
ׁש ּגַ ת ַוּיִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתׁשּוָבה ְמַׁשֶּבֶרת ֶאת ִמַּדת ַהִּדין
"ַוּיֹאֶמר ָאִבינּו ֻׁשבּו ִׁשְברּו ָלנּו ְמַעט אֶֹכל" (מד כה)

ֶרֶמז ִנְפָלא ַעל ַמֲעָלתֹו ֶׁשל ַהָּׁשב ִּבְתׁשּוָבה ָלַמד ַהִחיָד"א ִמָּפסּוק 
ֶזה:

"ֻׁשבּו"  ְואֹוֵמר:  ָלנּו  קֹוֵרא  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ָאִבינּו   – ָאִבינּו"  "ַוּיֹאֶמר 
ְּבִגיַמְטִרָּיה   – "ָלנּו"  ִּתְׁשְּברּו,   – "ִׁשְברּו"  ּוָבזֹאת  ָהָרִעים,  ִמַּדְרֵכיֶכם 
ֵׁשם 'ֱא-ִהים' ָהרֹוֵמז ְלִמַּדת ַהִּדין: ִּתְׁשְּברּו ֶאת ִמַּדת ַהִּדין ַהְּמתּוָחה 
ֲעֵליֶכם. ְּכֵדי ִלְזּכֹות ְלָכ ֵאיְנֶכם ַחָּיִבים ְלִהְתַעּנֹות ּוְלִהְסַּתֵּגף, ֶאָּלא 
ַּדי ְּבָכ ֶׁשִּתְסַּתְּפקּו ְּב: "ְמַעט אֶֹכל" – ְּתַוְּתרּו ֲאִפּלּו ַעל ַמֲאָכל ֶאָחד 
ֶהָעֵרב ְלִחְּכֶכם ְוֵתָחֵׁשב ָלֶכם ִהְתַּגְּברּוְתֶכם ְּכִאּלּו ִהְקַרְבֶּתם ָקְרָּבן, 

ְוָאז ִּתְתַקֵּבל ְּתׁשּוַבְתֶכם ְּבַאֲהָבה.

'ַחְדֵרי ָבֶטן' ַוִּיַּגׁש ֵׁשִני אֹות כ'

ְּתׁשּוָבה ִמּתֹו ִׂשְמָחה
"ְוַעָּתה ַאל ֵּתָעְצבּו" (מה ה)

ַעל  ְּתׁשּוָבה".  ֶאָּלא  'ְוַעָּתה'  "ֵאין  ֲחָז"ל:  ָּדְרׁשּו  ו)  כא  (ב"ר  ַּבִּמְדָרׁש 
ַהּזֹאת  ָּבֵעת  יֹוֵסף: "ְוַעָּתה" –  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ֶאת  ְלָבֵאר  ֶאְפָׁשר  ֶזה  ִּפי 
"ַאל  ִמֶּכם:  ָאָּנא  ִלְּבֶכם,  ֶאת  ּכֹוְבִׁשים  ְּבַוַּדאי  ַהֲחָרָטה  ְּכֶׁשִרְגׁשֹות 
ֵּתָעְצבּו" – ַאל ִּתְּפלּו ִמּתֹו ָּכ ְלַעְצבּות ֶׁשִהיא ִמַּמְפִריֵעי ַהְּתׁשּוָבה, 
ִויַקֵּבל  ָּבֶכם  ה'  ִיְׂשַמח   ְוָכ ִׂשְמָחה,   ִמּתֹו ְּתׁשּוָבה  ֲעׂשּו  ֶאָּלא 

ְּתׁשּוַבְתֶכם ְלָרצֹון.
'ִאְמֵרי ָּברּו'

ְזכּות ְקִריַאת ְׁשַמע
"ּכֹה ָאַמר ִּבְנ יֹוֵסף ָׂשַמִני ֱאקִים ְלָאדֹון ְלָכל ִמְצָרִים" (מה ט)

ָּדַרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ִמַּבְגָּדד:

ָּכ ָׁשַלח יֹוֵסף לֹוַמר ְלָאִביו: ְזכּות "ּכֹה" – כ"ה ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשַּבָּפסּוק: 
'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה' ֱאֵקינּו ה' ֶאָחד' ֲאֶׁשר "ָאַמר ִּבְנ יֹוֵסף" ְּבָכל יֹום 
ֶׁש:  ַעד  ּוַפְרעֹה  ִמְצַרִים  ְקִלּפֹות  ֶאת  ְלַנֵּצַח  ִלי  ֶׁשָעְמָדה  ִהיא  ָויֹום, 

"ָׂשַמִני ֱאקִים ְלָאדֹון ְלָכל ִמְצָרִים".
'ֶּבן ְיהֹוָיָדע' סֹוָטה מב א

ְסֻגַּלת ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ְּבָכל יֹום
"ְוִהַּגְדֶּתם ְלָאִבי ֶאת ָּכל ְּכבֹוִדי ְּבִמְצַרִים" (מה יג)

סֹוֵפי ַהֵּתבֹות: "ֶאת ָּכל ְּכבֹוִדי ְּבִמְצַרִים" – ֵהם: 'ִּתִּלים', ִמָּכאן ֶׁשָּכל 
ִּכֵּסא  ַּתַחת  ָלֶׁשֶבת  ִיְזֶּכה  יֹום  ְּבָכל  ְּתִהִּלים  ֲאִמיַרת  ַעל  ַהַּמְקִּפיד 

ַהָּכבֹוד.
'ַרֵּבנּו ֶאְפַרִים'

יֹוֵסף ִהְתַּפֵּלל ַעל ִקּצּור ֵסֶבל ָאִביו 
"ַוְיַׁשַּלח ֶאת ֶאָחיו ַוֵּיֵלכּו ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל ִּתְרְּגזּו ַּבָּדֶר" (מה כד)

"ַוּיֹאֶמר   :ָּכ ְוַאַחר  "ַוֵּיֵלכּו"  ַהָּכתּוב:  ְלׁשֹון  ֵסֶדר  ַעל  ִלְתמַֹּה  ֵיׁש 
ֲאֵלֶהם" – ִאם ְּכָבר ָהְלכּו ִמָּפָניו, ֵּכיַצד ָיכֹול ָהָיה לֹוַמר ָלֶהם? 

ְלאֹור ֻקְׁשָיה זֹו ֵּבֵאר ַה'ִּׂשְפֵתי ּכֵֹהן': ְלַאַחר ֶׁשָהְלכּו ֲאֵחי יֹוֵסף ִמָּפָניו 
ָנָׂשא ְּתִפָּלה ִלְפֵני ה' ֶׁשַהֶּדֶר ִּתְתַקֵּצר ִלְפֵניֶהם ְּכֵדי ֶׁשְּיַמֲהרּו לֹוַמר 
ַהַּצַער  ִיְתַמֵעט   ְוָכ ְּבִמְצַרִים,   ֶמֶל הּוא  ְוִכי  ַחי  עֹודֹו  ִּכי  ְלָאִביו 
ֶׁשָאַפף ֶאת ָאִביו ֵמֵעת ֶׁשִּנְמַּכר ַלִּיְׁשְמֵעאִלים ְוַעד ְלאֹותֹו ַהּיֹום.

ַהְּגדֹוָלה ֶׁשְּבָכל ַהַהְבָטחֹות
"ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעְּמ ִמְצַרְיָמה ְוָאֹנִכי ַאַעְל ַגם ָעה" (מו ד)

"ָאֹנִכי  ַהְבָטַחת:  ִּכי  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ַהֵּלִוי'  ַה'ֵּבית  ִּדְבֵרי  ֵהם  ְידּוִעים 
ֵאֵרד ִעְּמ ִמְצַרְיָמה ְוָאֹנִכי ַאַעְל ַגם ָעה", ִהָּנּה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשְּבָכל 
ַהַהְבָטחֹות ֶׁשֻהְבְטחּו ְלַיֲעקֹב, ּוַמְׁשָמעּוָתּה: ֶׁשִּמָּכאן ְוַעד עֹוָלם א 
ִיְתַּפְרֵסם ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבֶאְמָצעּות ֵנס ַהּיֹוֵצא ִמֶּגֶדר 
ַהֶּטַבע, ֶאָּלא ְּבִנִּסים ַהַּנֲעִׂשים ְלַמַען ְּתׁשּוַעת ִיְׂשָרֵאל; ְּכָכל ֶׁשִּיְגַּדל 
 ,ִיְגַּדל ְּכבֹוד ְׁשמֹו ִיְתָּבַר ְּכבֹוָדם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֵמֲחַמת ִנִּסים ֵאּלּו ָּכ
 ְּכבֹודֹו ִיְתָּבַר ְּכָכל ֶׁשִּיְהיּו ִיְׂשָרֵאל ְּבַמָּצב ֶׁשל ִׁשְפלּות, ָּכ ,ּוֵמִאיָד

ִיְהֶיה ִנְסָּתר ְוֶנֱעָלם.

ַמִּתְתָיהּו'  'ִּביֵמי  ְּתִפַּלת  ֻנַּסח  ֶאת  ַאֲהרֹן'  'ִמְנַחת  ְּבֵסֶפר  ֵּפֵרׁש   ְּבָכ
 ,ְּבעֹוָלֶמ ְוָקדֹוׁש  ָּגדֹול  ֵׁשם  ָעִׂשיָת   ּוְל" ַהֲחֻנָּכה:  ִּביֵמי  ַהֶּנֱאֶמֶרת 
 ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשיָת ְּתׁשּוָעה ְּגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְּכַהּיֹום ַהֶּזה" – ְּבָכ ּוְלַעְּמ
ֶׁש"ְּלַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשיָת ְּתׁשּוָעה ְּגדֹוָלה" – "ּוְל ָעִׂשיָת ֵׁשם ָּגדֹול 

ְוָקדֹוׁש ְּבעֹוָלֶמ", ִהְתַקֵּדׁש ִׁשְמ ָּבעֹוָלם.

ַהְּתִפָּלה – ַמְפֵּתַח ַהַהְצָלָחה
"ּוְבֵני ְזֻבלּון ֶסֶרד ְוֵאלֹון ְוַיְחְלֵאל" (מו יד)

ְּבֶדֶר ֶרֶמז ָּדַרׁש ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶהעִׁשיל ִמּמֹוְנְסְטִריץ':

יח),  לג  (ְּדָבִרים   "ְּבֵצאֶת ְזבּוֻלן  "ְׂשַמח  ַּכָּכתּוב:  סֹוֵחר,  ָהָיה  ְזבּולּון 
ּוְׁשמֹות ָּבָניו רֹוְמִזים ִלְׁשלֹוָׁשה ְּכָלִלים ֶהְכֵרִחִּיים ַלּסֹוֵחר ַהְּמַבֵּקׁש 

ְלַהְצִליַח ְּבִמְסָחרֹו:

א. "ֶסֶרד" – אֹוִתּיֹות 'ֵסֶדר', ַעל ַהּסֹוֵחר ְלַכְלֵּכל ַמֲעָׂשיו ְּבֵסֶדר ָנכֹון 
ּוֻמְׂשָּכל.

ב. "ֵאלֹון" – ָעָליו ִלְהיֹות ָחסֹון ְוֵאיָתן [ִּכְלׁשֹון ַהָּכתּוב (ְמָלִכים ב' כד 
טו): "ֵאיֵלי ָהָאֶרץ"], ְוא ִלּפֹל ְּברּוחֹו ַּגם ִאם ִיָּקְלעּו ֲעָסָקיו ְלַמְׁשֵּבר 

ְזַמִּני.

ג. "ַיְחְלֵאל" – ַמְפֵּתַח ַהַהְצָלָחה ָּתלּוי ְּבִבְטחֹונֹו ּוְבִיחּולֹו ֵלאלֹוָקיו 
ֶׁשַּיְצִליַח ֶאת ַמֲעֵׂשה ָיָדיו.

'ֶעְרֵכי ְיהֹוֻׁשַע' ַמֲעֶרֶכת ז' אֹות ד'

ִלְקרֹא ְקִריַאת ְׁשַמע ְּכַיֲעקֹב
"ַוִּיּפֹל ַעל ַצָּואָריו ַוֵּיְבְּך ַעל ַצָּואָריו עֹוד" (מו כט)

"ֲאָבל ַיֲעקֹב א ָנַפל ַעל ַצְּואֵרי יֹוֵסף ְוא ִנְׁשּקֹו, ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו 
ֶׁשָהָיה קֹוֵרא ֶאת ְׁשַמע" (ַרִׁש"י).

ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַרִׁש"י ֵּבֵאר ַהַּמַהְרָׁש"א (ֵחֶלק א', יֹוָמא יט ב) ֶאת ַמֲאַמר 
ֲחָז"ל (ָׁשם): "ַהּקֹוֵרא ֶאת ְׁשַמע ּוְמַרֵּמז ְּבֵעיָניו ּוְמָקֵרץ ְּבִׂשְפתֹוָתיו 
אִֹתי  'ְוא  כב):  מג  (ְיַׁשְעָיה  אֹוֵמר  ַהָּכתּוב  ָעָליו   – ְּבֶאְצָּבעֹו  ּוַמְרֶאה 
ָלַמד  ֶׁשֹּלא   ִמָּכ נֹוַבַעת  ֶזה  ָאָדם  ֶׁשל  ְּפִחיתּותֹו  ַיֲעקֹב'";  ָקָראָת 
ֶׁשָּזָכה  ַהְּגדֹוָלה  ַּבָּׁשָעה  ֶׁשַאף  ָאִבינּו,  ַיֲעקֹב  ֶׁשל  ְׁשַמע  ִמְּקִריַאת 
ִלְראֹות ֶאת ְּבנֹו ְלַאַחר ְׁשנֹות ִרחּוק ּכֹה ַרּבֹות, ְּבָכל זֹאת א ִהִּסיַח 

ַּדַעת ִמְּקִריַאת ְׁשַמע ִּכְמלֹוא ִניָמה.

יֹוֵסף ְוָאִביו א ָקְראּו ֶאת ְׁשַמע ַיְחָּדו
ִאם  ִמְּבִריְסק:  ַהֵּלִוי  ַחִּיים  ַרִּבי  ָּתַמּה  ָהֲאמּוִרים  ַרִׁש"י  ִּדְבֵרי  ַעל 
ִחּיּוב  ֲעֵליֶהם  ֶׁשָחל  ִּבְזַמן  ִהְתַרֲחָׁשה  ְוָאִביו  יֹוֵסף  ֶׁשל  ְּפִגיָׁשָתם 
ְקִריַאת ְׁשַמע, ַמּדּוַע א ָקָרא יֹוֵסף ֶאת ְׁשַמע ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, ְוִאם 

ָחל ַהִחּיּוב קֶֹדם ָלֵכן, ִמְּפֵני ָמה ִהְמִּתין ַיֲעקֹב ַעד ַעָּתה?

ּוֵבֵאר: ָאֵכן, ִחּיּוב ְקִריַאת ְׁשַמע א ִהְתַחֵּדׁש ַעל ַיֲעקֹב ְּבָׁשָעה זֹו, 
ַהְּיִריָדה  ְּבִמְצַות  ָעסּוק  ָהָיה  יֹוֵסף  ִעם  ִלְפִגיָׁשתֹו  ֶׁשַעד  ֵּכיָון  ֶאָּלא 
ַעל  ָאנּוס   – ִמְצַרְיָמה  ֶּפַסח: "ַוֵּיֶרד  ֶׁשל  ַּבַהָּגָדה  ּדֹוְרִׁשים  ֶׁשָאנּו  (ְּכִפי  ְלִמְצַרִים 
ִּפי ַהִּדּבּור") ַעל ֵּכן ִנְמַנע ִמְּלקֹוְרָאּה ְּכִדין "ָהעֹוֵסק ְּבִמְצָוה – ָּפטּור 

ִמֶּמּנּו  ְוָסר  יֹוֵסף  ֶאת  ְּכֶׁשָּפַגׁש  ַעָּתה  ַרק  א).  כו  (ֻסָּכה  ַהִּמְצָוה"  ִמן 
ִחּיּוב ֲעִׂשַּית ַהִּמְצָוה, ָחָלה ָעָליו ִמָּיד חֹוַבת ְקִריַאת ְׁשַמע, ְוַעל ֵּכן 

ִמֵהר ְלקֹוְרָאּה. 
הגש"פ 'ִמֵּבית ֵלִוי', 'ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה'

ָּברּו ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים
"ָאמּוָתה ַהַּפַעם ַאֲחֵרי ְראֹוִתי ֶאת ָּפֶני" (מו ל)

ֶאת ַמְׁשָמעּות ְלׁשֹונֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב: "ָאמּוָתה ַהַּפַעם" ֵּבֵאר ַרִּבי ַאְבָרָהם 
ֶׁשִּנְפְסָקה  ַהֲהָלָכה  ִּפי  ַעל  ִּדְפֶּרְׁשּבּוְרג  ֵמיָׁשִרים  ַמִּגיד  הְֶרצְל  ַאָּבא 
ַּב'ֻּׁשְלָחן ָערּו' (או"ח רכה א): "ָהרֹוֶאה ֶאת ֲחֵברֹו ְלַאַחר... י"ב חֶֹדׁש 

ְמָבֵר: 'ְמַחֵּיה ֵמִתים' ְוהּוא ֶׁשָחִביב ָעָליו ַהְרֵּבה ְוָׂשֵמַח ִּבְרִאָּיתֹו".

ֵיׁש ְלָהִניַח ִּכי ַעָּתה ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ַיֲעקֹב ֶאת יֹוֵסף ְּבנֹו ְלַאַחר ֶעְׂשִרים 
 ּוְלִפיָכ ַהֵּמִתים',  'ְמַחֶּיה   ֵּבֵר ְּבַוַּדאי  ִנְפְּגׁשּו,  ֶׁשֹּלא  ָׁשָנה  ּוְׁשַּתִים 
ָאַמר: "ָאמּוָתה ַהַּפַעם", ִּכי ַאַחר ֶׁשִהְתַחַּזְקִּתי ְּבֶאְמָצעּות ִּבְרָכִתי זֹו 

ֶּבֱאמּוָנה ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים, ׁשּוב ֵאין ִלי ַלֲחׁשֹׁש ִמן ַהָּמֶות.

'ַנֲחַלת ַאְבָרָהם'

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ּדין

ני ּפְ ם

סֹוד ַהְנָהָגתֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ָאִבינּו

"ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל ַיֲעקֹב ַּכָּמה ְיֵמי ְׁשֵני ַחֶּיי; ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב 
ֶאל ַּפְרעֹה..." (מז ח-ט)

ּוְׁשַּתִים  ְׁשמֹוִנים  ֵמָאה  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהּנֹו  'ַיֲעקֹב'  ֶׁשל  ְׁשמֹו 
ְסכּום  ֵכן,  ְּכמֹו  'ָאֵמן'.  ַּפֲעַמִים  ֶׁשל  ַהִּגיַמְטִרָּיה  ְּכֶחְׁשּבֹון 
ְוֵכן:  ַיֲעקֹב"  ֶאל  "ַּפְרעֹה  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי  ֶׁשל  ַהִּגיַמְטִרָּיה 

"ַיֲעקֹב ֶאל ַּפרְעֹה" ֵהם ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל 'ָאֵמן'.

ִּבְׁשֵאַלת:  ִּכי  ֶרֶמז   ְּבֶדֶר זֹאת  ֻעְבָּדה  ִּפי  ַעל  ְלָפֵרׁש  ִנָּתן 
ֶאת  ִמַּיֲעקֹב  ְלָהִבין  ַּפְרעֹה  ִּבֵּקׁש   "ַחֶּיי ְׁשֵני  ְיֵמי  "ַּכָּמה 
ִהִּגיַע  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַהְּמֻיֶחֶדת  ַהְנָהָגתֹו  סֹוד 
ְלַדְרָּגתֹו ַהְּגבֹוָהה ַּבֲעבֹוַדת ה', ְוַעל ָּכ ֵהִׁשיב לֹו ַיֲעקֹב ִּכי 
ִהְקִּפיד ָּכל ָיָמיו ְלַיֵחד ֶאת ְׁשמֹות ֲהָוָי"ה ְוַאְדנּו"ת, ְּכִיחּוד 

ַהַּנֲעֶׂשה ְּבֶאְמָצעּות ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן ֶׁשְּׁשמֹו רֹוֵמז ָעֶליָה.

'ָמאֹור ָוֶׁשֶמׁש'

ה ְקרֹוָבה ְונֹאַמר ָאֵמן ִלְגֻאּלָ
ֲחלֹום  ה לֹו ּבַ ּלָ לּות, ְוִנְתּגַ ה לֹו סֹוד ֲאִריכּות ַהּגָ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ְכֵדי ׁשֶ ה ּבִ "ָחִסיד ֶאָחד ִהְתַעּנָ

ַעל  ָאֵמן  ַלֲענֹות  יִחים  ּגִ ַמׁשְ ֵאיָנם  ְוָהעֹוָלם  ה  ֻאּלָ ַהּגְ בֹא  ּתָ 'ֵאיְך  ה:  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ּכַ

ָנן',  ַרּבָ 'מֹוִדים ּדְ ד ּבְ ָהל ּפֹוְתִחים ִמּיָ ַהּקָ ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון' ְלִפי ׁשֶ ֲחִזיר ׁשְ ת 'ַהּמַ ְרּכַ ה' [ּבִ ֻאּלָ ְרכֹות ַהּגְ ּבִ

ְמרּו']. ֲאִמיַרת 'ְוׁשָ ד ּבַ ָהל ּפֹוְתִחים ִמּיָ ַהּקָ ת 'ּוְפרֹוׂש ָעֵלינּו' ְלִפי ׁשֶ ּוִבְרּכַ

ִתים' ֵאיָנם ִנְזָהִרים ַלֲענֹות  ה ַהּמֵ ת 'ְמַחּיֵ ְרּכַ ם ַאַחר ּבִ ים ּגַ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ה ּבַ ְוַעּתָ

לּוי  ֶהם ּתָ ר ּבָ דֹוִלים ְמאֹד ֲאׁשֶ ה, ְוֵהם ג' ֲאֵמִנים ּגְ ָ ֻדּשׁ ֶכף ַהּקְ ָאֵמן ּוַמְתִחיִלים ּתֵ

ֶזה ְמאֹד..." ל ֶאָחד ִיְהֶיה ִנְזָהר ּבָ ן ּכָ ה, ַעל ּכֵ ֻאּלָ ַהּגְ

ה' ְליֹום יא) ֶרְך מֹׁשֶ ָאֵמן. עֹוִנים ְוִנְגָאִלים.('ּדֶ
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ְּבמֹוָׁשבֹו  ִהְתַרֵּוַח  צ.  ָהַרב  ָּבֶעֶרב.  ֶׁשַבע  ָהְיָתה  ַהָּׁשָעה 
ְלֶאֶרץ  יֹוְרק  ִמְּניּו  ַּדְרָּכּה  ֶאת  ָהעֹוָׂשה  ַעל  ֶאל  ְּבִטיַסת 
ַהּקֶֹדׁש, ִהִּביט ְּבַאְרַּבע ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים ַהּנֹוְסִעים ֶׁשִּמְּלאּו 
ַּפְרצּוִפים  ַּבֲעֵלי  ְּכֻכָּלם  ֻרָּבם  ְסִביבֹו,  ַהּמֹוָׁשִבים  ֶאת 
ְיהּוִדִּיים, ְוֶנֱאַנח ַאְנַחת ְרָוָחה. ָקֶׁשה ָהָיה לֹו ְלִהְׁשַּתְחֵרר 
ְספּורֹות.  ָׁשעֹות  ִלְפֵני   ַא ֶׁשָחָוה  ַהַּמְדִהיָמה  ֵמַהֲחָוָיה 

ַּבִּטיָסה ַהּזֹו הּוא ָרגּוַע: ִיְהֶיה לֹו ִמְנָין ְּבֶעְזַרת ה'.

* * *

ִמּיֹום ְּפִטיָרָתּה ֶׁשל ִאּמֹו ָעֶליָה ַהָּׁשלֹום, ֳחָדִׁשים ִמְסָּפר 
ֶׁשִהְקִּדיׁש  ֲחִסיִדי  ְיהּוִדי  צ.,  ָהַרב  ה,  ַמֲעֹשֶ ְלאֹותֹו  קֶֹדם 
ִהְקִּפיד  ּוְלִמְצוֹוֶתיָה,  ַלּתֹוָרה  ְרחֹוִקים  ְלֵקרּוב  ַחָּייו  ֶאת 
ַעל ֲאִמיַרת ַקִּדיׁש ְּבִמְנָין ִּבְׁשלֹוׁש ְּתִפּלֹות ַהּיֹום. ַאל ְיִהי 
ֶנֱאַלץ  ַהְּמֻיָחד  ַּתְפִקידֹו  ֵעֶקב  ֶׁשֵּכן  ְּבֵעיֵניֶכם,  ַקל  ַהָּדָבר 
ָהַרב צ. ִלְׁשהֹות ִּבְקִהּלֹות ִנָּדחֹות ְּבַרֲחֵבי ַאְרצֹות ַהְּבִרית, 
ְלַהִּׂשיג  ָקׁשֹות  ְלִהְתַאֵּמץ  ַּפַעם  א  לֹו  ֶׁשָּגְרָמה  ֻעְבָּדה 
ְלִעּלּוי  ֶׁשָאַמר  ַהַּקִּדיׁש  ַאַחר  ָאֵמן  ֶׁשַּיֲענּו  ְיהּוִדים  ִמְנַין 

ִנְׁשַמת ִאּמֹו.

ִאּמֹו  ְּפִטיַרת  ִמּיֹום  ֶׁשָחְלפּו  ֶהֳחָדִׁשים  ֲעֶׂשֶרת   ְּבֶמֶׁש
ָזָכה  ִדְׁשַמָּיא  ּוְבִסַּיְעָּתא  ָּבֶאְתָּגר,  ִּבְגבּוָרה  צ.  ָהַרב  ָעַמד 
ָלֶאְתָּגר  ּדֹוֶמה  ָהָיה  א  ָּדָבר  ׁשּום  אּוָלם  ְלַהְצָלָחה.  ַּגם 
ִמְּנַמל  ְּבלּו  ֵג'ט  ֶחְבַרת  ֶׁשל   46 ְּבִטיָסה  לֹו  ֶׁשִּצָּפה 
ַהְּתעּוָפה אֹוְרַלְנּדֹו ֶׁשִּבְפלֹוִריָדה, ִלְנַמל ַהְּתעּוָפה 'ָקֶנִדי' 

ִּבְמִדיַנת ְניּו יֹוְרק.

ֶטֶרם  ָהַאֲחרֹוִנים,  ָּבֳחָדִׁשים  ַהְּתכּופֹות  ִטיסֹוָתיו  ִּכְבָכל 
ְזַמן  ֶאת  ֵהיֵטב  ְלַתְכֵנן  צ.  ָהַרב  ָיַׁשב  ַהִּטיָסה  ַהְזָמַנת 
ְלִהְתַּפֵּלל  ְזַמן  ֵּדי  ְּבָידֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי  ּוַמְסלּולֹו,  ְנִסיָעתֹו 
ַהְּזַמִּנים  לּוַח  ְלִפי  ַהַּפַעם,  ַּגם  ַקִּדיׁש.  ְולֹוַמר  ְּבִמְנָין 
ֵמֶרַגע  ְּתִמימֹות  ְׁשָעַתִים  ִלְרׁשּותֹו  ָעְמדּו  ַהְּמֻתְכָנן 
 .ַהֶהְמֵׁש ִטיַסת  ֵצאת  ְלמֹוֵעד  ְוַעד  יֹוְרק  ִּבְניּו  ַהְּנִחיָתה 
לֹו  ַיְמִּתין  ִּכי  יֹוְרק  ִּבְניּו  ַהִּמְתּגֹוֵרר  ָאִחיו  ִעם  ִסֵּכם  הּוא 
אֹותֹו  ַיִּסיַע  ַהְּתעּוָפה,  ִלְׂשֵדה  ִמחּוץ  ַהְּמֻתְכָנן  ַּבּמֹוֵעד 
ִלְתִפַּלת ִמְנָחה ְּבֵבית ְּכֶנֶסת ָסמּו, ְוַיְחִזירֹו ִמָּיד ִלְׂשֵדה 

ַהְּתעּוָפה.

ָהַרב צ. ָחַׁשב ַעל ַהּכֹל ֵמרֹאׁש, אּוָלם "ַרּבֹות ַמֲחָׁשבֹות 
ַהָּמטֹוס  ֶׁשֵהֵחל  ְלַאַחר  ְספּורֹות  ַּדּקֹות  ִאיׁש...";  ְּבֶלב 
קֹולֹו  ְלֶפַתע  ִנְׁשַמע  ַהַהְמָרָאה,  ַמְסלּול  ְלִכּוּון  ָלנּוַע 
ַהְּכִריָזה  ְלַמֲעֶרֶכת  ִמַּבַעד  ַהּמֹוִדיַע  ָהָראִׁשי  ַהַּדָּיל  ֶׁשל 
ֶנֱאֶלֶצת  ְּגרּוִעים  ֲאִויר  ֶמֶזג  ְּתָנֵאי  ֵעֶקב  ָהַרב,  ְלַצֲערֹו  ִּכי 

ַהַהְמָרָאה ְלִהְתַעֵּכב ְלֶמֶׁש ִּתְׁשִעים ַּדּקֹות ְּתִמימֹות.

ֵמֶהם  ֶאָחד  ְלַאף  ְּבִמְרמּור.  ַהּנֹוְסִעים  ָּכל  ֵהִגיבּו  ַּכָּצפּוי 
ֶׁש'ַהָּׁשַמִים  ִהְרִּגיׁש  צ'  ָהַרב  אּוָלם  ְמֻיָּתר...  ְזַמן  ָהָיה  א 
א  הּוא  ָהַאֲחרֹוִנים  ֶהֳחָדִׁשים  ַּבֲעֶׂשֶרת  ָעָליו'.  נֹוְפִלים 
ְלִהָּמַנע  ֵיָאֵלץ  ַהַּפַעם  ַהִאם  ֶאָחד,  ַקִּדיׁש  ְולּו  ֶהְחִמיץ 

ֵמֲאִמיַרת ַקִּדיׁש?!

ִאּלּו ָהָיה ַהָּדָבר ָּתלּוי ּבֹו, ָהָיה הּוא יֹוֵרד ְלא ָּכל ְּבָעָיה 
ָלָאֶרץ.  ַהִּטיָסה  ֶהְפֵסד  ֶׁשל  ִּבְמִחיר  ְולּו  ֵמַהָּמטֹוס, 
ִּכי  ֵהיֵטב  ָיַדע  ָידַֹע   ַא יֹוֵתר.  לֹו  ָחׁשּוב  ָהָיה  ַהַּקִּדיׁש 
ָהֵכן  ֶׁשעֹוֵמד  ֵמַהָּמטֹוס  ָלֶרֶדת  לֹו  ֶׁשְּיַאְפְׁשרּו  ַהִּסּכּוִיים 
ַעל ַמְסלּול ַהַהְמָרָאה, ָהיּו ָׁשִוים ְלִסּכּוָיו ִלְזּכֹות ְּבַכְרִטיס 

ִטיָסה ַלָּיֵרַח... ְוהּוא ָּפַסל ֶאת ָהַרְעיֹון ַעל ַהַּסף.

ֶׁשָּמא  ָּבֶאְפָׁשרּות,  ִהְׁשַּתְעֵׁשַע  הּוא  ֶׁשָחְלפּו  ַּבַּדּקֹות 
ַּכֲעבֹר  אּוָלם  ִיְתַקֵּצר,  ַהַהְמָּתָנה  ּוְזַמן  ֵיָרַגע  ָהֲאִויר  ֶמֶזג 
ְׁשלֹוִׁשים ַּדּקֹות ֶׁשל ַהְמָּתָנה ַחְסַרת ַמַעׂש הּוא ֵהִבין ִּכי 
ה. ֶאָּלא ֶׁשֹּלא ָעָלה ְּבמֹחֹו ָּכל ַרְעיֹון  ָעָליו ַלֲעׂשֹות ַמֲעֹשֶ

ְלִבּצּוַע.

ָּכאן  ִיְמָצא  אּוַלי  נֹוֶעֶזת;  ַמֲחָׁשָבה  ְּבמֹחֹו  ָחְלָפה  ִּפְתאֹום 
ְסִביבֹו  ִהְבִחין  א  הּוא  ָאְמָנם  ְיהּוִדים?  ִּתְׁשָעה  ַּבָּמטֹוס 
ְוהּוא  לֹו,  ָהְיָתה  א  ַאֶחֶרת  ִּתְקָוה   ַא ָּדִתִּיים,  ִּביהּוִדים 

ָחׁש חֹוָבה ְלַנּסֹות...

ַהּנֹוְסִעים,  ָּכל  ֵלב  ְּתשֹּוַמת  ֶאת   ִֹלְמׁש ֶׁשַאְתִחיל  'ִלְפֵני 
צ.  ָהַרב  ִהְרֵהר  ַהַהְצָלָחה...',  ִסּכּוֵיי  ֶאת  ִלְבחֹן  ָעַלי 
ְלַעְצמֹו, ְוֵהֵחל צֹוֵעד ָהלֹו ָוׁשֹוב ֵּבין ַהַּמֲעָבִרים, ָּתר ַאַחר 
ַרק  ַצֲערֹו  ְלַמְרֵּבה  ַהּנֹוְסִעים.  ְמאֹות  ֵּבין  ְיהּוִדי  ַּפְרצּוף 
ּוְׁשָאלֹו  אֶֹמץ  ָאַזר  צ.  ְוָהַרב  ָּכֶזה,  ָהָיה  ִנְרֶאה  ֵמֶהם  ֶאָחד 

ְיִׁשירֹות: "ַהִאם ַאָּתה ְיהּוִדי?"

ֵמרֹב  צ.  ָהַרב  ָקַפץ  ִּכְמַעט  ְּבִחּיּוב,  ָהִאיׁש  ְּכֶׁשֵהִׁשיב 
ִׂשְמָחה. הּוא ִהְסִּביר לֹו ִּבְמִהירּות ֶאת ְמֻבָּקׁשֹו, ְוָהִאיׁש 
ְּכֶאָחד  אֹותֹו  ִלְסּפֹר  לֹו  ְמַאֵּׁשר  הּוא  ִּכי  רֹאׁש  ְּבִניַע  ִסֵּמן 

ֵמָהֲעָׂשָרה.

ְלַהְגִּביר  צ.  ָהַרב  ֶהֱחִליט  ָהִראׁשֹוָנה  ֵמַהְצָלָחתֹו  ְמעֹוָדד 
ֶאת ַמֲאַמָּציו עֹוד יֹוֵתר ּוְלַנּסֹות ְלַזהֹות ָאָדם נֹוָסף ַּבַעל 
ַּדּקֹות  ּוְלַאַחר  ֵּפרֹות,  ָנָׂשא  ַהַּמֲאָמץ  ְיהּוִדית.  ָחזּות 
ֵהם  ָאְמָנם  ְיהּוִדים,  ֲחִמָּׁשה  ִּבְצָדָדיו  ִהְסּתֹוְפפּו  ֲאֻרּכֹות 

א ָיְדעּו ְלִהְתַּפֵּלל, ַא ַלֲענֹות 'ָאֵמן' ָיכֹול ָּכל ֶאָחד...

נֹוָסִפים,  ְיהּוִדים  ַאְרָּבָעה  ְלַהִּׂשיג  ָעָליו  ָהָיה  זֹאת,  ּוְבָכל 
ְוַעל ַאף ִטְרָחתֹו ַהְּמֻרָּבה א ָעָלה ְּבָידֹו ְלַזהֹות ֵּבין ֵמאֹות 
ָהַרב  נֹוָסף.  ֶאָחד  ְיהּוִדי  ַּפְרצּוף  ְולּו  ֶׁשְּסָבבּוהּו,  ַהּגֹוִים 
ַהְּנִעימּות  ִאי  ְוַלְמרֹות  ְלִהְתָיֵאׁש,  ֶׁשֹּלא  ְּבִלּבֹו  ָּגַמל  צ. 

ְּכֶׁשהּוא  ְלַסְפָסל  ִמַּסְפָסל  ַלֲעבֹר  ֵהֵחל   ְּבָכ ַהְּכרּוָכה 
ׁשֹוֵאל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד: "ַהִאם ַאָּתה ְיהּוִדי?"

ְּבֶדֶר זֹו הּוא ִהְצִליַח ִלְלֹקט ְׁשֵני ְיהּוִדים נֹוָסִפים. ְוֶזהּו... 

ְלַאַחר ֶסֶבב אָרֹ ְוִתְׁשאּול ָמֵלא ֶׁשל ָּכל נֹוְסֵעי ַהָּמטֹוס 
א ִנְמְצאּו ְׁשֵני ְיהּוִדים נֹוָסִפים.

ִהְתַעְנֵין  צ.  ָהַרב  ֶׁשל  ִּבְמבּוָכתֹו  ֶׁשִהְבִחין  ַהַּדָּיִלים  ַאַחד 
ַהַּדָּיל  ָהִעְנָין.  ֶאת  לֹו  ִהְסִּביר  צ.  ְוָהַרב  ַמֲעָׂשיו,  ְלֵפֶׁשר 
ֵאינֹו  ִּכי  ִהְתַנֵּצל  ְּבַבד  ַּבד   ַא ּוְבִהְזַּדהּות,  ַּבֲהָבָנה  ֵהִגיב 
ָּתא  ִעם  ַהְּפִניִמי  ַהֶּקֶׁשר  ְּבַמְכִׁשיר  ִּתְקֵׁשר  הּוא  ְיהּוִדי. 
ַהַּטָּיס, ְלָבֵרר ַהִאם ֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי ַהֶּצֶות ְיהּוִדי, ַא ַנֲעָנה 

ִּבְׁשִליָלה.

ִּפְתאֹום ִנְׁשְמָעה ְקִריָאה ִמִּפי ַאַחד ַהּנֹוְסִעים: "ַרַּבאיי!" 

ֶאת  "ָׁשַמְעִּתי  ִהְתַנֵּצל:  ְוַהָּלה  ְלֶעְברֹו,  ִהְסּתֹוֵבב  צ.  ָהַרב 
ִׂשיָחְת ִעם ַהַּדָּיל, ַרק ַעָּתה ֵהַבְנִּתי ֶאת ְמֻבָּקְׁש, ְסַלח 

ִלי. ֲאִני ְיהּוִדי ּומּוָכן ְלִהְצָטֵרף ֵאֶלי ְלִמְצָוה".

ֶאת  ַהְּמַכֶּוֶנת  ָהְרחּוָמה  ַהָּיד  ֶאת  ֵהיֵטב  ָחׁש  צ.  ָהַרב 
ַהְכָּתַרת  ְלֵבין  ֵּבינֹו  ָהָיה  ְּכֶפַסע  ִמְּמרֹוִמים.  ַמֲעָׂשיו 
ַהְּמִׂשיָמה ְּבַהְצָלָחה ְוהּוא ָּתָלה ִּבְטחֹונֹו ְּבצּורֹו ִּכי ַיְמִציא 

לֹו ֶאת ַהְּיהּוִדי ָהַאֲחרֹון ֶׁשַּיְׁשִלים לֹו ִמְנָין.

הֹוֶפֶכת  ֶׁשַהְּמִׂשיָמה  ָהָיה  ִנְרֶאה  ַעְכָׁשו  ֶׁשַּדְוָקא  ֶאָּלא 
ֵמַהּנֹוְסִעים  ְוַכָּמה  ֶׁשַּכָּמה  ִּפי  ַעל  ַאף  ִּבְמֻיָחד.  ְלָקָשׁה 
ִהְתַּגְּיסּו ְלֶעְזָרתֹו, ָהַרב צ. א ָמָצא ֶאת ַהְּיהּוִדי ָהֲעִׂשיִרי... 

'ִאם א ַאְצִליַח ְלַהְׁשִלים ֶאת ַהִּמְנָין ַהֶּזה ַאֲחֵרי ֶׁשִהַּׂשְגִּתי 
ָהַרב  ִהְרֵהר  נֹוָראֹות',  ֶאְתַאְכֵזב  ַּבָּמטֹוס,  ְיהּוִדים  ִּתְׁשָעה 
ִלְראֹות  ְוִהְמִּתין  ִלְמקֹומֹו,  ָׁשב  ֶׁשהּוא   ּתֹו ְלַעְצמֹו  צ. 

ֵּכיַצד ּתֹוִביל ַהַהְׁשָּגָחה ֶאת ַהִהְתַרֲחֻׁשּיֹות.

ַעל ָמה ֶׁשָּקָרה ַאַחר ָּכ ְמַסֵּפר ָהַרב צ.:

ְוָלַחׁש  ֵמַהּנֹוְסִעים  ֶאָחד  ְּבֶׁשֶקט  ֵאַלי  ִנַּגׁש  "ִּפְתאֹום, 
ִּתְקָוה  ְּכֶׁשֶׁשֶּמץ  ְיהּוִדי'.  ֲחִצי  הּוא  ֶׁשִּלי  'ֶהָחֵבר  ְּבָאְזִני: 
'ַאָּתה  ֲחֵברֹו:  ֶאת  ְוָׁשַאְלִּתי  ַאֲחָריו  ָצַעְדִּתי  ְלִלִּבי  ִמְתַּגֵּנב 

ְיהּוִדי?' 

 א ַמָּמׁש', ָעָנה ִלי. ְמֻאְכָזב, ָּפִניִתי ָלֶלֶכת ִמָּׁשם ַא ,א'
ָהְיָתה  ֶׁשִּלי  ַסְבָּתא  'ֲאָבל  ְוהֹוִסיף,  ַאֲחַרי  ָקָרא  הּוא  ָאז 
ֶׁשל  'ִאָּמא  ְּבִתְקָוה:  ּוְׁשַאְלִּתיו  ְלֶעְברֹו  ָּפִניִתי  ְיהּוִדָּיה'. 

 '?ִאָּמא ֶׁשְּל

'ֵּכן, ֵׁשם ְנעּוֶריָה הּוא הֹורֹוִביץ, ֲאָבל ֶזה א עֹוֶׂשה אֹוִתי 
ְיהּוִדי, ָנכֹון?', ָׁשַאל. 

'ְּבַוַּדאי ֶׁשֵּכן!' ֵהַׁשְבִּתי לֹו. 

ָהִאיׁש,  ִהְתַלֵהב  ְיהּוִדי!',  ֶׁשֲאִני  ְמַגֶּלה  ֲאִני  ִּפְתאֹום  'יִֹפי, 
'אּוַלי ָהִאחּור ְּבִטיָסה ָהָיה ָׁשֶוה ַרק ִּבְׁשִביל ֶזה!'

ַלַּדָּיל  ִּבְזרֹוִעי  נֹוַפְפִּתי  ְמאֹד.  ִנְרָּגִׁשים  ָהיּו  ְסִביִבי  ֻּכָּלם 
ַהָּמסּור ֶׁשָּיַׁשב ְּכֶעֶׂשר ׁשּורֹות ְלָפַני. 'ִהְצַלְחנּו!' ָקָראִתי, 

...ֵיׁש ָלנּו ֲעָׂשָרה ְיהּוִדים!' ְוהּוא ָׂשַמח ָּכל ָּכ'

ֶׁשל  ׁשּוָרה  ַאֲחַרי  ָצֲעדּו  ְּכָבר  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָקָצר  ְזַמן 
ָמקֹום  ָלנּו  ִּפּנּו  ַהַּדָּיִלים  ַהָּמטֹוס.  ֲאחֹוֵרי  ְלִכּוּון  ְיהּוִדים 
ְּבִיְרַאת ָּכבֹוד, ַוֲאִני ִהְקַּדְמִּתי ְלַהְסִּביר ְלִתְׁשַעת ַהְּיהּוִדים 
ָּכַאְבִּתי  ַלֲעׂשֹות.  עֹוְמִדים  ָאנּו  ָמה  ֶׁשְּסִביִבי  ַהְּתִמיִמים 
ֵאי-ַּפַעם  ִהְתַּפְּללּו  ִמֵּביֵניֶהם  ְׁשלֹוָׁשה  ַרק  ִּכי  ִלְׁשמַֹע 
לֹוַמר ַקִּדיׁש,  ָהְיָתה  ָהִעָּקִרית  ַמְטָּרִתי  ָאְמָנם  ְּבִמְנָין. 
ֶאת  ֶיֱחוּו  ְרחֹוִקים  ְיהּוִדים  ֶׁשאֹוָתם  ָרִציִתי  א   ַא
ַהְּתִפָּלה ָהִראׁשֹוָנה ְּבַחֵּייֶהם ִּכְלַאַחר ַיד, ָלֵכן ִנַּצְלִּתי ֶאת 
ַהִהְזַּדְּמנּות ְלַהְקִּדים ְולֹוַמר ַּכָּמה ִמִּלים ַעל ַמהּוָתּה ֶׁשל 

ְּתִפָּלה.

ְמַרֵּגׁש ָהָיה ִלְראֹות ֶאת ֵעיֵניֶהם ֶׁשל ַהִּגּבֹוִרים ַהֲחסֹוִנים 
ּוָברּור.  ָרם  ְּבקֹול  'ָאֵמן'  ֶׁשָענּו  ְּבָׁשָעה  ּדֹוְמעֹות  ֶׁשְּסִביִבי 
ַהְּתִפָּלה   ְּבַמֲהַל ּוְמֻהְרָהִרים  ְׁשקּוִעים  ִנְׁשֲארּו  ֵהם   ָּכ
ֻּכָּלּה, ְּכֶׁשַרִּבים ִמֵּבין נֹוְסֵעי ַהָּמטֹוס נֹוֲעִצים ָּבֶהם ֵעיַנִים 
ִּבְמִהירּות,  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ְלַסֵּים  ִהְׁשַּתַּדְלִּתי  ַסְקָרִנּיֹות. 
הֹוֵדיִתי ְלֻכָּלם ִמֶּקֶרב ֵלב ַעל ִהְׁשַּתְּתפּוָתם, ּוִמָּיד ַׁשְבנּו 

ֻּכָּלנּו ִלְמקֹומֹוֵתינּו.

ָהִעּכּוב  ִּכי  ְלִׂשְמָחֵתנּו  ַהַּטָּיס  ִהְכִריז  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַּדָּקה 
ֲאָחדֹות  ַּדּקֹות  ְּבעֹוד  ְלַהְמִריא  ֲאמּוִרים  ָאנּו  ְוִכי  ִהְסַּתֵּים 
ְּתחּוָׁשה  ָהְיָתה  ַּבֲאִויר  ָקֶנִדי.  ַהְּתעּוָפה  ְׂשֵדה  ְלִכּוּון 
ַהְּזַמִּנים  ִמּלּוַח  ֵחֶלק  ִהּנֹו  ַהִּמְנָין  ְּכִאּלּו  ַחְׁשנּו  ַמְדִהיָמה, 

ַהְּמֻתְכָנן.

ֵמַהְּיהּוִדים  ֶאָחד  ִהִּגיַע  ַּבֲאִויר,  ִהְמִריא  ְּכֶׁשַהָּמטֹוס 
ְּבֵעיָניו  ּוְכֶׁשְּדָמעֹות  מֹוָׁשִבי,  ִלְמקֹום  ְּבִמְנָין  ֶׁשִהְׁשַּתְּתפּו 
הּוא ָאַמר ִלי ְּבַבְיָׁשנּות: 'ַרַּבאיי, ְּכָבר ָׁשִנים ַרּבֹות ֶׁשֲאִני 
ַהִּתְזּכֶֹרת  ַעל   ְל ְלהֹודֹות  רֹוֶצה  ֲאִני  ֵמַהַּיֲהדּות.  ְמֻנָּתק 

ַהַּמְדִהיָמה ֶׁשָּנַתָּת ִלי ַעל ַיֲהדּוִתי!'

ַהְּזכּות.  ִמּגֶֹדל  ִנְרָּגׁש  אֹוִתי  מֹוִתיר  ִלְמקֹומֹו,  ָׁשב  ָהִאיׁש 
ִהֵּנה נֹוַכְחִּתי ִלְראֹות ְּבֵעיַני ַעד ַּכָּמה ָּגדֹול הּוא ּכָֹחּה ֶׁשל 

ִמְצָוה ַהַּנֲעֵׂשית ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש".
ֻסַּפר ִמִּפי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה

'ֶנֱאָמן ְלָפֶני ְוָכרֹות ִעּמֹו ַהְּבִרית'
ֶהְמֵׁש ְּתִפַּלת: 'ַוְיָבֶר ָּדִויד' – 'ְוָכרֹות ִעּמֹו ַהְּבִרית' ִנְדַּפס ְּבִסּדּוִרים ַרִּבים ְּכִפְסָקה ִנְפֶרֶדת. 
ָאְמָנם ְּכָבר ָּתְמהּו ַרִּבים ַעל ַהֲחֻלָּקה, ֶׁשֲהֵרי ִסּיּום ַהֶּקַטע ַהּקֹוֵדם ּוְתִחַּלת ֶקַטע ֶזה ִהָּנם 

ָּפסּוק ֶאָחד ִּבְנֶחְמָיה (ט ח): "ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶני ְוָכרֹות ִעּמֹו ַהְּבִרית..."?

ַהֶהְסֵּבר ָהרֹוֵוַח הּוא, ִּכי ָׁשְרָׁשּה ֶׁשל ֲחֻלָּקה זֹו ִהּנֹו ְּבִמְנָהג ָקדּום ֶׁשָּנפֹוץ ִּבְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל 
ִלְפֵני ֵמאֹות ַּבָּׁשִנים, ִּכי ַּבּיֹום ֶׁשָהְיָתה ְּבִרית ִמיָלה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ָהיּו ַהַחָּזן ְוַהָּקָהל קֹוְרִאים 
ַיְחָּדו ִּבְנִעיָמה ִמ'ְוָכרֹות' ַעד 'ְּבַמִים ַעִּזים', ָּפסּוק ְּבָפסּוק ְלֵסרּוִגין ('אֹוַצר ִמְנֲהֵגי ְיׁשּורּון' ע יג-

יד; ּוְרֵאה מג"א נא ט ֶׁשִעְרֵער ַעל ִמְנָהג ֶזה), ּוְכִפי ֶׁשֵהִביא ַּבַעל 'ּתֹוָרה ְּתִמיָמה' ְּבִסְפרֹו 'ּתֹוֶסֶפת 

ְּבָרָכה' (פר' ַוֵּיֶׁשב):

"ְּכֶׁשָהָיה ְּבִרית ִמיָלה ְלֶאָחד ִמָּבֵאי ֵּבית ַהְּתִפָּלה, ָהָיה ַהַחָּזן ִעם ְמׁשֹוְרָריו ְמַנְּגִנים 'ְוָכרֹות 
ִעּמֹו ַהְּבִרית', ּוִמי ֶׁשָעַבר ָאז ִלְפֵני ַהֵּתָבה ָהָיה ִּבְמֻכָּון ַמְפִסיק ְּבַהִּגיעֹו ִל'ְוָכרֹות ִעּמֹו ַהְּבִרית' 
ָהֲאָחִדים  ַהְּפסּוִקים  ֶאת  ַהַחָּזן  ֶׁשָּׁשר  ְוַאֲחֵרי  ְלַהַחָּזן.  ְמקֹומֹו  ְוִהִּניַח  ָהַעּמּוד  ִמן   ְוָהַל
ַהַּמְתִאיִמים ִעם ַהֻּנָּסח 'ְוָכרֹות ִעּמֹו ַהְּבִרית' ָהַל ִמן ָהַעּמּוד ְוָׁשב ַהָּׁש"ץ ִלְמקֹומֹו ְלִהְתַּפֵּלל 

ַעל ַהֵּסֶדר... ּוִבְרבֹות ַהָּיִמים ִנְקָּבע ֵסֶדר ֻנָּסח ֶזה ְלֻנָּסח ְּתִמיִדי".

ִמַּדת ַהֶּנֱאָמנּות קֹוֶדֶמת ַלּכֹל
ָהְיָתה  ְּגדֹוָלה  ַּכָּמה  ַעד  ַהְּבִרית'  ִעּמֹו  'ְוָכרֹות  ַהָּפסּוק  ִמן  ָּדְרׁשּו  ה)  ט  (ְּבָרכֹות  ִּבירּוַׁשְלִמי 
 – ָהַרע  ֵיֶצר  ָעָׂשה  ָאִבינּו  "ַאְבָרָהם   :ִיְתָּבַר ַלּבֹוֵרא  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ְוֶנֱאָמנּותֹו  ַאֲהָבתֹו 
 ּוְבָׂשָכר ֶזה ָזָכה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו ,"'טֹוב, ִּדְכִתיב: 'ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו (ְׁשֵני ְלָבבֹות) ֶנֱאָמן ְלָפֶני

הּוא ָּכַרת ִעּמֹו ֶאת ַהְּבִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד.

ֶנֱאָמנּות זֹו ַהִּמְתַּבֵּטאת ְּבִׁשְעּבּוד ָּכל ּכֹחֹות ַהּגּוף ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ִהיא ַהַּמְפֵּתַח ְלָכל 
 ַאף ְלַאַחר ֶׁשָּבַחר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ,ַהְּבָרכֹות ֶׁשָּזכּו ָלֶהם ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּוָבָניו ַאֲחָריו. ְלִפיָכ
הּוא ְּב'ַאְבָרם', הֹוִציאּו ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ְוָׂשם ֶאת ְׁשמֹו 'ַאְבָרָהם', ֲעַדִין א ָהָיה ָראּוי ִלְכִריַתת 

ְּבִרית, ְוַרק ַּכֲאֶׁשר ִּגָּלה ֶאת ִמַּדת ַהֶּנֱאָמנּות ָהֲאמּוָרה, ָּכַרת ִעּמֹו ה' ְּבִרית.

ְוָכ ָּדַרׁש זֹאת ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ֵמרֹוְפִׁשיץ: 'ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶני', ִּבְזכּות ֶׁש: 'ְוָכרֹות 
ֶאת  ַלֲעבֹד  הּוא  ָיכֹול  ָהַרע,  ַהֵּיֶצר  ִעם  ְּבִרית  ִּכְבָיכֹול  ּכֹוֵרת  ֶׁשַהַּצִּדיק  ְּבֵעת  ַהְּבִרית':  ִעּמֹו 
ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְּבא ְמִניעֹות: ִאם ְמַפֵּתהּו ַהֵּיֶצר ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות, ַמְבִטיחֹו ַהַּצִּדיק ֶׁשְּיַקֵּים 
ֶׁשל  ְלֶזֶמר  ְמִסיתֹו  ְוִאם  ַהַּׁש"ס...  ֶאת  ִלְכֶׁשְּיַסֵּים  ִמְצָוה,  ְסעּוַדת  לֹו  ֶׁשִּתְזַּדֵּמן  ְּבֵעת  ְּדָבָריו 
ַעל  ְיתֹוָמה...  אֹו  ָיתֹום  ְלַהִּׂשיא  ֶׁשִּיְזֶּכה  ְּבֵעת  ִּכְדָבָריו  ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ַהַּצִּדיק  ַיְבִטיחֹו  הֹוֵללּות, 
ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ה',  ֶאת  ַלֲעבֹד  ָהַרע  ִיְצרֹו  ֶאת  ַּגם  ָהָאָדם  ְמַׁשְעֵּבד  ֶׁשָּבּה  ֶׁשָּכזֹו,  ֶנֱאָמנּות 

ֶׁשִּבְׂשָכָרּה ָזָכה ַאְבָרָהם ְלָכל ַהַהְבָטחֹות ַהּטֹובֹות ('ִלּקּוֵטי  מַהְַרָמ"מ' ַהְפָטַרת ְּתרּוָמה).

ָּברּו ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְׂשָרֵאל
ַעל ֻנַּסח ַהָּפסּוק: 'ַוָּתֶקם ֶאת ְּדָבֶרי ִּכי ַצִּדיק ָאָּתה' ָּתְמהּו ַהְּמָפְרִׁשים: ְוִכי ַרק 'ַצִּדיק' ַחָּיב 
ְלַקֵּים ֶאת ְּדָבָריו, ַוֲהלֹוא ַּגם ָאָדם ָּפׁשּוט ַחָּיב ְלַקֵּים ֶאת ַהְבָטָחתֹו, ְוַקל ָוחֶֹמר ֶּבן ְּבנֹו ֶׁשל 

ַקל ָוחֶֹמר, ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא?

ֵּפֵרׁש זֹאת ָהְרַה"ק ִמּקֹאְצק ְּבֶדֶר ַצחּות ְוָאַמר: ׁשֹוָנה ִהיא ִקּיּום ַהַהְבָטָחה ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ִמִּקּיּום ַהְבָטָחה ֶׁשל ֶּבן ְּתמּוָתה; ַהָּלה ְמַקֵּים ֶאת ַהְבָטָחתֹו 'ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבה', 
אּוָלם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַקְּיָמּה ִּבְבִחיַנת 'ִּכי ַצִּדיק ַאָּתה': ָיכֹול הּוא ְלַקְּיָמּה ְּבִמַּדת ַהִּדין, 
אּוָלם ְּבַאֲהָבתֹו אֹוָתנּו ָּבַחר ְלַקְּיָמּה ְּבֶדֶר ִצְדקּות, ְּבֶחֶסד ּוְבַאֲהָבה, ְוַעל ָּכ ָאנּו ְמַׁשְּבִחים 

ּוְמָפֲאִרים ֶאת ַמְלֵּכנּו ('ֱאֶמת ִמּקֹאְצק' אֹות תב). 

ְּבֹאֶפן נֹוָסף ֵּבֵאר זֹאת ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ָּדִוד ְּגִריְנַווְלד ְּבִסְפרֹו 'ֶקֶרן ְלָדִוד' (מֹוֲעִדים ב', עמ' תקנה): 
 ,'הּוא ְלַאְבָרָהם ָהְיָתה ַעל ַּדַעת ֶׁשֶּצֱאָצָאיו ֵיָחְׁשבּו ְּבֶגֶדר 'ַזְרֲע ַהְבָטָחתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָיְרדּו  ְּבִמְצַרִים  ְּכָבר  אּוָלם  ָהֱאמּוָנה,   ֶּדֶר  – ְּבַדְרּכֹו  ָלֶלֶכת  ַיְמִׁשיכּו  ַּכֲאֶׁשר 
ִמַּדְרָּגָתם, ַעל ֵּכן ָיכֹול ָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשֹּלא ְלַקֵּים ַהְבָטָחה זֹו. ְלִפיָכ ְּבִצְדָקתֹו 
ָנַתן ְלַהְבָטָחתֹו 'ִקּיּום' ('ַוָּתֶקם ֶאת ְּדָבֶרי'), 'ַוִּתֵּתן אֹתֹת ּומְֹפִתים ְּבַפְרעֹה' – ֵהִביא ַעל ַהִּמְצִרים 
ֶאת ֲעֶׂשֶרת ַהַּמּכֹות ֶׁשִהְׁשִריׁשּו ֶאת ֱאמּוַנת ה' ְּבֶקֶרב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַעד ֶׁשִהְתַעּלּו ְּבַדְרָּגָתם 
ְוׁשּוב ִנְקְראּו 'ַזְרעֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם'. ְוִאּלּוֵלא ַחְסּדֹו ֶׁשל ה' ָעֵלינּו, א ָהְיָתה ַהְבָטַחת ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּו הּוא ִמְתַמֶּמֶׁשת ָחִליָלה.

ָּבַקְעָּת  'ְוַהָּים  ַהְּפסּוִקים:   ֶהְמֵׁש ַעל  ָהִרי"ם'  'ִחּדּוֵׁשי  ַּבַעל  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ָּתַמּה  ֶזה  ְּכֵעין 
ִלְפֵניֶהם' – ֲהלֹוא ָמִצינּו ַצִּדיִקים נֹוָסִפים ֶׁשִּנְקַרע ִּבְפֵניֶהם ַהָּים, ְּכַרִּבי ִּפיְנָחס ֶּבן ָיִאיר (ֻחִּלין 

ז א) ְועֹוד, ּוַמהּו ַהֶּׁשַבח ְּבָכ ֶׁשִּנְבַקע ַהָּים ִּבְפֵני ִיְׂשָרֵאל?

ְוִיֵּׁשב: ָאֵכן ָראּוי ָּכל ַצִּדיק ֲאִמִּתי ֶׁשֵּיָעֶׂשה לֹו ֵנס ֶׁשָּכֶזה, ַא ָּכאן ָאנּו ְמַׁשְּבִחים ֶאת ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ֶׁשָּבַקע ֶאת ַהָּים 'ִלְפֵניֶהם' (ְלׁשֹון ַרִּבים) – ֵּבין ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָעְמדּו ַעל 
ְׂשַפת ַהָּים, ְּבַוַּדאי ָהיּו ָּכֵאּלּו ֶׁשֹּלא ָהיּו ְראּוִיים ְלֵנס ָּגדֹול ֶׁשָּכֶזה, ּוְבָכל זֹאת ָּפַעל ַהָּקדֹוׁש 
ְּכֵדי  ֶזה,  ְלֵנס  ְראּוִיים  ֶׁשָהיּו  ַעד  ָהרּוָחִנית  ַמְדֵרָגָתם  ֶאת  ְלרֹוֵמם  ַרֲחָמיו  ְּברֹב  הּוא   ָּברּו

ֶׁשִּיָּנְצלּו ִמְּטִביָעה ַּבָּים, ְוַעל ָּכ ָאנּו מֹוִדים ּוְמַהְּלִלים (ִסּדּור 'ְׂשַפת ֱאֶמת', ִלּקּוֵטי ְיהּוָדה).

ְסֻגַּלת ַהְזָּכַרת ְׁשמֹות ָהֻאּמֹות
ִמִּליֶזעְנְסק:   ֱאִליֶמֶל ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֶׁשל  ָקָטן'  ְּב'ֶצעִטיל  הּוְבָאה  ִנְפָלָאה  ְסֻגָּלה 
"ְּכֶׁשַּיְתִחיל ְלִהְתעֹוֵרר ּבֹו (ְּבֵלב ָהָאָדם) ִמָּדה ָרָעה ַחס ְוָׁשלֹום... יֹאַמר ֵּתֶכף ּוִמָּיד ְּבֶזה ַהָּלׁשֹון 

ּוְבָכל ּכֹחֹו: 'ַהְּכַנֲעִני ַהִחִּתי ָהֱאמִֹרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהְיבּוִסי ְוַהִּגְרָּגִׁשי' ְוִיָּנֵצל".

ְּבֶדֶר ַצחּות ֵהִביאּו ַהְּמָפְרִׁשים ֶרֶמז ִלְסֻגָּלה זֹו: ִהֵּנה ִהְתָּבֵאר ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ִנְקָרא 'ֶנֱאָמן' 
ִמּׁשּום ֶׁשִהְצִליַח ְלַׁשְעֵּבד ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע ֶׁשְּבִקְרּבֹו ַלֲעבֹוַדת ה'. ֶאָּלא ֶׁשְּלַמַען ָּבָניו ַאֲחָריו 
ִּבֵּקׁש ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵעָצה ּוְסֻגָּלה ֶׁשְּתַסֵּיַע ַאף ְּבָיָדם ְלַהְכִניַע ֶאת ִיְצָרם ָהַרע, ּוִבְׂשַכר 
ְוַהְיבּוִסי  ְוַהְּפִרִּזי  ָהֱאמִֹרי  ַהִחִּתי  "ַהְּכַנֲעִני  ְּתִפָּלתֹו:  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִקֵּבל  ֶנֱאָמנּותֹו 
ְוַהִּגְרָּגִׁשי – ָלֵתת ְלַזְרעֹו" – ָּפסּוק ֶזה ִנָּתן ְלַזְרעֹו ְּכֵדי ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו ִיָּנְצלּו ֵמִהְרהּוִרים ָרִעים 

('ְּפִניֵני ְיֶחְזֵקאל' ע"ס ַהְּתִפָּלה).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ִמְנָין ְׁשֵמיִמי

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

ור פפּפּ ססִסִ ם
ִרית ְוָכרֹות ִעּמֹו ַהּבְ

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


