
ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַאְׁשֵרי ֶׁשֵא-ל ַיֲעקֹב ְּבֶעְזרֹו
ָהֶאָחד  ְוֵׁשם  ָנְכִרָּיה;  ְּבֶאֶרץ  ָהִייִתי  ֵּגר  ָאַמר  ִּכי  ֵּגְרׁשֹם  ָהֶאָחד  "ֵׁשם 

ֱאִליֶעֶזר ִּכי ֱאקֵי ָאִבי ְּבֶעְזִרי" (יח ג-ד)
ִמְּפֵני ָמה א ָּכְתָבה ַהּתֹוָרה ְלַגֵּבי ֱאִליֶעֶזר: "ִּכי ָאַמר" ְּכִפי ֶׁשָּכְתָבה 

ְלַגֵּבי ֵּגְרׁשֹם?
ֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו ִיְצָחק ֶּבן ָאֵׁשר ַהֵּלִוי, ִמַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות:

ֶאת ַהָּפסּוק: "ֵּגר ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה" ָאַמר מֶֹׁשה ַרק ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה 
ֶׁשּנֹוַלד ְּבנֹו, ַא ַהִּמִּלים "ֱאֵקי ָאִבי ְּבֶעְזִרי" ְׁשגּורֹות ָהיּו ְּבִפיו ֶׁשל 
מֶֹׁשה ָּתִמיד ְוא ֶנֶאְמרּו ַרק ְלאֹוָתּה ָׁשָעה, ַעל ֵּכן א ַׁשָּי ִלְכּתֹב 

'ֵּפרּוׁש ָהִריָב"א ַעל ַהּתֹוָרה'ְלַגֵּביֶהן: "ִּכי ָאַמר".

ִיְתרֹו ֵּבֵר 'ַהּגֹוֵמל' ַעל ְיׁשּוַעת ִיְׂשָרֵאל
ִיְתרֹו  ַוּיֹאֶמר  ְלִיְׂשָרֵאל;  ה'  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ַהּטֹוָבה  ָּכל  ַעל  ִיְתרֹו  "ַוִּיַחְּד 

ָּברּו ה' ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם" (יח ט-י)
ַהֲהָלָכה  ִּפי  ַעל  ִמְּבִריְסק,  ַהְּגִרי"ז  ָאַמר  ֶזה  ָּפסּוק  ַעל  ִנְפָלא  ֵּבאּור 
ַהְּמבֶֹאֶרת ַּב'ֻּׁשְלָחן ָערּו' (או"ח ריט ד, ע"פ הט"ז ָׁשם ג) ֶׁשָּיכֹול ָאָדם 
ְלָבֵר 'ַהּגֹוֵמל' ַאף ַעל ֵנס ֶׁשֵאַרע ַלֲחֵברֹו, ּוִבְתַנאי ֶׁשִּלּבֹו ָׂשֵמַח ִעם 

ֲחֵברֹו ְּבֵנס ֶזה, ֶׁשִאם א ֵּכן ֲהֵרי זֹו ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה.
ְלִפיָכ ִהְקִּדיָמה ַהּתֹוָרה: "ַוִּיַחְּד ִיְתרֹו", ֶׁשַרק ִמּׁשּום ֶׁשָּׂשַמח ִיְתרֹו 
ֲאֶׁשר  ה'   ָּברּו"  :ְלָבֵר ָהָיה  ָיכֹול  ְלִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ַהִּנִּסים  ַעל 

'ִחּדּוֵׁשי ַרֵּבנּו ַהְּגִרי"ז ַעל ַהּתֹוָרה'ִהִּציל ֶאְתֶכם".

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָענּו 'ָאֵמן' ַאַחר ִּבְרַּכת ִיְתרֹו
"ַוּיֹאֶמר ִיְתרֹו ָּברּו ה' ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים ּוִמַּיד ַּפְרעֹה" 

(יח י)

"ְּגַנאי הּוא ְלמֶֹׁשה ְוִׁשִּׁשים ִרּבֹוא ֶׁשֹּלא ָאְמרּו 'ָּברּו' ַעד ֶׁשָּבא ִיְתרֹו 
ְוָאַמר 'ָּברּו ה''" (ַסְנֶהְדִרין צד א).

ִמְּלׁשֹון ַהְּגָמָרא ַמְׁשַמע ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשָאַמר ִיְתרֹו 'ָּברּו' ָאְמרּו ַאף ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל 'ָּברּו', ֵאיָמַתי ָהָיה ַהָּדָבר?

ֵּבֵאר ַרִּבי ַאְבָרָהם ַחִּיים ׁשוֹ ר: ֵיׁש ְלַהִּניַח ִּכי ְּבָׁשָעה ֶׁשֵּבֵר ִיְתרֹו ֶאת 
ה' ִהְתַּכְּונּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלֵצאת ְיֵדי חֹוַבת ַהְּבָרָכה, ַּכִּנְפָסק ַּב'ֻּׁשְלָחן 
חֹוַבת  ְיֵדי  ָלֵצאת  ָיכֹול  ֵנס  לֹו  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ֶׁשִּמי  ד),  ריט  (או"ח   'ָערּו
ָהָיה   ָּכ ּוְלֵׁשם  ַּבֲעבּורֹו,  ֲחֵברֹו   ֶׁשְּמָבֵר ִּבְבָרָכה  'ַהּגֹוֵמל'  ִּבְרַּכת 
ֲעֵליֶהם ַלֲענֹות 'ָאֵמן' ַאַחר ִּבְרָכתֹו. ַוֲהֵרי ֶנֱאָמר: 'ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן 

יֹוֵתר ֵמַהְּמָבֵר', ִנְמָצא ֶׁשְּכִאּלּו ָאְמרּו 'ָּברּו' ְּבַעְצָמם.
'ּתֹוַרת ַחִּיים' ַסְנֶהְדִרין צד א

ְּתׁשּוָבה קֹוֶדֶמת ְלתֹוָרה
"ַוִּיְסעּו ֵמְרִפיִדים ַוָּיבֹאּו ִמְדַּבר ִסיַני" (יט ב)

ִּביָאָתן  ָמה  ִסיַני;  ְלִמְדַּבר  ְלִביָאָתן  ֵמְרִפיִדים  ְנִסיָעָתן  "ְלַהִּקיׁש 
ְלִמְדַּבר ִסיַני ִּבְתׁשּוָבה ַאף ְנִסיָעָתן ֵמְרִפיִדים ִּבְתׁשּוָבה" (ַרִׁש"י).

ַהּתֹוָרה  ַקָּבַלת  ַמֲעַמד  ִלְפֵני  ִּבְתׁשּוָבה  ָׁשבּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֵני   ִמָּכ
ְלִדְבֵרי   ֶסֶמ לז)  מּוָסר  ּתֹוַכַחת   – ַחִּיים   ֶּדֶר) ַהָּקדֹוׁש  ַהְּׁשָל"ה  ָלַמד 
ַהְּמֻקָּבִלים, ֶׁשַהִּסָּבה ֶׁשְּלִעִּתים ִמְתַקֶּׁשה ָהָאָדם ְלָהִבין ִעְנָין ֵמִעְנְיֵני 
ַהּתֹוָרה ִהיא ֵמֲחַמת ַהֲחָטִאים ֶׁשָעָׂשה, ְוַעל ֵּכן ָראּוי ֶׁשָּיׁשּוב ָהָאָדם 

ִּבְתׁשּוָבה קֶֹדם ִלּמּודֹו. 
ְלִבְרַּכת  'ֲהִׁשיֵבנּו'  ִּבְרַּכת  ֶאת  ַהְּתִפָּלה  ְמַסְּדֵרי  ִהְסִמיכּו  זֹו  ִמִּסָּבה 
ְּבִבְרַּכת  חֹוֵנן'  'ַאָּתה  ִּבְרַּכת  ִהיא  ֶׁשְּתלּוָיה   ְלַלֶּמְד חֹוֵנן',  'ַאָּתה 

'ֲהִׁשיֵבנּו'.

ַעל  ִּדיְסִקין  ַהַּמֲהִרי"ל  ַּתְלִמיד  ֵמִעיד  לד)  (עמ'  ֵאׁש'  'ַעּמּוד  ְּבֵסֶפר 
ֶׁשָראּו ֵעיָניו ְלִעִּתים ְּתכּופֹות ְּבַמֲהַל ִלּמּודֹו ִעם ַרּבֹו ַהָּגדֹול:

ָעָלה  ֶׁשֹּלא  ְּבסּוְגָיה  ִלּמּודֹו   ְּבַמֲהַל ִנְתָקל  ַהַּמֲהִרי"ל  ָהָיה  ַּכֲאֶׁשר 
ְּבָידֹו ְלַיְּׁשָבּה, ִּבֵּקׁש ִמַּתְלִמידֹו ַהּיֹוֵׁשב ְלָפָניו ְלַהְקִריא ְּבָפָניו ְּבקֹול 
 ְלאֶֹר צֹוֵעד  ָהָיה  ּוֵביְנַתִים  ְּבִמָּלה,  ִמָּלה  ַהְּגָמָרא,  ְלׁשֹון  ֶאת  ָרם 
ַהֶחֶדר ֵהָּנה ָוׁשֹוב ְּכֶׁשהּוא ָׁשקּוַע ְּבַׂשְרַעֵּפי ִעּיּונֹו, ַעד ֶׁשָהָיה ִנְפָּתח 

ַמֲעַין ִּדְמעֹוָתיו.
אֹו ָאז ָהָיה ּפֹוֵרׁש ְלֶקֶרן ָזִוית ּוִמְתַּפֵּלל ְּבֵלב ִנְׁשָּבר ִלְפֵני ה' ֶׁשָּיִאיר 
ְצָדָקה,  ּוַמְפִריׁש  ִוּדּוי  אֹוֵמר  ֶׁשָהָיה  ּוְלַאַחר  ּתֹוָרתֹו,  ִּבְמאֹור  ֵעיָניו 
ָהְיָתה  ְוַהּסּוְגָיה  ֵעיָניו,  ֶאת  ֵמִאיר  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָהָיה  ִמָּיד 

ִמְתָּבֶאֶרת ְלָפָניו ָּבֵאר ֵהיֵטב.

ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה
"ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶׂשה" (יט ח)

'ְּכַתּפּוַח  ג):  ב  (שה"ש  ִּדְכִתיב  ַמאי  ֲחִניָנא:  ְּבַרִּבי  ֲחָמא  ַרִּבי  "ָאַמר 
ְלַתּפּוַח?  ִיְׂשָרֵאל  ִנְמְׁשלּו  ָלָּמה  ַהָּבִנים',  ֵּבין  ּדֹוִדי  ֵּכן  ַהַּיַער  ַּבֲעֵצי 
לֹוַמר ְל: ָמה ַּתּפּוַח ֶזה ִּפְריֹו קֹוֵדם ְלָעָליו, ַאף ִיְׂשָרֵאל ִהְקִּדימּו 

ַנֲעֶׂשה ְלִנְׁשַמע" (ַׁשָּבת פח א). 
ַמְמִׁשיל  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  א  ֲהֵרי  ִּפְריֹו):  ד"ה  (ָׁשם  ַהּתֹוְספֹות  ִהְקׁשּו 
ַהָּכתּוב ְלַתּפּוַח, ִּכי ִאם ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ַּכָּכתּוב: "ֵּכן ּדֹוִדי 

ֵּבין ַהָּבִנים"?

ִיּׁשּוב ִנְפָלא ְלֻקְׁשָיה זֹו ָאַמר ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ִמֶּבעלז:
'ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע' ָהְלכּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּבְדָרָכיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש  ְּבַהְצָהַרת 
ָּברּו הּוא, ֶׁשֲהֵרי ַאף הּוא עֹוֶנה ְלִיְׂשָרֵאל ('ַנֲעֶׂשה') ְּבֶטֶרם ַיְׁשִמיעּו 
ֶטֶרם  "ְוָהָיה  כד):  סה  (ְיַׁשְעָיה  ַּכָּכתּוב  ('ִנְׁשַמע'),  ְּתִפָּלָתם  ֶאת  ְלָפָניו 
ַהָּכתּוב  ְּבִדּמּוי  ְּבִדְבֵריֶהם:  ֲחָכִמים  ִכְּּונּו   ְלָכ ֶאֱעֶנה".  ַוֲאִני  ִיְקָראּו 
ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַתּפּוַח ֶׁשִּפְריֹו קֹוֵדם ְלָעָליו, ִנְכְללּו ְּבֶׁשַבח 
ֶזה ַאף ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהְלכּו ְּבֶדֶר זֹו, ָלֵכן ִּדֵּיק ַהָּכתּוב ְוָאַמר: "ֵּכן ּדֹוִדי" 

– ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, "ֵּבין ַהָּבִנים" – ַעם ִיְׂשָרֵאל.
ְמׁשֹוְרִרים  ָאנּו  ֲאֶׁשר  ֶאת  ָזָצ"ל  ָהַרִּבי  ּוֵפֵרׁש  הֹוִסיף  ִעְנָין  ְּבאֹותֹו 
ִּבְזִמירֹות יֹום ַהַּׁשָּבת: "ּוָבאּו ֻכָּלם ִּבְבִרית ַיַחד ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע ָאְמרּו 
ְּכֶאָחד" – ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאְמרּו 'ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע' ְּכִפי ֶׁשָאַמר ָה'ֶאָחד' – 

ְיִחידֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶׁשַאף הּוא ַמְקִּדים 'ַנֲעֶׂשה' ְל'ִנְׁשַמע'.
'ְיׁשּורּון' ח"ב עמ' קצ

ַׁשָּבת ִהיא ִמִּלְזעֹק ּוְרפּוָאה ְקרֹוָבה ָלבֹוא
"מֶֹׁשה ְיַדֵּבר ְוָהֱאִקים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול" (יט יט)

ִמֻּלְּבִלין'  'ַהחֹוֶזה  ִיְצָחק  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ָלַמד  ֶזה  ִמָּפסּוק 
ַהְּמַבֵּקר  ִּכי  א)  רפז  (או"ח   'ָערּו ַּב'ֻּׁשְלָחן  ַהְּמבֶֹאֶרת  ָלֲהָלָכה  ֶרֶמז 

ֶאת ַהחֹוֶלה ְּבַׁשָּבת ְוָצִרי לֹוַמר לֹו: "ַׁשָּבת ִהיא ִמִּלְזעֹק ּוְרפּוָאה 
ְקרֹוָבה ָלבֹוא", ּוְכִדְלַהָּלן:

זֹאת  'ְיַדֵּבר'  ַּכֲאֶׁשר  ִמִּלְזעֹק',  ִהיא  'ַׁשָּבת  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   – 'מֶֹׁשה' 
'קֹול',  ַהֵּתבֹות  ְּבָראֵׁשי  ַיֲעֵננּו'  'ָהֱאִקים  ֲאַזי  ַהחֹוֶלה,  ִּבְפֵני  ָהָאָדם 

ׁשּו"ת 'ֲערּוגֹות ַהּבֶֹׂשם' או"ח סי' כגֶׁשֵהם: 'ּוְרפּוָאה ְקרֹוָבה ָלבֹוא'.

ּוְבאֹותֹו ִעְנָין: ַּבִּסּדּור 'ֵלב ָׂשֵמַח' (ִנְדַּפס תרל"ג, עמ' צו) הּוָבא ֶרֶמז ָנֶאה 
ַעל ִּבְרַּכת: "ַׁשָּבת ִהיא ִמִּלְזעֹק ּוְרפּוָאה ְקרֹוָבה ָלבֹוא":

ְּבִבְרכֹות  זֹוֲעִקים  ֶׁשֵאין  ַהַּׁשָּבת  ְּביֹום   – ִמִּלְזעֹק"  ִהיא  "ַׁשָּבת 
ַהַּבָּקָׁשה, ְּדַהְינּו ַהְּבָרכֹות ָהֶאְמָצִעּיֹות ֶׁשל ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ֶאְפָׁשר 
ַּבְּבָרָכה   – ָלבֹוא"  "ְקרֹוָבה  ֶׁשִהיא  ִּב"ְרפּוָאה"  ְּכָבר  ְיׁשּועֹות  ִלְפעֹל 
ַהְּׁשִנָּיה, ַהְּקרֹוָבה יֹוֵתר ְּבֵסֶדר 'ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה', ֶׁשָּבּה ָאנּו ַמְזִּכיִרים 

ֶאת ִׁשְבחֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: "ְורֹוֵפא חֹוִלים".

ְּבָרָכה ַעל ִמְצַות ִּכּבּוד הֹוִרים
"ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאֶּמ" (כ יא)

ַרִּבים ָּתְמהּו ִמְּפֵני ָמה א ִּתְּקנּו ֲחָכִמים ְּבָרָכה ַעל ִמְצַות ִּכּבּוד ָאב 
ָוֵאם ְּכִפי ֶׁשִּתְּקנּו ַעל ְׁשַאר ִמְצוֹות ֲעֵׂשה?

ֶׁשל  ַרָּבה  ַאְלָגאִזי,  ִיְׂשָרֵאל  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָאַמר   ְלָכ ִנְפָלא  ִיּׁשּוב 
א  ִּבירּוַׁשְלִמי (ֵּפָאה  ַהְּמֻסָּפר  ִּפי  ַעל  ַּבָּׁשִנים,  ֵמאֹות  ִלְפֵני  ְירּוָׁשַלִים 
א) ַעל ַהַּתָּנא ַרִּבי ַטְרפֹון, ֶׁשַּפַעם ָיְצָאה ִאּמֹו ְלַטֵּיל ְּבַׁשָּבת ַּבֲחַצר 
ֵּביָתּה ּוְלֶפַתע ִנְקְרָעה ְרצּוַעת ַסְנָּדָלּה ְּבֹאֶפן ֶׁשָאסּור ָהָיה ְלַתְּקָנּה. 
ִמֶּׁשָרָאה זֹאת ַרִּבי ַטְרפֹון א ִהֵּסס, ּוִמָּיד ִהִּניַח ֶאת ְׁשֵּתי ָיָדיו ַּתַחת 
ַעל  ֲחָכִמים  ְּכֶׁשָּׁשְמעּו  ְלִמָּטָתּה.  ֶׁשִהִּגיָעה  ַעד  הֹוִליָכּה   ְוָכ ַרְגָלּה 
ֲעַדִין  ְּפָעִמים,  ַאְלֵפי  ֶאֶלף   ָּכ עֹוֶׂשה  הּוא  ָהָיה  "ֲאִפּלּו  ָאְמרּו:   ָּכ
א ִהִּגיַע ַלֲחִצי ִמִּׁשעּור ַהָּכבֹוד ֶׁשְּמַחֶּיֶבת ַהּתֹוָרה ֶאת ָהָאָדם ְּכַלֵּפי 

הֹוָריו".
ְלִפי ֶזה נּוַכל ְלָהִבין ַמּדּוַע א ִּתְּקנּו ְּבָרָכה ְלִמְצָוה זֹו, ֶׁשֲהֵרי ְּכִדְבֵרי 
ִּתְהֶיה זֹו  ֲהֵרי   ְמאֹד ְלַקְּיָמּה ְּכִתְקָנּה, ְוִאם ְיָבֵר ַעד  ָקֶׁשה  ֲחָז"ל – 

'ֶׁשַפע ַיֲעקֹב' ָּפָרַׁשת ֵל ְלְּבֶדֶר ְּכָלל ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה. 

חֹוַבת ָהָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַצַער ַהְּׁשִכיָנה
"א ַתֲעׂשּון ִאִּתי ֱאֵהי ֶכֶסף ֵואֵהי ָזָהב" (כ יט)

ְּבֶדֶר ְּדָרׁש ָאַמר ָהַרִּבי ַּבַעל 'ִאְמֵרי ַחִּיים' ִמִּויְז'ִניץ:
ַהּתֹוָרה ַמְזִהיָרה אֹוָתנּו ִּכי ְּבָעְמֵדנּו ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ִּבְתִפָּלה, 
ַּפְרָנָסֵתנּו,  ֶּתְחַסר  ֶׁשֹּלא   – ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ַעל  ַרק  ְלָפָניו  ִנְתַּפֵּלל  ַּבל 
ֶאָּלא ָעֵלינּו ְלַהְקִּפיד ָּתִמיד ִלְכל ִּבְתִפָּלֵתנּו ַאף ַּבָּקָׁשה ַעל ַצַער 

'ִאְמֵרי ַחִּיים'ַהְּׁשִכיָנה.

ָוָאִׂשם ְּדָבַרי ְּבִפי
"ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶלי ּוֵבַרְכִּתי" (כ כא)

ִמְּפֵני ָמה ָנְקָטה ָּכאן ַהּתֹוָרה: "ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי" ְוא "ֲאֶׁשר 
ַּתְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי"?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַאְבָרָהם ֶסָּבע ְּבִסְפרֹו 'ְצרֹור ַהּמֹור':
ָּבָאה ַהּתֹוָרה ְלַהְדִּגיׁש ְּבִמָּלה זֹאת ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָהְיָתה ַהְזָּכַרת ַהֵּׁשם 
ַהְּמפָֹרׁש יֹוֵצאת ִמִּפי ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול, א ָהָיה מֹוִציָאּה ִּבְׂשָפָתיו, ֶאָּלא 
'ַּבת קֹול' ִהיא זֹו ֶׁשָהְיָתה יֹוֵצאת ִמֵּבין ְׂשָפָתיו. ְּכִפי ֶׁשָאנּו ְמַדְּיִקים 
ְּבֻנַּסח ְּתִפַּלת מּוָסף ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים: "ְוַהּכֲֹהִנים ְוָהָעם... ְּכֶׁשָהיּו 
ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהֵּׁשם ַהִּנְכָּבד... ְמפָֹרׁש יֹוֵצא ִמִּפי ּכֵֹהן ָּגדֹול" – קֹול 

ֲהִגַּית ַהֵּׁשם ָהָיה יֹוֵצא ִמִּפיו, ַא א ַהּכֵֹהן ָהָיה ֶזה ֶׁשּמֹוִציאֹו.

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

הא

ני ּפְ ם

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָענּו ָאֵמן ַאַחר ַהִּדְּברֹות
"ַוַּיֲענּו ָכל ָהָעם ַיְחָּדו ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶׂשה" (יט ח)

ֵהן  ַנֲעֶׂשה"  יי  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ֹּכל  "ַוּיֹאְמרּו  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי 

ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'. ִמָּכאן ֶרֶמז ְלִדְבֵרי ַהַּקְדמֹוִנים ֶׁשַאַחר ָּכל 

ֶאָחד ֵמֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ָענּו ִיְׂשָרֵאל 'ָאֵמן'. 

'ָאֵמ"ן ְוָאֵמ"ן' ֶרֶמז קל

יַאֶלא ִזיָע"א,  ַע ִמּבִ י ְיִחיֵאל ְיהֹוׁשֻ דֹוׁש ַרּבִ ִהּלּוָלא הל"ה דכ"ק ָהַרב ַהּקָ ָבט) ָיחּול יֹוָמא ּדְ ׁשְ בעש"ק ִיְתרֹו (כ"א ּבִ
ֵסֶדר ַהְנָהגֹוָתיו ('ֵסֶדר ַהּיֹום' אֹות נ): הּוָבא ּבְ ִפי ׁשֶ ַחְברּוָתא, ּכְ ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ יד ַעד ְמאֹד ַעל ֲאִמיַרת ּבִ ר ִהְקּפִ ֲאׁשֶ

ֲענּו ָאֵמן,  ּיַ ים ׁשֶ ְפֵני ֵאיֶזה ֲאָנׁשִ ַחר ּבִ ַ ְרכֹת ַהּשׁ "...ְולֹוַמר ּבִ
ַלג ּגּוָפא". ׁש ּפְ לֹא ָאֵמן הּוא ַמּמָ ָרָכה ּבְ ּבְ י ֶעְליֹון ׁשֶ דֹוׁשֵ דּוַע ִמּקְ ּיָ ּכַ

ַע' (פר' ַהֲאִזינּו) הֹוִסיף ּוֵבֵאר: דֹוׁש 'ֶחְלַקת ְיהֹוׁשֻ ִסְפרֹו ַהּקָ ּבְ
ֲאֵחִרים ִיְזּכּו ַלֲענֹות ָאֵמן ַאֲחֶריָה. ּוִבְזכּות  ָבֵרְך, ַאף ּגֹוֶרֶמת ׁשֶ ַנת ַהּמְ ּוָ קֹול ָרם ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ּכַ ָרכֹות ּבְ ֲאִמיַרת ַהּבְ ַבד ׁשֶ "ִמּלְ
יִבים  ַמְקׁשִ ֵאיָמַתי  א) –  לב  ָבִרים  (ּדְ ָרה'  ַוֲאַדּבֵ ַמִים  ָ ַהּשׁ 'ַהֲאִזינּו  ָבר:  ַלּדָ ְוֶרֶמז  ָבֵרְך,  ַהּמְ ת  ִלְתִפּלַ ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  יִבים  ַמְקׁשִ זֹו 

ַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי'". : 'ְוִתׁשְ ֹאֶפן ׁשֶ קֹול ָרם ּבְ ָבֵרְך ּבְ ּמְ ֵעת ׁשֶ ל ָהָאָדם, ּבְ תֹו ׁשֶ ַמִים ִלְתִפּלָ ָ ִמּשׁ

ׁׁׁׁ ֹֹֹ לללללללללללללללל
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 ַרִּבים ִמֶּקֶרב ַמֲחֵננּו, ִּבְפָרט ָּכֵאּלּו ֶׁשַּפְרָנָסָתם ְמַחֶּיֶבת אֹוָתם ִלְׁשהֹות ִּבְמִחַּצת ֲאָנִׁשים ָהְרחֹוִקים ִמֶּדֶר
ַעְצָמם  מֹוְצִאים   ,ַהּצֶֹר ֵּדי  ִּבְלָבָבם  ּבֹוֶעֶרת  ְוַהִּיְרָאה  ַהּתֹוָרה  ֵאׁש  ֶׁשֵאין  ָּכֵאּלּו  אֹו  ְוַהִּמְצוֹות,  ַהּתֹוָרה 
עֹוְמִדים ִמַּפַעם ְלַפַעם ִּבְפֵני ִנְסיֹונֹות ָקִׁשים ְּבבֹוָאם ְלַקֵּים ֶאת ִמְצוֹות ה'. ְלִעִּתים ֲעֵליֶהם ְלֵהָאֵבק ׁשּוב 

ָוׁשּוב ַעל ִעְנָיִנים ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה, ַאף ִּבְדָבִרים ֶׁשִּבְׁשהּוָתם ֵּבין ִיְרֵאי ה' ִנְרִאים ְּכַקִּלים ְּביֹוֵתר.

ה ֶׁשָּכֶזה, ֶׁשּמּוַסר ַהְׂשֵּכל ִנְפָלא ָטמּון ְּבסֹופֹו, ִסֵּפר ַהָּגאֹון ַרִּבי ֶּבן ִצּיֹון לוֹפֶּס: ַעל ַמֲעֹשֶ

 ָׁשִנים ַרּבֹות ַהְרֵחק ִמֶּדֶר ה ִּביהּוִדי ֶׁשִּׁשֵּמׁש ִּכְמַנֵהל ַּבְנק ְּבִעיר ְמגּוָריו. ְלַדֲאבֹון ֵלב ָּגַדל ְּבֶמֶׁש ַמֲעֹשֶ
 ַּתֲהִלי ּוְלַאַחר  ְקֻדָּׁשה,  ֶׁשל  ְרָגׁשֹות  ְּבִלּבֹו  ִהְתעֹוְררּו  ַהִּביָנה  ִליֵמי  ְּבַהִּגיעֹו  אּוָלם  ְוַהִּמְצוֹות,  ַהּתֹוָרה 
ּתֹוָרה  עֹל  ַעְצמֹו  ַעל  ּוְלַקֵּבל  ָׁשֵלם  ְּבֵלב  ּבֹוְראֹו  ֶאל  ָלׁשּוב  ַהַהְחָלָטה  ְּבִלּבֹו  ָּגְמָלה  ֶׁשָעַבר,  ִהְתַחְּזקּות 

ּוִמְצוֹות.

ְּבָכל ּבֶֹקר ִהְׁשִּכים ָהִאיׁש קּום, ִהִּניַח ְּתִפִּלין ְוִהְתַּפֵּלל. ְלַאַחר ִמֵּכן ָסַעד ֶאת ֲארּוַחת ַהּבֶֹקר, ְּכֶׁשהּוא 
ָלֵצאת  ִמֵהר  ּוִמֶׁשִּּסֵּים  ַהָּמזֹון,  ּוִבְרַּכת  ַהֶּנֱהִנין  ִּבְרכֹות  ָיַדִים,  ִּכְנִטיַלת  ַהְּסעּוָדה,  ִּדיֵני  ָּכל  ַעל  ַמְקִּפיד 

ַלֲעבֹוָדתֹו.

ַאף ִּכי ִמּיֹום ְליֹום ָהַל ָהִאיׁש ְוִהְתַחֵּזק ְּבַדְרֵכי ַהּתֹוָרה ּוִמְצוֹוֶתיָה, ְלֵעת ַעָּתה ָעָׂשה ֶאת ַהּכֹל ֵּבין ָּכְתֵלי 
ֵּביתֹו. ַמֲחסֹום ַהּבּוָׁשה ָעַמד ְּבעֹוְכָריו, ְוָגַרם לֹו ְלַהְמִׁשי ּוְלִהְתַנֵהג ְּכַלֵּפי חּוץ ִּכְבָיִמים ָעָברּו. הּוא א 

ָעַבר, ָחִליָלה, ַעל ׁשּום ִמְצָוה, ַא ֵמִאיָד ַּגם א ִקֵּים ַאף ַאַחת ָּכזֹו ִּבְהיֹותֹו ֵּבין ֲאָנִׁשים.

ָּכ ֵאַרע ֶׁשְּבֵעת ְיִׁשיָבתֹו ִּבְפִגיׁשֹות ִעם ֶצֶות עֹוְבָדיו אֹו ָלקֹוחֹוָתיו, ֻהְּגׁשּו ְלָפָניו ְׁשִתָּיה ּוְמזֹונֹות, ּוְמֻיָּדֵענּו 
ִנְקַלע ְלקִֹׁשי: ֵמַחד הּוא א ָרָצה ֶלֱאכֹל ְּבִלי ְּבָרָכה, ּוֵמִאיָד ִהְתַּבֵּיׁש ְלָבֵר ְלֵעיֵני עֹוְבָדיו ְוָלקֹוחֹוָתיו.

ַעל   ְלָבֵר ַמְתִחיל  ָהָיה  ִאּלּו  אֹו  ְּפִגיׁשֹות,  ְּבאֹוָתן  ִמֶּלֱאכֹל  ְלִהָּמַנע  ָּבִהיר  ְּביֹום  ַמְחִליט  ָהָיה  ִאּלּו 
ַהַּמֲאָכִלים, ְּבַוַּדאי ָהָיה הֹוֵפ ְלחּוָכא ְוִאְטלּוָלא ְּבֵעיֵני עֹוְבָדיו – ָּכ ָסַבר, ְוהּוא א ָהָיה ְמֻסָּגל ְלַדְמֵין 

ֶאת ַעְצמֹו חֹוֶוה ּבּוָׁשה ֶׁשָּכזֹו. ַהִּנָּסיֹון ָהָיה ָקָׁשה ִמְּנׂשֹא ַּבֲעבּורֹו.

ָּכ ָהָיה ַהָּדָבר ַּגם ְּבַאַחד ַהָּיִמים, ַּכֲאֶׁשר ִנְכַנס ְלַחְדרֹו ָעִׁשיר ָּגדֹול, ֵמַהּטֹוִבים ֶׁשְּבָלקֹוחֹוָתיו, ְּכֶׁשָּיָדיו 
אֹוֲחזֹות ִּבְצרֹור ָּגדֹול ֶׁשל ְׁשָטרֹות ֶׁשִּבֵּקׁש ְלַהְפִקיד ְּבֶחְׁשּבֹונֹו. ִאיׁש ֶזה ָידּוַע ָהָיה ְּבִגּנּוֵני ַהָּכבֹוד ֶׁשָּבֶהם 

ָנַהג ִּבְהיֹותֹו ֵּבין ֲאָנִׁשים. ְּדמּותֹו ַהֲהדּוָרה ְוָחזּותֹו ַהְּמֻצְחַצַחת ִׁשּוּו לֹו ַּתְדִמית ֶׁשל ָאָדם מּוָרם ֵמַעם.

ַהָּקבּוַע  ְוַהִּנָּסיֹון  ַּתְרִגיָמא,  ְּבִמיֵני  ָעמּוס  ּוַמָּגׁש  ַמְהִּביל  ָקֶפה  ַקְנַקן  ַהֻּׁשְלָחן  ַעל  ִהִּניַח  ָהעֹוְבִדים  ַאַחד 
ָעַמד ְלַהְתִחיל: ַהִאם ַהַּפַעם ַיְצִליַח ַלֲעמֹד ּבֹו?!

ְּבעֹודֹו עֹוֵמד ּוְמַנֶּסה ְלַהְרִּגיז ֵיֶצר טֹוב ַעל ֵיֶצר ַרע, ְוִהֵּנה ִנְׁשַמע קֹול ֲחָבָטה.

ְלרַֹע ַהַּמָּזל ִנְׁשַמט ַהְּצרֹור ַהָּכֵבד ִמיֵדי ֶהָעִׁשיר, ַוֲהמֹון ַהְּׁשָטרֹות ֶׁשָהיּו ְּבתֹוכֹו ִהְתַּפְּזרּו ַעל ְּפֵני ִרְצַּפת 
ַהֶחֶדר ּוִמחּוָצה לֹו.

ְקִריַאת ֶּבָהָלה ִנְׁשְמָעה ִמִּפי ֶהָעִׁשיר. ַהְּמַנֵהל ָלַחץ ַעל ַּכְפּתֹור ַהֵחרּום, הֹוָרה ְלֶצֶות עֹוְבָדיו ִלְנעֹל ֶאת 
ַּדְלתֹות ַהַּבְנק ּוִמָּיד ֵהֵחל ַיַחד ִעם עֹוְבָדיו ֶלֱאסֹף ֶאת ַהְּׁשָטרֹות ַהְּפזּוִרים. ִמֶּׁשִּסֵּים ֶלֱאסֹף ֶאת ַהְּׁשָטרֹות 

ֶׁשְּלַמְרְּגלֹוָתיו, ֶנֱעַמד ַעל ַרְגָליו ְוַהֹּלא-ֵיָאֵמן ִנְגָלה ְלֶנֶגד ֵעיָניו:

ְמַפְׁשְּפׁשֹות  ְוָיָדיו  ְמֻאֶּבֶקת  ֲחִליָפתֹו  ַהֶחֶדר,  ִרְצַּפת  ַעל  ָהָיה  ָׂשרּוַע  ֵמַעם  ְוַהּמּוָרם  ַהְּמֻכָּבד  ֶהָעִׁשיר 
ַּכֲאחּוזֹות ְּתָזִזית ִמַּתַחת ַלַּסָּפה ֶׁשָעְמָדה ַּבִּפָּנה. ְּכָכל ַהִּנְרֶאה ָחַׁשׁש ֶהָעִׁשיר ֶׁשָּמא ְמַעט ֵמַהְּׁשָטרֹות 
ִהְתַּגְלְּגלּו ְלָׁשם, ּוִמֶּׁשָּכ א ָחס הּוא ַעל ְּכבֹודֹו ּוַמֲעָמדֹו ָהָרם, ְוֵהֵחל ְמַפְׁשֵּפׁש ַאֲחֵריֶהם ְּבַקַּדְחָתּנּות.

ֶׁשִהְתַאְּבקּו  ַהְּיָקִרים  ְּבָגָדיו  ַעל  ֶהָעִׁשיר  ָחס  א  ֶּכֶסף,  ֶׁשל  ְּבֶהְפֵסד  ָהָיה  ְמֻדָּבר  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ִמְתָּבֵרר 
ְוִהְתַקְּמטּו, ְוַאף א ַעל ְּכבֹודֹו ּוַמֲעָמדֹו ָהָרם ֶׁשִהְתַּבָּזה.

ְיֵתָרה ִמּזֹאת ַהְּפִקיִדים ֶׁשַאף ֵהם ָצפּו ִמן ַהַּצד ַּבַּמֲחֶזה ַּכֲאדֹוָנם, א ָצֲחקּו אֹו ָלֲעגּו ַעל ִהְתַנֲהגּותֹו ֶׁשל 
ֶהָעִׁשיר. ַאְדַרָּבה, ִנְרֶאה ָהָיה ִמֵּסֶבר ְּפֵניֶהם ִּכי ֵהם ִמְצַטֲעִרים א ָּפחֹות ִמֶּמּנּו ַעל ַהִּמְקֶרה ַהְּמַצֵער 

ֶׁשֵאַרע לֹו.

ּוְלֶפַתע ָחְדָרה ַהַהָּכָרה ְּבִלּבֹו ֶׁשל ַהְּמַנֵהל: ַמּדּוַע ַהְּפִקיִדים ֵאיָנם לֹוֲעִגים ֶלָעִׁשיר? ַמּדּוַע ֵאיָנם ָּבִזים לֹו 
ְּבִלָּבם? ֵאין זֹאת ֶאָּלא ִמּׁשּום ֶׁשַאף ֵהם ָּכמֹוהּו רֹוֲחִׁשים ָּכבֹוד ְוֵעֶר ָעצּום ְלֶכֶסף, ּוְמִביִנים ֶׁשִּבְמקֹום 

ֲחָׁשׁש ֶׁשל ֶהְפֵסד ֵיׁש ְלַהִּניַח ֶאת ִּגּנּוֵני ַהָּכבֹוד ַּבַּצד ּוְלַנּסֹות ְלַהִּציל ְּכָכל ַהִּנָּתן.

'ַמּדּוַע ֵאפֹוא ֲאִני', ִהְרֵהר ֶהָעִׁשיר, 'ַאֲחׁשֹׁש ִלְכבֹוִדי ּוְלַמֲעָמִדי ַּכֲאֶׁשר ְמֻדָּבר ְּבֶהְפֵסד ֶׁשל ְּבָרכֹות, ֲאֶׁשר 
ְּכָבר ָזִכיִתי ְלַהִּכיר ָּבֻעְבָּדה ֶׁשֵהן ֲחׁשּובֹות ִויָקרֹות יֹוֵתר ִמֶּכֶסף ְוָזָהב? ַמּדּוַע ָעַלי ְלִהְתַּבֵּיׁש ַּכֲאֶׁשר ֲאִני 

עֹוֶׂשה ָּדָבר ֶׁשּכֹה ָיָקר ְוָחׁשּוב ְּבֵעיַני?!'

ּבֹו ַּבָּמקֹום ָּגְמָלה ַהַהְחָלָטה ְּבִלּבֹו – ִמּיֹום ֶזה ָוָהְלָאה א ְלַוֵּתר ְולּו ַעל ֲאִמיַרת ְּבָרָכה ַאַחת ְּבֶפה ָמֵלא, 
ַּכָּדת ְוַכִּדין. ִיָּתֵכן ֶׁשַהַּמֲעֶׂשה ַהִּבְלִּתי ִׁשְגָרִתי ְיעֹוֵרר ְּתִמיָהה ְּבֶקֶרב סֹוְבַבי, ַא ְּכלּום ְמֻכָּבד ֲאִני ִמְּפלֹוִני 

ֶהָעִׁשיר ְוַהִּנְכָּבד?!

ָאַמר ְוָעָׂשה. ִמֶּׁשַא ָׁשְכָכה ְּבִמְּקָצת ַהְּסָעָרה ֶׁשְּסִביבֹו, ִמֵהר ִלּטֹל ִמן ַהֻּׁשְלָחן ֲחִתיַכת עּוָגה, ִּכָּסה ֶאת 
רֹאׁשֹו ּוֵבֵר, ּוְלַאַחר ֶׁשִּסֵּים הֹוִסיף ְּבָרָכה ַאֲחרֹוָנה.

 צֶֹר ַאף  ָרָאה  א  הּוא   ַא ִּגֲחכּו,  ְוַאף  ַּגָּבה  ֵהִרימּו  ַהְּפִקיִדים  ִמן  ַּכָּמה  ִּכי  ֵלב  ָׂשם  הּוא  ֵעיָניו  ִמָּזִוית 
ְלִהְתַנֵּצל ְוֵגוֹו נֹוַתר ָזקּוף ְּכֶׁשָהָיה.

ַּכָּצפּוי, ַּכֲעבֹר יֹום אֹו יֹוַמִים ְּכָבר ִהְתַרְּגלּו ָּכל ַמִּכיָריו ְלִהְתַנֲהגּותֹו, ְוָחְדלּו ַאף ִמְּלָהִרים ַּגָּבה ְלַמְרֵאהּו. 
ְלִמי ֶׁשָרָצה ְלָהִבין הּוא ִסֵּפק ְּברַֹחב ֵלב ֶהְסֵּבר ָנאֹות, ְוִנָּכר ָהָיה ִּכי ַהָּדָבר ַאף הֹוִסיף ִלְכבֹודֹו ְּבֵעיֵניֶהם.

יֹוֵתר,  עֹוד  ה'  ַּבֲעבֹוַדת  ְלִהְתַקֵּדם  ֲחָדִׁשים  ּכֹחֹות  ּבֹו  ָנְסָכה  זֹו  ֶׁשִהְתַּגְּברּות  ֲהֵרי   ,ְּבָכ ַּדי  א  ִאם 
ּוְלִהְתַחֵּזק עֹוד יֹוֵתר ִּבְׁשִמיַרת ַהִּמְצוֹות, ַעד ֶׁשּתֹו ְזַמן ָקָצר ָהַפ ִליהּוִדי ָחֵרד ְוָׁשֵלם ַהַּמְקִּפיד ַעל 

ַקָּלה ְּכַבֲחמּוָרה ֵּבין ָּכְתֵלי ַהַּבִית ְּכִמחּוָצה לֹו.

ִמִּסּפּור ִנְפָלא ֶזה נּוַכל ִלְלֹמד ֵעָצה ִנְפָלָאה ְלָכל ָהרֹוֶצה ַלֲעבֹד ֶאת ּבֹוְראֹו ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים, ַא ִמְתַקֶּׁשה 
ְּבָכ ִמְּפֵני ַהּבּוָׁשה – ָעָליו ְלַהְזִּכיר ְלַעְצמֹו ׁשּוב ָוׁשּוב ִּכי ֶעְרָּכן ֶׁשל ַהִּמְצוֹות ֵאינֹו ָּפחּות ֵמֶעְרּכֹו ֶׁשל ָזָהב 
אֹו ֶׁשל ֶּכֶסף, ְוִאם ַּבֲעבּוָרם מּוָכִנים ְּבֵני ָאָדם ְלִהְתַּבּזֹות, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ַּבֲעבּור ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות.

ְּכָכל ֶׁשַּיְתִמיד ָהָאָדם ְלַהִּכיר ְּבֻעְבָּדה זֹו, ָּכ ִיְגַּדל ְוִּיָּקַבע ְמקֹומֹו ֵּבין ְּבֵני ָהֲעִלָּיה, ּוִמָּכאן ָוֵאיָל ִּתְהֶיה 
ַּדְרּכֹו ְקָצָרה ְלִהְתַעּלֹות עֹוד ָועֹוד ְּבַמֲעלֹות ַהּתֹוָרה ְוַהְּקֻדָּׁשה ְלאֶֹר ָיִמים.

'ּוָמתֹוק ָהאֹור' פר' ֵעֶקב

ִמי ָכֹמָכה ָּבֵאִלם ה'
ֶאת ַהָּפסּוק: "ִמי ָכֹמָכה ָּבֵאִלם ה'" ָּדְרׁשּו ֲחָז"ל (ִּגִּטין נו ב): "ִמי ָּכמֹו ָּבִאְּלִמים" ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ׁשֹוֵמַע ֶאת ֵחרּוֵפיֶהם ֶׁשל ָהְרָׁשִעים ְוׁשֹוֵתק. 

ֵּבֵאר זֹאת ַה'ְּכִלי ָיָקר' (פר' ְּבַׁשַּלח) ַעל ִּפי ַמֲאַמר ַהָּכתּוב (ְּתִהִּלים יט ב): "ַהָּׁשַמִים ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד ֵאל 
ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע": ִׁשְבחֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵאינֹו ְמֻבָּטא ַרק ְּבִפי ְּבֵני ָהָאָדם ֶׁשָּזכּו ְּבכַֹח 
ַהִּדּבּור, ֶאָּלא ַאף ֶחְלֵקי ַהּדֹוֵמם ֶׁשַּבְּבִריָאה ְמַׁשְּבִחים ֶאת ה', ֶׁשֵּכן ֶעֶצם ְּפִעילּות ַמַעְרכֹות ַהְּבִריָאה 

ְלא ֶהְפֵסק ּוְבֵתאּום ּכֹה ֻמְׁשָלם, ְמַׁשֶּמֶׁשת ֵעדּות ְלַהְנָהַגת ה', ְלָתְקּפֹו ְוִלְגבּוָרתֹו.

ְלֵבאּור ַהְּדָבִרים מֹוִסיף ּוֵמִביא ַה'ְּכִלי ָיָקר' ֶאת ַהָּמָׁשל ַהּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש (ב"ר ה א) ְלֶמֶל ֶׁשָּבָנה ַאְרמֹון 
ָּגדֹול ּוְמפָֹאר. ִּבְתִחָּלה הֹוִׁשיב ּבֹו ִאְּלִמים ּוְבָכל יֹום ָהיּו ֵהם ַמְׁשִּכיִמים ְוׁשֹוֲאִלים ִּבְׁשלֹום ַהֶּמֶל ְּכִפי 
ְיָכְלָּתם ַהַּדָּלה. ְלַאַחר ְּתקּוָפה ֶהְחִליָפם ַהֶּמֶל ְּבִפְּקִחים, ַא ֵהם ָמְרדּו ּבֹו. ֶמה ָעָׂשה ַהֶּמֶל? ָעַמד 
ִׁשְבחֹו  ִעַּקר  ָהָיה  ָהעֹוָלם  ְּבִריַאת  ִּבְתִחַּלת  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   ָּכ ְלַקְדמּותֹו.  ָהַאְרמֹון  ֶאת  ְוֶהְחִזיר 
ִמן ַהַּמִים, ַּכָּכתּוב (ְּתִהִּלים צג ד): "ִמּקֹלֹות ַמִים ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ה'", ּוְלַאַחר 
ִמֵּכן ִהְתִחילּו ְּבֵני ָאָדם ְלַׁשְּבחֹו. ֵּכיָון ֶׁשָּמְרדּו ּבֹו ַהִּמְצִרִּיים, ָׁשב ְוִהְׁשַּתֵּבַח ְּבֶאְמָצעּות ִּגּלּוי ְּגבּוָרתֹו 

ַעל ַהַּמִים.

ְׁשֶׁשת ַעּמּוֵדי ָהעֹוָלם
ִיְׂשָרֵאל  ִנְגֲאלּו  ֵאּלּו  ְּדָבִרים  ְׁשלֹוָׁשה  ִּבְזכּות  ִּכי  ֵהִביא  יג)  טו  (ְׁשמֹות  ַהּתֹוָרה  ַעל  ְּבֵפרּוׁשֹו  ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו 
עוד)  עי"ש  יב  (במדב"ר  ַּבִּמְדָרׁש  ֲחָסִדים.  ְּגִמילּות  ּוִבְזכּות  ָהֲעבֹוָדה  ִּבְזכּות  ַהּתֹוָרה,  ִּבְזכּות  ִמִּמְצַרִים: 
ֵהִביאּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: "ַעל ְׁשלֹוָׁשה ְּדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל 
ְּגִמילּות ֲחָסִדים, ּוְשלֹוְׁשָתן ְזָכָרן מֶֹׁשה ְּבָפסּוק ֶאָחד; 'ָנִחיָת ְבַחְסְּד ַעם זּו ָּגָאְלָּת' – ֶזה ַהֶחֶסד, 'ֵנַהְלָּת 

ְבָעְּז' – זֹו ּתֹוָרה (ְרֵאה ְזָבִחים קטז א), 'ֶאל ְנֵוה ָקְדֶׁש' – זֹו ֲעבֹוַדת ַהִּמְׁשָּכן ְוַהִּמְקָּדׁש". 

ָּדָבר ִנְפָלא הּוָבא ְּב'ַתָּנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו' (ַרָּבה כג): "ַאף ָּדִוד ַהֶּמֶל ָהָיה ְמַׁשֵּבַח יֹוְצֵאי ִמְצַרִים... ֶׁשִּנְתַקְּבצּו 
ְוָיְׁשבּו ַעד ֶׁשָהיּו ֻּכָּלם ַּבֲאֻגָּדה ַאַחת, ְוָכְרתּו ְּבִרית ֶׁשַּיֲעׂשּו ְּגִמילּות ֲחָסִדים ֶזה ִעם ֶזה..."

הֹוִסיף ְוָאַמר ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי מֶֹׁשה ְיִחיֵאל ַהֵּלִוי ֶאְּפְׁשֵטין ֵמאֹוְז'רֹוב ָזָצ"ל: ִּבְלׁשֹון ַהִּמְׁשָנה (ָאבֹות 
('ָנִחיָת  ַהֶחֶסד  ֶאת  ַהָּכתּוב  ִהְקִּדים  ָּכאן  ְוִאּלּו  ֲחָסִדים,  ִלְגִמילּות  ַה'ּתֹוָרה'  ֶאת  ֲחָכִמים  ִהְקִּדימּו  ב)  א 

ְבַחְסְּד') ִלְפֵני ַהּתֹוָרה ('ֵנַהְלָּת ְבָעְּז'). ִמָּכ נּוַכל ִלְלֹמד ְיסֹוד ָּגדֹול ְּבִמְצַות ְּגִמילּות ֲחָסִדים:

ַאף ִּכי ְּבֵסֶדר ּתֹוְלדֹות ִיְׂשָרֵאל ָּכְרתּו ֵהם ֶאת ְּבִרית ַהֶחֶסד עֹוד ְּבֶטֶרם ִקְּבלּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ָעֵלינּו ָלַדַעת 
ַרְחָמנּות אֹו  ֶׁשל  ֵאיָנּה ּתֹוָלָדה  ֲחָסִדים  ְּגִמילּות  ִמְצַות  ַהֶחֶסד.  ַמֲעֵׂשי  ַהּׁשֶֹרׁש ְלָכל  ִהיא  ַהּתֹוָרה  ִּכי 
ִנימּוס ִטְבִעי, ֶאָּלא ָעֵלינּו ִלְנהֹג ָּבּה ִּכי ָּכ ִנְצַטִּוינּו ַּבּתֹוָרה. ִאם ַנְתִמיד ְלִהְתַחֵּסד ִעם ֵרֵעינּו ְלאֹור 
ְיִדיָעה זֹו, ֲהֵרי ֶׁשֹּלא ִנְטֶעה ָחִליָלה ְּבַרְחָמנּות ַעל ַאְכָזִרים, אֹו ְּבַרְחָמנּות ֶׁשֹּלא ִּבְמקֹוָמּה, ֶאָּלא ָּכל 

ַמֲעֵׂשה ֶחֶסד ֵיָעֶׂשה ַעל ָיֵדינּו ַא ְוַרק ְלִפי ַהְנָהגֹות ַהּתֹוָרה.

ְוֶרֶמז ָּגדֹול ֵיׁש ַּבָּדָבר: ַהִּמִּלים "ְּגִמילּות ֲחָסִדים" ֵהן ְּבִגיַמְטִרָּיה "ּתֹוָרה", ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ֵאין ֶחֶסד ְּבא 
ּתֹוָרה ('ֵּבֵאר מֶֹׁשה' ְּדָבִרים א' עמ' רכ). 

ַּדְרּכֹו ֶׁשל ַהֵּיֶצר ָהַרע – ֲאַחֵּלק ָׁשָלל
ַעל  ְלַהִּניַח  טֹוְיְּב  וֹואְלף  ִּבְנָיִמין  ַרִּבי  ַהָּמסּור  חֹוְתנֹו  ָנַהג   ,"ַהָּׁש ַּדַעת  ֶאת  ְלַהְרִחיב  ְּכֵדי  ִּכי  ְמֻסָּפר 
ֻׁשְלָחנֹו ִּבְׁשַעת ִלּמּודֹו ְקָעָרה ְּגדּוָׁשה ְּבִדיְנֵרי ָזָהב. ְּבַאַחד ַהָּיִמים ִנְכַנס חֹוְתנֹו ֶאל ַהֶחֶדר ְּבֵעת ֶׁשָּיַׁשב 
ִּכי  נֹוַכְחִּתי  "ִהֵּנה  ְוָאַמר:  ָזָהב  ַמְטְּבעֹות  ְׁשֵני  ַהֻּׁשְלָחן  ֵמִעם  חֹוְתנֹו  ָנַטל  ִחּדּוָׁשיו.  ֶאת  ְוִחֵּדׁש   "ַהָּׁש
ְּבאֹוָתּה  ַּתְצִליַח  ְּבִמְסָחר  ַּגם  ַהִאם  ִלְראֹות  ּוְרצֹוִני  ָלָרִגיל,  ֵמֵעֶבר  ַהְרֵּבה  ִהָּנּה   ְּבִלּמּוְד  ַהְצָלָחְת

ַהִּמָּדה. ֵצא ָנא ֵאפֹוא ֶאל ַהּׁשּוק ְוַנֵּסה ִלְסחֹר ְּבֶאְמָצעּות ַמְטְּבעֹות ֵאּלּו".

 ְלקֹול חֹוְתנֹו ְוָיָצא ֶאל ַהּׁשּוק. ַּכָּצפּוי, ִּכְׁשרֹונֹו ַהְּמֻיָחד ָעַמד לֹו ַּגם ְּבִמְקצֹוַע ֶזה, ְותֹו "ָׁשַמע ַהָּׁש
ְזַמן ָקָצר ָמָצא ְסחֹוָרה טֹוָבה ִּבְמִחיר ִהְזַּדְּמנּות, ְמָכָרּה ְוָרַכׁש ִּבְתמּוָרָתּה ְסחֹוָרה טֹוָבה יֹוֵתר, ַעד 

ֶׁשַּכֲעבֹר ָׁשעֹות ְספּורֹות ָׁשב ְלֵבית חֹוְתנֹו ְּכֶׁשְּבָיָדיו ְצרֹור ָנֶאה ֶׁשל ַמְטְּבעֹות, ְּפִרי ִרְוֵחי ִמְסָחרֹו.

ִמֶּׁשָּפָנה ֵאָליו חֹוְתנֹו ַּגם ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ְוִהִּציַע לֹו ַלֲחזֹר ַעל ַהְצָלַחת יֹום ָהֶאְתמֹול, ְּכָבר ָהְיָתה ַהְּתׁשּוָבה 
ֶאת  ְלַהֲחִטיא  ַהְּמַבֵּקׁש  ַהָּׂשָטן   – אֹוֵיב'  'ָאַמר  ְּבָאְמרֹו:  ַהָּכתּוב  ִהְתַּכֵּון   ְלָכ ִּכי  ְּבִפיו: "ּדֹוַמִני  מּוָכָנה 
ָהָאָדם, 'ֶאְרּדֹף ַאִּׂשיג' – ִאם ְרצֹוִני ִלְלֹּכד ֶאת ָהָאָדם ְּבֶרֶׁשת ַהֲחָטִאים, ֲאַזי 'ֲאַחֵּלק ָׁשָלל' – ֶאְגרֹם לֹו 
ְלַהְרִויַח ֵמַעל ּוֵמֵעֶבר ָלָרִגיל, ְּכֵדי ֶׁשִּמּתֹו ָּכ ִיְׁשַּכח ַּתְלמּודֹו, ַוֲאִני ָאבֹא ֶאל ִסּפּוִקי ַּכֲאֶׁשר 'ִּתְמָלֵאמֹו 

ַנְפִׁשי' – מֹחֹו ִיְתרֹוֵקן ִמִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְוִיְתַמֵּלא ִּבְדָבִרים ְּבֵטִלים.

ַא ִׂשים ָנא ִלְּב, חֹוְתִני ַהָּיָקר, ְלִסּיּום ַהָּפסּוק: 'ָאִריק ַחְרִּבי ּתֹוִריֵׁשמֹו ָיִדי' – ְלַאַחר ֶׁשְּמַסֵּים ַהָּׂשָטן 
ֶאת ְמַלאְכּתֹו, ִמָּיד נֹוֵטל הּוא ֶאת ַחְרּבֹו ָהָרָעה ּוְמרֹוֵׁשׁש ֶאת ָהָאָדם ַּגם ִמַּכְסּפֹו, ְוָכ יֹוֵצא ָהָאָדם 

ֵקֵרַח ִמָּכאן ּוִמָּכאן".

ָאְמרּו, ְּתׁשּוָבתֹו ַהִּנַּצַחת ֶׁשל ַהָּׁש" ִהְתַקְּבָלה ַעל ֵלב חֹוְתנֹו, ּוִמּכָֹחּה ָזִכינּו ָאנּו ִלְראֹות ֶאת ִחּבּוָריו 
ַהְּגדֹוִלים ְוַהִּנְפָלִאים ַהְּמִאיִרים ֶאת ַחֵּיינּו ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ('ֵסֶדר ֲהִליכֹות ַהּיֹום' עמ' קפד).

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

"ֲהָמ ִּתְמ ָעֵלינּו ִאם ָמׁשֹול ִּתְמׁשֹל ָּבנּו".

ְלַאַחר  ַׁשֲחִרית,  ִּבְתִפַּלת  ְלהֹוִסיף  נֹוֲהִגים  ֶׁשָאנּו  ַהִּסָּבה  ֶאת  ּוֵבֵאר  ַהְגָּר"א   ִהְמִׁשי ֶזה  ְיסֹוד  ִּפי  ַעל 
ִׁשיַרת 'ָאז ָיִׁשיר', ֶאת ְּפסּוֵקי ַהְּגֻאָּלה: "ִּכי ַלה' ַהְּמלּוָכה ּומֵֹׁשל ַּבּגֹוִים" (ְּתִהִּלים כב כט), "ְוָעלּו מֹוִׁשִעים 
ָאנּו  ַהֶּזה  ַּבְּזַמן  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  כא),  א  (עֹוַבְדָיה  ַהְּמלּוָכה"  ַלה'  ְוָהְיָתה  ֵעָׂשו  ַהר  ֶאת  ִלְׁשּפֹט  ִצּיֹון  ְּבַהר 
ְמַקְּבִלים ֶאת ַמְלכּות ה' ֵמְרצֹוֵננּו, ְוִאּלּו ַעל ַהּגֹוִיים מֹוֵׁשל הּוא ְּבכַֹח, ַא ֶלָעִתיד ָלבֹוא ְּכֶׁשְּיַקְּבלּו ָּכל 

יֹוְׁשֵבי ֵּתֵבל ֶאת עֹל ַמְלכּותֹו, ֲאַזי: "ְוָהְיָתה ַלה' ַהְּמלּוָכה" – ִּתָּנֵׂשא ַמְלכּותֹו ְּבָרצֹון ַעל ָּכל ָהעֹוָלם.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ִאם ְּתַבְקֶׁשָּנה ַכָּכֶסף ְוַכַּמְטמֹוִנים ַּתְחְּפֶׂשָּנה

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

ססִספפּפּורר ם
ם (ג)  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


