
מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

סֹוד ְּפִריָחתֹו ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל
”ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצָרְיָמה“ (א א)

ְּבֵני  ָּבאּו  ִמְּכָבר  ֶזה  ֲהא  הֹוֶוה,  ִּבְלׁשֹון  ”ַהָּבִאים“  ֶנֱאָמר  ָמה  ִמְּפֵני 
ִיְׂשָרֵאל ְלִמְצַרִים?

ֵּתֵרץ ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ִמֶּבעְלְזא:

ָחַׁשׁש ַיֲעקֹב ֶׁשָּמא ִיְתָעְרבּו ָּבָניו ִעם ַהִּמְצִרים ִויַלְּמדּו ִמַּמֲעֵׂשיֶהם, 
ְוָלֵכן ִהְתַּפֵּלל ֶׁשִּיְהיּו ָּתִמיד ִּבְבִחיַנת ”ַהָּבִאים“, ְּכלֹוַמר ְּכֵגִרים ֶׁשֶּזה 

ַעָּתה ִהִּגיעּו ְוֶטֶרם ִהְתָעְרבּו ִעם ְּבֵני ַהָּמקֹום.

ֶרֶמז ַלְּדָבִרים נּוַכל ִלְמצֹא ַּבָּפסּוק ַהּפֹוֵתַח ֶאת ַהְפָטַרת ָּפָרָׁשֵתנּו: 
 ִמּתֹו  – ו)  כז  (ְיַׁשְעָיה  ִיְׂשָרֵאל“  ּוָפַרח  ָיִציץ  ַיֲעקֹב  ַיְׁשֵרׁש  ”ַהָּבִאים 
 ֶׁשִהְׁשִריׁש ַיֲעקֹב ְּבֶצֱאָצָאיו ֶׁשִּיְהיּו ָּתִמיד ִּבְבִחיַנת ”ַהָּבִאים“, ְלִפיָכ

ִהְתַקֵּים ָּבֶהם: ”ָיִציץ ּוָפַרח ִיְׂשָרֵאל“ ְלֶנַצח ְנָצִחים.
’ִנְפָלאֹות ֲחָדׁשֹות‘ (ְלַרִּבי ְיִחיֵאל מֶֹׁשה ְּגִריְנַווְלד)

ָּברּו ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ָאָב“ד
”ַוָּיָמת יֹוֵסף ְוָכל ֶאָחיו ְוכֹל ַהּדֹור ַההּוא“ (א ו)

ֶׁשָהיּו  ַאף  ַעל  ֶאָחיו,  ִלְפֵני  ִנְפַטר  יֹוֵסף  ִּכי  ְמַלְּמֵדנּו  ַהָּפסּוק  ֵסֶדר 
ָׁשם)  ַרִׁש“י  ּוְרֵאה  א,  נה  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ָלְמדּו   ִמָּכ ִמֶּמּנּו;  ְמֻבָּגִרים 
ֶׁשָהַרָּבנּות [ְׂשָרָרה] ְמַקֶּצֶרת ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם, ְועֹוד ָאְמרּו 

ְּבַמֶּסֶכת ְּפָסִחים (פז ב): ”אֹוי ָלּה ָלַרָּבנּות ֶׁשְּמַקֶּבֶרת ֶאת ְּבָעֶליָה“.

(ׁשּו“ת  ַעְצמֹו  ַעל  ַהַּיֲעֵב“ץ  ֵהִעיד  ֲאֶׁשר  ֶאת  ְלָהִביא  ַהָּמקֹום  ָּכאן 
 ְמָבֵר ”ַוֲאִני  ַאְלטֹוָנה:  ִּבְקִהַּלת  ְּביֹוְׁשבֹו  קצז)  סי‘  ח“ב  ַיֲעֵבץ‘  ’ְׁשִאיַלת 
ְּבָכל יֹום ָּברּו ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ָאָב“ד ּפֹה, ּוָברּו ֶׁשְּפָטַרִני ֵמָעְנָׁשם ְוא 
ּדֹוֶחה  ַוֲאִני  ִלִּבי,  ַּגס  א  ַקָּלה  ְּבהֹוָרָאה  ַוֲאִפילּו  ָאָׁשם.  ִלי  ָיִׁשיבּו 
ֶאת ָהָעם ַהָּבִאים ֵאִלי ְלָדְרֵׁשִני ִּבְׁשֵאלֹוֵתיֶהם. ַרק ִלְפָעִמים ַעל ְיֵדי 
ַהְפָצָרה ֵמַהְּקרֹוִבים ְוִנְׁשָמִעים ֵאַלי, א אּוַכל ַלֲחׂשֹ ֲאָמַרי ְלָהִׁשיב 

ְּפֵניֶהם, ְלהֹוִציָאם ֵמָעַלי ְּבַפֵחי ֶנֶפׁש ִמָּלֵתת ְׁשֵאָלָתם...“.

ִחּיּוב ָנִׁשים ְּבִקּדּוׁש ַהּיֹום
”ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶר“ (א יג)

ְיִציַאת  ֶאת  ְלַהְזִּכיר  ֵיׁש  ִּכי  ֲחָכִמים  ָקְבעּו  ב)  (קיז  ְּפָסִחים  ְּבַמֶּסֶכת 
ִהְסִּבירּו  ַהָּדָבר  ַטַעם  ֶאת  ַהַּׁשָּבת.  ְּביֹום  ַהִּקּדּוׁש  ַּבֲאִמיַרת  ִמְצַרִים 
 “ָּפֶר” ֶׁשֵּתַבת   ִמָּכ ִּכי  ַהִּמְדָרׁש,  ְּבֵׁשם  ְלַמַען)  ד“ה  (ָׁשם  ַהּתֹוְספֹות 
ֶׁשַהִּמְצִרים  ָלַמְדנּו  ל“ט,  ְּבִגיַמְטִרָּיה   – ’ְוַגל‘  ִהָּנּה  ְּבָא“ת-ָּב“ׁש 
ֶׁשֶּנֱאַסְרנּו  ַהִּסָּבה  ְוִהֵּנה  ְמָלאכֹות.  ְּבל“ט  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ֶהֱעִבידּו 
ַּבֲעִׂשַּית ל“ט ְמָלאכֹות ֵאּלּו ְּבַׁשָּבת ִהיא ְּכֵדי ֶׁשִּנְזֹּכר ָלֶנַצח ֶאת ֵנס 

ַהָּצָלֵתנּו, ְלִפיָכ ׂשּוָמה ָעֵלינּו ְלַהְזִּכיר זֹאת ְּבִקּדּוׁש ַהּיֹום. 

ְלִפי ֶזה ֵיׁש ְלָהִבין, ִמְּפֵני ָמה ֻהְצְרָכה ַהְּגָמָרא ִּבְבָרכֹות (כ ב) ְלָהִביא 
ְּדָרָׁשה ְמֻיֶחֶדת ְּכֵדי ְלַחֵּיב ָנִׁשים ְּבִמְצַות ִקּדּוׁש ְּבַׁשָּבת, ַאף ֶׁשִהיא 
ָהיּו  ֵהן  ”ַאף  ַהּתֹוְספֹות  ְלִדְבֵרי  ֲהא  ְּגָרָמא‘,  ֶׁשַהְּזַמן  ֲעֵׂשה  ’ִמְצַות 
ְּבאֹותֹו ַהֵּנס“ (ְמִגָּלה ד א) ֶׁשֲהֵרי ַאף ֵהן ִהְׁשַּתְעְּבדּו ְּבִמְצַרִים, ּוַמּדּוַע 

ֶׁשֹּלא ִּתְתַחֵּיְבָנה ְלַהְזִּכיר אֹותֹו?

’ִזָּכרֹון  ִהּנֹו  ְּבַׁשָּבת  ַהְּׁשִביָתה  ִמְצַות  ִעַּקר  סֹוֵפר‘:  ַה‘ֲחַתם  ֵּבֵאר 
ָּבּה  ֵיׁש  ִּכי  ְוַאף  ְמַלאְכּתֹו,  ִמָּכל  ה‘  ָׁשַבת  ֶׁשָאז  ְבֵראִׁשית‘  ְלַמֲעֵׂשה 
ַּגם ִמּׁשּום ִזְכרֹון ְיִציַאת ִמְצַרִים ִמָּכל ָמקֹום ֵאין ֶזה ִעַּקר ַטֲעָמּה, 
ְוֵאין ִזָּכרֹון ֶזה ַמְסִּפיק ְּכֵדי ְלַחֵּיב ָנִׁשים ְּבִמְצַות ִקּדּוׁש ַהּיֹום ֶׁשַהְּזַמן 

ְּגָרָמא. ְלִפיָכ ֻהְצְרָכה ַהְּגָמָרא ְלָהִביא ְלָכ ִלּמּוד ְמֻיָחד.
ׁשּו“ת ’ֲחַתם סֹוֵפר‘ ח“א ִסיָמן קפה

”ְמַקֵּדׁש ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֻחָּפה ְוִקּדּוִׁשין“
”ַוֵּיֶל ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי ַוִּיַּקח ֶאת ַּבת ֵלִוי“ (ב א)

”ַּתָּנא: ַעְמָרם ְּגדֹול ַהּדֹור ָהָיה, ֵּכיָון ֶׁשָּגַזר ַּפְרעֹה ָהָרָׁשע ’ָּכל ַהֵּבן 
ַהִּיּלֹוד ַהְיאָֹרה ַּתְׁשִליֻכהּו‘ ָאַמר: ’ַלָּׁשְוא ָאנּו ֲעֵמִלין!‘ ָעַמד ְוֵגֵרׁש ֶאת 
ִאְׁשּתֹו... ָאְמָרה לֹו ִּבּתֹו: ’ַאָּבא, ָקָׁשה ְּגֵזָרְת יֹוֵתר ִמֶּׁשל ַּפְרעֹה...‘ 
ָעַמד ְוֶהֱחִזיר ֶאת ִאְׁשּתֹו... ’ַוִּיַּקח‘ – ’ְוַיֲחזֹר‘ ִמָּבֵעי ֵליּה? ָאַמר ַרִּבי 
ָּבַאִּפְריֹון  הֹוִׁשיָבּה  ִלּקּוִחין;  ַמֲעֵׂשה  לֹו  ֶׁשָעָׂשה  ְזִביָנא:  ַּבר  ְיהּוָדה 
ְוַאֲהרֹן ּוִמְרָים ְמַרְּקִדין ְלָפֶניָה, ּוַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ָאְמרּו: ’ֵאם ַהָּבִנים 

ְׂשֵמָחה‘“ (סֹוָטה יב א).

ָהעֹוָלה  ְּתִמיָהה  ִמְּבִריְסק  ַחִּיים  ַרִּבי  ִיֵּׁשב  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל 
ְיֵדי  ַעל  ָלנּו  ַהְּנׂשּואֹות  ֶאת  ָלנּו  ”...ְוִהִּתיר  ָהֵארּוִסין:  ִּבְרַּכת  ְּבֻנַּסח 
ֻחָּפה  ְיֵדי  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ְמַקֵּדׁש  ה‘  ַאָּתה   ָּברּו ְוִקּדּוִׁשין,  ֻחָּפה 
ֵיׁש  ֲהא  ַלִּקּדּוִׁשין,  ַהֻחָּפה  ֶאת  ַמְקִּדיִמים  ָמה  ִמְּפֵני  ְוִקּדּוִׁשין“; 

ְלַקֵּדׁש ֶאת ָהִאָׁשּה עֹוד ְּבֶטֶרם ְּכִניָסָתּה ַלֻחָּפה?

ְוֵיׁש לֹוַמר ִּכי ְּבָרָכה זֹו ִנְתְקָנה ְלִפי ֵסֶדר ַהָּמסֶֹרת ְּבִמְצַות ַהִּנּׂשּוִאין: 
ְּבִמְצַות ַהֻחָּפה ָנֲהגּו ִיְׂשָרֵאל ְּכָבר ְּבִמְצַרִים, ְּכִדְבֵרי ַהְּגָמָרא ֶׁשַעְמָרם 
הֹוִׁשיב ֶאת יֹוֶכֶבד ָּבַאִּפְריֹון ְּכֶׁשְּנָׂשָאּה ַּבֵּׁשִנית, ְוִאּלּו ִמְצַות ִקּדּוִׁשין 
 ִנְּתָנה ָלנּו ַרק ְלַאַחר ִמֵּכן, ְּבַמַּתן ּתֹוָרה (ַרְמָּב“ם ִאיׁשּות א א). ְלִפיָכ

ֵיׁש ְלַהְקִּדים ַּבְּבָרָכה ֶאת ַהֻחָּפה ַלִּקּדּוִׁשין.
’ְּתׁשּובֹות ְוַהְנָהגֹות‘ ח“ד עמ‘ תסה

ִמְּפֵני ָמה ִהְתעֹוְררּו ִיְׂשָרֵאל ִלְתִפָּלה
 ַּדְוָקא ַאַחר מֹות ַּפְרעֹה?

ַוַּתַעל  ַוִּיְזָעקּו  ָהֲעבָֹדה  ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוֵּיָאְנחּו  ִמְצַרִים   ֶמֶל ”ַוָּיָמת 
ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאקִים" (ב כג)

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶנֶאְנחּו  ַּפְרעֹה  ִמיַתת  ַאַחר  ַּדְוָקא  ַמּדּוַע  ְלָהִבין,  ֵיׁש 
ֵמֲעבֹוָדָתם?

ַּכָּמה ְּתׁשּובֹות ִנְּתנּו ִלְׁשֵאָלה זֹאת:

ַהָּכתּוב  ַּכָּוַנת  ֵּבֵאר:  ַהּמֹור‘  ’ְצרֹור  ְּבִסְפרֹו  ַסָּבע  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  א. 
ְלַפְרעֹה  ֶׁשָּגְרמּו  ֵהם  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ְוַצֲעָרם  ַאְנָחָתם  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו 

ְלֵהָעֵנׁש ְּבִמיָתה.

ב. ַרִּבי ַאְבָרָהם ְמַנֵחם ַרַּפּפֹוְרט ְּבִסְפרֹו ’ִמְנָחה ְּבלּוָלה‘ ֵּבֵאר: ָּכל ְזַמן 
ֶׁשִהְׁשַּתְעְּבדּו ַהִּמְצִרים ְּבִיְׂשָרֵאל, ָמְנעּו ַהָּללּו ֵמֶהם ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני 

ִּביגֹוָנם  ְׁשקּוִעים  ָהיּו  ַהִּמְצִרים  ְוָכל  ַּפְרעֹה  ֶׁשֵּמת  ְלַאַחר  ְוַרק  ה‘, 
ַעְצָמם  ָעׂשּו  חּוץ  ְּכַלֵּפי  ַהִהְזַּדְּמנּות:  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ִנְּצלּו  ּוְבַאְנָחָתם, 
ְּכֶנֱאָנִחים ְוזֹוֲעִקים ַעל מֹות ַּפְרעֹה, ַא ְּבִלָּבם ִכְּּונּו ִלְזָעָקה ּוִלְתִחָּנה 

ִלְפֵני ֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ְוָכ ָעְלָתה ַׁשְוָעָתם ִלְפֵני ה‘.

’ַטַעם  ְּבִסְפרֹו  ְׁשִליָט“א   ְׁשֶטְרְנּבּו מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָהַרֲאַב“ד  ג. 
ָוַדַעת‘ ֵּבֵאר: ְּבֵראִׁשית ְׁשנֹות ִׁשְעּבּוָדם ִקּוּו ִיְׂשָרֵאל ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָימּות 
ַּפְרעֹה ָהָרָׁשע ָיקּום ַּתְחָּתיו ֶמֶל ָחָדׁש ֶׁשְּיַרֵחם ֲעֵליֶהם ְוִיְפְטֵרם ִמן 
ִלְהיֹות  הּוא   ִהְמִׁשי מֹותֹו  ְלַאַחר  ַאף  ִּכי  ִמֶׁשּנֹוְכחּו   ַא ַהִּׁשְעּבּוד, 
’ֶמֶל ִמְצַרִים‘ ְוַהִּׁשְלטֹון ֶהָחָדׁש ִמְתַעֵּתד ְלַהְמִׁשי ְּבַדְרּכֹו, ֵהִבינּו 
ִּכי ַרק ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ָיכֹול ְלהֹוִׁשיָעם. ִמּתֹו ָּכ ָּתלּו ֵעיֵניֶהם ְּבֶיֶתר 

ְׂשֵאת ִּבְתִפָּלה ְלָפָניו, ַעד ֶׁשָעְלָתה ַׁשְוָעָתם ִלְפֵני ָהֱאִקים. 

“א ַמְלָאָאֹנִכי – ְו”
”ָוֵאֵרד ְלַהִּצילֹו... ְוַעָּתה ִהֵּנה ַצֲעַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבָאה ֵאָלי" (ג ח-ט)

ַמִהי ַמְׁשָמעּות ְלׁשֹון ”ָּבָאה ֵאָלי“?

ֵּפֵרׁש ָמַהְרָׁש“ם ִמְּבֶרעֶז‘אן:

ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת (יב ב) ָאְמרּו ֲחָכִמים ִּכי ַאף ֶׁש: ”ָּכל ַהּׁשֹוֵאל ְצָרָכיו 
ִּבְלׁשֹון ֲאַרִּמי, ֵאין ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ִנְזָקִקין לֹו“, ִמָּכל ָמקֹום ַהִּמְתַּפֵּלל 
ְלַצד ַהחֹוֶלה ָיכֹול ְלִהְתַּפֵּלל ַּבֲאָרִמית, ֵּכיָון ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ִנֶּצֶבת ְלַצד 

ַהחֹוֶלה, ּוְבֶׁשל ָּכ ֵאין הּוא ָזקּוק ַלַּמְלָאִכים ֶׁשַּיֲעלּו ֶאת ְּתִפָּלתֹו.

”ָוֵאֵרד  הּוא:   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר  ֶזה  ֶׁשְּבָפסּוק  ַאַחר  ָּכאן,  ַאף 
 – ֵאָלי“  ָּבָאה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ”ַצֲעַקת  ִּכי:  ָאַמר  ְּבַעְצִמי,   – ְלַהִּצילֹו“ 
ְיִׁשירֹות ּוְלא ִהְזַּדְּקקּות ְלַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת. ּוְלֻעַּמת זֹאת ְלֵעיל (פס‘ 
ז), ִלְפֵני ֶׁשָּיַרד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַהִּציָלם, ָאַמר: ”ָרִאיִתי ֶאת ֳעִני 
ֶאת  ָרִאיִתי  ְּכלֹוַמר   – ָׁשַמְעִּתי“  ַצֲעָקָתם  ְוֶאת  ְּבִמְצָרִים  ֲאֶׁשר  ַעִּמי 

ָעְנָים עֹוד ִלְפֵני ֶׁשֵהִביאּו ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ֶאת ַצֲעָקָתם ְלָפַני.
’ְּתֵכֶלת ָמְרְּדַכי‘ ֵחֶלק א‘, ְׁשמֹות אֹות ו

ְּתִפָּלה ְּבא ַּכָּוָנה ִנְׁשַמַעת ִּבְזכּות מֶֹׁשה
”ַוּיֹאֶמר ֱאקִים ֶאל מֶֹׁשה ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה ַוּיֹאֶמר ּכֹה תֹאַמר ִלְבֵני 

ִיְׂשָרֵאל ֶאְהֶיה ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם" (ג יד)

ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְּתִמיַהת  ֶאת  ַרִׁש“י  ֵהִביא  ְּכָבר  ַלָּפסּוק  ְּבֵפרּוׁשֹו 
ַהָּקדֹוׁש  ָּכַפל  ֶׁשּבֹו  ַהָּפסּוק  ְּתִחַּלת  ֵּבין  ַהִּׁשּנּוי  ֵּפֶׁשר  ַעל  ִלְבָרָכה 
ָּברּו הּוא: ”ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה“, ְלֵבין סֹופֹו ֶׁשָאַמר: ”ֶאְהֶיה“ ִּבְלַבד.

ֶׁשל  ַרָּבּה  ְׁשְּפִריְנץ  ּדֹב  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ָּכַתב   ְלָכ ִנְפָלא  ֵּתרּוץ 
ָהִראׁשֹוִנים  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשֵהִביאּו  ַהִּמְדָרׁש  ְלׁשֹון  ִּפי  ַעל  מֹוְנְטִריאֹול, 
ְּכֵׁשם   – ֶאְהֶיה‘  ֲאֶׁשר  ”‘ֶאְהֶיה  מב):  אֹות  ָהֲעבֹוָדה‘  ’ַׁשֲעֵרי  ָּכאן;  (ַרְמָּב“ן 

.“ֲאִני ֶאְהֶיה ִעְּמ ֶׁשַאָּתה הֹוֶוה ִעִּמי ָּכ

ִמִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש עֹוֶלה ִּכי ”ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה“ ַמְׁשָמעּותֹו ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ִמְתַּפֵּלל  הּוא  ִאם  ִמָּדה;  ְּכֶנֶגד  ִמָּדה  ָהָאָדם  ִעם  נֹוֵהג  הּוא   ָּברּו
ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב, ּוְבָכ ִּכְבָיכֹול ָׂשם ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְלָבבֹו, ַאף 
ְמַמְלֵמל  הּוא  ִאם  אּוָלם  ְּתִפָּלתֹו,  ִויַקֵּבל  ִעּמֹו  ִיְהֶיה   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 

ֶאת ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה ְּכֶׁשִּלּבֹו ַּבל ִעּמֹו – ֵאין ְּתִפָּלתֹו ִנְׁשַמַעת.

ִיְׂשָרֵאל  ְיַכְּונּו  א  ְוִטְרדֹוֵתיֶהם  ְּתָלאֹוֵתיֶהם  ֵמרֹב  ֶּפן  מֶֹׁשה  ָחַׁשׁש 
ִיָּמַנע  ֶׁשֹּלא  הּוא   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ִּבֵּקׁש   ְלִפיָכ ָּכָראּוי,  ִּבְתִפָּלָתם 
ַּכֲאֶׁשר  ְּתִפָּלתֹו  ִהְתַקְּבָלה  ְוָאֵכן,  ְּתִפָּלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּבל  ֵּכן  ֵמֲחַמת 
ִמְקֶרה,  ְּבָכל  ִעָּמם  ’ֶאְהֶיה‘   – ֲאֵליֶכם“  ְׁשָלַחִני  ”ֶאְהֶיה  ה‘:  לֹו  ָאַמר 

ּוִבְלַבד ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ַּבִּצּבּור.
ׁשּו“ת ’ְלַׁשד ַהָּׁשֶמן‘, ְּבַהְקָּדַמת ’ְמזּוַזת ַהֶּפַתח‘

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

ני ּפְ ם

ֵמֵאיָמַתי זֹוֶכה ַהָּקָטן ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא
ַהֶּזה  ַהָּגדֹל  ַהַּמְרֶאה  ֶאת  ְוֶאְרֶאה  ָּנא  ָאֻסָרה  מֶֹׁשה  ”ַוּיֹאֶמר 

ַמּדּוַע א ִיְבַער ַהְּסֶנה“ (ג ג)

ַּבְּגָמָרא (ַסְנֶהְדִרין קי ב) הּוְבאּו ַּכָּמה ֵּדעֹות ֵמֵאיָמַתי זֹוֶכה 
ִמָּׁשָעה  ֵמִאיר  ְלַרִּבי  ּוֵביֵניֶהן:  ַהָּבא,  ָהעֹוָלם  ְלַחֵּיי  ַהָּקָטן 

ֶׁשעֹוֶנה ָאֵמן, ּוְלַרב ַנְחָמן ַּבר ִיְצָחק ִמָּׁשָעה ֶׁשִּנּמֹול.

”ַמּדּוַע  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק  ִלְמצֹא  נּוַכל  ֵאּלּו  ְלֵדעֹות  ֶרֶמז 
א ִיְבַער ַהְּסֶנה“ – ֵאיזֹו ְזכּות עֹוֶמֶדת ָלָאָדם ִלְזּכֹות ְּבַחֵּיי 
ָאֻסָרה  ”ֹמֶׁשה  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי   – ’ָאֵמן‘  ֲעִנַּית  ִּבְזכּות  ֶנַצח? 
ָּנא“, ּוִבְזכּות ִמְצַות ’ִמיָלה‘ – ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ”ַמּדּוַע א ִיְבַער 

ַהְּסֶנה“.
’ַחִּכיָמא ִּבְרִמיָזא‘ עמ‘ פה

.‡ ָ̇ רּו ַחב¿ ָנ‰ ּוב¿ ַכּוָ ל, ּב¿ ˜ו… ַחר – ּב¿ ַ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ כו… ר¿ ƒּב

י"ם ƒָבב ו… ׁ ּ̆ י ַ‰ ימ≈ ƒן ּב ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒּזּו˜ ֲענ ƒח
 :‡ ָ̃ ָר‡ ¿̃ ל  ∆ ׁ̆  ‰ּ ר ַרּבָ פ≈ ן סו… עו… מ¿ ƒ ׁ̆ י  ƒַרּב ˜"‰ַ ב ַ‰ּ‚¿ ַ̇ ּכָ
י"ם ƒָבב ו… ׁ ּ̆ י ַ‰ ימ≈ ƒי˙ ּב ƒּו˙ ָ‰רּוָחנ˜ ַחּז¿ ¿̇ ƒ‰ ּבַ

˙ ָרכו… ן' ַעל ַ‰ּב¿ ˙ 'ָ‡מ≈ ּיַ ƒַרב ַלֲענ ׁ̆ ≈‚ ָ„ּ ˙ ≈̇ ׁ̆ ָל י≈
ׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ם. פ∆ ּון נ∆ ּ̃ ƒ̇ ּכ…ָחּ‰ ַרב ל¿ ∆ ׁ̆  

(˙ מו… ¿ ׁ̆ ר'  פ≈ ב סו… ַּ̇ כ¿ ƒמ')
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ְּבחֶֹדׁש ַּתּמּוז תשע“ה ִנְפַטר ִּבירּוָׁשַלִים ְּבִגיל צ“א ָׁשִנים, הרה“ג ַרִּבי ְנֶחְמָיה ֶּבֶקר ָזָצ“ל. ַרִּבי ְנֶחְמָיה 
ָהָיה ִמַּיִּקיֵרי ַקְרָּתא ִּדירּוָׁשַלִים ְוִׁשֵּמׁש ִּכְמַלֵּמד ַּדְרַּדֵּקי ְּבֶמֶׁש ֲעָׂשרֹות ַרּבֹות ַּבָּׁשִנים. ִאיׁש ַּתְלִמיד 

ָחָכם ּוְנִעים ֲהִליכֹות ֶׁשַהּכֹל ֲאָהבּוהּו ְוֶנֱהנּו ְלִהְתַּבֵּׂשם ִמּנַֹעם ִאְמרֹוָתיו.
ִּבְצִעירּותֹו ָנַהג ְלִהְסּתֹוֵפף ְּבֵצל קֹוָרתֹו ֶׁשל ָמָרן ַה‘ֲחזֹון ִאיׁש‘ ִזיָע“א. הּוא ָּדַבק ּבֹו ְּבָכל ִלּבֹו, ִנְׁשַמע 

ִּבְדֵבקּות ְלהֹוָראֹוָתיו ְוִהְתַנֵהג ַעל ִּפי ַהְנָהגֹוָתיו.
ָהִראׁשֹון  ְּבָנם  ֶאת  ַלֲחבֹק  ָזכּו  ְוַרְעָיתֹו  ְנֶחְמָיה  ַרִּבי  ָׁשִנים.  ְוָחֵמׁש  ִמִּׁשִּׁשים  ְלַמְעָלה  ִלְפֵני  ֶזה  ָהָיה 
ְלִאְׁשּפּוז  ְוִנְׁשְלָחה  ְּבטֹוב  ֶׁשֹּלא  ַהּיֹוֶלֶדת  ָחָׁשה  ְלֶפַתע  ַהֵּלָדה  ְלַאַחר  ְׁשבּוַעִים  ְוִהֵּנה,  טֹוב.  ְלַמָּזל 

ְּבֵבית ַהחֹוִלים ֲהַדָּסה.
ָקֶׁשה  ַמָּצָבּה  ִּכי  ְּבֶהְחֵלִטּיּות  ְוָקַבע  ֵהיֵטב  ַהחֹוָלה  ֶאת  ָּבַדק  ְׁשקֹוְלִניק,  ְּפרֹוֶפסֹור  ַהּנֹוָדע,  ָהרֹוֵפא 
ְוהֹוִסיף  ַהֻּמְדָאג  ְנֶחְמָיה  ְלַרִּבי  הֹוִדיַע  ִּבְדִחיפּות!“,  ְלַנְּתָחּה  ”ֵיׁש  ְלַחֶּייָה.  ִנְׁשֶקֶפת  ֲחמּוָרה  ְוַסָּכָנה 

ְּבֶנֱחָרצּות: ”ֲחָבל ַעל ָּכל ֶרַגע“.
ֵעֶקב ַמָּצָבּה ִנְקַּבע ָלּה ּתֹור ְלִנּתּוַח ֵחרּום, א ִלְפֵני ֶׁשַרִּבי ְנֶחְמָיה ִהְׁשִליׁש ִּביֵדי ָהרֹוֵפא ְסכּום ָעֵתק 
ֶׁשל ָחֵמׁש ִלירֹות. ְּבאֹוָתם ָיִמים ָהָיה ְסכּום ֶזה ְׁשֵוה ֵעֶר ִלְכָׁשלֹוׁש ַמְׂשּכֹורֹות ְמֻמָּצעֹות, אּוָלם ְּכָבר 

ָאְמרּו: ”ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ִיֵּתן ְּבַעד ַנְפׁשֹו“. 
 ְּבִדיקֹות ַאֲחרֹונֹות. ּתֹו ָׁשָעה ַקָּלה ִלְפֵני ַהִּנּתּוַח ִנְקְראּו ַרִּבי ְנֶחְמָיה ְוַרְעָיתֹו ַלֲחַדר ָהרֹוֵפא ְלצֶֹר
ְלהֹוִסיף  ָהִאָׁשּה  ּתּוַכל  א  ַהִּנּתּוַח  ֶׁשְּלַאַחר  ָלַדַעת  ֲעֵליֶהם  ִּכי  ִּביבֶֹׁשת  ָהרֹוֵפא  ִצֵּין  ְּבִדיָקה  ְּכֵדי 

ָלֶלֶדת.
ַהְּבׂשֹוָרה ָנְפָלה ֲעֵליֶהם ְּכַרַעם ְּביֹום ָּבִהיר, אּוָלם ָּברּור ָהָיה ָלֶהם ִּכי ִּפּקּוַח ֶנֶפׁש ּדֹוֶחה ַהּכֹל.

ְּבַרק  ִּבְבֵני  ”ֵהן  ַהַּמֲחָׁשָבה:  ְנֶחְמָיה  ְּבַרִּבי  ִהְּכָתה  ָהְרפּוִאִּיים  ַהִּמְסָמִכים  ַעל  ַהֲחִתיָמה  ִלְפֵני  ֶרַגע 
ִּבְתחּום  ִנְרָחבֹות  ִליִדיעֹות  ַאף  ָזָכה  ַהּתֹוָרה  ְּבכַֹח  ֲאֶׁשר  ַהּדֹור,  ְּגאֹון  ִאיׁש‘,  ַה‘ֲחזֹון  ָמָרן  ִמְתּגֹוֵרר 

ָהְרפּוָאה. ֵּכיַצד ָחַׁשְבנּו ָלֶגֶׁשת ַלִּנּתּוַח  ִמְּבִלי ִלְׁשאֹל קֶֹדם ַלֲעָצתֹו?!“
ִמַּמְחָׁשָבה ְלַמֲעֶׂשה. ַרִּבי ְנֶחְמָיה ִהְתַנֵּצל ִּבְפֵני ָהרֹוֵפא ְוהֹוִדיַע לֹו ִּכי הּוא ֻמְכָרח ִלְנסַֹע ִלְבֵני ְּבַרק. 
ְלַהְמִּתין  ּוִמְּבִלי  ִהְסִּביר,  ִאיׁש‘“,  ַה‘ֲחזֹון  ָמָרן  ֶׁשל  ַּבֲעָצתֹו  ִלְׁשאֹל  ִמְּבִלי  ַלִּנּתּוַח  ָלֶגֶׁשת  אּוַכל  ”א 

ְלַהְסָּכַמת ָהרֹוֵפא ָּפָנה ָלֵצאת ְלֵעֶבר ַּתֲחַנת ָהאֹוטֹוּבּוס ֶׁשּיֹוִבילֹו ַלַּתֲחָנה ַהֶּמְרָּכִזית.
ְּבאֹוָתם ָיִמים ָאְרָכה ַהְּנִסיָעה ִלְבֵני ְּבַרק ְּכַמֲחִצית יֹום. א ָּפחֹות ֵמַאְרָּבָעה אֹוטֹוּבּוִסים ָהָיה ַעל 
ַרִּבי ְנֶחְמָיה ְלַהֲחִליף, ְוַכֲאֶׁשר ִנְּצבּו ַרְגָליו ְּבֶפַתח ֵּביתֹו ֶׁשל ָמָרן ַה‘ֲחזֹון ִאיׁש‘ ְּכָבר ִהְתּכֹוֵנן ַה‘ֲחזֹון 

ִאיׁש‘ ִלּטֹל ָיָדיו ִלְתִפַּלת ַהִּמְנָחה.
ַרִּבי ְנֶחְמָיה ִהֵּסס ִאם ְלַהְפִריַע ָלַרב ִלְפֵני ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה אֹו ֶׁשָּמא ְלַהְמִּתין ַעד ְלַאֲחֶריָה, אּוָלם 

ִמָּיד ִנְמַל ְּבַדְעּתֹו ִּכי ֵּכיָון ֶׁשְּמֻדָּבר ְּבִעְנָין ֶׁשל ִּפּקּוַח ֶנֶפׁש, ְּבַוַּדאי ִיְמַחל לֹו ָהַרב ַעל ַהַהְפָרָעה.
”ִהַּגְעִּתי ִמירּוָׁשַלִים ֶזה ַעָּתה ִּבְׁשִביל ִעְנָין ֶׁשל ִּפּקּוַח ֶנֶפׁש“, ִהְתַנֵּצל, ְוַה‘ֲחזֹון ִאיׁש‘ ִהְקִׁשיב ְּבֵעיַנִים 
ֻמְׁשָּפלֹות. ”ִאְׁשִּתי ַהּיֹוֶלֶדת ָחְלָתה ּוְפרֹוֶפסֹור ְׁשקֹוְלִניק ָקַבע ִּכי ֵיׁש ְלַנְּתָחּה ִּבְדִחיפּות ֶׁשֵּכן ַסָּכָנה 
ִנְׁשֶקֶפת ְלַחֶּייָה“, ָׁשַטח ַרִּבי ְנֶחְמָיה ֶאת ִסּפּורֹו ְּבִתְמצּות, ְוהֹוִסיף ְּבטֹון ָנמּו: ”ַהְּפרֹוֶפסֹור אֹוֵמר 

ִּכי א נּוַכל ְלִהָּפֵקד ִּביָלִדים ְלעֹוָלם ְלַאַחר ַהִּנּתּוַח...“.
ְוָאַמר  ְנֶחְמָיה  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּבָפָניו  ִהִּביט  ַהְּקדֹוׁשֹות,  ֵעיָניו  ֶאת  ָנָׂשא  ַאַחר  ְמַעט.  ִהְרֵהר  ִאיׁש‘  ַה‘ֲחזֹון 
ְּבִהְׁשּתֹוְממּות: ”ִאם ַהְּפרֹוֶפסֹור ָקַבע ֶׁשְּמֻדָּבר ְּבִפּקּוַח ֶנֶפׁש, ָאז ַמִהי ַהְּׁשֵאָלה?! ְלֵׁשם ָמה ָטַרְחָּת 

ְלַהִּגיַע ַעד ֵהָּנה? ִּפּקּוַח ֶנֶפׁש!“.
ַרִּבי ְנֶחְמָיה ֶׁשָהָיה ָנבֹו ְמַעט ֵמַהְּתׁשּוָבה ִהְסּתֹוֵבב ְלִכּוּון ַהֶּפַתח ְּבַכָּוָנה ְלַמֵהר ְוָלׁשּוב ִלירּוָׁשַלִים, 
ֶאָּלא ֶׁשָאז ֲעָצרֹו  ַה‘ֲחזֹון ִאיׁש‘ ְוָׁשַאל: ”ַהִאם ְּכָבר ִהְתַּפַּלְלָּת ִמְנָחה?“, ”א!“, ֵהִׁשיב ַרִּבי ְנֶחְמָיה. 

”ִהְתַּפֵּלל ֵאפֹוא ִעָּמנּו“, הֹוָרה לֹו ַה‘ֲחזֹון ִאיׁש‘, ְוַרִּבי ְנֶחְמָיה ִנְׁשַאר.
ְלַאַחר ִסּיּום ַהְּתִפָּלה, ַּכֲאֶׁשר ִנַּגׁש ַרִּבי ְנֶחְמָיה ְלִהָּפֵרד ְלָׁשלֹום ּוְלִהְתָּבֵר ִמִּפי ָמָרן, ֻהְפַּתע ַּכֲאֶׁשר 

הֹוָרה לֹו ָהַרב: ”ֲחזֹר ׁשּוב ַעל ַהְּׁשֵאָלה!“.
ְמַבֵּקׁש  הּוא  ְׁשקֹוְלִניק.  ְּפרֹוֶפסֹור  ֵאֶצל  ַרְעָיִתי  ִעם  ”ָהִייִתי  ְׁשֵאָלתֹו:  ֶאת  ְנֶחְמָיה  ַרִּבי  ָׁשַטח  ׁשּוב 
ְלַנְּתָחּה ִּבְדִחיפּות ְוטֹוֵען ִּכי ְמֻדָּבר ְּבִפּקּוַח ֶנֶפׁש, ַא ַמְדִּגיׁש ֶׁשִהיא א ּתּוַכל ְלָהִביא ְיָלִדים ְלַאַחר 

ַהִּנּתּוַח“.
”ַאל ְּתַקְּימּו ֶאת ַהִּנּתּוַח!“, ָּפַסק ַה‘ֲחזֹון ִאיׁש‘.

”ֲאָבל ִלְפֵני ִמְנָחה הֹוָרה ִלי ָהַרב ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול ָהרֹוֵפא“, ִנָּסה ַרִּבי ְנֶחְמָיה ְלָהִבין, ְוַה‘ֲחזֹון ִאיׁש‘ ָעָנה 
ְקָצרֹות: ”ְּתׁשּוָבה זֹו ָהְיָתה ְּתֵקָפה ִלְפֵני ִמְנָחה, ַוֲהֵרי ְּתִפַּלת ִמְנָחה – ְּבכָֹחּה ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהֶּטַבע. ַסע 

ְלָׁשלֹום, ַאל ַּתֲעׂשּו ָּדָבר ְוה‘ ְיָבֶרְכֶכם ִּבְרפּוָאה ְׁשֵלָמה“.
”ּוָמה ִּבְדַבר ַהֶּכֶסף ֶׁשְּכָבר ִׁשַּלְמִּתי ַעל ַהִּנּתּוַח?“ ָׁשַאל ַרִּבי ְנֶחְמָיה. 

”ַאל ְּתַבֵּקׁש אֹותֹו ַּבֲחָזָרה, ִאם ַהְּפרֹוֶפסֹור ַיְחִזירֹו ֵמַעְצמֹו – ַקח ְל...“, ִנְּתָנה ַהְּתׁשּוָבה ִמִּפי ָקְדׁשֹו 
ֶׁשל ָהַרב.

ְּכֶׁשִּלּבֹו ָמֵלא ְּבִתְקָוה הּוא ִמֵהר ִלְנסַֹע ִלירּוָׁשַלִים. ִּבְׁשַעת ֶעֶרב ְמֻאֶחֶרת הּוא ִהִּגיַע ְלֵבית ַהחֹוִלים, 
ְוִיֵחל ְּבִלּבֹו ֶׁשֹּלא ִנְּתחּו ֶאת ִאְׁשּתֹו ִּבְזַמן ֵהָעְדרֹו.

הּוא ָּפָנה ִמָּיד ְלַחְדרֹו ֶׁשל ַהְּפרֹוֶפסֹור ְוָאַמר ְּבֶנֱחָרצּות: ”ָהַרב א ַמְרֶׁשה ַלֲערֹ ֶאת ַהִּנּתּוַח!“.
אֹו  ַהִּנּתּוַח  ֶאת   ַֹלֲער ִאם  ְּבֶיְדֶכם  ”ַהְּבִחיָרה  לֹו:  ְוָאַמר  ְּבָידֹו  ְנֶחְמָיה  ַרִּבי  ֶאת  ָּתַפס  ַהְּפרֹוֶפסֹור 

ְלִהָּמַנע ִמָּכ, אּוָלם ַּדע ְל ִּכי ַחֵּיי ִאְׁשְּת ְנתּוִנים ְּבַסָּכָנה ֲחמּוָרה“.
ֶׁשל  ּוְבכָֹחּה  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ְּבכָֹחּה  ֵאיָתָנה  ֱאמּוָנה  ִקְּנָנה  ְּבִלּבֹו  ְלִהְתַוֵּכַח.  ַטַעם  ָרָאה  א  ְנֶחְמָיה  ַרִּבי 

ִּבְרַּכת ַהַּצִּדיק, ְוהּוא א ָחַׁשב ִלְסטֹות ֵמַההֹוָרָאה ֶׁשִּקֵּבל.
יֹוַמִים ְלַאַחר ִמֵּכן ֵהֵחל ְלִהְתַּפֵּתַח ִזהּום ְּבגּוָפּה ֶׁשל ַהחֹוָלה. אֹו ָאז נֹוַכח ָהרֹוֵפא ִּכי ַה‘ֲחזֹון ִאיׁש‘ 
ָצַדק. ִהְתָּבֵרר ִּכי הּוא ָטָעה ְּבַאְבָחָנתֹו, ְוַאְדַרָּבה, ִאּלּו ָהָיה ְמַבֵּצַע ֶאת ַהִּנּתּוַח א ָהָיה ְּבכַֹח ָהִאָׁשּה 

ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהִּזהּום ָחִליָלה.
הּוא ִנַּגׁש ִמָּיְזָמתֹו ְלַרִּבי ְנֶחְמָיה ְוֵהִׁשיב לֹו ֶאת ֲחֵמׁש ַהִּלירֹות, ּתֹו ֶׁשהּוא ְמַצֵּין ְּבִהְתַרְּגׁשּות ִּכי ֵנס 

ָּגדֹול ֵאַרע ָלֶהם ְּבָכ ֶׁשַהִּנּתּוַח א ִהְתַּבֵּצַע.
ָׁשִנים  ַּכָּמה  ִלְפֵני  ֶׁשִּנְפְטָרה  ַעד  ַרּבֹות  ָׁשִנים  עֹוד  ִלְחיֹות  הֹוִסיָפה  ֶּבֶקר  ָהַרָּבִנית  ִּכי  ְלַצֵּין  ְלמֹוָתר 
ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה. ַאף ִּתְׁשָעה ְיָלִדים ִנְפָלִאים נֹוְלדּו ָלּה, ְוַהּכֹל ִּבְזכּות ְּתִפַּלת ִמְנָחה ַאַחת ֶׁשל ָמָרן 

ַה‘ֲחזֹון ִאיׁש‘.

ִמִּפי ַהַּמְׁשִּפיַע ַהְּגַה“צ ַרִּבי ֱאִליֶמֶל ִּביֶדְרָמן ְׁשִליָט“א
ֲאֶׁשר ָׁשַמע ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ִמָּבָניו ֶׁשל ַרִּבי ְנֶחְמָיה ָזָצ“ל.

ְּדָבִרים ַהִּמְתַיְּׁשִבים ַעל ַהֵּלב

”‘ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום ַעל ְלָבֶב‘ – ַרִּבי אֹוֵמר: ָלָּמה ֶנֱאָמר? ְלִפי ֶׁשֶּנֱאָמר: 
’ְוָאַהְבָּת ֵאת ה‘ ֱאֶקי ְּבָכל ְלָבְב‘, ֵאיִני יֹוֵדַע ֵּכיַצד אֹוֲהִבים ֶאת ַהָּמקֹום. ַּתְלמּוד לֹוַמר: ’ְוָהיּו 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום ַעל ְלָבֶב‘ – ֵּתן ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַעל ִלְּב ֶׁשִּמּתֹו ָּכ ַאָּתה 

ַמִּכיר ֶאת ִמי ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם ּוִמַּדֵּבק ִּבְדָרָכיו“ (ִסְפִרי ָוֶאְתַחַּנן פ‘ לג).

 ֶלֱאהֹב ֶאת ה‘ ִהיא ְּבֶאְמָצעּות ְנִתיַנת ַהְּדָבִרים ַעל ַהֵּלב. ְוָכ ִמִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ָלַמְדנּו ִּכי ַהֶּדֶר
ֵּפֵרׁש זֹאת ָה‘אֹור ַהַחִּיים‘ ַהָּקדֹוׁש (ְּדָבִרים ו ו): ”ִיְרֶצה ְלַלֵּמד ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶּדֶר ֶׁשִּיְתַקְּבלּו ַהְּדָבִרים 
ֶאָּלא   ,ַהֶּמֶל ִמְצַות  ַלֲעׂשֹות  ְרצֹונֹו  ָהָאָדם  ֶׁשַּיְכִריַח  ה  ַמֲעֹשֶ ֵאיָנּה  ָהַאֲהָבה  ִּכי  ה‘.  ֶלֱאהֹב  ֶאְצָלם 
הּוא ָּדָבר ֶׁשָּתלּוי ַּבֵּלב. ְוָכל ֶׁשַהֵּלב א ַיְרִּגיׁש ָּדָבר ֶׁשִּיְפעֹל ּבֹו ַהֵחֶׁשק, ֵאינֹו אֹוֵהב ֲהַגם ֶׁשַּיְכִריֵחנּו 
ְּבָכל ִמין ֶהְכֵרַח. ָלֶזה ָּבָאה ָהֵעָצה ֵמֵא-ל יֹוֵעץ ְוָאַמר: ’ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה... ַעל ְלָבֶב‘, ֵּפרּוׁש: 
ְּכֶׁשַּיְתִמיד ִׂשיַמת ַהְּדָבִרים ַעל ִלּבֹו, ִיָּוֵלד ְּבִלּבֹו ֵחֶׁשק ַּתֲאָוה ָהרּוָחִנית, ְוָירּוץ ִלּבֹו ְלַאֲהַבת ה‘ ְּבָכל 

ֲאֶׁשר ִצָּוהּו“.

ֲאַנְחנּו  ֶזה  ”ְוָדָבר  ָהָאמּור:  ָּבֹאֶפן  ָלּה  ֶׁשָּזָכה  ַהַּמְדֵרָגה  ַעל  ַהַחִּיים‘  ָה‘אֹור  ֵמִעיד  ְּדָבָריו   ְּבֶהְמֵׁש
יתמי ְּדַיְתֵמי ָאנּו ַמְרִּגיִׁשים, ִּכי ַרָּבה ַּתֲאָוה ְּבִלֵּבנּו ְוֵחֶׁשק ֱאֵקי עֹוָלם יֹוֵתר ִמָּכל הֹון עֹוָלם, ּוְכבֹוד 
ַמְלכּות ְוָכל ָעֵרב, ִנְרָּגׁש ְלִנְבֶזה ְוִנְמָאס ְּבֵעֶר ֵחֶלק ַהּמּוָעט ַהֻּמָּׂשג ֵמֶהְרֵּגׁש ֲהָוַית ַהְּדָבִרים ַעל 

ִלֵּבנּו. ַאְׁשֵרינּו ָמה טֹוב ֶחְלֵקנּו!“.

ֵּכיַצד ִנְׁשְמרּו ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשַעת ַהְּׁשָמד?

ִלְנִתיַנת ַהְּדָבִרים ַעל ַהֵּלב ַקֶּיֶמת ַמְׁשָמעּות נֹוֶסֶפת, ֲאֶׁשר ָּבָאה ִליֵדי ִּבּטּוי ְּבתֹוְלדֹות ַעם ִיְׂשָרֵאל 
א ְמַעט ְּפָעִמים, ּוְכִפי ֶׁשָּכַתב ַהְּגַה“ק ַרִּבי ַאְבָרָהם ַסָּבע ִמְּמגְֹרֵׁשי ְסָפַרד: 

ְוֶׁשֹּלא  ָּדת  ַעל  ְלַהֲעִביָרם  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ִלְגזֹר  ֶׁשֲעִתיִדין  ְוַהְּגֵזרֹות  ַהָּצרֹות  ְלסֹוף  ִהִּגיָעה  ”ַהּתֹוָרה 
ְיַלְּמדּו  ְוֶׁשֹּלא  ָּבַרִּבים  ִיְדְרׁשּו  ֶׁשֹּלא  ֶׁשָּגְזרּו  ּפֹוְרטּוָגא“ל  ְּבֵגרּוׁש  ֶׁשָּקָרה  ְּכמֹו  ַּבּתֹוָרה,  ַיַעְסקּו 
ַעד  ַּבּתֹוָרה,  ַיַעְסקּו  ְוא  ִיְתַּפְּללּו  ֶׁשֹּלא  ְּבֹאֶפן  ְּכֵנִסּיֹות  ְוַהָּבֵּתי  ַהְּסָפִרים  ָּכל  ְוָלְקחּו  ְלִתינֹוקֹות. 
ֶׁשִּכְמַעט ִנְׁשַּתְּכָחה ּתֹוָרה ִמִּיְׂשָרֵאל, ִּכי ֵאי ְיַלְּמדּו ִלְבֵניֶהם ְּבִלי ֵסֶפר ּוְבִלי ְמַלֵּמד. ְוא ִנְׁשַאר 
ַעל  ַנְפׁשֹו  ְוִלְמסֹר  ֶלֱאֲהבֹו  ְוֶׁשָראּוי  ֶאָחד,  ה‘   ֵאי ְוֵיְדעּו  ִיְׂשָרֵאל‘‘  ’ְׁשַמע  ֶׁשְּיַלְּמדּום  ֶאָּלא  ָלֶהם 

ְקֻדָּׁשתֹו.

ָּכל  ְּכַלל  ֶׁשִהיא  ִיְׂשָרֵאל‘  ’ְׁשַמע  ֶׁשל  ְקָצָרה  ָּפָרָׁשה  ְזַמִּנים  ְלאֹוָתם  ְלִיְׂשָרֵאל  ַהֵּׁשם  ָנַתן  ְוָלֵכן 
ַהּתֹוָרה. ְוִאם א יּוְכלּו ֵליַדע ָּכל ַהָּפָרָׁשה, ֵיְדעּו ָּפסּוק ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ֶׁשהּוא ִעַּקר ַהִּיחּוד, ִויַלְּמדּו 
אֹותֹו ָּפסּוק ִלְבֵניֶהם ְּבִעְנָין ֶׁשֵּיְדעּו ֶׁשהּוא ַהֵּׁשם ֶאָחד ְולֹו ַהְּיֹכֶלת. ְוִאם ָיבֹואּו ְּבֵני ְּבִלַּיַעל ְלַהִּדיחֹו 
ֵמַעל ַהֵּׁשם, ֶׁשְּיַלֵּמד לֹו ֶׁשִּיְמסֹר ַנְפׁשֹו ָלמּות ַעל ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם ְּכאֹוְמָרם ’ְבָכל ַנְפְׁש‘ ְוָכל ֶׁשֵּכן 

ְּבָכל ָממֹוְנ ְוֶזהּו ’ּוְבָכל ְמאֶֹד‘“ (’ְצרֹור ַהּמֹור‘ ְּדָבִרים ו ו).

ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו – ַהּיֹום!

ָּדַרׁש ָמָרן ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘: ָהרֹוֶצה ְלִהְתַעּלֹות ַּבֲעבֹוַדת ה‘, ָצִרי ְלַדּמֹות ְלַעְצמֹו ְּבָכל ֶרַגע: ֶׁשֵאין 
ֶׁשּיּוַכל  ִמְּלַבּדֹו  ָּבעֹוָלם  ָאָדם  עֹוד  ֶׁשֵאין  ֶׁשְּלָפָניו,  ִמְצָוה  אֹוָתּה  אֹו  ְּגָמָרא  ַּדף  אֹותֹו  ֶאָּלא  ְלָפָניו 
ַיְתִמיד  ִאם  ִלְחיֹות.  ֶאָחד  יֹום  ֶאָּלא  לֹו  נֹוַתר  ְוֶׁשֹּלא  ִּבְמקֹומֹו  זֹו  ִמְצָוה  ְלַקֵּים  אֹו  ֶזה  ַּדף  ִלְלֹמד 
ְּבַמְחָׁשָבה זֹו, ָלֶבַטח ַיְׂשִּכיל ְלַנֵּצל ֶאת ָּכל ִעּתֹוָתיו ַלֲעבֹוַדת ה‘ ִיְתָּבַר. ּוְלָכ ָרַמז ַהָּכתּוב ְּבָפָרַׁשת 
 “ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו” ,ֶאָּלא ְּדָבִרים ֵאּלּו ֶׁשְּלָפֶני ְקִריַאת ָׁשַמע: ”ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה“ – ֵאין ְל

– ַרק אֹוְת ֲאִני ְמַצֶּוה ַעל ָּכ, ”ַהּיֹום“ – ְוא ָמָחר (’ֻּדְגָמא ִמִּׂשיחֹות ָאִבי‘ אֹות מ; ’ַאֲהַבת ֶחֶסד‘ פי“א).

ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה ָּכַתב ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ְּבִסְפרֹו ’ָזכֹור ְלִמְרָים‘ (ִלּקּוֵטי ֲאָמִרים פ“ז): ִאם ַהּתֹוָרה ִצְּוָתה 
ֶׁשִּיְהיּו ַהְּדָבִרים ’ַעל ְלָבֶב‘, ְּבַוַּדאי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים זֹאת. ֶאָּלא ֶׁשִּלְהיֹות ָּבִקי ְּבָכל ַהּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב 
ְוֶׁשְּבַעל ֶּפה זֹוִהי ַמֲעָלה ַהַּמְתִאיָמה ִליִחיֵדי ְסֻגָּלה, ַעל ֵּכן ִמן ָהָראּוי ֶׁשִּיְהֶיה ָּכל ֶאָחד ָּבִקי ְּבִעְּקֵרי 
ַהִּדיִנים ֵמַהַּׁש“ס, ּוְלָכל ַהָּפחֹות ְּתֵהא ֲחקּוָקה ַעל ִלּבֹו ַמֶּסֶכת ַאַחת אֹו ֵסֶדר ִמְׁשָניֹות ְוִיְהיּו לֹו 

ְלתֹוֶעֶלת ְלַכָּמה ְּדָבִרים.

ִסֵּפר ַהַּמְׁשִּגיַח ִּדְסלֹוּבֹוְדָקא ַרִּבי ַאְייִזיק ֶׁשר: ”ְּבַבֲחרּוִתי יֹוֵׁשב ָהִייִתי ַּבְּיִׁשיָבה ְּבָהאלֹוְסק; ָּבחּור 
ָהָיה ָׁשם ֶׁשָהָיה ְמַקֵּבל ָּתִדיר ִמְכָּתִבים ֵמָאִביו, ּוְבָכל ִמְכָּתב ּוִמְכָּתב ָהָיה ָהָאב חֹוֵזר ְוכֹוֵתב ִלְבנֹו: 
’ַּדע ְל ְּבִני, ָזכֹור ְוַאל ִּתְׁשַּכח, ֶׁשְּבָכל ְׁשֵאָלה ּוְׁשֵאָלה ֶׁשִּמְתעֹוֶרֶרת ֶאְצְל ָמה ַלֲעׂשֹות, ַּתְחׁשֹב 

ְּכִאּלּו עֹוֵמד ַאָּתה ַּבּיֹום ָהַאֲחרֹון ִליֵמי ַחֶּיי, ְוֵאי ָהִייָת ַמְחִליט ַעל ְּבָעָיה זֹו ְּבאֹותֹו יֹום...‘“.

הֹוִסיף ַרִּבי ַאְייִזיק ְוָאַמר: ”ַהָּבחּור ָהָיה ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְיהּוָדה ִפיְנֶקל ָזָצ“ל, ְלָיִמים רֹאׁש ְיִׁשיַבת 
ִמיר ּוֵמִקים ֻעָּלּה ֶׁשל ּתֹוָרה ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ְלַאַחר ַהּׁשֹוָאה. ָאִביו ָהָיה ַרֵּבנּו ָנַתן ְצִבי ִפיְנֶקל ָזָצ“ל, 

ַהַּסָּבא ִמְּסַלּבֹוְדָקא...“ (’אֶֹהל מֶֹׁשה‘ ָוֶאְתַחַּנן הע‘ 189).

רֶֹׁשם ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה

ֶעֶצם  ַעד  ִנְׁשָאר  ַהּתֹוָרה  ַקָּבַלת  ֶׁשל  ַהִּנְׂשָּגב  ַהַּמֲעָמד  רֶֹׁשם  תרס“ב):  (ֶּפַסח  ֱאֶמת‘  ַה‘ְּׂשַפת  ָּכַתב  
ִלְבִחיַנת  ִהִּגיעּו  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ַעד  ֻמְפָלָאה,  ֱאִקית  ִהְתַּגּלּות  ְלִיְׂשָרֵאל  ָהְיָתה  ִסיַני  ְּבַהר  ַהֶּזה;  ַהּיֹום 
’ָּכָפה ֲעֵליֶהם ַהר ְּכִגיִגית‘, ַעד ֶׁשָענּו ’ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע‘. רֶֹׁשם ִהְתַּגּלּות זֹו נֹוָתר ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה 
 ,“ַהּיֹום ַעל ְלָבֶב ָחקּוק ַעל לּוַח ִלֵּבנּו, ְּכִפי ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ִּבְקִריַאת ְׁשַמע: ”ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו

ּוִמּכֹחֹו ִמְתַקֶּיֶמת ַהּתֹוָרה ְּבָיֵדינּו ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה.

ַעל   ִלְׁשקֹד  ִלי  ׁשֵֹמַע  ָאָדם  ”ַאְׁשֵרי  אֹוֵמר:  ַהָּכתּוב  לֹוַמר:  ִמּקֹוְצק  ַהָּׂשָרף  ָרִגיל  ָהָיה  ָרִגיל   ְוָכ
ַּדְלתַֹתי יֹום יֹום“ (ִמְׁשֵלי ח לד) – ַעל ָהָאָדם ַהחֹוָבה ָלִׂשים ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַעל ִלּבֹו, ֶׁשִּיְהיּו ָּתִמיד 
 מּוָכִנים ְלִהָּכֵנס ְלתֹוכֹו. ּוֶבֱאֶמת ָקֶׁשה ַעד ְמאֹד ָלִׂשים ֶאת ַהְּדָבִרים ּוְלַהְטִמיָעם ְּבעֶֹמק ַהֵּלב, ַא
ָהֵעָצה ַעל ָּכל ָּפִנים ֶׁשִּיְהיּו ַהְּדָבִרים מּוָכִנים ַעל ַהֵּלב, ּוְכֶׁשַּיִּגיַע ַהְּזַמן ְוַהֵּלב ִיָּפַתח, ִמָּיד ִיָּכְנסּו 
ַהְּדָבִרים ְלתֹוכֹו. ְוזֹו ַהַהְבָטָחה ֶׁשֻהְבַטְחנּו: ִאם ִיְדַאג ָהָאָדם ֶׁשַהְּדָבִרים ִיְהיּו ֶאְצלֹו ָּתִמיד ִּבְבִחיַנת 

’ַעל ְלָבֶב‘, ִמּתֹו ָּכ ִיָּכְנסּו ִויַחְלֲחלּו ֵהם ְלתֹוכֹו (’ִׂשיַח ַׂשְרֵפי קֶֹדׁש‘ ח“ב קעט).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְיׁשּוָעה ְלַאַחר ִמְנָחה

ע טטּתַ בּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ׁשּועה ל

סִספפּפו ם
ה ִראׁשֹוָנה (ג) ָרׁשָ ַמע – ּפָ ְ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


