
ת ָוֵאָרא ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא ּגֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם
"ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹב" (ו ג)

"ָוֵאָרא ֶאל ָהָאבֹות" (ַרִׁש"י).

ֶׁשִּצֵּין  ָהֻעְבָּדה  ֲהלֹוא  ִּבְדָבָריו,  ְלַחֵּדׁש  ַרִׁש"י  ָּבא  ָמה  ְלָהִבין,  ֵיׁש 
ְמפֶֹרֶׁשת ַּבְּכתּוִבים?

ׁשֹוְמֵרי  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ְׁשִליָט"א,  ִליֶּבְרָמן  יֹוֵסף  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֵּפֵרׁש 
ַהחֹומֹות:

ְּבַמֶּסֶכת ָּבָבא ְמִציָעא (פה ב) מּוָבא ִּכי ְּכֶׁשֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ֵמִקיץ ֶאת 
ֶׁשְּבכַֹח  ֵּכיָון  ַאַחת,  ְּבַבת  ְמִקיָצם  ֵאינֹו  ִלְתִפָּלה  ַהְּקדֹוִׁשים  ָהָאבֹות 
ְזַמָּנּה.  ֶטֶרם  ַהְּגֻאָּלה  ֶאת  ְלָהִביא  ֵהם  ְיכֹוִלים  ַהְּמֻׁשֶּתֶפת  ְּתִפָּלָתם 
ִלְמנּוָחתֹו,  ּוְמִׁשיבֹו  ִלְתִפָּלה  ַאְבָרָהם  ֶאת  ֵאִלָּיהּו  ֵמִקיץ   ְלִפיָכ
ְלַאַחר ִמֵּכן ֵמִקיץ ֶאת ִיְצָחק ּוְמִׁשיבֹו ִלְמנּוָחתֹו, ּוְלַבּסֹוף ֶאת ַיֲעקֹב. 

ְוָכאן ָּבא ַרִׁש"י ְלַחֵּדׁש ִּבְדָבָריו, ֶׁשַעָּתה, ְּבבֹוא ֵעת ַהְּגֻאָּלה, ֵאין ַּכָּוַנת 
ַהָּכתּוב ְלַהְזִּכיר ֶאת ְזכּותֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ֵמָהָאבֹות ְּבִנְפָרד, ֶאָּלא 'ֶאל 

ָהָאבֹות' – ְזכּוָתם ֶׁשל ָּכל ְׁשֶׁשת ָהָאבֹות ֻמְזֶּכֶרת ַיַחד.

"ְוזֹוֵכר  ֶעְׂשֵרה:  ְׁשמֹוֶנה  ֶׁשל  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבְּבָרָכה  ַּכָּוָנֵתנּו  ַּגם  ְוזֹוִהי 
ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא ּגֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם". ְּכלֹוַמר, ֶטֶרם ּבֹוא ַהְּגֻאָּלה 

זֹוֵכר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַחְסֵדי ָּכל ָהָאבֹות ַיַחד.
'ִמְׁשַנת יֹוֵסף' ַעל ַהּתֹוָרה

ְלעֹוָלם ַיְקִּדים ָאָדם ְּתִפָּלה ְלָצָרה
ַמֲעִבִדים  ִמְצַרִים  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַנֲאַקת  ֶאת  ָׁשַמְעִּתי  ֲאִני  "ְוַגם 

אָֹתם" (ו ה)

ָּדַרׁש ַרִּבי ָּדִוד ְׁשמֹה ַאְיְּבִׁשיץ ַּבַעל ַה'ְּלבּוֵׁשי ְׂשָרד':

ה'  ֶאל  ּוִמְתַּפֵּלל  זֹוֵעק  ְוהּוא  ָהָאָדם  ֶאת  ָצָרה  ֶׁשּפֹוֶקֶדת  ְּבֵעת 
ְּבִׁשְברֹון ֵלב ֶׁשּיֹוִׁשיעֹו ִמָּצָרתֹו, ָעָליו ְלהֹוִסיף ּוְלַבֵּקׁש ְּבאֹוָתּה ֵעת 
ֶאת ְסִליַחת ּבֹוְראֹו ַעל ֶׁשֹּלא ִחָּלה ָּפָניו ְּבֶטֶרם ָּפְקָדה אֹותֹו ַהָּצָרה.

ַּגם  ָהְיָתה  ִיְׂשָרֵאל"  ְּבֵני  "ַנֲאַקת  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּכתּוב  ָרַמז  ֶזה  ִליסֹוד 
ַעל: "ֲאֶׁשר ִמְצַרִים ַמֲעִבִדים אָֹתם" – ַעל ָּכ ֶׁשַהִּמְצִרים ֵהם ֵאּלּו 
א  ְוֵהם  ֶׁשַּבֵּלב',  'ֲעבֹוָדה  ִליֵדי  ֱהִביאּום  ְּכלֹוַמר:  ֶׁש'ֶהֱעִבידּום', 
ִהְתעֹוְררּו ִלְתִפָּלה ְּבכֹחֹות ַעְצָמם ִּבְׁשנֹות ִׁשְבָּתם ְּבָׁשלֹום ּוְבַׁשְלָוה, 

ֶטֶרם ִׁשְעּבּוד ִמְצַרִים.
'ַעְרֵבי ַנַחל'

ִלּבֹו ֶׁשל ַּפְרעֹה ָהַפ ְל'ָכֵבד'
"ָּכֵבד ֵלב ַּפְרעֹה ֵמֵאן ְלַׁשַּלח ָהָעם" (ז יד)

"'ָּכֵבד ֵלב ַּפְרעֹה' – ּכֹוֵעס הּוא. ָמה ַהָּכֵבד ּכֹוֵעס, ַאף ִלּבֹו ֶׁשל ֶזה 
ַנֲעָׂשה ָּכֵבד" (שמו"ר ט ח).

ְּבֵבאּור ַהְּדָבִרים ֵהִביא ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי מֶֹׁשה וֹוְלְפסֹון ְׁשִליָט"א ְיסֹוד 
ִנְפָלא ֶׁשָּׁשַמע ִמַּבַעל 'ִּדְבֵרי יֹוֵאל' ִמַּסאְטֵמאר ְּכֶהְסֵּבר ְלֻנַּסח ְּתִפַּלת 
ִנְׁשַמת: "ִּכי כָל ֶּפה ְל יֹוֶדה, ְוָכל ָלׁשֹון ְל ִּתָּׁשַבע... ְוָכל ְלָבבֹות 

."ִייָראּו

ִלְכאֹוָרה, ָּתַמּה ָהַרִּבי ִמַּסאְטֵמאר, ֵּכיַצד ְיכֹוִלים ָאנּו ְלָהִעיד ְּבֶפה 
ִנְכָמר  ְוִלֵּבנּו  רֹואֹות  ֵעיֵנינּו  ַוֲהלֹוא   ,"ִייָראּו ְלָבבֹות  "ָּכל  ִּכי:  ָמֵלא 
 ?ִיְתָּבַר ה'  ְּבַמְלכּות  ְלַהִּכיר  ֲעַדִין  ָזכּו  א  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני  ַרִּבים  ִּכי 
ַרק  ֵהם  ְוֵאיָבָריו  ּגּופֹו  ְיִציַרת  ַמְּטַרת  ִּכי  ָלַדַעת  ָהָאָדם  ַעל  ּוֵבֵאר: 
ָיֵרא  ֶׁשֵאינֹו  ֵלב   ,ה', ּוְלִפיָכ ֶאת  ַלֲעבֹד  ְּבֶאְמָצעּוָתם  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי 
ֵמה' ֵאינֹו ֶנְחָׁשב 'ֵלב', ּו'ֶפה' ֶׁשֵאינֹו מֹוֶדה ַלה' ֵאינֹו ִנְקָרא 'ֶּפה'.

ֶׁשל  ְּבִלּבֹו  ָׁשְכָנה  א  ה'  ֶׁשִּיְרַאת  ִמּׁשּום  ַהִּמְדָרׁש:  ִּכֵּון  ֶזה  ִליסֹוד 
'ֵלב', ֶאָּלא ָהַפ ְל'ָכֵבד' ַעל  ַּפְרעֹה, ְלִפיָכ א ָהָיה ָראּוי ְלִהָּקֵרא 

ֵׁשם ְּתכּוָנתֹו.
'ֱאמּוַנת ִעֶּתי' – ֶאְסֵּתר, עמ' קעא

"ַּבָּצָרה ָקָראָת ָוֲאַחְּלֶצָּך"
"ַהְעִּתירּו ֶאל ה' ְוָיֵסר ַהְצַפְרְּדִעים" (ח ד)

"ָּכל ְלׁשֹון 'ֲעַתר' ַהְרּבֹות ַּפֵּלל הּוא" (ַרִׁש"י).

מּוָסר ִנְפָלא ָלַמד ַרִּבי מֶֹׁשה ְׁשֶטְרְנּבּו ְׁשִליָט"א ִמִּדְבֵרי ַרִׁש"י: ִאם 
ַּפְרעֹה ָהָרָׁשע ְוָהֶאִּפיקֹורֹוס ִהִּכיר ָּבֻעְבָּדה ֶׁשַאף מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶעֶבד ה' 
א יּוַכל ְלהֹוִׁשיעֹו ִמָּצָרתֹו ִאם א ֶׁשְּיַרֶּבה ְלִהְתַּפֵּלל ַּבֲעבּורֹו, ַעל 
ַאַחת ְוַכָּמה ָאנּו; ָעֵלינּו ָלַדַעת ִּכי ְּבֵעת ֶׁשִּמְתַרֶּגֶׁשת ָצָרה, ָחִליָלה, 
ֵמחֹוָבֵתנּו ְלַהְרּבֹות ִּבְתִפָּלה ּוְבַתֲחנּוִנים ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֵמֶהְרֵּגֵלנּו ַעד 

ֶׁשִּנְזֶּכה ְוָיחּוסּו ָעֵלינּו ִמן ַהָּׁשַמִים.
'ַטַעם ָוַדַעת'

ַּפְרעֹה ָחַׁשׁש ִמְּתִפָּלָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל
"ַרק ַהְרֵחק א ַתְרִחיקּו ָלֶלֶכת ַהְעִּתירּו ַּבֲעִדי" (ח כד)

ִּבְהיֹות  ֶּפן  ָחַׁשׁש  ַּפְרעֹה  ְקלּוֶגר:  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ְמִליָצה   ְּבֶדֶר
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ִיְתעֹוְררּו ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ה' ֶׁשִּיְפֵּדם ִמִּמְצַרִים 
ַתְרִחיקּו  א  ַהְרֵחק  "ַרק  ֵמֶהם:  ִּבֵּקׁש  ֵּכן  ַעל  עֹוָלם,  ְלֵחרּות 
ָלֶלֶכת" – ַאל ְּתַבְּקׁשּו ִבְּתִפַּלְתֶכם ַּבָּקׁשֹות ֻמְפָלגֹות, ֶאָּלא ַאְדַרָּבה: 
"ַהְעִּתירּו ַּבֲעִדי" – ִהְתַּפְּללּו ֶׁשַאְמִׁשי ְלַהְנִהיג ֶאת ַמְלכּוִתי ְּבָׁשלֹום 

ּוְבַׁשְלָוה ְלאֶֹר ָיִמים.
'ִאְמֵרי ֶׁשֶפר'

ַּבָּקָׁשֵתנּו ֵמַהַּצִּדיִקים ַהְּגנּוִזים ְּבעֹוַלם ָהֱאֶמת
ְּבֶדֶר ְּדָרׁש ֵּפֵרׁש ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְׁשמֹה ֵמַרדֹוְמְסק:

ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ָהֶעְליֹון,  ָלעֹוָלם  ַצִּדיִקים  ֶׁשל  ִהְסַּתְּלקּוָתם  ֶטֶרם 
ַמְעָלה,  ֶׁשל  ִּביִׁשיָבה   – ָלֶלֶכת"  ַתְרִחיקּו  א  ַהְרֵחק  "ַרק  ֵמֶהם: 
ְלָמקֹום ֶׁשּבֹו ִּתְׁשְּכחּו ֵמִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהָּׁשֵפל ּוִמְּבִרּיֹוָתיו ַהְּמַׁשְּועֹות 

ַּבֲעִדי"  ְו"ַהְעִּתירּו  ַהְמִׁשיכּו  ֶאָּלא  ּוְקָׁשֵייֶהן,  ִמָּצרֹוֵתיֶהן  ִליׁשּוָעה 
ִּבְהיֹוְתֶכם  ַּבֲעֵדנּו  ַמְעִּתיִרים  ֶׁשֱהִייֶתם  ְּכֵׁשם  ְמרֹוִמים  ְּבִגְנֵזי  ַּגם   –

ַּבַחִּיים ַחּיּוְתֶכם.
'ִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה'

ֶׁשּכֹחֹו ּוְגבּוָרתֹו ָמֵלא עֹוָלם
"ַּבֲעבּור ַהְראְֹת ֶאת ּכִֹחי ּוְלַמַען ַסֵּפר ְׁשִמי ְּבָכל  ָהָאֶרץ" (ט טז)

"...ּוְבִדיל ִּדיהֹון ִמְׁשָתַּען ְּגבּוַרת ְׁשִמי ְּבָכל ַאְרָעא" (אּוְנְקלֹוס).

ְּבָפסּוק ֶזה ָהעֹוֵסק ְּבַמַּכת ָּבָרד ֶׁשֻּלְּוָתה ְּבקֹולֹות ְרָעִמים [ַּכָּכתּוב 
(ְלַהָּלן פס' כג): "ַוה' ָנַתן קֹת ּוָבָרד"] ֻהְזַּכר ְלׁשֹון 'ּכַֹח', ִמְּלַבד זֹאת 
ְּבַתְרּגּום אּוְנְקלֹוס הֹוִסיף ּבֹו ְלׁשֹון 'ְּגבּוָרה'. ְּבָכ נּוַכל ְלָהִבין ִמְּפֵני 
ָמה ּכֹוְפִלים ָאנּו ְּבֻנַּסח ִּבְרַּכת ָהַרַעם: "ֶׁשּכֹחֹו ּוְגבּוָרתֹו ָמֵלא עֹוָלם".
'ִּבְרַּכת ִאיׁש'

ֵאין ִמְתַּפְּלִלים ַעל רֹב טֹוָבה
"ְּכֵצאִתי ֶאת ָהִעיר ֶאְפרֹׂש ֶאת ַּכַּפי ֶאל ה'" (ט כט)

ַמּדּוַע ַּדְוָקא ְּבַמָּכה זֹו ֻהְצַר מֶֹׁשה ְלִהְתַּפֵּלל ִּב'ְפִריַׂשת ַּכַּפִים'?

ֶׁשַאף  ְמבָֹאר  ֶאֶבן)  ד"ה  ב  כח  ב"מ  ּתֹוְספֹות  ע"פ  א,  ַּתֲעִנית (יט  ְּבַמֶּסֶכת 
ַעִּזים  ְּגָׁשִמים  ֵמֲחַמת  ָקִׁשים  ְנָזִקים  ַלְּבִרּיֹות  ִנְגָרִמים  ַּכֲאֶׁשר 
ֶׁשּיֹוְרִדים ַעל ָהָאֶרץ, ֵאין ְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשִּיָּפְסקּו ַהְּגָׁשִמים, ֵּכיָון ֶׁשְּכָלל 

ָנקּוט ְּבָיֵדינּו: "ֵאין ִמְתַּפְּלִלים ַעל רֹב טֹוָבה".

ַעל  ֻּפְרָענּות  ֵהִביָאה  ָּבָרד  ֶׁשַּמַּכת  ַאף  ַעל  ְלָהִבין:  נּוַכל  ֶזה  ְלִפי 
ַהִּמְצִרים, ִמָּכל ָמקֹום ָהְיָתה ָּבּה ַּגם ְּבִחיָנה טֹוָבה ַּבֲעבּוָרם, ֶׁשֲהֵרי 
ַאְדָמָתם ְׁשחּוָנה ָהְיָתה ְוַעָּתה ֻהְרְוָתה ִּבְגָׁשִמים. ֵּכיָון ֶׁשָּכ א ָרָצה 
ְלִהְתַּפֵּלל   ְוֻהְצַר ִּתָּפֵסק,  ֶׁשַהַּמָּכה  ְּבִפיו  ְלִהְתַּפֵּלל  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה 

ִּב'ְנִׂשיַאת ַּכַּפִים'.
'ַּפְרֵּדס יֹוֵסף'

ַּפְרעֹה ִהְמִׁשי ִלְכּפֹר ְּבִלּבֹו
"ְּכֵצאִתי ֶאת ָהִעיר ֶאְפרֹׂש ֶאת ַּכַּפי ֶאל ה'; ְוַאָּתה ַוֲעָבֶדי ָיַדְעִּתי ִּכי 

ֶטֶרם ִּתיְראּון ִמְּפֵני ה' ֱאקִים" (ט כט-ל)

ְמֵלַאת  ֶׁשָהְיָתה  ְלִפי  ָהִעיר  ִמן  ָלֵצאת  מֶֹׁשה   ֶׁשֻהְצַר ַרִׁש"י  ֵּפֵרׁש 
ִהְתַּפֵּלל?  א  ַעָּתה  ַעד  ְוִכי  ִלְתמַֹּה:  ַהָּמקֹום  ֶׁשָּכאן  ֶאָּלא  ִּגּלּוִלים. 
ָיָצא  ֶׁשֹּלא  ַאף  ַהּקֹוְדמֹות  ַּבַּמּכֹות  ְּתִפּלֹוָתיו  ִהְתַקְּבלּו  ֵאפֹוא  ֵּכיַצד 

ִמן ָהִעיר?

ֵּבֵאר ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר:

ְּבָכל  ָהִעיר  ִמן  ָלֵצאת  מֶֹׁשה   ֻהְצַר ָּבָרד  ַמַּכת  קֶֹדם  ַאף  ָאֵכן, 
ׁשּוב  ִּכי  ְלָפָניו  ַּפְרעֹה  ָטַען  ֶׁשַעָּתה  ֶאָּלא  ְלִהְתַּפֵּלל,  ֶׁשִּבֵּקׁש  ֵעת 
ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ִּכי  ִהיא  ְמפֶֹרֶׁשת  ֲהָלָכה  ֶׁשֲהֵרי  ָלֵצאת,   ָצִרי ֵאינֹו 
ֶׁשִהְתַּבְּטָלה ְּבֶאְמָצעּות ּגֹוי – ְמֻבֶּטֶלת (ע"ז נב ב), ְוֵכיָון ֶׁשִּמָּיד ְלַאַחר 
ֶׁשֻהָּכה ַּבָּבָרד ָעַמד ַּפְרעֹה ְוִקֵּבל ֶאת ַמְלכּות ה' ְּבַהְצִהירֹו: "ָחָטאִתי 
ַהָּפַעם, ה' ַהַּצִּדיק ַוֲאִני ְוַעִּמי ָהְרָׁשִעים" (ְלֵעיל פס' כז), ֲהֵרי ִּבֵּטל ֶאת 

ִּגּלּוֵלי ִמְצַרִים ְוָהַפ ֶאת ָהִעיר ְלָמקֹום ֶׁשָראּוי ְלִהְתַּפֵּלל ּבֹו.

ֶטֶרם  ִּכי  "ָיַדְעִּתי  לֹו:  ְוָאַמר  ַטֲעָנתֹו  ֶאת  ָּדָחה  ַרֵּבנּו  ֶׁשּמֶֹׁשה  ֶאָּלא 
ַמֲאִמיִנים  ֲעַדִין  ִלְּבֶכם  ֶׁשְּבֵסֶתר  ֵּכיָון   – ֱאקִים"  ה'  ִמְּפֵני  ִּתיְראּון 
ַהָּׂשָפה  ִמן  ֶאָּלא  ֵאיָנן  ְוַהְצָהרֹוֵתיֶכם  ַהִּגּלּוִלים,  ֶׁשל  ְּבכָֹחם  ַאֶּתם 
ְוַלחּוץ, ַעל ֵּכן ֱאֵהיֶכם א ִהְתַּבְּטלּו, ְוַגם ַהַּפַעם ִיְהֶיה ָעַלי ָלֵצאת 

ִמן ָהִעיר ְּכֵדי ְלִהְתַּפֵּלל ֶאל ה'.
'ִאְמֵרי ֶׁשֶפר'

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
בניֶהם י

ני ּפְ ם

ַּתְכִלית ַהַּמּכֹות – ִּבּסּוס ָהֱאמּוָנה
ָבָרד  ִויִהי  ַהָּׁשַמִים  ַעל    ָיְד ֶאת  ְנֵטה  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  "ַוּיֹאֶמר 

ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים" (ט כב)

נּוַכל  ִמָּכאן  'ָאֵמן'.  ֵהם:  ְנטֵה"  ֹמֶׁשה  "ֶאל  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי 
ָהְיָתה  ִמְצַרִים  ַמּכֹות  ֶׁשל  ָהֲאִמִּתית  ַּתְכִליָתן  ִּכי  ִלְלֹמד 
ִיְׂשָרֵאל.  ְּבִלְבבֹות  ָהֱאמּוָנה  ִּתְתַּבֵּסס  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתן  ְּכֵדי 
ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאָמר ַּבֲחִתיַמת ַהִּנִּסים: (ְלַהָּלן יד לא): "ַוַּיֲאִמינּו ַּבה' 

ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּדֹו".
'ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶת' ֵעֶר ָאֵמן

ֲעִנַּית ָאֵמן ְמִביָאה ִליִדיַעת ה'
"ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֵאין ַּכה' ֱאֵקינּו" (ח ו)

"ִּכי ֵאין" – ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן', ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ַהְקָּפָדה ַעל ֲעִנַּית 
ָאֵמן ְּבַכָּוָנה ַּכָּיאּות, ְמִביָאה ֶאת ָהָאָדם ְלִיְרַאת ה' ְוִליִדיָעה 

אֹותֹו.
'ְּבֵצל ְיהּוָדה' 

ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש ר"ח ְׁשָבט ָיחּול יֹום ַהָּיאְרַצייט ֶׁשל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי מֶֹׁשה ְיִחיֵאל ֶאְּפְׁשֵטין ָזָצ"ל ֵמאֹוְז'רֹוב. 
ִּבְסָפָריו ַהְּגדֹוִלים ִהְרָּבה ִלְכֹּתב ְּבִׁשְבָחּה ֶׁשל ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן, ְוָכ ָּכַתב ְּבִסְפרֹו 'ֵּבֵאר מֶֹׁשה' (ַנ", ׁשֹוְפִטים פ"ה) 

ַעל ִׁשְבָחם ֶׁשל ַהַּמְׁשִּכיִמים ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ַלֲענֹות ָאֵמן:

"ִעַּקר ַמֲעַלת ֲעִנַּית ָאֵמן הּוא ַּדְוָקא ְּכֶׁשֵּמִביא ֶאת ַעְצמֹו ְלַיד ִחּיּוב ֲעִנַּית ָאֵמן. ַעל ֵּכן ֻהְבַטח ַּבָּפסּוק (ְיַׁשְעָיה 
כו ב) 'ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן', ַּדְוָקא ְל'ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים', ַהְינּו ְלָאָדם ֶׁשַּמְמִּתין ּוְמַצֶּפה ָלבֹוא ִליֵדי ִחּיּוב ֲעִנַּית 
ָאֵמן (ַׁשָּבת קיט ב ּוְבַרִׁש"י ָׁשם). ְוַעל ָּכ ָּדְרׁשּו ְּב'ַתָּנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו' (ַרָּבה פ"י) ַעל ַהָּפסּוק (ׁשֹוְפִטים ה ב): 'ִּבְפרַֹע ְּפָרעֹות 
ְּבִיְׂשָרֵאל ְּבִהְתַנֵּדב ָעם ָּבֲרכּו ה'', ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִנְפָרע ְלִיְׂשָרֵאל ֵמֻאּמֹות ָהעֹוָלם ִּבְזכּות ֵאּלּו ֶׁשִּמְתַנְּדִבים 

ְלַהְׁשִּכים ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ְּכֵדי ַלֲענֹות ָאֵמן ּוְבָכ ְמִביִאים ְיׁשּועֹות ְלִיְׂשָרֵאל".
'ֵּבֵאר מֶֹׁשה' ַעל ַנ", ׁשֹוְפִטים פ"ה

ַמְׁשִּכיִמים 
ְלֵבית 

ַהִּמְדָרׁש 
ַלֲענֹות
ְּבֵני ֱאמּוִנים. ַּגם ֲאִני אֹוֵמר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא.ָאֵמן
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ִאְּלִמים...  ְוַהֵּמִׂשיַח  ֵמִתים...  "ְמַחֵּיה  ַהְּׁשָבִחים:  ִנְׁשַמת  ִּבְתִפַּלת  נֹוְספּו  ַהִּסּדּוִרים  ִמֻּנְסֲחאֹות  ְּבֵחֶלק 
ֶאת  ַאְלָגאִזי  ַיֲעקֹב  ִיְׂשָרֵאל  ְוַרִּבי  ַהִחיָד"א  ָמָרָנן  ֵהִביאּו  ֶזה  ֻנָּסח  ֶׁשל  ְמקֹורֹו  ַעל  ֶנֱעָלִמים".  ְוַהְּמַפֲעֵנַח 
ַהַּמֲעֶׂשה ִּדְלַהָּלן, ֲאֶׁשר ֵאַרע ִּבירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִלְפֵני ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה, ַּבְּתקּוָפה ֶׁשָּבּה ִׁשֵּמׁש 

ַרֵּבנּו ְקלֹוִנימֹוס, חֹוְתנֹו ֶׁשל ַהַּמַהְרָׁש"ל, ְּכרֹאׁש ַרָּבֵני ְירּוָׁשַלִים:
ְּתִחָּיָתּה ַהְּמֻחֶּדֶׁשת ֶׁשל ַהִהְתַיְּׁשבּות ַהְּיהּוִדית ְּבתֹוְכֵכי  ְירּוָׁשַלִים ָהְיָתה ִלְצִניִנים ְּבֵעיֵניֶהם ֶׁשל ּתֹוָׁשֵבי 
ָהִעיר ַהֻּמְסְלִמים. ְּבִרְׁשָעָתם א ִנּסּו ַהָּללּו ַאף ְלַהְסִּתיר ֶאת ִׂשְנָאָתם ָהַעָּזה ֲאֶׁשר ִהְתָּפְרָצה ִמִּקְרָּבם 
ִמַּפַעם ְלַפַעם ְּכַלָּבה רֹוַתַחת, ִּבְדמּות ְּפָרעֹות, ְרִציחֹות ַוֲעִלילֹות ָׁשְוא. ְּבֶאְמָצִעים ָּכֵאּלּו ַוֲאֵחִרים ִקּוּו 
אֹוָתם ְרָׁשִעים ְלַהְמִאיס ֶאת ִחַּבת ְירּוָׁשַלִים ְּבֵעיֵני ַהְּיהּוִדים ְוִלְגרֹם ָלֶהם ָלׁשּוב ְלַאְרצֹות מֹוַלְדָּתם, ֶאָּלא 

ֶׁשְּבַחְסֵדי ָׁשַמִים א ָעָלה ַהָּדָבר ְּבָיָדם.
ָהָיה ֶזה ִּבְׁשַעת ֶעֶרב ְמֻאֶחֶרת ַּכֲאֶׁשר ְקָטָטה ָּפְרָצה ֵּבין ֲחבּוַרת ְנָעִרים מּוְסְלִמים. ַהְּקָטָטה ֶׁשִהְתַּפְּתָחה 
ַהִּנְכָּבדֹות  ַהִּמְׁשָּפחֹות  ְלַאַחת  ֵּבן  ַהְּנָעִרים,  ַאַחד  ֶׁשל  ִּבְרִציָחתֹו  ִהְסַּתְּיָמה  ָּדִמים  ְלַמֲאַבק  ְמֵהָרה  ַעד 
ִמְתּבֹוֵסס  ֲחֵבָרם  ֶאת  מֹוִתיִרים  ֶׁשֵהם   ּתֹו ֵעֶבר  ְלָכל  ְלִהְתַּפֵּזר  ִמֲהרּו  ַהִּפְרָחִחים  ֲחֵברֹו.  ִּביֵדי  ָּבִעיר, 
ְּבָדמֹו, ַא ָהרֹוֵצַח ַעְצמֹו ֶׁשָחַׁשׁש ַעד ְמאֹד ִמִּנְקַמת ַהָּדם ֶׁשָּתבֹוא ָעָליו ִמַּצד ִמְׁשַּפַחת ֶהָהרּוג, א ִמֵהר 

ַלֲעזֹב ֶאת ַהָּמקֹום.
ְּבמֹחֹו ַהּקֹוֵדַח ֵהֵחָּלה ְלַהְבִׁשיל ָּתְכִנית ְמֻרַּׁשַעת ֶׁשֲעׂשּוָיה ָהְיָתה ְלַנּקֹותֹו ֵמַאֲחָריּות ְוַאף ְלַהְגִּדיל ֶאת 

ְּכבֹודֹו, ּוַבד ְּבַבד ְלִהָּנֵקם ַּבְּיהּוִדים ְׂשנּוֵאי ַנְפׁשֹו.
ַעד ְמֵהָרה ָׁשב ַהַּנַער ְוִכֵּנס ֶאת ֲחֵבָריו ַהִּנְמָלִטים, ּוְכֶׁשֵעיָניו ּבֹוְרקֹות ִמִּׂשְנָאה ֶנֱעַמד ְוִהִּציַע ִּבְפֵניֶהם ֶאת 

ַרְעיֹונֹו, א ִלְפֵני ֶׁשִהְׁשִּביָעם ִלְנצֹר ֶאת ַהּסֹוד ְּבִלָּבם:
ַלִּמְׁשָטָרה  ּוְנַדֵּוַח  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ַּבֲחַצר  ְנִטילָּה  ַהְּיהּוִדים,  ְׁשכּוַנת  ֶאל  ֶהָהרּוג  ּגּוַפת  ֶאת  ִנָּׂשא  "ָהָבה 
ַהּטּוְרִקית ַעל ֵהָעְלמּותֹו. ִלְכֶׁשִּתָּמֵצא ּגּוַפת ַהִּנְרָצח, ָסִביר ְלָהִניַח ִּכי ַהֲחָׁשד ִיּפֹל ִמָּיד ַעל ַהְּיהּוִדים, 

ְוָכ ִנָּפֵטר ִמּנֹוְכחּוָתם ָלֶנַצח".
ָׁשם  ַהְּיהּוִדים,  ִלְׁשכּוַנת  ֲחֵבָרם  ּגּוַפת  ֶאת  ָלֵׂשאת  ַהְּנָעִרים  ִמֲהרּו  ַמְצּפּון  ְנִקיפֹות  ֶׁשל  ֶׁשֶמץ  ְלא 

ֱהִטילּוהּו ַּבֲחַצר ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ּוִמָּיד ִנְמְלטּו ִמן ַהָּמקֹום, ַהְיֵׁשר ֶאל ַמֵּטה ַהִּמְׁשָטָרה ַהּטּוְרִקית.
ַהִּדְמיֹון  ְּכַיד  ַהּתֹוָרן,  ַהַּתֲחָנה  ְמַפֵּקד  ִּבְפֵני  ַהְּנָעִרים  ֵּתֲארּו  ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ְמִציפֹות  ַּתִּנין  ְּכֶׁשִּדְמעֹות 
ַהּטֹוָבה ֲעֵליֶהם, ֵּכיַצד ָיְצאּו ְלִטּיּול ָּתִמים ְּבמֹוַרד ַנַחל ִקְדרֹון, ְּכֶׁשֲחֵבָרם ָהָאבּוד ִמְׂשָּתֵר ֵמֲאחֹוֵריֶהם 
ַּבֲעַצְלַּתִים. ְלֶפַתע ָׁשְמעּו קֹול ְזָעָקה ַחָּדה, ּוְכֶׁשָּפנּו ְלָאחֹור ִהְסִּפיקּו ִלְראֹות ְׁשֵּתי ְּדֻמּיֹות ַהּתֹוְפסֹות ֶאת 

ֲחֵבָרם ְּבָיָדיו ּוְבַרְגָליו ְוָנסֹות ֵמַהָּמקֹום ְלִכּוּון ְׁשכּוַנת ַהְּיהּוִדים.
ַהְּמַפֵּקד  ְּכבֹוד  ֶעְזַרת  ֶאת  ֵהם  ְמַבְּקִׁשים  ְוַעָּתה  ְמֻבָּקָׁשם,  ֶאת  ִהִּׂשיגּו  א  ַאֲחֵריֶהן  ִלְדק  ֶׁשִּנּסּו  ְּכָכל 
ֶׁשְּיַסֵּיַע ְּבָיָדם ִלְמצֹא ֶאת ֲחֵבָרם ָהָאבּוד ִּכי ִמי יֹוֵדַע ָמה ֲחֵפִצים ַהָּללּו ְלעֹוֵלל לֹו, ְואּוַלי עֹוד ַיְסִּפיקּו 

ְלַהִּצילֹו.
ַהְּמַפֵּקד ַהּזּוָטר ֲאֶׁשר ִמֶּזה ְזַמן ַרב א ֵאַרע ְמאָֹרע ַּבַעל ַמְׁשָמעּות ְּבִמְׁשַמְרּתֹו, ָׂשׂש ַעל ַהִהְזַּדְּמנּות 
ֶׁשִּנְקְרָתה ְלָפָניו ּוִמֵהר ִלְׁשַח ְּפֻלַּגת ׁשֹוְטִרים ֶאל ְׁשכּוַנת ַהְּיהּוִדים, ּתֹו ֶׁשהּוא ְמַצֶּוה ֲעֵליֶהם ִלְסרֹק 

ַּבִית ַאַחר ַּבִית ְוא ְלָהִניַח ֶאֶבן ַעל ֶאֶבן ַעד ֶׁשִּיָּמֵצא ַהַּנַער, ְוחֹוְטָפיו ֵיָעְצרּו.
א ָחְלָפה ֶאָּלא ָׁשָעה ַקָּלה ּוְכָבר ִהְתַּבֵּׂשר ַעל ְמִציַאת ֶהָהרּוג ַהּמּוָטל ַּבֲחַצר ֵּבית ַהְּכֶנֶסת. 

ֵנַחן  א  ֶׁשֵּמעֹוָלם  ִאיׁש  ַהּטּוְרִקי,  ַהֶּפָחה  ֶׁשל  ְלֵביתֹו  ַהְּמַפֵּקד  ִמֵהר  ֵמֲחִׁשיבּות  ּוְמֻנָּפח  עֶֹנג  ְמֻדָּׁשן 
ְּבַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ְיֵתָרה. ַהָּלה ִמֵהר ְלַהִּסיק ֶאת ַמְסְקנֹוָתיו, ּוְבֶטֶרם ֵהִאיר ַהּבֶֹקר ְּכָבר ִנְׁשְלָחה ְּפֻלַּגת 

ׁשֹוְטִרים ֶלֱאסֹר ֶאת ָראֵׁשי ְקַהל ַהְּיהּוִדים.
ַהְּקִהָּלה  ְּבֵני  ְּבֶקֶרב  קֹוִצים  ִּבְׂשֵדה  ְּכֵאׁש  ַהָּדם  ֲעִליַלת  ַעל  ַהְּיִדיָעה  ָּפְׁשָטה  ֻמְקֶּדֶמת  ּבֶֹקר  ִּבְׁשַעת 
ֶׁשָּיָצא  ָּכרֹוז  ַּכֲאֶׁשר  ַמְצִמית  ְלַפַחד  ְמֵהָרה  ַעד  ָהְפָכה  ּכֹל  ְּבֵלב  ֶׁשָּפְׁשָתה  ַהֲחָרָדה  ַהְּקַטָּנה.  ַהְּיהּוִדית 
ְיהּוֵדי  ָּכל  ְיגְֹרשּו  ָהרֹוְצִחים,  ֻיְסְּגרּו  א  ָׁשעֹות  ּוְׁשמֹוֶנה  ַאְרָּבִעים   ּתֹו ִאם  ִּכי  ִהְכִריז,  ַהֶּפָחה  ִמַּטַעם 

ְירּוָׁשַלִים ַעד ְלַאֲחרֹון ֶׁשָּבֶהם ְוא יּוְרׁשּו ָלׁשּוב ֵאֶליָה ְלעֹוָלם.
ִנְתְקָלה   ַא ְיָכְלָּתּה,  ְּכָכל  ִלּבֹו  ַעל  ְלַדֵּבר  ִנְּסָתה  ַהֶּפָחה  ְלַאְרמֹון  ִמָּיד  ֶׁשֻהְרָצה  ְׁשַתְּדָלִנים  ִמְׁשַלַחת 
ְּבִקיר ָאטּום. ִמּלֹוָתיו ַהֶּנְחָרצֹות ֶׁשל ַהֶּפָחה ָסְתמּו ֶאת ַהּגֹוֵלל ַעל ִנְסיֹונֹות ַהִּׁשְכנּוַע: "ִאם ַּתְסִּגירּו ֶאת 
ָהרֹוְצִחים ָיׁשּובּו ַחֵּייֶכם ִלְזרֹם ַעל ֵמי ְמנּוחֹות, ַא ִאם א ַּתֲעׂשּו זֹאת א ִיָּוֵתר ֶאָחד ִמֶּכם ִּבְתחּוֵמי 

ְירּוָׁשַלִים!" 
ַּבַּצר ָלֶהם ָצֲעדּו ַהְּיהּוִדים ְלֵביתֹו ֶׁשל ַרָּבם ַהָּדגּול, ַרֵּבנּו ְקלֹוִנימֹוס, ֶׁשָּספּון ָהָיה ְּבאֹוָתּה ֵעת ְּבַחְדרֹו, 
ִסּפּור  ֶאת  ָהַרב  ִמֶּׁשָּׁשַמע  ַּבחּוצֹות.  ַהִּמְתחֹוֶלֶלת  ַהְּמהּוָמה  ַעל  ָלַדַעת  ִמְּבִלי  ַּתְלמּודֹו,  ַעל  ָׁשקּוד 

ַהַּמֲעֶׂשה ִהְרִצינּו ָּפָניו ְּבַאַחת. הּוא ָסַגר ֶאת ִסְפרֹו, ָחַבׁש ֶאת ִמְצַנְפּתֹו ּוִמֵהר ָלֵצאת ִמן ַהַּבִית.
ְּכֶׁשָּצַעד ָהַרב ִּבְמִהירּות ַעל ִמְרְצפֹות ָהֶאֶבן ָהַעִּתיקֹות ְּבקִֹׁשי ִהְסִּפיקּו ְמַלָּויו ְלַהִּׂשיגֹו. ְּבִהילּותֹו ֶׁשל 

ָהַרב ָהְיָתה ְלִחיָדה ְּבֵעיֵניֶהם, ִּבְפָרט ְּכֶׁשֹּלא ֵהִבינּו ְלֵהיָכן ָּפָניו מּוָעדֹות.
ָמה ַרָּבה ָהְיָתה ַהְפָּתָעָתם ַּכֲאֶׁשר ַּכָּמה ַּדּקֹות ְלַאַחר ִמֵּכן ָעְמדּו ַרְגֵליֶהם ְּבֶפַתח ַאְרמֹונֹו ֶׁשל ַהֶּפָחה. 
ָׁשַאל  ַהּׁשֹוֵמר  ְּגַבְרָּתן.  ׁשֹוֵמר  ִּביֵדי  ִנְפְּתָחה  ְוזֹו  ַהֲהדּוָרה  ַהֶּדֶלת  ַעל  ָהַרב  ָנַקׁש  ּומֹוָרא  ַּפַחד  ְּבא 
ַנֲעָנה  ָהַרב,  ֶׁשל  ְּכבֹודֹו  ִמְּפֵני  ִלְראֹותֹו.  הּוא  ּוְמַבֵּקׁש  ַהֶּפָחה  ֶאל  לֹו  ָּדָבר  ִּכי  ֵהִׁשיב  ְוָהַרב  ִלְמֻבָּקָׁשם, 

ַהֶּפָחה ְוִהְזִמינֹו ְלִהָּכֵנס. 
ָיָרה  ְיהּוִדי?",   ְּבִפי "ָמה  ֵמֵעיָניו.  ִנָּתִזים  ַּכַעס  ֶׁשל  ְּכֶׁשִּגִּצים  ִּכְסאֹו  ַעל  ַהֶּפָחה  ָיַׁשב  ַהַּבִית  ִּבְטַרְקִלין 

ַהֶּפָחה ֶאת ְׁשֵאָלתֹו.
"ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִּכי יֹוֶרה ַהֶּפָחה ְלַׁשְחֵרר ְלַאְלַּתר ֶאת ַהְּכלּוִאים ּוְלַבֵּטל ֶאת ַהְּגֵזָרה. ֲעִליַלת ָׁשְוא ִהיא זֹו, 

ְוֵאין ִמְּכבֹודֹו ֶׁשל ַהֶּפָחה ְלַהְפִליל ֲאָנִׁשים ְּתִמיִמים ַעל ְסַמ ֵעדּות ֶׁשֶקר", ֵהִׁשיב ָהַרב ְלא ִהּסּוס.
ַרב  ְזַמן  לֹו  הֹוִתיר  א  ְקלֹוִנימֹוס  ַרִּבי   ַא ֶׁשָּכזֹו,  ִלְתׁשּוָבה  ִצָּפה  א  הּוא  ּדֹם.  ַהֶּפָחה  ֶנֱאַלם  ְלֶרַגע 
ְלִהְרהּוִרים: "ָעֶלי ְלהֹוִׁשיב ֵּבית ִּדין ְמֻיָחד ֶׁשָּידּון ָּבַּפְרִׁשָּיה ְלא ַמּׂשֹוא ָּפִנים. ָּבטּוַח ֲאִני ִּכי ִצְדָקָתם 

ֶׁשל ַאַחי ַהְּיהּוִדים ֵּתֵצא ַעד ְמֵהָרה ָלאֹור", ִסֵּים ָהַרב ְּבקֹולֹו ַהָּנחּוׁש.
"ְוֵכיַצד ּתֹוִכיַח זֹאת?", ָּתַמּה ַהֶּפָחה, ְוָהַרב ֵהִׁשיב: "ֶאת ַהְּדָאָגה ִלְפָרט ֶזה הֹוֵתר ִלי, ַא ְּתִחָּלה הֹוֶרה 

ְלֵבית ַהִּדין ְלִהְתַּכֵּנס".
 :א ִהְסַּתֵּפק ְּבָכ ֶׁשת ַּדָּיֵני ֵּבית ַהִּדין ַהֻּמְסְלִמי ְּבֵביתֹו ֶׁשל ַהֶּפָחה. אּוָלם ָהַרבַעד ְמֵהָרה ִהְתַּכְּנסּו ְׁש
ִמְׁשַּפְחּתֹו",  ְּבֵני  ְוֶאת  ַהִּמְתלֹוְנִנים  ֲחֵבָריו  ֶאת  ַהִּנְרָצח,  ּגּוַפת  ֶאת  ְלָכאן  ְלָהִביא  ּתֹוֶרה  ִּכי  ֲאִני  "ְמַבֵּקׁש 

ָאַמר ְּבקֹולֹו ַהּבֹוֵטַח.
ַהְּנָעִרים  ֻהְכְנסּו  ְּכֶׁשְּלַאֲחֶריָה  ַהִּדין,  ֵּבית  ִלְפֵני  הּוְבָאה  ֶהָהרּוג  ּגּוַפת  ַהֶּפָחה.  ַנֲעָנה  זֹו  ְלַבָּקָׁשה  ַּגם 

ַהִּמְתלֹוְנִנים ּוְבֵני ִמְׁשַּפַחת ַהִּנְרָצח.
ָהַרב ִּבֵּקׁש ֵמַהּנֹוְכִחים ְלַהְמִּתין ִקְמָעא, ִנַּגׁש ְלִפַּנת ַהֶחֶדר ְוֵהֵחל ְלַיֵחד ֶאת ִיחּוָדיו ַהִּנְׂשָּגִבים. ְלַאַחר 
ִמְּׁשמֹות  ַאַחד  ֶאת  ְקָלף  ִּפַּסת  ַעל  ָרַׁשם  ֻקְלמּוסֹו,  ֶאת  הֹוִציא  ִמַּשְֹרַעָּפיו,  ָהַרב  ִנְנַער  ְספּורֹות  ַּדּקֹות 

"?ֶוֱאמֹר ֳקָבל ַעם ְוֵעָדה: ִמי ָהַרג אֹוְת ַהּקֶֹדׁש, ִהִּניחֹו ַעל ֵמַצח ֶהָהרּוג ְוהֹוָרה לֹו: "קּום ִמִּמְׁשָּכְב
ִלְפִליַאת ֻּכָּלם ִהְתַיֵּׁשב ְלֶפַתע ַהַּנַער ַעל ִמָּטתֹו, ִהְצִּביַע ְּבָידֹו ַעל ַאַחד ַהְּנָעִרים ְוֵתֵאר ְקָצרֹות ֵּכיַצד ָרַצח 

אֹותֹו, ּוִמָּיד ָׁשב ְוִהְתמֹוֵטט ַעל ִמְׁשָּכבֹו.
ִּבן ֶרַגע ֻהַּקף ָהרֹוֵצַח ְּבַטַּבַעת ׁשֹוְטִרים ְוהּוַבל ְלַמְרְּתֵפי ַהִּמְׁשָטָרה, ָׁשם הֹוָדה ַעד ְמֵהָרה ָּבֶרַצח ְוִנּדֹון 

ַלָּמֶות.
ִמּיֹום ֶזה ָוֵאיָל ִּתְּקנּו ַחְכֵמי ְירּוָׁשַלִים ְלהֹוִסיף ְּבֻנַּסח ְּתִפַּלת ִנְׁשַמת: "ְמַחֵּיה ֵמִתים, ְורֹוֵפא חֹוִלים... 
ַהֵּמִׂשיַח ִאְּלִמים, ְוַהְמַפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמים", ְלֵזֶכר אֹותֹו ַהֵּנס ֶׁשּבֹו ֶהֱחָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ַהַּנַער, ָּפַתח 

ֶאת ִּפיו ְוָכ ִּפְעֵנַח ֶאת ַּתֲעלּוַמת ָהֶרַצח ַהֶּנֱעָלם.
הגש"פ 'ִׂשְמַחת ָהֶרֶגל'; 'ַׁשְלֵמי ֲחִגיָגה' (מהד' ַסלֹוִניִקי עמ' רד)

ֵאין ָלנּו ֶמֶל עֹוֵזר ְוסֹוֵמ ֶאָּלא ָאָּתה
ַהַּסָּבא ִמּנֹוְבַהְרּדֹוק ָהָיה אֹוֵמר: ִאּלּו ָהָיה ָׂשם ָהָאָדם ֶאת ָּכל ִמְבָטחֹו ַּבּבֹוֵרא ִיְתָּבַר, ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה 
ָהָיה  ְּבַוַּדאי  ֲאַזי  ה),  קמו  (ְּתִהִּלים  ֱאָקיו"  ה'  ַעל  ִּבְבִחיַנת: "ִׂשְברֹו  ְלהֹוִׁשיעֹו,  ֶׁשּיּוַכל  ִמי  ֵאין  ֶׁשִּמִּבְלָעָדיו 

נֹוָׁשע, ֶאָּלא ֶׁשַרִּבים ִנְכָׁשִלים ּוִמְתַיֲחִסים ְל'ִבָּטחֹון' ְּכ'ִהְׁשַּתְּדלּות' נֹוֶסֶפת, ְוַעל ֵּכן ְיׁשּוָעָתם ִמְתַעֶּכֶבת.

ָמָׁשל ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה, ֶלָעִני ֶׁשָּׁשַמע ִּכי ִּבְמִדיַנת ַאְׁשְּכַנז ִמְתּגֹוֵרר ַהְּגִביר ַהָּגדֹול 'רֹוְטִׁשיְלד', ְוֶהְחִליט 
ִלְנסַֹע ֵאָליו ִּבְמֻיָחד ְּכֵדי ְלַבֵּקׁש ֶאת ֶעְזָרתֹו. ַּכֲעבֹר ֳחָדִׁשים ִמְסָּפר ָׁשב ָהִאיׁש ִמַּמָּסעֹו ַהְּמָפֵר ְּכֶׁשָּפָניו 
קֹוְרנֹות ֵמאֶֹׁשר, ֶעְגָלתֹו ְטעּוָנה ְסחֹורֹות ְיָקרֹות ּוְבָיָדיו ְסכּום ָעצּום ֶׁשִּקֵּבל ֵמַהְּגִביר. ָרָאה זֹאת ֲחֵברֹו, 
ָעִני ָּכמֹוהּו, ְוֶהְחִליט ְלַנּסֹות ַאף הּוא ֶאת ַמָּזלֹו, ֶאָּלא ֶׁשְּבִנּגּוד ַלֲחֵברֹו, ָּבַחר ְלַנֵּצל ֶאת ַהֶּדֶר ָהֲאֻרָּכה ְּכֵדי 

ְלִהָּכֵנס ַלְּכָפִרים ֶׁשַּבְּסִביָבה ּוְלַקֵּבץ ַאף ָׁשם ָמעֹות.

ִּבְנִתיָנה  אֹותֹו  ָּפַטר  ַהָּלה  ִּכי  ְלַגּלֹות  ֻהְפַּתע  ֶעְזָרתֹו,  ֶאת  ּוִבֵּקׁש  ַהְּגִביר  ֶׁשל  ְלַאְרמֹונֹו  ָהִאיׁש  ְּכֶׁשִהִּגיַע 
מּוָעָטה, ֻעְבָּדה ֶׁשָּגְרָמה לֹו ְלִהְתַמְרֵמר ְוִלְטעֹן: "ַמּדּוַע ִנְגַרע ֶחְלִקי ֵמֵחֶלק ֲחֵבִרי?"

ָּכל  ֶאת  ְוָעָׂשה  ִהְתַאֵּמץ   ֲחֵבְר ֵּביֵניֶכם:  ֵיׁש  ָעצּום  "ֶהְבֵּדל  ָהמּום:  אֹותֹו  הֹוִתיָרה  ַהְּגִביר  ֶׁשל  ְּתׁשּוָבתֹו 
ֶאת  ּוְכֶׁשִּבֵּקׁש  ִעָּלפֹון,  ַסף  ַעל  ָּתׁשּוׁש,  ְּכָבר  ָהָיה  ֵאַלי  ְּכֶׁשִהִּגיַע  ֵאַלי.  ְלַהִּגיַע  ְּכֵדי  ַרק  ַהְּמָפֶרֶכת   ַהֶּדֶר
ֶעְזָרִתי ִהְרַּגְׁשִּתי ִּכי ֵאין ִמיֶׁשהּו ַאֵחר ֶׁשָּיכֹול ְלהֹוִׁשיעֹו זּוָלִתי. ַא ַאָּתה ֲהלֹוא ִקַּבְצָּת ְנָדבֹות ְלאֶֹר ָּכל 

ַהֶּדֶר, ִהַּגְעָּת ַּגם ֵאַלי, ּוִמֶּמִּני ַּתְמִׁשי ָהְלָאה... ַאף ֲאִני ֶאֵּתן ְל ְנָדָבה מּוֶעֶטת ְּכמֹו ֶׁשָּנְתנּו ְל ֻּכָּלם..."

ַאף ָאנּו, ִאם ָנחּוׁש ְּבָכל ְמאֹוֵדנּו 'ִּכי ְל ְלַבד ָּבָטְחנּו... ּוִמַּבְלָעֶדי ֵאין ָלנּו ֶמֶל ּגֹוֵאל ּומֹוִׁשיַע', ֲאַזי ִרּבֹון 
ָהעֹוָלִמים ְיַסֵּיַע ְּבָיֵדינּו ְּבָידֹו ָהְרָחָבה ְוַהְּפתּוָחה, ַא ִאם ָאנּו ְמַקְּבִצים 'ִמּפֹה ּוִמָּׁשם' ּוְבנֹוָסף ּפֹוִנים ַּגם 

ֵאָליו, ְנַקֵּבל ַּגם ִמֶּמּנּו 'ְּכמֹו ִמֻּכָּלם' (הגש"פ 'ַמֲעֵׂשה ַרב' עמ' 287).
ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ְּבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע

ַעל ֵּכן ֵאָבִרים ֶׁשִּפַּלְגָּת ָּבנּו
ְוִׂשְפתֹוֵתינּו...  ּוְלׁשֹוֵננּו...  ִּפינּו...  "ְוִאּלּו  אֹוְמִרים:  ָאנּו  ִּבְתִחָּלה  'ִנְׁשַמת';  ְּתִפַּלת  ֻנַּסח  ַעל  ָּתְמהּו  ַרִּבים 
ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות", ְוִאּלּו ַּבֶהְמֵׁש ָאנּו אֹוְמִרים: "ַעל ֵּכן ֵאָבִרים ֶׁשִּפַּלְגָּת ָּבנּו... ֵהן ֵהם יֹודּו 

ִויָבְרכּו", ְוַהְּדָבִרים ִנְרִאים ְּכסֹוְתִרים ֶזה ֶאת ֶזה.

ַהַּמִּגיד ִמֶּמעְזִריְטׁש ֵּבֵאר זֹאת ַעל ִּפי ָמָׁשל ְלֶמֶל ֶׁשִצָּּוה ְלֶאָחד ִמְּפׁשּוֵטי ֲעָבָדיו ְלָהִכין ְסעּוָדה ְּבֵביתֹו 
עֹוַלם  ֶׁשֵּכן  ְוַחְלָחָלה,  ַּפַחד  ִנְתַקף   ַהֶּמֶל ַּבָּקַׁשת  ֶאת  ָהֶעֶבד  ִּכְׁשמַֹע  ַהְּבִכיִרים.  ָׂשָריו  ּוַבֲעבּור  ַּבֲעבּורֹו 
ֻמָּׂשָגיו ַצר ָהָיה ִמְּכֵדי ְלַהְׁשִּביַע ְולּו ֶאת ֶאֶפס ְקֵצה ְרצֹונֹו ֶׁשל ַהֶּמֶל; ְוִכי ִמַּנִין לֹו ָלַדַעת ֵאּלּו ַמֲאָכִלים 
ְראּוִיים ִלְהיֹות ֻמָּגִׁשים ִּבְסעּוַדת ַהֶּמֶל? ֶאָּלא ֶׁשַהֶּמֶל ִהְרִּגיעֹו ִמָּיד ַּכֲאֶׁשר הֹוִסיף ְוָאַמר ִּכי נֹוֵטל הּוא 

ַעל ַעְצמֹו ֶאת ֲהָכַנת ָּכל ָצְרֵכי ַהְּסעּוָדה, ְוַעל ָהֶעֶבד מּוָטל ַרק ְלעֹוְרָכם ָּכָראּוי ַעל ַּגֵּבי ַהֻּׁשְלָחן.

ָּכ ְלִעְנָיֵננּו, ָּכל עֹוד ָאנּו ָחִׁשים ִּכי ַהֶּפה הּוא 'ִּפינּו', ַהָּלׁשֹון ִהיא 'ְלׁשֹוֵננּו' ְוכּו', ָאֵכן "ֵאין ָאנּו ַמְסִּפיִקים 
ְלהֹודֹות... ַעל ַאַחת ֵמָאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרֵּבי ְרָבבֹות... ַהּטֹובֹות ֶׁשָעִׂשיָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעָּמנּו", ַא ַאַחר 
ֶׁשִהְצַהְרנּו ִּכי "ֵאָבִרים ֶׁשִּפַּלְגָּת ָּבנּו ְורּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשָּנַפְחָּת ְּבַאֵּפנּו" – ָּכל ּכֹחֹוֵתינּו ַהַּגְׁשִמִּיים ֵהם ִּביֵדי ה' 
ּוְמֻׁשְעָּבִדים ַלֲעִׂשַּית ְרצֹונֹו, ְיכֹוִלים ָאנּו ְלַהְמִׁשי ְולֹוַמר ִּכי: "ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו..." 

(הגש"פ 'ַׁשְלֶׁשֶלת ַהָּזָהב' רֹוִז'ין).

ַעד ֵהָּנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמי
ְוַאל   ,ֲחָסֶדי ֲעָזבּונּו  ְוא   ַרֲחֶמי ֲעָזרּונּו  ֵהָּנה  "ַעד  ּוְמַבְּקִׁשים:  מֹוִדים  ָאנּו  'ִנְׁשַמת'  ְּתִפַּלת   ְּבֶהְמֵׁש
ָהיּו  ִאּלּו  טו):  (כה  ְלִמְׁשֵלי  ְּבֵפרּוׁשֹו  ִמִּויְלָנא  ַהגָּאֹון  ָאַמר   ְלָכ ִנְפָלא  ֵּבאּור  ָלֶנַצח".  ֱאֵקינּו  ה'  ִּתְּטֵׁשנּו 
ְצִריִכים  ַהְּיָׁשרֹות,  ְוַהְנָהגֹוֵתיֶהם  ַהּטֹוִבים  ַמֲעֵׂשיֶהם  ֵמֲחַמת  נֹוְבעֹות  ֲאבֹוֵתינּו  ִליִמין   ַוֲעִמיָדְת  ֶעְזָרְת
ָהִיינּו ְלַפֵחד, ֶׁשֲהֵרי א ָזִכינּו ְלַהִּגיַע ְלַדְרָּגָתם ָהרֹוֵמָמה ּוִמי יֹוֵדַע ִאם ֲחָטֵאינּו א ַיַעְמדּו ָלנּו ְלרֹוֵעץ 
ָחִליָלה. ַא ֵּכיָון ֶׁשֶעְזָרְת ָלֶהם ָנְבָעה ִמּכַֹח 'ַרֲחֶמי', ְוַאף ָמה ֶׁשֹּלא ֲעַזְבָּתם ָהָיה ַרק ֵמֲחַמת 'ֲחָסֶדי', ַעל 

ֵּכן ְּבטּוִחים ָאנּו ִּכי ַאף ָאנּו ִנְזֶּכה ְלָכ ְוֵתָעֶנה ִלְקִריָאֵתנּו: "ְוַאל ִּתְּטֵׁשנּו ה' ֱאֵקינּו ָלֶנַצח".

ֶאת  ְמַדְּכאֹות  ֵיאּוׁש  ַמְחְׁשבֹות  ֲאֶׁשר  ִנְדָּכִאים,  רּוַח  ּוְלַהֲחיֹות  ִנְׁשָּבִרים  ְלָבבֹות  ְלעֹוֵדד  ָאמּור  ֶזה  ְיסֹוד 
ִלָּבם ְּבָסְבָרם ִּכי ְּבֶׁשֶפל ַמָּצָבם ָהרּוָחִני ֵאין ֵהם ְראּוִיים ִלְזּכֹות ְּבַחְסֵדי ה', ְּכאֹותֹו ָחִסיד ֶׁשָּבא ִלְפֵני ָהַרב 
ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי נַֹח ִמֶּלעכֹוִביץ' ּוָבָכה ְּבֵיאּוׁש ִּכי ַמְרִּגיׁש הּוא ִּכי ֵאין ְזֻכּיֹות ְּבָידֹו, ְוֵכיַצד ֶזה ַיְמִׁשי ְלַצּפֹות 

ְלַרֲחֵמי ה'?

ָׁשֶוה  ָהִייָת  ַעָּתה  ַעד  "ְוִכי  ִׂשְפתֹוָתיו:  ַעל  ְׂשחֹוק  ְּכֶׁשַּבת  ֶוֱהִׁשיבֹו  ָהְרִחיָמִאּיֹות  ֵעיָניו  ֶאת  ָהַרִּבי  ּבֹו  ָנַתן 
ְמאּוָמה? ֲהלֹוא ִמּיֹום ּבֹוֲא ָלעֹוָלם זֹוֶכה ַאָּתה ְלַמְּתנֹות ִחָּנם ִמיֵדי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֲאֶׁשר ְּבַרֲחָמיו 

."ִמּטּובֹו, ַאף ְּבֵׁשֶפל ַמָּצְב ַהְּמֻרִּבים ֶׁשֵאין סֹוף ָלֶהם ָיכֹול ָּתִמיד ְלַהְׁשִּפיַע ָעֶלי

ִּכי  ִּפְקּפּוק  ֶׁשל  ֶׁשֶמץ  ְּבא  ֶׁשַּמֲאִמין  ִמי  הּוא  ָהֲאִמִּתי  ַהּבֹוֵטַח  ִמְּפִׁשיְסָחא:  ּבּוִנים  רִַּבי  אֹוֵמר  ָהָיה   ְוָכ
ִּביֵדי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלהֹוִׁשיעֹו ְּבָכל ַמָּצב. ְוַאְדַרָּבה, ַהָּסבּור ִּכי ַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים ַיַעְמדּו ִלְזכּותֹו, ָעָליו 
ָּכל  ִּכי  ֶׁשַּמֲאִמין  ִמי   ַא ְלַמֲעָׂשיו,  ָּכָראּוי  ּוְבִדְקּדּוק  ְּבִצְמצּום  ְצָרָכיו  ֶאת  לֹו  ִיְּתנּו  ֶׁשָּמא  ְוַלֲחׁשֹׁש  ִלְדאֹג 
ַחְסֵדי ה' ֵהם ֵמאֹוַצר ַמְּתַנת ִחָּנם, ַרק הּוא ָיכֹול ִלְהיֹות ָסמּו ּוָבטּוַח ִּכי ְיַקֵּבל ְּכֵדי ִסּפּוקֹו ְּבֶרַוח ('ִמּסֹוד 

ִׂשיַח ֲחִסיִדים' פ"ג).

ָּכל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה
ִלְקַראת ֲחִתיָמָתּה ֶׁשל ְּתִפַּלת 'ִנְׁשַמת' ָאנּו מֹוִסיִפים ִמְּלׁשֹונֹו ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום ִּבְתִהִּלים (לה 
י): "ָּכל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה ה' ִמי ָכמֹו". ְּבֶׁשַבח ֶזה ֻהְּבָעה ַמֲעָלתֹו ֶׁשל ָּדִוד ֶׁשֶאת ָּכל ֵאיְבֵרי ּגּופֹו ִׁשְעֵּבד 
 ּוְכִפי ֶׁשֶהֱאִריכּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַּבִּמְדָרׁש (ַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני ְּתִהִּלים תשכג) ְלָפֵרט ֵהיַא ,ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר

ְּבָכל ֵאיָבר ְוֵאיָבר ִהְׁשַּתֵּמׁש ָּדִוד ְלִקּיּום ִמְצוֹות ה'.

ֵיׁש ְּבנֹוֵתן ַטַעם ַלֲחתֹם ֶאת ַהַּמֲאָמר ִּבְדָבָריו ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל ַּבַעל 'ָמאֹור ָוֶׁשֶמׁש' (פר' ַתְזִריַע) ֶׁשַּדְרָּכם נּוַכל 
'ָּכל ַעְצמֹוַתי  ְלָהִבין ֶאת ַהְנָהָגָתם ֶׁשל ַרִּבים ִמְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּבְתִפָּלָתם ִהְמִחיׁשּו ֶאת ִקּיּום ַהָּפסּוק 

ּתֹאַמְרָנה':

"ְּכֶׁשָאָדם ִמְתַּפֵּלל ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ְּבִהְתַלֲהבּות ּוְדֵבקּות, ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשֹּלא ַיֲעֶׂשה ְּתנּועֹות ְּבֵאָבָריו. ַּכָּידּוַע 
ִמּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ִּפיְנָחס ריח ב); ִּכי ָאָדם ַהִּיְׂשְרֵאִלי ֶׁשֵּמִאיר ּבֹו ְקֻדַּׁשת ִנְׁשָמתֹו, ַעל ָּכְרחֹו ִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעמֹד 
ְמַנֲעֵנַע  ְּכמֹו  ַהַּׁשְלֶהֶבת  ִנְרֶאה  ּוֵמִאיר  ֶׁשּדֹוֵלק  ְּבָׁשָעה  ַהֵּנר  ְּכמֹו  ַעְצמֹו  ְמַנֲעֵנַע  ַרק  ִּבְתִפָּלתֹו,  ָעְמּדֹו  ַעל 
ַעְצמֹו, עי"ש. ַעל ֵּכן ִאי ֶאְפָׁשר ָלָאָדם ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ִּבְדֵבקּות ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ְּבא ְּתנּועֹות. ּוְבֵאיֶזה ֵאָבר ֶׁשעֹוֶׂשה 
ַהְּתנּוָעה – ְּבאֹותֹו ֵאָבר ִנְתַּגֶּלה יֹוֵתר ְקֻדַּׁשת ִנְׁשָמתֹו, ּוַמְרֶאה ִּבְתנּוָעתֹו ְּבֵאיֶזה ָמקֹום ֲאִחיָזתֹו ָּבעֹוָלמֹות 

ָהֶעְליֹוִנים".

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְמַחֵּיה ֵמִתים ּוְמַפְעֵנַח ֶנֱעָלִמים

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

וורר ססִספּפּ ם
ָבֵרְך (ג) ל ַחי ּתְ ַמת ּכָ ִנׁשְ

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

ַמַאְמֵרי 'ִנְׁשַמת' ֻהְקְּדׁשּו ְלטֹוַבת ִנְׁשַמת ַהָּיָקר ָּבָאָדם, ַעּמּוד ַהְּתִפָּלה, 
ַרִּבי ַחִּיים ֶּבן ִצּיֹון ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ָזָצ"ל, ֲאֶׁשר ַהְקָּפָדתֹו ַהְּמֻיֶחֶדת ַעל ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא 

ָהְיָתה ְּכֶאֶבן ְיסֹוד ְלַמְהֵּפַכת 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ֶׁשִּיֵּסד ְּבנֹו יבל"א ָהַרב ַרִּבי ַיֲעקֹב ּדֹב ְׁשִליָט"א,
 ַוֲעבֹוַדת ְּתִפָּלתֹו ַהְּיֵתָרה ָּבָאה ִליֵדי ִּבּטּוי ְמֻיָחד ִּבְתִפַּלת 'ִנְׁשַמת ָּכל ַחי' 

.'ֶׁשָהְיָתה ֶנֱאֶמֶרת ְּבִפיו ְּבַלַּבת ֵאׁש קֶֹדׁש, ִּבְבִחיַנת: 'ָּכל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה ה' ִמי ָכמֹו
. ה . ב . צ . נ . ת


