
ח ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

'ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּמקֹום ַהֶּזה'
ֲאֶׁשר  ִּכי  ַהּיֹום  ָלֶכם  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ה‘  ְיׁשּוַעת  ֶאת  ּוְראּו  ”ִהְתַיְּצבּו 
ְרִאיֶתם ֶאת ִמְצַרִים ַהּיֹום א תִֹספּו ִלְראָֹתם עֹוד ַעד עֹוָלם; ה' ִיָּלֵחם 

ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון"  (יד יג-יד)

ֵּבאּור ִנְפָלא ִלְפסּוִקים ֵאּלּו ָאַמר ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘:

 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִהְמִּתין  ָמה  ִמְּפֵני  ִלְתמַֹּה:  ָמקֹום  ָהָיה  ִלְכאֹוָרה 
ְּבֵני  ֶׁשִהִּגיעּו  ַעד  ַהִּמְצִרים  ֶאת  ּוְלַהְטִּביַע  ַהָּים  ֶאת  ִמִּלְקרַֹע 
ַּבִּנילּוס  ַהִּמְצִרים  ֶאת  ְלַהְטִּביַע  ָהָיה  ָיכֹול  ֲהא  סּוף,  ְלַים  ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשָהרֹוֶאה  ָאְמרּו  א)  נד  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ִּכי  ְלָתֵרץ,  ְוֵיׁש  ֶׁשְּבִמְצַרִים? 
ֶאת ְמקֹום ְקִריַעת ַים סּוף ְמָבֵר: ”ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּמקֹום 
ַהֶּזה“, ְוִאּלּו ָהָיה ַהֵּנס ַּבִּנילּוס א ָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְיכֹוִלים ְלָבֵר ָעָליו, 

ֶׁשֲהֵרי ֶנֱאָסר ֲעֵליֶהם ָלׁשּוב ְלִמְצַרִים (ְרֵאה ְּדָבִרים יז טז).

ְוָאֵכן ָּכ ָאַמר מֶֹׁשה ְלִיְׂשָרֵאל: ”ִהְתַיְּצבּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה‘ ֲאֶׁשר 
ַיֲעֶׂשה ָלֶכם“, ַּדְוָקא ”ַהּיֹום“ – ְּבַהִּגיֲעֶכם ְלַים סּוף, ֶׁשֵּכן: ”א תִֹספּו 
ִמְצַרִים,  ֶאת  ׁשּוב  ִלְראֹות  ּתֹוִסיפּו  א   – עֹוָלם“  ַעד  עֹוד  ִלְראָֹתם 
ַוֲהֵרי א ִיָּתֵכן ֶׁש: ”ה‘ ִיָּלֵחם ָלֶכם“ ְויֹוִׁשיֲעֶכם, ”ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון“ – 

.ִמְּלָבְרכֹו ּוְלהֹודֹות לֹו ַעל ָּכ

”ִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה – ֲאַחְּלֵצהּו ַוֲאַכְּבֵדהּו“
ִהְתַיְּצבּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה‘ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָלֶכם ַהּיֹום... ה‘ ִיָּלֵחם ָלֶכם 

ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון“ (יד יג-יד)

ָּדַרׁש ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְצִבי ֱאִליֶמֶל ִמִּדינֹוב:

ּוְמַבֵּקׁש  ְלָצָרה  ָאָדם  ִנְקָלע  ָחִליָלה,  ִאם,  ִּכי  הּוא,  ָידּוַע  ְּכָלל 
ְלִהְתַּפֵּלל ִליׁשּוָעתֹו, ְיַבֵּקׁש ַעל ַצַער ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשִּמְצַטֶעֶרת ְּבַצֲערֹו 
(ַסְנֶהְדִרין מו א) ְוא ַעל ַצֲערֹו ָהִאיִׁשי, ֶׁשֵּכן ַעל ְּתִפָּלה ֶׁשָּכזֹו ִיָּמְנעּו 

ַהְּמַקְטְרִגים ִמְּלַקְטֵרג, ְוִהיא ִּתְתַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון.

ְיסֹוד ֶזה ִנְרָמז ַאף ַּבְּפסּוִקים ֶׁשְּלָפֵנינּו: ָרָאה מֶֹׁשה ִּכי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַהְּׁשִכיָנה,  ַצַער  ַעל  ְלַכֵּון  ִמְּבִלי  ַצֲעָרם,  ַעל  ה‘  ֶאל  ִלְזעֹק  ֻהְרְּגלּו 
ְּתַבְּקׁשּו  ַאל   – ”ִהְתַיְּצבּו“  ִּבְתִפָּלה:   ֶּדֶר ָלֶהם  הֹוָרה  ֵּכן  ַעל 
ְיׁשּוַעת  ”ֶאת  ַרק  ֵעיֵניֶכם  ְלֶנֶגד  ”ּוְראּו“  ַהָּקֶׁשה,  ִמַּמַּצְבֶכם  ָלֵצאת 
ְּתִפַּלְתֶכם:  ה‘  ֶׁשִּיְׁשַמע  ָלֶכם  ֻמְבָטח   ּוְבָכ ִעָּמֶכם,  ַהִּמְצַטֵער  ה‘“ 
ְו“ַיֲעֶׂשה ָלֶכם“ – ְלַמַעְנֶכם, ְויֹוִׁשיֲעֶכם ֵמַהִּמְצִרים; ּוְכָלל ֶזה ַיֲעמֹד 
ָּתִמיד ְלֶנֶגד ֵעיֵניֶכם: ”ה‘ ִיָּלֵחם ָלֶכם“ – ְוִיְׁשַמע ְּתִפַּלְתֶכם, ִּבְתַנאי 

ֶׁש“ַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון“ ִמְּלַבֵּקׁש ַעל ַעְצְמֶכם.
’ְּבֵני ִיָּׂששָכר‘ ַמַאְמֵרי ִּכְסֵלו ֵטֵבת ַמֲאָמר ב‘ אֹות לז

ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָׂשֵמַח ְּבַמֶּפֶלת ָהְרָׁשִעים
”ְוא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ָּכל ַהָּלְיָלה“ (יד כ)

ַהָּלְיָלה‘?  ֶזה ָּכל  ֶאל  ֶזה  ָקַרב  ’ְוא  ִּדְכִתיב:  ַמאי  ַרִּבי יֹוָחָנן:  ”ָאַמר 
הּוא:   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר  ִׁשיָרה,  לֹוַמר  ַהָּׁשֵרת  ַמְלֲאֵכי  ִּבְּקׁשּו 

’ַמֲעֵׂשי ָיַדי טֹוְבִעין ַּבָּים ְוַאֶּתם אֹוְמִרים ִׁשיָרה?!‘“ (ְמִגָּלה י ב).

ִמְּפֵני ָמה, ִאם ֵּכן, ֵהִניַח ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלִיְׂשָרֵאל לֹוַמר ִׁשיָרה, 
ְוִכי ַמּׂשֹוא ָּפִנים ֵיׁש ָּכאן?

ֵּבֵאר ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ַּכֲהָנא ֵמַרָּבֵני ַוְרָׁשא:

ֶׁשל  ְלִׁשיָרָתם  ְלׁשֹוֵרר  ַהַּמְלָאִכים  ֶׁשִּבְּקׁשּו  ַהִּׁשיָרה  ּדֹוָמה  ֵאיָנּה 
ִיְׂשָרֵאל; ַהַּמְלָאִכים ֶׁשֹּלא ִהְתַעּנּו ַּתַחת ְיֵדי ַהִּמְצִרים ִּבְּקׁשּו ְלׁשֹוֵרר 
ַעל ַמֶּפֶלת ִמְצַרִים, ּוָבזֹאת א ָחֵפץ ה‘ ֶׁשֵּכן ֵאינֹו ָׂשֵמַח ְּבַמֶּפֶלת 
ַנְפָׁשם,  ְּפדּות  ְוַעל  ְּגֻאָּלָתם  ַעל  ׁשֹוְררּו  ִיְׂשָרֵאל   ַא ָהְרָׁשִעים. 

ּוָבזֹאת ָחֵפץ ה‘. ְוַהָּדָבר ְמֻדָּיק ַאף ִמּנַֹסח ַהִּׁשיָרה (ְלַהָּלן טו ב): ”ָעִּזי 
ְוִזְמָרת ָיּה“ – ִמְּפֵני ָמה ִנְּתָנה ָהְרׁשּות ְלִיְׂשָרֵאל לֹוַמר ִׁשיָרה? ”ַוְיִהי 
ִלי ִליׁשּוָעה“ – ִמּׁשּום ֶׁשִכְּּונּו ַעל ְיׁשּוָעָתם ְוא ַעל ַמֶּפֶלת ַהִּמְצִרים.
’ִלּקּוֵטי רצב“א‘

’ַהְללּו ַעְבֵדי ה‘‘ – ְוא ’ַעְבֵדי ַּפְרעֹה‘
”ָאז ָיִׁשיר מֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל“ (טו א)

ַמהּו ִּפְׁשרֹו ֶׁשל ְלׁשֹון: ”ָאז“ – ַמהּו ַהְּמאָֹרע ֶׁשָּגַרם ְלִיְׂשָרֵאל ִלְפּתַֹח 
ְּבִׁשיָרה?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ָׁשאּול ָנַתְנזֹון, ַרָּבּה ֶׁשל ֶלְמֶּבְרג:

ְּבַמֶּסֶכת ְמִגָּלה (יד א) ָאְמרּו ֲחָכִמים ִּכי ַהַּטַעם ֶׁשֵאין קֹוְרִאים ֶאת 
ַהַהֵּלל ְּבפּוִרים ִּכְבֶפַסח, הּוא ִמּׁשּום ֶׁשַּבַהֵּלל ֶנֱאָמר: ”ַהְללּו ַעְבֵדי 
ה‘,  ְלַעְבֵדי  ְוָהַפְכנּו  ַּפְרעֹה  ֵמַעְבדּות  ִנְגַאְלנּו  ְּבֶפַסח  ּוְבעֹוד  ה‘“, 

ְּבפּוִרים ָאְמָנם ִנַּצְלנּו ֵמָהָמן ַא נֹוַתְרנּו ַעְבֵדי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש.

ְוִהֵּנה, ַּבְּגָמָרא ַּבֲעָרִכין (טו א) ְמבָֹאר ֶׁשַאַחר ְקִריַעת ַים סּוף ָחְׁשׁשּו 
ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּמא: ”ְּכֵׁשם ֶׁשָאנּו עֹוִלים ִמַּצד ֶזה ָּכ ִמְצַרִים עֹוִלים ִמַּצד 
ַאֵחר“, ְוַרק ְלַאַחר ֶׁשהֹוָרה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלָׂשרֹו ֶׁשל ָים: ”ְּפט 
ֶׁשָחְׁשׁשּו  ְזַמן  ָּכל  ִּכי  ָנִבין,   ְּבָכ ַּדְעָּתם.  ָנָחה  ֲאַזי  ַלַּיָּבָׁשה“,  אֹוָתם 
ִמּלֹוַמר  ִנְמְנעּו  ָּבֶהם,  ְלִהְׁשַּתְעֵּבד  ַהִּמְצִרים  ָיׁשּובּו  ֶּפן  ִיְׂשָרֵאל 
ִׁשיָרה, ְוַרק ַאַחר ֶׁשָראּו ”ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל ְׂשַפת ַהָּים“ (ְלֵעיל יד 

ל), ”ָאז“ – ָעְמדּו לֹוַמר ֶאת ַהִּׁשיָרה.
’ִּדְבֵרי ָׁשאּול‘

‘ְּבִׁשיָרה ִקְּדמּו – ְיִדיִדים רֹוֲממּו’
”ִמי ָכֹמָכה ָּבֵאִלם ה‘“ (טו יא)

ַים  ְקִריַעת  ֵנס  ֶאת  ְמָתֲאִרים  ּוְלַאֲחָריו  ֶׁשְּלָפָניו  ַהְּפסּוִקים  ְּבעֹוד 
ְוא  ָּכאן  ִנְכָּתב  ַמּדּוַע  ֵּכן,  ִאם  ה‘.  ְּבַגְדלּות  ֶזה  ָּפסּוק  עֹוֵסק  סּוף, 

ְּבִסּיּום ַהִּׁשיָרה?

ה: ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ִמִּשׁינֹוָבה ֵּבֵאר זֹאת ַעל ִּפי ַמֲעֹשֶ

ַּכֲאֶׁשר ִנְכַנס ֶאָחד ִמַּתְלִמיֵדי ַה‘ַּבַעל ֵׁשם טֹוב‘ ְלִהָּפֵרד ֵמַרּבֹו ֶטֶרם 
ַלֲעָיָרה  ָנא  סּור   ְלֵביְת  ְּבַדְרְּכ” ָהַרִּבי:  לֹו  הֹוָרה  ְלֵביתֹו,  ׁשּובֹו 
ְּפלֹוִנית ּוְדרֹׁש ָׁשם ִּבְׁשִמי ִּבְׁשלֹומֹו ֶׁשל ’ַרִּבי ֶּבעְר‘ל‘“. ָעָׂשה ֶהָחִסיד 
ְּכִדְבֵרי ַרּבֹו. ֶאָּלא ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִנְכַנס ְלאֹוָתּה ֲעָיָרה ְוִהְתַעְנֵין ַעל אֹודֹות 
ֶזה.  ְּבֵׁשם  ַצִּדיק  ַמִּכיר  ֵאינֹו  ִאיׁש  ִּכי  ִלְׁשמַֹע  ִהְתַּפֵּלא  ֶּבעְר‘ל,  ַרִּבי 
’ַרִּבי  ְּבֵׁשם  ָאָדם  ִלְמצֹא  ָנחּוׁש  הּוא  ִּכי  ֶׁשָרָאה  ֵמַהּתֹוָׁשִבים  ֶאָחד 
ֶּבעְר‘ל‘ ִויִהי ָמה, ִהִּציַע לֹו ָלֶגֶׁשת ִל‘ֶבעָרֶל‘ה ְמַלֵּמד‘ ְוִלְבּדֹק ַהִאם 

ֵאָליו ִהְתַּכֵּון ָהַרב.

ַּתְלִמיָדיו  ִעם  עֹוֵסק  ְוָרָאהּו  ַהְּמַלֵּמד,  ֶׁשל  ְלַחְדרֹו  ַהַּתְלִמיד  ִנַּגׁש 
ֵאפֹוא  ִהְמִּתין  ַהְּתִהִּלים.  ֶׁשְּבֵסֶפר  ַנְפִׁשי‘  ’ָּבְרִכי  ֶּפֶרק  ְּבֵבאּור 
ַהְּמַלֵּמד.  ִמִּפי  ֶׁשָּקְלחּו  ַלֶהְסֵּבִרים  ְוִהְקִׁשיב  ַהֶחֶדר  ְּבַצד  ַהַּתְלִמיד 
ֶאת  ָׁשַאל  ה‘“,   ַמֲעֶׂשי ַרּבּו  ”ָמה  ַלָּפסּוק  ַהְּמַלֵּמד  ִהִּגיַע  ַּכֲאֶׁשר 
ָאנּו  ַהְּבִריָאה  ִּפְלֵאי  ֵּתאּור  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמם  ”ֲהֵרי  ָהַרִּכים:  ַּתְלִמיָדיו 
עֹוְסִקים, ְוֵכיַצד ִהְׁשַּתְרֵּבב ָּפסּוק ֶזה ְלָכאן?“ ְוֵהִׁשיב ִמָּיד: ”ַּכִּנְרֶאה 
ֶׁשֵּתאּור ַמֲעֵׂשי ַהְּבִריָאה ֵהִביא ֶאת ָּדִוד ַהֶּמֶל ְלָכזֹו ִהְתַלֲהבּות, ַעד 
ֶׁשֹּלא ָיכֹול ָהָיה ַלֲעצֹר ְּברּוחֹו ְוַהְּזָעָקה ָּפְרָצה ִמִּפיו ְּכֵמֵאֶליָה: ’ָמה 

ַרּבּו ַמֲעֶׂשי ה‘!‘‘.

ְׁשָלחֹו  ָמה  ְלֵׁשם  ִמָּיד  ֵהִבין  ַהִּנְפָלא,  ַהֵּפרּוׁש  ֶאת  ֶהָחִסיד  ִּכְׁשמַֹע 
אֹותֹו  נֹוָדע  ְלָיִמים  ְוָאֵכן,  ַהִּפְלִאי.  ַהְּמַלֵּמד  ִּבְׁשלֹום  ִלְדרֹׁש  ָהַרב 
ְמַלֵּמד ְּכַתְלִמידֹו ַהָּגדֹול ּוַמְמִׁשי ַּדְרּכֹו ֶׁשל ַה‘ַּבַעל ֵׁשם טֹוב‘, ֲהא 

הּוא ַרִּבי ּדֹב ֶּבער, ַהַּמִּגיד ִמֶּמְזִריְטׁש.

ַהָּכתּוב  ֶאת  ִמִּשׁינֹוָבה  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ֵּבֵאר  ֶזה  ה  ַמֲעֹשֶ ִּפי  ַעל 
ה‘,  ִעָּמם  ֶׁשָעָׂשה  ַהִּנִּסים  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֵּתֲארּו  ֵּכיָון  ֶׁשְּלָפֵנינּו: 
ִהְתַלֲהטּו ְוִהְתַלֲהבּו ָּכל ָּכ, ַעד ֶׁשַּזֲעָקָתם ִהְתָּפְרָצה ְּכֵמֵאֶליָה: ”ִמי 

ָכֹמָכה ָּבֵאִלם ה‘“.

’יֹום  ַּבִּפּיּוט  ַהַּפְיָטן  ְלׁשֹון  ֶאת  ִמִּשׁינֹוָבה  ָהַרִּבי  ִהְסִּביר  ַאף   ְּבָכ
ַלַּיָּבָׁשה‘: ”ְיִדיִדים רֹוֲממּו ְּבִׁשיָרה ִקְּדמּו – ִמי ָכֹמָכה ה‘ ָּבֵאִלים“ 
 ,ָּכ ָּכל  ִהְתַלֲהבּוָתם  ָּגְדָלה   ,ְלרֹוֶמְמ ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהְגִּדילּו   ִמּתֹו  –
ַעד ֶׁשִהְקִּדימּו ְוָאְמרּו ַּבִּׁשיָרה: ”ִמי ָכֹמָכה... ה‘“ עֹוד ְּבֶטֶרם סְִּימּו 

.ְלָתֵאר ֶאת ִנֶּסי
’ִּדְבֵרי ְיֶחְזֵקאל‘ ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות עמ‘ שסא

ְו‘הּוא‘ יֹוִׁשיֵענּו ְוִיְגָאֵלנּו 
”ַוּיֹאֶמר ִּכי ָיד ַעל ֵּכס ָיּה ִמְלָחָמה ַלה‘ ַּבֲעָמֵלק ִמּדֹר ּדֹר“ (יז טז)

”ִנְׁשַּבע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשֵאין ְׁשמֹו ָׁשֵלם, ְוֵאין ִּכְּסאֹו ָׁשֵלם ַעד 
ֶׁשִּיָּמֶחה ְׁשמֹו ֶׁשל ֲעָמֵלק“ (ַרִׁש“י).

ָּכַתב ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ִּדי ִויַדאׁש ַּבַעל ’ֵראִׁשית ָחְכָמה‘:
ִּבְבָרָכה ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ָאנּו אֹוְמִרים: ”ּוֵמִביא 
ֵּכיָון  ִּכי  ְלַבֵּקׁש  ְוַכָּוָנֵתנּו  ְּבַאֲהָבה“,  ְׁשמֹו  ְלַמַען  ְבֵניֶהם  ִלְבֵני  גֹוֵאל 
ְּגֻאָּלֵתנּו  ֶאת  ָיִחיׁש  ָחֵסר,  ה‘  ֶׁשל  ’ְׁשמֹו‘  ְּבָגלּות  ֶׁשָאנּו  ְזַמן  ֶׁשָּכל 
ְוַיְכִרית ַזְרעֹו ֶׁשל ֲעָמֵלק, ְוָאז ְיֵהא ְׁשמֹו ָׁשֵלם. ְּכֵעין ֶזה ֵיׁש ְלָפֵרׁש 
ֶאת ֻנַּסח ַהַּקִּדיׁש: ”ִיְתַּגּדַל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא“ – ְּבֶהָחַׁשת ה‘ ֶאת 
ְּגֻאָּלֵתנּו, ִיְגַּדל ְוֻיְׁשַלם ְׁשמֹו ִיְתָּבַר, ֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשעֹוֶדּנּו ְּבָגלּות ֵאינֹו 

ָׁשֵלם.
ֶרֶמז ִנְפָלא, ְּברּוַח זֹו, ָּדַרׁש ַרֵּבנּו ִיְצָחק ַהֵּלִוי, ִמְּגדֹוֵלי ָהִראׁשֹוִנים:

ָהאֹות ַהֲחֵסָרה ְּב‘ִכֵּסא‘ ִהיא ָאֶל“ף [”ֵּכס“] ּוַבֵּׁשם ֲהָוָי“ה – ֲחֵסרֹות 
’הּוא‘,  ַלִּמיָלה  ַיְחָּדו  ִמְצָטְרפֹות  ֵאּלּו  אֹוִתּיֹות  [”ָי-ּה“];  ּוָוא“ו  ֵה“א 
ְוִיְגָאֵלנּו  יֹוִׁשיֵענּו  ”ְוהּוא  ’ֶּכֶתר‘:  ִּבְקֻדַּׁשת  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו   ָּכ ְוַעל 
ִיְגָאֵלנּו  ַּכֲאֶׁשר   – ַחי“  ָּכל  ְלֵעיֵני  ֵׁשִנית  ְּבַרֲחָמיו  ְוַיְׁשִמיֵענּו  ֵׁשִנית, 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֲאַזי ִיְתַוֵּסף ’הּוא‘ ִלְׁשמֹו ְוִיְתַּגֶּלה ְּכבֹודֹו ְלֵעיֵני 

ָּכל ַחי.
ַהָּגאֹון ַרִּבי מֶֹׁשה ֵליּב ָׁשחֹר, ִמְּגדֹוֵלי ְירּוָׁשַלִים, הֹוִסיף ּוֵפֵרׁש ְלאֹור 
ַׁשֲחִרית:  ֶׁשל  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ַאַחר  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ֶאת  ַהְּדָבִרים 
”ְלדֹור ָודֹור הּוא ַקָּים ּוְׁשמֹו ַקָּים ְוִכְסאֹו ָנכֹון“; ”ְלדֹור ָודֹור“ – ְּבֵעת 
ַקָּים“  ”הּוא  ֲאַזי:  ּדֹר“,  ”ִמּדֹר  ְׁשמֹו  ְוִיָּמֶחה  ה‘  ִמְלֶחֶמת  ֶׁשֻּתְׁשָלם 
 ּוִמּתֹו ’ֲהָוָיה‘,  ּוְבֵׁשם  ְּב‘ִכֵּסא‘  ַהֲחֵסרֹות  ’הּו“א‘  אֹוִתּיֹות  ִיְתַוְּספּו   –

ֶׁשֻּיְׁשַלם ַה‘ֵּׁשם‘ ְוַה‘ִּכֵּסא‘ ִיְהֶיה: ”ְׁשמֹו ַקָּים ְוִכְסאֹו ָנכֹון“.

’ּתֹוְצאֹות ַחִּיים‘ אֹות קצו ; ’ַּפְעֵנַח ָרָזא‘; ’ַאְבֵני ׁשַֹהם‘

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
הּזה'

א

ני ּפְ ם

ֵמָאה ְּבָרכֹות ְוָאֵמן – ְסֻגָּלה ְלַפְרָנָסה
ִמְסַּפר  ַלֻּגְלֹּגֶלת  עֶֹמר  ָאְכלֹו  ְלִפי  ִאיׁש  ִמֶּמּנּו  ”ִלְקטּו 

ַנְפׁשֵֹתיֶכם ִאיׁש“ (טז טז)

 – ֵמָאה  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהָּנם  ַלֻּגְלֹּגֶלת“  ”ֹעֶמר  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי 
ַנְפׁשֵֹתיֶכם  ”ִמְסָּפר  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי  ְּבָרכֹות.  ְלֵמָאה  ֶרֶמז 
ִאיׁש“ ִהָּנם ’ָאֵמן‘, ְוסֹוֵפיֶהן: ’ָׁשַמר‘; ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשָּכל ַה‘ּׁשֹוֵמר 
ֱאמּוִנים‘ ְּבַהְקָּפָדתֹו ַלֲענֹות ָאֵמן ַעל ַהְּבָרכֹות, ִיְזֶּכה ִּבְׂשַכר 

ַמֲעֵׂשהּו ֶזה ֶׁשִּיְפְּתחּו לֹו ַׁשֲעֵרי ַּפְרָנָסה.
’ִּתְפֶאֶרת ָאבֹות‘ 

ָרָכ‰ י ּב¿ ֲער≈ ַ ׁ̆ ַח˙  ַ̇ ן' ּפו… 'ָ‡מ≈
נּו: ≈̇ ָ ׁ̆ ָפָר י ּב¿ ƒָנט‡ ָ̃ ם ר≈ ַנח≈ נּו מ¿ ב ַרּב≈ ַ̇ ך¿ ּכָ ּכָ

‰ נ∆ ל ָ‰עו… „ו… ˙ נ‚ ב): 'ּ‚ָ ָרכו… ָרָכ‰ (ּב¿ ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ≈̇ רּו ַרּבו… ‰ ָ‡מ¿ ַעם ז∆ ּטַ ƒּומ”
, ך¿ ָבר≈ ן ַ‰ּמ¿ ƒָל‰ מ ַמע¿ ו… ל¿ ּ̇ ב¿ ַ ׁ̆ ‰ ַמֲח ‰ ַמֲעל∆ נ∆ י ָ‰עו… ƒּכ ,' ך¿ ָבר≈ ן ַ‰ּמ¿ ƒר מ ≈̇ ן יו…  ָ‡מ≈

ָרָכ‰..." יַע ַ‰ּב¿ ƒּפ ¿ ׁ̆ ‰ַ י˙ו… ל¿ ƒ ׁ̆ ‡ ר≈ ר מ≈ ˜ו… ַח ַ‰ּמָ ≈̇ י ‰ּו‡ ּפו… ƒּכ 
!‡ ָ̇ רּו ַחב¿ ָנ‰! ּב¿ ַכּוָ ל! ּב¿ ˜ו… ַחר – ּב¿ ַ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ כו… ר¿ ƒּב
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ָזָצ“ל,  ַּכְהְנָמן  ְׁשמֹה  יֹוֵסף  ַרִּבי  ִמּפֹוִניֶבז‘,  ָהַרב  ָמָרן  ִׁשֵּמׁש  ֵעת  ְלָיִמים,  ָצִעיר  ְּבעֹודֹו  עֹוד 
ְּכרֹאׁש ְיִׁשיָבה ָּבִעיר ּפֹוִניֶבז‘ ְּבִליָטא, ָרִגיל ָהָיה ִלּטֹל ִמַּפַעם ְלַפַעם ֶאת ַמֵּקל ַהְּנדּוִדים ְוָלֵצאת 

ְלַאְרצֹות ַהּגֹוָלה ְלַגֵּיס ְּכָסִפים ְלַהְחָזַקת ְיִׁשיָבתֹו.

ְּבַאַחת ֵמאֹוָתן ִהְזַּדְּמֻנּיֹות ִנְקַלע ָלִעיר ְפַרְנְקפּוְרט ֶׁשְּבֶגְרַמְנָיה, ָׁשם ֻהְזַמן ְלִהְתָאֵרַח ְּבֵביתֹו ֶׁשל 
מֹוֵרנּו ַרִּבי ַיֲעקֹב רֹוְזְנַהְיים ָזָצ“ל, ֵמָראֵׁשי ’ֲאֻגַּדת ִיְׂשָרֵאל‘. ַהְּמָאֵרַח ֶׁשָּידּוַע ָהָיה ְּכַתְלִמיד ָחָכם 
ּומֹוִקיר ַרָּבָנן, ִהִּכיר ִמָּיד ְּבִטיבֹו ֶׁשל אֹוְרחֹו ַהָּדגּול, ּוִמּתֹו ֶׁשָחס ַעל ְּכבֹודֹו ּוִבֵּקׁש ִלְמנַֹע ִמֶּמּנּו 

ִּבְזיֹונֹות ְמֻיָּתִרים ָעָלה ְּבִלּבֹו ַרְעיֹון ֶׁשּיּוַכל ְלַסֵּיַע לֹו.

הּוא ִהְתַעְנֵין ֵאֶצל ָהַרב ּוִבֵּקׁש ִלְׁשמַֹע ַמהּו ַהְּסכּום ַהְּמׁשָֹער ֶׁשִּתְכֵנן ְלַגֵּיס ָּבִעיר ְפַרְנְקפּוְרט. 
ָהַרב ָחַׁשב ְמַעט ְוָנַקב ִּבְסכּום ְמֻסָּים. ”ִאם ָּכ“, ָאַמר לֹו ַרִּבי ַיֲעקֹב, ”יֹוִאיל ָנא ְּכבֹוד ּתֹוָרתֹו 
ָלֶׁשֶבת ְּבֵביִתי ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה, ְוַאל ַיְטִריַח ַעְצמֹו ָלתּור ַאַחר ּתֹוְרִמים. ֶאְפַעל ֲאִני 
ְלַהְפִּגיׁשֹו ִעם ֵאי ֵאּלּו ַּבֲעֵלי ְיכֶֹלת ִמּתֹוָׁשֵבי ְפַרְנְקפּוְרט ֲאֶׁשר ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה ּפֹוֶעֶמת ְּבִלָּבם, 
ִמְּבִלי  ָהַרב,  ֶׁשל  ְׁשִאיָפתֹו  ֶאת  ְלַמֵּלא  ְּכֵדי  ּבֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ִנְכָּבד  ְסכּום  ַיַחד  ְנַגֵּיס  ה‘  ְּבֶעְזַרת   ְוָכ

ֶׁשִּיְתַּבֶּזה ָחִליָלה ְּכבֹוד ּתֹוָרתֹו, אֹו ִיְתַּבְזֵּבז ְזַמּנֹו ַהָּיָקר ָלִריק“.

ָׂשַמח ָהַרב ִמּפֹוִניֶבז‘ ֵמָהַרְעיֹון ְוִהְסִּכים לֹו ְּבֵחֶפץ ֵלב. ְוָאֵכן, ְּבֶמֶׁש ַהָּיִמים ַהָּבִאים ָיַׁשב הּוא 
ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה, ּוִמַּפַעם ְלַפַעם ָהָיה ַהְּמָאֵרַח, ַרִּבי ַיֲעקֹב, ִנְפַּגׁש ִעם ְּגִביר ְּפלֹוִני אֹו 
ַאְלמֹוִני. ְוַכֲאֶׁשר ִהְסִּכים ַהָּלה ְלָהִרים ְּתרּוָמה ִנְכֶּבֶדת ְלַמַען ַהְּיִׁשיָבה, ָהָיה ַרִּבי ַיֲעקֹב לֹוֵקַח ֶאת 

ָהַרב ִלְפִגיָׁשה ִעם אֹותֹו ַהְּגִביר, ְוַהְּתרּוָמה ִנְּתָנה ִלְׂשִביעּות ְרצֹון ָּכל ַהְּצָדִדים.

ְּבַאַחד ַהָּיִמים נֹוַדע ְלַרִּבי ַיֲעקֹב ַעל ְּגִביר ְמֻסָּים ֶׁשִעּמֹו ִּתְכֵנן ְלַדֵּבר ְלַמַען ָהַרב ִמּפֹוִניֶבז‘, ִּכי 
ְלָמֳחָרת עֹוֵמד הּוא ָלֵצאת ֵמָהִעיר ְלצֶֹר ֲעָסָקיו ִלְתקּוַפת ָמה. ִמֶּׁשָּכ ִמֵהר הּוא ִלְפנֹות ֵאָליו 

ְּכֵדי ֶׁשַּיְסִּפיק ְלִהָּפֵגׁש ִעם ָהַרב ּוְלַהֲעִניק לֹו ֶאת ְּתרּוָמתֹו עֹוד ְּבֶטֶרם ַיֲעזֹב ֶאת ָהִעיר.

ַנֲעָנה ֶהָעִׁשיר ְּבִׂשְמָחה, ַא ִהְתַנֵּצל ִּכי ַמְמִּתיָנה ַעל ֻׁשְלָחנֹו ְרִׁשיַמת ַמָּטלֹות ֶׁשָעָליו ְלַהְסִּפיק 
ַּבָּׁשעֹות ַהְּספּורֹות ֶׁשּנֹוְתרּו לֹו ַעד ְלמֹוֵעד ַהְּנִסיָעה, ְוָלֵכן א יּוַכל ִלְפּגֹׁש ֶאת ָהַרב ְּבֵביתֹו.

ַּכֲאֶׁשר ִהְפִציר ּבֹו ַרִּבי ַיֲעקֹב ִּכי ְיַנֶּסה ְּבָכל זֹאת ְלַפּנֹות ְזַמן ַלְּפִגיָׁשה ַהֲחׁשּוָבה, ִהְרֵהר ַהְּגִביר 
ְמַעט. ְלַבּסֹוף ָעָנה, ִּכי ֱהיֹות ֶׁשְּבָתְכִניתֹו ִלְנסַֹע ָּבַרֶּכֶבת ַהּיֹוֵצאת ְּבָׁשָעה ְׁשמֹוֶנה ַּבּבֶֹקר, מּוָכן 
הּוא ְלַהְקִּדים ִקְמָעא ֶאת ּבֹואֹו ְלַתֲחַנת ָהַרֶּכֶבת, ְוִאם ַאף ָהַרב יֹוִאיל ְלַהְׁשִּכים קּום ְוָלבֹא ְלָׁשם 

ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, ִיְׂשַמח הּוא ְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו ְּבִניחּוָתא ְוַאף ְלַהֲעִניק לֹו ְסכּום ָהגּון.

ַּכֲאֶׁשר ָׁשב ַרִּבי ַיֲעקֹב ְלֵביתֹו ִסֵּפר ָלַרב ְּבִׂשְמָחה ַעל ַהְּפִגיָׁשה ֶׁשִּנְקְּבָעה, ּתֹו ֶׁשהּוא מֹוִסיף, ִּכי 
ֵּכיָון ֶׁשְּגִביר ֶזה ְמֻפְרָסם ְּכאֹוֵהב ּתֹוָרה ְּכַדאי ָלַרב ְמאֹד ְלִהְתַאֵּמץ ּוְלפֹוְגׁשֹו, ֶׁשֵּכן ָלֶבַטח ַיֲעִניק 

לֹו ְּתרּוָמה ֲהגּוָנה.

ְּבָׁשָעה  ְלִהְתַּפֵּלל  ָמָחר  ַיְׁשִּכים  ִּכי  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ִעם  ְוִסֵּכם  ַהְּדָבִרים  ְלֶׁשַמע  ְמאֹד  ָׂשַמח  ָהַרב 
ֶאָּלא  ָנִדיב.  אֹותֹו  ֶאת  ִלְפּגֹׁש  ְּכֵדי  ָהַרֶּכֶבת  ְלַתֲחַנת  ֵיֵצא   ָּכ ַאַחר  ּוִמָּיד  ֵמָהָרִגיל,  ֻמְקֶּדֶמת 
ְמֻאָחר  ָקם  ִּכי  ְלַגּלֹות  ֶנֱחַרד  ִּבְׁשעֹונֹו,  ְוִהִּביט  ֵעיָניו  ֶאת  ָהַרב  ָּפַקח  ַּכֲאֶׁשר  ַּבּבֶֹקר,  ֶׁשְּלָמֳחַרת 
לֹו  ָּגַרם  ַהְּמֻתְכֶנֶנת  ַהֲחׁשּוָבה  ַהְּפִגיָׁשה  ְוֵזֶכר  ַּבּבֶֹקר,  ֶׁשַבע  ְּכָבר  ָהְיָתה  ַהָּׁשָעה  ֵמַהְּמֻתְכָנן. 
ְלִהְסַּתֵּפק; ָּברּור ָהָיה לֹו ִּכי ִאם ֵיֵל ַעָּתה ְלִהְתַּפֵּלל ִעם ַהִּצּבּור ְּבַוַּדאי ַיְחִמיץ ֶאת ַהְּפִגיָׁשה ִעם 
ַהְּגִביר, ֶאָּלא ֶׁשַעל ַאף ֶׁשִהְקִּפיד ְּבָכל ְמאֹודֹו ַעל ְּתִפָּלה ְּבִצּבּור, ִיָּתֵכן ֶׁשִּמְצַות ַּתְלמּוד ּתֹוָרה 
ֶׁשל ַהַּתְלִמיִדים ָהַרִּבים ַהּתֹוִלים ֵעיֵניֶהם ְּבַהְצָלַחת ְׁשִליחּותֹו ֲעִדיָפה ֵמחֹוַבת ַהְּתִפָּלה ְּבִצּבּור.

ָהַרב ִהְרֵהר ַּבַּמָּצב ְרָגִעים ִמְסָּפר, ּוְלַבּסֹוף ָּגַמר אֶֹמר ְּבִלּבֹו ִּכי א ַיְפִסיד ְּתִפָּלה ְּבִצּבּור ְּבָכל 
ִּבְצָעִדים  ּוָפָנה  ְּבִבָּטחֹון  ֶהֱחִליט  ְּכלּום‘,  ַמְפִסיִדים  ֵאין  ְּבִצּבּור  ִמְּתִפָּלה  ִּכי  ’ְּבטּוָחִני  ְמִחיר. 

ִנְמָרִצים ְלֵעֶבר ֵּבית ַהְּכֶנֶסת.

ִהְתַּפֵּלל ֵאפֹוא ָהַרב ְּבִניחּוָתא ְּכַדְרּכֹו, ַאַחר ִקֵּפל ֶאת ַטִּליתֹו ּוְתִפָּליו ּוִמֵהר ָלרּוץ ֶאל ַּתֲחַנת 
ָהַרֶּכֶבת. ְּבִלּבֹו ִקְּנָנה ִּתְקָוה ִּכי ַלְמרֹות ַהּכֹל ַיְסִּפיק ִלְפּגֹׁש ֶאת ַהָּנִדיב. 

’ִמי יֹוֵדַע‘, ָחַלף ְּבִלּבֹו ִהְרהּור, ’אּוַלי ַהַּפַעם ִהְתַעְּכָבה ָהַרֶּכֶבת ִמָּלֵצאת...‘.

ֶאָּלא ֶׁשִעם ּבֹואֹו ַלַּתֲחָנה ִהְבִחין ִּכי ִּתְקָותֹו ִנְכְזָבה; ָהַרֶּכֶבת ַהְּמֻדֶּבֶרת ָיְצָאה ֶזה ִמְּכָבר, ְוַהַּתֲחָנה 
ָהְיָתה ִּכְמַעט ֵריָקה ֵמָאָדם, ִמְּלַבד ְמֵתי ְמַעט ֲאָנִׁשים ֶׁשִהְקִּדימּו ּבֹוָאם ַלְּנִסיָעה ָּבַרֶּכֶבת ַהָּבָאה. 
ָהַאְכָזָבה ָהְיָתה ָקָׁשה, ַא ַלְמרֹות זֹאת א ִהְתָחֵרט ָהַרב ְלֶרַגע ַעל ַהְחָלָטתֹו. ָּבטּוַח ָהָיה ִּכי 
א ִהְפִסיד ְמאּום ִמְּתִפָּלה ְּבִצּבּור, ְוִכי ְּבַיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַסֵּפק לֹו ֶאת ַהְּסכּום ַהָּדרּוׁש 

ְּבֶדֶר ַאֶחֶרת.

הּוא ִהְתַיֵּׁשב ַעל ַסְפָסל ִמְזַּדֵּמן ְּכֵדי ָלפּוׁש ְמַעט ֵמָהִריָצה ַהְּמִהיָרה, ְוִהֵּנה א ָעְברּו ֶאָּלא ַּדּקֹות 
ְספּורֹות ּוְלֶפַתע ִהְתָּפֵרץ ְּבִריָצה ֶאל ּתֹו ַהַּתֲחָנה ַהְּגִביר ֶׁשִעּמֹו ִּתְכֵנן ְלִהָּפֵגׁש. ְּבעֹודֹו ִמְתַנֵּׁשף 
ִנַּגׁש ַהְּגִביר ָלַרב, ָלַחץ ֶאת ָידֹו ּוָפַתח ְּבִסְדַרת ִהְתַנְּצֻלּיֹות: ”ִיְמַחל ָנא ִלי ָהַרב ַעל ֶׁשִהְטַרְחִּתיו 
 ְלַהְמִּתין. ִעּכּוב ִּבְלִּתי ָצפּוי ָמַנע ִמֶּמִּני ְלַהִּגיַע ַלַּתֲחָנה ַּבְּזַמן ַהְּמיָֹעד... אֹוי ִלי ִּכי ִּבְגָלִלי ֻהְצַר

ְּכבֹוד ּתֹוָרתֹו ְלִהְתַעֵּכב ְזַמן ּכֹה ַרב ַּבַּתֲחָנה...“.

ָהַרב ַהִּנְרָּגׁש ִנָּסה ְלַהְרִּגיעֹו ְּבאֹוְמרֹו ִּכי ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא, ַאף הּוא ִהְתַעֵּכב ְּבאַֹרח ִּבְלִּתי ָצפּוי 
ְוֵאֵחר ָלבֹא ַלַּתֲחָנה, ֶאָּלא ֶׁשַהְּגִביר ִהְמִׁשי ְּבֶׁשּלֹו ְוָטַען ִּכי ֵּכיָון ֶׁשָּקַבע ִעם ָהַרב ָלבֹא ְּבָׁשָעה 
ְּפלֹוִנית ְוָהַרב ִהְמִּתין ְלִחָּנם, ֵיׁש ְּבָכ ִמּׁשּום ִּבּזּוי ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה ְוָעָליו ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל ְּכֵדי ְלַכֵּפר 

ַעל ַמֲעָׂשיו...

ְלַהְחָזַקת  ִּכְתרּוָמה  ָלַרב  ּוְמָסרֹו  ֵמַאְרָנקֹו  ְּביֹוֵתר  ִנְכָּבד  ְסכּום  ָהִאיׁש  הֹוִציא  ִּדּבּור  ְּכֵדי   ּתֹו
ַהְּיִׁשיָבה. ְלמֹוָתר ְלַצֵּין ִּכי ָהָיה ֶזה ְסכּום ָּכפּול ּוְמֻׁשָּלׁש ִמָּמה ֶׁשִּתְכֵנן ָלֵתת ִאּלּו ָהְיָתה ַהְּפִגיָׁשה 

ִמְתַקֶּיֶמת ַּכְמֻּתְכָנן.

ָרץ  ָהִייִתי  ”ִאּלּו  ְלַתְלִמיָדיו,  ְלָיִמים  ָהַרב  יֹאַמר  ֶזה“,  ִמַּמֲעֶׂשה  ֶׁשָּלַמְדִּתי  ַהֶּלַקח  ָּגדֹול  ”ַּכָּמה 
ַּבּבֶֹקר ֶאל ַהָּנִדיב ּוְמַוֵּתר ַעל ְּתִפָּלה ְּבִצּבּור, א ַּדי ֶׁשָהִייִתי ַמְפִסיד ֶאת ַהְּתִפָּלה, ֶאָּלא ַאף ֶאת 
ְוָׁשב  ִמְתָיֵאׁש  ָהִייִתי  ּבֹוׁש  ַעד  ַמְמִּתין  ֶׁשָהִייִתי  ַאַחר  ָלֶבַטח  ֶׁשֵּכן  ְמַקֵּבל.  ָהִייִתי  א  ַהְּתרּוָמה 
ִהְפַסְדִּתי  א  ַהִּמְצָוה   ְלצֶֹר ִהְתַעְּכבּוִתי  ִּבְזכּות  ַעָּתה,  ְוֵאּלּו  ֵריקֹות.  ְּבָיַדִים  ָהַאְכַסְנָיה  ְלֵבית 

ְמאּוָמה, ְוַאְדַרָּבה, ִהְרַוְחִּתי ְּבֶכֶפל ִּכְפַלִים“.

’אֹוְצרֹות ַהּתֹוָרה‘ ְּתַצֶּוה

חֹוַבת ָהָאָדם ְלַהְנִהיג ַעְצמֹו ְּבֶדֶר ַהּתֹוָרה ָּתִמיד
ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ָוֶאְתַחַּנן ַּדף רסט א) ָּתְמהּו: ָהָיה ָצִרי ַהָּכתּוב לֹוַמר: 'ּוְתַדֵּבר ָּבם', ַמהּו "ְוִדַּבְרָּת ָּבם"? 
ֶאָּלא 'ְוִדַּבְרָּת' הּוא ְלׁשֹון ַהְנָהָגה [ְּכמֹו (ְּתִהִּלים מז ד): 'ַיְדֵּבר [ַיְנִהיג] ַעִּמים ַּתְחֵּתינּו‘]. ַּכָּוַנת ַהָּכתּוב 
 ּוְבֶלְכְּת ְּבֵביֶת ַהּתֹוָרה:  ”ְּבִׁשְבְּת ִּכי ַעל ָהָאָדם ְלַהְנִהיג ַעְצמֹו ָּתִמיד ַעל ִּפי ֶּדֶר ְלהֹורֹות ְל

 .“ּוְבקּוֶמ ּוְבָׁשְכְּב ַבֶּדֶר

ַּבַעל ’ִחּדּוֵׁשי ָהִרי“ם‘ הֹוִסיף ְוָדַרׁש ַעל ָּכ: ”ִׁשְבְּת... ֶלְכְּת... קּוֶמ“ – ָראֵׁשי ֵּתבֹות ’ֶׁשֶק“ל‘, ַוֲהֵרי 
ֶנֱאָמר (ַוִּיְקָרא כז כה): ”ְוָכל ֶעְרְּכ ִיְהֶיה ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש“, ְלַלְּמֵדנּו ִּכי חֹוַבת ָהָאָדם ְלַנֵהל ָּתִמיד ֶאת 

ָּכל ַמֲהַל ַחָּייו: ְּבִׁשְבּתֹו, ְּבֶלְכּתֹו ּוְבקּומֹו ְּבֶדֶר ַהְּקֻדָּׁשה (’ִאְמֵרי ֱאֶמת‘ ִמְׁשָּפִטים תרפ“ח).

עֹוד ָאַמר ַה‘ִחּדּוֵׁשי ָהִרי“ם‘: ַהָּכתּוב ְמַלְּמֵדנּו ָּכאן ִּכי חֹוַבת ַּתְלמּוד ּתֹוָרה נֹוַגַעת ְלַחָּייו ֶׁשל ָּכל 
ִאיׁש ִמִּיְׂשָרֵאל, ֶאָּלא ֶׁשְּׁשֵּתי ְּדָרגֹות ֵיׁש ָּבּה; ַעל ְּבֵני ’ִיָּׂששָכר‘ ַההֹוִגים ַּבּתֹוָרה ִעַּקר ַהחֹוָבה ִהיא 
 “ַבֶּדֶר ְוִאּלּו ַעל ְּבֵני ’ְזבּולּון‘ ַהּיֹוְצִאים ְלִמְסָחר ָהִעָּקר הּוא: ”ְבֶלְכְּת ,“ְּבֵביֶת ִּבְׁשַעת: ”ְּבִׁשְבְּת

(’ְיַכֵהן ְּפֵאר‘ ְוזֹאת ַהְּבָרָכה).

 ְּבִׁשְבְּת”  :ַרִּבי יֹוֵסף ֵליּב סֹוֵפר ָאָב“ד ָּפאְקׁש (פר‘ ֵעֶקב) ְּבִסְפרֹו ’ַיְלקּוט סֹוֵפר‘ ָּדַרׁש ֶאת ַהָּכתּוב ָּכ
אּוָלם  ְלתֹוָרה,  ֶרַגע  ָּכל  ְלַנֵּצל  ַאָּתה  ַחָּיב  ְּבַוַּדאי  ּוְברַֹגע  ִּבְמנּוָחה  ַּבַּבִית   ְיִׁשיָבְת ְּבֵעת   – “ְּבֵביֶת
 ְלצֶֹר ָלֵצאת ִמֵּביְת ְּכֶׁשִּטְרדֹות ַהַּפְרָנָסה ְמַחְּיבֹות אֹוְת – “ַבֶּדֶר ָלַדַעת ִּכי ַּגם ”ְבֶלְכְּת ָעֶלי
 ַּבַּלְיָלה ַאַחר ׁשּוְב – “ּוְבקּוֶמ ְזַמן ְלִלּמּוד ְלָכל ַהָּפחֹות ”ְבָׁשְכְּב ִלְקּבַֹע ְל ֵמחֹוָבְת ,ֲעָסֶקי

.ּוַבּבֶֹקר ֶטֶרם ֵצאְת ,ֵמֲעבֹוָדְת

 ַּגם ִּבְנִסיָעְת ְיֵתָרה ִמּזֹאת ָּכַתב ַה‘ֵּלב ִׂשְמָחה‘ ְּבִאֶּגֶרת ֶׁשָּׁשַלח ְלַאַחד ֵמֲחִסיָדיו: ”ִהְתַחֵּזק ְּבִלּמּוְד
ַּבֶּדֶר“, ְוהֹוִסיף ְוָכַתב: ”ַּגם אּוַלי ֵיׁש ֲהָבָנה ְמֻיֶחֶדת ָאז, ַּכֶּנֱאָמר ַּבָּפָרָׁשה: ’ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר‘“. ְּכֵעין 
ֶזה ָהָיה ַאף ְּכֶׁשָחָלה ֶנְכּדֹו ְוֻהְצַר ָלנּוַח ַעל ִמָּטתֹו, ָאַמר לֹו ַה‘ֵּלב ִׂשְמָחה‘: ”ַּדע ִּכי ִּבְׁשַעת ְׁשִכיָבה 

ֵיׁש ִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ְמֻיֶחֶדת ְלִלּמּוד, ֶׁשָּכ ְמפָֹרׁש ַּבּתֹוָרה: ’ּוְבָׁשְכְּב‘“ (’ִלּקּוֵטי ְיהּוָדה‘ ָוֶאְתַחַּנן).

’ָמאן ְּדָיֵרית ַמֶּסְכָּתא ֲחָדא ָיֵרית ָעְלָמא ֲחָדא‘
”ְוָהיּו  ַהּתֹוָרה:  ִהְקִּדיָמה  ְלִחָּנם  א  פ“ו):  (סֹוף  ַהַּבִית‘  ’ּתֹוַרת  ַּבַּמֲאָמר  ַחִּיים‘  ֶה‘ָחֵפץ  ָמָרן  ָּכַתב 
ַהְּדָבִרים... ַעל ְלָבֶב“ ְל: ”ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר“, ֶאָּלא ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ָהָאָדם 
ִלְלֹמד ַאף ִּבְזַמִּנים ֶׁשַהִּלּמּוד ָקֶׁשה ָעָליו – ”ּוְבֶלְכְּת... ּוְבָׁשְכְּב“, ָעָליו ִלְפעֹל ֶׁשִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ִיְהיּו 
ֲחרּוִתים ַעל ִלּבֹו. ַעל ֵּכן ָראּוי ְלָכל ָאָדם ִּכי ִמְּלַבד ַהִׁשּעּור ַהָּקבּוַע ֶׁשּלֹוֵמד ְיַׁשֵּנן ְלַעְצמֹו ְּבָכל יֹום 
ִמְׁשָנה ַאַחת ְוַיֲחזֹר ָעֶליָה ׁשּוב ָוׁשּוב, ְּכֵדי ֶׁשִּמּתֹו ָּכ ִּתְהֶיה ְׁשגּוָרה ְּבִפיו ְלָכל ַהָּפחֹות ַמֶּסֶכת 
ַאַחת ֶׁשּיּוַכל ַלֲהגֹות ָּבּה ַאף ְּבָׁשָעה ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ְמצּוִיים ְּבָידֹו ְסָפִרים, ּוִבְפָרט ִּביֵמי ַהִּזְקָנה ֶׁשָּבֶהם 
ֲעלּוָלה ָהְראּות ְלֵהָחֵלׁש ָחִליָלה ְוִיְקֶׁשה ָעָליו ִלְלֹמד ִמּתֹו ַהֵּסֶפר. ּוַבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ְרֵאה ַהְקָּדָמה 
ֶׁשִּתְהֶיה  ֶׁשְּכֵדי  ּוְבַוַּדאי   – ֲחָדא“  ָעְלָמא  ָיֵרית  ֲחָדא  ַמֶּסְכָּתא  ”ָמאן  ְּדָיֵרית  ָאְמרּו:  ב)  יד  ַּדף  לתיקו“ז 

ַהַּמֶּסֶכת ֶנֱחֶׁשֶבת ִּכ‘ירּוָׁשה‘ ְּבָידֹו, ְצִריָכה ִהיא ִלְהיֹות ְׁשגּוָרה ְּבִפיו ְּבַעל ֶּפה.

ַּבֵּסֶפר ’ִיְׂשַמח מֶֹׁשה‘ (לר“ש ַגּאִליּפֹוִליִטי, ְּדרּוׁש כז) ֵהִביא ַעל ָּכ ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ר“ה כז א) ֶׁשְּׁשֵני ְּבֵני 
ָאָדם ַהּקֹוְרִאים ַיְחָּדו ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלהֹוִציא ֶאת ָהַרִּבים, ֶׁשֵּכן ”ַּתְרֵּתי ָקֵלי א ִמְׁשַּתְּמֵעי“, ִמְּלַבד 
ִּבְדָבִרים ַהֲחִביִבים ַעל ָהָאָדם ִּכְקִריַאת ַהְּמִגָּלה. ְוִהֵּנה, ִמִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ַמְׁשָמע ֶׁשְּכָכל ֶׁשְּמַחֵּבב 
ֶהָחֵפץ  ַהּתֹוָרה;  ְלִדְבֵרי  ַּגם  נֹוְגִעים  ְוַהְּדָבִרים  ְלׁשֹוְמעֹו,  ְּכֵדי  הּוא  ִמְתַאֵּמץ   ָּכ ַהָּדָבר  ֶאת  ָהָאָדם 
ֶׁשֹּלא ְלַהְרּפֹות ֵמֵעֶסק ַהּתֹוָרה ַאף ִּבְזַמִּנים ָקִׁשים, ִיְׁשַּתֵּדל ְלַחֵּבב ַעל ַעְצמֹו ֶאת ַהִּלּמּוד ָּכ ֶׁשִּיְהֶיה 
ָּתִמיד ִּבְבִחיַנת ”ְמַצְּו ַהּיֹום“ – ְּכִאּלּו ַהּיֹום ִנְצַטָּוה ָּבֶהם ָלִראׁשֹוָנה (ְרֵאה ַרִׁש“י ְּדָבִרים כו טז). ְוֵכיָון 
ֶׁשִּתְהֶיה ַהּתֹוָרה ֲחִביָבה ָעָליו, ְּבַוַּדאי ִיְתַאֵּמץ ְוא ִיָּמַנע ִמַּלֲעסֹק ָּבּה ַאף ִאם ָיבֹואּו ָעָליו ָחִליָלה 

ְזַמִּנים ָקִׁשים.

ֵיׁש ְּבנֹוֵתן ַטַעם ְלָהִביא ָּכאן ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ַהֻּמְפָלא ֶׁשֵהִביא ַּבֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש ’ְמנֹוַרת ַהָּמאֹור‘ (ֵנר ג‘ 
ְּכָלל ח‘ ח“ג פ“ח) ְּבֵׁשם ַהִּמְדָרׁש:

ה ְּבָחִסיד ֶאָחד ֶׁשָהָיה ִמְתּבֹוֵדד ְּבֵביתֹו ְוהֹוֶגה ַּבּתֹוָרה, ּוִבְפָרט ָהָיה לֹוֵמד ֶאת ַמֶּסֶכת ֲחִגיָגה  ַמֲעֹשֶ
ְוחֹוֵזר ָעֶליָה ׁשּוב ָוׁשּוב ָּכל ָיָמיו, ַעד ֶׁשָהְיָתה ְׁשגּוָרה ְּבִפיו. ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְפַטר ֵמָהעֹוָלם ִאיׁש א ָיַדע 
ַעל ָּכ ֵּכיָון ֶׁשָהָיה ָספּון ְּבֵביתֹו, ַעד ֶׁשִהִּגיָעה ְּדמּות ִאָּׁשה ְוָעְמָדה ַעל ַיד ִמָּטתֹו. ֵהִריָמה ָהִאָׁשּה 
קֹוָלּה ִּבְבִכי ּוְבִמְסֵּפד, ַּבֲאָנָחה ּוִבְצָעָקה, ַעד ֶׁשִהְתַקְּבצּו ַרִּבים ַלָּמקֹום. אֹו ָאז ִהְכִריָזה ָהִאָׁשּה: 
”ִסְפדּו ְלָחִסיד ֶזה ֶׁשִּכְּבַדִּני ָּכל ָיָמיו ֶזה ּוָפַעל ֶׁשֹּלא ֱאֶהא ֲעזּוָבה ּוְׁשכּוָחה. ַּכְּבדּו ֶאת ֲארֹונֹו, ְוִתְזּכּו 
ָּגדֹול  ְּבָכבֹוד  ּוְקָברּוהּו  ְוָעצּום  ָּגדֹול  ִמְסֵּפד  ָעָליו  ָעׂשּו  ַהּכֹל,  ִהְתַקְּבצּו  ִמָּיד  ַהָּבא“.  ָהעֹוָלם  ְלַחֵּיי 
ָּכָראּוי לֹו. ִעם ִסּיּום ַמֲעַמד ַהְּקבּוָרה ָׁשֲאלּו ָהֲאָנִׁשים ֶאת ָהִאָׁשּה ִלְׁשָמּה, ְוֵהִׁשיָבה: ’ֲחִגיָגה‘, ּוִמָּיד 
ֶנֶעְלָמה ִמן ָהַעִין. ֵהִבינּו ֻּכָּלם ִּכי ַמֶּסֶכת ֲחִגיָגה ָהְיָתה ִהיא, ֶׁשִּנְרֵאית ְּבצּוַרת ִאָּׁשה ּוָבָאה ִּבְׁשַעת 

ְּפִטיָרתֹו ְּכֵדי ֶׁשִּיְסְּפדּו לֹו ְוִיְקְּברּוהּו ְּבָכבֹוד, ִּכְגמּול ַעל ָּכ ֶׁשָהָיה ׁשֹוֵקד ְוהֹוֶגה ָּבּה ָּתִמיד.

’ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת‘ – ַמהּות ַהִּמְצָוה
ָאֵכן ֵיׁש ְלָהִבין, ִמְּפֵני ָמה ִהְזִהיָרה ַהּתֹוָרה ַּדְוָקא ְּבנֹוֵגַע ְלִמְצַות ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ִּכי חֹוָבה ַעל ָהָאָדם 
ְלַקְּיָמּה ֵהן ”ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת“ ְוֵהן ”ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר“ ְוגֹו‘, ֲהא ֶיְׁשָנן ַּכָּמה ְוַכָּמה ’ִמְצוֹות ְּתִמיִדּיֹות‘ 

ֶׁשָּצִרי ְלַקְּיָמן ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה?

 ָמָׁשל: ַּכֲאֶׁשר ֶנֱאָמר ַעל ְּפלֹוִני ֶׁשִּנֵּגן ְּבִכּנֹור ְּבֶמֶׁש ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְצָחק הּוְטֶנר ָזָצ“ל ֵּבֵאר זֹאת ְּבֶדֶר
ְׁשָעַתִים, ַּכָּוָנֵתנּו ְלָהִעיד ַעל ָהָאָדם ֶׁשִּנֵּגן ְּבֶמֶׁש ְׁשָעַתִים ְרצּופֹות, ְוִיָּתֵכן ֶׁשְּבַמֲהָלָכן ֶהֱחִליף ַּכָּמה 
ְוַכָּמה ִנּגּוִנים. ַא ַּכֲאֶׁשר ֶנֱאָמר ִּכי ִנֵּגן ִנּגּון ֶּבן ְׁשָעַתִים ֵאין ֵעדּוֵתנּו ִמְתַיֶחֶסת ַלְּמַנֵּגן ֶאָּלא ְלָתֵאר 

ֶאת ַמהּותֹו ֶׁשל ַהִּנּגּון, ֶׁשָאְרּכֹו ְׁשָעַתִים.

 ְּבֵביֶת נּוַכל ְלָפֵרׁש ֶאת ַהִחּלּוק ֵּבין ַהּתֹוָרה ְלֵבין ֶיֶתר ַהִּמְצוֹות: ַהָּפסּוק ”ְּבִׁשְבְּת ְּבדֹוֶמה ְלָכ
ַלֲעסֹק  ָעֵלינּו  ֶׁשּבֹו  ַהְּזַמן   אֶֹר ֶאת  ָלנּו  ְלַהְמִחיׁש  ָּבא  ֵאינֹו   “ּוְבקּוֶמ  ּוְבָׁשְכְּב  ַבֶּדֶר  ּוְבֶלְכְּת
 ַּבּתֹוָרה, ֶאָּלא ְלָתֵאר ָלנּו ֶאת ֶעֶצם ַמהּוָתּה, ְּכִמְצָוה ַאַחת ְרצּוָפה ֶׁשֲאמּוָרה ְלַהִּקיף ֶאת ָּכל ַמֲהַל
ַחֵּיינּו ְּבָכל ֶרַגע ָנתּון ּוְבָכל ִמְקֶרה ֶׁשָּיבֹא ָעֵלינּו. ְּבׁשֹוֶנה ִמֶּיֶתר ַהִּמְצוֹות ַהְּתִמיִדּיֹות ֶׁשְּבָכל ֶרַגע 
ֶׁשָהָאָדם עֹוֵסק ָּבֶהן ֲהֵרי הּוא ְמַקֵּים ִמְצָוה, ַא ֵאין ָּכל ֶקֶׁשר ֵּבין ֶרַגע ְלִמְׁשֵנהּו (’ַּפַחד ִיְצָחק‘ ָׁשבּועֹות 

ַמֲאָמר כד).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ִמְּתִפָּלה ְּבִצּבּור ֵאין ַמְפִסיִדים

ע טּתַ בבּבָּ ה ם  מַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ּבצּבּור ּלה

ו סִספפּפּ ם
‘ (ו) ת ’ְוָאַהְבּתָ ָרׁשַ ַ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


