
ת נַֹח ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִזְכרֹונֹו ֶׁשל נַֹח – ִמְּפֵני ָרָעָתם ֶׁשל ְּבֵני ּדֹורֹו
"נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבדֹרָֹתיו" (ו ט)

"'ְּבדֹרָֹתיו' – ֵיׁש ֵמַרּבֹוֵתינּו ּדֹוְרִׁשים אֹותֹו ְלֶׁשַבח... ְוֵיׁש ֶׁשּדֹוְרִׁשים 
אֹותֹו ִלְגַנאי: ְלִפי ּדֹורֹו ָהָיה ַצִּדיק, ְוִאּלּו ָהָיה ְּבדֹורֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם א 

ָהָיה ֶנְחָׁשב ִלְכלּום" (ַרִׁש"י). 

אֹוְמִרים:  ָאנּו  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ֶׁשל  מּוָסף  ֶׁשִּבְתִפַּלת  ִזְכרֹונֹות  ְּבֵסֶדר 
ְוַרֲחִמים,  ְיׁשּוָעה  ִּבְדַבר  ַוִּתְפְקֵדהּו  ָזַכְרָּת,  ְּבַאֲהָבה  נַֹח  ֶאת  "ְוַגם 
ַּבֲהִביֲא ֶאת ֵמי ַהַּמּבּול ְלַׁשֵחת ָּכל ָּבָׂשר ִמְּפֵני רֹוַע ַמַעְלֵליֶהם, ַעל 
ֵּכן  "ַעל  ַהּתֹוֶסֶפת:  ֵּפֶׁשר  ֶאת  ְלָהִבין  ְוֵיׁש   ."...ְלָפֶני ָּבא  ִזְכרֹונֹו  ֵּכן 
ִזְכרֹונֹו ָּבא ְלָפֶני", ֲהא ְּכָבר ָּפַתְחנּו ְוָאַמְרנּו: "ְוַגם ֶאת נַֹח ְּבַאֲהָבה 

ָזַכְרָּת"?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ָּברּו ֶאְּפְׁשֵטין ִמִּפיְנְסק:

ְּבַרִׁש"י,  ֶׁשהּוְבָאה  ַהְּׁשִנָּיה  ַּכִּׁשיָטה  ָסְברּו  זֹו  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ְמַסְּדֶריָה 
ֶׁשֵּתַבת "ְּבדֹרָֹתיו" ִנְדֶרֶׁשת ִלְגַנאי, ַהְינּו ֶׁשַרק ִמְּפֵני ָרָעָתם ֶׁשל ְּבֵני 
ֶאת  ְלָפֵרׁש  הֹוִסיפּו  ְוָלֵכן  ְלַהָּצָלה,  ָהָראּוי  ְּכַצִּדיק  נַֹח  ֶנְחָׁשב  ּדֹורֹו 

."ִסַּבת ַהָּצָלתֹו: "ִמְּפֵני רוֹ ַע ַמַעְלֵליֶהם – ַעל ֵּכן ִזְכרֹונֹו ָּבא ְלָפֶני
'ּתֹוָרה ְּתִמיָמה'

ְּתִפַּלת ַהַּצִּדיק הֹוֶפֶכת 'ָצָרה' ְל'צַֹהר'
ַהֵּתָבה  ּוֶפַתח  ִמְלַמְעָלה  ְּתַכֶּלָּנה  ַאָּמה  ְוֶאל  ַלֵּתָבה  ַּתֲעֶׂשה  "צַֹהר 

ְּבִצָּדּה ָּתִׂשים ַּתְחִּתִּים ׁשְִנִּים ּוְׁשִלִׁשים ַּתֲעֶׂשָה" (ו טז)

ַרִּבי ֵּגְרׁשֹון ְׁשֶטְרן ַרָּבּה ֶׁשל ַמאַרׁש לּוַדאׁש ָּדַרׁש ִמָּפסּוק ֶזה ֶרֶמז 
ְיכֹוָלה  ַצִּדיִקים  ֶׁשל  ֶׁשְּתִפָּלָתם  א)  יד  (ֻסָּכה  ַהְּגָמָרא  ְלִדְבֵרי  ִנְפָלא 

ַלֲהפֹ ֶאת ִמַּדת ַהִּדין ְלִמַּדת ָהַרֲחִמים.

ָּכ ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלנַֹח ַהַּצִּדיק: "צַֹהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתָבה" – 
"ְוֶאל  ְּבֶאְמָצעּות:  ֵמִאיר,  ְל'צַֹהר'  'ָצָרה'  ֵּתַבת  ֶאת   ַֹלֲהפ  ִּביָכְלְּת
ַאָּמה (ָראֵׁשי ֵּתבֹות: "ֱאִקים – ִמַּדת ַהִּדין") ְּתַכֶּלָּנה ִמְלַמְעָלה" – ַעל ְיֵדי 
ַלָּצָרה  ֶׁשָּגְרָמה  ַהִּדין  ִמַּדת  ֶאת  ְּתַכֶּלה  ְלַמְעָלה,  ֶׁשַּתֲעֶלה   ְּתִפָּלְת
"ּוֶפַתח  זֹו:   ְּתִפָּלְת ּוְבכַֹח  ָהַרֲחִמים.  ִמַּדת  ֶאת  ַּתְחֶּתיָה  ּוְתעֹוֵרר 
ַהֵּתָבה ְּבִצָּדּה ָּתִׂשים" – ָהאֹות צ' ַהּפֹוַתַחת ֶאת ֵּתַבת 'ָצָרה' ִּתָּׁשֵאר 
ִּבְמקֹוָמּה (ֶׁשְּבַצד ַהֵּתָבה), ְוִאּלּו ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשַאֲחֶריָה: "ַּתְחִּתִּים ְׁשִנִּים 
ְוַהְּׁשִליִׁשית  ְׁשִליִׁשית,  ִּתְהֶיה  ַהְּׁשִנָּיה   ;ִיְתַהֵּפ ִסְדָרן   – ּוְׁשִלִׁשים" 

ִּתְהֶיה ְׁשִנָּיה, ְוָכ ַּתֲהפֹ ַה'ָּצָרה' ְל'צַֹהר'.
'ַיְלקּוט ַהֵּגְרֻׁשִּני'

סֹוד ַהְּתׁשּוָבה – 'ָהלֹו ָוׁשֹוב'
"ְוַהַּמִים ָהיּו ָהלֹו ְוָחסֹור" (ח ה)

ַאְרַּבע ְּפָעִמים ֻהְזְּכָרה ַּבּתֹוָרה ֵּתַבת "ָהלֹו", ְוֻכָּלן ְּבֵסֶפר ְּבֵראִׁשית: 

א. "ָהלֹו ָוׁשֹוב" (ח ג); ב. "ָהלֹו ְוָחסֹור" (ָׁשם ה); ג. "ָהלֹו ְוָנסֹוַע" 
(יב ט); ד. "ָהלֹו ְוָגֵדל" (כו יג).

'ֶּפֶלא  ַּבַעל  ַּפאּפֹו  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ֵּבֵאר  ֵאּלּו  ְּפסּוִקים  ֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת 
יֹוֵעץ' ְּבֶדֶר ְּדרּוׁש:

ְלֵבית  ְוָנסֹוַע"   ָהלֹו" ִּבְבִחיַנת  ֵהם  ָיָמיו  ָּכל  ִּכי  ּוַמְפִנים  ַהֵּמִבין 
עֹוָלמֹו, זֹוֶכה ֶׁשְּיֻקַּים ּבֹו: "ָהלֹו ָוׁשֹוב" – ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה. ַא ִמי 
ֶׁשָּסבּור ִּכי ַמְּטַרת ַחָּייו ִהיא ִלְהיֹות "ָהלֹו ְוָגֵדל" ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְיַגֶּלה 
ְּבסֹוף ָיָמיו ִּכי ִהְתַקֵּים ּבֹו ַּתַחת זֹאת: "ָהלֹו ְוָחסֹור", ְוהּוא ָעלּול 

ָחִליָלה ָלׁשּוב ְלֵבית עֹוָלמֹו ֲחַסר ּכֹל.
'ֶאֶלף ַהָּמֵגן'

ִׁשיַרת ַהּיֹוָנה – ֵעדּות ְלִסּיּום ַהַּמּבּול
"ַוָּתבֹא ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב ְוִהֵּנה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה ַוֵּיַדע נַֹח ִּכי 

ַקּלּו ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ" (ח יא)

ֶאת  ַהּיֹוָנה  ֶׁשָּמְצָאה  ִיָּתֵכן  ֲהא  ַהַּמִים",  שֶׁ"ַקּלּו  נַֹח  ִהִּסיק  ֵמֵהיָכן 
ֶהָעֶלה ָצף ַעל ְּפֵני ַהַּמִים?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִהֵּלל ִליְכֶטְנְשֵׁטיין ִמּקֹולֹוְמָיא:

ְּבֵפרּוׁשֹו ְלָפסּוק ֶזה ֵהִביא ַרִׁש"י ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ְּבַסְנֶהְדִרין (קח 
ב) ֶׁשְּכֶׁשֵהִביָאה ַהּיֹוָנה ֶאת ֲעֵלה ַהַּזִית ִלְפֵני נַֹח ָאְמָרה ְּבָכ: "ִרּבֹונֹו 
ִיְהיּו  ְוַאל   ,ְּבָיֶד ּוְמסּוִרים  ְּכַזִית  ְמרּוִרים  ְמזֹונֹוַתי  ִיְהיּו  עֹוָלם,  ֶׁשל 

ְמֻתִּקים ִּכְדַבׁש ּוְמסּוִרים ְּבַיד ָּבָׂשר ָוָדם".

ֶאת  ְמַיְּצִגים  ֵאּלּו  ִמְׁשָּפִטים  ִּכי  הּוָבא  (פ"ד)  ִׁשיָרה  ְּבֶפֶרק  ְוִהֵּנה, 
ִׁשיָרָתּה ֶׁשל ַהּיֹוָנה. ּוֵמַעָּתה ָנִבין, ִּכי ְּכֶׁשִהְבִחין נַֹח ֶׁשַהּיֹוָנה אֹוֶמֶרת 
ִׁשיָרה ִלְפֵני ה', ִהִּסיק ִמָּכ ֶׁשַהַּמּבּול ִהְסַּתֵּים. ְוזֹאת ֵמֶעֶצם ָהֻעְבָּדה 
ֶׁשַהּיֹוָנה ָאְמָרה ִׁשיָרה, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ַּבְּגָמָרא (ְמִגָּלה י ב) ֶׁשְּכֶׁשָּטְבעּו 
 ַהִּמְצִרים ַּבָּים ִּבְּקׁשּו ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת לֹוַמר ִׁשיָרה, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ָמַנע ֵמֶהם ַלֲעׂשֹות זֹאת ְוָאַמר: "ַמֲעֵׂשי ָיַדי טֹוְבִעין ַּבָּים ְוַאֶּתם 

אֹוְמִרים ִׁשיָרה?!".
'ִמְקָרא ַּדְרְּדֵקי'

ַהּׁשֹוֵפ ָּדם ַעְצמֹו ְּכֵדי ְלִהָּמַנע ִמן ַהֵחְטא
"ְוַא ֶאת ִּדְמֶכם ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם ֶאְדרֹׁש ִמַּיד ָּכל ַחָּיה ֶאְדְרֶׁשּנּו" (ט ה) 

"ֶאת ִּדְמֶכם ֶאְדרֹוׁש – ֵמַהּׁשֹוֵפ ַּדם ַעְצמֹו" (ַרִׁש"י).

ְּבֵפרּוָׁשם ֶׁשל ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות ַלּתֹוָרה, הּוְבָאה ַמֲחֶקת ָהִראׁשֹוִנים 
ֶׁשָּמא  ֵמֲחָׁשׁש  ַהְּׁשָמד,  ִּבְׁשַעת  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ִלּטֹל  ָלָאָדם  ֻמָּתר  ַהִאם 
א ַיֲעמֹד ַּבִּנָּסיֹון; ֵיׁש ֶׁשִהִּתירּו זֹאת, ְוֵיׁש ֶׁשָּסְברּו ִּכי ַאף ְּבָׁשָעה זֹו – 
ַהְּמַאֵּבד ַעְצמֹו ָלַדַעת עֹוֵבר ַעל ָהִאּסּור ַהְּמבָֹאר ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו.

ְוִהֵּנה, ְּבֵסֶדר ַהִּקינֹות ְלִתְׁשָעה ְּבָאב, ְמתֶֹאֶרת ִקיַנת "ָאַמְרִּתי ְׁשעּו 
ֶמִּני" ֶאת ַהָּצרֹות ֶׁשָאְפפּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבַמַּסע ַהְּצָלב ָהִראׁשֹון (ִּבְׁשַנת 
ֶאת  ְוַאף  ַעְצָמם  ֶאת  ַרִּבים  ְיהּוִדים  ָהְרגּו  ֶׁשְּבִמְסַּגְרָּתן  תתנ"ו),  ד"א 
 ְוָכ ָּדָתם,  ַעל  ַלֲעבֹר  ַהּצֹוְרִרים  ַיְכִריחּום  ֶׁשָּמא  ֵמֲחָׁשׁש  ַיְלֵדיֶהם 
ְּכָכִרים  ִהְׁשִלים  ְיָלִדים  ַלֶּזַבח,  ַרֲחָמיו  ָהָאב  "ָּכַבׁש  ָאנּו:  ְמקֹוְנִנים 

ַלֶּטַבח, ֵהִכין ְלָבָניו ַמְטֵּבַח".

ֵאין  ִּכי  ְׁשְטַרְסּבּוְרג,  ֶׁשל  ַרָּבּה  הֹורֹוִויץ  ָּדִוד  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ָּכַתב   ַא
ְלַהִּסיק ִמִּקיָנה זֹו ְּכַדעַת ַהַּמִּתיִרים. ֶׁשֵּכן ִיָּתֵכן ֶׁשַאְּדַרָּבה, ַעל זֹאת 
ְוָהְרִדיפֹות  ַהְּגֵזרֹות  ֶׁשֵּמֵאיַמת  ָהֻעְבָּדה  ַעל  ְמקֹוְנִנים:  ָאנּו  ְּבִדּיּוק 

ָנֲהגּו ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֹּלא ַּכִּדין.
ׁשּו"ת 'ִקְנַין ּתֹוָרה' ח"א סי' קנא אֹות ז

ְּבאֹותֹו ִעְנָין: ַּבִּמְדָרׁש (ב"ר סה כב) ְמֻסָּפר ַעל ָיקּום ִאיׁש ְצרֹורֹות, ֶּבן 
 ֲאחֹותֹו ֶׁשל ַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן יֹוֶעֶזר, ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשִאֵּבד ַעְצמֹו ָלַדַעת ּתֹו
ֶׁשהּוא ְמַקֵּים ְּבַעְצמֹו ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין ְּכֵדי ְלַכֵּפר ַעל ֲחָטָאיו 
ָהַרִּבים, ִהְכִריז ָעָליו ּדֹודֹו ַהָּגדֹול ִּכי ְּתׁשּוָבתֹו ִהְתַקְּבָלה ְוהּוא ְמֻזָּמן 

ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא.

ְוַאף ָּכאן ֵיׁש ִלְתמַֹּה: ֵּכיַצד ָזָכה ָלעֹוָלם ַהָּבא, ֲהא ַּבֲהִמיתֹו ַעְצמֹו 
ָעַבר ַעל ָהִאּסּור ַהְּמבָֹאר ַּבָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו?

ַרייֶׁשר  ַיֲעקֹב  ַרֵּבנּו   ִמָּכ הֹוִכיַח  קיא)  (ח"ב  ַיֲעקֹב'  'ְׁשבּות  ְּבׁשּו"ת 
ֶׁשָאֵכן ִמי ֶׁשָעַבר ֲעֵבָרה ֶׁשַחָּיִבים ָעֶליָה ַאַחת ֵמַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית 
ִּדין ְוִקֵּים ְּבַעְצמֹו ֶאת ַהִּמיָתה ֶׁשִהְתַחֵּיב ָּבּה, א ָעַבר ְּבָכ ַעל ִאּסּור 

ֶזה.

אּוָלם ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ָיֶפה ַאְׁשְּכָנִזי ַּבַעל 'ְיֵפה ּתַֹאר' ַעל ַהִּמְדָרׁש (ָׁשם) 
ְּבַמָּטָרה  ָלַדַעת  ַעְצמֹו  ַהְּמַאֵּבד  ַאף  ּוְלַדְעּתֹו  זֹו,  ְקִביָעה  ַעל  ָחַלק 
ְצרֹורֹות  ִאיׁש  ָיקּום  ְוָאֵכן  ֶזה.  ִאּסּור  ַעל  עֹוֵבר  ִּבְתׁשּוָבה  ָלׁשּוב 
ָׁשַגג ְוָעָׂשה זֹאת ֵמחֶֹסר ְיִדיָעה, ּוְלִפי ֶׁשָּׁשב ִּבְתׁשּוָבה ֵמעֶֹמק ִלּבֹו 
ִהְתַקְּבָלה ְּתׁשּוָבתֹו ְלָרצֹון ִלְפֵני ה' ַעל ַאף ֶׁשָחָטא ִּבְנִטיַלת ַנְפׁשֹו.

ֶנֱאָמן ִּבְבִריתֹו ְוַקָּים ְּבַמֲאָמרֹו
ַהַּמּבּול  ִמֵּמי  עֹוד  ָּבָׂשר  ָּכל  ִיָּכֵרת  ְוא  ִאְּתֶכם  ְּבִריִתי  ֶאת  "ַוֲהִקמִֹתי 

ְוא ִיְהֶיה עֹוד ַמּבּול ְלַׁשֵחת ָהָאֶרץ" (ט יא)

ְּבֵסֶפר ְיַׁשְעָיה (נד ט, ְרֵאה ָרָד"ק ָׁשם) ְמבָֹאר ִּכי ִמְּלַבד ַהְּבִרית ֶׁשָּכַרת 
ָהָאֶרץ,  ֶאת  ְלַׁשֵחת  ָיׁשּוב  ֶׁשֹּלא  ּוָבָניו  נַֹח  ִעם  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
הֹוִסיף ְוִנְׁשַּבע ֶׁשֹּלא ָיִביא עֹוד ַמּבּול ְלעֹוָלם. ְּכִדְכִתיב (ְיַׁשְעָיה נד ט): 
"ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ֵמֲעבֹר ֵמי נַֹח עֹוד ַעל ָהָאֶרץ". ַּבְּגָמָרא ִּבְׁשבּועֹות 
 (לו א) ְמבָֹאר ִּכי ְׁשבּוָעה זֹו ֶנֶאְמָרה ַאף ִהיא ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו, ְּבָכ

ֶׁשֶּנֶאְמָרה ָּבּה ַּפֲעַמִים ֵּתַבת "ְוא", ֶׁשַהּכֹוֵפל ַּפֲעַמִים לֹוַמר 'א' – 
ֲהֵרי זֹו ְׁשבּוָעה.

ְּבָכ ִּתְתָּבֵאר ָלנּו ֻנַּסח ַהְּבָרָכה ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבֵעת ְרִאַּית ַהֶּקֶׁשת: "זֹוֵכר 
ַהְּבִרית ְוֶנֱאָמן ִּבְבִריתֹו ְוַקָּים ְּבַמֲאָמרֹו", ְוִהֵּנה, ְלׁשֹון: "זֹוֵכר ַהְּבִרית 

ְוֶנֱאָמן ִּבְבִריתֹו" מּוֶבֶנת, ַא ַמהּו "ְוַקָּים ְּבַמֲאָמרֹו"?

ַּגם  ָהְיָתה  ַּבָּפסּוק  ַהְּמפֶֹרֶׁשת  ַהְּבִרית  ִמְּלַבד  ֶׁשָּכָאמּור,  ֶאָּלא 
ְׁשבּוָעה, ַא ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ֶנֶאְמָרה ְּבֵפרּוׁש ִּבְלׁשֹון ְׁשבּוָעה, ָאנּו ְמַכִּנים 

אֹוָתּה ְּבִבְרָכֵתנּו ִּבְלׁשֹון 'ַמֲאָמר'.
'ְמִגַּלת ֵסֶפר' [לר"מ ּדֹוְיְטׁש] ַעל ַהּתֹוָרה

ַעל זֹאת ִיְתַּפֵּלל ָּכל ָחִסיד ְלֵעת ְמצֹא
"ֶאת ַקְׁשִּתי ָנַתִּתי ֶּבָעָנן ְוָהְיָתה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵבין ָהָאֶרץ" (ט יג)

ְּבַמֶּסֶכת ְּכֻתּבֹות (עז ב) ְמבָֹאר ִּכי ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי ָזָכה ְלִהָּכֵנס ַחי 
ְלַגן ֵעֶדן ִמּׁשּום ֶׁשֵהֵגן ַעל ְּבֵני ּדֹורֹו ֶׁשֹּלא ִיְתַחְּיבּו ְּבַמּבּול, ּוֵמאֹוָתּה 

ִסָּבה ַאף א ִנְרֲאָתה ַהֶּקֶׁשת ְּבָיָמיו.

ֶאת  ַה'ַהְפָלָאה'  ַּבַעל  הֹורֹוִויץ  ַהֵּלִוי  ִּפיְנָחס  ַרִּבי  ָּדַרׁש  ֶזה  ִּפי  ַעל 
ְלֵעת   ֵאֶלי ָחִסיד  ָּכל  ִיְתַּפֵּלל  זֹאת  "ַעל  ו):  (לב  ִּבְתִהִּלים  ַהָּכתּוב 
ְמצֹא ַרק ְלֵׁשֶטף ַמיִם ַרִּבים ֵאָליו א ַיִּגיעּו" – א ִיָּנֵצל ֶהָחִסיד ִמ: 
"ְלֵעת ְמצֹא" – "זֹו ִמיָתה" (ְּבָרכֹות ח א) ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִהְתַּפֵּלל ְוֵהֵגן ַעל 

ּדֹורֹו ִמן ַהַּמּבּול – "ַרק ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים ֵאָליו א ַיִּגיעּו".
'ָּפִנים ָיפֹות'

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ּדֹורֹו ּבני

ני ּפְ ם

ְּבָרָכה ַעל ָּכל ַמֲאָכל
"ְוַאָּתה ַקח ְל ִמָּכל ַמֲאָכל ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ְוָאַסְפָּת ֵאֶלי" (ו כא)

ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ַהִּמִּלים: "ִמָּכל ַמֲאָכל ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל" ֵהם 
ְּבִגיַמְטִרָּיה צ"א ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל 'ָאֵמן'. ִמָּכאן ֶרֶמז ְלחֹוַבת 

ָהָאָדם ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין.
'ֶּכֶרם ַּד"ל' ָּפָרַׁשת נַֹח

ָהָיה  ִאם  ָאָדם  ָּכל  ִיָּׁשֵאל  ָלבֹא  ֶׁשֶּלָעִתיד  ֱאֶמת,  ַחְכֵמי  ָּכְתבּו 
"ַצִּדיק", ְּדַהְינּו ִאם ִקֵּים ְּבָכל יֹום ֶאת ִמְכַסת ַהְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה 
ַקִּדיִׁשים  י'  ְקֻדּׁשֹות,  ד'  ֲאֵמִנים,  צ'  ַצִּדי"ק:  ָּבאֹוִתּיֹות  ָהְרמּוִזים 
ִהְקִּפיד  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ַצִּדיק  ִנְקָרא  ָהָאָדם  ֶׁשֵאין  ְּבָרכֹות,  ְוק' 

.מֶֹׁשה' ְליֹום ֶאָחד ָעָׂשרַעל ָּכ ֶּדֶר'

ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשל  ַהּזֹאת  ַהִּמָּדה  "ִּבְׁשִביל 
(ְיַׁשְעָיה  ֶׁשֶּנֱאָמר  ַצִּדיִקים,  ִיְׂשָרֵאל  ִנְקְראּו 
ַצִּדיק  גֹוי  ְוָיבֹא  ְׁשָעִרים  'ִּפְתחּו  ב):  כב 

'ַּכד ַהֶּקַמח' ֵעֶר ֱאמּוָנהׁשֵֹמר ֱאֻמִנים'".

"נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבדֹרָֹתיו""ֹנַח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבֹדֹרָתיו" (ו ט) (ו ט)

"ְוַצִּדיק – ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה" (חבקוק ב ד)
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ַהִּיְׁשְמֵעאִלי  ַהִּבְריֹון  ִנְקָרא   ָּכ ַּכִּביר.  ַאּבּו  מּוְסָטָפה 
ְׁשמֹו  ְּבַהְזָּכַרת  ָהָיה  ֶׁשַּדי  ַהֵּׂשֶכל,  ּוְרֵפה  ַהּגּוף  ְּגַדל 
ׁשֹוְמָעיו.  ָּכל  ַעל  ְוַחְלָחָלה  ַּפַחד  ְלַהְׁשרֹות  ְּכֵדי  ִּבְלַבד 
 ִאיׁש ַרע ַמֲעָלִלים ֶזה ֶׁשָּבַחר ֶאת ַהּׁשֹד ְוָהֶרַצח ְּכֶדֶר
נֹוְדעּו  ַמֲעָׂשיו  ְוַעל  ַּבִּצּבּור,  ִנְרָאה  א  ֵמעֹוָלם  ַחִּיים, 

ַהּכֹל ִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה.

ֵהֵחל  ְּכָבר  ְמאֹד  ָצִעיר  ְּבִגיל  ִּכי  ָאְמרּו  ַהְּׁשמּועֹות 
ִהְתַלְּקטּו  ְמֵהָרה  ְוַעד  ַהְּמֻפְקָּפק,  ְּבִמְקצֹועֹו  מּוְסָטָפה 
ְלַמֲעֵׂשי  לֹו  ֶׁשָחְברּו  ּופֹוֲחִזים  ֵריִקים  ֲאָנִׁשים  ְסִביבֹו 
ֶאת  ֶׁשִהִּטיָלה  ַלֲחבּוָרה  ַיְחָּדו  ְוָהְפכּו  ְוַהִּבָּזה  ַהּׁשֹד 
ָּתִמיד  ֶׁשָּׁשַכן  ְמגּוֵריֶהם  ְמקֹום  ֶאת  ַהּכֹל.  ַעל  ֵאיָמָתּה 
ַהָּללּו  ִהְקִּפידּו  ֲעלּוָמה,  ִּבְמָעָרה  אֹו  ַצר  ְּבָנִקיק 
ַלֲעלֹות  עֹוְמִדים  ִּכי  ִמֶּׁשָחׁשּו  ְלַפַעם  ִמַּפַעם  ְלַהֲחִליף 
ֶׁשּבֹו  ֻמְגָּדר  ֵאזֹור  ָהָיה  א   ָּכ ְּבֶׁשל  ִעְקבֹוֵתיֶהם.  ַעל 
ִמְּקדּו ֶאת ְּפֻעָּלָתם, ְוַהֶּבָהָלה ִמְּפֵניֶהם ָאְפָפה ֶאת ְּפֵני 

ָּכל ָהָאֶרץ.

ֶׁשָעׂשּו  ּבֹוְדִדים  ֲאָנִׁשים  ְּכָלל   ְּבֶדֶר ָהיּו  ָקְרְּבנֹוֵתיֶהם 
ֵהֵעּזּו  ַּפַעם  א  אּוָלם  ׁשֹוֵממֹות,  ִּבְדָרִכים  ַּדְרָּכם  ֶאת 
ְּפֵניֶהם ְוִהְתִקיפּו ַאף ַׁשָּירֹות ֶׁשל עֹוְבֵרי ְּדָרִכים. ְּכרּוַח 
ֲחמּוָׁשה  ֶהָהִרים  ִמֵּבין  ּפֹוֶרֶצת  ַהֲחבּוָרה  ָהְיָתה  ְסָעָרה 
ַהָּקְרָּבן  ֶׁשִהְסִּפיק  ִלְפֵני  ְועֹוד  רֹאׁש,  ַעד  ֶרֶגל  ִמַּכף 
ִלְזעֹק, ָהָיה מּוָטל ַעל ָהֲאָדָמה ְּכֶאֶבן ֶׁשֵאין ָלּה הֹוְפִכין 

ְמֻרָּקן ִמָּכל ָממֹונֹו.

ְּכֵדי  ָיָדּה  ֶׁשְּלֵאל  ָּכל  ָעְׂשָתה  ַהּתּוְרִּכית  ַהִּמְׁשָטָרה 
אּוָלם  ֲחבּוָרתֹו,  ּוְבֵני  ָהַאְכָזר  ַהּׁשֹוֵדד  ַעל  ָיד  ְלַהִּניַח 
מּוְסָטָפה ֶזה ָהָיה ָמִהיר, ּוְכִפי ַהִּנְרֶאה ַּגם ָחָכם ֵמֶהם. 
ַרב  ַמֲאָמץ  ְלַאַחר  ֶׁשִהְצִליחּו  ַהּתּוְרִּכִּיים  ַלּׁשֹוְטִרים 
ְלַאֵּתר ֶאת ְמקֹום ַמְחּבֹואֹו, נֹוַתר ַרק ְלַהִּביט ְּבַאְכָזָבה 
ִּבְׁשָיֵרי ַהַּמֲאָכִלים ֶׁשֵהִעידּו ִּכי ֶזה ִמְּכָבר ָׁשְכנּו ְּבָמקֹום 

ֶזה ַהּפֹוְׁשִעים ַהְּמֻבָּקִׁשים.

ִלְמַפְּקֵדי  ְוִנְׁשֶנה  ַהחֹוֵזר  ַהִּכָּׁשלֹון  ָהָיה  ָקֶׁשה  ּכֹה 
ַהִּמְׁשָטָרה ַהּתּוְרִּכית, ַעד ֶׁשִהְקִציבּו ְסכּום ָעצּום ֶׁשל 
ִלירֹות ּתּוְרִּכּיֹות ִּכְפָרס ְלִמי ֶׁשָּיִביא ָלֶהם ֵמיָדע ֶׁשּיֹוִביל 
ְּפֻעָּלה  ַּגם  ַהַּצַער  ֶׁשְּלַמְרֵּבה  ֶאָּלא  ַהִּבְריֹון.  ִלְתִפיַסת 
ִחיָדה  נֹוַתר  מּוְסָטָפה  ֶׁשל  ּוִמּקּומֹו  הֹוִעיָלה,  א  זֹו 

ֲעלּוָמה ְּכִמּקֶֹדם.

*

ֲאָנִׁשים  ֲחבּוַרת  ֶׁשֶמׁש.  ְׁשטּוף  ֵקיִצי  ְּבבֶֹקר  ֶזה  ָהָיה 
ָהְרָחָבה  ֶאל  ָיפֹו  ְלַׁשַער  ִמַּבַעד  ָיְצָאה  צּוָרה  ַּבֲעֵלי 
ְלנֹוְסִעים  ִּכְרָּכרֹות  ַּבֲעֵלי  ִהְמִּתינּו  ֶׁשָּבּה  ַהְּסמּוָכה 
ֵסֶבר  ַּבַעל  ְיהּוִדי  ָצַעד  ַהַּׁשָּיָרה  ְּברֹאׁש  ִמְזַּדְּמִנים. 
ְּבֵני  ָּכל  קֶֹדׁש  ְּבֶחְרַּדת  ָצֲעדּו  ְוַאֲחָריו  ַמְלָאִכּיֹות,  ָּפִנים 

ַהֲחבּוָרה.

ִּביֶדְרָמן  ְׁשמֹה  ְצִבי  ָּדִוד  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֶזה  ָהָיה 
ֶאת  ִלְפקֹד  ַּתְלִמיָדיו  ֶחֶבר  ִעם  ֶׁשָּיָצא  ָזָצ"ל,  ִמֶּלעלֹוב 
ְלַפַעם.  ִמַּפַעם  ְּכִמְנָהגֹו  ֶׁשַּבָּגִליל  ַהַּצִּדיִקים  ִקְבֵרי 
ֶׁשִּנְרֲאָתה  ִּכְרָּכָרה  ְלֵעֶבר  ֵהם  ָּפנּו  ַהַּׁשַער  ִמן  ְּבֵצאָתם 
ְּכִׁשיָרה ַלַּמָּסע ַהְּמָפֵר, ּוְלַאַחר ִּדין ּוְדָבִרים ָקָצר ִעם 

ָהֶעְגלֹון ָעלּו ָעֶליָה ּוָפְתחּו ִּבְנִסיָעה.

ַהָּגִליל  ָהֵרי  ֲאֵליֶהם  ִנְגלּו  ְּבֶטֶרם  ָחְלפּו  ֲאֻרּכֹות  ָׁשעֹות 
ָעְצָרה  ֶעֶרב  ִלְקַראת  ְוַרק  ִּתְפַאְרָּתם,  ִיְפַעת  ִּבְמלֹוא 
ַהִּכְרָּכָרה ְלַצד ֻחְרַׁשת ֵעִצים ְמַלְבֶלֶבת ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַּפְּללּו 

ַהּנֹוְסִעים ִמְנָחה.

 ִּבְרצֹונֹו ְלַיֵחד ֶאת ַּכָּוָנתֹו, ִהְרִחיק ָהַרִּבי ְמַעט ֶאל ּתֹו
ִּכי  ֵמִעיד  ְּכֶׁשַּמְרֵאהּו  ִּבְתִפָּלה  ָׁשַקע  ּוִמָּיד  ַהֻחְרָׁשה 
ַרַחׁש  קֹול  ִנְׁשַמע  ְלֶפַתע  ָהֵדין.  ְּבָעְלָמא  ִנְמָצא  ֵאינֹו 
ֲחבּוַרת  ַהַּיַער  ִמן  ֵהִגיָחה  ַאַחת  ְּבַבת  ָהֵעִצים.  ִמֵּבין 
ֵאיָמה  ֵמִטיל  ֲעָנק  ּוְברֹאָׁשם  ֲחמּוִׁשים  ִיְׁשְמֵעאִלים 
ֵהֵחּלּו  ְספּורֹות  ְׁשִנּיֹות   ּתֹו ְּבָידֹו.  ְׁשלּוָפה  ְּכֶׁשַחְרּבֹו 
ַהֲחִסיִדים ְלִהָּמֵלט ַעל ַנְפָׁשם ִמְּפֵני ָהָרָעה. ְמֵתי ְמַעט 
ִּבְלַבד נֹוְתרּו ְלָהֵגן ְּבֵחרּוף ֶנֶפׁש ַעל ָהַרִּבי, ָּדָבר ֶׁשִּנְרֶאה 

ָהָיה ַּכֲחַסר ִסּכּוי.

ְּכָלל  ִהְרִּגיׁש  א  קֶֹדׁש,  ְּבַׂשְרַעֵּפי  ָהָיה  ֶׁשָּׁשקּוַע  ָהַרִּבי 
ָּדָבר  ְּכִאּלּו  ִּבְתִפָּלתֹו   ִהְמִׁשי הּוא  ֶׁשְּסִביבֹו.  ַּבֲהמּוָלה 
ָׁשלּוף  ּוִפְגיֹונֹו  ָהַרִּבי  ֶאל  ִהְתָקֵרב  ַהִּבְריֹון  ֵאַרע.  א 
ְּבָידֹו, ְוַהֲחִסיִדים ָעְצרּו ֶאת ְנִׁשיָמָתם... ֶאָּלא, ֶׁשְּלֶפַתע 
ָקָפא ָהרֹוֵצַח ַעל ְמקֹומֹו. ּכַֹח ִנְסָּתר ָּבַלם אֹותֹו ּוָמַנע 
הּוא  ִהְתּבֹוֵנן  זֹאת  ְוַתַחת  ְזָממֹו,  ֶאת  ְלָהִפיק  ִמֶּמּנּו 

ְּבֵעיַנִים ְקרּועֹות ָּבַרִּבי ַהָּׁשקּוַע ִּבְדֵבקּותֹו ֵּבאָקיו.

ֶמֶׁש ַּדּקֹות ִמְסָּפר ִנְמַׁש ַהַּמֲחֶזה ַהַּמְפִעים, ַעד ֶׁשִּסֵּים 
ָהַרִּבי ֶאת ְּתִפָּלתֹו ּוָפַסע ָׁשלֹוׁש ְּפִסיעֹות ַלֲאחֹוָריו. אֹו 

ָאז ִנַּגׁש ֵאָליו מּוְסָטָפה ְּבִיְרַאת ָּכבֹוד ְוָאַמר:

"ֲחַכם ַהְּיהּוִדים, ֲאַגֶּלה ְל ֶאת ָהֱאֶמת ַהָּמָרה: ְכֶפַׂשע 

ָהָיה ֵּביְנ ּוֵבין ַהָּמֶות. ֵמעֹוָלם א ֵאַרע ִלי ֶׁשָחַזְרִּתי ִּבי 
ִמַּכָּוָנִתי, ְוֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ָמה ָּגַרם ִלי ַעְכָׁשו ַלֲעׂשֹות זֹאת... 
ַּדע ְל ִּכי ֲאִני הּוא מּוְסָטָפה, ַהּׁשֹוֵדד ַהֵּמִטיל ֵאיָמתֹו 
ִנְלֲאָתה  ַהּתּוְרִּכית  ַהִּמְׁשָטָרה  ָהָאֶרץ.  יֹוְׁשֵבי  ָּכל  ַעל 
ִמְּזַמן ִמְלּתֹוְפֵסִני, אּוָלם ִלי ֵאין ְמנּוָחה, ִּכי ֲאִני ֶנֱאַלץ 
ְלַהֲחִליף ְמקֹומֹות ִמְסּתֹור ִּבְתִכיפּות ְּגבֹוָהה. מּוָכן ֲאִני 
 ְלָכ ִּבְתמּוָרה  ֲאִני  ְמַבֵּקׁש  אּוָלם  ַלָחְפִׁשי,   ְלַׁשֶּלְח

ֶׁשְּתָבְרֵכִני ִּכי ְלעֹוָלם א ַיְצִליחּו רֹוְדַפי ְלתֹוְפֵסִני".

מּוְסָטָפה  ֶׁשל  ְּבָפָניו  ַהּנֹוֵקב  ַמָּבטֹו  ֶאת  ָנַעץ  ָהַרִּבי 
ּוְלַאַחר ֶרַגע ַקל ָאַמר:

"מּוָכן ֲאִני ְלָבֶרְכ, ַא ֵיׁש ִלי ְלָכ ְּתַנאי: ּדֹוֵרׁש ֲאִני ִּכי 
ִּתְפַּגע  א  ְלעֹוָלם  ֲאָבל  ֶׁשְּלעֹוָלם,  ֶנֱאָמָנה,  ַּתְבִטיֵחִני 
עֹוד  ָּכל  ַהְּיהּוִדי.  ָלָעם  ֵּבן  ֶׁשל  ְּבַנְפׁשֹו  אֹו  ְּבָממֹונֹו 
ִּתְׁשמֹר ֶאת ִהְתַחַּיבּוְת ,א ִּתָּתֵפס, אּוָלם ִאם ַּתֲעבֹר 

ָעֶליָה, ֲהֵרי ֶׁשַּגם ֲאִני א ֲאַקֵּים ֶאת ַהְבָטָחִתי".

ַעל ֲאָתר ִהְרִעים קֹולֹו ֶׁשל מּוְסָטָפה ְוִאֵּׁשר ֶאת ֶהְסֵּכמֹו 
ֶׁשָהַרִּבי   ּתֹו ְלַדְרּכֹו,  ָּפָנה  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ִמָּיד  ָהַרב.  ִעם 

ָׁשב ּוַמְזִּכיר לֹו ֶאת ַהְּתַנאי ֶׁשִהִּציב ְלִקּיּום ַהְּבָרָכה.

ַּבָּׁשִנים ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן ִהְמִׁשי מּוְסָטָפה ְּבַמֲעָׂשיו ְּבעֹוד 
ָהָרֻׁשּיֹות ַמְמִׁשיכֹות ְּבַמֲאַמִּצים ַחְסֵרי ּתֹוֶחֶלת ְללֹוְכדֹו. 
מּוְסָטָפה   ִהְמִׁשי ַהָּנְכִרים  ְּבֶקֶרב  ֶׁשְּבעֹוד  ֶאָּלא 
ִמֶּמּנּו  ִקְּבלּו  ְּכמֹו  ָהָאֶרץ  ְיהּוֵדי  ָהֲאֵפִלים,  ְּבַמֲעָׂשיו 

ְּתעּוַדת ֲחִסינּות ְוִאיׁש ִמֵּביֵניֶהם א ִנּזֹוק. 

ַלֲעמֹד  מּוְסָטָפה  ִהְצִליַח  ֲאֻרָּכה  ְּתקּוָפה   ֶמֶׁש
ַהָּטעּות  ֶאת  ּבֹו  ֶׁשָעָׂשה  יֹום  ְלאֹותֹו  ַעד  ְּבִהְתַחְּיבּותֹו, 
מּוְסָטָפה  לֹו  ָּבַחר  יֹום  ְּבאֹותֹו  ְּבַחָּייו.  לֹו  ֶׁשָעְלָתה 
ַיֲהדּותֹו.  ַעל  ְּכָלל  ֵהִעיָדה  א  ֶׁשָחזּותֹו   ֵהֶל ְּכָקְרָּבן 
ָהָיה  רֹאׁשֹו  ְקָצִרים,  ִּבְבָגִדים   ַהֵהֶל ָהָיה  ָלבּוׁש 
ֵּבין  ְּבַנַחת  ָצַעד  ָהִאיׁש  ְלִמְׁשִעי.  ְמֻגָּלחֹות  ּוָפָניו  ָּגלּוי 
ָהֵעִצים, ְוא ִהְבִחין ָּבֵעיַנִים חֹוְרׁשֹות ָהָרָעה ֶׁשָּצפּו ּבֹו, 

ּוִמֶּׁשִהְבִחין ָהָיה ֶזה ְמֻאָחר ִמַּדי.

אַֹרח.  עֹוְבֵרי  ִּביֵדי  ּגּוָפתֹו  ִהְתַּגְּלָתה  ֶעֶרב  ִלְפנֹות 
ָּבִכיר  ְּבַתְפִקיד  ֶׁשָּנָׂשא  ְיהּוִדי  ָהָיה  ֶׁשָהִאיׁש  ִמְסַּתֵּבר 
ֵעת.  ְּבאֹוָתּה  ֶׁשָּקמּו  ַהֲחלּוִצים  ֵמִאְרּגּוֵני  ְּבֶאָחד 
ַהִּמְׁשָטָרה ַהּתּוְרִּכית ֶׁשֻהְזֲעָקה ַלָּמקֹום ִּגְּלָתה ִמָּיד ֶאת 
'ְטִביעֹות ֶאְצְּבעֹוָתיו' ֶׁשל מּוְסָטָפה ַּבִּזיָרה. ַהּׁשֹוְטִרים 
ֶׁשְּבִנּגּוד  ֶאָּלא  ַהֶּמֶרץ,  ִּבְמלֹוא  ַאֲחָריו  ְלַחֵּפׂש  ִמָּיד  ָּפנּו 
ִלְפָעִמים קֹוְדמֹות ֶׁשָּבֶהן ֶהֱעלּו ֶחֶרס ְּבָיָדם, ַהַּפַעם ִּגּלּו 
ָהרֹוֵצַח  ָּבּה  ֶׁשִהְסַּתֵּתר  ַהְּמָעָרה  ֶאת  ִּבְמִהירּות  ַהָּללּו 

ְּכֶׁשהּוא ָיֵׁשן ֵמֲעַמל יֹומֹו.

ַעד ְמֵהָרה ִנְכַּבל מּוְסָטָפה ְּבָיָדיו ּוְבַרְגָליו ְוֻהַּסע ַּתַחת 
 ּתֹו ַהּתּוְרִּכית.  ַהִּמְׁשָטָרה  ִמְפֶקֶדת  ֶאל  ָּכֵבד  ִמְׁשָמר 
ֶׁשל  ְּתִפיָסתֹו  ַעל  ַהְּׁשמּוָעה  עֹוְרָרה  ְספּורֹות  ָׁשעֹות 
ַהָּצָבא  ְּבׁשּורֹות  ִׂשְמָחה  ֶׁשל  ַּגִּלים  ַהָּבִכיר  ַהְּמֻבָּקׁש 

ַהּתּוְרִּכי.

ִמְׁשָּפטֹו ֶׁשל מּוְסָטָפה ֶנֱעַר ִּבְמִהירּות ַרָּבה. ָהֵעֻדּיֹות 
ָהַרּבֹות ֶׁשֶּנֶאְספּו ְּבַמֲהַל ַהָּׁשִנים א הֹוִתירּו לֹו ִסּכּוי, 

ְוִדינֹו ֶנֱחַרץ ְלָמֶות ִּבְתִלָּיה.

ִלְקַראת ִּבּצּוַע ְּגַזר ַהִּדין ֶנֱאַסף ָקָהל ַרב ָּבְרָחָבה ֶׁשִּלְפֵני 
ְּבָידֹו  ָאחּוז  ַהְּתִלָּיה  ֶחֶבל  ָהֵכן,  ָעַמד  ַהַּתְלָין  ַהַּגְרּדֹום. 
ִּבֵּקׁש  ָאז  אֹו  ַהֶּנֱאָׁשם.  רֹאׁש  ַעל  ְלכֹוְרכֹו  עֹוֵמד  ְוהּוא 
ַהּׁשֹוְטִרים  ִמְּלאּו  ַּכָּנהּוג  ִמִּלים.  ַּכָּמה  לֹוַמר  מּוְסָטָפה 

ֶאת ִמְׁשַאְלּתֹו.

ֶׁשֶּנֱאַסף  ַהָּגדֹול  ַּבָּקָהל  ַמְצִמית  ַמָּבט  ָנַתן  מּוְסָטָפה 
ָּבְקָעה  ּוְלֶפַתע  ָובּוז,  ַּכַעס  ְמַׁשְּדרֹות  ְּכֶׁשֵעיָניו  ִמָּסִביב 

ְזָעָקה ִמְּגרֹונֹו:

"ְּדעּו ָלֶכם ִּכי א ּכֲֹחֶכם אֹו ְּגבּוַרְתֶכם ֵהִביאּו ִלְתִפיָסִתי. 
ֲאִני הּוא ָהָאֵׁשם ַהָּיִחיד ָּבּה!

ֲהא ַאֶּתם ַהּׁשֹוְטִרים ַהְּׂשֵמִחים ַעָּתה ְלֵאיִדי, ִנְלֵאיֶתם 
ְּבֶמֶׁש ָׁשִנים ַרּבֹות ִמְלּתֹוְפֵסִני. ַּגם ַעָּתה ְּכֶׁשִהְצַלְחֶּתם 
ָחְכַמְתֶכם  ִּבְזכּות  ֶזה  ָהָיה  א  ִּבְמִׂשיַמְתֶכם,  סֹוף  סֹוף 
ַהְבָטָחִתי  ֶאת  ֶׁשֵהַפְרִּתי  ִמּׁשּום  ִאם  ִּכי  ְּגבּוַרְתֶכם,  אֹו 
ָהַרב  ֶׁשל  ִּבְרָכתֹו  ָחְדָלה  ֶׁשּבֹו  ָּבֶרַגע  ַהְּיהּוִדי.  ָלַרב 
ִמְּלָהֵגן ָעַלי, ִהְצַלְחֶּתם ָלִׂשים ָעַלי ֶאת ֶיְדֶכם, ְוִנְתַּפְסִּתי 

ַעל ֶיְדֶכם ְּכַאַחד ַהֶּנֱחָׁשִלים..."

ָּבֶרַגע ֶׁשִּסֵּים ֶאת ְּדָבָריו ִנְכַר ֶחֶבל ַהְּתִלָּיה ַעל ַצָּוארֹו, 
ַאֲחָריו  הֹוִתיר  ְּבמֹותֹו  ַּבָּמקֹום.  ֵמת  ָהַאְכָזר  ּומּוְסָטָפה 

ֶמֶסר ֶנֱחָרץ ְוַכִּביר ַעל ּכַֹח ִּבְרָכָתם ֶׁשל ַצִּדיִקים.

ִּגָּליֹון 'אֶֹהל מֹוֵעד' ׁשֹוְפִטים ע''ז, 
ִמִּפי ָהַאְדמֹו"ר ִמְּסְטֶרעִטין ְׁשִליָט"א 

ֵמאֹות  ְׁשוׁש  ְלמֶֹׁשה:  לֹו  ֶנֶאְמרּו  ִמְצוֹות  ֶעְׂשֵרה  ּוְׁשלֹוׁש  ֵמאֹות  ֵׁשׁש  ִׁשְמַלאי:  ַרִּבי  "ָּדַרׁש 
ְוִׁשִּׁשים ְוָחֵמׁש ָלאִוין ְּכִמְנַין ְימֹות ַהַחָּמה, ּוָמאַתִים ְוַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹוֶנה ֲעֵׂשה ְּכֶנֶגד ֵאיָבָריו ֶׁשל 

ָאָדם... ָּבא ֲחַבּקּוק ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ַאַחת, ֶׁשֶּנֱאָמר: 'ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה'" (ַמּכֹות כג ב; כד א).

ְּבֵבאּור ִּדְבֵרי ַרִּבי ִׁשְמַלאי ָּכַתב ָהִריְטָב"א (ָׁשם): "ִמְצַות ָהֱאמּוָנה ִהְתַיֲחָדה ְּבָכ ֶׁשַהְּמַקֵּים 
ְּבַקָּבַלת  ָּכָראּוי   ִיְתָּבַר ְּבַהֵּׁשם  ָהֱאמּוָנה  ִהיא  ּוַמהּוָתּה  ַהּתֹוָרה.  ָּכל  ֶאת  ְמַקֵּים   – אֹוָתּה 
ָּכל  ֶׁשּכֹוֶלֶלת  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ְּבָפָרַׁשת  ֶׁשִּנְצַטֵּוינּו   ַּכֶּדֶר ַמְלכּותֹו,  ְועֹל  ְוִיחּודֹו  ֱאקּותֹו 

ַהּתֹוָרה".

הֹוִסיף ּוֵבֵאר ַּבַעל ַהַּתְנָיא (ִלּקּוֵטי ֲאָמִרים – ַּתְנָיא ֶּפֶרק לג):  ְּבַוַּדאי א ָּבא ַהָּנִביא ְלַבֵּטל ֶאת 
ִחּיּוָבן ֶׁשל ַהִּמְצוֹות ָהֲאֵחרֹות, ֶאָּלא ַּכָּוָנתֹו ֶׁשְּבִקּיּום ִמְצַות ָהֱאמּוָנה ָיבֹא ָהָאָדם ְלַקֵּים ֶאת 
ָּכל ַּתְרָי"ג ַהִּמְצוֹות. ִּכי ִמי ֶׁשַּמְצִליַח ְלַפֵּתַח ְּבִלּבֹו ֱאמּוָנה ֲעֻמָּקה ַּבה' ִיְתָּבַר, ּתֹו ֶׁשהּוא 
חֹוֶוה ִׂשְמָחה ֲעֻמָּקה ַעל ֶׁשָּמָצא ֶּבֱאמּוָנה זֹו ֶאת ַּתְכִלית ִקּיּומֹו, ִיְתַּגֵּבר ַעל ָּכל ַהִּמְכׁשֹוִלים 

ְּבַדְרּכֹו ְלִקּיּום ָמֵלא ֶׁשל ָּכל ְׁשַאר ַהִּמְצוֹות. 

ֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל ִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע
ְלאֹור ְּדָבִרים ֵאּלּו יּוַבן ִמְּפֵני ָמה ֶהְחִׁשיבּו ָּכל ָּכ ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶאת ִמְצַות ְקִריַאת 
ְׁשַמע, ֶׁשָּכָאמּור ָּכל ַמהּוָתּה ִהיא ֱאמּוָנה. ְוָאֵכן, ְלאֶֹר ָּכל ַהּדֹורֹות ָעְמָדה ִמְצָוה זֹו ִּביסֹוד 
ָּפסּוק  ָׁשגּור  ָּתִמיד  ְּכִתּקּוָנם,  ְּכַבָּיִמים  ְׁשָמד  ְּבִעּתֹות  הּוא;  ַּבֲאֶׁשר  ְיהּוִדי  ָּכל  ֶׁשל  ֱאמּוָנתֹו 

ֻמְפָלא ֶזה ַעל ְׂשָפָתיו: "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה' ֱאֵקינּו ה' ֶאָחד".

ָהְרַה"ק ֵמרֹוִז'ין ָהָיה אֹוֵמר ִּכי ֲחַבּקּוק – ַאֲחרֹון ַהְּנִביִאים ִּכֵּון ִּבְנבּוָאתֹו זֹו ִּבְמֻיָחד ַלּדֹורֹות 
ָּבּה  ְלֵהָאֵחז  ַאֶחֶרת  ִמְׁשֶעֶנת  ַלְּיהּוִדי  ִיָּוֵתר  א  ֶׁשָּבֶהם  ַהָּמִׁשיַח,  ִּביַאת  ֶׁשּקֶֹדם  ָהַאֲחרֹוִנים 
ִמְּלַבד ָהֱאמּוָנה. ְּבָיִמים ֵאּלּו ַרק ִמי ֶׁשִּיְתַחֵּזק ְּבִמְצַות ָהֱאמּוָנה ִיְהֶיה ָראּוי ָלֵׂשאת ַּבּתַֹאר 

ַצִּדיק ('אֹורֹות ִיְׂשָרֵאל' ִלּקּוִטים ֵעֶר ַצִּדיק).

ֶׁשָאנּו  ְׁשַמע,  ְקִריַאת  ְלִמְצַות  ֲחִׁשיבּות  ְּבֶיֶתר  ְלִהְתַיֵחס  ָעֵלינּו  ׂשּוָמה  ְּבַוַּדאי   ִמֶּׁשָּכ
ָּכַתב  ּוְכָבר  ְמֻלָּמָדה.  ֲאָנִׁשים  ְּכִמְצַות  ְלַקְּיָמּה  א  ְוָחִליָלה  יֹום,  ְּבָכל  ַּפֲעַמִים  ְלַקֵּים  זֹוִכים 
ַהַּמַהְרָׁש"א (ח"א, ְמָנחֹות צט ב) ֶׁשֲאִפּלּו ַעם ָהָאֶרץ – ִאם ָיִבין ֶאת ֶעְרָּכּה ֶׁשל ִמְצָוה זֹו ְּבַוַּדאי 
ָיחּוׁש ְלַדְקֵּדק ָּבּה יֹוֵתר, ְוַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ָאנּו, ְּבַוַּדאי ָעֵלינּו ָלֵתת ַּדְעֵּתנּו ְלַמֲעָלָתּה 

ַהְּגדֹוָלה.

ְּפרֹוְזּדֹוְגָמא  ֶׁשָּׁשַלח   ְלֶמֶל "ָמָׁשל  י):  ֱאמֹר  (ַּתְנחּוָמא  ַּבִּמְדָרׁש  ֲחָכִמים   ָּכ ַעל  ָמְׁשלּו  ּוְכָבר 
(ִאֶּגֶרת) ֶׁשּלֹו ַלְּמִדיָנה. ָמה ָעׂשּו ְּבֵני ַהְּמִדיָנה? ָנְטלּו אֹוָתּה ּוָפְרעּו ֶאת ָראֵׁשיֶהם ְוָקְראּו אֹוָתּה 
ְקִריַאת  'ָּבַני,  ְלִיְׂשָרֵאל:  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָלֶהם  ָאַמר   ָּכ ּוְבִזיַע.  ְּבֶרֶתת  ְּבִיְרָאה,  ְּבֵאיָמה, 
ְׁשַמע ִהיא ְּפרֹוְזּדֹוְגָמא ֶׁשִּלי, א ִהְטַרְחִּתי ֲעֵליֶכם ְוא ָאַמְרִּתי ָלֶכם ֶׁשִּתְהיּו קֹוְרִאין אֹוָתּה 
 ַבֶּדֶר ּוְבֶלְכְּת ְּבֵביֶת א ּפֹוְרִעין ֶאת ָראֵׁשיֶכם, ֶאָּלא 'ְּבִׁשְבְּתא עֹוְמִדין ַעל ַרְגֵליֶכם ְו

."'...ּוְבקּוֶמ ּוְבָׁשְכְּב

ַּבַּמֲאָמִרים ֶׁשְּלָפֵנינּו ְנַנֶּסה ְלַמּצֹות ְלִפי קֶֹצר ַהְּיִריָעה ֶאת ִעְּקֵרי ִעְנָיָנּה. ְולּו ְיִהי ִּביִריָעה זֹו 
ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ְּבִלֵּבנּו ַּגֲאָוה ְּבִקּיּוָמּה ֶׁשל ַהִּמְצָוה ַהִּנְׂשָּגָבה – ַּדֵּינּו.

ַמְּטַרת ִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע
ׁשֶֹרׁש  ֶאת  ַהְּמָבֵאר  תכ)  (ִמְצָוה   'ַהִחּנּו 'ֵסֶפר  ַּבַעל  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ֶאת  ָנִביא  ַהְּדָבִרים  ְּבֶפַתח 

ַהִּמְצָוה ְוַטֲעָמּה:

ַהָּיִמים  ָּכל  ָוַלְיָלה  יֹום  ְּבָכל  ְוִיחּודֹו  ַמְלכּותֹו  ֲעֵליֶהם  ֶׁשְּיַקְּבלּו  ַעּמֹו  ְלַזּכֹות  ַהֵּׁשם  "ֶׁשָרָצה 
 ְלַתֲאוֹוָתיו ָצִרי ֶׁשֵהם ַחִּיים. ִּכי ִּבְהיֹות ָהָאָדם ַּבַעל חֶֹמר ִנְפֶּתה ַאַחר ַהְבֵלי ָהעֹוָלם ְוִנְמָׁש
ַעל ָּכל ָּפִנים ִזָּכרֹון ְּתִמיִדי ְּבַמְלכּות ָׁשַמִים ְלָׁשְמרֹו ִמן ַהֵחְטא. ַעל ֵּכן ָהָיה ֵמַחְסּדֹו ְלַזּכֹוֵתנּו, 
ְוִצָּונּו ְלָזְכרֹו ְׁשֵני ָהִעִּתים ָהֵאֶּלה ְּבֶקַבע ּוְבַכָּוָנה ְּגמּוָרה: ַאַחת ַּבּיֹום ְלהֹוִעיל ְלָכל ַמֲעֵׂשינּו 
ֶׁשַּבּיֹום, ִּכי ִּבְהיֹות ָהָאָדם זֹוֵכר ַּבּבֶֹקר ַאְחדּות ַהֵּׁשם ּוַמְלכּותֹו ְוִכי ַהְׁשָּגָחתֹו ִויָכְלּתֹו ַעל ַהּכֹל, 
ְוִיֵּתן ֶאל ִלּבֹו ִּכי ֵעיָניו ְּפקּוחֹות ַעל ָּכל ְּדָרָכיו ְוָכל ְצָעָדיו ִיְסּפֹר א ִיְתַעֵּלם ִמֶּמּנּו ָּדָבר ִמָּכל 
ְּדָבָריו, ְוא יּוַכל ִמֶּמּנּו ְלַהְחִּביא ַאַחת ִמָּכל ַמְחְׁשבֹוָתיו, ַהֹּלא ִיְהֶיה לֹו ְלִמְׁשַמר ַמֲחַׁשְבּתֹו 
זֹאת ְוהֹוָדַאת ִּפיו ַּבָּדָבר ַהֶּזה ָּכל ַהּיֹום ַההּוא, ְוִיְהֶיה לֹו הֹוָדַאת ַהַּלְיָלה ָּבֶזה ַּגם ֵּכן ְלִמְׁשָמר 
ַהֵּלב,  ְּבַכָּוַנת  ָּבּה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ִחְּיבּונּו  ֶׁשָּזַכְרנּו,  ָמה  ַהִּמְצָוה  ֶׁשְּיסֹוד  ּוִמְּפֵני  ַהַּלְיָלה.  ָּכל 
ְוָאְמרּו ֶׁשִאם א ִּכֵּון ִלּבֹו ָּבּה א ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו. ֶׁשֵאין ָאָדם ִנְזָּכר ְּבׁשּום ָּדָבר ֶאָּלא ִאם 

ֵּכן ָיִׂשים ַּכָּוָנתֹו ּבֹו..." 

ְׁשקּוָלה ְּכִמְצַות ַּתְלמּוד ּתֹוָרה
ִאְמָרה ִנְפָלָאה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ְּכֵדי ְלַבֵּטא ֶאת ֶעְרָּכּה ֶׁשל ִמְצָוה זֹו ָאְמרּו ֲחָכִמים ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות 
ְּבֵסֶפר  ֵהִביא   ְוָכ ַּבּתֹוָרה".  ֵמָהעֹוֵסק  יֹוֵתר  ְּבעֹוָנָתּה  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ַהּקֹוֵרא  "ָּגדֹול  ב):  (י 

'ְמנֹוַרת ַהָּמאֹור' (נ"ג כ"ג ח"א פ"ו) ְּבֵׁשם ַהִּמְדָרׁש:

"ָלָּמה ִהְתִקינּו ְקִריַאת ְׁשַמע ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית? ְלִפי ֶׁשָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלִיְׂשָרֵאל: 
'א ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִמִּפי ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה', ְוָחַזר ְוָאַמר: 'ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֶׂשה 
ַׁשֲחִרית  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ָלֶהם  ִּתֵּקן   ְלִפיָכ ַהָּללּו?  ִמְקָראֹות  ְׁשֵני  ִיְתַקְּימּו   ֵהיַא ְמָלאָכה'. 

ְוַעְרִבית, ְוָכל ַהּקֹוֵרא אֹוָתּה ְּכִאּלּו ָקָרא ָּכל ַהּתֹוָרה.

ֶׁשָהָיה   ַהֶּמֶל ֶׁשָרָאה  ֵּכיָון  ַּבֲעבֹוָדָתם.  ָיֵגַע  ְוָהָיה  ַרּבֹות  ָׂשדֹות  ִלְבנֹו  ֶׁשָּנַתן   ְלֶמֶל ָמָׁשל 
ִמְתַיֵּגַע ָּבֶהן, ִּתֵּקן לֹו ֶּכֶרם ֶאָחד ְוֵהִביא ָּכל ַמֲעַדֵּני עֹוָלם ְוָׁשַתל ּבֹו. ָּכ ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ָנַתן ְלִיְׂשָרֵאל ּתֹוָרה ְנִביִאים ּוְכתּוִבים, ְוָאַמר ָּכל ִמי ֶׁשִּמְתַיֵּגַע ָּבֶהן ֵאין ֵקץ ְלַמַּתן ְׂשָכרֹו, ְוָכל 

ִמי ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתַיֵּגַע ָּבֶהן, ַּדּיֹו ְקִריַאת ְׁשַמע ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית.

'ַהּיֹוֶׁשֶבת  ֶׁשֶּנֱאָמר:  ֵמֶהן,  ִלְׁשמַֹע  יֹוְרִדין  ַהָּׁשֵרת  ַמְלֲאֵכי  ְׁשַמע  ְקִריַאת  קֹוִרין  ּוְכֶׁשִּיְׂשָרֵאל 
ַּבַּגִּנים ֲחֵבִרים ַמְקִׁשיִבים ְלקֹוֵל ַהְׁשִמיִעִני'; 'ַהּיֹוֶׁשֶבת ַּבַּגִּנים' – ֵאּלּו ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּיֹוְׁשִבין ְּבָבֵּתי 

ְּכֵנִסּיֹות ּוְבָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות, 'ֲחֵבִרים ַמְקִׁשיִבים ְלקֹוֵל' – ֵאּלּו ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת".

ְּבֶהְתֵאם ְלָכ ֵהִביא ַּבֵּסֶפר 'ָיֶפה ַלֵּלב' (ח"א ַּבַהְׁשָמטֹות) ְּבֵׁשם ַהֵּסֶפר ַהֻּמְפָלא 'ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים' 
ַעל ַהּתֹוָרה ְלַרִּבי מֶֹׁשה ִמַּלאְנְצּבּוְרג, ִּכי ַהִּמִּלים 'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל' [ִעם ַהּכֹוֵלל] ִהָּנן ְּבִגיַמְטִרָּיה 
'ּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו מֶֹׁשה'. ִמָּכאן ֶׁשַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבעֹוָנָתּה ְּכִאּלּו ָלַמד ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה. 
'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל' [ִעם ַהּכֹוֵלל] ְּבִגיַמְטִרָּיה ַּתְרָי"ג, ִמָּכאן ֶרֶמז ֶׁשָּכל ַהּקֹוֵרא  ְּכמֹו ֵכן ַהָּפסּוק 

ְקִריַאת ְׁשַמע, ְּכִאּלּו ִקֵּים ַּתְרָי"ג ַהִּמְצוֹות.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְּבָרָכה ַעל ְּתַנאי

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

ססִספּפור ם
ָמה  ַמע (א) – ַהְקּדָ  ְקִריַאת ׁשְ

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


