
ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֵאין אֹוְמִרים ִׁשיָרה ַעל ִנֵּסי חּוץ ָלָאֶרץ
ֱאקִים  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  מֶֹׁשה  חֵֹתן  ִמְדָין  כֵֹהן  ִיְתרֹו  ”ַוִּיְׁשַמע 

ְלמֶֹׁשה ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ִּכי הֹוִציא ה‘ ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים" (יח א)

ֵמַאַחר ֶׁשְּכָבר ָּכַלל ַהָּכתּוב: ”ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֱאקִים...“, ַמּדּוַע 
ָׁשָנה ּוֵפֵרט ”ִּכי הֹוִציא ה‘ ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים“?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ּבּוְכֶנר ַרָּבּה ֶׁשל ִּפיְנְטׁשֹוב: 

ַּבְּגָמָרא (ֲעָרִכין י ב) ָאְמרּו ִּכי ”ֵאין אֹוְמִרים ִׁשיָרה ַעל ֵנס ֶׁשְּבחּוָצה 
ָלָאֶרץ“, ּוֵפֵרׁש ַהַּמַהְרשָׁ"א (ח“א ָׁשם): ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַהִּנִּסים ָּבִאים 
לֹוַמר  ָראּוי   ּוְלִפיָכ יב),  יא  (ְּדָבִרים  ּוְבַעְצמֹו  ִּבְכבֹודֹו   ִיְתָּבַר ֵמִאּתֹו 
ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא  ַנֲעִׂשים  ֵהם  ֵאין  ָהֲאָרצֹות  ִּבְׁשַאר   ַא ַהֵּלל,  ֲעֵליֶהם 

.ָׁשִליַח אֹו ַמְלָא

ֶׁשַּנֲעׂשּו  ַהִּנִּסים  ַעל  ִׁשיָרה  לֹוַמר  ִיְתרֹו  ֶׁשִּבֵּקׁש  ֵּכיָון  ָּכאן,  ַאף 
ְלִיְׂשָרֵאל ְּבחּוץ ָלָאֶרץ, ַּכָּכתּוב (ְלַהָּלן פס‘ י): ”ָּברּו ה‘ ֲאֶׁשר ִהִּציל 
ִמַּתַחת  ָהָעם  ֶאת  ִהִּציל  ֲאֶׁשר  ַּפְרעֹה  ּוִמַּיד  ִמְצַרִים  ִמַּיד  ֶאְתֶכם 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ה‘  הֹוִציא  ”ִּכי  ְוִהְדִּגיׁש:  הֹוִסיף  ֵּכן  ַעל  ִמְצָרִים...“,  ַיד 
ִמִּמְצָרִים“ – ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבַעְצמֹו חֹוֵלל ֶאת ַהִּנִּסים ְלִיְׂשָרֵאל, 

ַוֲהֵרי ֵהם ַּכִּנִּסים ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשאֹוְמִרים ֲעֵליֶהם ִׁשיָרה.
’ַיְקֵהל ְׁשמֹה‘

’ְועֹוֶנה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעת ַׁשְוָעם ֵאָליו‘
”ַוְיַסֵּפר מֶֹׁשה ְלחְֹתנֹו... ֵאת ָּכל ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר ְמָצָאַתם ַּבֶּדֶר ַוַּיִּצֵלם 

ה‘; ַוּיֹאֶמר ִיְתרֹו ָּברּו ה‘ ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים" (יח ח; י)

ֵיׁש ְלָהִבין: ַאַחר ֶׁשְּכָבר ָׁשַמע ִיְתרֹו ַעל ִנֵּסי ִמְצַרִים (ְלֵעיל פס‘ א‘), 
ִמְּפֵני ָמה א הֹוָדה ֲעֵליֶהם ַעד ֶׁשָּׁשב מֶֹׁשה ְוֵתֲאָרם ְּבָאְזָניו? 

ֵּבֵאר ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘:

ְּבַמֶּסֶכת ַּתֲעִנית (כה ב) ְמבָֹאר, ִּכי ַהִּמְתַּפֵּלל ַעל ַהָּצָרה ְוַנֲעָנה ִמָּיד, 
ִמְּפֵני  ֲחִביבּותֹו,   ִמּתֹו ֶאָּלא  ַהָּצָרה  ָעָליו  ָּבָאה  ֶׁשֹּלא  ִהיא  אֹות 
ֶׁשִהְתַאָּוה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִלְתִפָּלתֹו. ַאף ָּכאן, ַּגם ְלַאַחר ֶׁשָּׁשַמע 
ִיְתרֹו ַעל ַהִּנִּסים ֶׁשֵאְרעוּ ְלִיְׂשָרֵאל ִּביִציָאָתם ִמִּמְצַרִים, ִּבֵּקׁש מֶֹׁשה 
ִלְפֵני  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ַהְּיֵתָרה  ֲחִביבּוָתם  ֶאת  ְּבָפָניו  ּוְלָתֵאר  ְלהֹוִסיף 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. ַעל ֵּכן ִסֵּפר לֹו ֶאת: ”ָּכל ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר ְמָצָאַתם 
ְלַהֲעִניָׁשם,  ה‘  ֶׁשָחַפץ  ִמּׁשּום  ֲעֵליֶהם  ָּבָאה  א  ֶׁשְּבַוַּדאי   ,“ַּבֶּדֶר
 – ה‘“  ”ַוַּיִּצֵלם  ֶׁש:   ִמָּכ ְוָהְרָאָיה  ִלְתִפָּלָתם.  ֶׁשִהְתַאָּוה   ִמּתֹו ֶאָּלא 
ִמָּיד ְּכֶׁשִּסְּימוּ ְלִהְתַּפֵּלל, ַּכָּכתּוב (ְלֵעיל יד טו) ”ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי ַּדֵּבר 
ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעוּ“. ֶׁשַבח ָּגדֹול ֶׁשָּכֶזה, הּוא ֶׁשָּגַרם ְלִיְתרֹו ָלקּום 

ּוְלהֹודֹות ַלה‘.

ֵנס  ֵּתאּור  ַאַחר  ַׁשֲחִרית,  ִּבְתִפַּלת  ָאנּו  ֶׁשְּמַׁשְּבִחים  ֶאת  ָנִבין   ְּבָכ
ְקִריַעת ַים סּוף: ”ְועֹוֶנה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעת ַׁשְוָעם ֵאָליו“, ְּכלֹוַמר, 
ַאֲהַבת ה‘ ְלִיְׂשָרֵאל ִהְתַּגְּלָתה ִּבְׁשַעת ְקִריַעת ַים סּוף, ְּבָכ ֶׁשָעָנה 

ָלֶהם ה‘ ִמָּיד ”ְּבֵעת ַׁשְוָעם ֵאָליו“. 
’ֲחַתם סֹוֵפר‘

’ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָהַעִּמים‘
”ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים“ (יט ה)

ְּבָכל ּבֶֹקר ָאנּו ְמַׁשְּבִחים: ”ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָהַעִּמים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת 
ּתֹוָרתֹו“, ַא ֵיׁש ְלָהִבין, ֶׁשֲהֵרי ַּבְּגָמָרא (ע“ז ב ב) ְמבָֹאר ִּכי ִּבְתִחָּלה 
ִהִּציַע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלָכל ָהֻאּמֹות ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוֻעְבָּדה 

זּו מֹוִכיָחה ִלְכאֹוָרה ִּכי א ָּבנּו ָּבַחר ִמְּלַכְּתִחָּלה, ֶאָּלא ָּבֶהן.

ֵּפֵרׁש ָסֵנגֹוָרם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב:

ְלָכל  ַהּתֹוָרה  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִהִּציַע  ֵמָהֹאֶפן  ַאְדַרָּבה, 
ָהֻאּמֹות, מּוָכח ֶׁשָּבַחר ַּדְוָקא ָּבנּו, ֶׁשֲהֵרי ַּבִּמְדָרׁש (ילק“ש ְּדָבִרים ֶרֶמז 
ַהְּמֻנֶּגֶדת  ַהִּמְצָוה  ֶאת  ַּדְוָקא  ֻאָּמה  ְלָכל  ה‘  ֶׁשִּגָּלה  ְמבָֹאר  תתקנא) 
ְלָאְפָיּה, ְוַרק ָלנּו ִּגָּלה ֶאת ּגֶֹדל רֹוְממּוָתּה ְּכֵדי ֶׁשְּנַקְּבָלה ְּבַאֲהָבה. 
ָּבנּו  ִיְתַקְּנאּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַרק  ָהעֹוָלם  ְלֻאּמֹות  ֻהְּצָעה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ֲהֵרי 

ַעל ְזִכָּיֵתנוּ. 
’ְקֻדַּׁשת ֵלִוי‘ ָאבֹות ב ו 

ָמקֹור ְלִמּנּוי ’ַמְקִריא‘ ַּבְּתִקיעֹות
ַיֲעֶנּנּו  ְוָהֱאקִים  ְיַדֵּבר  מֶֹׁשה  ְמאֹד  ְוָחֵזק   הֹוֵל ַהֹּׁשָפר  קֹול  ”ַוְיִהי 

ְבקֹול" (יט יט)

ִמָּפסּוק ֶזה ֵהִביא ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר ֶרֶמז ְלִדְבֵרי ָהַרמָּ"א ְּבִהְלכֹות 
ִלְפֵני  ֶׁשַּיְקִריא  ָאָדם  ְלַמּנֹות  ֵיׁש  ִּכי  ד)  תקפה  (או“ח  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש 
ָּגאֹון  ְסַעְדָיה  ַרֵּבנּו  ִּדְבֵרי  ְידּוִעים  ַהְּתִקיעֹות;  ֵסֶדר  ֶאת  ַהּתֹוֵקַע 
ְלֵזֶכר  ֵהן  ַהָּׁשָנה,  ְּברֹאׁש  ֶׁשַהְּתִקיעֹות  ַהְּתִקיעֹות)  ַטֲעֵמי  (’ַאּבּוִדְרַהם‘, 
ַמֲעַמד ַהר ִסיַני ֶׁשֻלָּּוה ִּבְתִקיַעת ׁשֹוָפר, ְּכֵדי ֶׁשִּנְתעֹוֵרר ְּביֹום ַהִּדין 
ּוְכֵׁשם  ְוִנְׁשָמע“.  ”ַנֲעֶׂשה  ֲאבֹוֵתינּו:  ַהְכָרַזת  ֶאת  ַעְצֵמנּו  ַעל  ְלַקֵּבל 
ֶׁשְּבַמֲעַמד ַהר ִסיַני ִׁשֵּתף ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת מֶֹׁשה ִּבְתִקיָעתֹו, 
ַּכָּכתּוב: ”מֶֹׁשה ְיַדֵּבר“ – ּוַמְקִריא ֶאת ַהְּתִקיעֹות, ”ְוָהֱאִקים ַיֲעֶנּנּו 
ְבקֹול“, ָּכ ַּגם ָאנּו, ְּכֵדי ֶׁשַּתֲעֶלה ְּתִקיָעֵתנּו ְלָרצֹון, ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹוָתּה 

ִּבְׁשַנִים – ַה‘ַּמְקִריא‘ ְיַדֵּבר, ְוַהּתֹוֵקַע ַיֲעֶנה ַאֲחָריו ְּבקֹול ַהּׁשֹוָפר.
’ָחְכַמת ְׁשמֹה‘ או“ח תקפה ד

ִריָצה ַּבְּיִציָאה ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת
יּוַכל  א  ה‘  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ָּבָעם;  ָהֵעד  ֵרד  מֶֹׁשה  ֶאל  ה‘  ”ַוּיֹאֶמר 
ָהָעם ַלֲעת... ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ה‘ ֶל ֵרד ְוָעִליָת... ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה" (יט כא; 

כג-כה)

ַּפַעם   ָּכ ַעל  ֶׁשִהְצַטָּוה  ַעד  ָהָהר  ִמן  מֶֹׁשה  ָיַרד  א  ָמה  ִמְּפֵני 
נֹוֶסֶפת?

ֵּפֵרׁש ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ַחִּיים ַנְחָמִני ִמּמֹוִדיָנה:

ַהְּכֶנֶסת...  ְלֵבית  ָלרּוץ  ”ִמְצָוה  ִנְפָסק:  יב)  צ  (או“ח   ‘ָערּו ַּב‘ֻּׁשְלָחן 
ֲאָבל ְּכֶׁשּיֹוֵצא ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָאסּור ָלרּוץ“. ּומֹוִסיף ַה‘ָּמֵגן ַאְבָרָהם‘ 
(ס“ק כו): ”ֲאָבל ִאם יֹוֵצא ַעל ְמַנת ַלֲחזֹר ִמְצָוה ָלרּוץ ְּכֵדי ֶׁשַּיֲחזֹר 

ַמֵהר“.

 ְלִפי ֶזה מּוָבן: ַאַחר ַהִּצּוּוי ָהִראׁשֹון ָחַׁשׁש מֶֹׁשה ָלֶרֶדת, ֶׁשָּמא ִמּתֹו
ַיְסִּפיק  א  ַהְּכֶנֶסת,  ִמֵּבית  ַהּיֹוֵצא  ְּכִדין  ִּבְמִתינּות  ָלֶלֶכת  ֶׁשָעָליו 
ָלׁשּוב ָלָהר ַעד ֵעת ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה. ַרק ְלַאַחר ֶׁשִהְצַטָּוה ַּבֵּׁשִנית: 
ָלרּוץ  לֹו  ֶׁשֻּמָתּר  ַלֲחזֹר  ְמַנת  ַעל  ְּכיֹוֵצא  ִּדינֹו  ַנֲעָׂשה  ְוָעִליָת“,  ”ֵרד 

ִּביִציָאתֹו, ְוָלֵכן ׁשּוב א ָחַׁשׁש ֶּפן ִיְתַעֵּכב ִמָּלׁשּוב.
’ֶזַרע ִׁשְמׁשֹון‘

’ָּברּו ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי‘ ַּבֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות
”ָאנֹוִכי ה‘ ֱאֶקיךָ" (כ ב)

ִמְדַרׁש ְּפִליָאה ָידּוַע הּוא: ”ְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ’ָאֹנִכי 
ָנִביא  ְלַהָּלן  ּגֹוי‘“.  ָעַׂשִני  ֶׁשֹּלא   ָּברּו’ מֶֹׁשה:  ָאַמר  ִמָּיד  ֱאֶקיךָ‘  ה‘ 

ְׁשלֹוָׁשה ֶהְסֵּבִרים ֶׁשֶּנֶאְמרּו ַעל ִמְדָרׁש ֶזה:

א. ַרִּבי ְיהּוָדה ָאָסאד ֵּפֵרׁש זֹאת ַעל ִּפי ֶהְסֵּברֹו ֶׁשל ַהטָּ"ז (או“ח מו 
’ֶׁשֹּלא  ְׁשִליָלה:  ִּבְלׁשֹון  ַהַּׁשַחר  ְּבִבְרכֹות  ְמָבְרִכים  ֶׁשָאנּו  ַלִּסָּבה  ב) 
לֹו  ”נַֹח  ֶׁש:  ֵּכיָון  ִיְׂשָרֵאל‘,  ’ֶׁשָעַׂשִני  ִחּיּוב:  ִּבְלׁשֹון  ְוא  ּגֹוי‘,  ָעַׂשִני 
ָראּוי  א   ְלִפיָכ ב)  יג  (ֵערּוִבין  ִמֶּׁשִּנְבָרא“  יֹוֵתר  ִנְבָרא  ֶׁשֹּלא  ָלָאָדם 

ְלָבֵר ִּבְלׁשֹון ’ֶׁשָעַׂשִני‘.

ְּתִמיָהה  ְלַיֵּׁשב  ִכְּּונּו  ַהִּמְדָרׁש  ַחְכֵמי  ִּכי  ְלִעְנָיֵננּו,  ַאף  ָנִבין  ֶזה  ְלִפי 
ָהעֹוָלה ַּבָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו, ּוְלָבֵאר ַמּדּוַע א ֶנֱאָמר: ”ָאֹנִכי ה‘ ֱאֶקיךָ 
ֲאֶׁשר ְּבָרְאִּתי“, ֶׁשֲהֵרי ְּבִריַאת ָהָאָדם ָקְדָמה ִליִציַאת ִמְצַרִים. ַעל 
ֵּכן ֵהִביאּו ֶאת ַמֲאַמר מֶֹׁשה: ’ָּברּו ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי‘ – ּוְכִפי ֶׁשִּבְבָרָכה 
זֹו ִנְמָנִעים ָאנּו ִמְּלָבֵר ’ֶׁשָעַׂשנִי‘ ֵּכיָון ֶׁש‘ּנֹחַ לֹו ָלָאָדם ֶׁשֹּלא ִנְבָרא‘, 

.‘א ֶנֱאָמר ’ֲאֶׁשר ְּבָרְאִּתי ְּבָפסּוק ֶזה ָּכ

ב. ַרִּבי ִׂשְמָחה ּבּוִנם סֹוֵפר, ַרָּבּה ֶׁשל ְּפֶרְׁשּבּוְרג, ֵּפֵרׁש זֹאת ַעל ִּפי 
ָמה ֶׁשֵהִביא ַרִׁש“י ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו ְּבֵׁשם ַהִּמְדָרׁש (שמו“ר מג ה), ִּכי 
ְּבָׁשָעה ֶׁשָעׂשּו ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָהֵעֶגל ִּבֵּקׁש ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַכּלֹוָתם 
ְוָאַמר ְלמֶֹׁשה (ְׁשמֹות לב י): ”ְוַעָּתה ַהִּניָחה ִּלי ְוִיַחר ַאִּפי ָבֶהם ַוֲאַכֵּלם 
ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְת ְלגֹוי ָּגדֹול“, ַא מֶֹׁשה ִלֵּמד ֲעֵליֶהם ְזכּות ְוָאַמר: ִצִּויתָ 
ְּבתֹוָרְת ”ָאֹנִכי ה‘ ֱאקֶי" – ִּבְלׁשֹון ָיִחיד, "א ָלֶהם ִצִּויתָ... ֶאָּלא 

ִלי ְלַבִּדי“.

ה‘  ”ָאֹנִכי  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהְצַטּוּו  מֶֹׁשה  ָׁשַמע  ַהִּמְדָרׁש:  ָרַמז  ְלזֹאת 
ַעל  ְזכּות  ְלַלֵּמד  ְּבָידֹו  ִיְהֶיה   ֶׁשְּבָכ ְוָׂשַמח  ָיִחיד,  ִּבְלׁשֹון  ֱאֶקיךָ" 
ֶׁשֲאַלֵּמד   ֶׁשְּבָכ ּגֹוי‘,  ָעַׂשִני  ֶׁשֹּלא   ָּברּו' ִמָּיד:  ָאַמר  ָלֵכן  ִיְׂשָרֵאל. 

ְזכּות ַעל ִיְׂשָרֵאל א ִיְתַקֵּים ִּבי: ”ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְת ְלגֹוי ָּגדֹול“.

ג. ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ַמייְזִלישׁ ַרב ִּדְקִהיַלת 'ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל' ְּבִׁשיָקגֹו, 
ה: ְּבֵעת ֶׁשִהְסּתֹוֵפף ַרִּבי מֶֹׁשה  ֵּפֵרׁש זֹאת ְּבֶדֶר ַצחּות ַעל ִּפי ַמֲעֹשֶ
ֵרעֹו  ֶאת  ַּפַעם  ָּפַגׁש  ִמֶּמְזִריְטׁש,  ַהַּמִּגיד  ֶׁשל  ְּבִצּלֹו  ִמַּסאסֹוב  ֵליּב 
ַּבַעל ’ְקֻדַּׁשת ֵלִוי‘ ֶׁשָהָיה ָּכחּוׁש ְוַחָּלׁש, ְוָאַמר לֹו: ”א ְלִחָּנם אֹוֵמר 
ֲאִני ֶאת ִּבְרַּכת ’ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי‘ ְּבִׂשְמָחה ּוְבִהְתַלֲהבּות יֹוֵתר ִמַּמר, 
ֶׁשֵּכן ִאּלּו ֲאִני ָהִייִתי ּגֹוי, ֲאַזי ָהִייִתי ּגֹוי ָּבִריא ּוְגַבּה קֹוָמה. ְלֻעַּמת 

זֹאת ַמר, ַּגם ִאּלּו ָהָיה ּגֹוי, ֲהא ָהָיה ֶזה ּגֹוי ָּכחּוׁש ְוַדל...“

ָעַמד  ִמָּיד  א)  ז  (במדב“ר  ַהחֹוִלים  ָּכל  ִהְתַרְּפאּו  ּתֹוָרה  ֶׁשְּבַמַּתן  ֵּכיָון 
ֶׁשֵּכן  ּגֹוי‘,  ָעַׂשִני  ’ֶׁשֹּלא  ְיֵתָרה:  ְּבִׂשְמָחה  ִיְׂשָרֵאל  ִעם   ּוֵבֵר מֶֹׁשה 
ֵאיָנּה ּדֹוָמה ִּבְרַּכת ’ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי‘ ֶׁשל חֹוֶלה, ְלזֹו ֶׁשל ָאָדם ָּבִריא.
’ִּדְבֵרי ַמֲהִרי“א‘; ’ֵחֶׁשב סֹוֵפר‘  ָׁשבּועֹות; ׁשּו“ת ’ְמַקְּדֵׁשי ַהֵּׁשם‘ ח“ב, ’ֵזר ָזָהב‘ 

עמ‘ עא

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

ק

ני ּפְ ם

ֲעִנַּית ’ָאֵמן‘ – ַהְמָלַכת ה‘
”ַוַּיֲענּו ָכל ָהָעם ַיְחָּדו ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה‘ ַנֲעֶׂשה“ (יט ח)

ֵהם  ַנֲעֶׂשה“  ְיָי  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ”ַוּיֹאְמרּו  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי 
ְּבִגיַמְטִרָּיה צ“א ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ’ָאֵמן‘. ְּכִפי ֶׁשִּבְׁשַעת ַמַּתן 
ּתֹוָרה ִהְמַלְכנּו ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָעֵלינּו ְּבַקָּבַלת עֹל 
 ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ָאנּו ַמְמִליִכים ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ִמְצוֹוָתיו, ָּכ
הּוא, ְּכִדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ַׁשָּבת קיט ב): ”ַמאי ’ָאֵמן‘? ָאַמר ַרִּבי 
ֲחִניָנא: ’ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן‘“, ּוֵפֵרׁש ַרִׁש“י (ָׁשם): ”ָּכ ֵמִעיד ַעל 

ּבֹוְראֹו ֶׁשהּוא ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן“.
’ֶׁשֶמן ַהָּמאֹור‘; ’ִּביַנת ְנבֹוִנים‘

ל  ִהּלּוָלא ׁשֶ ָבט, ָיחּול יֹוָמא ּדְ ׁשְ יֹום ִראׁשֹון י"ט ּבִ ּבְ
לֹוִנים, מּוֵאל  ִמּסְ י ׁשְ ָהַאְדמֹו"ר ַרּבִ

ַלח): ׁשְ מּוֵאל' (ַוּיִ ְבֵרי ׁשְ ִסְפרֹו 'ּדִ ת ָאֵמן ּבְ ל ֲעִנּיַ ַתב ַעל ּכָֹחּה ׁשֶ  ְוָכְך ּכָ

ּקֹוְרִעין  ָכל ּכֹחֹו ֲהֵרי ֶזה ָחׁשּוב ְמאֹד, ַעד ׁשֶ "ָהעֹוֶנה ָאֵמן ּבְ
ּיֹוִרים  ׁשֶ זּוָטר  ֵחץ  ּדֹוֶמה  ֵאינֹו  י  ּכִ ב)  קיט  ת  ּבָ (ׁשַ ינֹו  ּדִ ַזר  ּגְ

דֹול". תֹוָתח ּגָ ת ִלְפָצָצה ַהּמּוֶעֶפת ּבְ ׁשֶ ּקֶ ּבַ

ל ׁ לללל ל ֹ ל ׁ " ֹ ׁ ֹ
ל ֲעִנּיַת ָאֵמן  ָעְצָמָתּה ׁשֶ

ַחְברּוָתא! ָנה! ּבְ ַכּוָ קֹול! ּבְ ַחר! ּבְ ְרכֹות ַהּשַׁ ּבִ
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ִמְּפֵאֵרי ְּגדֹוֵלי ְירּוָׁשַלִים ָהָיה ָהַרב ֶהָחִסיד ַרִּבי ְנַתְנֵאל ַהֵּלִוי ַרִייְזָמאן ָזָצ“ל, ָאִביו ֶׁשל ַהאי ָּגאֹון ְוַצִּדיק, ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל 
ִיְצָחק ַהֵּלִוי ַרִייְזָמאן ָזָצ“ל, ִמי ֶׁשִּׁשֵּמׁש ְלָיִמים ַּכֲחֵבר ַהָּבָד“ץ ֶׁשל ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית ִּבירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש.

ַרִּבי ְנַתְנֵאל ֶׁשִּׁשֵּמׁש ְּבַבֲחרּותֹו ֶאת ָמָרן ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל ִחּדּוֵׁשי ָהִרי“ם ִזי“ַע ְוָזָכה ִלְקנֹות ִמֶּמּנּו ּתֹוָרה ָוַדַעת, 
ְּבַוְרָׁשא  ִהְתּגֹוֵרר  ִּבְצִעירּותֹו  ִזי“ַע.  ֱאֶמת‘  ’ְׂשַפת  ַּבַעל  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֶנְכּדֹו  ֶׁשל  ֲחִסיָדיו  ְּגדֹוֵלי  ֵּבין   ַּבֶהְמֵׁש ִנְמָנה 

ַהִּביָרה, ָׁשם ָקָנה לֹו ֵׁשם ְּכֶאָחד ֵמֲחׁשּוֵבי ַהֲחִסיִדים, ְוַרִּבים ָהיּו ִמְׁשַּתְעְׁשִעים ִעּמֹו ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ַוֲחִסידּות.

ְזַמן ָמה ְלַאַחר ְּפִטיַרת ַרּבֹו ַּבַעל ’ִחּדּוֵׁשי ָהִרי“ם‘, ָחְלָתה ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַרִּבי ְנַתְנֵאל ְוִהִּגיָעה ַעד ַׁשֲעֵרי ָמֶות. ְּכָחִסיד 
ֶנֱאָמן ָהַל ַרִּבי ְנַתְנֵאל ִלְׁשאֹל ַּבֲעַצת ַרּבֹו ַהָּגדֹול ַה‘ְּׂשַפת ֱאֶמת‘, ְוָהַרִּבי הֹוָרה לֹו ִּכי ָעָליו ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש. 

ָׁשם, ָּכ ִהְבִטיַח, ָיבֹא ְמזֹוָרּה.

ַרִּבי ְנַתְנֵאל א ִהְמִּתין ַאף ֶרַגע, הּוא ִמֵהר ֶלֱארֹז ֶאת ִמַּטְלְטָליו ְוַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ַיַחד ִעם זּוָגתֹו ַהְּצִעיָרה 
ְוַהחֹוָלה ּוִבּתֹו ָהַרָּכה ַּבָּׁשִנים. ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ָאֵכן ִהְבִריָאה ִאְׁשּתֹו ְוַאף ֶהֱאִריָכה ָיִמים.

ְּבאֹוָתם ָיִמים ָהיּו ְּתָנֵאי ַהַחִּיים ִּבירּוָׁשַלִים ָקִׁשים ִמְּנׂשֹא. ִאיׁש א ִהִּכיר ֶאת ַרִּבי ְנַתְנֵאל ְּבֵעת ֲעלֹותֹו, ְוַאף ַהִּדיָרה 
ֶׁשּיֲֹעָדה לֹו ִלְמגּוִרים א ָהְיָתה ֶאָּלא ַמְרֵּתף ָקָטן, ָחׁשּו ְוָטחּוב ֶׁשָּׁשַכן ִמַּתַחת ִלְפֵני ַהַּקְרַקע.

 ,ַלְמרֹות ָהָרָעב ְוַהַּמְחסֹור ֶׁשָּׁשְכנּו ְּבֵביתֹו, ָּגדֹול ָהָיה ָאְׁשרֹו ֶׁשל ַרִּבי ְנַתְנֵאל ַעל ֶׁשָּזָכה ָלדּור ְּבַפְלֵטִרין ֶׁשל ֶמֶל
ְוָכל ַמֲעָיָניו ְנתּוִנים ָהיּו ַא ְוַרק ַּבּתֹוָרה ּוָבֲעבֹוָדה. ִמֵּדי ָׁשבּוַע ְּבָבְקרֹו ֶׁשל יֹום ִראׁשֹון ָהָיה יֹוֵצא ַרִּבי ְנַתְנֵאל ִמֵּביתֹו 
ְוָׂשם ְּפָעָמיו ְלֵעֶבר ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשָּׁשַכן ָּבְרחֹוב ַהָּסמּו, ָׁשם ָעַבד ֶאת ּבֹוְראֹו ְּבֶמֶׁש ָּכל ְימֹות ַהָּׁשבּוַע, ְוא ָׁשב 

ְלֵביתֹו ַעד ֲחצֹות יֹום ַהִּׁשִּׁשי, ַּכֲאֶׁשר ִאְׁשּתֹו ַהַּצֶּדֶקת מֹוִליָכה ֵאָליו ֶאת ֲארּוָחתֹו ַהַּדָּלה, ַאַחת ְליֹום.

ַהְּׁשַנִים  ָהיּו  ְרִגיִלים  ְּבַוְרָׁשא,  ָּדִרים  ְּבעֹוָדם  ְפִריַּבאס.  ְיַׁשְעָיה  ַרִּבי  ּוְׁשמֹו  ְנַתְנֵאל  ְלַרִּבי  ָהָיה  ָקרֹוב  ְנעּוִרים  ֲחֵבר 
ְלִהְׁשַּתֲעֵׁשַע ַיַחד ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ַוֲחִסידּות, ְוֶטֶרם ִנְפְרדּו ֶזה ִמֶּזה ִלְפֵני ֲעִלָּיתוֹ ֶׁשל ַרִּבי ְנַתְנֵאל ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, ִּבְּקׁשֹו 

ר‘ ְיַׁשְעָיה ִּכי יֹוִאיל ִלְׁשַח לֹו ַּבֶהְקֵּדם ִמְכָּתב ֶׁשּבֹו ְיָתֵאר לֹו ֶאת ַחָּייו ְּבֶאֶרץ ָהָאבֹות.

ְּכַמֲחִצית ַהָּׁשָנה ְלַאַחר ֲעלֹותֹו ִהְתַּפָּנה ַרִּבי ְנַתְנֵאל ִלְכּתֹב ֶאת ַהִּמְכָּתב. ָׁשבּועֹות ִמְסָּפר ְלַאַחר ִמֵּכן ִהִּגיַע ַהִּמְכָּתב 
ְלֵביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיַׁשְעָיה. ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ֶׁשִהְמִּתין לֹו ְּבִצִּפָּיה ְּדרּוָכה ֵהֵחל ִמָּיד ְלקֹוְראֹו ִּבְׁשִקיָקה.

ַהְּתִפּלֹות  ֶאת  ָלָאֶרץ,  ָעָלה  ֵמָאז  ְּבֶחְלקֹו  ֶׁשָּנְפלּו  ַהָּיִפים  ַהַחִּיים  ֶאת  ְּבִצּיּוִרּיּות  ְנַתְנֵאל  ַרִּבי  ֵּתֵאר   ָֹהָאר ְּבִמְכָּתבֹו 
ַהְּמֻיָחדֹות ֶׁשאֹוָתן זֹוֶכה הּוא ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֶרֶגׁש קֶֹדׁש, ֶאת ַהָּׁשעֹות ָהַרּבֹות ֶׁשָּבֶהן עֹוֵסק הּוא ַּבּתֹוָרה ְוֶאת ָהֲאָנִׁשים 

ַהְּגדֹוִלים ֶׁשָּזָכה ְלַהִּכיר. ְּבׁשּוֵלי ַהִּמְכָּתב הֹוִסיף ֵאי ֵאּלּו ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ֶׁשִהְתַחְּדׁשּו לֹו ָּבֵעת ָהַאֲחרֹוָנה.

ְּפָרט ֶאָחד ְּבתֹו ַהִּמְכָּתב ָּגַרם ְלַרִּבי ְיַׁשְעָיה ָלזּוַע ַעל ְמקֹומֹו ְּבחֶֹסר נֹוחּות. הּוא ָׁשב ְוָקָרא ֶאת ַהּׁשּורֹות ַּפֲעַמִים 
ְוָׁשלֹוׁש ְוִהְתַקָּׁשה ְלַהֲאִמין.

ְּגבֹוָהה  ִּתְקָרָתּה  ָלּה,  ְמֻרָּוִחים  ֲחָדִרים  ְׁשֵני  ָיַדִים.  ְוַרֲחַבת  ְּגדֹוָלה  ”ִהָּנּה  ְנַתְנֵאל,  ַרִּבי  ָּכַתב  ִּבירּוָׁשַלִים“,  ”ִּדיָרִתי 
ּוְמֻעֶּטֶרת ְּבִציִצים ּוִבְפָרִחים, ְוַאף ְּתֵריָסר ַחּלֹונֹות ְּגדֹוִלים, ִּכְׁשלֹוָׁשה ֶמְטִרים ָּגְבָהם ְקבּוִעים ִּבְכָתֶליָה. ַּדְרָּכם ִנְכָנס 

אֹור ַוֲאִויר ַצח, ּוַבֲעָדם ִנְׁשָקף נֹוָפּה ַהִּנְפָלא ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים – ָהִרים ָסִביב ָלּה...“.

ִעיר  ְּבַוְרָׁשא  ַאף  ְלַהֲאִמין.  ְמאֹד  ַעד  ִהְתַקָּׁשה  ִּבירּוָׁשַלִים,  ַהָּקִׁשים  ַהַחִּיים  ְּתָנֵאי  ַעל  ָׁשַמע  ֶׁשֵהיֵטב  ְיַׁשְעָיה  ַרִּבי 
ְמכֹוָרתֹו א ָהיּו ְמצּוִיים ְּתָנִאים ֶׁשָּכֵאּלּו ֶאָּלא ְּבָבֵּתיֶהם ֶׁשל ֲעִׁשיִרים ְוׁשֹוֵעי ָאֶרץ, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ִּבירּוָׁשַלִים...

ַהְּדָבִרים ָהיּו ְלִחיָדה ְּבֵעיָניו, ַא ִעם ָּכל זֹאת, ְּבַהִּכירֹו ֶאת ֵרֵעהּו ְּכָיֵרא ְוָׁשֵלם, א ֲחָׁשדֹו ְּבֶׁשֶקר. הּוא ַרק ִצָּפה 
ְּבִכְליֹון ֵעיַנִים ָלֶרַגע ֶׁשּבֹו ִיְתַאְפֵׁשר לֹו ַלֲעלֹות ִלירּוָׁשַלִים ּוְלַבֵּקר ָּבּה, ְּכֵדי ַלֲחזֹות ַּבִּדיָרה ַהְּמתֶֹאֶרת ְּבמֹו ֵעיָניו. ”ִמי 

יֹוֵדַע“, ִהְׁשַּתְעֵׁשַע ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ַּבֲחלֹום, ”אּוַלי ַּבֶהְמֵׁש ֶאֱעֶלה ַאף ֲאִני ִעם ִמְׁשַּפְחִּתי ָלדּור ִּבירּוָׁשַלִים“.

ְּבֶמֶׁש ַהְּתקּוָפה ַהְּקרֹוָבה ָחַס ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ִמַּכְסּפֹו, ּוְכֶׁשִהְצַטֵּבר ְּבָידֹו ַהְּסכּום ַהָּדרּוׁש, ָרַכׁש ִמָּיד ַּכְרִטיס ַהְפָלָגה, 
.ָאַרז ֶאת ִמַּטְלְטָליו ְוָיָצא ַלֶּדֶר

ַהָּקָׁשה   ַהֶּדֶר ִמִּטְלטּוֵלי  ַהּדֹוֵאב  ּגּופֹו  ָהַעִּתיָקה.  ָהִעיר  ְּבֶפַתח  ַרְגָליו  ָעְמדּו  ַּכֲאֶׁשר  רֹאׁשֹו  ֵמַעל  ָקְפָחה  ַהֶּׁשֶמׁש 
ְוָהֲאֻרָּכה ִׁשֵּוַע ִלְמנּוָחה. הּוא ִקָּוה ִּכי ִיְמָצא ִּבְמֵהָרה ֶאת ֵּביתֹו ַהָּנֶאה ֶׁשל ְיִדידֹו, ָׁשם ָלֶבַטח ִיְמָצא ִמָּטה ֻמַּצַעת 

ּוְסעּוָדה ֲהגּוָנה...

”ֲהתּוַכל ְלַהְראֹות ִלי ֶאת ַהֶּדֶר ְלֵביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ְנַתְנֵאל ַרִייְזָמאן?“, ָּפָנה ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ְלֶיֶלד ְירּוַׁשְלִמי ְטהֹור ֵעיַנִים 
ֶׁשִּנְקַלע ְּבַדְרּכֹו. ַהֶּיֶלד, ָחבּוׁש ְּבַיְרמּוְלָקה ְצחֹוָרה ּוְפאֹוָתיו ִמְתַּבְּדרֹות ִּבְׁשֵני ְצָדָעיו, ַנֲעָנה ְּבִׂשְמָחה ְלַבָּקָׁשתֹו ֶׁשל 
ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ְוָרץ ְלָפָניו ֵּבין ַהִּסְמָטאֹות, ַעד ֶׁשִהְצִּביַע ְלֵעֶבר ֶּגֶרם ַמְדֵרגֹות ַצר ְוָתלּול ֶׁשְּבסֹופֹו ָהְיָתה ְקבּוָעה ֶּדֶלת 
ְרעּוָעה; ”ָׁשם, ֵמֲאחֹוֵרי ַהֶּדֶלת ְלַמָּטה, ׁשֹוֵכן ֵּביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ְנַתְנֵאל“, ִהְצִּביַע ַהֶּיֶלד ַעל ַּתְחִּתית ֶּגֶרם ַהַּמְדֵרגֹות, 

ְוִחיׁש ַמֵהר ֶנֱעַלם ִמן ַהֶּׁשַטח.

ִלּבֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ָקָפא ְּבִקְרּבֹו. הּוא ֵהִבין ִּכי הּוַל ׁשֹוָלל, ּוְבַרְגַלִים ּכֹוְׁשלֹות ָיַרד ַּבַּמְדֵרגֹות ַהְּׁשבּורֹות. ִמֶּׁשִהִּגיַע 
ְלַתְחִּתיָתן ִהִּקיׁש ַעל ַהֶּדֶלת. ִהיא ִנְפְּתָחה ִּביֵדי ִּבּתֹו ַהָּפעֹוָטה ֶׁשל ַרִּבי ְנַתְנֵאל, ַהְּלבּוָׁשה ִּבְבָגִדים ְּבלּוִיים.

”ֵהיָכן ַרִּבי ְנַתְנֵאל?“, ָׁשַאל ַרִּבי ְיַׁשְעָיה, ְוַהְּקַטָּנה ֵהִׁשיָבה ִמָּיד: ”ָמה ַהֵּפרּוׁש ֵהיָכן? ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת!“.

ַהֶּדֶלת ִנְסְּגָרה, ְוַרִּבי ְיַׁשְעָיה ָׂשם ָּפָניו ֶאל ֵעֶבר ֵּבית ַהְּכֶנֶסת. ְּבִלּבֹו ָרַגז ַעל ֵרֵעהּו, ּוְכָבר ִּתְכֵנן ָמה יֹאַמר לֹו ְּבֵעת 
ֶׁשִּיְפְּגֵׁשנוּ, ַא ְּכֶׁשִהְתָקֵרב ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוקֹול ְּתִפָּלתֹו ַהָּמתֹוק ְוַהֻּמָּכר ֶׁשל ַרִּבי ְנַתְנֵאל ִהְדֵהד ְּבָאְזָניו, ִנְרַּגע ְמַעט 

ִמַּכֲעסֹו. ָּבטּוַח ָהָיה ִּכי ְּבִפיו ִיָּמֵצא ֶהְסֵּבר ַהֵּמִניַח ֶאת ַהַּדַעת.

ֵאָליו  ִנַּגׁש  ֶׁשִּסֵּים  ַאַחר  ְּבַסְבָלנּות.  ַהַּצד  ִמן  ִהְמִּתין  ְיַׁשְעָיה  ְור‘  ֲאֻרּכֹות,  ַּדּקֹות  עֹוד  ִּבְתִפָּלתֹו   ֶהֱאִרי ְנַתְנֵאל  ַרִּבי 
ְוִהִּניַח ָיד ַרָּכה ַעל ְּכֵתפֹו.

ִהְתַרְּגׁשּותֹו;  ֶאת  ִלְכא  ָהָיה  ָיכֹול  א  ַהָּיִמים  ִמֶּׁשְּכָבר  ְּבֵרֵעהּו  ּוִמֶּׁשִהְבִחין  ֵעיָניו,  ֶאת  ְוֵהֵסב  ִנְנַער  ְנַתְנֵאל  ַרִּבי 
”ָּברּו... ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים“ – ֵּבֵר ְּבִהְתַלֲהבּות ַּכָּדת ְוַכִּדין. ַאַחר ָיָצא ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ּוָפָנה ְלַהֲחִליף ְּדָבִרים ִעם ְיִדידֹו 

ַהּטֹוב.

”ַרִּבי ְנַתְנֵאל, ַמּדּוַע ִרִּמיַתִני?“, ִנְפְלָטה ַהְּׁשֵאָלה ִמִּפיו ֶׁשל ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ִמְּבִלי ֵמִׂשים ְלַאַחר ַּדָּקה ְקָצָרה. ”ִרִּמיִתיךָ?“, 
ַהִּתָּמהֹון ִנַּכר ְּבֵעיָניו ֶׁשל ַרִּבי ְנַתְנֵאל, ”ְּכלּום זֹוֵכר ַאָּתה ֵאי ַּפַעם ֶׁשִרִּמיִתיךָ?“, ָּתָהה. ר‘ ְיַׁשְעָיה ִמֵהר ְלָתֵאר לֹו 

ֶאת ַהִּצִּפּיֹות ַהְּגדֹולֹות ֶׁשָהיּו לֹו ְּבִעְקבֹות ִמְכָּתבֹו, ְוֶאת ָהַאְכָזָבה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשָּנַחל ַּכֲאֶׁשר ָחָזה ְּבֵביתֹו ַהָּמט ִלְנּפֹל.

”ַרִּבי ְיַׁשְעָיה, ֵאיְנ ֵמִבין...“, ֵהִגיב ַרִּבי ְנַתְנֵאל ְּכֶׁשַּבת ְׂשחֹוק ַעל ָּפָניו, ”ֲהא ַהִּדיָרה ַהַּדָּלה ֶׁשָרִאיָת ֵאיָנּה ֻמְגֶּדֶרת 
ֶׁשל  ְּבעֹוָלָמּה  ָׁשקּוַע  ַהחֹול,  ְימֹות  ָּכל   ֶמֶׁש ֲאִני  ִנְמָצא  ּפֹה  ַהְּכֶנֶסת!  ְּבֵבית  ָּכאן,  הּוא  ֵּביִתי  ּוְכָלל.  ְּכָלל  ְּכֵביִתי 
ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה, ׁשֹוֵקד ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה. ִהָּכֵנס ָנא, ר‘ ְיַׁשְעָיה, ַהֲחֵזק ְּבָיְד ֶסֶרט ִמָּדה ּוְבדֹק: ַהֵאין ּגַֹבּה 
ַהַחּלֹונֹות ִנָּׂשא ְלִכְׁשלֹוָׁשה ֶמְטִרים? ָׂשא ָנא ֵעיֶני ֶאל ַהִּתְקָרה, ַהִאם ְנמּוָכה ִהיא? ַהִאם ֵאיָנּה ְמֻעֶּטֶרת ְּבִציִצים 

ּוִבְפָרִחים...?!“.

ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ֶׁשִּנְפַעם ִמן ָהֱאֶמת ַהַּזָּכה ְוַהּנֹוֶקֶבת ֶׁשָּיְצָאה ִמִּפיו ֶׁשל ַרִּבי ְנַתְנֵאל, ִהְנֵהן ִּבְמנֹוד רֹאׁש ֶׁשל ַהְסָּכָמה.

”ַאַחת ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת ה‘, ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ה‘ ָּכל ְיֵמי ַחַּיי... ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם ה‘ ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו“. 
’אֹוְצרֹוֵתיֶהם ֲאַמֵּלא‘ ַוִּיְׁשַלח; ’אֹוְצרֹות ְירּוָׁשַלִים‘ ח“ו עמ‘ תתקז; ’ּדֹורֹות‘ ְּתרּוָמה תש“ע

ִחּזּוק ְיסֹודֹות ָהֱאמּוָנה
ְוִהְתַחַּיְבנוּ  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ְּבַפְרִׁשּיֹות  ָׁשַמִים  ַמְלכּות  עֹל  ַעְצֵמנּו  ַעל  ֶׁשִּקַּבְלנּו  ַאַחר 
ַהּתֹוָרה  אֹוָתנּו  ְמַצָּוה  ְמאֹוֵדנּו,  ּוְבָכל  ַנְפֵׁשנּו  ְּבָכל  ְלָבֵבנּו,  ְּבָכל   ִיְתָּבַר ַלה‘  ְלִהְׁשַּתְעֵּבד 
ְלהֹוִסיף ְׁשִמיָרה ְלַקָּבָלה זֹו ְּבֶאְמָצעּות ִמְצַות ְּתִפִּלין ֶׁשל ָיד ְוֶׁשל רֹאׁש ּוִמְצַות ְמזּוָזה, 
ְּכֵדי ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתן ִנְתַרֵחק ֵמָהֲעֵברֹות ּוְנַכֵּון ְּבָכל ַמֲעֵׂשינּו ְלֵׁשם ָׁשַמִים; ַאף ִמְצוֹות ֵאּלּו 
ִהָּנן ִּבְכַלל ’ַקָּבַלת עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים‘ (’ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה‘ ש“ג אות כב), ֶׁשֵּכן ְּבֶאְמָצעּות ִמְצַות 
ְּתִפִּלין ֶׁשל ָיד ָאנּו ְמַׁשְעְּבִדים ֶאת ַּתֲאוֹות ַהּגּוף – ְּכֶנֶגד ’ְבָכל ַנְפְׁש‘, ִּבְתִפִּלין ֶׁשל רֹאׁש 
ֶאת ַהַּמְחָׁשבֹות – ְּכֶנֶגד ’ְּבָכל ְלָבְב‘ ּוַבְּמזּוָזה ֶאת ָממֹוֵננּו ְוִקְנָיֵננּו – ְּכֶנֶגד ’ּוְבָכל ְמאֶֹדָך‘ 

(עפ“י ַמְלִּבי“ם ְּדָבִרים ו ח).

ַמהּות ִמְצַות ַהְּתִפִּלין
ָהִראׁשֹוָנה ֵּבין ִמְצוֹות ֵאּלּו ִהיא ִמְצַות ַהְּתִפִּלין. ְּבתֹו ָּבֵּתי ַהְּתִפִּלין ִנְצַטֵּוינוּ ְלַהִּניַח ֶאת 
 ,ִיְתָּבַר ֻעּלֹו  ְוַקָּבַלת  ְּבַאְחדּותֹו  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ַהְּמַבְּטאֹות  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ַּפְרִׁשּיֹות  ְׁשֵּתי 
ּוְבנֹוָסף ֶאת ְׁשֵּתי ַּפְרִׁשּיֹות: ’ַקֵּדׁש‘ ’ְוָהָיה ִכי ְיִביֲא‘ (ְׁשמֹות יג א-טז) ַהְּמַבְּטאֹות ֶאת ָהֱאמּוָנה 

ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֵמַעְבדּות ַּפְרעֹה ְלַעְבדּות ה‘. 

ְׁשֵּתי ֱאמּונֹות ֵאּלּו ֵהן ַהְּיסֹודֹות ֶׁשֲעֵליֶהן ֻמְׁשֶּתֶתת ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה. ְקִׁשיָרָתן ַעל ַהָּיד ְוַעל 
ָהרֹאׁש, ְּכֶנֶגד ְׁשֵני ֶמְרְּכֵזי ַהַּמֲחָׁשָבה – ַהּמַֹח ְוַהֵּלב, ִהָּנּה ’אֹות‘ ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו ִנְזֹּכר ָּתִמיד 
ּוְלִהְתַרֵחק  ּוַמְחְׁשבֹוֵתינּו  ַמֲעֵׂשינּו  ְּבָכל  לֹו  ְלִהְׁשַּתְעֵּבד  ה‘,  ִמְצוֹות  ֶאת  ּוְלַקֵּים  ִלְׁשמֹר 

ֵמָהֲעֵברֹות (ע“פ ַרְמָּב“ן ְור“י ְּבכֹור ׁשֹור ְׁשמֹות יג טז; ֵסֶפר ַהִחּנּוךְ תכא-תכב).

ְוָכ ְמַבֵּטא זֹאת ָהַרְמָּב“ם ַּב‘ָּיד ַהֲחָזָקה‘ (ְּתִפִּלין ד כה): ”ְּתִפִּלין ְקֻדָּׁשָתן ְּגדֹוָלה ִהיא, ֶׁשָּכל 
ְזַמן ֶׁשַהְּתִפִּלין ְּברֹאׁשֹו ֶׁשל ָאָדם ְוַעל ְזרֹועֹו, הּוא ָעָניו ִויֵרא ָׁשַמִים, ְוֵאינֹו ִנְמָׁש ִּבְׂשחֹוק 
ּוְבִׂשיָחה ְּבֵטָלה, ְוֵאינֹו ְמַהְרֵהר ַמְחָׁשבֹות ָרעֹות, ֶאָּלא ְמַפֶּנה ִלּבֹו ְּבִדְבֵרי ָהֱאֶמת ְוַהֶּצֶדק. 

ְלִפיָכ ָצִרי ָאָדם ְלִהְׁשַּתֵּדל ִלְהיֹוָתן ָעָליו ָּכל ַהּיֹום, ֶׁשִּמְצָוָתן ָּכ ִהיא“.

ַאַחר  ָּתִדיר  הּוא   ִנְמָׁש ֵּכן  ְוַעל  ִמִּטְבעֹו  ָחְמִרי  ִהּנֹו  ָהָאָדם  ֵּבֵאר:  (תכא)  ַהִחּנּוךְ  ְּבֵסֶפר 
ַהַּתֲאוֹות. ְלֵׁשם ָּכ ָנַטע ּבֹו ה‘ ֶאת ַהֶּנֶפׁש ָהרּוָחִנית ְּכֵדי ֶׁשִּתְמְנֵענּו ִמְּלִהָּגֵרר ַאַחר ַּתֲאוֹוָתיו 
ָהָאָדם.  ֲעבֹוַדת  ְּכִפי  ָהרּוָחִנית  ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשל  ְּבכָֹחּה  ָּתלּוי  ֶזה  ֶׁשִעְנָין  ֶאָּלא  ּוְכֶפֶרד.  ְּכסּוס 
ַהִּציִצית  ַהּתֹוָרה,  ֵהן  ֵאּלּו  ֶׁשְּיַחְּזקּוָה,  ׁשֹוְמִרים  ְלַהֲעִמיד   ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ִצָּונוּ   ְלִפיָכ

ְוַהְּתִפִּלין, ֶׁשַעל ָיָדן עֹוֶלה ִזְכרֹון ַהּבֹוֵרא ַעל ֵלב ָהָאָדם ְּבָכל ֵעת.

 ְקִׁשיָרָתן ְּכאֹות ַעל ָיֵדינּו ּוֵבין ֵעיֵנינּו
ַּבִּמְדָרׁש (דב“ר [ִליֶּבְרָמן] ָוֶאְתַחַּנן) ְמֻבֵּטאת ַמהּוָתּה ֶׁשל ִמְצַות ַהְּקִׁשיָרה ְּבֶדֶר ָמָׁשל: ָאָדם 
ַהּיֹוֵצא ַלֶּדֶר ּוְסחֹוָרה ְּבָידֹו, ִמְתָיֵרא ָּתִמיד ֵמַהּמֹוְכִסים ֶׁשָּמא ִיְתְפסּוהּו ְוִיְּטלוּ ִמֶּמּנּו ַמס 
ָּגבֹוַּה ַלֶּמֶל. ַא ִמי ֶׁשחֹוַתם ַהֶּמֶל ֻמְטָּבע ַעל ְסחֹוָרתֹו, ֵאינֹו ָיֵרא ֵמֶהם, ֶׁשֵּכן ִאיׁש א 
ִיְגֶּבה ַמס ֵמַהֶּמֶל. ָּכ ַאף ָאנּו, ָּכל ְזַמן ֶׁשַהְּתִפִּלין ָעֵלינּו, ֵאיֶנּנּו ְיֵרִאים ֵמַהְּמַקְטְרִגים, ֶׁשֵּכן 

ַהְּתִפִּלין ִהָּנן ְּכחֹוַתם ַהֶּמֶל ַהּמֹוִכיַח ֶׁשָּכל ַמֲעֵׂשינּו ְלֵׁשם ָׁשַמִים.

ִּבּטּוי ַלָּדָבר ָאנּו נֹוְתִנים ַאף ְּבֻנַּסח ַה‘ְּיִהי ָרצֹון‘ ַהּקֹוֵדם ְלַהָּנַחת ְּתִפִּלין: ”ּוִמֶּׁשַפע ִמְצַות 
ְּבִלי  ְקדֹוׁשֹות  ּוַמֲחָׁשבֹות  קוֹ דֶׁש  ְוֶׁשַפע  ֲארּוִכים  ַחִּיים  ִלי  ִלְהיֹות  ָעַלי   ִיְתַמֵּׁש ְּתִפִּלין 
ה‘  ֶאת  ַלֲעבֹוד  ְוַיִּניֵחנוּ  ָהָרע  ֵיֶצר  ָּבנּו  ִיְתָּגֶרה  ְוא  ְיַפֵּתנּו  ְוֶׁשֹּלא  ְּכָלל  ְוָעוֹן  ֵחְטא  ִהְרהּור 

ַּכֲאֶׁשר ִעם ְלָבֵבנּו“.

ָהַאַּבְרָּבֵנאל (ָוֶאְתַחַּנן) הֹוִסיף ּוֵבֵאר ִּכי ֶקֶׁשר ַהְּתִפִּלין ֵאינֹו ִעְנָין ְסגּוִלי ְּגֵריָדא, ֶאָּלא ָמׁשּול 
הּוא ְלִסּמּון ֶׁשעֹוֶׂשה ָאָדם ֶׁשַחָּייו ְּתלּוִיים ִּבְנִטיַלת ְּתרּופֹות ְמֻסָּימֹות, ְּכֵדי ֶׁשִּיְזּכֹר ְלבֹוְלָען. 
ָּכ ָהָאָדם ַהֵּמִבין ְויֹוֵדַע ִּכי ְיִדיַעת ַהּבֹוֵרא, ַאֲהָבתֹו ְוִהְׁשַּתְעְּבדּותֹו ֵאָליו ִיְתָּבַר ֵהן ְמַפֵּתַח 
ַהְצָלַחת ָּכל ַחָּייו ָהרּוָחִנִּיים, קֹוֵׁשר ְקָׁשִרים ַעל ָיָדיו ְוַעל רֹאׁשֹו ְּכֵדי ֶׁשִּיְזּכֹר זֹאת ְּבָכל ֵעת.

ֶׁשָאנּו  ִלְרמֹז  ָיֵדינּו  ַעל  ַהְּתִפִּלין  ָאנּו  קֹוְׁשִרים  צ):  ַׁשַער  (ָוֶאְתַחַּנן  ָהֲעֵקָדה‘  ’ַּבַעל  ָּכַתב   ְוָכ
ֲאסּוִרים ּוְקׁשּוִרים ַּתַחת ֶמְמֶׁשֶלת ה‘ ִיְתָּבַר ּוִמְצוֹוָתיו, ְוַאל ָלנּו ְלָהִניַע ָיד ָוֶרֶגל ֶאָּלא ַרק 

ַלֲעִׂשַּית ִמְצוֹות, ְוָחִליָלה א ִלְדַבר ֲעֵבָרה.

ַמֲעַלת ַהְּתִפִּלין ּוְקֻדָּׁשָתּה
ַהָּקדֹוׁש  ַאף  ֶׁשִּכְבָיכֹול  א)  ו  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשָאְמרּו  ַעד  ַהְּתִפִּלין  ְקֻדַּׁשת  ִהיא  ַרָּבה  ָמה 
ֵחְטא  ְלַאַחר  ַאף  ִיְׂשָרֵאל.  ְּכֶנֶסת  ּוֵבין  ֶׁשֵּבינֹו  ַהְּמֻיָחד  ַלֶּקֶׁשר  ְּכֵסֶמל  ַמִּניָחן,  הּוא   ָּברּו
ָהֵעֶגל ֶהְרָאה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלמֶֹׁשה ֶאת ֶקֶׁשר ַהְּתִפִּלין ֶׁשּלֹו, ְלהֹורֹות לֹו ִּכי ַהֶּקֶׁשר 
ֵּבינֹו ְלֵבין ִיְׂשָרֵאל ֵאינֹו ַּבר ִנּתּוק (ְרֵאה ’ֵראִׁשית ָחְכָמה‘, ַׁשַער ַהְּקֻדָּׁשה פ“ו אֹות מט; ’ּתֹוַרת מֶֹׁשה‘ 

לחת“ס פר‘ ּבֹא).

ַהְּתִפִּלין ִהָּנן ְּפֵאר ְלִיְׂשָרֵאל, ְּכִפי ֶׁשָּדְרׁשּו ַּבְּגָמָרא (ְּבָרכֹות יא א) ִמן ַהָּפסּוק (ְיֶחְזֵקאל כד יז): 
”ְּפֵאְר ֲחבֹוׁש ָעֶלי“. ַאף ְׁשָמן: ’טָֹטפֹת‘ – ְלׁשֹון ַּתְכִׁשיט (ַׁשָּבת נז א) ְמַלֵּמד ַעל ָּכ, ֶׁשֵהן 

ְּכַתְכִׁשיט ְלִיְׂשָרֵאל (’ַהְּכָתב ְוַהַּקָּבָלה‘ ְׁשמֹות לג).

ַרִּבי  ַהְּגַה“ק  ַעל  ִסְּפרּו  ּוְכָבר  ְּבַהָּנָחָתן,  ֲעצּוָמה  ִׂשְמָחה  ָלנּו  ִלְגרֹם  ֲאמּוָרה  זֹו  ֻעְבָּדה 
ַאְבָרָהם ִמְּטֶשְׁכנֹוב, ִּכי ַּפַעם ִנְׁשַאל ִמִּפי ְיִדידֹו ַהָּקרֹוב, ַּתְלִמיד ָחָכם ֻמְפָלג: ”ֲהא ְׁשֵנינּו 
 ִׁשְמ ֶׁשִּיְתַּפְרֵסם  ַאָּתה  ַּדְוָקא  ָזִכיָת  ַמּדּוַע  ֵעת,  ְלא  ְּבתֹוָרתֹו  ְוהֹוִגים  ה‘  ֶאת  עֹוְבִדים 
ְּכ‘ַרִּבי‘?“ ִּבְמקֹום ְּתׁשּוָבה ְׁשָאלֹו ַרִּבי ַאְבָרָהם: ”ַהִאם ָיכֹול ַאָּתה ְלִהָּזֵכר ַּבְּמאָֹרע ַהְּמַׂשֵּמַח 
ְּביֹוֵתר ְּבַחֶּיי?“ ִהְרֵהר ַהָּיִדיד ּוְלַבּסֹוף ָאַמר ְּבֵכנּות: ”ָאֵכן ֵּכן, ָהָיה ֶזה ְּכֶׁשִהְרַוְחִּתי ַּפַעם 
ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ֻרָּבל ְּבַבת ַאַחת“. ”ַּדע ְל“, ִּגָּלה ַרִּבי ַאְבָרָהם ְּבִהְתַרְּגׁשּות, ”ִּכי ְּבָכל יֹום, 
ְּבֶטֶרם  עֹוד   ,ְּבָכ ֶׁשֵּיׁש  ַהְּזכּות  ְּבגֶֹדל  ּוְמַהְרֵהר  ַהְּתִפִּלין  ְלַהָּנַחת  ְזרֹוִעי  ֲאִני  ּפֹוֵׁשט  ֵעת 
ִהַּנְחִּתין אֹוֶפֶפת אֹוִתי ִׂשְמָחה ַהְּגדֹוָלה ִּפי ֶאֶלף ֵמַהִּׂשְמָחה ֶׁשֵּתַאְרתָּ...“. ֵהִבין ַהָּיִדיד ֶאת 

ַהְּתׁשּוָבה, ּוִמּיֹום ֶזה ָוֵאיָל ַאף הּוא ְקָראֹו  ”ַרִּבי“... (’ִּביִׁשיִׁשים ָחְכָמה‘ עמ‘ לה).

ה נֹוָסף ְּבַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ַאְבַרְמְסִקי: ַּפַעם ִנְכַנס ְלַחְדרֹו ’ַּבַעל ְּתׁשּוָבה‘ ֶׁשִהְתַחֵּזק ְּבָכל  ַמֲעֹשֶ
ַהִּמְצוֹות, ַא ִהְתַקָּׁשה ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות ַהְּתִפִּלין ִמּׁשּום ֶׁשֹּלא ֵהִבין ֶאת ַטֲעָמּה. ַּבָּקָׁשתֹו 
ָהְיָתה ִּכי ְיָבֵאר לֹו ָהַרב ֶאת ַטֲעָמּה. ָאַמר לֹו ָהַרב: ”א אּוַכל ְלָבֵאר ְל ֶאת ַהַּטַעם ְּבֶטֶרם 
ַּתִּניָחן ְּבֶמֶׁש חֶֹדׁש...“ ִהְסִּכים ַהָּבחּור, ַא ַּכֲעבֹר חֶֹדׁש א ָחַזר ֶאל ָהַרב. ְלָיִמים ִנְפַּגׁש 
ׁשּוב ִעם ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל. ָאַמר ַהָּבחּור: ”ַאֲחֵרי חֶֹדׁש ֶׁשל עֶֹנג ִעיָלִאי ְּכָבר א נֹוְתרּו ִלי יֹוֵתר 

ְׁשֵאלֹות...“ (’ֶמֶל ְּבָיְפיֹו‘ עמ‘ 309).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ִּכי ֵּביִתי – ֵּבית ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא

ע טּתַ בבּבָ ה ם  מַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
– ּביתי י

ו סִספפּפּ ם
ה ִראׁשֹוָנה (ז) ָ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


