
ת ּבֹא ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

'יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֶֹׁש'
”ִויִהי חֶֹׁש ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוָיֵמׁש חֶֹׁש“ (י כא)

ִּכְבִריָאה  ֻמְגָּדר   ‘ַה‘חֶֹׁש ַהִאם  ַהַּקְדמֹוִנים  ַמֲחֶקת  ִהיא  ְידּוָעה 
ִּבְפֵני ַעְצָמּה, אֹו ֶׁשָּמא ֵאינֹו ֶאָּלא ֶהְעֵּדר אֹור ִּבְלַבד. ַהְגָּר“א סֹוֵבר 
ְּכֵדָעה ֶׁשַהחֶֹׁש ִהּנֹו ְּבִריָאה ִּבְפֵני ַעְצָמּה ַהִּנְדֵחית ְּבֶדֶר ְּכָלל ִמְּפֵני 
ָהאֹור, ִמְּלַבד ְּבַמַּכת חֶֹׁש ֶׁשָּבּה ִנְדָחה ָהאֹור ִמָּפֶניָה. ְּכִפי ֶׁשַּמְׁשָמע 
ֵהִמיׁש   ַהחֶֹׁש ְּכלֹוַמר:   ,“חֶֹׁש ”ְוָיֵמׁש  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּפסּוק  ִמְּלׁשֹון 
(ִסֵּלק) ֶאת ָהאֹור. ְרָאָיה ְלִׁשיָטתֹו ֵהִביא ַהְגָּר“א ִמּנַֹסח ִּבְרַּכת ’יֹוֵצר‘: 

”יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֶֹׁש“ – ֲהֵרי ֶׁשַהחֶֹׁש ִנְבָרא ִּבְפֵני ַעְצמֹו. 

ַרֲאַב“ד  ִהיְלָמן  ִיְצָחק  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ֵהִביא  זֹו  ְלִׁשיָטה  נֹוֶסֶפת  ְרָאָיה 
לֹוְנדֹון ִמּנַֹסח ְּתִפַּלת ַעְרִבית: ”ּגֹוֵלל אֹור ִמְּפֵני חֶֹׁש ְוחֶֹׁש ִמְּפֵני 
ֵיׁש  ֵּכן  ְוַעל  ִנְבָרִאים,  ִּבְהיֹוָתם  ָׁשִוים   ְוַהחֶֹׁש ֶׁשָהאֹור  ֲהֵרי   – אֹור“ 

ִלְגל אֹוָתם ֶזה ִמְּפֵני ֶזה. 

ִּביסֹוד ֶזה ֵּבֵאר ָמָרן ַהְּגִרי“ז סֹולֹוֵביִצ‘יק ֶאת ַהִּפּיּוט ַהֶּנֱאָמר ַּבַהָּגָדה 
 א ַלְיָלה, ָרם הֹוַדע ִּכי ְלא יֹום ְו ֶׁשל ֶּפַסח: ”ָקֵרב יֹום ֲאֶׁשר הּוא
ַהּיֹום ַאף ְל ַהַלְיָלה“; ִּבימֹות ַהָּמִׁשיַח ְּכֶׁשִּתְׁשֶרה ְּבִחיַנת: ”א יֹום 
ְוא ַלְיָלה“, ֲאַזי ִיָּוַדע ִּכי ”ְל ַהּיֹום ַאף ְל ַהַלְיָלה“ ְוַאף ַהחֶֹׁש ִהּנֹו 
ְּבִריָאה ִּבְפֵני ַעְצָמּה. ֶׁשִאם א ֵּכן א ָהְיָתה ְמִציאּות ְמֻׁשֶּתֶפת ֶׁשל 

 .ִּכי ָהאֹור ּדֹוֶחה ֶאת ַהחֶֹׁש ,אֹור ָוחֶֹׁש
’קֹול ֵאִלָּיהּו‘; ִסּדּור ַהְגָּר“א עמ‘ ע; ’אֹור ַהָּיָׁשר‘ ָּתִמיד ֵלב א; ִסּדּור ’ִעּיּון ְּתִפָּלה‘ 
[ַלְּגִרי“מ ֶׁשְכֶטר] עמ‘ רמז 

ָלַקַחת מּוָסר ִמ‘ִּמְקֵננּו‘
ֶאת  ַלֲעבֹד  ִנַּקח  ִמֶּמּנּו  ִּכי  ַּפְרָסה  ִתָּׁשֵאר  א  ִעָּמנּו   ֵיֵל ִמְקֵננּו  ”ְוַגם 

ה‘“ (י כו)

”‘ִמְקֵננּו ֵיֵל ִעָּמנּו‘ ֵמַעְצמֹו ּוְבֵחֶפץ ֵלב, ְּכָפרֹו  ֶׁשל ֵאִלָּיהּו ֶׁשָּפַׁשט 
ֵּכיַצד  מּוָסר  ִנַּקח‘  ’ִמֶּמּנּו  ָאנּו  ְוַאף  ַלה‘,  ְּכָקְרָּבן  ְלִהָּׁשֵחט  ַצָּוארֹו 
ִקּיּום  ִמְזַּבח  ַעל  ְּבִׂשְמָחה  ַנְפֵׁשנּו  ְוִלְמסֹר  ה‘‘  ֶאת  ’ַלֲעבֹד  ָעֵלינּו 

ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות“ (ַמְלִּבי“ם).

ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהַּמְלִּבי“ם ֵּפֵרׁש ַרִּבי ֶּבן ִצּיֹון ֶפְנְדֶלר ֵמַרָּבֵני ֵּתל ָאִביב 
ְּבמּוָסף  ַהֶּנֱאָמר  ּכֹוַנְנָּת‘)  (’ַאָּתה  ָהֲעבֹוָדה‘  ְּב‘ֵסֶדר  ַהַּפְיָטן  ַּכָּוַנת  ֶאת 
ְליֹום ַהִּכּפּוִרים: ”ּוָבא לֹו ְּתִחָּלה ֵאֶצל ָּפרֹו, ּוָפרֹו ָהָיה עֹוֵמד ַּבָּצפֹון 
ְּכֶנֶגד ’ֵּבין ָהאּוָלם ְוַלִּמְזֵּבַח‘... ְוַהּכֵֹהן... ָהָיה עֹוֵמד ְּבֵאיָמה ִלְפֵני ֵא-ל 
ַהּמֹוֵסר  ַהַּפר  ַמְרֵאה  ִּכי  ָלַמְדנּו   – ִוּדּוי“  ִּדְבֵרי  ָעָליו  ְואֹוֵמר  ֶעְליֹון 
ַהּכֵֹהן  ֶׁשל  ְּבִלּבֹו  ַהּבֹוֵרא  ֵאיַמת  ֶאת  ֵהִטיל  ְּבָרצֹון  ִלְׁשִחיָטה  ַעְצמֹו 

ַהָּגדֹול.
’ֵּגיא ִחָּזיֹון‘ עמ‘ קכד

 ְּתִפָּלה ִּכְמַפֵּתַח ַלֲעבֹוַדת ה‘
”ַוֲאַנְחנּו א ֵנַדע ַמה ַּנֲעבֹד ֶאת ה‘ ַעד ּבֵֹאנּו ָׁשָּמה“ (י כו)

ַּתְלִמיָדיו:  ְׁשָאלּוהּו  ַהּדֹור  ִמַּצִּדיֵקי  ֶאָחד  ֶׁשל  ִהְסַּתְּלקּותֹו  ֶטֶרם 
”ַאל  ָלֶהם:  ֵהִׁשיב  ַחִּיים?“  ָאְרחֹות  ֵמַעָּתה  ִנְלַמד  ִמי  ֵאֶצל  ”ַרֵּבנּו, 
ַלֲעבֹד  ֵּכיַצד  ’ֵעצֹות‘  ָלֶכם  ָלֵתת  ֶׁשְּיַנֶּסה  ַרב  ֶׁשל  ְּבִצּלֹו  ִּתְסּתֹוְפפּו 
 ,ֶאת ה‘. ְלכּו ַרק ְלִמי ֶׁשַּיְבִהיר ָלֶכם ִּכי ֵאין ֵעָצה ְוֵאין ְּתבּוָנה ְלָכ
ִּכי ִאם ְלִהְתַחֵּנן ּוְלַבֵּקׁש ֵמַהּבֹוֵרא ֶׁשָּיָחְנֶכם ְּבָחְכָמה ּוְבַדַעת ָלֶלֶכת 

ְּבֶדֶר ַהָּיָׁשר“.

ֶאת  חּוְסט  ֶׁשל  ַרָּבּה  ְּגִריְנַווְלד  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ָּדַרׁש  ֶזה  ה  ַמֲעֹשֶ ִּפי  ַעל 
ָּבֻעְבָּדה  ַנִּכיר  ַּכֲאֶׁשר  ַרק   – ָׁשָּמה“  ּבֵֹאנּו  ”ַעד  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּפסּוק 
ִּכי: ”ַוֲאַנְחנּו א ֵנַדע ַמה ַּנֲעבֹד ֶאת ה‘“ ּוְנַבֵּקׁש ַעל ָּכ ַרֲחִמים 

 .ִמּבֹוְרֵאנּו, ֲאַזי ִנְזֶּכה ְלִהְתַקֵּדם ַּבֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַר
’ ֲעֻרגֹות ַהּבֶֹׂשם‘

ַעל ְיֵדי ֶׁש‘ָעָׂשה ֵבאֵהיֶהם‘ – ’ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם‘
”ּוְבָכל ֱאֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים ֲאִני ה‘“ (יב יב) 

”ֶׁשל ֵעץ ִנְרֶקֶבת ְוֶׁשל ַמֶּתֶכת ִנֶּמֶסת ְוִנֶּתֶכת ָלָאֶרץ“ (ַרִׁש“י).

ַעל ִּפי ֵּבאּורֹו ֶׁשל ַרִׁש“י ֵּבֵאר ַרִּבי ָּדִוד אֹוֶּפְנַהיים ַרָּבּה ֶׁשל ְּפָראג ֶאת 
ם ְׁשָפִטים  ֻנַּסח ִּפּיּוט ’ַּדֵּינּו‘ ַהֶּנֱאָמר ַּבַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח: ”ְוָעָׂשה ָבהֶָ
ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ְּבַמֶּסֶכת  ָממֹוָנם“;  ֶאת  ָלנּו  ְוָנַתן  ֵבאֵהיֶהם...  ְוָעָׂשה 
ִּבְרׁשּות  ֶׁשִּנְׁשַּתְּבָרה ְּבעֹוָדּה  ֲעבֹוָדה ָזָרה  ֲחָכִמים ִּכי  ָאְמרּו  ב)  (מא 
ְואֹוֵמר:  ְּבִלּבֹו  ְמַבְּטָלּה  ֶׁשַהּגֹוי  ִמּׁשּום  זֹאת  ַּבֲהָנָאה.  ֻמֶּתֶרת  ַהּגֹוי 
ַאַחר  אּוָלם  ְלַהִּציל?!‘,  ַּתְצִליַח  אֹוִתי  ִהִּציָלה,  א  ַעְצָמּה  ֶאת  ’ִאם 
ֶׁשִהִּגיָעה ִּבְׁשֵלמּוָתּה ִליֵדי ִיְׂשָרֵאל ׁשּוב ֵאינֹו ָיכֹול ְלַבְּטָלּה ְלעֹוָלם.

ֶׁש“ָעָׂשה [ְׁשָפִטים] ֵבאֵהיֶהם“ ָזִכינּו  ִמּׁשּום  ַרק  ַהַּפְיָטן:  זֹו ַּכָּוַנת 
ָהיּו  ָהָיה  ֵּכן  א  ֶׁשִאם  ָממֹוָנם“,  ֶאת  ָלנּו  ”ְוָנַתן  ָּבנּו:  ֶׁשִהְתַקֵּים 

ִּפְסֵליֶהם ֲאסּוִרים ָעֵלינּו ַּבֲהָנָאה ְלעֹוָלם.
’ַמֲאַמר ַאְבָרָהם‘ [ְפיֹוְרָדא תקי“ז] פר‘ ְמצָֹרע

ְמקֹוָרּה ֶׁשל ִּבְרַּכת ’ַהְׁשִּכיֵבנּו‘
ִלְנּגֹף“  ָּבֵּתיֶכם  ֶאל  ָלבֹא  ַהַּמְׁשִחית  ִיֵּתן  ְוא  ַהֶּפַתח  ַעל  ה‘  ”ּוָפַסח 

(יב כג)

ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (ד ב) ָקְבעּו ֲחָכִמים ִּכי ָאסּור ְלַהְפִסיק ֵּבין ִּבְרַּכת 
ָּתְמָהה  ְּבַעְרִבית.  ּוֵבין  ְּבַׁשֲחִרית  ֵּבין  ֶעְׂשֵרה‘,  ִל‘ְׁשמֹוֶנה  ’ְּגֻאָּלה‘ 
ַהְּגָמָרא: ֵּכיַצד ִאם ֵּכן ָאנּו ַמְפִסיִקים ְּבַעְרִבית ִּבְתִפַּלת ’ַהְׁשִּכיֵבנּו‘, 

ְוֵתְרָצה: ִּבְרַּכת ’ַהְׁשִּכיֵבנּו‘ ”ִּכְגֻאָּלה ֲאִריְכָתא ַּדְמָיא“.

ְלִבְרַּכת  ָיִׁשיר   ְּכֶהְמֵׁש ֶנֱחֶׁשֶבת  ’ַהְׁשִּכיֵבנּו‘  ֶׁשִּבְרַּכת  ַהַּטַעם  ַעל 
ַהְּגֻאָּלה, ָּכַתב ַרֵּבנּו יֹוָנה (ָׁשם): ְּבֵליל ט“ו ְּבִניָסן, ְּכֶׁשִהָּכה ַהַּמְׁשִחית 
ְוַיֶּכה  ַהֵחְטא  ִיְגרֹם  ֶׁשָּמא  ְיֵרִאים  ִיְׂשָרֵאל  ָהיּו  ִמְצַרִים,  ִּבְבכֹוֵרי 
ֶאת  ֶׁשְּיַקֵּים  ַלה‘  ְוָזֲעקּו  ִהְתַּפְּללּו   ְלִפיָכ ְּבָבֵּתיֶהם.  ַאף  ַהַּמְׁשִחית 
ַהְבָטָחתֹו ְוִיְׁשְמֵרם ִמָּכל ַרע. ְוֵכיָון ֶׁשְּבָרָכה זֹו ִנְתְקָנה ְּכֶנֶגד ַהְּתִפָּלה 
ְל‘ִבְרַּכת   ְּכֶהְמֵׁש ִהיא  ְּבֵעת ְּגֻאָּלָתם, ֶנֱחֶׁשֶבת  ֶׁשִהְתַּפְּללּו ִיְׂשָרֵאל 

ַהְּגֻאָּלה‘.

ְּבֻנָּסח  ִּכי  ָּכַתב  ט)  ְוק“ש  ְּתִפָּלה  (הל‘  ָהֶאְׁשּכֹול‘  ְּב‘ֵסֶפר  זֹאת,  ְלֻעַּמת 
”ִּדְבָׁשָעה  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ְּבִמְצַרִים,  ִיְׂשָרֵאל  ִהְתַּפְּללּו  ַמָּמׁש  ֶזה 
ֶׁשָּיְצאּו ִמִּמְצַרִים ְוָאְכלּו ֶּפַסח, ָאַמר ָלֶהם (ְלֵעיל פס‘ כב): ’ְוַאֶּתם א 

ֶאל  ָלבֹא  ַהַּמְׁשִחית  ִיֵּתן  ֶׁשֹּלא  ְוִהְבִטיָחן  ֵּביתֹו‘  ִמֶּפַתח  ִאיׁש  ֵּתְצאּו 
ְוָהֵסר  ְלָׁשלֹום...  ֱאֵקינּו  ה‘  ’ַהְׁשִּכיֵבנּו  ִמְתַּפְּלִלים:  ְוָהיּו  ָּבֵּתיֶהם, 
ֶׁשָהיּו  ֵמָהִעְנָין  ֶׁשהּוא  ֵצאֵתנּו...‘,  ּוְשׁמֹור  ּוֵמַאֲחֵרינּו  ִמְּלָפֵנינּו  ָׂשָטן 

ְצִריִכין“.

ִמְצַות ִּפְדיֹון ַהֵּבן – ַּדְוָקא ַּבּיֹום אֹו ֲאִפּלּו ַּבַּלְיָלה?
”ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה ַוה‘ ִהָּכה ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים“ (יב כט)

’ִּפְדיֹון   ַֹלֲער ֻמָּתר  ִּכי  ְלִׁשיָטתֹו  ְרָאָיה  ַהַּיֲעֵב“ץ  ֵהִביא  ֶזה  ִמָּפסּוק 
ְּבכֹוֵרי  ֶׁשִּנְּצלּו  ַעל  ְּכהֹוָדָאה  ִנְתְקָנה  זֹו  ִמְצָוה  ֶׁשֲהֵרי  ַּבַּלְיָלה,  ַהֵּבן‘ 

ִיְׂשָרֵאל ִמ‘ַּמַּכת ְּבכֹורֹות‘, ּוַמָּכה זֹו ִהְתַרֲחָׁשה ַּבַּלְיָלה.
אּוָלם ַהַּמַהְרָׁש“ם ָּדָחה ֶאת ְרָאַית ַהַּיֲעֵב“ץ, ֶׁשֲהֵרי ְלִדְבֵרי ֲחָכֵמינּו 
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (הּוְבאּו ִּכְפִתיָחה ְל‘ַמֶּסֶכת ְׂשָמחֹות‘): ”ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהָּכה 
ָּבֶהם  ְמַפְרֶּפֶרת  ַנְפָׁשם  ָהְיָתה  ַהַּלְיָלה  ַּבֲחִצי  ָמֶות  ַמַּכת  אֹוָתם 
ֶׁשִּתְסַּתֵּלק  ַעד  ְלַהְמִּתין  ֵיׁש  הֹוָדָאה  ֶׁשְּבִמְצַות  ּוְכִפי  ַהּבֶֹקר“.  ַעד 
ַהָּצָרה ִמּכֹל ָוכֹל, ְּכִפי ֶׁשָּפַסק ָה‘ֲעֶטֶרת ְזֵקִנים‘ (או“ח ריט ב) ֶׁשֵאין 
ַהְּבָרָכה  ְלׁשֹון  ֶׁשֵּכן  ְלַגְמֵרי,  ַהָּצָרה  ֶׁשַּתֲחף  ַעד  ’ַהּגֹוֵמל‘  ְמָבְרִכים 
הּוא: ’ֶׁשְּגָמַלִני ָּכל טֹוב‘ – ’טֹוב‘ ַהְינּו טֹוָבה ְמֵלָאה ּוֻמְחֶלֶטת, ָּכ ַּגם 
ִמְצַות ’ִּפְדיֹון ַהֵּבן‘ ֶׁשִּנְתְקָנה ְלֵזֶכר ַהַהָּצָלה ִמַּמַּכת ְּבכֹורֹות, ְצִריָכה 
ֶׁשל  רֹאָׁשם  ֵמַעל  ַהַּסָּכָנה  ֶׁשָחְלָפה  ְלַאַחר  ַּבּיֹום,  ַּדְוָקא  ְלִהְתַקֵּים 

ְּבכֹוֵרי ִיְׂשָרֵאל ַלֲחלּוִטין.
’ִמְגַּדל עֹז‘ פ“ג אֹות ז‘; ׁשּו“ת ָמַהְרָׁש“ם ח“ג סי‘ מג

’ִמִּמְצַרִים ְּגַאְלָּתנּו ּוִמֵּבית ֲעָבִדים ְּפִדיָתנּו‘
”ַוֶּתֱחַזק ִמְצַרִים ַעל ָהָעם ְלַמֵהר ְלַׁשְּלָחם ִמן ָהָאֶרץ“ (יב לג)

ִּבְתִפַּלת ’ֶעְזַרת ֲאבֹוֵתינּו‘ ָאנּו מֹוִדים: ”ִמִּמְצַרִים ְּגַאְלָּתנּו ה‘ ֱאֵקינּו 
ּוִמֵּבית ֲעָבִדים ְּפִדיָתנּו“, ְוֵיׁש ְלָהִבין ֶאת ֶּכֶפל ַהָּלׁשֹון.

ֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו ַחִּיים ִמְּבִריְסק:
ָהֶעֶבד  חֹוַבת  א.  ְּבִחינֹות:  ְׁשֵּתי  ּכֹוֶלֶלת  ָה‘ַעְבדּות‘  ֶׁשַּמהּות  ֵּכיָון 
ַהְּמֻׁשְעָּבד  ָהֶעֶבד  ֶׁשל  ּגּופֹו  ב.  ֶׁשִּיְתַּבֵּקׁש.  ְּכָכל  ֲאדֹונֹו  ֶאת  ְלָׁשֵרת 
ַלֲאדֹונֹו ַאף ְּכֶׁשֵאינֹו עֹוְבדֹו. ֵיׁש לֹוַמר ִּכי ַאף ְּגֵזַרת: ”ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו 

אָֹתם“ (ְּבֵראִׁשית טו יג) ָּכְלָלה ְּבתֹוָכּה ְׁשֵּתי ְּבִחינֹות ֵאּלּו.
ָלנּו  ִּתְּקנּו   ּוְלִפיָכ ֵאּלּו,  ְּבִחינֹות  ִמְּׁשֵתי  ִנְגַאְלנּו  ִמְצַרִים  ִּביִציַאת 
ֶׁשהֹוֵצאָתנּו   ְּבָכ  – ְּגַאְלָּתנּו“  ”ִמִּמְצַרִים  ָלׁשֹון:  ְּבֶכֶפל  ְלהֹודֹות 
ֵמָרׁשּות ַּפְרעֹה [’ְּגֻאָּלה‘ ַהְינּו ְיִציָאה ֵמָרׁשּות ְלָרׁשּות ִּכְגֻאַּלת ’ָּבֵּתי 
 ְּבָכ  – ְּפִדיָתנּו“  ֲעָבִדים  ”ּוִמֵּבית  כה-לד)],  כה  (ַוִּיְקָרא  חֹוָמה‘  ָעֵרי 
ִׁשּנּוי  ַהְינּו  [’ִּפְדיֹון‘  חֹוִרין‘  ִל‘ְבֵני  ֵמ‘ֲעָבִדים‘  ַמהּוֵתנּו  ֶאת  ֶׁשִּׁשִּניָת 

ַמהּות, ְּכֶהְקֵּדׁש ַהִּנְפֶּדה ְוהֹוֵפ ְלֻחִּלין].
ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח ַואלֹואִז‘ין עמ‘ רכז

ְּבָרָכה ַעל ְּתִפִּלין ְּדַרֵּבנּו ַּתם
”ְוָהָיה ְל ְלאֹות ַעל ָיְד ּוְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיֶני“ (יג ט)

ְּתִפִּלין  ַּגם  ְלַהִּניַח  ַהּנֹוֲהִגים  ִּכי  ִנְפָסק  ב)  לב  (או“ח   ‘ָערּו ְּב‘ֻׁשְלָחן 
ְּדַרֵּבנּו ַּתם ְיָבְרכּו ְּתִחָּלה ַעל ְּתִפִּלין ְּדָרִׁש“י, ְוַאַחר ָּכ ַיִּניחּו ְּתִפִּלין 

ְּדַרֵּבנּו ַּתם ְּבא ְּבָרָכה.
ִמֶּבעְלְזא  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו“ר  ֶׁשל  ַׁשָּמׁשֹו  ָטָעה  ּוַפַעם  ה  ַמֲעֹשֶ
ְוַרק  ְּדָרִׁש“י,  ְּתִפִּלין  ִּבְמקֹום  ַּתם  ְּדַרֵּבנּו  ְּתִפִּלין  ֶאת  ְלַרּבֹו  ְוִהִּגיׁש 
ַהְּמַצֶעֶרת.  ַהָּטעּות  ִהְתַּגְּלָתה  ַהְּתִפִּלין  ַעל  ָהַרִּבי   ֶׁשֵּבֵר ְלַאַחר 
ְּכֶׁשָרָאה ָהַרִּבי ִּכי ַהַּׁשָּמׁש ָנבֹו ַעד ְמאֹד ֵמַהִּמְקֶרה, ִהְרִּגיעֹו ְוָאַמר 
ְּתִפִּלין  ַהַּמִּניַח  ְיהּוִדי  ֶׁשָּכל  ַּבְּמרֹוִמים  ָּפַעל  ַּתם  ַרֵּבנּו  ִּכי  ”ַּדע  לֹו: 

דר“ת ִיְטֶעה ַּפַעם ַאַחת ְּבַחָּייו ִויָבֵר ֲעֵליֶהן ְּבָטעּות“.
’ִּבְקֻדָּׁשתֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן‘ ח“א עמ‘ תקעט

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם

ָעְנׁשֹו ֶׁשל ַהְּמַזְלֵזל ְּב‘ָאֵמן‘
ַעל   חֶֹׁש ִויִהי  ַהָּׁשַמִים  ַעל   ָיְד ְנֵטה  מֶֹׁשה  ֶאל  ה‘  ”ַוּיֹאֶמר 

ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוָיֵמׁש חֶֹׁש“ (י כא)

ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ַוֵּיֶל ַּדף רפו א) ֶנֱאָמר ִּכי ַהְּמַזְלֵזל ַּבֲעִנַּית ָאֵמן 
ְוֵיׁש  ַּבֵּגיִהּנֹם.  ַהַּתְחּתֹון  ַלָּמדֹור  ְויֹוֵרד  ָואֶֹפל,   ְּבחֶֹׁש ִנּדֹון 
ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ִנְרָמז ַּבָּפסּוק  ֶזה  ִעְנָין  ִּכי  לֹוַמר 
”ֶאל ֹמֶׁשה ְנֵטה“ – ֵהן ’ָאֵמן‘, ְו“ַעל“ ְּבִגיַמְטִרָּיה ֵמָאה – ֶרֶמז 
ִנּדֹון  ַהְּבָרכֹות  ַעל  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ַהְּמַזְלֵזל  ְּבָרכֹות;  ְלֵמָאה 

ִּב“ְוָיֵמׁש חֶֹׁש“ ַרֲחָמָנא ִליְצָּלן.
’ֱאמּוַנת ִיְצָחק‘ עמ‘ נד, [ּוְרֵאה ’ִאְמֵרי נַֹעם‘ ְּבָפָרָׁשֵתנּו]

ים! ƒכ ˙ זו… ּועו… ׁ̆ י ƒים, ל ƒנ ן עו… ָ‡מ≈

ּוָע‰ ׁ̆ ָרָכ‰ = י¿ ן ַעל ּב¿ ּוָע‰ָ‡מ≈ ׁ̆ ָרָכ‰ = י¿ ן ַעל ּב¿ ָ‡מ≈
,‡ ָ ׁ̆ י ƒ„ּ ַ̃  ‡ ַ‰‡י ַסּבָ ּלּוָל‡ ּ„¿ ƒ‰ ָמ‡ ּ„¿ ָבט (˙„˘"ם) ָיחּול יו… ¿ ׁ̆ ƒּב…‡, „' ּב ˙ ַ ׁ̆ ָר ׁ̆ ּפָ ∆„…̃  ˙ ּבָ ַ ׁ̆ ּב¿

"ל, ָ̃ ˆּו י' ז¿ ƒָב‡ ָס‡ל יָר‡, ַ‰'ּבָ ƒ̂ ל ַ‡ּבּוֲח ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י ƒַרּב 
.‰ּ ָ̇ כּו ז¿ ƒּב ˙ ˙ ַרּבו… ּועו… ׁ̆ ַעל י¿ ַ‡ף ּפָ ן, ו¿ ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒַו˙ ֲענ ¿̂ ƒמ ˙ ֻיָח„ ‡∆ מ¿ ƒיב ּב ƒ ׁ̆ ח¿ ∆‰ ∆ ׁ̆  

ָב‡  ל ַ‰'ּבָ ∆ ׁ̆ רו…  ַח„¿ נּו ל¿ ים ּפָ ƒּ̂ ƒּ̃ ל ַ‰ לּו ּכָ ּכָ ∆ ׁ ּ̆ ƒָמ‡. מ ּיָ ַ̃ ר  ַרע ּבַ ז∆ ים ל…‡ ָזכּו ל¿ ƒנ ָ ׁ̆ ך¿  ∆ ׁ̆ מ∆ ּב¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒר ‰ו… ‰ ּב¿ ∆…̆ ַמֲע
 ‰ּ ּבָ ף  ַעּט≈ ¿̇ ƒ‰ …י˙ו ƒַטּל  ˙ נּו ‡∆ ַרּב≈ ָנַטל  ֲעבּוָרם.  ּבַ ּוָע‰  ׁ̆ י¿ ַעל  פ¿ ƒּי ∆ ׁ̆  ˙ ָמעו… ¿„ ƒּב ּו  ׁ̆ ¿ּ̃ ƒּוב י'  ƒָס‡ל

ָבָריו  ¿„ ƒּו ּכ ׂ̆ ָע ∆ ׁ̆ ַ‡ַחר  ָנ‰. ל¿ ַכּוָ ן ּב¿ ֲענּו ָ‡מ≈ ּיַ ∆ ׁ̆ ים  ƒע מ¿ ו… ׁ ּ̆ ַ‡ף ָרַמז ַל ָנ‰, ו¿ ַכּוָ יָ‰ ּב¿ ך¿ ָעל∆ ר≈ ּוב≈
ּוָע‰.  ׁ̆ י ƒּכּו ל ז¿ ƒ ּ̇ ָל‰,  „ו… ָנ‰ ּכ…‰ ּ‚¿ ַכּוָ ‰ ּב¿ ָ̇ נ¿ ע∆ ּנ∆ ∆ ׁ̆ ן'  כּו˙ ָ‰'ָ‡מ≈ ז¿ ƒי ּב ƒי ּכ ƒטּוָחנ י˜, ּב¿ ƒ„ּ ַּ̂ ָ‡ַמר ַ‰

ם. לו… ָ ׁ̆ ים ּול¿ ƒַחּי „ ל¿ ≈̃ ּפָ ƒ‰ ן ָזכּו ל¿ ּכ≈ ƒַחר מ‡ַ ַמן ָמ‰ ל¿ ן, ז¿ ָ‡כ≈ ו¿
‡' ח"‡ עמ' רכט ָ ׁ̆ י ƒ„ּ ַ̃  ‡ ּבָ 'ַ‰ּסַ
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ֵּבין ַּדֵּפי ַהִהיְסטֹוְרָיה ֶנֱחַרת ְּבאֹוִתּיֹות ֶׁשל ָזָהב ַמֲאָבקֹו ָהִעֵּקׁש ְוַהַּמְכִריַע ֶׁשל ָמָרן ַה‘ֲחַתם 
סֹוֵפר‘ ַּבַּמְׂשִּכיִלים ּוָבֶרפֹוְרִמים ֶׁשִּבְּקׁשּו ַלֲעׂשֹות ַׁשּמֹות ְּבַיֲהדּות הּוְנָגְרָיה. ַמֲאָבק ֶׁשהֹוִביל 
ְלַבּסֹוף ִלְפִריָׁשָתם ֶׁשל ְּבֵני ַהַּיֲהדּות ַהֶּנֱאָמָנה ֵמַהְּקִהּלֹות ַהְּמעָֹרבֹות ּוְלִיּסּוד ְקִהּלֹות ִנְפָרדֹות 
ְלִיְרֵאי ה‘ ּוְלחֹוְׁשֵבי ְׁשמֹו, ְקִהּלֹות ֶׁשֵּמֶהן ִנְבְנָתה ִּבְרבֹות ַהָּיִמים ַיֲהדּות הּוְנָגְרָיה ַהְּמפֶֹאֶרת 

ֶׁשּמֹוַרְׁשָּתּה ַקֶּיֶמת ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה.

ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ְּכָבר ִהִּכירּו ַרִּבים ְּבׁשֹוַאת ַהַהְׂשָּכָלה ֶׁשָּזְרָעה ֶהֶרס ְּבַיֲהדּות ֶּגְרַמְנָיה ְוִדְרְּדָרה 
ֵעֶבר  ֶאל  ְלִהְתַּפֵּׁשט  ַהֶּנַגע  ֵהֵחל  ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם  ַהִהְתּבֹוְללּות.  ַׁשַחת  ֵּבֵאר  ֶאל  ִמָּבֶניָה  ַרִּבים 
ַאְדַמת הּוְנָגְרָיה, ַרק ְמַעִּטים ִהְצִליחּו ְלַהְבִחין ְּבֻחְמָרתֹו, ְוזֹאת ִמּׁשּום ֶׁשִּבְתִחָּלה א ִּבְּקׁשּו 
ַהָּללּו ְלחֹוֵלל ִׁשּנּוִיים ַמְפִליִגים, ֶאָּלא ַרק ’ְלַעְדֵּכן‘ ְמַעט ֶאת ַהֵּסֶדר ַהְּמֻקָּבל ִמּדֹוֵרי ּדֹורֹות 

ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ּוְבַהְנָהַגת ַהְּקִהּלֹות.

ָמָרן ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘ ִּבְרִאָּיתֹו ְלֵמָרחֹוק ָצָפה ֶאת ַהִּדְרּדּור ֶׁשָעִתיד ְלִהְתַרֵחׁש ִאם א ִיָּנֵקט 
ִמְתַחְּדִׁשים,  אֹוָתם  ְּכֶנֶגד  ָחְרָמה  ְּבִמְלֶחֶמת  ָלֵצאת  ֶהֱחִליט  רּוחֹו  ּוְבעֹז  ּוִמָּיִדי,  ֶנֱחָרץ  ַצַעד 
ִמְלָחָמה ֶׁשִּסיְסָמָתּה ָהְיָתה: ’ָחָדׁש – ָאסּור ִמן ַהּתֹוָרה!‘. ַיַחד ִעם ַּתְלִמיָדיו ַהְּגדֹוִלים ָּפַעל 
ְּבָכל ְמאֹודֹו ְלִהְתַרֵחק ֵמַהִּמְתַחְּדִׁשים ּוֵמַהּנֹוִהים ַאֲחֵריֶהם, ּוַבד ְּבַבד ְלַחֵּזק ּוְלַאֵּמץ ֶאת ּכָֹחם 

ֶׁשל ַהְּיֵרִאים ְוַהֲחֵרִדים ִלְדַבר ה‘.

ַהְּכֶנֶסת  ְּבָבֵּתי  ְׁשִליָטָתם  ֶאת  ְלַחֵּזק  ָהֶרפֹוְרִמים  ַהַּמְׂשִּכיִלים  ִּבְּקׁשּו  ַּכֲאֶׁשר  ַהָּיִמים,  ִּבְרבֹות 
ּוַבְּקִהּלֹות, א ָהָיה ָמנֹוס ֶאָּלא ְלהֹורֹות ַעל ִהְתַּפְּלגּות ְוִהְתַּבְּדלּות ֻמְחֶלֶטת. ְּבָכל ִעיר ּוְבָכל 

ֲעָיָרה ָּפְרׁשּו ַהְּיֵרִאים ִלְדַבר ה‘ ֵמַהְּקִהּלֹות ַהִּמְתַחְּדׁשֹות ְוֵהִקימּו ְקִהּלֹות ִנְפָרדֹות ְלַעְצָמם.

ָמֵלא  ְזֻכּיֹות  ִׁשְויֹון  ַהֲעָנַקת  ַעל  ַההּוְנָּגִרית  ַהֵּקיָסרּות  ֵמֵאת  ַהְּפֻקָּדה  ָיְצָאה  תרכ“ז  ִּבְׁשַנת 
ִּבְּקׁשּו  ֲאֶׁשר  ָהֶרפֹוְרִמים  ְּבֶקֶרב  רּוַח  ְלקֹוַרת  ָּגְרָמה  ַהַהְצָהָרה  ְּבהּוְנָגְרָיה.  ַלְּיהּוִדים 
ִהְכִריזּו   ָּכ ְלֵׁשם  ַּבִּכָּפה.  ְוִלְׁשט  ָלׁשּוב  ְּכֵדי  ַּבִּמְמָׁשל  קְִׁשֵריֶהם  ֶאת  ְלַנֵּצל  ְּבֶאְמָצעּוָתּה 
ָהֶרפֹוְרִמים ַעל ִּכּנּוס ’קֹוְנְּגֶרס‘ ְיהּוִדי ֶׁשּבֹו ַיְחִליטּו ַעל ָּכל ִהְתַנֲהלּות ַחֵּיי ַהַּיֲהדּות ְּבהּוְנָגְרָיה.

ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, ָראֵׁשי ֵעדֹות ַהְּיֵרִאים ֲאֶׁשר ָחְרדּו ַעד ְמאֹד ֵמַהָּיְזָמה ַהְּמֻסֶּכֶנת, ֶנֶאְספּו ְלִכּנּוס 
ַהּנֹוָדע  ַהֵּקיָסר  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּגדֹוֵלי  ְמֻיֶחֶדת  ִמְׁשַלַחת  ִלְׁשַח  ֻהְחַלט  ֶׁשְּבַמֲהָלכֹו  ֵחרּום 
ַהַּיֲהדּות  ִמְּכַלל  ִנְפָרד  ְּכֶזֶרם  ה‘  ִלְדַבר  ַהֲחֵרִדים  ִּבְקִהּלֹות  ֶׁשַּיִּכיר  ְּכֵדי  ָהִראׁשֹון,  יֹוֶזף  ַפְרְנץ 

ַההּוְנָּגִרית, ֶזֶרם ֶׁשָּכל ַהְחָלָטה ֶׁשֻּתְחַלט ְּבקֹוְנְּגֶרס ָהָאמּור א ְּתַחֵּיב אֹותֹו.

ַמֲהָלִכים  ָהיּו  ַהַּמְׂשִּכיִלים  ְלָראֵׁשי  ֶׁשֵּכן  ִּתְתַמֵּלא,  ֶׁשַּבָּקָׁשָתם  ְּכֵדי  ָּגדֹול  ְּבֵנס   צֶֹר ָהָיה 
ַרִּבים ְּבִמְסְדרֹונֹות ַהִּמְמָׁשל ַההּוְנָגִרי. ֵחֶרף זֹאת ָּתלּו ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֵעיֵניֶהם ַּבֲאִביֶהם 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ְוִיֲחלּו ִּכי ִּדְבֵריֶהם ִיְתַקְּבלּו ְּבַרֲחִמים ַעל ֵלב ַהֵּקיָסר.

ַהֲחֵרִדים  הּוְנָגְרָיה  ְיהּוֵדי  ְוֶיֶתר  ִיְׂשָרֵאל  ְּגדֹוֵלי  ֵמֵעיֵני  ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ִנְׁשְּפכּו  ַרּבֹות  ְּדָמעֹות 
ִלְדַבר ה‘ ֶׁשִהְתַּפְּללּו ְּבָכל ְמאֹוָדם ְלַהְצָלַחת ַהִּמְׁשַלַחת. ַהּקֹוְנְּגֶרס ְּכָבר ָעַמד ְלִהְתַּכֵּנס, ְוֵהם 
ִּבְלִּתי  ַעד  ָקֶׁשה  ִיְהֶיה  ַהּתֹוָרה,  ִּדיֵני  ֶאת  ַהּנֹוְגדֹות  ַהְחָלטֹות  ּבֹו  ֶׁשִּיְתַקְּבלּו  ְלַאַחר  ִּכי  ָיְדעּו 

ֶאְפָׁשִרי ְלַבְּטָלן.

ַּבַּלְיָלה ֶׁשִּלְפֵני ַהְּפִגיָׁשה ָלנּו ַחְבֵרי ַהִּמְׁשַלַחת ְּבֵבית ַהֲאָרָחה ְּבִעיר ַהִּביָרה. ְּבֶאְמַצע ַהַּלְיָלה 
ִהְתעֹוֵרר ֶאָחד ֵמַחְבֵרי ַהִּמְׁשַלַחת ִמְּׁשָנתֹו ְוִסֵּפר ַלֲחֵבָריו, ִּכי ָרָאה ַּבֲחלֹומֹו ֶאת ָמָרן ַה‘ֲחַתם 
ְלכּו  ָּכֵעת,  ְּתִפַּלְתֶכם.  ְוֶנֶעְנָתה  ֵהיֵטב,  ”ִהְתַּפַּלְלֶּתם  ְמִאירֹות:  ְּבָפִנים  לֹו  ָאַמר  ֲאֶׁשר  סֹוֵפר‘ 

ַלֵּקיָסר ְוַתְצִליחּו“. 

ִמּתֹו ֱאמּוָנה ְּבכָֹחּה ֶׁשל ְּתִפָּלה ּוְביֹוְדָעם ִּכי ’ַצִּדיק ּגֹוֵזר ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַקֵּים‘, ָיְצאּו 
ְוָאֵכן,  ְׁשִליחּוָתם.  ְּבַהְצָלַחת  ּוְבטּוִחים  ְסמּוִכים  ְּכֶׁשֵהם  ָרגּוַע  ְּבֵלב  ַהִּמְׁשַלַחת  ַחְבֵרי  ַּבּבֶֹקר 
ִעם ַהִּגיָעם ְלַאְרמֹון ַהְּמלּוָכה ִנְפְּתחּו ַהְּדָלתֹות ִּבְפֵניֶהם, ּוִמָּכאן ָוֵאיָל ִאיׁש א ָעַצר ַּבֲעָדם.

ֶאת  ְּכֶׁשָרָאה  ַּבִית.  ִּבְגֵדי  ָלבּוׁש  ְּכֶׁשהּוא  ָהַאְרמֹון  ְּבַגן  ַהֵּקיָסר  ִטֵּיל  ֶׁשִּנְכְנסּו,  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה 
ַחְבֵרי ַהִּמְׁשַלַחת ֲהדּוֵרי ַהָּפִנים ָקָרא ְּבִהְתַּפֲעלּות: ”ַמְלָאִכים ָּבאּו ְלַבְּקֵרִני!“ ּוִמֵהר ְלַהְכִניָסם 

ִלְטַרְקִלינֹו.

ְּבִהָּכְנָסם ַלְּטַרְקִלין ֵהִסירּו ָהַרָּבִנים ֶאת ִמְגְּבעֹוֵתיֶהם ֵמֲחַמת ְּכבֹוד ַהַּמְלכּות, ְוַרֵּבנּו ְיהּוָדה 
 ְּבָפָניו ’ָּברּו ָאָסד ִנַּגׁש ֶאל ַהֵּקיָסר ּוִבֵּקׁש ֶאת ְרׁשּותֹו ַלֲחזֹר ְוַלֲחבֹׁש ֶאת ִמְגַּבְעּתֹו ְּכֵדי ְלָבֵר
ְרׁשּות  ֶאת  הּוא  ַאף  ִּבֵּקׁש  ַהַּבָּקָׁשה,  ֶאת  ַהֵּקיָסר  ִמֶּׁשָּׁשַמע  ָוָדם‘.  ְלָבָׂשר  ִמְּכבֹודֹו  ֶׁשָּנַתן 
ָהַרָּבִנים ְלַהְמִּתין ְלֶרַגע, ִנְכַנס ָלַאְרמֹון ְוָחַבׁש ְלרֹאׁשֹו ֶאת ֶּכֶתר ַהַּמְלכּות. ַרִּבי ְיהּוָדה ָאָסד 
ְוֶיֶתר ַחְבֵרי ַהִּמְׁשַלַחת ִמֲהרּו ְלָבֵר ַיְחָּדו ֶאת ִּבְרַּכת ’ֶׁשָּנַתן ִמְּכבֹודֹו‘, ּוְדָמעֹות ִנְקוּו ְּבָזִוּיֹות 

ֵעיָניו ֶׁשל ַהֵּקיָסר.

ְלַאַחר ֶׁשִּסְּימּו ֶאת ַהְּבָרָכה ְׁשָאָלם ַהֵּקיָסר ִלְמֻבָּקָׁשם. ֶאָחד ֵמַחְבֵרי ַהִּמְׁשַלַחת ֲאֶׁשר ֵמרֹאׁש 
ֻסַּכם ִּכי ְיַׁשֵּמׁש ְּכֶפה ַלֲחֵבָריו, ִּבֵּקׁש ִלְפּתַֹח ִּבְדָבִרים, ֶאָּלא ֶׁשְּלׁשֹונֹו ָּדְבָקה ְלִחּכֹו ְוהּוא א 

ִהְצִליַח ְלהֹוִציא ִמָּלה ִמִּפיו ֵמרֹב ִהְתַרְּגׁשּות. 

ַהֵּקיָסר ִהְמִּתין ְּבַסְבָלנּות, ּוִמֶּׁשָרָאה ִּכי אֹותֹו ַרב ֵאינֹו ְמֻסָּגל ִלְפצֹות ֶאת ִּפיו, ָאַמר: ”ַהֲעלּו 
ָנא ִּבְכָתב ִּבְקָצָרה ֶאת ַּבָּקַׁשְתֶכם, ַוֲהֵריִני ִמְתַחֵּיב ְלַמֵּלא אֹוָתּה ַעל ֲאָתר“.

ְקִהּלֹות  ְלָהִקים  ַהְּזכּות  ֶאת  ָלֶהם  ְלַהֲעִניק  ַּבָּקָׁשָתם:  ֶאת  ְוָכְתבּו  ָהַרָּבִנים  ִהְתַיְּׁשבּו  ִמָּיד 
ּבֹו.  ֶׁשָּקָרא  ִמְּבִלי  ְלִכיסֹו  ְוִהְכִניסֹו  ִקְּפלֹו  ַהַּבָּקָׁשה,  ְּכַתב  ֶאת  ְלָיָדיו  ָנַטל  ַהֵּקיָסר  ִנְפָרדֹות. 
ְּבאֹוָתם ָיִמים ָידּוַע ָהָיה ִּכי ֶמֱחָוה ֶׁשָּכזֹו ִמַּצד ַהֵּקיָסר ַמְׁשָמעּוָתּה ִּכי ַהַּבָּקָׁשה ִמְתַקֶּבֶלת ַעל 

ֲאָתר. ָּדָבר ֶׁשְּלַאַחר ַּכָּמה ָיִמים ִהְתָּבֵרר ְּכָנכֹון.

ֶטֶרם ְּפֵרָדָתם ִנַּגׁש ַהֵּקיָסר ֶאל ַרֵּבנּו ְיהּוָדה ָאָסד ֶׁשּתַֹאר ָּפָניו ָהָיה ְּכַמְלַא ֱאִקים ּוִבְּקׁשֹו 
ִּכי ְיָבְרֵכהּו ֶׁשַּיֲאִרי ָיִמים ַעל ִּכֵּסא ַמְמַלְכּתֹו. ַרִּבי ְיהּוָדה ֵּבְרכֹו ְּבחֹם ְוֶיֶתר ַחְבֵרי ַהִּמְׁשַלַחת 
ָענּו ָאֵמן ַעל ִּבְרָכתֹו, ְוָאֵכן ַהֵּקיָסר ַרב ַהֶחֶסד ָזָכה ַלֲאִריכּות ָיִמים ְוַאף ְּבִגיל ֻמְפָלג עֹוד ָיַׁשב 

ָלֶבַטח ַעל ִּכֵּסא ַמְמַלְכּתֹו.
’ְׁשַאל ָאִבי ְוַיֵּגְד‘ ח“א עמ‘ פה

ְוִדַּבְרָּת ָּבם – ְוא ִּבְדָבִרים ְּבֵטִלים

ַעל ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים (יֹוָמא יט ב): "'ְוִדַּבְרָּת ָּבם' – ָּבם ֵיׁש ְל ְרׁשּות ְלַדֵּבר, ְוא ִּבְדָבִרים ֲאֵחִרים", 
ִּבְדָבִרים  ְוא  ָּבם   – ָּבם‘  ’ְוִדַּבְרָּת  ֶׁשֶּנֱאָמר  ַּבֲעֵׂשה,  עֹוֵבר   – ֻחִּלין  ִׂשיַחת  ”ַהָּׂשח  רָבָא:  ְוָדַרׁש  הֹוִסיף   ּוַבֶהְמֵׁש

ֲאֵחִרים“.

ִמִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא נּוַכל ִלְלֹמד ַעל ֻחְמָרתֹו ַהְּיֵתָרה ֶׁשל ִאּסּור ִׂשיָחה ִּבְדָבִרים ְּבֵטִלים, ַעד ֶׁשָּכְתָבה ָעָליו ַהּתֹוָרה 
’ֲעֵׂשה‘ ְמפָֹרׁש. ְוָאֵכן, ַרִּבים ֵמַהּפֹוְסִקים ְּכָבר ָּדנּו ְּבֶגֶדר ָהִאּסּור ּוִבְזַמּנֹו. ַּבַּמֲאָמר ֶׁשְּלָפֵנינּו ַנֲעסֹק ְּבֻחְמַרת ָעוֹון 

ֶזה ְּכִפי ֶׁשֶהֱאִריכּו ַהַּקְדמֹוִנים ּוַבֲעֵלי ַהּמּוָסר.

ֶׁשִּבְכָתב  ֶׁשַהּתֹוָרה   ִמָּכ זֹאת  ָּדְרׁשּו  ִּכי  ִזיָע“א,  ִמִּדינֹוב   ֱאִליֶמֶל ְצִבי  ַרִּבי  ָהְרַה“ק  ֵּפֵרׁש  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ֶאת 
ַמְתִחיָלה ָּבאֹות ב‘ – ’ְּבֵראִׁשית‘, ְוֶׁשְּבַעל ֶּפה ַמְתִחיָלה ָּבאֹות מ‘ – ’ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין‘. ִמָּכאן ֶׁשָּכל ִּדּבּוֵרינּו ְצִריִכים 
ִלְהיֹות ַרק ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ְוֶׁשְּבַעל ֶּפה ְוא ִּבְדָבִרים ֶׁשֵאיָנם נֹוְגִעים ַלּתֹוָרה. עֹוד ֵהִביא ְּבֵׁשם ’ּדֹוְרֵׁשי 
ְרׁשּומֹות‘ ִּכי ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ּפֹוַתַחת ְּבמ‘ ְּפתּוָחה ְוֶנְחֶּתֶמת ְּבמ‘ ְסתּוָמה ְּכֵדי ִלְרמֹז ָלנּו ֶׁשֵּיׁש ִלְפּתַֹח ֶאת 

ַהֶּפה ִּבְתִחַּלת ַהִּלּמּוד ּוְלסֹוְגרֹו ִמָּיד ְלַאֲחָריו, ְוא ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ִלְדָבִרים ְּבֵטִלים (’ַמִּגיד ַּתֲעלּוָמה‘ ְּבָרכֹות ב א).

’אֹור ִיְׂשָרֵאל‘ ַהָּגאֹון ַרִּבי ַיֲעקֹב ַנְיָמן ָזָצ“ל ֵּבֵאר, ִּכי א ְלִחָּנם ָנְקָטה ַהּתֹוָרה ֶאת ִאּסּור ְּדָבִרים  רֹאׁש ְיִׁשיַבת 
ְּבֵטִלים ְּבֶדֶר ֲעִקיָפה – ’ָּבם‘ ְוא ָּכְתָבה ִּבְפִׁשיטּות: ’ַאל ְּתַדֵּבר ִּבְדָבִרים ְּבֵטִלים‘. זֹאת ִמּׁשּום ֶׁשִהִּכיָרה ַהּתֹוָרה 
ְּבֶטַבע ָהָאָדם ִּכי יֹוֶרה ְלַעְצמֹו ֶהֵּתר ְויֹאַמר ֶׁשֵאין ְּדָבָריו ְּבֶגֶדר ’ְּדָבִרים ְּבֵטִלים‘ ִּכי ִאם ’ְּדָבִרים ָהעֹוְמִדים ְּברּומֹו 

ֶׁשל עֹוָלם‘... ַעל ֵּכן ָּכְתָבה ’ְוִדַּבְרָּת ָּבם‘ – ַאל ְּתַדֵּבר ֶאָּלא ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ִּבְלַבד (’ַהְסֵּכת ּוְׁשַמע‘ עמ‘ צב).

ֻחְמַרת ָעוֹון ַהּקֹוֵבַע ַעְצמֹו ִלְדָבִרים ְּבֵטִלים

ָּכַתב ַּבַעל ’ֵראִׁשית ָחְכָמה‘ (ַׁשַער ַהְּקֻדָּׁשה פי“ב אֹות ו): ”ַהּקֹוֵבַע ַעְצמֹו ִלְדָבִרים ְּבֵטִלים ִנְקָרא ’ֵלץ‘ ְוָעָליו ִהְזִהיר 
ַּבּתֹוָרה  ַלֲעסֹק  לֹו  ֶׁשֶאְפָׁשר  ִמּׁשּום  ְוזֹאת  ָיָׁשב‘,  א  ֵלִצים  ’ּוְבמֹוַׁשב  א):  א  (ְּתִהִּלים  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו   ַהֶּמֶל ָּדִוד 
 ,ְמֵנה ְזהּוִבים ָׁשָעה ַאַחת ְוָכל ֶׁשִּתְמֶנה ִיְהֶיה ֶׁשְּל ִמי ֶׁשָאְמרּו לֹו ֵל ,ְּבאֹוָתּה ָהֵעת ְוֵאינֹו עֹוֵסק; ַהַּגע ַעְצְמ
ְוהּוא ִמְתלֹוֵצץ ֵמַהְּזהּוִבים ּוְמַבֶּזה אֹוָתם, ֲהֵיׁש ֵליָצנּות ְּגדֹוָלה ִמּזֹו?! ָּכ ַהָּבֵטל ִמִּדְבֵרי ּתֹוָרה, ַאַחר ֶׁשּיֹוֵדַע ֶאת 

ּגֶֹדל ְׂשָכָרּה, ֵאינֹו ֶאָּלא ֵלץ ַמָּמׁש!“

ֶׁשָאְמרּו  ְּבֵטִלים,  ַהְּדָבִרים  ִמן  ְמאֹד  ִלִהָּזֵהר  ְצִריִכים  ּתֹוָרה  לֹוְמֵדי  ”ּוִבְפָרט  ְוָכַתב:  ָחְכָמה‘  ָה‘ֵראִׁשית  הֹוִסיף 
ַּבִּמְדָרׁש (שהש“ר א ב)... ָמה ַהֶּׁשֶמן ַהֶּזה, ּכֹוס ָמֵלא ֶׁשֶמן ְּבָיְד ְוָנַפל ְלתֹוכֹו ִטָּפה ֶׁשל ַמִים – ָיְצָאה ְּכֶנְגָּדּה ִטָּפה 
ָיָצא  ֶׁשל ֵליָצנּות –  ָּדָבר  ַלֵּלב  ֶׁשל ֵליָצנּות, ִנְכַנס  ָּדָבר  ְּכֶנְגּדֹו  ָיָצא  ַלֵּלב –  ּתֹוָרה  ְּדַבר  ִאם ִנְכַנס   ָּכ ֶׁשֶמן,  ֶׁשל 

ְּכֶנְגּדֹו ָּדָבר ֶׁשל ּתֹוָרה“.

עֹוד ָּכַתב ַרֵּבנּו ַיֲעקֹב ַחִּגיז ְּבֵסֶפר ’ֶזֶבד טֹוב‘ (ח“ב אֹות ה): ”ֲאִני ַמְזִהיר ֶאת ַנְפִׁשי ְלִהָּׁשֵמר ֵמַהַּבָּטָלה ְוִאּבּוד ַהְּזַמן, 
ִּכי ָּבֶזה נֹוְפִלים ַּכָּמה ַּבְטָלִנים ְויֹוְׁשֵבי ְקָרנֹות ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור. ְוטֹוב ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות ֶחְׁשּבֹון ִעם ַהָּיִמים ְּבָכל 
יֹום אֹו ְּבָכל ָׁשָעה, לֹוַמר: ’ָלָּמה ֶהֱחָיִני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָׁשָעה זֹו, ּוָמה ּתֹוֶעֶלת ֵיׁש לֹו ִמֶּמִּני?! ְוֵאין ָּכאן ָסֵפק ֶׁשִאם 

ֶהֱחָיִני ֵאינֹו ֶאָּלא ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו!‘ ּוִמי ֶׁשַּיֲחׁשֹב זֹאת ְּבַוַּדאי א ְיַאֵּבד ֲאִפּלּו ֶרַגע ְלַבָּטָלה“.

ּוְכָבר ָידּוַע ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשֵהִביָאה ַהְּגָמָרא ִּבְמָנחֹות (צט ב) ַעל ֶּבן ָּדָמא  ֶּבן ֲאחֹותֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ֶׁשָּׁשַאל ֶאת 
ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל: ”ְּכגֹון ֲאִני ֶׁשָּלַמְדִּתי ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, ַמהּו ִלְלֹמד ָחְכַמת ְיָוִנית?“, ֵהִׁשיב לֹו ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ִמְּלׁשֹון 
ַהָּפסּוק (ְיהֹוֻׁשַע א ח): ”‘א ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִמִּפי ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה‘ – ֵצא ּוְבדֹק ָׁשָעה ֶׁשֵאיָנּה א 
ִמן ַהּיֹום ְוא ִמן ַהַּלְיָלה ּוְלמֹד ָּבּה ָחְכַמת ְיָוִנית“. ְוָתַמּה ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘: ַמּדּוַע א ֱהִׁשיבֹו ִּבְפִׁשיטּות: ”ָאסּור!“?

ּוֵבֵאר ְּבָמָׁשל ְלַנַער ֶׁשִּׁשֵּמׁש ְּכׁשּוְלָיה ֵאֶצל ַחָּיט ְוָלַמד ִמֶּמּנּו ֶאת ְמַלאְכּתֹו. ִמֶּׁשָחׁש ִּכי ִהְׁשַּתֵּלם ַּדּיֹו ַּבְּמָלאָכה, 
ֵהֵחל ְלַקֵּבל ִּתּקּוֵני ְּבָגִדים. ְּברֹב ַעּזּותֹו ִהְתַיֵּׁשב ְלַצד ַהְּמכֹוָנה ֶׁשל מֹורֹו ְוֵהֵחל ִלְתּפֹר ְּבֶאְמָצעּוָתּה ֶאת ַהְּבָגִדים 
ֶׁשִּקֵּבל. ִמֶּׁשָרָאה זֹאת ַהַחָּיט ָּגַער ּבֹו ְוָאַמר: ”לֹוַמר ְל ֶׁשֹּלא ְלִהְתַּפְרֵנס ִמְּמָלאָכה זֹו ֵאיִני ָיכֹול, ַא ִאם ָחֵפץ 

.“...ּוַבִּמְסָּפַרִים ֶׁשְּל ַעל ֻׁשְלָחְנ ,ַאָּתה ַלֲעׂשֹות זֹאת – ָעָׂשה זֹאת ִּבְמכֹוַנְת

ָּכ ַּגם ָאַמר ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ְלַאְחָינֹו: ”ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּכַתב ְּבתֹוָרתֹו: ’ְוִדַּבְרָּת ָּבם‘ – ְוא ִּבְדָבִרים ְּבֵטִלים; ָחֵפץ 
 ְזַמן ָחָדׁש ’ֶׁשֵאינֹו ִמן ַהּיֹום ְוֵאינֹו ִמן ַהַּלְיָלה‘ ַוֲעֵׂשה זֹאת, ַא ַאָּתה ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבכַֹח ַהִּדּבּור ְּכֶנֶגד ְרצֹונֹו – ְּבָרא ְל

א ַעל ’ַהֻּׁשְלָחן‘ ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא!“ (ֵמֵעדּות ַּתְלִמידֹו ַהְגִר“י ַנְיָמן, ’ַּדְרֵכי מּוָסר‘ עמ‘ שסו).

ּפֹוֵגם ְּבֵׁשם ה‘

ָּכַתב ַמֲהִרי“ץ ְׁשֶרם ִמְּגדֹוֵלי ַחְכֵמי ֲאָרם צֹוָבא ְּבִסְפרֹו ’ִלּקּוִטים ִמַּפְרֵּדס‘ (ֵעֶר ְּדָבִרים ְּבֵטִלים): ”ַהְּמַדֵּבר ְּדָבִרים 
ְּבֵטִלים ּפֹוֵגם ְּבֵׁשם ה‘. ְוֶרֶמז ַלָּדָבר ִמָּכ ֶׁשַהִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ֵּתַבת ’ְּבֵטִלים‘ ִהיא צ“א, ַּכִגּיַמְטִרָּיה ֶׁשל ֵצרּוף ְׁשמֹות 

ֲהָוָי“ה ְוַאְדנּות“.

ְּדָבִרים ֲחמּוִרים ָאְמרּו ַּבִּמְדָרׁש (שמו“ר ּבֹא פי“ג): ְּכִתיב (ְיַׁשְעָיה מ כח): ”א ִייַעף ְוא ִייָגע“, ּוְכִתיב (ַמְלָאִכי ב יז): 
”הֹוַגְעֶּתם ה‘ ְּבִדְבֵריֶכם“; ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: ”ַהְּבִריָאה ֻּכָּלּה ֵאיָנּה ְיִגיָעה ְלָפַני, ְּבִמי ֲאִני ָיֵגַע? ְּבִמי ֶׁשְּמַדֵּבר 

ְּדָבִרים ְּבֵטִלים!“ 

ֱאֶמת  ֶׁשֵהם  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָז“ל  ִּדְבֵרי  ּוַמֲאִמין  ְיהּוִדי  הּוא  ֲאֶׁשר  ”ָהִאיׁש  ִׂשיָחה):   ֵעֶר) יֹוֵעץ‘  ַה‘ֶּפֶלא   ָּכ ַעל  ָּכַתב 
ְוִדְבֵריֶהם ֱאֶמת, ִיְהיּו ַהְּדָבִרים ְּכתּוִבים ּוֻמָּנִחים ַּבֲאֻפְנָּדתֹו ְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיָניו. ּוָבֶהם ֶיְהֶּגה יֹום ְליֹום, אּוַלי יּוַכל 
ִלְמׁשֹ ָידֹו ְוִלְׁשמֹר ִּפיו ְמַעט ְמַעט ַעד ֲאֶׁשר ִיְקֶנה ִמַּדת ַהְּׁשִתיָקה. ְוֶגֶדר ְלֶזה ֶׁשֶּיֱאסֹר ִאָּסר ַעל ַעְצמֹו, ֶׁשֹּלא 
ד‘  ִיְרֵאי  ִעם  ִיְתַחֵּבר  אֹו  ִיְלַּבׁש  קֶֹדׁש  ַּבד  ֶאָּלא  ְקָרנֹות,  ְויֹוְׁשֵבי  ָהָאֶרץ  ַעֵּמי  ֶׁשל  ְּכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי  ְּבֶחְבַרת  ִלְהיֹות 

ְוחֹוְׁשֵבי ְׁשמֹו ֶהָחִסים ַעל ַנְפָׁשם ְוַעל ְּכבֹוד קֹוָנם ּוְמַדְּבִרים ַרק טֹוב – ָמה טֹוב ֶחְלָקם“.

ְסֻגָּלה ְלַחִּיים ֲאֻרִּכים

ַּבֵּסֶפר ’ִלּקּוִטים ִמַּפְרֵּדס‘ (ָׁשם) ֵהִביא ֶאת ַהָּידּוַע ְּבֵׁשם ָהֲאִר“י ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָּכל ָאָדם ְמַקֵּבל ַס ִמִּלים ֶׁשאֹוָתן ְיַדֵּבר 
ְּבֶמֶׁש ְיֵמי ַחָּייו, ּוְכֶׁשְּמַסֵּים ְלַדֵּבר ֶאת ַהָּס ֶׁשִהְקִציבּו לֹו – ִנְפָטר ֵמָהעֹוָלם. ְּבָכ ֵּפֵרׁש ַה‘ִּלּקּוִטים ִמַּפְרֵּדס‘ ֶאת 
ִּדְבֵרי ַהִּמְׁשָנה ְּבָאבֹות (פ“א מי“ז): ”א ָמָצאִתי ַלּגּוף טֹוב ִמְּׁשִתיָקה“ – ָהֵעָצה ַהּטֹוָבה ְּביֹוֵתר ַלֲאִריכּות ָיִמים ִהיא 
ַהְּׁשִתיָקה. עֹוד ֵּפֵרׁש ָׁשם ְּבָכ ֶאת ַהָּכתּוב (ִמְׁשֵלי כא כג): ”ׁשֵֹמר ִּפיו ּוְלׁשֹונֹו ׁשֵֹמר ִמָּצרֹות ַנְפׁשֹו“ – ַהּׁשֹוֵמר ִּפיו 

ֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר ְּדָבִרים ְּבֵטִלים, זֹוֶכה ֶׁשּׁשֹוֵמר ֶאת ַנְפׁשֹו ִמָּצרֹות, ֶׁשֹּלא ָימּות ָחִליָלה ְּבִקּצּור ָיִמים.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘ ִמְתַּגֶּלה ַּבֲחלֹום

ע טּתַ בבּבָּ ה ם  מַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ֹופר‘ ִמת

סִספפּפו ם
‘ (ה) 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


