
ב ׁשֶ ת ַוּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה
"ַוֵּיֶׁשב ַיֲעקֹב ְּבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען" (לז א)

ַצִּדיִקים  יֹוֵסף.  ֶׁשל  ָרְגזֹו  ָעָליו  ָקַפץ  ְּבַׁשְלָוה,  ֵליֵׁשב  ַיֲעקֹב  "ִּבֵּקׁש 
ַּדָּין  'א  הּוא:   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  אֹוֵמר  ְּבַׁשְלָוה  ֵליֵׁשב  ְמַבְּקִׁשים 
ַלַּצִּדיִקים ָמה ֶׁשְּמֻתָּקן ָלֶהם ָלעֹוָלם ַהָּבא, ֶאָּלא ֶׁשְּמַבְּקִׁשים ֵליֵׁשב 

ְּבַׁשְלָוה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה'?!" (ַרִׁש"י ע"פ ב"ר פד ג).
ֶנֱאָמר:  ִּבְתִהִּלים  ְּתִמיָהה:  ִמְתעֹוֶרֶרת  ָהֲאמּוִרים  ַרִׁש"י  ִּדְבֵרי  ְלאֹור 
ַּבָּקַׁשת  ֶנֶעְנָתה  א  ַמּדּוַע  ֵּכן  ִאם  יט),  (קמה  ַיֲעֶׂשה"  ְיֵרָאיו  "ְרצֹון 

ַיֲעקֹב ֵליֵׁשב ְּבַׁשְלָוה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה?
ַיֲעקֹב  ֶׁשָּיַדע  ֵּכיָון  ֵמַאְּבִריטׁש:  ּדֹב  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ֵּבֵאר  ְּדָרׁש   ְּבֶדֶר
(ַיְלקּוט  ַּבְרֶזל"  ֶׁשל  ְּבַׁשְלְׁשָלאֹות  ְלִמְצַרִים  ֵליֵרד  ָהָיה...  "ָראּוי  ִּכי: 
ִׁשְמעֹוִני ַוֵּיֶׁשב ֶרֶמז קמה), ַעל ֵּכן ִּבֵּקׁש ֶׁשִּיְזֶּכה "ֵליֵׁשב ְּבַׁשְלָוה", ְוָאֵכן, 
ִקֵּבל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ְּתִפָּלתֹו ְוַתַחת ֶׁשָּיַרד ְּבַׁשְלְׁשָלאֹות ֶׁשל 
ַּבְרֶזל "ָקַפץ ָעָליו ָרְגזֹו ֶׁשל יֹוֵסף", ְוָכ ָזָכה ָלֶרֶדת ְלִמְצַרִים ְּבָכבֹוד 

.ָּגדֹול ַהָּׁשמּור ְלָאִביו ֶׁשל ֶמֶל
ִנְמְצאּו ִּדְבֵרי ַרִׁש"י ִנְקָרִאים ְּבִניחּוָתא: "ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: 
'א ַּדָּין ַלַּצִּדיִקים ָמה ֶׁשְּמֻתָּקן ָלֶהם ָלעֹוָלם ַהָּבא', ֶאָּלא (ֲאַמֵּלא ֶאת 
ְרצֹוָנם ְואֹוִסיף ָלֵתת ָלֶהם ַּגם ֶאת ָמה) ֶׁשְּמַבְּקִׁשים ֵליֵׁשב ְּבַׁשְלָוה ָּבעֹוָלם 

'ַּבת ַעִין'ַהֶּזה!"

ִּכי ַלה' ַהְּמלּוָכה ּומֵֹׁשל ַּבּגֹוִים
"ֲהָמ ִּתְמ ָעֵלינּו ִאם ָמׁשֹול ִּתְמׁשֹל ָּבנּו" (לז ח)

ָמׁשֹול  ִאם   ...ִּתְמ  ֲהָמ" ִּבְתִמיָהָתם:  ָהַאִחים  ָּכְפלּו  ָמה  ִמְּפֵני 
ִּתְמׁשֹל"?

 'ַה'ֶּמֶל הּוא  ָחלּוק  ִמִּויְלָנא:  ַהָּגאֹון  ֵּבֵאר  כז)  (כז  ְלִמְׁשֵלי  ְּבֵפרּוׁשֹו 
ֵמָרצֹון,  ֲעֵליֶהם  ַעּמֹו  ְּבֵני  ֶׁשִהְמִליכּוהּו  ִמי  הּוא   'ֶמֶל' ֵמַה'ּמֹוֵׁשל'; 
ַהְסָּכַמת  ְלא  ּוִבְגבּוָרה  ְּבכַֹח  ַעְצמֹו  ֶׁשִהְׁשִליט  ִמי  הּוא  ּו'מֹוֵׁשל' 
ָהָעם. ְׁשֵּתי ְּבִחינֹות ֵאּלּו ָּבאּו ִליֵדי ִּבּטּוי ַּבֲחלֹומֹו ֶׁשל יֹוֵסף ַהַּצִּדיק 
(ְלֵעיל פס' ז): ֵמַחד ְּכִתיב: "ְוִהֵּנה ָקָמה ֲאֻלָּמִתי ְוַגם ִנָּצָבה" – ֵמֵאֶליָה, 
ֲאֻלּמֵֹתיֶכם  ְתֻסֶּביָנה  "ְוִהֵּנה  ְּכִתיב:   ּוֵמִאיָד 'מֹוֵׁשל',  ִּבְבִחיַנת 
ַוִּתְׁשַּתֲחֶויןָ ַלֲאֻלָּמִתי" – ֵמְרצֹוָנן, ִּבְבִחיַנת 'ֶמֶל'. ְלִפיָכ ִהְׁשַּתְּמׁשּו 
ֶאָחיו ִּבְתגּוָבָתם ִּבְׁשֵּתי ַהְּלׁשֹונֹות: "ֲהָמ ִּתְמ ָעֵלינּו ִאם ָמׁשֹול 

ִּתְמׁשֹל ָּבנּו".
נֹוֲהִגים  ֶׁשָאנּו  ַהִּסָּבה  ֶאת  ּוֵבֵאר  ַהְגָּר"א   ִהְמִׁשי ֶזה  ְיסֹוד  ִּפי  ַעל 
ְלהֹוִסיף ִּבְתִפַּלת ַׁשֲחִרית, ְלַאַחר ִׁשיַרת 'ָאז ָיִׁשיר', ֶאת ַהְּפסּוִקים: 
מֹוִׁשִעים  "ְוָעלּו  כט),  כב  (ְּתִהִּלים  ַּבּגֹוִים"  ּומֵֹׁשל  ַהְּמלּוָכה  ַלה'  "ִּכי 
ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשּפֹט ֶאת ַהר ֵעָׂשו ְוָהְיָתה ַלה' ַהְּמלּוָכה" (עַֹבְדָיה א כא); 
ַּבְּזַמן ַהֶּזה ָאנּו ְמַקְּבִלים ֶאת ַמְלכּות ה' ֵמְרצֹוֵננּו ְוִאּלּו ַעל ַהּגֹוִיים 
ֶאת  ֵּתֵבל  יֹוְׁשֵבי  ָּכל  ְּכֶׁשְּיַקְּבלּו  ָלבֹא  ֶלָעִתיד   ַא ְּבכַֹח,  הּוא  מֹוֵׁשל 
עֹל ַמְלכּותֹו, ֲאַזי "ְוָהְיָתה ַלה' ַהְּמלּוָכה" – ִּתָּנֵׂשא ַמְלכּותֹו ַעל ָּכל 

ָהעֹוָלם.

ַעל ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבֵּקׁש
"ַוִּיְׁשָאֵלהּו ָהִאיׁש ֵלאמֹר ַמה ְּתַבֵּקׁש; ַוּיֹאֶמר ֶאת ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבֵּקׁש" 

(לז טו-טז)

ָהִאיׁש  "ַוִּיְׁשָאֵלהּו  ִמִּליֶז'עְנסק:   ֱאִליֶמֶל ַרִּבי  ֶּבן  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש 
ֵלאמֹר ַמה ְּתַבֵּקׁש" – ִאם ִיְׁשַאְל ָאָדם ַמִהי ַהְּתִפָּלה ָהְראּוָיה ְּביֹוֵתר 
ִלְפֵני ה', "ַוּיֹאֶמר ֶאת ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבֵּקׁש" – ָהֵׁשב לֹו ִּכי ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר 

הּוא ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהְּנתּוִנים ַּבָּצָרה ּוַבִּׁשְבָיה.
'ֵּבית ַיֲעקֹב' (ָיאנֹוְבְסִקי) עמ' צח

ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְקָצָרה
"ְוַעָּתה ְלכּו ְוַנַהְרֵגהּו ְוַנְׁשִלֵכהּו ְּבַאַחד ַהּבֹרֹות" (לז כ)

'ִמְדַרׁש  'ִמְדַרׁש ְיהֹוָנָתן' ֵהִביא ַרֵּבנּו ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ ְּבֵׁשם  ְּבִסְפרֹו 
ְוַהְּדָבִרים  ַהָּמזֹון",  ְּבִבְרַּכת  ּוְנַקֵּצר  ְוַנַהְרֵגהּו,  ְלכּו  "ְוַעָּתה  ְּפִליָאה': 

ְטעּוִנים ֵּבאּור.
מח  (ְּבָרכֹות  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְיהֹוָנָתן  ַרִּבי  ֵהִביא  זֹאת  ְלָבֵאר  ְּכֵדי 
ִּבְרַּכת  ָלֶהם  ִּתֵּקן  ְיהֹוֻׁשַע  ַהָּזן...  ִּבְרַּכת  ְלִיְׂשָרֵאל  ִּתֵּקן  "מֶֹׁשה  ב): 
נֹוָלד  ָהָיה  א  ֶאָחיו,  ַּכֲעַצת  ֶנֱהָרג  יֹוֵסף  ָהָיה  ִאּלּו  ּוֵבֵאר:  ָהָאֶרץ", 
ְיהֹוֻׁשַע (ֶׁשִּנְמָנה ַעל ְּבֵני ֵׁשֶבט ֶאְפַרִים), ּוִמֵּמיָלא מֶֹׁשה ָהָיה ַמְכִניס ֶאת 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלָאֶרץ ּובֹוֶנה ָלֶהם ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ִמּתֹו ָּכ א ָהָיה 
ֶנֱחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְלעֹוָלם, ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו ֲחָכִמים (סֹוָטה ט א) ִּכי ֵאין 

אֹוְיִבים ׁשֹוְלִטים ְּבַמֲעֵׂשי ָיָדיו ֶׁשל מֶֹׁשה.
'ִּבְרַּכת  ֶאת  ְמַתֵּקן  ְיהֹוֻׁשַע  ָהָיה  א  ֶנֱהָרג  יֹוֵסף  ָהָיה  ֶׁשִאּלּו  ִנְמָצא 
ַהֻחְרָּבן  ְּבִעְקבֹות  ֶׁשִּנְתְקָנה  ְוַהֵּמִטיב'  'ַהּטֹוב  ִּבְרַּכת  ְוַאף  ָהָאֶרץ', 
(ְרֵאה ְּבָרכֹות ָׁשם) א ָהְיָתה ִנְתֶקֶנת. ְוַעל ֵּכן ָאְמרּו ֲאֵחי יֹוֵסף: "ְלכּו 

ְוַנַהְרֵגהּו ּוְנַקֵּצר ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון".

'ַהּמֹוִציא' ְוא 'מֹוִציא'
"ַמה ֶּבַצע ִּכי ַנֲהרֹג ֶאת ָאִחינּו ְוִכִּסינּו ֶאת ָּדמֹו" (לז כו)

הּוָבא  ֶזה  (ּוְכֵעין  ְּפִליָאה'  'ִמְדַרׁש  ְלׁשֹון  הּוָבא  ַהְּמָפְרִׁשים  ְּבִסְפֵרי 
ְּבִמְדַרׁש ַּתְנחּוָמא ֵעֶקב ו): "ִאם ַנֲהרֹג ֶאת ָאִחינּו, ֵאי ְנָבֵר ַהּמֹוִציא?", 

ְוָכ ֵיׁש ְלָפֵרׁש זֹאת:
ַהְּירּוַׁשְלִמי  ְּבֵׁשם  הּוָבא  ְוִהְלְכָתא)  ד"ה  א  לט  (ְּבָרכֹות  ַּבּתֹוְספֹות 
ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  הּוא  'מֹוִציא',  ְוא  'ַהּמֹוִציא'   ְלָבֵר ֶׁשִּתְּקנּו  ֶׁשַהַּטַעם 
ְיהּוָדה  ָאַמר   ְוָכ ('ָהעֹוָלמֹוִציא'),  ֵמ"ם  ָהאֹות  ֶאת   ַהְּמָבֵר ַיְבִליַע 
ְצִריִכים  ֵאיְנֶכם  ָחִסים,  ֵאיְנֶכם  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶנֶפׁש  ַעל  "ִאם  ְלֶאָחיו: 
'מֹוִציא'  ְּתָבְרכּו  ִּכי  ּומּוָטב  ַּבְּבָרָכה,  ַאַחת  אֹות  ֵמַהְבָלַעת  ַלֲחׁשֹׁש 

ְּבא ֵה"א ְוא ַּתַהְרּגּוהּו".
'ִּגיְרָסא ְּדַיְנקּוָתא'

ִּבְרַּכת 'ֶׁשֶהֱחָינּו' ַעל ִמְנָעִלים
"ַוִּיְמְּכרּו ֶאת יֹוֵסף ַלִּיְׁשְמֵעאִלים ְּבֶעְׂשִרים ָּכֶסף" (לז כח)

ְּב'ִפְרֵקי ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר' (פל"ח) הּוָבא, ֶׁשִּמן ַהָּדִמים ֶׁשִּקְּבלּו ָהַאִחים 
ְּכֵדי  ֶּכֶסף  ִּדיְנֵרי  ְׁשֵני  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָּכל  ָנַטל  יֹוֵסף  ְמִכיַרת  ְּתמּוַרת 
ִלְרּכֹׁש ְלַעְצמֹו ִמְנָעִלים, ְוַעל ָּכ קֹוֵבל ַהָּנִביא ְּבַהְפָטַרת ַהָּׁשבּוַע: 

"ַעל ִמְכָרם ַּבֶּכֶסף ַצִּדיק ְוֶאְביֹון ַּבֲעבּור ַנֲעָלִים" (ָעמֹוס ב ו).

ַּבְּגָמָרא  ֵׁשִני':  ַחִּיים  'ַמִים  ְּבִסְפרֹו  הֹורֹוִביץ  ֶסַג"ל  ַחִּיים  ַרִּבי  ֵּבֵאר 
(ב"ק צד א) ָּדְרׁשּו ִמן ַהָּכתּוב ִּבְתִהִּלים (י ג): "ּובֵֹצַע ֵּבֵר ִנֵאץ ה'", 
ֶׁשַהְּמָבֵר ַעל ֵחֶפץ ָּגנּוב "ֵאין ֶזה ְמָבֵר ֶאָּלא ְמָנֵאץ", ְלִפיָכ ָּבֲחרּו 
ָהַאִחים ִלְרּכֹׁש ַּבֶּכֶסף ֶׁשִהְרִויחּו ְּתמּוַרת ְמִכיַרת יֹוֵסף ַּדְוָקא ַנֲעַלִים 
ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ְמָבְרִכים ֲעֵליֶהן 'ֶׁשֶהֱחָינּו' (ַּכְּמבָֹאר ַּב'ֻּׁשְלָחן ָערּו' או"ח רכג 
ַמֲאָכל  ְּדַבר  אֹו  'ֶׁשֶהֱחָינּו'  ָעָליו   ְלָבֵר ֶׁשֵּיׁש  ֶּבֶגד  אֹו  ְּכִלי  ְוא  ו), 

ֶׁשְּמָבְרִכים ָעָליו ִּבְרַּכת ַהֶּנֱהִנין. 

ֵאין ְלַהִּסיַח ַּדַעת ֵמַחְסֵדי ה'
"ַוְיִהי ה' ֶאת יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח" (לט ב)

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִׂשְמָחה ּבּוִנים סֹוֵפר ַרָּבּה ֶׁשל ְּפֶרְׁשּבּוְרג: ְּבנַֹהג ֶׁשָּבעֹוָלם, 
צּורֹו  ֶאת  הּוא  ׁשֹוֵכַח  ָהָאָדם,  ַעל  ַהַהְצָלָחה  ֶׁשֶמׁש  ֶׁשּזֹוַרַחת  ְּבֵעת 
ְוקֹונֹו ְּבָאְמרֹו: "ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה". א ֵּכן ָנַהג 
יֹוֵסף; ַאף ַּכֲאֶׁשר ָזָכה ְוָהַפ "ִאיׁש ַמְצִליַח", ְּבָכל זֹאת: "ַוְיִהי ה' ֶאת 
ְלֶרַגע  ֻהְּסָחה  א  ְוַדְעּתֹו  ִּפיו,  ַעל  ָׁשגּור  ָהָיה  ָׁשַמִים  ֵׁשם   – יֹוֵסף" 

ֵמַהַהָּכָרה ִּכי ה' הּוא ַהּנֹוֵתן לֹו ּכַֹח ַלֲעׂשֹות ַחִיל.

ּכֹוְפִלים  ֶׁשָאנּו  ַהִּסָּבה  ֶאת  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ָמָרן  ֵּבֵאר  זֹו   ֶּדֶר ַעל 
ִיְרַאת  ָּבֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ַחִּיים  ָלנּו...  "ַוִּתֵּתן  ַהחֶֹדׁש:  ְּבִבְרַּכת  ּוְמַבְּקִׁשים 
ּתֹוָרה  ַאֲהַבת  ָּבנּו  ֶׁשְּתֵהא  ַחִּיים  עֶֹׁשר ְוָכבֹוד...  ֶׁשל  ַחִּיים  ָׁשַמִים... 
ָׁשַמִים',  'ִיְרַאת  ַעל  ְלַבֵּקׁש  ֶׁשִהְקַּדְמנּו  ְלַאַחר  ָׁשַמִים",  ְוִיְרַאת 
ִהְמַׁשְכנּו ְלַבֵּקׁש 'עֶֹׁשר ְוָכבֹוד', ּוְלִפיָכ ָראּוי ָלנּו ָלׁשּוב ּוְלַבֵּקׁש ַעל 
'ִיְרַאת ָׁשַמִים', ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתַקֵּים ָּבנּו ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב (ְּדָבִרים לב טו): 

"ַוִּיְׁשַמן ְיֻׁשרּון ַוִּיְבָעט... ַוִּיּטֹׁש ֱאלֹו-ַּה ָעָׂשהּו".

ִליְכֶטְנְשֵׁטיין  ִהֵּלל  ַרִּבי  ִּבְפַרְנְקפּוְרט:  ֶׁשֵאַרע  ה  ַמֲעֹשֶ ְּכאֹותֹו 
ִמּקֹולֹומַָיא ַּתְלִמיד ַה'ֲחַתם סֹוֵפר', ֻהְזַמן ְּכאֹוֵרַח ָּכבֹוד ְלֵביתֹו ֶׁשל 
ַהָּברֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי ִׁשְמעֹון רֹוְטִׁשיְלד. ְּבַמֲהַל ַהִּבּקּור ִהִּציג ַהָּברֹון 
ִמֶּמּנּו  ְמַבֵּקׁש  ֶׁשהּוא   ּתֹו ַהְּמפֶֹאֶרת,  ֲאחּוָזתֹו  ֶאת  ִהֵּלל  ַרִּבי  ִּבְפֵני 
ֶׁשּיֹוִכיֶחּנּו ִאם רֹוֶאה ּבֹו ְּדַבר ָמה ֶׁשֵאינֹו ַּכּׁשּוָרה. ִמֶּׁשִּסֵּים ַרִּבי ִהֵּלל 
ֶאת ִסּיּורֹו ָּפָנה ְלֵעֶבר ַהָּברֹון ְוָאַמר לֹו ִּבְׁשִנינּות: "ָעַבְרִּתי ַעל ְּפֵני 
ֵּביְת ְוָרִאיִתי ִּכי ָּכל ֻחֵּקי ַהּתֹוָרה ִנְׁשָמִרים ּבֹו ְלא ְמתֹם, ִמְּלַבד 

ָּפסּוק ֶאָחד: 'ַוִּיְׁשַמן ְיֻׁשרּון ַוִּיְבָעט...'".
'ַׁשֲעֵרי ִׂשְמָחה'; 'ִלּקּוֵטי ְצִבי'

יֹוֵסף ִהְתַּפֵּלל ֶׁשִּיְׁשְּכחּוהּו
"ְוא ָזַכר ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ֶאת יֹוֵסף ַוִּיְׁשָּכֵחהּו" (מ כג)

ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ָּדַרׁש  ַוִּיְׁשָּכֵחהּו"  ָזַכר...  "ְוא  ַהָּלׁשֹון:  ֶּכֶפל  ְּבֵבאּור 
ִמְּטׁשֹוְרְטקֹוב:

ַרִׁש"י),  (ְרֵאה  ֶׁשִּיְזְּכֵרנּו  ַהַּמְׁשִקים  ִמַּׂשר  ּוִבֵּקׁש  יֹוֵסף  ֶׁשָּׁשָגה  ַאַחר 
ְוַעל  ְיָהבֹו,  ה'  ַעל   ִהְׁשִלי ְוא  ָּבָאָדם  ֶׁשָּבַטח  ַעל  ִמָּיד  ִהְתָחֵרט 
ָאֵכן  זֹו  ְּתִפָּלתֹו  ַּבָּקָׁשתֹו.  ֶאת  ַהָּלה  ֶׁשִּיְׁשַּכח  ֵמה'  ְלַבֵּקׁש  ִמֵהר  ֵּכן 
ֶאת  ַהַּמְׁשִקים  ַׂשר  ָזַכר  "ְוא  ַהָּכתּוב:  ֵהִעיד   ָּכ ְוַעל  ִהְתַקְּבָלה, 

יֹוֵסף", ַמּדּוַע? ִמּׁשּום ֶׁשִּבֵּקׁש: "ַוִּיְׁשָּכֵחהּו".

'ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל' [ְטׁשֹוְרְטקֹוב] עמ' קמב

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

ַהִּגידּו ָנא ִלי: 'ָאֵמן'
"ַוּיֹאֶמר ֶאת ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבֵּקׁש ַהִּגיָדה ָּנא ִלי" (לז טז)

ח"ב  ִּדין  ִחּקּור  ַמֲאָמר  ַמֲאָמרֹות'  ('ֲעָׂשָרה  ִמָּפאנֹו  ָהָרָמ"ע  ָּכַתב 
ֲחֵבִרים  ֵרִעים  ְׁשֵני  ָאָדם  ָּכל  ֵאֶצל  ֶׁשִּיְהיּו  טֹוב  "ָמה  טו): 
ַמְקִׁשיִבים ְועֹוִנים ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹוָתיו". ֶרֶמז ַלְּדָבִרים ִנָּתן 
ִלְדרֹׁש ֵמַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ַוּיֹאֶמר" – ְּבֶטֶרם ֲאָבֵר ְּבָרָכה, 
"ֶאת ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבֵּקׁש: ַהִּגיָדה ָּנא ִלי" – 'ָנא ִלי' ְּבִגיַמְטִרָּיה 

'ָאֵמן'.
'ְּבֵצל ְיהּוָדה'

ַהֵחְטא ּפֹוֵגם ְּבִיחּוד 'ָאֵמן'
"ַוְיָמֵאן" (לט ח)

ְּכִפי ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחָכִמים (ֵּביָצה טז א) ֶאת ַהִּמָּלה "ַוִּיָּנַפׁש" (ְׁשמֹות 
לא יז), 'ַוי ָאְבָדה ֶנֶפׁש', ַאף ָּכאן נּוַכל ִלְדרֹׁש: 'ַוְּיָמֵאן' – 'ַוי 
ָחִליָלה,  ְּבֵחְטא  ֶאָּכֵׁשל  ִאם  יֹוֵסף:  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ְוזֹאת  ָאֵמן'; 
ְּבֵתַבת  ֶׁשִּנְרְמזּו  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהֵּׁשמֹות  ְּבִיחּוד  ֶאְפּגֹם  ֲהלֹוא 

'ָאֵמן'.
'ֶאֶבן ְׁשמֹה'

ַהַּמְלָאִכים עֹוִנים ָאֵמןַהַּמְלָאִכים עֹוִנים ָאֵמן
ְּבַדְּברֹו ַעל ַהְּבָרכֹות ֶׁשְּמָבְרִכים ְּבַהְדָלַקת ֵנר ֲחֻנָּכה, 

ָּכַתב ַהָּגאֹון ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ַקייְדנֹוֶבר  ָזָצ"ל (ִנְפַטר ִּבְׁשַנת ה"א תע"ב) 
ְּבִסְפרֹו 'ַקב ַהָּיָׁשר' (ֶּפֶרק צו), ְּדָבִרים ִנְפָלִאים ַעל ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן: 

"ִמָּכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה, נֹוָלִדים ְוִנְבָרִאים ַמְלָאִכים ְקדֹוִׁשים ִמֶּמָּנה. ּוְלָכל 
ִמְצָוה ֶׁשִּנְבָרִאים ִמֶּמָּנה ַמְלָאִכים, ֵהן ִנְקָרִאים ַמֲחֶנה ֶׁשל ִמְצָוה זֹו. ְוֶזהּו ָּפׁשּוט, ֶׁשְּבָכל 
 ִמְצָוה ֶׁשְּמָבְרִכים ָעֶליָה, ִמְתַאְּסִפים אֹוָתם ַהַּמְלָאִכים ְועֹוְמִדים ְסִביבֹות ַהְּמָבֵר
ְוׁשֹוְמִעים ַהְּבָרָכה ְועֹוִנין ָאֵמן. ְוֶרֶמז ְלַדֵּבר: 'ַמְלָא' הּוא ִּגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'. ְוֵכן 

ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנים ָאֵמן ַעל ַהְּבָרכֹות ְיַכְּונּו ְלאֹוָתם ַהַּמְלָאִכים". 

'ָאֵמן' ר"ת: אֶֶאָחד מַַמְלָא נִִנְבָרא. 
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ֵנר ְׁשִליִׁשי ֶׁשל ֲחֻנָּכה. ְׁשַנת תשל"ה. ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ִיְצָחק ִמּבּוהֹוׁש ֶׁשִּנְכַנס ְלַאַחר ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ְלֵבית 
ַרָּבא'  ְל'ִקּדּוָׁשא  ְוָהָדר,  ִּבְפֵאר  ֲערּוִכים  ֻׁשְלָחנֹות  ְסִביב  ַהְּמִסִּבים  ֲחִסיָדיו  ֶאת  ִלְראֹות  ֻהְפַּתע  ִמְדָרׁשֹו, 

ֶׁשֶּנֱעַר ְּבִעּצּומֹו ֶׁשל יֹום חֹול.

ִהְתַעְנֵין ָהַרִּבי ְלֵפֶׁשר ָהִעְנָין, ְוַהֲחִסיִדים ִהְפנּוהּו ְלֵעֶבר ַהְּגִביר ַרִּבי ָמְרְּדַכי ְקלֵייָמן ִמִּציִרי, ֶׁשָּׁשָהה ְּבאֹוָתם 
ָיִמים ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ְלֶרֶגל ֲעָסָקיו. ַרִּבי ָמְרְּדַכי ָיַׁשב ְּברֹאׁש ַהֻּׁשְלָחן, ַּבְקּבּוק ַיִין ָיָקר ְלִצּדֹו ּוְסִביבֹו ֲערּוִכים 

ַמָּגִׁשים ֲעמּוִסים ְּבָכל ַמְטַעֵּמי ֵּתֵבל ּוְבִמיֵני ַּתְרִגיָמא ּוִמְרַקַחת ְּבֶׁשַפע ָעצּום.

"ְלִׂשְמָחה ָמה זֹו עֹוָׂשה?", ִהְתַעְנֵין ָהַרִּבי, ְוֶהָחִסיד ֵהִׁשיב ִּכי עֹוֶׂשה זֹאת ְּכהֹוָדָאה ַעל ִסּפּור ַהָּצָלה ֻמְפָלא 
ֶׁשֵאַרע לֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשל ֲחֻנָּכה, ִלְפֵני ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְּבִדּיּוק. ְּבֶדֶר ְּכָלל עֹוֵר הּוא ֶאת ַה'ִּקּדּוׁש' 
ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּסמּו ִלְמקֹום ְמגּוָריו, אּוָלם ַעָּתה ְלֶרֶגל ְׁשהּותֹו ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ָּבַחר ַלֲעׂשֹות זֹאת ְּבֵבית 

ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ִמּבּוהֹוׁש.

ָהַרִּבי הֹוִסיף ְלִהְתַעְנֵין ִּבְפָרֵטי ַהִּסּפּור, ְוַרִּבי ָמְרְּדַכי ֶנְעַּתר ְוֵהֵחל ְלַסֵּפר:

"ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ֶׁשֵאַרע ִעִּמי ַהֵּנס ִהְתּגֹוַרְרִּתי ְּבלֹוְנדֹון ַהִּביָרה. ֲעָסַקי ֶׁשָהיּו ְּפזּוִרים ַעל ְּפֵני ַיֶּבֶׁשת ֵאירֹוָּפה 
ֻּכָּלּה ִאְּלצּו אֹוִתי ַלֲחצֹות ְּבַמְעּבֶֹרת ֶאת ְּתָעַלת ְלַמאְנׁש ַהְּמתּוָחה ֵּבין ָהִאי ַהְּבִריִטי ְלָצְרַפת ּוְׁשַאר ְמִדינֹות 

ֵאירֹוָּפה ְּפָעִמים ַרּבֹות.

ְּבֶדֶר ְּכָלל ֵמיֵמי ַהְּתָעָלה ְרגּוִעים ּוְׁשֵלִוים, ַא ִמַּפַעם ְלַפַעם קֹוֶרה ְוַהַּמִים ִמְתַּגֲעִׁשים ְּבַמְפִּתיַע ּוְמַזְּנִקים 
ְּבַגִּלים ְלגַֹבּה ַאִּדיר, ַעד ֶׁשִּנְדֶמה ְּכִאּלּו ַהְּתָעָלה ַהָּצָרה הֹוֶפֶכת ְלאֹוְקָינֹוס סֹוֵער.

ִמָּפִריז  ֶׁשהֹוַבְלַּתִני  ֵמָהַרֶּכֶבת  ָיַרְדִּתי  ֲחֻנָּכה  ֶׁשל  ְׁשִליִׁשי  יֹום  ֶעֶרב  ֶׁשל  ֻמְקֶּדֶמת  ַהָּצֳהַרִים  ַאַחר  ִּבְׁשַעת 
ִלְרׁשּות  ָהעֹוְמדֹות  ַהַּמְעּבֹורֹות  ַאַחת  ְּבֶאְמָצעּות  ְּכַדְרִּכי  ַלֲחצֹוָתּה  ִהְתַּכַּוְנִּתי  ַלְּתָעָלה.  ַהְּסמּוָכה  ַלַּתֲחָנה 

ַהִּצּבּור, ֶאָּלא ֶׁשִּמָּיד ִעם ְיִריָדִתי ֵמָהַרֶּכֶבת ֵהַבְנִּתי ִּכי ָהִעְנָין ָהַפ ְלָסבּו ֵמֵאי ַּפַעם.

ָהרּוחֹות ָהַעּזֹות ֶׁשָּנְׁשבּו ַעל ַהחֹוף ִּבְּׂשרּו ִּכי סּוָפה ָקָׁשה ִמְתחֹוֶלֶלת ָּבֵאזֹור, ֻעְבָּדה ֶׁשָהְפָכה ֶאת ֲחִצַּית 
ַהְּתָעָלה ִלְמֻסֶּכֶנת. ַּבֲעֵלי ַהַּמְעּבֹורֹות ֶׁשְּבֶדֶר ְּכָלל ִחְּזרּו ַאַחר נֹוְסִעים א ָאבּו ְלִהְסַּתֵּכן ּוִבְּכרּו ְלַהְמִּתין 

ַעד ַיֲעבֹר ַזַעם.

 ַאף ְמאֹות ַהּנֹוְסִעים ֶׁשִהְמִּתינּו ַעל ְׂשַפת ַהְּתָעָלה ֵהִבינּו ִּכי מּוָטב ָלֶהם ְלַהְמִּתין ְּבַסְבָלנּות ַעד ֶׁשִּתְׁשַּכ
ַהְּסָעָרה. אּוָלם ַּכָּמה ַעְׂשרֹות נֹוְסִעים ֶׁשֹּלא ָיְכלּו ִלְדחֹות ֶאת ְנִסיָעָתם, ֵּביֵניֶהם ֲאִני ִויהּוִדי נֹוָסף ֶׁשִּבַּקְׁשנּו 
ּוְלִהְסַּתֵּכן  ְלָהִהין  ָּבַחְרנּו  ַהֲחֻנָּכה,  ֵנרֹות  ֶאת  ָּבּה  ְלַהְדִליק  נּוַכל  ֶׁשֲעַדִין  ְּבָׁשָעה  ְלֵביֵתנּו  ָלׁשּוב  ְלַהְסִּפיק 

ִּבְנִסיָעה ַעל ַמְעּבֶֹרת ֶׁשְּבָעֶליָה ָּדְרׁשּו ֵמִאָּתנּו ְסכּום ְמֻפְלָּפל.

ְּבֶׁשל ַהּסּוָפה ָהַעָּזה ִקַּבְלנּו ְּפֻקָּדה ֶנֱחֶרֶצת ֵמַרב ַהחֹוֵבל, ְלִהְסַּתֵּגר ְּבֶבֶטן ַהַּמְעּבֶֹרת ְוא ָלֵצאת ַלִּסּפּון ְּכָלל. 
ְוָכ ֶנְחֵּבאנּו ְּבאּוַלם ַהּנֹוְסִעים ַהְּפִניִמי, ְוַהַּמְעּבֶֹרת ִהְפִליָגה ְלַדְרָּכּה.

ֻמְגָזם,  ָהָיה  ַעְצֵמנּו  ַעל  ֶׁשָּנַטְלנּו  ַהִּסּכּון  ִּכי  ְלָהִבין  ִהְצַלְחנּו  ַהַהְפָלָגה  ְּתִחַּלת  ְלַאַחר  ַהָּׁשָעה  ְּכַמֲחִצית 
ּוְכָכל ֶׁשָּנְקפּו ַהַּדּקֹות ֵהַבּנּו ִּכי ַהַּמָּצב הֹוֵפ ְמַאֵּים ּוְקִריִטי יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ַהְּסָעָרה, ְּכִפי ַהִּנְרֶאה, ִהְתַחְּזָקה 
 ְוִהְתַעְּצָמה, ְוַהַּמְעּבֶֹרת ַהְּקַטָּנה ֵהֵחָּלה ְלִהַּטְלֵטל ִמַּצד ְלַצד ְּבָעְצָמה ַרָּבה. ָאַחְזנּו ַּבִּכְּסאֹות ְּבָכל ּכֵֹחנּו ּתֹו

ֶׁשָאנּו צֹוִפים ִמַּבַעד ַלַחּלֹונֹות ְּבַאְנֵׁשי ַהֶּצֶות ַהְמַאְּבִדים ַאט ַאט ֶאת ַׁשְלָוָתם.

ֵּכיָון ֶׁשָהִיינּו ְסגּוִרים ְּבאּוַלם ַהּנֹוְסִעים א ָיכְֹלנּו ִליצֹר ִעָּמם ֶקֶׁשר ְּכֵדי ְלָהִבין ֶאת ֻחְמַרת ַהַּמָּצב, ֻעְבָּדה 
ֶׁשִהְגִּדיָלה ֶאת ֶחְרָדֵתנּו ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת. ָיכְֹלנּו ַרק ְלַהִּסיק ֵמַהֲחֵׁשָכה ַהְּסִמיָכה ֶׁשָּׁשְרָתה ַּבחּוץ ִּכי ְזַמן ַרב ָחַלף 

ֵמָאז ָעִלינּו ַעל ַהַּמְעּבֶֹרת, ְוִכי ָהִיינּו ֲאמּוִרים ְלַהִּגיַע ְלַיֲעֵדנּו ִלְפֵני ְזַמן ַרב.

ַאַחד ַהּנֹוְסִעים ֶׁשֵהֵעז ְלִהְסַּתֵּנן ֶאל ַהִּסּפּון ַהּמּוָצף ָׁשב ַעד ְמֵהָרה ְּכֶׁשֻּכּלֹו ָאפּוף ֲחָרָדה. ַהַּמָּלִחים ִהְסִּבירּו 
לֹו ִּכי ַהַּמְצֵּפן ֶׁשָאמּור ָהָיה ְלהֹורֹות ָלֶהם ֶאת ַהֶּדֶר ַלַּיַעד ִנְׁשַּבר ְוָיָצא ִמְּכַלל ְּפֻעָּלה, ַעל ֵּכן ַהַּמְעּבֶֹרת 
ִלְקט  ִהְצִליחּו  ִּכי  לֹו  ִסְּפרּו  ֵהם  זֹאת  ִמְּלַבד  ַהְּסָעָרה.  ֵמֵעין  ְלֵהָחֵלץ  ְיכֶֹלת  ִמְּבִלי  ַעְצָמּה  ְסִביב  סֹוֶבֶבת 
ְקִריַאת ֶעְזָרה ִמַּמְעּבֶֹרת ֶׁשִהִּגיָעה ֵמַהִּכּוּון ַהֶּנְגִּדי, ֶׁשּנֹוְסֶעיָה ִּבְּׂשרּו ִּכי ַּכָּמה ֵמֲאָנֶׁשיָה הּוְטלּו ֵמַהִּסּפּון ֶאל 

ַהָּים ְוִעְקבֹוֵתיֶהם ָאָבדּו.

ֻּכָּלנּו ָׁשַקְענּו ְּבִהְרהּוִרים קֹוְדִרים, ֶאָּלא ֶׁשָאז ָקם ַהְּיהּוִדי ֶׁשָּיַׁשב ְלִצִּדי ְוֵהֵחל ִלְקרֹא ְּבקֹול: 'ִּבְטחּו ֶּבֱאִקים 
ְוהּוא ַיֲעזֹר! ַחג ַהֲחֻנָּכה ַהּיֹום, ּוְבטּוִחים ָאנּו ִּכי ִמי ֶׁשָעָׂשה ַלֲאבֹוֵתינּו ִנִּסים יֹוִסיף ְלחֹוֵלל ִנִּסים ַאף ִעָּמנּו, 

ְויֹוִציֶאּנּו ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה'.

ּתֹו ְּכֵדי ִּדּבּור ָׁשַלף ַהְּיהּוִדי ֵמַאְמַּתְחּתֹו ַאְרָּבָעה ֵנרֹות ַּדִּקיִקים, ִהְדִּביָקם ַעל ַאַחד ַהִּכְּסאֹות ּומּול ֵעיֵניֶהם 
ַהִּנְדָהמֹות ֶׁשל ַהּנֹוְסִעים ֵהֵחל ְלָבֵר ְּבַכָּוָנה ּוִבְדֵבקּות ֶאת ִּבְרַּכת 'ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל ֲחֻנָּכה'. ְּבִבְרַּכת 'ֶׁשָעָׂשה 
ֶׁשָּׁשהּו  ְיהּוִדִּיים  ַהֹּלא  ַהּנֹוְסִעים  ֶׁשַאף  ַעד  ּוְבַתֲחנּוִנים,  ִּבְבִכּיֹות  ְלאֹוְמָרּה  ֵהֵחל  הּוא  קֹולֹו.  ִנְׁשַּבר  ִנִּסים' 

ְלִצֵּדנּו ִהִּזילּו ְּדָמעֹות ֵמֵעיֵניֶהם.

ִמֶּׁשִּסֵּים ְלַהְדִליק ֶאת ַהֵּנרֹות ָּפַרץ ַהְּיהּוִדי ְּבִׁשיַרת 'ָמעֹז צּור'. ְּבָׁשָלב ֶזה ִהְצָטַרְפִּתי ֵאָליו ְוַהִחּלֹוִתי ַאף ֲאִני 
ְלַזֵּמר ִעּמֹו ִּבְדֵבקּות ּתֹו ֶׁשֲאִני ׁשֹוֵכַח ִמָּכל ַהּסֹוֵבב אֹוִתי. ִסַּיְמנּו ָלִׁשיר, ּוִמָּיד הֹוִציא ַהְּיהּוִדי ִמִּכיסֹו ֵסֶפר 
ְּתִהִּלים ְוֵהֵחל לֹוַמר ִעִּמי ַיַחד ָּפסּוק ְּבָפסּוק. ִמָּזִוית ָהַעִין ִהְבַחְנִּתי ַּבּנֹוְסִעים ַהַּמִּביִטים ָּבנּו ְּבִהְׁשּתֹוְממּות. 
ְמֻסָּגִלים  ּבֹוְדִדים  ְיהּוִדים  ְׁשֵני  ִּכי  ֵמָהֻעְבָּדה  ִהְתַּפֲעלּותֹו  ֶאת  ְּבקֹול  ֶׁשִהִּביַע  ָקתֹוִלי  ּכֶֹמר  ָהָיה  ֵּביֵניֶהם 

ְלִהְתַעּלֹות ִמְּמצּוָקָתם ּוְלַהְׁשִלי ְיָהָבם ַעל ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶׁשַּיִּציֵלם.

ָיכֹול ָהָיה ַהַּמָּצב ְלִהָּמֵׁש ָּכ ְזַמן ַרב, ִאְלָמֵלא ִנְפְּתָחה ְלֶפַתע ַהֶּדֶלת, ּוַבֶּפַתח ִנְרָאה ַרב ַהחֹוֵבל. ֵהַרְמנּו 
ֶאת ֵעיֵנינּו ַהּדֹוְמעֹות ִמֵּסֶפר ַהְּתִהִּלים ְוִהְפֵנינּו ֶאת ַמָּבֵטנּו ְלֶעְברֹו ְּבִתְקָוה. ָׂשַמְחנּו ְמאֹד ְלַגּלֹות ִחּיּו ָיֵגַע 

ַעל ָּפָניו.

ַנְצִליַח  ִּכי  ְלַקּוֹות  ָעֵלינּו  ְוָכֵעת  ִנְרְּגָעה  'ַהְּסָעָרה  ְּבִסּפּוק,  ָאַמר  ֵמֲאחֹוֵרינּו',  ְּכָבר  ַהַּסָּכָנה  ִּכי  ַמְרִּגיׁש  'ֲאִני 
ִלְמצֹא ֶאת ַּדְרֵּכנּו ִּבְמֵהָרה ֶאל ָהִעיר ָהַאְנְגִלית 'ּדֶֹבר' ֶׁשֵאֶליָה ָּפֵנינּו מּוָעדֹות'.

ְמעֹוָדִדים ֵמַהְּבׂשֹוָרה ַהּטֹוָבה ִהְמַׁשְכנּו ִלְקרֹא ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים ְּבִהְתַלֲהבּות, ְוַעד ְמֵהָרה ִהְתָּפֵרץ ׁשּוב ַרב 
ַהחֹוֵבל ְּכֶׁשהּוא קֹוֵרא: 'ּתֹוָדה ֶלֱאִקים, אֹורֹוֶתיָה ֶׁשל ּדֶֹבר ִנְרִאים ֵמָרחֹוק. ָאנּו ְּבַדְרֵּכנּו ֶאל ַהַּיַעד'.

ֵאין ְלָתֵאר ֶאת ַהִּׂשְמָחה ְוַהָּצֳהָלה ֶשֲאָפפּונּו ְּבאֹוָתם ְרָגִעים. ֶאת ַהֶּמַתח ֶׁשּבֹו ָהִיינּו ְׁשרּוִיים ָפַּרְקנּו ַיַחד 
ְּבִרּקּוד ֶׁשַעד ְמֵהָרה ָסַחף ִעּמֹו ֶאת ַמְרִּבית ַהּנֹוְסִעים, ְוַאֲחֵריֶהם ֶאת ַאְנֵׁשי ַהֶּצֶות ֶׁשָחׁשּו ַלָּמקֹום ִלְׁשמַֹע 

קֹולֹות ַהִּׂשְמָחה.

ִעם ַהִּגיֵענּו ְלדֶֹבר ְּכָבר ִהְמִּתינּו ָלנּו ִצְוֵתי ְרפּוָאה ֶׁשָחְרדּו ְלגֹוָרֵלנּו. ָיַרְדנּו ֵמַהְּסִפיָנה ְּכֶׁשֶחְלֵקנּו ֲחבּוִלים 
ְיִדיִדי  ְלֵעֶבר  ִמְּלַהְצִּביַע  ָחַדל  א  ָּברֹאׁש  ֶׁשָּצַעד  ַהּכֶֹמר  ְוַקָּיִמים.  ַחִּיים  ֻּכָּלנּו   ַא ָהַעּזֹות,  ֵמַהַּטְלָטלֹות 

ְּבאֹוְמרֹו: 'ַהְּיהּוִדי ַהֶּזה ִהִּציל ֶאת ֻּכָּלנּו!'.

ַהִהְתַרֲחֻׁשּיֹות  ֶאת  ְּבמֵֹחנּו  ְלַהֲעִביר  ִהְצַלְחנּו  ְללֹוְנדֹון  ַּדְרָּכּה  ֶאת  ָהעֹוָׂשה  ָּבַרֶּכֶבת  ָיַׁשְבנּו  ַּכֲאֶׁשר  ַרק 
ַהֻּמְפָלאֹות. ִהְרַּגְׁשנּו ִּכי ֵנס ָּגדֹול ַנֲעָׂשה ָלנּו ְוא ָהָיה ָלנּו ָּכל ָסֵפק ִּכי ַהְּתִפּלֹות ָּפֲעלּו ֶאת ְּפֻעָּלָתן.

ִלְכֶׁשַעְצִמי ָנַדְרִּתי ְּבאֹותֹו ַמֲעָמד ַלֲחגֹג ֶאת ֵנס ַהָּצָלִתי ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ֶׁשל ֲחֻנָּכה ָּכל ְיֵמי ַחַּיי ְוָלֵתת ּבֹו ֶׁשַבח 
ְוהֹוָדָיה ִּבְקַהל ַרִּבים ַעל ַהֵּנס ַהָּגדֹול ֶׁשֵאַרע ִלי".

'ַמֲעֵׂשה ַהְּגדֹוִלים' ִּכי ִתָּׂשא יט

ִמי ִּתֵּקן ֶאת ְּתִפַּלת 'ַעל ַהִּנִּסים'

ָּכַתב ָה'ָאְרחֹות ַחִּיים' (לר"א ִמּלּוִניל ֲחֻנָּכה כב) ֶׁשּיֹוָחָנן ּכֵֹהן ָּגדֹול הּוא ֶׁשִּתֵּקן ֶאת ְּתִפַּלת 'ַעל ַהִּנִּסים' 
ֶׁשל ֲחֻנָּכה, ְוִנְרָמז ְׁשמֹו ְּבִמְנַין קכ"ד ֵּתבֹוֶתיָה ֶׁשֵהן ְּכִמְנַין 'יֹוָחָנן'. ַאף ְּב'ֵסֶפר ָהרֹוֵקַח' (סי' רכה) ֵהִביא 
ִּכי ֶאת ְּתִפַּלת 'ַעל ַהִּנִּסים' ִחֵּבר יֹוָחָנן ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול, ַא ְלַדְעּתֹו ֵיׁש ִּבְתִפָּלה זֹו קכ"ה ֵּתבֹות ְּכִמְנַין 
'ּכֲֹהִנים', ֶׁשֵּכן יֹוָחָנן ַהּכֵֹהן ְּבַעְנְוָתנּותֹו ָּבַחר ְלַהֲעִלים ֶאת ְׁשמֹו ּוְלהֹוִסיף ַעל ִמְנַין 'יֹוָחָנן' ֵּתָבה ַאַחת 

נֹוֶסֶפת ְּכִמְנַין 'ּכֲֹהִנים' ְּכֵדי ְלַצֵּין ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתם ֵאַרע ַהֵּנס.

(ֵיׁש ְלַצֵּין ִּכי ֻנַּסח 'ַעל ַהִּנִּסים' ֶׁשְּבָיֵדינּו מֹוֶנה ק"ח ֵּתבֹות ִּבְלַבד, ַא ְּבִסּדּוֵרי ָהרֹוֵקַח, רס"ג, ַרב ַעְמָרם ָועֹוד הּוָבא ֻנָּסח 

ָארֹ יֹוֵתר ֵמַהֻּנָּסח ֶׁשְּלָפֵנינּו, ְּבתֹוֶסֶפת ַהֵּתבֹות: "ְּכֵׁשם ֶׁשָעִׂשיָת ָלֶהם ֵנס ּוְגבּורֹות ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוַבְּזַמן ַהֶּזה, ֵּכן ֲעֵׂשה ִעָּמנּו 

ה' ֱאֵקינּו ֶּפֶלא ְוִנִּסים ָּבֵעת ַהּזֹאת". ּוְרֵאה עֹוד ְּבִסּדּור ַהַּיֲעֵב"ץ ּוִב'ְבֵני ִיָּׂששָכר' ַמַאְמֵרי ִּכְסֵלו, ֵטֵבת ּוַמֲאָמר ד אֹות ב 

ֶׁשֵּבֲארּו ֶאת ַהֻּנָּסח ֶׁשְּלָפֵנינּו ְּבֶדֶר ֶרֶמז).

ִמיהּו 'יֹוָחָנן' ַהֻּמְזָּכר ְּב'ַעל ַהִּנִּסים'?

ְּבַהְקָּדָמתֹו ְלֵפרּוׁש ַהִּמְׁשָניֹות ָּכַתב ָהַרְמָּב"ם ִּכי יֹוָחָנן ּכֵֹהן ָּגדֹול ֶׁשְּבסֹוף ָיָמיו ִנְהָיה ְצדֹוִקי (ְּבָרכֹות 
'ַעל ַהִּנִּסים' ַּבֲחֻנָּכה (ּוְרֵאה ְּב'ֵסֶדר ַהּדֹורֹות' ג"א תרמ"ב-תרמ"ז ֶׁשֵהִביא  כט א) הּוא יֹוָחָנן ַהֻּמְזָּכר ִּבְתִפַּלת 

ָּבִעְנָין ִׁשיָטה ַאֶחֶרת).

ָהֵכיַצד  ֶׁשִהְקָׁשה,  ִמְּמִז'יּבּוז'   ָּברּו ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ְּבֵׁשם  ֵהִביא  (ֲחֻנָּכה)  ִּדְנהֹוָרא'  'ּבֹוִציָנא  ַּבֵּסֶפר 
ִנְהֶיה  ָיָמיו  ְּבסֹוף  ֲהלֹוא  ַהֵּנס,  ְּבִסּפּור  ַהַּצִּדיִקים  ַהַחְׁשמֹוָנִאים  ֵּבין  יֹוָחָנן  ֶאת  ַמְזִּכיִרים  ֶׁשָאנּו  ִיָּתֵכן 

ְצדֹוִקי?

ְוֵתֵרץ: ַּכֲאֶׁשר ָחִליָלה ָעַבר ָאָדם ֲעֵבָרה ּוְמַבֵּקׁש ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה, ֵאין ְּתׁשּוָבתֹו ְׁשֵלָמה ֶאָּלא ַּכֲאֶׁשר 
ה ֶׁשִּנְכַׁשל ּבֹו ְוַיֲעמֹד ַּבִּנָּסיֹון ְוא ִיָּכֵׁשל ּבֹו (ְרֵאה יֹוָמא פו ב). ֵמַעָּתה, יֹוָחָנן  ָיבֹא ְלָפָניו ֵׁשִנית אֹותֹו ַמֲעֹשֶ
ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ַנֲעָׂשה ְצדֹוִקי ַּכֲאֶׁשר ָּדַרׁש ֶאת ַהָּפסּוק ֶׁשֶּנֱאָמר ַּבֲעבֹוַדת יֹום ַהִּכּפּוִרים (ַוִּיְקָרא טז ב): 
"ִּכי ֶּבָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהַּכּפֶֹרת", ִּכְדָרַׁשת ַהְּצדֹוִקים ֶׁשֵּיׁש ְלַהְכִניס ְלקֶֹדׁש ַהָקָּדִׁשים ֵאׁש ִמַּבחּוץ, ְוִתֵּקן 
ֶׁשִּנְמָצא  ַהָּטהֹור  ַהֶּׁשֶמן  ִמן  ַהֲחֻנָּכה  ֶאת ֵנרֹות  ִהְדִליקּו  ִמַּזְרעֹו  ֶׁשָּיְצאּו  ֶחְטאֹו ְּכֶׁשַהַחְׁשמֹוָנִאים  ֶאת 

ְּבתֹו ָהֶעְזָרה ְוָהָיה ָחתּום ְּבחֹוָתמֹו, חֹוַתם יֹוָחָנן ּכֵֹהן ָּגדֹול (ְרֵאה 'ָכְּלּבֹו').

ִעְנָין ֶזה ִנְרָמז ְּבִדְבֵרי ַהִּמְׁשָנה (ַׁשָּבת כא ב) ַעל ָּגָמל ֶׁשָהָיה ָטעּון ִּפְׁשָּתן ְוִנְדַלק ַהִּפְׁשָּתן ִמֵּנר ֶׁשָהָיה 
ְּבתֹו ַהֲחנּות ְוִהְדִליק ֶאת ַהַּבִית ֶׁשֵּמָעָליו: "ִאם ֵהִניַח ֶחְנָוִני ֶאת ֵנרֹו ִמַּבחּוץ ַחָּיב", 'ֶחְנָוִני' אֹוִתּיֹות 
'יֹוָחָנן'. ָּכאן ִנְרָמז ֶׁשּיֹוָחָנן ִהְתַחֵּיב ְּבֶחְטאֹו ֶׁשֵהִביא ֵאׁש ִמַּבחּוץ, ַא מֹוִסיָפה ַהִּמְׁשָנה: "ַרִּבי ְיהּוָדה 
אֹוֵמר: ְּבֵנר ֲחֻנָּכה ָּפטּור" – ָרְמָזה ַהִּמְׁשָנה ִּכי ְּבֶאְמָצעּות ַּתָּקַנת ֵנר ֲחֻנָּכה ַנֲעָׂשה ִּתּקּון ְלֶחְטאֹו ֶׁשל 

ַרִּבי יֹוָחָנן ְוִנְפַטר ִמן ַהִּדין.

ִמְּפֵני ָמה ָאנּו מֹוִדים ַעל ַהִּמְלָחמֹות?

ַרִּבים ָּתְמהּו ַמּדּוַע מֹוִדים ָאנּו ִּבְתִפַּלת 'ַעל ַהִּנִּסים': "ְוַעל ַהִּמְלָחמֹות ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו", ְוִכי ְּתֵאֵבי 
ְוָאְמרּו  ְּבַאְרְצֶכם"  ַתֲעבֹר  א  ו): "ְוֶחֶרב  כו  (ַוִּיְקָרא  ֶׁשִהְתָּבַרְכנּו  ּוִבְפָרט  ָאנּו?  ָמדֹון  ְואֹוֲהֵבי  ִמְלָחָמה 

ֲחָז"ל (ַּתֲעִנית כב א): "ֲאִפּלּו ֶחֶרב ֶׁשל ָׁשלֹום"?

ַּכָּמה ְּתׁשּובֹות ֶנֶאְמרּו ַּבָּדָבר:

ִּכי   אֹוְד" כא):  קיח  (ְּתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ְלׁשֹון  ִּפי  ַעל  זֹאת  ֵּתֵרץ  (ַלֲחֻנָּכה)  סֹוֵפר'  ַה'ֲחַתם  ִּבְדָרׁשֹות  א. 
 ,ְלהֹודֹות ָּכל ָּכ ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה", ֶׁשִּמֶּמּנּו נּוַכל ִלְלֹמד ִּכי ַעל ַהְּיׁשּוָעה ַעְצָמּה ֵאין צֶֹר
ֶׁשִּבְמִציאּות  ֶאָּלא  ְּבִרּיֹוָתיו.  ִעם  ְלֵהיִטיב  הּוא  ְרצֹונֹו  ְוָכל  ּוֵמיִטיב  טֹוב  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשֲהֵרי 
ְּבָגלּות  ֶׁשָהָיה  ְּכִפי  ְּבִיּסּוִרים.  ְּתִחָּלה  ִיְתַיֵּסר  ְּבֶטֶרם  טֹוָבה  ְלַקֵּבל  ָהָאָדם  ָראּוי  ֵאין  ָהעֹוָלם  ַהְנָהַגת 
ִמְצַרִים ֶׁשַאֲחֶריָה ָזכּו ִיְׂשָרֵאל ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה, ּוִביֵמי ַּבִית ֵׁשִני ֶׁשְּבֶׁשל ָצרֹות ַהְּיָוִנים ָזכּו ַהְּיהּוִדים 
ִלְמנּוָחה, ְוַאף ֶלָעִתיד ָלבֹא ִנְזֶּכה ַלְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה ִּבְזכּות ִיּסּוֵרי ַהָּגלּות. ַעל ֵּכן ִעַּקר ַהֶּׁשַבח ְּבָפסּוק 
ֶׁשָּגְרמּו  ֵאּלּו  ֵהן  ֶׁשַּדְוָקא  ַהִּמְלָחמֹות  ַעל  ַּדְוָקא  ְלהֹודֹות  ָעֵלינּו  ָּכאן  ַּגם   ְוָכ ֲעִניָתִני",  "ִּכי  ַעל  הּוא 

ֶאת ַהִּנִּסים.

ב. ְּבִׂשיָחה ֶׁשָּמַסר ְּבֵעת ְמִסַּבת ַהֲחֻנָּכה ֵהִׁשיב ַעל ָּכ ַהָּגאֹון ַרִּבי יֹוֵסף ְׁשמֹה ַּכְהְנָמן, ְמַיֵּסד ְיִׁשיַבת 
ּפֹוִניֶבז': ַהִּמְלָחָמה ַּבְּיָוִנים ָהְיָתה ִמְלָחָמה רּוָחִנית. ִמְלָחָמה זֹו ֲעַדִין א ָּפְסָקה, ְלַצֲעֵרנּו, ְוַהִּנָּצחֹון 
ַעל  ָהִיינּו  ַהִּמְלָחמֹות',  'ַעל  ְלהֹודֹות  ָעֵלינּו  ֵּביְנַתִים  ְּבָיֵמינּו.  ִּבְמֵהָרה  ַהָּמִׁשיַח  ְּבִביַאת  ַרק  ָיבֹא  ָּבּה 
ֶעֶצם ָהֻעְבָּדה ֶׁשָאנּו ִנְלָחִמים ְוֵאיֶנּנּו 'ְמִריִמים ָיַדִים' ְּבֵיאּוׁש, ֶׁשִאְלָמֵלא ָהִיינּו ַמְמִׁשיִכים ְלִהָּלֵחם ֲהֵרי 

ֶׁשַּמָּצֵבנּו ָהרּוָחִני ָהָיה ִמַּדְרֵּדר ִמֶּדִחי ֶאל ֶּדִחי.

ַאַחת  ֶׁשָעְרָכה  ְּבַתְרִּגיל  ִלְצּפֹות  ֶׁשֻהְזַמן  ָּגדֹול  ֶּבָעִׁשיר  ה  ַמֲעֹשֶ ִמּפֹוִניֶבז':  ָהַרב  ִסֵּפר   ְלָכ ְּכָמָׁשל 
ֵמַהְּיִחידֹות ַהֻּמְבָחרֹות ַּבָּצָבא. ִהִּביט ֶהָעִׁשיר ַּבַחָּיִלים ַהֶּנֱאָלִצים ִלְצַח ְּתָעלֹות ַמִים, ִלְקּפֹץ ֵמַעל 
ְּגֵדרֹות, ִלְזחֹל ִמַּתַחת חּוֵטי ַּתִיל ּדֹוְקָרִנִּיים ּוְלַטֵּפס ַעל ְּגָבעֹות ְּתלּולֹות. ֵּכיָון ֶׁשִּנְכְמרּו ַרֲחָמיו ַעל 
ָהִאּמּוִנים,  ֶׁשַטח  ֶאת  ֶׁשְּיַיֵּׁשר  ַדְּחּפֹור  ְּבָממֹונֹו  ִלְׂשּכֹר  לֹו  ְוִהִּציַע  ַלְּמַפֵּקד  ִנַּגׁש  ַהֻּמָּתִׁשים  ַהַחָּיִלים 

ְיַסֵּלק ִמְכׁשֹוִלים ְוִיְסּתֹם ֶאת ַהּבֹורֹות ַהְּמֻסָּכִנים...

ַעל  ַׁשֵּלם  ַהִּמְכׁשֹוִלים,  ִּתּקּון  ַעל  ְלַׁשֵּלם  מּוָכן  ֶׁשַאָּתה  ַעד  "ְיִדיִדי,  ְוָאַמר:  ְלֻעָּמתֹו  ַהְּמַפֵּקד   ִחֵּי
ַההֹוָצאֹות ַהְּכֵבדֹות ֶׁשָהיּו ְּכרּוכֹות ְּבַהֲעָמָדָתם... ֲהֵרי ַמְטָּרֵתנּו ֵאיָנּה ְלָהֵקל ַעל ַחֵּיי ַהַחָּיִלים, ִּכי ִאם 
ְלַחְּנָכם ּוְלַחְּׁשָלם ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ָּכל קִֹׁשי ּוְלַנֵּצַח ָּכל ִמְכׁשֹול" ('ַׁשְלֵמי מֶֹׁשה' ח"ג עמ' רמה).

ג. ַרִּבי ַחִּיים ַזְייִצ'יק ָזָצ"ל ִמַּתְלִמיֵדי נֹוְבַהְרּדֹוק ֵּבֵאר, ִּכי ְּבַהְזָּכַרת 'ַעל ַהִּמְלָחמֹות' ָאנּו מֹוִדים ַעל 
ֶעֶצם ַהִּמְלָחָמה ֶׁשָעְבָרה ָעֵלינּו ְּבָׁשלֹום. ְּבתֹוְלדֹות ַעם ִיְׂשָרֵאל ְרׁשּומֹות ִמְלָחמֹות ַרּבֹות ֶׁשָּבֶהן ָנְפלּו 
ֲחָלִלים ַרִּבים, אּוָלם ָּכאן ָאנּו מֹוִדים ַעל אֹוָתן ִמְלָחמֹות ֶׁשָּגבּו ִמֶּמּנּו ַּפַחד ִּבְלַבד, ַא א ָנְפלּו ָּבֶהן 

ָקְרָּבנֹות. ְּכִפי ֶׁשֵאַרע ְּבִמְלֶחֶמת ַהְּיָוִנים ּוְבִמְלֶחֶמת ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר ('ַוֲאִני ְּתִפָּלה' ח"ד עמ' מז).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
'ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים' ִּבְתָעַלת ְלַמאְנׁש

ע טּתַ בבּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
נּסים' ה

ססִספפּפורר ם
ים' ּ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


