמן ַהָּׁשַמִים
"ְוֵאל ַׁשַּד-י ִיֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלְפֵני ָהִאיׁש" (מג יד)

"ֵמַעָּתה ֵאיְנֶכם ֲחֵסִרים ְּכלּום ֶאָּלא ְּתִפָּלה ֲהֵריִני ִמְתַּפֵּלל ֲעֵליֶכם" 
(ַרִׁש"י).

ְירּוָׁשַלִים':  'ִּתְפֶאֶרת  ְיִׁשיַבת  ָר"מ  ַשׁיין  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ָּתַמּה 
ְּתִפָּלה  ָנְׂשאּו  ְוא  ֲאִביֶהם  ְּתִפַּלת  ַעל  ַהְּׁשָבִטים  ִהְסַּתְּמכּו  ַמּדּוַע 

ַעל ַעְצָמם?
ּוֵבֵאר: ַּבָּפסּוק ְלֵעיל (מב כא) ְמבָֹאר ֶׁשָהַאִחים ָּתלּו ֶאת ִסַּבת ָצָרָתם 
ָּבֻעְבָּדה ֶׁשֹּלא ָׁשעּו ִלְתִחַּנת ֲאִחיֶהם ְלַהִּצילֹו ִמָּיָדם, ְלִפיָכ ְּכֶׁשָהיּו 
ֵהם ַעְצָמם ְזקּוִקים ְלַרֲחִמים, ָסְברּו ִּכי ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה ַאף ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא א ִיְׁשַמע ִלְתִפָּלָתם, ְלִפיָכ ִּבְּקׁשּו ֵמֲאִביֶהם ֶׁשִּיְתַּפֵּלל 

ַּבֲעבּוָרם.
 ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ָהרֹוֶצה  ָאָדם  ְלָכל  נֹוֵקב  ֶמֶסר  ִלְלֹמד  נּוַכל   ִמָּכ
הּוא ִיְׁשַמע ִלְתִחָּנתֹו ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה, ְלַהְקִּפיד ָּתִמיד ִלְׁשמַֹע 

'ִּבְרַּכת ִאיׁש'ִלְתִחַּנת ֶאָחיו ּוְלַסֵּיַע ָלֶהם ְּבָכל ַהִּנָּתן.

ַהְּתִפָּלה ִמְתַקֶּבֶלת ִּבְמקֹום ַהְּמזּוָזה
"ַוִּיְּגׁשּו ֶאל ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַעל ֵּבית יֹוֵסף ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ֶּפַתח ַהָּבִית" (מג יט)

ַמּדּוַע ָּפנּו ָהַאִחים ֶאל "ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַעל ֵּבית יֹוֵסף" ְוא ָּפנּו ְליֹוֵסף 
ַעְצמֹו?

ֵּבֵאר ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַהּכֵֹהן ִמְּצַפת ַּבַעל 'ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן':
ַׁש-ַּדי  "ְוֵא-ל  ֲאִביֶהם:  ֶׁשל  ְּתִפָּלתֹו  ִּבְלׁשֹון  ָהַאִחים  ִּדְקְּדקּו  ַּכֲאֶׁשר 
ֲעֵליֶהם  ְלַבֵּקׁש  ִהְתַּכֵּון  ִּכי  ֵהִבינּו  ָהִאיׁש",  ִלְפֵני  ַרֲחִמים  ָלֶכם  ִיֵּתן 
ַרֲחִמים ִּבְזכּות ִמְצַות ַהְּמזּוָזה ֶׁשָעֶליָה ָרׁשּום ֵׁשם 'ַׁש-ַּדי', ְוִהִּסיקּו 
ְלִהָּקַבע  ֲעִתיָדה  ֶׁשּבֹו  ַּבָּמקֹום  ַּדְוָקא  ַרֲחִמים  ְלַבֵּקׁש  ֲעֵליֶהם  ִּכי 
ִמ'ִּלְפֵני  ִאם  ִּכי  ַעְצמֹו,  ִמּיֹוֵסף  ְוא  ַהַּבִית.  ְּבֶפַתח  ְּדַהְינּו  ַהְּמזּוָזה  
ֶׁשֹּלא  ִלְראֹות  נֹוְכחּו  ֵּכן  ֶׁשָעׂשּו  ְלַאַחר  ְוָאֵכן,  ָׁשם.  ָהעֹוֵמד  ָהִאיׁש' 
ְּבאֹוְמרֹו:  ִמָּיד  ְוִהְרִגיָעם  ְלַבָּקָׁשָתם  ָהִאיׁש  ַנֲעָנה  ַּכֲאֶׁשר  ָטעּו, 

"ָׁשלֹום ָלֶכם ַאל ִּתיָראּו" (כג).

ְסֻגָּלָתּה ֶׁשל ְּתִפַּלת ָוִתיִקין
"ַהּבֶֹקר אֹור ְוָהֲאָנִׁשים ֻׁשְּלחּו; ְויֹוֵסף ָאַמר ַלֲאֶׁשר ַעל ֵּביתֹו קּום ְרדֹף 

ַאֲחֵרי ָהֲאָנִׁשים ְוִהַּׂשְגָּתם" (מד ג-ד)
ַמּדּוַע ֻהְצַר יֹוֵסף ְלהֹורֹות ִלְׁשִליחֹו 'ִלְרּדֹף' ַאֲחֵרי ָהֲאָנִׁשים, ֲהלֹוא 
ֵּכיָון ֶׁשִהְתַנֲהלּו ִעם ְּבֵהמֹות ְטעּונֹות ַמָּׂשא, ְּבַוַּדאי ְמֶלאֶכת ַהַּׂשָּגָתם 

ָהְיָתה ַקָּלה ְלַמַּדי?
ֵּבֵאר ַרִּבי ִהֵּלל ִליְכֶטְנְשֵׁטיין ִמָּקאְלִמָּיא:

ֵּכיָון ֶׁשִהְקִּדימּו ָהַאִחים ָלֵצאת ִעם ֲעלֹות ַהַּׁשַחר, ֵהִבין יֹוֵסף ִּכי ִאם 
ַהַחָּמה,  ְּבָהֵנץ  ְלִהְתַּפֵּלל  ַהָּללּו  ַיְסִּפיקּו  ַאֲחֵריֶהם  ִלְרּדֹף  ָיִחיׁש  א 
ְוָכ א ַיֲעֶלה ְּבָידֹו ְלַהֲאִׁשיָמם ִּבְגֵנַבת ַהָּגִביַע. ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו ֲחָכִמים 
(ְּבָרכֹות ט ב) ַעל ַהִּמְתַּפֵּלל ְּבָהֵנץ ַהַחָּמה: "ָּכל ַהּסֹוֵמ ְּגֻאָּלה ִלְתִפָּלה 
ֵאינֹו ִנּזֹוק ָּכל ַהּיֹום ֻּכּלֹו", ְלִפיָכ הֹוָרה ִלְׁשִליחֹו: "קּום ְרדֹף ַאֲחֵרי 

ָהֲאָנִׁשים ְוִהַּׂשְגָּתם" – עֹוד ְּבֶטֶרם ַיְסִּפיקּו ְלִהְתַּפֵּלל.
'ִמְקֵרי ַּדְרַּדֵּקי' אֹות תשד

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

יֹוֵסף ְּבסֹוד 'ָאֵמן'
"ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל יֹוֵסף ַאֲחֵרי הֹוִדיַע ֱאִהים אֹוְת ֶאת ָּכל 

זֹאת ֵאין ָנבֹון ְוָחָכם ָּכמֹו" (מא לט)
ִּב'ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות' (ַוֵּיֶׁשב לז ז אֶֹפן לה) ְמבָֹאר ִּכי ּכֹחֹו ֶׁשל יֹוֵסף 

הּוא ְּבסֹוד ֲעִנַּית ָאֵמן.
"ָנבֹון  ֶׁשל  ֶׁשַהִּגיַמְטִרָּיה   ִמָּכ ִלְלֹמד  נּוַכל  ִלְדָבָריו  ֶרֶמז 
'ָאֵמן'  ְּכֶנֶגד  ַאַחת   –  (182) 'ָאֵמן'  ְּפָעִמים  ב'  ִהיא  ְוָחָכם" 
ֶׁשַּכָּידּוַע  ַקִּדיׁש,  ֶׁשל  'ָאֵמן'  ְּכֶנֶגד  ְוַאַחת  ְּבָרכֹות,  ֶׁשל 

ֵמַהְּמֻקָּבִלים ַּכָּוָנָתן ׁשֹוָנה זֹו ִמּזֹו.
'ֱאמּוַנת ִיְצָחק' עמ' קפב

ָאֵמן ִּכְסֻגָּלה ְלַפְרָנָסה
ַעם  ְלָכל   ַהַּמְׁשִּביר  הּוא  ָהָאֶרץ  ַעל  ַהַּׁשִּליט  הּוא  "ְויֹוֵסף 

ָהָאֶרץ" (מב ו) 
ֵהם  ָהָאֶרץ"  ַעל  ַהַּׁשִּליט  הּוא  "ְויֹוֵסף  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי 
ַעל  מֹוֶׁשֶכת  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשְּזכּות  ִמָּכאן  'ָאֵמן'.  ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ָהָאָדם ֶׁשַפע ְּבָרָכה ִמְּמרֹוִמים, ְּכִפי ֶׁשרֹוֵמז ֶהְמֵׁש ַהָּכתּוב: 

'ְּבֵצל ְיהּוָדה'"הּוא ַהַּמְׁשִּביר ְלָכל ַעם ָהָאֶרץ".

ְּבֵסֶפר 'ַּפֲעמֹון ָזָהב' ְלַמֲהִר"י ָוָנה, ִמְּגדֹוֵלי ַחְכֵמי ֵּתיָמן ַהַּקְדמֹוִנים, ֵהִביא ְּבֵׁשם ִמְדָרׁש ַקְדמֹון:

ְּתִפַּלת 'ֵאין ֵּכאֵקינּו' ַמְתִחיָלה ְּבֵסֶדר אֹוִתּיֹות 'ָאֵמן' – "ֵאין ֵּכאֵקינּו... ִמי ֵכאֵקינּו... נֹוֶדה ֵלאֵקינּו" 
ּוִמְסַּתֶּיֶמת ְּב'ָברּו ַאָּתה' – "ָּברּו ֱאֵקינּו, ַאָּתה הּוא ֱאֵקינּו". ִּבְתקּוַפת ְּגֵזרֹות ַהְּיָוִנים ִּבְּקׁשּו ַהָּללּו 
ַלֲעקֹר ֶאת ָהֱאמּוָנה ִמִּיְׂשָרֵאל, ְוַעל ֵּכן ָּגְזרּו ֶׁשָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ַאַחר ַהְּבָרָכה – ַאַחת ָּדתֹו ְלָהִמית. ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 

ִּתְׁשַּתַּכח ּתֹוַרת ָאֵמן ִמִּיְׂשָרֵאל, ִּתְּקנּו ֲחָכִמים ְּתִפָּלה זֹו ֶׁשָּבּה ִנְרְמָזה ַהְּבָרָכה ַוֲעִנַּית ָאֵמן ֶׁשַאֲחֶריָה.
'ַמאי ֲחֻנָּכה' עמ' כח

ָאֵמן. ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה.
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ָהַרב  ֶׁשל  ֵאמּונֹו  ְוִאיׁש  ְמַׁשְּמׁשֹו  ָזָצ"ל,  יּוֶזעִביץ  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ֶהָחִסיד  ָהַרב  ִמִּפי  ֻסַּפר  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהִּסּפּור 
ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַאֲהרֹן רֹאָטה ִזיָע"א ַּבַעל 'ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים', ֲאֶׁשר ָהָיה לֹו ֵעד ִמְּכִלי ִראׁשֹון:

ָהָיה ֶזה ִּבְׁשַנת תרפ"ח. ְׁשמֹו ֶׁשל הרה"ק, ַרִּבי ַאֲהָרֶל'ה רֹאָטה, ֲאֶׁשר ָעָלה ֵמֶעֶרׂש מֹוַלְדּתֹו ְּכֵדי ָלחֹן ֶאת 
ֲעַפר ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ּוְלִהְתַּבֵּׂשם ִמְּקֻדָּׁשָתּה, ִהְסִּפיק ְלִהְתַּפְרֵסם ְּבֶקֶרב ַיִּקיֵרי ְירּוָׁשַלִים. ְסִביב ְמעֹונֹו ַהַּדל 
אֹוָתּה  ּתֹוָרתֹו.  ִמִּדְבֵרי  ּוְלַהְחִּכים  ִמְּקֻדָּׁשתֹו  ִלְסּפֹג  ֶׁשִּבְּקׁשּו  ֲעִלָּיה  ּוְבֵני  ֻמְבָחִרים  ְצִעיִרים  ּוָבאּו  ִהְתַקְּבצּו 

ֲחבּוָרה ִּתְתַּפְרֵסם ְלָיִמים ַּכֲחבּוַרת 'ׁשֹוְמֵרי ֱאמּוִנים'.

ָאתּו ּוָבאּו ְיֵמי ַהֲחֻנָּכה. ַרִּבי ַאֲהרֹן ָעסּוק ָהָיה ְּכֶהְרֵּגלֹו ַּבֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש, ְּבָעָמל ּוִביִגיָעה ִּבְלִּתי ִנְתָּפִסים, 
ַהָּיִמים  ְׁשֶׁשת  ַוֲחִסידּות.  ּתֹוָרה  ְּבִדְבֵרי  ִעּמֹו  ּוִמְׁשַּתְעְׁשִעים  ֻׁשְלָחנֹו  ֶאת  סֹוְבִבים  ַּתְלִמיָדיו  ַּכֲאֶׁשר 
ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשל ַחג ַהֲחֻנָּכה ָעְברּו ַעל ָהַרִּבי ְוַתְלִמיָדיו ְּבִׂשְמָחה ּוְבִהְתַלֲהבּות, ְוִהֵּנה ִהִּגיַע ַהַּלְיָלה ָהְרִביִעי. 
ִמְצָוה.  ֶׁשל  ִמִּׂשְמָחה  קֹוֵרן  ְּכֶׁשֻּכּלֹו  ְּכַדְרּכֹו,  ּוְבַחּיּות  ְּבִהְתַלֲהבּות  ָהַעְרִבית  ְּתִפַּלת  ֶאת  ִהְתַּפֵּלל  ָהַרִּבי 
ִמֶּׁשִהְסַּתְּיָמה ַהְּתִפָּלה ָּפָנה ָהַרִּבי ְלַחְדרֹו, ָׁשם ִּבֵּקׁש ְלִהְסַּתֵּגר ְלַדּקֹות ִמְסָּפר ְּכֵדי ְלָהִכין ַעְצמֹו ִּבְדִחילּו 

ּוְרִחימּו ַלִּמְצָוה ַהְּגדֹוָלה.

ִּפְתאֹום ִנְׁשַמע קֹול ֲחָבָטה ִמַּבַעד ַלֶּדֶלת ַהְּסגּוָרה. ַהַּתְלִמיִדים ַהְּמבָֹהִלים ֶׁשִּמֲהרּו ִלְפרֹץ ֶאל ַהֶחֶדר ִנְבֲהלּו 
ִלְראֹות ֶאת ַרָּבם ָׂשרּוַע ַעל ָהִרְצָּפה ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵקַע ְלתֹו ִעָּלפֹון ָּכֵבד. ַהְּזִריִזים ִמֵּביֵניֶהם ֵהֵחּלּו ִמָּיד ְלַהּזֹות 
ָעָליו ַמִים צֹוְנִנים ּוְלַׁשְפֵׁשף ֶאת ָיָדיו ְוֶאת ּגּופֹו ְּבַמְׁשֶקה ָחִריף, ְּפֻעָּלה ֶׁשאֹוְׁשָשה אֹותֹו ַא ִּבְמַעט. ָהַרִּבי 

ָּפַקח ֶאת ֵעיָניו, ַא א ָהָיה ְמֻסָּגל ְלָהִניַע ֵאיָבר ְוָהָיה ָׁשרּוי ַּבֲאִפיַסת ּכֹחֹות ֻמְחֶלֶטת.

ִּבְזִהירּות ְיֵתָרה ְנָׂשאּוהּו ַהַּתְלִמיִדים ַהְּמבָֹהִלים ְלִמָּטתֹו, ּוִמּתֹו ֻחְלָׁשתֹו הּוא ָרַמז ָלֶהם ֶׁשִּיְקְראּו ְלרֹוֵפא. 
ַהּדֹוְקטֹור  ֶזה  ָהָיה  ְמקַֹרַחת.  ְּדמּות  ַהֶחֶדר  ְּבֶפַתח  ִנְּצָבה  ְמֵהָרה  ְוַעד  ַּבָּקָׁשתֹו  ֶאת  ְלַמֵּלא  ָרץ  ֵמֶהם  ֶאָחד 

ַיְסִמין, רֹוֵפא ִמֵּבית ַהחֹוִלים 'רֹוְטִׁשיְלד' ֶׁשָחַלף ַּבָּמקֹום ְוַנֲעָנה ְּבִׂשְמָחה ְלַבָּקַׁשת ַהִּסּיּוַע.

ֲעגּומֹות,  ְּבָפִנים  ָאַמר  ַרע",  ְּבִכי  ִנְרֶאה  ָרעֹות. "ַהַּמָּצב  ִּבְּׂשרּו  ּוָפָניו  ַמִּקיפֹות  ְּבִדיקֹות  ָלַרִּבי   ָעַר ָהרֹוֵפא 
ְּבָיִדי  ֵאין  ְרפּוִאית  "ִמְּבִחיָנה  ָחַתם:  ֶחְרָדָתם  ִלְמדּוַרת  ֶׁשֶמן  ְלהֹוִסיף  ְּכֵדי  ּוְכִאּלּו  ְּביֹוֵתר",  ַחָּלׁש  "ַהֹּדֶפק 
ְלהֹוִׁשיַע, ַא ְּבָכל זֹאת, ִמָּיד ִעם ּבֹוִאי ְלֵבית ַהחֹוִלים ֲאַכֵּנס ֶאת ֲעִמיַתי ָהרֹוְפִאים ְלִהְתַיֲעצּות, ֶׁשָּמא ְואּוַלי 

נּוַכל ַלֲעׂשֹות ַמֶּׁשהּו ְלַמַען ָהַרִּבי".

ָהרֹוֵפא ָיָצא ֵמַהַּבִית ְוהֹוִתיר ֶאת ָהַרִּבי מּוָטל ַעל ִמַּטת ָחְליֹו, ִחֵּור ְוָחלּוׁש ְּבא ְיכֶֹלת ְלָהִניַע ֵאיָבר, ַּכֲאֶׁשר 
ֶאָחד  ֵהֵסב  ְלֶפַתע  ְוֶנְחָלׁשֹות.  ַההֹוְלכֹות  ְנִׁשימֹוָתיו  ַאַחר  ְּבַצַער  עֹוְקִבים  ִלְׁשלֹומֹו  ַהֲחֵרִדים  ַהַּתְלִמיִדים 
ֵמֶהם ֶאת ְּתשֹּוַמת ֵלב ֲחֵבָריו ִּכי ָהַרִּבי ְמַעְפֵעף ְּבֵעיָניו ְּכרֹוֵמז ְּדַבר ָמה. ַהּכֹל ִּבְּקׁשּו ְלָהִבין ֶאת ְמֻבָּקׁשֹו ֶׁשל 

ָהַרִּבי, ַא ִאיׁש א ִהְצִליַח ְלַפֲעֵנַח ֶאת ְרָמָזיו.

ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ְּביֹוֵתר.  ַהְּמקָֹרִבים  ֵמַהַּתְלִמיִדים  ֻמְפָלג,  ַּדַעת  ִאיׁש  ַׁשִיׁש,  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ֻהְזַעק  ַהֶחֶדר  ֶאל 
ִהְתָקֵרב ֶאל ַהִּמָּטה ְוַכֲאֶׁשר ִהְתַעֵּמק ְוִהְתַאֵּמץ ִהְצִליַח ְלַבּסֹוף ְלַפֲעֵנַח: "ָהַרִּבי ְמַבֵּקׁש ֶׁשָּיִביאּו ְלָפָניו ֶאת 

ְמנֹוַרת ַהֲחֻנָּכה..."

ִמֲהרּו ַהַּתְלִמיִדים ְלַהִּציב ֶאת ַהֲחֻנִּכָּיה ָסמּו ְלִמָּטתֹו, ִמְּלאּו ֶׁשֶמן ְּבָקֶניָה ְוֵהיִטיבּו ֶאת ֵנרֹוֶתיָה. ָהַרִּבי ֲעַדִין 
ָׁשַכב ְלא ִניַע, ִאם ִּכי ִנְרֶאה ָהָיה ֶׁשִּזיק ֶׁשל ַחּיּות ִנַּצת ְּבֵעיָניו. ָמאן ְּדהּוא ִהִּצית ֵאׁש ַּב'ַּׁשָּמׁש' ְוֵהִניחֹו 

ְּבָיָדיו ֶׁשל ָהַרִּבי, ְוַהֶּפֶלא ִהְתַרֵחׁש:

ָיְצאּו  ִּבְתִחָּלה  ַא...ָּתה',   ...ָּב...רּו' ְמַמְלְמלֹות:  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְׂשָפָתיו  ֵהֵחּלּו  ֻמְחֶלֶטת  ּכֹחֹות  ֲאִפיַסת   ִמּתֹו
ַהִּמִּלים ִמִּפיו ִּבְלִחיָׁשה ִּכְמַעט ִּבְלִּתי ִנְׁשַמַעת, ְּכֶׁשֵהן ְׁשבּורֹות ּוְקטּועֹות, אּוָלם ִמִּמָּלה ְלִמָּלה ֵהֵחל קֹולֹו 
ְוַלֲענֹות  ְּבֵברּור  ִלְׁשמַֹע  ַהַּתְלִמיִדים  ָהיּו  ְיכֹוִלים  ָהִראׁשֹוָנה  ַהְּבָרָכה  ִסּיּום  ֶׁשֶאת  ַעד  ּוְלִהְתַיֵּצב,  ְלִהְתַחֵּזק 

'ָאֵמן' ְּבקֹול ּוְבַכָּוָנה.

ַעד  ְוָחֵזק,   הֹוֵל ַהּקֹול  ָהָיה   ָוֵאיָל ּוִמָּכאן  ֵהיֵטב,  קֹולֹו  ִנְׁשַמע  ְּכָבר  ַהְּׁשִנָּיה  ַּבְּבָרָכה  ָהַרִּבי  ְּכֶׁשִהְתִחיל 
ַּבָּיִמים  ַלֲאבֹוֵתינּו  ִנִּסים  "ֶׁשָעָׂשה  ֵאׁש:  ּוִביקֹוד  ְּבִהְתַלֲהבּות  ְוִסֵּים  ִמִּמָּטתֹו  ָהַרִּבי  ָקַפץ  ַהְּבָרָכה  ֶׁשְּבִסּיּום 

ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה!"

מּול ֵעיֵניֶהם ַהִּנְדָהמֹות ֶׁשל ַהַּתְלִמיִדים ִהִּצית ָהַרִּבי ֶאת ַהַּׁשְלָהבֹות ַּבֵּנרֹות ְוֵהֵחל ַּבֲעבֹוַדת ָקְדׁשֹו ְּכִמְנָהגֹו 
ּוְמֻאָחד  ְמֻלָּכד  ְּבִרּקּוד  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  קֶֹדׁש,  ּוְבֶרֶגׁש  ְּבִהְתַלֲהבּות  ַהִּמְזמֹוִרים  ַּבֲאִמיַרת  ַהֲחֻנָּכה,  ְיֵמי  ְּבָכל 

ְּבַצְוָּתא ֲחָדא ִעם ַּתְלִמיָדיו ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב.

ְּבִעּצּוָמם ֶׁשל ָהִרּקּוִדים ַהִּנְלָהִבים ֶנֱעַצר ָהַרִּבי ְלֶפַתע ְוהֹוָרה ִלְקרֹא ְלדֹוְקטֹור ַיְסִמין. ָחַפץ הּוא ְלַהְראֹותֹו 
ִּכי ֵיׁש ֱאִקים ָּבָאֶרץ.

ַאַחד ַהַּתְלִמיִדים ִמֵהר ִלְקרֹא ַלּדֹוְקטֹור. ַהָּלה ָעָטה ֶאת ִמְקָטְרנֹו ִּבְמִהירּות ְוֶנְחַּפז ְלֵביתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי. ָּבטּוַח 
ָהָיה ֶׁשַהַּמָּצב ֶהְחִמיר ְוִכי ֵאּלּו ַהַּדּקֹות ָהַאֲחרֹונֹות ְּבַחָּייו. ֶאָּלא ֶׁשִּמֶּׁשַא ִהְתָקֵרב ֶאל ַהַּבִית ְּכָבר ֵהִבין ִּכי 
ְּתמּוַנת ַהַּמָּצב ִהְׁשַּתְּנָתה. קֹולֹות ִׂשְמָחה ְוִהְתַלֲהבּות ָּבְקעּו ִמן ַהַּבִית ֶׁשַעד ִלְפֵני ָׁשָעה ַקָּלה ָׁשְלָטה ּבֹו 

ֲאִויַרת ְנָכִאים.

ַהּדֹוְקטֹור ִנְכַנס ִּבְסָעָרה ֶאל ַהֶחֶדר ְוֵעיָניו ִנְפֲערּו ְּבַתְדֵהָמה. אֹותֹו ַרִּבי ֶׁשִּלְפֵני ָׁשָעה ַקָּלה ָנְטָתה ִנְׁשָמתֹו 
ָלֵצאת ִמן ָהעֹוָלם, ָעַמד ַעָּתה ַּבָּתֶו ֵּבין ַּתְלִמיָדיו ָהרֹוְקִדים ְּבִהְתַלֲהבּות, ְּכֶׁשָּפָניו אֹוְמרֹות ַחּיּות ְוַרֲעַנּנּות.

ַהַּמֲחֶזה ַהַּמְפִעים ִהָּכה ְּבִלּבֹו ֶׁשל ַהּדֹוְקטֹור ַּכֵחץ. ֵמֶרַגע ֵצאתֹו ִמן ַהַּבִית הּוא א ָחַדל ְלַהְרֵהר ּבֹו ׁשּוב 
ֵּביתֹו  ִמָּבֵאי  ְלֶאָחד   ָהַפ ַהָּיִמים  ִּבְרבֹות  ִלּבֹו.  ֶאת  ׁשֹוְטִפים  ְּתׁשּוָבה  ִהְרהּוֵרי  ֵהֵחּלּו   ָּכ  ּוִמּתֹו ָוׁשּוב, 
ַהְּקרֹוִבים ְּביֹוֵתר ֶׁשל ָהַרִּבי, ַעד ֶׁשְּכֶׁשֶּנֱאַלץ ָהַרִּבי ָלׁשּוב ְלֶאֶרץ ֵנָכר, ִלָּוהּו ַהּדֹוְקטֹור ַעד ָלֳאִנָּיה ְּכֶׁשהּוא 

ִמְתַקֶּׁשה ְלִהָּפֵרד ֵמַהְּדמּות ַהֻּמְפָלָאה ֶׁשֵהִׁשיָבה ֶאת ִנְׁשָמתֹו ְלכּור ַמְחַצְבָּתּה.

ְלָיִמים ִהְסִּביר ָהַרִּבי ֶאת ֶׁשִהְתַרֵחׁש ְּבַחְדרֹו ְּבאֹוָתם ְרָגִעים: "ֱאֶמת ִּכי ַמָּצִבי ָהָיה ַרע ְמאֹד ּוְכָבר ָּגַמְרִּתי 
ְּבַדְעִּתי ִּכי ָעַלי ְלִהְסַּתֵּלק ִמן ָהעֹוָלם, ֶאָּלא ֶׁשַּדְוָקא ָאז ָעְלָתה ְלֶפַתע ַמֲחָׁשָבה ְּבמִֹחי ִּכי ָמה טֹוב ִיְהֶיה 
ִאם ֶאָּפֵטר ִמן ָהעֹוָלם ִמּתֹו ִמְצַות ַהְדָלַקת ֵנר ֲחֻנָּכה ּוִבְרכֹוֶתיָה, ֶׁשֲהֵרי זֹו ַהִהְזַּדְּמנּות ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשאּוַכל 

ְלהֹוִסיף ְזֻכּיֹות ֶׁשַּיַעְמדּו ִלי ְלֵקץ ַהָּיִמין.

ֶהְחַלְטִּתי ְלִהְתַחֵּזק ּוְלַגֵּיס ֶאת ָּכל ְׁשֵאִרית ּכֹחֹוַתי ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ַּבֲעבּור ִקּיּום ַהִּמְצָוה ָהַאֲחרֹוָנה ְּבַחַּיי, 
ְלֵאיָתִני  ְוַׁשְבִּתי  ה'  ֶׁשֲעָזָרִני  ַעד  ֲחָדִׁשים  ּכֹחֹות  ְלֶפַתע  ִּבי  ֶׁשָּנְסָכה  זֹו  ִהיא  ַהִּמְצָוה  ֶׁשַּדְוָקא  ִמְסַּתֵּבר   ַא

ָהִראׁשֹון".

ִמִּני ָאז ְוַעד ְלסֹוף ָיָמיו נֹוֵהג ָהָיה ָהַרִּבי ַלֲערֹ ְּבָכל ָׁשָנה ְסעּוַדת הֹוָדָאה ְּבֵליל ֵנר ְרִביִעי ֶׁשל ֲחֻנָּכה, ְלִצּיּון 
ַהֵּנס ּוְלהֹוָדָאה ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ַעל ִנָּסיו ֶׁשָעָׂשה ִעָּמנּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה.

קֶֹבץ 'קֹול ֱאמּוִנים' ו-ז עמ' קסב

ַמּדּוַע א ֻהְזַּכר ֵנס ַּפ ַהֶּׁשֶמן ְּב'ַעל ַהִּנִּסים'?
ִאינּון,  ְּתַמְנָיא  ַּדֲחֻנָּכה  יֹוֵמי  ְּבִכְסֵלו  ְּבכ"ה  ַרָּבָנן:  ְּדָתנּו  ְקָבעּוָה?)  ֵנס  ֵאיֶזה  ַעל  (ֵּפַרִׁש"י:  ֲחֻנָּכה?  "ַמאי 
ְּדא ְלִמְסֵּפד ְּבהֹון ּוְדָלא ְלִהְתַעּנֹות ְּבהֹון. ֶׁשְּכֶׁשִּנְכְנסּו ְיָוִנים ַלֵהיָכל ִטְּמאּו ָּכל ַהְּׁשָמִנים ֶׁשַּבֵהיָכל, 
ּוְכֶׁשָּגְבָרה ַמְלכּות ֵּבית ַחְׁשמֹוַנאי ְוִנְּצחּום, ָּבְדקּו ְוא ָמְצאּו ֶאָּלא ַּפ ֶאָחד ֶׁשל ֶׁשֶמן ֶׁשָהָיה ֻמָּנח 
ְּבחֹוָתמֹו ֶׁשל ּכֵֹהן ָּגדֹול, ְוא ָהָיה ּבֹו ֶאָּלא ְלַהְדִליק יֹום ֶאָחד, ַנֲעָׂשה ּבֹו ֵנס ְוִהְדִליקּו ִמֶּמּנּו ְׁשמֹוָנה 

ָיִמים. ְלָׁשָנה ַאֶחֶרת ְקָבעּום ַוֲעָׂשאּום ָיִמים טֹוִבים ְּבַהֵּלל ְוהֹוָדָאה" (ַׁשָּבת כא ב).

ִמִּדְבֵרי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַמְׁשַמע ֶׁשִעַּקר ַּתָּקַנת ַההֹוָדָאה ִּביֵמי ַהֲחֻנָּכה ִהיא ַעל ֵנס ַּפ ַהֶּׁשֶמן, 
ִמְצַות  ְוַאף  ָיִמים,  ִלְׁשמֹוָנה  ְוִהְסִּפיק  ֵנס  ַנֲעָׂשה  ֶאָחד  ְליֹום  ַרק  ֶׁשִהְסִּפיק  ֶׁשֶמן  ָהָיה   ֶׁשַּבַּפ ֶׁשַאף 
ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות ֶׁשִּתְּקנּו ֲחָכִמים ְמַסֶּמֶלת ֵנס ֶזה. ַעל ֵּכן ָּתְמהּו ַרִּבים ַעל ֻנַּסח ְּתִפַּלת 'ַעל ַהִּנִּסים' 

ֶׁשִּנְתְקָנה ְּכֵדי ְלהֹודֹות ַעל ִנֵּסי ַהֲחֻנָּכה: ַמּדּוַע א ֻהְזַּכר ָּבּה ֵנס ַּפ ַהֶּׁשֶמן ְּכָלל?

ִּבְׁשֵאָלה זֹו ִהְתַקּׁשּו ַרִּבים ֵמַהְּמָפְרִׁשים, ּוְלַהָּלן ָנִביא ְׁשַנִים ֵמֵּתרּוֵציֶהם:

א. ַהַּמֲהָר"ל ְּבִסְפרֹו 'ֵנר ִמְצָוה' (מהד' ַיֲהדּות עמ' כב) ֵּבֵאר ִּכי ִעַּקר ַהֵּנס ֶׁשַּנֲעָׂשה ְלִיְׂשָרֵאל ִּביֵמי ַהֲחֻנָּכה 
ָהיּו  ְיכֹוִלים  ִּכי  ִנְסָּתר',  'ֵנס  ִּבְבִחיַנת  ֶזה  ֶׁשָהָיה  ֶׁשֵּכיָון  ֶאָּלא  ַהְּיָוִנים.  ַעל  ְוִנְצחֹוָנם  ַהָּצָלָתם  ֵנס  הּוא 
ְקַטֵּני ֲאָמָנה ִלְטעֹן ֶׁשַאף ֶׁשָהיּו ַהְּיָוִנים ַרִּבים ְלֻעַּמת ַהַחְׁשמֹוָנִאים, ִיָּתֵכן ֶׁשַּתְכִסיֵסי ִמְלָחָמה ְמֻיָחִדים 
ָלֶהם  ְוָעָׂשה  הֹוִסיף   ְלִפיָכ אֹוְיֵביֶהם.  ֶאת  ְלַנֵּצַח  ָלֶהם  ָעְמדּו  ְּבִמְלַחְמָּתם  ַהַחְׁשמֹוָנִאים  ֶׁשָּנְקטּו 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ֵנס ַּפ ַהֶּׁשֶמן, ֶׁשָהֻעְבָּדה ֶׁשִהְסִּפיק ִלְׁשמֹוָנה ָיִמים ָהְיָתה ִּבְבִחיַנת 'ֵנס ָּגלּוי', 
ְּכֵדי ֶׁשִּמּתֹו ָּכ ָיִבינּו ַהּכֹל ִּכי ֵמֵאת ה' ָהְיָתה זֹאת ָלֶהם, ּוִמֵּמיָלא ַיִּכירּו ְויֹודּו ַאף ַעל ִנֵּסי ַהִּמְלָחָמה.

 ַהֶּׁשֶמן, ַא ְלאֹור זֹאת נּוַכל ְלָהִבין ִּכי ָאְמָנם ַּתָּקַנת ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות ִנְקְּבָעה ַעל ַהֵּנס ַהָּגלּוי ֶׁשל ַּפ
ָּכל ַמְּטַרת ַהַהְדָלָקה ִהיא ְּכֵדי ֶׁשַּנִּגיַע ַלַהָּכָרה ַּבֵּנס ַהִּנְסָּתר ְוָהִעָּקִרי ֶׁשל ַהַהָּצָלה ֵמַהִּמְלָחָמה. ְוַעל 

ָּכ ָאֵכן ָאנּו מֹוִדים ַּבֲאִמיַרת ַהֵּלל ְו'ַעל ַהִּנִּסים' (ע"פ 'ִׂשְפֵתי ַחִּיים', מֹוֲעִדים ב' עמ' יד).

ב. ְּבִסְפרֹו 'מֹור ּוְקִציָעה' (או"ח תרעב) ִחֵּדׁש ַהַּיֲעֵב"ץ ֶׁשְּבׁשֹוֶנה ִמָּכל ַהִּמְצוֹות ְוַהְּבָרכֹות ֶׁשָּבֶהן ִנְפַסק: 
ִּבְמקֹום  ֵּכן  ְוַעל  ַהֵּנס,  ִּפְרסּום  ִמִּמְצַות  ֵחֶלק  ִהיא  ַהְּבָרָכה  ֲחֻנָּכה  ֵנר  ְּבִמְצַות  ְלָהֵקל',  ְּבָרכֹות  'ָסֵפק 

ָסֵפק ֵיׁש ָלׁשּוב ּוְלָבְרָכּה.

ְלִפי ֶזה נּוַכל ְלָהִבין ַמּדּוַע א ֻהְזַּכר ֵנס ַּפ ַהֶּׁשֶמן ְּב'ַעל ַהִּנִּסים' ַאף ֶׁשהּוא ָהָיה ִעַּקר ַהֵּנס, ֵּכיָון 
ֶׁשֲחָכִמים ָרצּו ֶׁשְּנַפְרֵסם ֶאת ִעַּקר ַהֵּנס ַּדְוָקא ַּבְּבָרָכה ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבֻפְמֵּבי, ְוִאּלּו ָהִיינּו ַמְזִּכיִרים אֹותֹו 
ְּב'ַעל ַהִּנִּסים', ָהִיינּו יֹוְצִאים ְיֵדי חֹוַבת ַהְזָּכַרת ַהֵּנס ּוַמְפִסיִדים ֶאת ַהְזָּכָרתֹו ַּבְּבָרָכה ('ִׁשיטֹות ַּבֲהָלָכה' 

ח"ב ב ב).

ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי ְרצֹוֶנ ְלַהְׁשִּכיָחם ּתֹוָרֶת
 ּתֹוָרֶת "ְלַהְׁשִּכיָחם  ַהְּיָוִנים:  ֶׁשל  ְמִזיָמָתם  ֶאת  ָאנּו  ְמָתֲאִרים  ַמִּתְתָיהּו'  'ִּביֵמי  ְּתִפַּלת   ְּבֶהְמֵׁש
ְלֵבין   'ּתֹוָרֶת 'ְלַהְׁשִּכיָחם  ֵּבין  ַהִחּלּוק  ֵּפֶׁשר  ֶאת  ְלָהִבין  ֵיׁש  ְוִלְכאֹוָרה   ,"ְרצֹוֶנ ֵמֻחֵּקי  ּוְלַהֲעִביָרם 

?'ְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי ְרצֹוֶנ'

ַּתֲעֶׂשה,  א  ִמְצוֹות  ַעל  ַלֲעבֹר  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ִלְכּפֹות  ַהְּיָוִנים  ָהיּו  ְיכֹוִלים  סֹוֵפר':  ַה'ֲחַתם  ָמָרן  ֵּבֵאר 
ַּכֲאִכיַלת ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות, ִחּלּול ַׁשָּבת ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה, ַא ַעל ִמְצוֹות ֲעֵׂשה א ָהָיה ְּבָיָדם ִלְכּפֹוָתם, ִּכי 
ַאף ִאם ֶיֶאְסרּו ֲעֵליֶהם ֶאת ִקּיּוָמן, ֲהֵרי ֵיׁש ְּבָיָדם ְלַקְּיָמן ְּבֶאְמָצעּות ָהִעּסּוק ְּבִהְלכֹוֵתיֶהן, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו 
'ְלַהֲעִביָרם  ְּכֵדי  ֵּכן,  ַעל  ַחָּטאת".  ִהְקִריב  ְּכִאּלּו  ַחָּטאת  ְּבתֹוַרת  ָהעֹוֵסק  א): "ָּכל  קי  (ְמָנחֹות  ֲחָכִמים 
ִּביֵדי  ִּתְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ִלְגרֹם   ְוָכ  ,'ּתֹוָרֶת 'ְלַהְׁשִּכיָחם  ַהְּיָוִנים  ָּפֲעלּו  ֲעֵׂשה,  ִמִּמְצוֹות   –  'ְרצֹוֶנ ֵמֻחֵּקי 

ִיְׂשָרֵאל ָהֶאְפָׁשרּות ַלֲעסֹק ַאף ְּבִהְלכֹות ַהִּמְצוֹות (ִסּדּור 'ֲחַתם סֹוֵפר').

יב):  ל  (שמו"ר  ַּבִּמְדָרׁש  ַהְּמֻסָּפר  ִּפי  ַעל  יֹוֵאל'  'ִּדְבֵרי  ַּבַעל  ִמַּסאְטֶמר  ָהַרִּבי  זֹאת  ֵּבֵאר  ַאֶחֶרת   ְּבֶדֶר
ַּפַעם ָּבא ֲעִקיָלס ִלְפֵני ַאְדִריָאנּוס ַהֶּמֶל ְוָאַמר לֹו: "רֹוֶצה ֲאִני ְלִהְתַּגֵּיר ּוְלֵהָעׂשֹות ִיְׂשָרֵאל", ְׁשָאלֹו 
ַאְדִריָאנּוס: "ָמה ְל ֵאֶצל ֻאָּמה זֹו, ַוֲהלֹוא ִהיא ְירּוָדה ּוֻמְׁשֶּפֶלת ְּבָכל ָהֻאּמֹות?" ָאַמר לֹו ֲעִקיָלס: 
"ַאף ַהָּקָטן ֶׁשָּבֶהם יֹוֵדַע ּוֵמִבין ְּבַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית, ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִלְלֹמד ּתֹוָרָתם". ָאַמר לֹו ַהֶּמֶל: "ִאם 
ֵּכן, ֵל ּוְלַמד ּתֹוָרָתם ְוַאל ִּתְתַּגֵּיר", ָאַמר ֲעִקיָלס: "ֲאִפּלּו ָחָכם ְּבַמְלכּוְת ְוהּוא ָזֵקן ֵּבן ֵמָאה ָׁשָנה 
ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהִבין ֶאת ּתֹוָרָתם ִאם א ָמל, ֶׁשֵּכן ָּכתּוב (ְּתִהִּלים קמז יט-כ): 'ַמִּגיד ְּדָבָרו ְלַיֲעקֹב ֻחָּקיו 

ּוִמְׁשָּפָטיו ְלִיְׂשָרֵאל; א ָעָׂשה ֵכן ְלָכל ּגֹוי ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל ְיָדעּום'".

ֵמַעָּתה נּוַכל ְלָהִבין ֶאת ְלׁשֹון ַהְּתִפָּלה: ַהְּיָוִנים ִּבְּקׁשּו "ְלַהְׁשִּכיָחם ּתֹוָרֶת", ֶאָּלא ֶׁשֹּלא ָהיּו ְיכֹוִלים 
ַהִּמיָלה  ִמְצַות  ֶאת  ֵמֶהם  ְלַבֵּטל   –  "ְרצֹוֶנ ֵמֻחֵּקי  "ְלַהֲעִביָרם  ּפֹוֲעִלים  ָהיּו  ִאְלָמֵלא  זֹאת  ַלֲעׂשֹות 
ְּכַמֲאַמר  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ְלָהִבין  ִיְׂשָרֵאל  ְיכֹוִלים  ִמּכָֹחּה  ַרק  ֶׁשֲהֵרי  ב),  קלז  ַׁשָּבת  (ְרֵאה  'חֹק'  ֶׁשִּנְקֵראת 

ֲעִקיָלס ְלַאְדִריָאנּוס ('ִּדְבֵרי יֹוֵאל' ֲחֻנָּכה קא).

ֲחֻנָּכה'  'ָמעֹות  ְלַחֵּלק  ִיְׂשָרֵאל  ְלִמְנַהג  ִמּפֹוִניֶבז'  ָהַרב  ֶׁשל  ַהִּנְפָלא  ֶהְסֵּברֹו  ֶאת  ְלַצֵּין  ַהָּמקֹום  ָּכאן 
ַההֹוִרים  ֶנֶאְלצּו  ִנְּצחּום,  ַּכֲאֶׁשר   ּוְלִפיָכ ִמִּיְׂשָרֵאל,  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְלַהְׁשִּכיַח  ָּפֲעלּו  ַהְּיָוִנים  ִליָלִדים: 
ְלַפּתֹות ֶאת ַיְלֵדיֶהם ְּבָמעֹות ּוְבִמיֵני ְמִתיָקה ְּכֵדי ֶׁשַּתֲחזֹר ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה ְלִלָּבם ּוִמּתֹו ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה 

ָיבֹא ִלְׁשָמּה. ּוְכֵזֶכר ַלָּדָבר ִנְקַּבע ִמְנָהג ֶזה ַאף ְּבָיֵמינּו ('ִׂשְפֵתי ַחִּיים' מֹוֲעִדים ב' ֵּבאּור 'ַעל ַהִּנִּסים').

סֹוד ּכָֹחם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל
ְנַסֵּים ִּביסֹוד ִנְפָלא ֶׁשִּדֵּיק ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ֵמִאיר ָחָדׁש ָזָצ"ל ִמְּתִפָּלה זֹו:

ְּבַיד  ִּגּבֹוִרים  "ָמַסְרָּת  ַמִּתְתָיהּו':  'ִּביֵמי  ִּבְתִפַּלת  ֲעֵליֶהם  מֹוִדים  ֶׁשָאנּו  ָהִראׁשֹוִנים  ַהְּפָרִטים  ִּבְׁשֵני 
ַחָּלִׁשים ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים", ַקֶּיֶמת ְּבִחיָנה ֶׁשל ֵנס ָּגלּוי ֶׁשָעָליו ֵיׁש ְלהֹודֹות, ַא ְׁשֶׁשת ַהְּפָרִטים 
ַהָּבִאים: "ְטֵמִאים ְּבַיד ְטהֹוִרים ּוְרָׁשִעים ְּבַיד ַצִּדיִקים ְוֵזִדים ְּבַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶת", ֵאיָנם ְמַבְּטִאים ֵנס 

ְמֻיָחד. ַמִהי ַההֹוָדָאה ֶׁשָאנּו מֹוִדים ָעֶליָה ְּבִמִּלים ֵאּלּו?

ַעל  ִנְצחֹוֵננּו  ִסַּבת  ֶאת  ָאנּו  ְמַבְּטִאים  ְוכּו'  ַחָּלִׁשים'  ְּבַיד  ִּגּבֹוִרים  'ָמַסְרָּת  ְּבַהְזָּכַרת  ַהַּמְׁשִּגיַח:  ֵּבֵאר 
ַהְּיָוִנים; ְּבִנּגּוד ִלְסָבַרת ָהעֹוָלם ִּכי ַהְּגבּוָרה ִהיא ַהְּמִביָאה ְלִנָּצחֹון ַּבִּמְלָחָמה, ָאנּו ַמֲאִמיִנים ִּכי ַּדְוָקא 
ִצְדַקת ַהַּצִּדיִקים ִהיא ִסַּבת ְנִפיָלָתם ֶׁשל ָהְרָׁשִעים, ְוַדְוָקא ַהְתָמָדָתם ֶׁשל עֹוְסֵקי ַהּתֹוָרה ִהיא ַהִּסָּבה 
ִלְנִפיַלת ַהִּגּבֹוִרים. ּוְכָבר ֵהִעיד ְוָאַמר ַהָּכתּוב (ְזַכְרָיה ד ו): "א ְבַחִיל ְוא ְבכַֹח ִּכי ִאם ְּברּוִחי ָאַמר ה' 

ְצָבקֹות", א ָהעֹז ְוַהְּגבּוָרה ֵהם ַהּגֹוְרִמים ַלִּנָּצחֹון ַּבִּמְלָחָמה, ִּכי ִאם רּוַח ה' ִהיא ַהְּמַנַּצַחת.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְּבָרָכה ֶׁשָעְׂשָתה ִנִּסים

ע טּתַ בבּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ֶׁשע רכה

ססִספפּפורר ם
ים' ֵחֶלק ב' ּסִ ת 'ַעל ַהּנִ ִפּלַ ּתְ

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


