
ח ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִנְסָּתרֹות ֵהן ַּדְרֵכי ַהַהָּצָלה
"ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעּו" (יד טו)

ְוִכי ֶאל ִמי ִיְזֲעקּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאם א ֶאל ֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים?

ֵּבֵאר ָהַרִּבי ַרִּבי ּבּוִנם ִמְּפִׁשיְסָחא:

ְבַּסָּכנֹות,  ֵעֶבר  ִמָּכל  ֻמָּקִפים  ַהָּים,  ְׂשַפת  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשָעְמדּו 
ׁשֹוֶנה  אֶֹפן  ַעל  ִהְתַּפֵּלל  ֵמֶהם  ֶאָחד  ְּכֶׁשָּכל  ה',  ֶאל  ִלְזעֹק  ֵהֵחּלּו 
ְּבֵלב  ה'  ֶׁשִּיֵּתן  ִּבֵּקׁש  ָהֶאָחד  ְלִהָּנֵצל;  ֶׁשּיּוַכל  ָסַבר  ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו 
ַהִּמְצִרים  ֶאת  ה'  ֶׁשָּיִמית  ִּבֵּקׁש  ִמְׁשֵנהּו  ְלִמְצַרִים,  ָלׁשּוב  ַּפְרעֹה 

ְּבַמֵּגָפה, ְוֵכן ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה (ְרֵאה ַרְמַּב"ן ְלֵעיל פס' י').

ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלמֶֹׁשה: "ַמה ִּתְצַעק – אֵלָי?" – ְוִכי ֵאַלי 
ְצִריִכים ַאֶּתם לֹוַמר ְּבֵאיֶזה אֶֹפן ְלַהִּציְלֶכם? "ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְוִיָּסעּו!" – ֲעֵליֶכם ִלְצעֹד ֶאל ַהָּים, ִויׁשּוַעְתֶכם ָּתבֹא ְּבֶדֶר ִּפְלִאית, 

ָּכזֹו ֶׁשַעל אֹודֹוֶתיָה ִאיׁש ִמֶּכם א ִהְרֵהר.
'קֹול ְמַבֵּׂשר'

ְוֵזִדים ִטַּבְעָּת ִויִדיִדים ֶהֱעַבְרָּת
"ַוִּיְרְּדפּו ִמְצַרִים ַוָּיבֹאּו ַאֲחֵריֶהם ּכֹל סּוס ַּפְרעֹה ִרְכּבֹו ּוָפָרָׁשיו ֶאל 

ּתֹו ַהָּים" (יד כג)

ֵמֶהם  ֶאָחד  ַהָּים.  ֶאת  ֶׁשָעְברּו  ְּבֵעת  ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲעׂשּו  ַרִּבים  ִנִּסים 
ְמתָֹאר ְּבִדְבֵרי 'ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות' ַעל ַהּתֹוָרה:

ֵּכיָון ֶׁשָרְדפּו ַהִּמְצִרים ַאַחר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ּתֹו ַהָּים, ָהַפ ַהָּקדֹוׁש 
א   ְוָכ טֹוְבָעִני,  ְלִטיט  ַרְגֵליֶהם  ֶׁשַּתַחת  ַהַּקְרַקע  ֶאת  הּוא   ָּברּו
ִהְצִליחּו ְלַהִּׂשיָגם. ַרק ְּכֶׁשָּיָצא ַהְּיהּוִדי ָהַאֲחרֹון, ָׁשב ַהָּים ְלֵאיָתנֹו 

ְוִכָּסה ֶאת ַהִּמְצִרים ֶׁשְּבתֹוכֹו.

'ֶעְזַרת  ִּבְתִפַּלת  ַהְּׁשָבִחים  ֵסֶדר  ֶאת  ַהּתֹוָספֹות'  'ַּבֲעֵלי  ֵּבֲארּו   ָּכ
ֲאבֹוֵתינּו': "ְוַים סּוף ָּבַקְעָּת, ְוֵזִדים ִטַּבְעָּת, ִויִדיִדים ֶהֱעַבְרָּת, ַוְיַכּסּו 
ַמִים ָצֵריֶהם" – ְּתִחָּלה ָּבַקע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ֶאת ַהָּים ְּכֵדי ְלַהֲעִביר 
ֶאת  הּוא  ִטַּבע  ַאֲחֵריֶהם  ַהִּמְצִרים  ִמֶּׁשִּנְכְנסּו  ְּבתֹוכֹו,  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת 
ַלֲעבֹר,  'ְיִדיִדים']  ִיְׂשָרֵאל [ַהְּמֻכִּנים  ְּבֵני  ּוְכֶׁשִּסְּימּו  ְּבִטיט,  ַרְגֵליֶהם 

ֲאַזי "ַוְיַכּסּו ַמִים ָצֵריֶהם".
'מֹוַׁשב ְזֵקִנים'

ֶהְסֵּבר נֹוָסף ַעל ֵסֶדר ְּתִפָּלה זֹו ָּכַתב 'ָהרֹוֵקַח' ְּבֵפרּוׁשֹו ַלְּתִפָּלה:

ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ֶׁשִּנְכְנסּו ַהִּמְצִרים ַלָּים, ָיָצא ַּגל ֲעָנק ִמן ַהָּים ְוִהְטִּביַע 
ֶאת ַחְבֵריֶהם ֶׁשּנֹוְתרּו ְּבִמְצַרִים, ְוִאּלּו ַהִּמְצִרים ֶׁשּנֹוְתרּו ַּבָּים ָטְבעּו 
ַרק ְלַאַחר ְיִציַאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל (ְרֵאה ַרִׁש"י ְלַקָּמן פס' כה). ַעל ֵּכן ָאנּו 
ְּבֶאֶרץ  ֶׁשָּטְבעּו  ַהִּמְצִרים  ַעל   – ִטַּבְעָּת"  "ְוֵזִדים  ְּתִחָּלה:  ַמְקִּדיִמים 
ָאנּו  ָׁשִבים  ֶהֱעַבְרָּת",  "ִויִדיִדים  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ּוְלַאַחר  ִמְצַרִים, 

ּומֹוִדים: "ַוְיַכּסּו ַמִים ָצֵריֶהם" – ַעל ַהִּמְצִרים ֶׁשָּטְבעּו ְּבתֹו ַהָּים.

ֶרֶמז ַלֵּנס ֶׁשִהְזִּכיר ָה'רֹוֵקַח' נּוַכל ִלְמצֹא ַּגם ְּבֻנַּסח ִּפּיּוט 'ָמעוֹז צּור': 
"ֵחיל ַּפְרעֹה ְוָכל ַזְרעֹו ָיְרדּו ְּכֶאֶבן ִּבְמצּוָלה"; "ֵחיל ַּפְרעֹה" ָטְבעּו 

ַּבָּים, "ְוָכל ַזְרעֹו" ָטְבעּו ַּבַּגל ֶׁשָעָלה ַעל ִמְצַרִים.

ֶרֶמז ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים ִמן ַהּתֹוָרה
"ָאז ָיִׁשיר מֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל" (טו א)

"'ָאז ָיִׁשיר מֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל'... ִמָּכאן ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים ִמן ַהּתֹוָרה" 
(ַסְנֶהְדִרין צא ב).

ַּבַּׁשָּבת ָהִראׁשֹוָנה ְלַאַחר ֲעִלָּיתֹו ֶׁשל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַאֲהרֹן 

ְּבֵאירֹוָּפה,  ַהֲהִריָגה  ִמֵּגיא  ֶׁשִּנּצֹול  ַאֲחֵרי  ַהּקֶֹדׁש,  ְלֶאֶרץ  ִמֶּבעְלְזא 
ִּדְבֵרי  ֶאת  ֵּבֵאר   ְוָכ ְּבַׁשַּלח,  ָּפָרַׁשת  ַעל  ּתֹוָרה  ְּבִדְבֵרי  הּוא  ָּפַתח 

ַהְּגָמָרא ָהֲאמּוִרים:

ֵמֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ָעלּו  "ַוֲחֻמִׁשים  יח):  יג  (ְלֵעיל  ַהָּפסּוק  ִמְּלׁשֹון 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶׁשַּמְרִּבית  יב)  (ּבֹא  ַּב'ְּמִכיְלָּתא'  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו  ִמְצָרִים" 
ְוֵיׁש  ֵמֶהם,  ֲחִמיִׁשית  ֶאָּלא  ִמִּמְצַרִים  ָיְצאּו  ְוא   ,חֶֹׁש ְּבַמַּכת  ֵמתּו 

אֹוְמִרים ֶאָחד ֵמֲחִמִּׁשים, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶאָחד ֵמֲחֵמׁש ֵמאֹות.

ִנָּתן ֵאפֹוא ְלָהִניַח ִּכי ְלָכל ֶאָחד ִמּיֹוְצֵאי ִמְצַרִים ָהיּו ְקרֹוִבים ַרִּבים 
ֶׁשֵּמתּו. ִאם ֵּכן, ֵּכיַצד ָהיּו ְמֻסָּגִלים לֹוַמר ִׁשיָרה ִּבְהיֹוָתם ְׁשקּוִעים 
ְקרֹוֵביֶהם  ֲעִתיִדים  ִּכי  ֶהֱאִמינּו  ְּבַוַּדאי  ֶאָּלא  ֶׁשָּכֶזה?  נֹוָרא  ְּבַצַער 
ָלׁשּוב ְוִלְחיֹות ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים, ִויִדיָעה זֹו ִהיא ֶׁשִּנֲחָמה ֶאת ִלָּבם 
ָלנּו  ַוֲהֵרי  ִׁשיָרה.  לֹוַמר  ְמֻסָּגִלים  ֶׁשָהיּו  ַעד  ַצֲעָרם  ֶאת  ְוִהְׁשִקיָטה 

ֶרֶמז ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים ִמן ַהּתֹוָרה. 
'ְמֻצֶּוה ְועֹוֶׂשה' ח"ב עמ' תשמט

ַהּכַֹח ְוַהִּׁשיָרה – ְלַחי ָהעֹוָלִמים
"ָעִּזי ְוִזְמָרת ָי-ּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה" (טו ב)

ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב ֵּבֵאר ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ְרָפֵאל ִהיְרׁש:

מּול  ַלֲעמֹד  ְוָהעֹז  ַהּכַֹח  ֶאת  ֵהן  ִּכי  ְּבִׁשיָרָתם,  הֹודּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ַהִּמְצִרים – 'ָעִּזי', ְוֵהן ֶאת ַּתֲעצּומֹות ַהֶּנֶפׁש לֹוַמר ִׁשיָרה – 'ְוִזְמָרת', 
ָׁשֲאבּו ֵהם ִמּכַֹח ַיד ה'. ַעל ֵּכן ִּכּנּו ֵהם ֶאת ִׁשיָרָתם: "ִזְמָרת ָי-ּה", 
ְוא 'ִזְמָרִתי' ְּכִמְׁשַקל ַהִּמָּלה 'ָעִּזי', ֶׁשֵּכן ַאף ֶאת ַהּכַֹח ַלֲעמֹד ְולֹוַמר 
ְלַהִּׂשיג  ֵהם  ָיְכלּו  א  ַהִּמְצִרים,  ַמֶּפֶלת  ַעל  ַההֹוָדָיה  ִׁשיַרת  ֶאת 

ִאְלָמֵלא ָעַמד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ְיִמיָנם ְלָסְמָכם.

ִׁשעּור ָהֲאִכיָלה ַהְּמַחֵּיב ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון
"ּוַבּבֶֹקר ִּתְׂשְּבעּו ָלֶחם ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה' ֱאֵקיֶכם" (טז יב)

ֲהָלָכה ְּפסּוָקה ִהיא ֶׁשַרק ָהאֹוֵכל ַּפת ְּבִׁשעּור ַהֵּמִביא ִליֵדי ְׂשִביָעה 
ִמְתַחֵּיב ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון. ֶרֶמז ְלִׁשעּור ֶזה נּוַכל ִלְלֹמד ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב: 
 – ֱאֵקיֶכם"  ה'  ֲאִני  ִּכי  "ִויַדְעֶּתם  ֲאַזי  ָלֶחם",  ֶׁש"ִּתְׂשְּבעּו  ְלַאַחר 

ַּבֲאִמיַרת ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶׁשַּתְכִליָתּה ִהיא ַהָּכָרה ְּבטֹובֹות ה'.
'ֶמְרֶּכֶבת ַהִּמְׁשֶנה' ַעל ְמִכיְלָּתא ְּבַׁשַּלח עמ' ס'

ַהְּתִפָּלה ּפֹוֶעֶלת ַּגם ַלְּטָוח ָהָרחֹוק
"ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָיִרים מֶֹׁשה ָידֹו ְוָגַבר ִיְׂשָרֵאל ְוַכֲאֶׁשר ָיִניַח ָידֹו ְוָגַבר 

ֲעָמֵלק" (יז יא)

"ְוִכי ָיָדיו ֶׁשל מֶֹׁשה עֹוׂשֹות ִמְלָחָמה אֹו ׁשֹוְברֹות ִמְלָחָמה? ֶאָּלא 
לֹוַמר ָל: ָּכל ְזַמן ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ִמְסַּתְּכִלין ְּכַלֵּפי ַמְעָלה ּוְמַׁשְעְּבִדין 
ֶאת ִלָּבם ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָהיּו ִמְתַּגְּבִרים, ְוִאם ָלאו ָהיּו נֹוְפִלים" 

(ִמְׁשָנה ר"ה כט א).

ֵמָאְפֵני  ַאַחת  ִהיא  ַּכַּפִים'  'ְנִׂשיַאת  ֲהלֹוא  ִלְתמַֹּה,  ֵיׁש  ִלְכאֹוָרה 
ַהְּתִפָּלה, ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאָמר (ְלֵעיל ט לג): "ַוִּיְפרֹׂש ַּכָּפיו ֶאל ה'", ּוְכֵעין ֶזה 
ָמִצינּו ְּבעֹוד ְמקֹומֹות (ְרֵאה ַרִׁש"י ַּבָּפסּוק ַהָּבא), ְוִאם ֵּכן ְּבַוַּדאי ֶׁש'ָּיָדיו 

ֶׁשל מֶֹׁשה עֹוׂשֹות ִמְלָחָמה' – ְּבכַֹח ַהְּתִפָּלה?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ָּדִוד ּכֵֹהן ְׁשִליָט"א, רֹאׁש ְיִׁשיַבת ֶחְברֹון:

ֶחְלקֹו  ַעל  ָהְיָתה  א  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ֶׁשל  ְּתִמיָהָתם 
ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהָּפסּוק: "ַּכֲאֶׁשר ָיִרים מֶֹׁשה ָידֹו ְוָגַבר ִיְׂשָרֵאל", ֶאָּלא 
ַעל ֶחְלקֹו ַהֵּׁשִני: "ְוַכֲאֶׁשר ָיִניַח ָידֹו ְוָגַבר ֲעָמֵלק"; ִאּלּו ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל 
ָחְדָלה  ַמּדּוַע  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ְלַהְצָלָחָתם  ֶׁשֵהִביָאה  זֹו  ָהְיָתה  מֶֹׁשה 
ִהיא ִמִּלְפעֹל ִמָּיד ְּכֶׁשִהִּניַח ֶאת ָיָדיו, ֲהֵרי ּכַֹח ַהְּתִפָּלה ָיכֹול ִלְפעֹל 

ַּגם ַלְּטָוח ָהָרחֹוק?

ַּבִּמְלָחָמה,  ֶׁשִּנְּצָחה  ִהיא  ְּתִפָּלתֹו  א  ָאֵכן  ִּכי  ֲחָכִמים  ִהִּסיקּו   ִמָּכ
ֶׁשִּיֵּסד  ּוְכִפי  ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  ַלֲאִביֶהם  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ִלָּבם  ִׁשְעּבּוד  ֶאָּלא 
הּוא  ה'  ִּכי  ִּבְלָבבֹו  ָהָאָדם  קֹוֵבַע  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  יב)  (ג  ַהַחִּיים'  ַה'ֶּנֶפׁש 
ַהּכֹחֹות  ָּכל  ֵמָעָליו  ִמְתַּבְּטִלים  ֲאַזי  ִמְּלַבּדֹו,  עֹוד  ְוֵאין  ָהֱאִקים 

ֶׁשָּבעֹוָלם ְוֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַהִּזיקֹו.
'ַהָּמאֹור ֶׁשַּבּתֹוָרה'

מֶֹׁשה ִהְתַּפֵּלל ֶאת ְּתִפַּלת ַה'ְּנִעיָלה'
"ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה ַעד ּבֹא ַהָּׁשֶמׁש" (יז יב)

ֶנֱאָמָנה  ִּבְתִפָּלה  ַהָּׁשַמִים  ְּפרּוׂשֹות  ֶּבֱאמּוָנה  ָיָדיו  מֶֹׁשה  "ַוְּיִהי 
ּוְנכֹוָנה" (ַרִׁש"י).

ֵּבֵאר ַהְּגִרי"ז ִמְּבִריְסק:

ְּבָׁשָעה  ְּבַתֲעִנית  ָׁשרּוי  ָהָיה  ֶׁשּמֶֹׁשה  ַרִׁש"י  ָּכַתב  י')  (פס'  ְלֵעיל 
ז)  א  (ְּתִפָּלה  ָהַרְמָּב"ם  ָּפַסק  ַוֲהלֹוא  ִיְׂשָרֵאל,  ִעם  ֲעָמֵלק  ֶׁשִּנְלַחם 
ֶׁשְּבַתֲעִנית ִצּבּור ֵיׁש ְלִהְתַּפֵּלל ֶאת ְּתִפַּלת ַהְּנִעיָלה ָסמּו ִלְׁשִקיַעת 
ֶאת  ִהְתַּפֵּלל  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ֶזה:  ְּבָפסּוק  ַהַּכָּוָנה  ֵּכן  ִאם  ְוזֹוִהי  ַהַחָּמה, 

ְּתִפַּלת 'ְנִעיָלה' ֶׁשל ַּתֲעִנית, ֶׁשִּנְמֶׁשֶכת "ַעד ּבֹא ַהָּׁשֶמׁש".
'ִחּדּוֵׁשי ַהְּגִרי"ז ַעל ַהּתֹוָרה'

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

ֶׁשַפע ִמָּׁשַמִים ִּבְזכּות ָאֵמן
"ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִים 

ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו" (טז ד)
"ִמן ַהָּׁשָמִים ְוָיָצא" – סֹוֵפי ֵּתבֹות 'ָאֵמן'. ִמָּכאן ֶרֶמז ְלִדְבֵרי 
מֹוִריד  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשִּבְזכּות  ב)  רפה   ַוֵּיֶל) ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשַפע ִמָּׁשַמִים.
'ֶקֶרן ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו' 

סֹוד ַה'ָּמן'
"ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא" (טז טו)

ֲעִנַּית 'ָאֵמן' טֹוֶמֶנת ְּבֻחָּבּה ְרָמִזים ְוסֹודֹות ֲעֻמִּקים ַעד ֵאין 
 ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  רֹוֶמֶזת  ְּב'ָאֵמן'  א'  ָהאֹות  ִּכי  ָידּוַע   ָּכ ֵחֶקר; 

הּוא, ַאּלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם (ְרֵאה ַׁשָּבת קיט ב).
ְּבַדְרָּגה  ַהִּמְדָּבר  ּדֹור  ְּבֵני  ָעְמדּו  ִמִּמְצַרִים  ְיִציָאָתם  ְלַאַחר 
ָרָמה ְוִנָּׂשָאה ָּכל ָּכ, ַעד ֶׁשָהיּו ִּבְבִחיַנת "ִׁשִּויִתי ה' ְלֶנְגִּדי 
ֵעיֵניֶהם  מּול  ָעַמד  ה'  ֶׁשֵּׁשם  ַהְינּו  ח),  טז  (ְּתִהִּלים  ָתִמיד" 
ָּתִדיר. ִנָּתן לֹוַמר ְּבֶדֶר ֶרֶמז ִּכי ְלִפיָכ ָאְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְל'ֵא-ל'  ָהרֹוֶמֶזת  א'  ֶׁשָהאֹות  ֶׁשֵּכיָון  א',  ּתֹוֶסֶפת  ְּבא  'ָמן' 
ַל'ָּמן'  ֵמֵאֶליָה  ִהיא  נֹוְסָפה  ָּתִמיד,  ֵעיֵניֶהם  מּול  ָעְמָדה 

ְוִהְׁשִליָמה ֶאת סֹוד 'ָאֵמן'.
'ַחִּכיָמא ִּבְרִמיָזא' ְּבַׁשַּלח

ַעל ַהָּפסּוק ֶׁשֶּנֱאָמר ְּבָפָרָׁשֵתנּו (טו כו): "ָּכל ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבִמְצַרִים א ָאִׂשים ָעֶלי ִּכי ֲאִני ה' 
רְֹפֶא", ָאַמר ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַאֲהרֹן רֹאָטה ַּבַעל 'ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים':

ַהָּכתּוב  ָלנּו  ָרַמז   ְּבָכ  ,"רְֹפֶא "ה'  ִנְכָּתב:  ָלֶהן   ְוָסמּו 'ָאֵמן',  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהָּנן  ֲאִני"  "ִּכי  ַהֵּתבֹות 
ַהְּׁשִכיָנה  ְוַאְדנּות)  (ֲהָוָי"ה  ַהּקֶֹדׁש  ְׁשמֹות  ְׁשֵני  ֶאת   ְּבָכ ּוְמַיֲחִדים  ָאֵמן  עֹוִנים  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ְּבֵעת  ִּכי 
ַהְּקדֹוָׁשה ִמְזַּדֶּמֶנת ְלָׁשם. ּוִמָּיד ַמְׁשִּפיָעה ַעל ָהָאָדם ֶחֶסד ְוַרֲחִמים ִלְרפּוַאת ַהֶּנֶפׁש ְוִלְרפּוַאת ַהּגּוף.
'ִאְמֵרי ַאֲהרֹן', ְּבַׁשַּלח   

ְּבֵני ֱאמּוִנים. ָאֵמן עֹוִנים - ִליׁשּועֹות זֹוִכים.

ׂשׂשׂשׂשׂשׂשׂשׂשׂשׂשׂשׂש ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש ללללללללללללל לללללללללללללללל """

ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ִּבְזכּות ָאֵמן
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ַּבִּסּפּור ַהֻּמְפָלא ֶׁשְּלָפֵנינּו ֲאֶׁשר ִנְׁשַמע ִמִּפי י. ָאח ָראִׁשי ְּבַמְחֶלֶקת 'ִטּפּול ִנְמָרץ ְיָלִדים' ְּבַאַחד ִמָּבֵּתי 
ַהחֹוִלים ָּבָאֶרץ, א ִּתְמְצאּו ֲעִליָלה ְנִדיָרה אֹו ִהְתַרֲחׁשּות עֹוֶצֶרת ְנִׁשיָמה, ַא ִאם ִּתְרצּו ּתּוְכלּו ִלְלֹמד 
ִמֶּמּנּו ֶמֶסר נֹוֵקב ַעל ּכֹחֹו ְוָעְצָמתֹו ֶׁשל ִחּנּו ָנאֹות ִלְתִפָּלה ְוִלְבָרכֹות ְּבַכָּוָנה, ִחּנּו ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְּכֵדי ְלָהִאיר 

ֶּדֶר ַאף ְלַאִחים ְרחֹוִקים ּוְמֻנָּכִרים. ְוכֹה ָהיּו ְּדָבָריו ֶׁשל י.:

"ֲאִני עֹוֵבד ְּכָאח ָראִׁשי ְּבַמְחֶלֶקת 'ִטּפּול ִנְמָרץ ְיָלִדים' ְּבֶאָחד ִמָּבֵּתי ַהחֹוִלים ַהֶּנְחָׁשִבים ָּבָאֶרץ. ְלַצֲעִרי 
ָהַרב ְּכָבר ִהְתַרַּגְלִּתי ְּבִמְסֶּגֶרת ֲעבֹוָדִתי ִלְראֹות ַמְראֹות ָקִׁשים ְוכֹוֲאִבים. ַּבְּתקּוָפה ָהִראׁשֹוָנה ַלֲעבֹוָדִתי, 
ְּבֵׁשָנה  ָעַלי  עֹוֵבר  ַהָּבא  ַהַּלְיָלה  ָהָיה  ַלַּמְחָלָקה,  ֶׁשִהִּגיעּו  ְמַזְעְזִעים  ְּבִמְקִרים  ֶׁשִּנְתַקְלִּתי  ַּפַעם  ְּבָכל 

ְטרּוָפה, ַא ַהָּׁשִנים ָהַרּבֹות ֶׁשָעִׂשיִתי ִּבְסִביַבת ְיָלִדים חֹוִלים ִהְּכהּו ֶאת ִרְגׁשֹוַתי. 

ַלַּמְחָלָקה ֶׁשָּבּה ֲאִני ְמָׁשֵרת ַמִּגיִעים ְּבָכל יֹום ִמְקִרים ַרִּבים ְוָקִׁשים, ְוָכָאמּור ִעם ַהְּזַמן ִנְכַנְסִּתי ְלִמן 
ִׁשְגָרה ֶׁשָאְמָנם ֵאין ְּבכָֹחּה ִלְמנַֹע ֲאָנָחה ַהּבֹוַקַעת ִמַּמֲעַמֵּקי ַהֵּלב ִמַּפַעם ְלַפַעם, ַא ִהיא ְמַאֶּלֶצת אֹוִתי 
ְלִהְתַעֵּלם ֵמָהֶרֶגׁש ַהְּמַפְעֵּפַע ַּבֵּלב, ּוְלַמֵּקד ֶאת ְּתשֹּוַמת ַהֵּלב ִּבְמִׂשיָמִתי – ְלַהִּציל ַחִּיים ּוְלָהֵקל ַעד 

ַּכָּמה ֶׁשִּנָּתן ֵמַהֵּסֶבל ָהַרב ָהעֹוֵבר ַעל ַהְּיָלִדים ָהַרִּכים ַהְּמֻאְׁשָּפִזים ַּבַּמְחָלָקה.

ִלְפֵני ִּכְׁשבּוַעִים, ְּבִעּצּומֹו ֶׁשל יֹום ֲעבֹוָדה ָרִגיל, הֹוִפיָעה ַּבַּמְחָלָקה ָאב ֲחֵרִדי ִעם ְּבנֹו, ֶיֶלד ָּבִריא ְוַחְיָכן, 
ִנְרֶאה ְּכֵבן ֵׁשׁש. ֶאת ָהָאב א ִהְתַקֵּשׁיִתי ְלַזהֹות; ְׁשָנַתִים ָעְברּו ְּבַס ַהּכֹל ִמִּסּיּוָמּה ֶׁשל אֹוָתּה ְּתקּוָפה 

ֶׁשָהָיה ְּכֵבן ַּבִית ְּבַמְחַלְקֵּתנּו ֵעֶקב ַמֲחַלת ְּבנֹו.

'מֹוְיִׁשי'  אֹותֹו  ֶׁשֶּזהּו  ְלַעְצִמי  ֵּתַאְרִּתי   ַא ְלַזהֹות,  ָקֶׁשה  יֹוֵתר  ְמַעט  ִלי  ָהָיה  ֶׁשְּלִצּדֹו  ַהֶּיֶלד  ֶאת 
ֶׁשְּכֶׁשִהְׁשַּתְחֵרר ֵמַהַּמְחָלָקה ִלְפֵני ִּכְׁשָנַתִים ָהָיה ָקָטן יֹוֵתר ּוָבִריא ָּפחֹות.

ְזַמן ַרב ַלֲחׁשֹב א ָהָיה ִלי; ָהָאב ִנַּגׁש ֵאַלי, הֹוִׁשיט ִלי ָיד ְלָׁשלֹום ְוִהִּציג ְּבָפַני ֶאת ְּבנֹו: "ֶזהּו מֹוְיִׁשי. 
ְּבַוַּדאי ַאָּתה ִמְתַקֶּׁשה ְלַזהֹותֹו ְּבַמְרֵאהּו ַהָּבִריא, ַא הּוא א ָׁשַכח אֹוְת ְלֶרַגע".

מֹוְיִׁשי... ַהִּזָּכרֹון ִהָּכה ְּבמִֹחי, ַחד ְוָצלּול: ֵאי ֶאְפָׁשר ִלְׁשּכַֹח ֶאת מֹוְיִׁשי...?

ֵאי ֶאְפָׁשר ִלְׁשּכַֹח ֶאת ַהֶּיֶלד ֶׁשָהָיה ְמֻאְׁשָּפז ֶאְצֵלנּו ְּבֶמֶׁש ְּתקּוָפה א ְקָצָרה ְּבַמָּצב ָקֶׁשה ּוַמְכִמיר 
ֵלב, ְלַאַחר ֶׁשָהֳעַבר ֵמַהַּמְחָלָקה ָהאֹוְנקֹולֹוִגית ַהְּסמּוָכה, ְוִנְׁשַלח ֵאֵלינּו ֵעֶקב ִסּבּו ְרפּוִאי ָקֶׁשה ֶׁשִּנְגַרם 

לֹו ֵמֲחַמת ַהִטּפּוִלים ַהּנֹוָרִאים.

ְּכֶׁשּמֹוְיִׁשי ִהִּגיַע ַלַּמְחָלָקה ֶׁשָּלנּו, ַּגם ַהָּוִתיִקים ִמֵּבין ַאְנֵׁשי ַהֶּצֶות א ָיְכלּו ֶׁשֹּלא ְלַהִּזיל ִּדְמָעה. הּוא 
ָהָיה ִנְרֶאה ֻאְמָלל ָּכל ָּכ, ָעטּוף ֻּכּלֹו ְּבֵסֶבל... ָּפָניו ָהיּו ְמֻכּסֹות ִּבְפָצִעים ְמַדְּמִמים ַהִּנְקָרִאים ַּבָּׂשָפה 
ָהְרפּוִאית 'מּוקֹוִזיִטיס', ְּפָצִעים ֶׁשִּנְגְרמּו לֹו ְּכתֹוָצָאה ֵמַהִּטּפּוִלים, אּוָלם ֵאּלּו ָהיּו ַרק ֻּדְגָמה ִלְפָצִעים 

ֶׁשִּמְּלאּו ֶאת ֲחַלל ִּפיו ְוִהִּגיעּו ֶאל ּתֹוְכֵכי ַמֲעֶרֶכת ָהִעּכּול.

מֹוְיִׁשי ִהְתַקָּׁשה ִלְנׁשֹם, ְועֹוד יֹוֵתר ִהְתַקָּׁשה ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות. ַּגם ְלַדֵּבר הּוא א ָהָיה ָיכֹול, ּוְכֶׁשָרָצה 
לֹוַמר ְּדַבר ָמה ָהָיה ָעָליו ְלִהְתַאֵּמץ ְלַהְסִּביר ְּבִנְפנּוֵפי ָיַדִים ּוְבִהְנהּוֵני רֹאׁש ִנְמָרִצים; ְּכֶׁשָרָצה ִלְׁשּתֹות 

– ִהְצִּביַע ַעל ַּבְקּבּוק ַהְּׁשִתָּיה, ּוְכֶׁשִּבֵּקׁש ִלְׁשמַֹע ִסּפּור ִהְצִּביַע ַעל ַהֵּסֶפר...

ָהָיה ֶזה ְּבַאַחד ַהֵּלילֹות ָהִראׁשֹוִנים ְלבֹואֹו. ָעַמְדִּתי ְלַצד ַהִּמָּטה ַהְּסמּוָכה ְלִמָּטתֹו ֶׁשל מֹוְיִׁשי, ָעסּוק 
ֶׁשְרצֹונֹו  ְמאֹוֵתת ְלָאִביו  ִמָּזִוית ֵעיִני ָצִפיִתי ְּבמֹוְיִׁשי  ַהחֹוֶלה.  ֶׁשל  ָהְרפּוִאי  ַהִּגָּליֹון  ֶׁשל  ִׁשְגָרִתי  ְּבִמּלּוי 

ִלְׁשּתֹות, ּוְבָאִביו ַהָּמסּור ַהְּמַמֵהר ִלְמזֹג לֹו ְּכַמֲחִצית ַהּכֹוס, ּוְלָקְרָבּה ְלִפיו.

ֶזה  ִעם  ֶזה  ִּדְּברּו  ֵהם  ְלָאִביו.  מֹוְיִׁשי  ֵּבין  ַהְּמֻיֶחֶדת  ַּבִּתְקׁשֶֹרת  ִלְצּפֹות  ְמַרֵּתק  ָהָיה  ֵמָחָדׁש  ַּפַעם  ְּבָכל 
ְּבַמָּבִטים, ְוִנָּכר ָהָיה ֶׁשֵהִבינּו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ֵהיֵטב. ְּבתֹו ַהֶּבָהָלה ְוַהִהיְסֶטְרָיה ֶׁשָהיּו אֹוְרחֹות ִטְבִעּיֹות 

ּוְמֻקָּבלֹות ַּבַּמְחָלָקה, ָהיּו ָהָאב ּוְבנֹו ְּכֵעין ִאי ֶׁשִהְקִרין ַׁשְלָוה ּוִבָּטחֹון ְלָכל ַהְּסִביָבה ַהּגֹוֶעֶׁשת ָסִביב.

ַּגם ַהַּפַעם ִהְפֵניִתי ַמָּבט ְלִכּוּוָנם, ַא ָמה ֶׁשָרִאיִתי ָהַמם אֹוִתי ְלַגְמֵרי: אֹותֹו ֶיֶלד ַר, ֶׁשְּבקִֹׁשי ָמְלאּו לֹו 
ָׁשלֹוׁש ָוֵחִצי, ֶׁשִּפיו ְוָכל ַמֲעֶרֶכת ָהִעּכּול ֶׁשּלֹו ָהיּו ְמֻחִּפים ִּבְפָצִעים ָקִׁשים ָּכל ָּכ, אֹותֹו ֶיֶלד ֶׁשִּכְמַעט 

א הֹוִציא ֶהֶגה ִמִּפיו ֵמָהֶרַגע ֶׁשּבֹו ִנְכַנס ַלַּמְחָלָקה, ֵהֵחל ִּפְתאֹום ְלַדֵּבר...

ָהֵעט ֶׁשּבֹו ָאַחְזִּתי ִנְׁשַמט ִמָּיִדי ָלִרְצָּפה, ַא א ִהְתּכֹוַפְפִּתי ְלָהִרימֹו. ִנְדָהם ִהְקַׁשְבִּתי ַלִּמִּלים ֶׁשָּיְצאּו 
ִמִּפיו ְּבקֹול ָחלּוׁש, ַא ָּברּור ְוָצלּול: "ָּברּו ַאָּתה... ֶׁשַהּכֹל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו!"

ַּגֲאָוה  ְמֵלאֹות  ְּכֶׁשֵעיָניו  ַאֲחָריו: "ָאֵמן!"  ָעָנה  ְוָאִביו  ַהְּבָרָכה,  ִמּלֹות  ֶאת  ַהֶּיֶלד  ָלַאט  ְּבִמָּלה,  ִמָּלה   ,ָּכ
ְוַנַחת. ַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ָלַגם ַהֶּיֶלד ֵמַהּכֹוס, ְלִגיָמה ְקַטָּנה ְמאֹד. ְליֹוֵתר ִמָּכ, הּוא א ָהָיה ְמֻסָּגל.

ְלַצֲעִרי א ָּגַדְלִּתי ְּבַבִית ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ַא ְּבאֹוָתם ְרָגִעים ַחְׁשִּתי ֵהיֵטב ִּבְקֻדַּׁשת ַהַּמֲעָמד. ַהֶּיֶלד 
!ְּבִלי ֶׁשִּמיֶׁשהּו ִהְזִּכיר לֹו... ְמָבֵר ,ְּבַמָּצב ָקֶׁשה ָּכל ָּכ ,ַהֶּזה ִהְדִהים אֹוִתי ְלַגְמֵרי! ֶיֶלד ָקָטן ָּכל ָּכ

ֵאי ֶאְפָׁשר ִלְׁשּכַֹח ֶיֶלד ֶׁשָּכֶזה? ֵאי ֶאְפָׁשר ִלְׁשּכַֹח ִחּנּו מֹוְפִתי ֶׁשָּכֶזה?!

ַלַּמְחָלָקה  מּוָעדֹות  ָהיּו  ְּפֵניֶהם  ִׁשְגָרִתית.  ְלִבּקֶֹרת  ָאִביו  ִעם  ָׁשב  הּוא  ָּכָאמּור,  ִּכְׁשבּוַעִים,  ִלְפֵני 
ָהאֹוְנקֹולֹוִגית, ַא ִמּׁשּום ָמה ֵהם ֶהְחִליטּו ְלִהָּכֵנס ַלַּמְחָלָקה 'ֶׁשָּלנּו' ְּכֵדי לֹוַמר ָׁשלֹום...

ּכֹה ָׂשַמְחִּתי ִלְראֹותֹו ׁשּוב, ָּבִריא ְוָׁשֵלם, ְוא ָיכְֹלִּתי ֶׁשֹּלא ָלֶגֶׁשת ֵאָליו ְלַחְּבקֹו ְּבחֹם.

ַהֶּיֶלד ַהֶּזה ִהְקִסים אֹוִתי ְוָגַרם ִלי ְלַהֲעִריץ ֶאת ַהִּצּבּור ֶׁשֵאָליו הּוא ִמְׁשַּתֵּי. ְּבמֹו ֵעיַני ָרִאיִתי ֶאת ִחּנּוָכם 
ַהִּנְפָלא ְּבִהְתַּגְּלמּותֹו...

ִהְתעֹוְררּוִתי ַהְּפִניִמית ֶׁשֵהֵחָּלה ָאז, ִלְפֵני ְׁשָנַתִים, ָּבָאה ִליֵדי ִּבּטּוי ַמֲעִׂשי ַרק ַעְכָׁשו, ְּכֶׁשַהֶּיֶלד הֹוִפיַע 
ׁשּוב מּול ֵעיַני ָּבִריא ְוָחסֹון, ְלַאַחר ֶׁשַהַּסָּכָנה ֵמַעל רֹאׁשֹו ָחְלָפה ָּכִליל. ַהַּמְרֶאה ֶׁשּלֹו ִטְלֵטל אֹוִתי ֲחָזָרה 

ְלאֹוָתם ְרָגׁשֹות ֶׁשַחְׁשִּתי ָאז.

ֶהְחַלְטִּתי ְלַקֵּבל ַעל ַעְצִמי ְלָבֵר ְּבקֹול ּוְבַכָּוָנה ַעל ָּכל ַמֲאָכל ֶׁשַאְכִניס ְלִפי, ְוַהְלַואי ֶׁשִּבְזכּות ַקָּבָלִתי 
זֹאת ֶאְזֶּכה ֶׁשְּיָלַדי ּוְנָכַדי ִיְנֲהגּו ְוֵיָראּו ְּכמֹו ַהֶּיֶלד ַהְּמֻיָחד ַהֶּזה.

ָּברּו ה', ַּבְּׁשבּוַעִים ֶׁשָחְלפּו ֵמָאז ָעַמְדִּתי ֵהיֵטב ַּבַּקָּבָלה, ְוַאף ִהְתַחַּזְקִּתי ְּבעֹוד ַּכָּמה ְּתחּוִמים...

.ֶהְחַלְטִּתי ְלַפְרֵסם ֶאת ַהִּסּפּור, ְּבִתְקָוה ֶׁשַרִּבים ִיְלְמדּו ְוִיְתַחְּזקּו ִמָּכ

ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְוֶׁשֹּלא ֵּתְדעּו ְלעֹוָלם ַצַער".
(ִמִּפי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה)

ַּבַהְקָּדָמה  ְּבִסּדּורֹו,  ַהָּקדֹוׁש  ַהְּׁשָל"ה  ִמִּדְבֵרי  ָּכאן  ֶׁשְּנַצֵּטט  ָהָראּוי  ִמן  ַהִּׁשיָרה  ְּבֵבאּוֵרי  ִנְפַּתח  ֶטֶרם 
ְלֵבאּור 'ָאז ָיִׁשיר':

"ָּבאִתי ְלַהְקִּדים ּוְלהֹוִדיַע ִּכי ְלָבֵאר ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ִמי הּוא ֶזה ְוֵאיֶזה הּוא ֲאֶׁשר ְמָלאֹו ִלּבֹו; ִאּלּו 
ָהיּו ָּכל ַהָּׁשַמִים ְיִריעֹות ְקָלף, ְוָכל ַהָּיִמים ְּדיֹו, ְוָכל ַהָּקִנים ֻקְלמּוִסים, ֵאין ַּדי ָּבֶהם ְלָבֵאר ֵחֶלק ֶאָחד 
ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ִרּבֹואֹות ִמִּׁשיָרה ַהּזֹאת, ּוָמה ַּגם ִאיׁש ָּכמֹוִני... ַעל ֵּכן א ָּבאִתי ֶאָּלא ְלַגּלֹות 
ֵאיֶזה ְרָמִזים ִמִּפי סֹוְפִרים ּוִמִּפי ְסָפִרים ּוֵמֲעִנּיּות ַּדְעִּתי. ַא ָצִרי ֵליַדע ּגֶֹדל ַמֲעלֹות ָהאֹוֵמר ַהִּׁשיָרה 

זֹאת ְּבִהְתעֹוְררּות ַהֵּלב, ֶׁשִּיְזֶּכה ְלאֹוְמָרּה ֶלָעִתיד ָלבֹא".

ַוּיֹוַׁשע – ַוִּיָוַּׁשע
ַּבִּמְדָרׁש (ַּתְנחּוָמא ַּבִּמְדָּבר יח) הּוָבא: "ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר: 'ַוּיֹוַׁשע ה' ַּבּיֹום ַההּוא' – 'ַוִּיָוַּׁשע' ְּכִתיב, ִּכְבָיכֹול 
 "ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִנְגָאִלים – הּוא ִנְגָאל", ְוֵכן ִהְסִמיכּו ַּבִּמְדָרׁש (במדב"ר ב ב) ַעל ַהָּפסּוק: "ְנַרְּנָנה ִּביׁשּוָעֶת
ה',  ְיׁשּוַעת  ַעל  ִׁשיָרה  ָאְמרּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֵני  ְלַלְּמֵדנּו  ה'",  "ַוּיֹוַׁשע  ַהָּפסּוק:  ְלׁשֹון  ֶאת  ו)  כ  (ְּתִהִּלים 

ֶׁשִּכְבָיכֹול ִנְגַאל ִעָּמֶהם ִמִּמְצַרִים, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ַּבְּמִכיְלָּתא (ּבֹא יד): "ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשָּגלּו ִיְׂשָרֵאל ִּכְבָיכֹול 
ָּגְלָתה ְׁשִכיָנה ִעָּמֶהם; ָּגלּו ְלִמְצַרִים ְׁשִכיָנה ִעָּמֶהם..."

ְמׁשֹוֶרֶרת  ַּכָּנה  ּוְמַבְּקִׁשים: "ְּכהֹוַׁשְעָּת  ְמפֶֹרֶׁשת  ְּבָלׁשֹון  ַהָּדָבר  ֶאת  ַמְזִּכיִרים  ָאנּו  ַההֹוַׁשְענֹות  ְּבֻנַּסח 
'ְוהּוֵצאִתי  ָנקּוב  ֶאְתֶכם',  'ְוהֹוֵצאִתי  ַמֲאַמר  ְּכהֹוַׁשְעָּת  ָנא:  הֹוַׁשע  ֵּכן  ַוִּיָּוַׁשע,  ְמֻצֶּיֶנת  ְלגֹוָחּה  ַוּיֹוַׁשע, 

ִאְּתֶכם', ֵּכן הֹוַׁשע ָנא".

ֵּבין ֱאמּוָנה ֶלֱאמּוָנה
ָזָצ"ל  ַסְלמֹון  מֶֹׁשה  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ֵמַחְרקֹוב,  ַהָּגאֹון  ָעַמד  'ַוּיֹוַׁשע'  ְּפסּוֵקי  ִמְּלׁשֹון  ָהעֹוָלה  ְּתִמיָהה  ַעל 
('ְנִתיבֹות ַהּקֶֹדׁש' פר' ְּבַׁשַּלח): ִמְּפֵני ָמה ִּבְתִחָּלה ֶנֱאָמר: "ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּיד ַהְּגֹדָלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' 

ְּבִמְצַרִים", ּוְלַבּסֹוף ִׁשָּנה ַהָּכתּוב ְלׁשֹונֹו ְוָנַקט: "ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ה'"?

ֶּבֱאמּוָנה  ְלִהְתַחְּזקּות  ְזקּוִקים  ָהיּו  ֶׁשֹּלא  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  ְוַהְּגדֹוִלים  ַהֲחׁשּוִבים  ֵהם  'ִיְׂשָרֵאל'  ּוֵבֵאר: 
ַאַחר ֶׁשָראּו ַעִין ְּבַעִין ְּבַיד ה' ַהְּגדֹוָלה ֶׁשִהְּכָתה ַּבִּמְצִרים ְוהֹוִציָאה אֹוָתם ֵמַאְרָצם, ַא 'ָהָעם' – ֲהלֹוא 
(זַֹהר  ֶנֱאָמר  ֶׁשָעֶליָה  סּוף  ַים  ִּבְקִריַעת  ְּבֵעיֵניֶהם,  ה''  את  'ִלְראֹות  ָהיּו  ֶׁשְּזקּוִקים  ָהָעם  ְּפׁשּוֵטי  ֵהם 
ְּבַׁשַּלח סד ב): "ָרֲאָתה ִׁשְפָחה ַעל ַהָּים ָמה ֶׁשֹּלא ָרָאה ְיֶחְזֵקאל ַהָּנִביא", ְוַרק ַאַחר ָּכ ִהִּגיָעה ֱאמּוָנָתם 

ִלְׁשֵלמּות.

ה ְּבִאָּׁשה ֶׁשְּזקּוָקה ָהְיָתה ִליׁשּוָעה ְוַרֲחִמים. ַּכֲאֶׁשר ָּבָאה ִלְפֵני ַה'ַּׂשר ָׁשלֹום' ִמֶּבעְלְזא, ָׁשַאל  ַמֲעֹשֶ
ִלִּבי,  ְּבָכל  ֲאִני  ַמֲאִמיָנה  "ַרִּבי,  ָהִאָׁשּה:  ֵהִׁשיָבה   ,"?ֶׁשּיֹוִׁשיֵע ַּבה'  ַמֲאִמיָנה   ֵאיֵנ "ְוִכי  ָהַרִּבי:  אֹוָתּה 
ַא ְּבִׁשיַרת ַהָּים קֶֹדם ֶנֱאָמר: 'ַוּיֹוַׁשע ה'' ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן: 'ַוַּיֲאִמינּו ַּבה'...'". "צֹוְדִקים ֵהם ְּדָבֶריָה", 
ִהְפִטיר ָהַרִּבי ִּבְתגּוָבה, ְוָאֵכן א ָחַלף ְזַמן ַרב ַעד ֶׁשּנֹוְׁשָעה ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ('ָעִלים ִלְתרּוָפה' 

ְּבַׁשַּלח תשס"א).

ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ה' ַוַּיֲאִמינּו ַּבה' 
ַּבֲאִמיַרת ָּפסּוק ֶזה ִמן ָהָראּוי ֶׁשִּנְתּבֹוֵנן ִּבְדָבָריו ַהִּנְׂשָּגִבים ֶׁשל ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ַעל ְלׁשֹון ַהָּכתּוב (ְׁשמֹות יד 
לא): "ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ה' ַוַּיֲאִמינּו ַּבה'", ִּבְדָבָריו הּוא ַמֲאִרי ְלָבֵאר ֶאת ַמְדֵרַגת ָהֱאמּוָנה ֶׁשָּזכּו ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל ְלַהִּגיַע ֵאֶליָה ִּבְקִריַעת ַים סּוף, ּוֵבין ַהְּדָבִרים ָּכַתב:

ְּבַאְבָרָהם  ֶׁשֶּנֱאָמר  הּוא  ַהְרֵּבה  ְזֻכּיֹות  לֹו  ֵיׁש  ַהַּמֲאִמין  ְוָכל  ַהּתֹוָרה...  ְלָכל  ִעָּקר  ְוָהֱאמּוָנה  "ַהִּיְרָאה 
ֵעֶדן  ְלַגן  זֹוֶכה  הּוא  ְוִהֵּנה  ְצָדָקה',  ּלֹו  ַוַּיְחְׁשֶבָה  ַּבה'  'ְוֶהֱאִמן  ו)  טו  (ְּבֵראִׁשית  ָהֱאמּוָנה:  ׁשֶֹרׁש  ֶׁשָהָיה 
ֶׁשֶּנֱאָמר: (ְיַׁשְעָיה כו ב) 'ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים', ְוזֹוֶכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשֶּנֱאָמר: 
ַרַז"ל  ָלנּו  ִּתְּקנּו  ֻּכָּלּה  ַהּתֹוָרה  ָּכל  ְיסֹוד  ֶׁשָהֱאמּוָנה  ּוִמְּפֵני  ִיְחֶיה'...  ֶּבֱאמּוָנתֹו  'ְוַצִּדיק  ד)  ב  (ֲחַבּקּוק 

ַּבְּתִפָּלה ּוַבְּבָרכֹות ַלֲענֹות ָאֵמן, ֶׁשהּוא ִנְגָזר ִמְּלׁשֹון ֱאמּוָנה".

'ָאז ָיִׁשיר' ִּבְלׁשֹון ָעִתיד
ַרִׁש"י ֵהִביא ִמִּדְבֵרי ַהְּמִכיְלָּתא ֶׁשַהַּטַעם ֶׁשֹּלא ֶנֱאָמר 'ָאז ָׁשר מֶֹׁשה', ֶאָּלא 'ָאז ָיִׁשיר' – ִּבְלׁשֹון ָעִתיד, 
הּוא ְּכֵדי ְלַלְּמֵדנּו ָמקֹור ִמן ַהּתֹוָרה ְלָכ ֶׁשֲעִתיִדים ַהֵּמִתים ִלְחיֹות ֶלָעִתיד ָלבֹא ְוָאז ֵיְׁשבּו ִויׁשֹוְררּו 

ַעל ַהִּנִּסים.

ַרִּבים ָּתְמהּו ַעל ָּכ: ְוִכי א ִהְסִּפיקּו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהִּנִּסים ֶׁשֵאְרעּו ָלֶהם ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ֶׁשָעְברּו ֶאת 
ַהָּים, ַעד ֶׁשֻהְצְרכּו ְלַכֵּון ְּבִׁשיָרָתם ַּגם ַעל ֶהָעִתיד ָלבֹא?

ְּבֶדֶר ְּפָׁשט ֵיׁש ֶׁשֵּבֲארּו ֶׁשִּבְזַמן ְקִריַעת ַים סּוף ֲעַדִין א ָהָיה ְּבַיד ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלרֹוֵמם ֶאת ַהִּׁשיָרה 
ְלַמְדֵרָגָתּה ַהְּגבֹוָהה ְּביֹוֵתר, ֵּכיָון ֶׁשָּסְברּו ִּכי ַמֶּפֶלת ַהִּמְצִרים ָהְיָתה ַרק ְלִפי ָׁשָעה, ְלצֶֹר ְיׁשּוָעָתם, 
ַא ַאַחר ֶׁשָּׁשְמעּו ִּכי ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלִהָּפַרע ֶלָעִתיד ָלבֹא ִמן ַהִּמְצִרים ּוְלַהְכִרית ֶאת ָהַרע 
ִמן ָהעֹוָלם ִלְצִמיתּות, ֲאַזי ָיְכלּו ֵהם ְלׁשֹוֵרר ִּכְדָבֵעי, ּתֹו ֶׁשֵהם ְמַכְּוִנים ַאף ַעל ֶהָעִתיד ָלבֹא ('מֹוָדע 

ְלִביָנה' ֶּפַסח עמ' צ).

ְוָאֵכן ֻהְבַטְחנּו ְּבִדְבֵרי ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ְּבַׁשַּלח נד ב) ִּכי ִמי ֶׁשַּמְקִּפיד לֹוַמר ֶאת ִׁשיַרת ַהָּים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
ּוְלַכֵּון ָּבּה ְּבָכל יֹום, ִיְזֶּכה ְלאֹוְמָרּה ֶלָעִתיד ָלבֹא, ְּביֹום ֶׁשָּיבֹא ֶמֶל ַהָּמִׁשיַח ְוִיְגָאֵלנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו.

ּכַֹח ַהִּיחּוס ָּתלּוי ְּבַמְדֵרַגת ַהִּמְתַיֵחס
ַּבְּגָמָרא (ְמָנחֹות נג א) ְמבָֹאר ֶׁשִּיחּוס ָאבֹות הּוא ַמֲעָלה ַרק ְּכֶׁשָהָאָדם ַעְצמֹו ִנְמָצא ְּבַמֲעָלה ְּגבֹוָהה, 
ַא ְּכֶׁשָהָאָדם ַעְצמֹו ִנְמָצא ְּבַמְדֵרָגה רּוָחִנית ְנמּוָכה, ָיכֹול ַהִּיחּוס ַאף ְלַהִּזיק לֹו, ֶׁשֲהֵרי ְּבֶׁשל ּגֶֹדל 
ִיחּוסֹו ָהָיה ָצִרי ְלִהְתַעּלֹות יֹוֵתר. ּוְכָבר ִּדָּמה ַהָּגאֹון ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ֵמִאיר ְּבלֹו ָזָצ"ל ִמֵּטעְלז ֶאת ַהִּיחּוס 
 ַא ֶעְרּכֹו,  ָּגֵדל   ָּכ ָה'ֲאָפִסים'  ֶׁשִּמְתַרִּבים  ְּכָכל  ֲאַזי  ַהִּמְסָּפר,  ִּבְתִחַּלת  ִסְפָרה  ְּכֶׁשֵּיׁש  ַרק  ְל'ֶאֶפס'; 

...ְּכִמְסָּפר, ֶאָּלא ְלֵהֶפ ַלֲאָפִסים ְלַבָּדם ֵאין ָּכל ֵעֶר

ְלִפי ֶזה נּוַכל ְלַיֵּׁשב ֶאת ֻקְׁשַית ַהְּגַר"ח ִמּוֹולֹוִז'ין: ַהִּסָּבה ֶׁשִהְקִּדימּו ִיְׂשָרֵאל 'ֶזה ֵא-ִלי', ֶל'ֱאֵקי ָאִבי', 
ָהְיָתה ִמּׁשּום ֶׁשָּיְדעּו ֶׁשִאְלָמֵלא ָהיּו ַמִּכיִרים ְּבַעְצָמם ִּבְגֻדַּלת ה', א ָהְיָתה ָּכל ַמְׁשָמעּות ֶל'ֱאֵקי 

ָאִבי'. ַעל ֵּכן ִהְקִּדימּו ְלַהְצִהיר ַעל ֱאמּוָנָתם ְּבֶטֶרם ִהְזִּכירּו ֶאת ְזכּות ֲאבֹוֵתיֶהם ('ִרַּנת ִיְצָחק').

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְּבָרָכה ֶׁשל ֶיֶלד חֹוֶלה

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

ססִספפּפּורר ם
ם (ב)  יַרת ַהּיָ ׁשִ

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


