
ת ָוֵאָרא ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִּבְזכּות ַהְּתִפָּלה הֹוִעיָלה ְזכּות ָאבֹות
”ְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַנֲאַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל... ָוֶאְזּכֹר ֶאת ְּבִריִתי" (ו ה)

ֵיׁש ְלָהִבין: ָמה הֹוִסיָפה ְׁשִמיַעת ’ַנֲאַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל‘, ִאם ֶזה ִמְּכָבר 
ִנְכְרָתה ְּבִרית ָאבֹות ֶׁשִּיָּגֲאלּו?

ֵּבֵאר ַרִּבי יֹוֵסף ָּדִוד רֹאׁש ַרָּבֵני ַסלֹוִניִקי:

ַאָּבא  ַאָּבא,  ְמַזֵּכי  ”ּבְָרא  ֲחָכִמים:  ָקְבעּו  א)  (קד  ַסְנֶהְדִרין  ְּבַמֶּסֶכת 
ְּבִדין  ָהָרָׁשע  ָאִביו  ֶאת  ְלַזּכֹות  ָיכֹול  ָהֵבן  ְּכלֹוַמר,  ְּבָרא“,  ְמַזֵּכי  א 
ָׁשַמִים, ְוִאּלּו ָהָאב ַהַּצִּדיק ֵאינֹו ָיכֹול ְלַזּכֹות ֶאת ְּבנֹו ִאם ָרָׁשע הּוא. 
ַעל ַהְּגָמָרא ַהָּנ“ל ֵהִעיר ַהִחיָד“א (’ִמְדַּבר ְקֵדמֹות‘ א לד) ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַהֵּבן 
ִהְתַּפֵּלל ְוָׁשב ִּבְתׁשּוָבה ָיכֹול ָאִביו ְלַהִּצילֹו, ּוְלאֹור ְּדָבָריו ָנִבין ֶאת 

ֶׁשָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלמֶֹׁשה:

ִאְלָמֵלא ”ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַנֲאַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ א ָהְיָתה ְּבִרית ָהָאבֹות 
ֶׁשְּׁשַמְעִּתיָה  ַאַחר  ְוַרק  ּבְָרא‘,  ְמַזֵּכי  א  ’ַאָּבא  ֶׁשֵּכן  ֲעֵליֶהם,  ְמִגָּנה 

ֲאַזי: ”ָוֶאְזּכֹר ֶאת ְּבִריִתי“ ְוהֹוַׁשְעִּתים.
’ָּבֵּתי ָאבֹות‘ עמ‘ קסה

ִסַּבת ַהְגָּבַהת ַהּכֹוס ִּב‘ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה‘
ְוָלַקְחִּתי  ֶאְתֶכם...  ְוָגַאְלִּתי  ֶאְתֶכם...  ְוִהַּצְלִּתי  ֶאְתֶכם...  ”ְוהֹוֵצאִתי 

ֶאְתֶכם..." (ו ו-ז)

ָאַמר ַרֵּבנּו ֵמִאיר ִׂשְמָחה ַהּכֵֹהן ִמְּדִויְנְסק:

ַהִּסָּבה ֶׁשִּתְּקנּו ָלנּו ֲחָכִמים ִלְׁשּתֹות ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ַיִין 
ְּכֶנֶגד ַאְרַּבע ְלׁשֹונֹות ַהְּגֻאָּלה, ִהיא ִמּׁשּום ֶׁשָּזִכינּו ָלֵצאת ִמִּמְצַרִים 
ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ִהְתַּבְּדלּות  ֵסֶמל  ֶׁשֵּכן  ֵמַהִּמְצִרים:  ִהְתַּבְּדלּוֵתנּו  ִּבְזכּות 
ָהַעִּמים הּוא ַהַּיִין, ֶׁשֲהֵרי ִאּסּור ’ֵיין ֶנֶס‘ ִנְתַקן ְּכֵדי ְלַהְרִחיֵקנּו ֵמֶהם.

ַרִּבי  ְזֵקנֹו  ְּבֵׁשם  ֵׁשייֶנְרַמן  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֵהִביא  ַלְּדָבִרים  ָנָאה  ּתֹוֶסֶפת 
ֶּפֶרץ ׁשֵייֶנְרַמן, ִּכי ִמִּסָּבה זֹו נֹוֲהִגים ָאנּו ְלַהְגִּביַּה ֶאת ַהּכֹוס ִּבְׁשַעת 
ֶׁשַּבּכֹוס  ַהַּיִין  ִּכי  ַהְּמֻסִּבים  ְלָכל  ְלַהְראֹות  ֶׁשָעְמָדה‘,  ’ְוִהיא  ֲאִמיַרת 
ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ִהְתַרֲחקּוֵתנּו ֵמַהִּמְצִרים, ’הּוא‘ ֶׁשָעַמד ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו 

ְלִהָּנֵצל ֵמַהִּמְצִרים ּוִמָּכל ַהָּקִמים ָעֵלינּו.
’ֶמֶׁש ָחְכָמה‘; ’ֵּבֵאר מֶֹׁשה‘

’ַּתְרֵּתי ָקֵלי א ִמְׁשַּתְּמֵעי‘
”ֵהן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל א ָׁשְמעּו ֵאַלי ְוֵאי ִיְׁשָמֵעִני ַפְרעֹה" (ו יב)

ַרִּבים ָּתְמהּו: ְוִכי ָמה ַקל ָוחֶֹמר הּוא ֶזה, ֲהא ַהִּסָּבה ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
א ָׁשְמעּו ְלִדְבֵרי מֶֹׁשה ִהיא: ”ִמֹּקֶצר רּוַח ּוֵמֲעבָֹדה ָקָׁשה“ (ְלֵעיל 

פס‘ ט), ּוִמַּנִין ֶׁשַאף ַּפְרעֹה א ִיְׁשַמע ִלְדָבָריו?

ֵּבֵאר ַרִּבי ָׁשאּול ַרָּבּה ֶׁשל ַאְמְסֶטְרָּדם: 

ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָאְמרּו (ְמִכיְלָתא ּבֹא פ“ג), ִּכי ֵּכיָון ֶׁשְּכַבד ֶּפה 
ָהָיה, ֻהְצַר מֶֹׁשה ְלֵהָעֵזר ְּבַאֲהרֹן ְּכֵדי ְלָהִביא ֶאת ְּדַבר ה‘ ְלִיְׂשָרֵאל, 
”ְוָהָיה ַהִּדּבּור יֹוֵצא ִמֵּביֵניֶהם ְּכִאּלּו ְׁשֵניֶהם ְמַדְּבִרים“. ְוִהֵּנה, ְּכָלל 
ָידּוַע הּוא (ר“ה כז א) ִּכי ”ַּתְרֵּתי ָקֵלי... א ִמְׁשַּתְּמֵעי“, ְוַעל ֵּכן ְׁשֵני 
חֹוָבה,  ְיֵדי  ֲאֵחִרים  ְלהֹוִציא  ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ַיְחָּדו  ַהּקֹוְרִאים  ֲאָנִׁשים 
ַהּקֹוְרִאים  ֲעָׂשָרה  ֶׁשֲאִפּלּו  ְמִגָּלה,  ּוִבְקִריַאת  ַהֵּלל  ִּבְקִריַאת  ִמְּלַבד 
ַיְחָּדו מֹוִציִאים ֶאת ָהַרִּבים ְיֵדי חֹוָבָתם, ֶׁשִּמּתֹו ֲחִביבּות ַהְּדָבִרים 

נֹוְתִנים ַהִּצּבּור ֶאת ַהַּדַעת ְלָׁשְמָעם.

ְוָכ ָטַען מֶֹׁשה ִלְפֵני ה‘: ִאם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבׂשֹוַרת ַהְּגֻאָּלה ֲחִביָבה 
ַּפְרעֹה  קֹולֹות,  ִּכְׁשֵני  ַהִּנְׁשָמִעים  ִלְדָבַרי  ִהְקִׁשיבּו  א  ֲעֵליֶהם 

קֹולֹות  ְׁשֵני  ֲהא  ִיְׁשְמֶעָּנה,  ֵּכיַצד   – ַּבֲעבּורֹו  ָקָׁשה  זֹו  ֶׁשְּבׂשֹוָרה 
ֵאיָנם ִנְׁשָמִעים?!

’ִּבְנַין ֲאִריֵאל‘

’ַוֲעֵׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים... ְוָהַרג ֶאת ְּבכוֵֹריֶהם‘
”ַוּיֹאֶמר ה‘ ֶאל מֶֹׁשה ְרֵאה ְנַתִּתי ֱאִהים ְלַפְרעֹה“ (ז א)

”ׁשֹוֵפט ְורֹוֶדה ִלְרּדֹותֹו ְּבַמּכֹות ְוִיּסּוִרין“ (ַרִׁש“י).

ְיסֹוד ִנְפָלא ָקַבע ַהְּגִרי“ז ִמְּבִריְסק ְּבִעְנַין ַמּכֹות ִמְצַרִים:

ֶאת  ְלַׁשֵּלַח  ֵסרּובֹו  ַעל  ְּכעֶֹנׁש  ְלַפְרעֹה  ִנְּתנּו  א  ִמְצַרִים  ַמּכֹות 
ֻהְבַטח  ְּכָבר  ֶׁשֲהֵרי  ָּבֶהם,  ֶׁשִהְׁשַּתְעֵּבד  ַעל  ְּכעֶֹנׁש  ֶאָּלא  ִיְׂשָרֵאל, 
ָאֹנִכי“,  ָּדן  ַיֲעבֹדּו  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוי  ֶאת  ”ְוַגם  יד):  טו  (ְּבֵראִׁשית  ַאְבָרָהם 
ְוֶאת  ַּפְרעֹה  ֶאת  ֶׁשָּידּון  ְורֹוֶדה‘  ְּכ‘ׁשֹוֵפט  מֶֹׁשה  ִהְתַמָּנה   ּוְלִפיָכ
ַהִּמְצִרים ַעל ַהִּׁשְעּבּוד. ְואּוָלם, ׁשֹוָנה ִהיא ַמַּכת ְּבכֹורֹות, ֶׁשָעֶליָה 
ֶאת  ָׁשְלחּו  ֶׁשֹּלא  ַעל  ַלִּמְצִרים  ְּכעֶֹנׁש  ִנְּתָנה  ִּכי  ַּבּתֹוָרה  ְמפָֹרׁש 
ֶאת  הֵֹרג  ָאֹנִכי  ִהֵּנה  ְלַׁשְּלחֹו  כג): ”ַוְּתָמֵאן  ד  (ְלֵעיל  ַּכָּכתּוב  ִיְׂשָרֵאל, 

 .“ְּבכֶֹר ִּבְנ

ְלאֹור ַהְּדָבִרים ָנִבין ֶאת ְלׁשֹון ַהַּפְיָטן ַּבַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח: ”ַעל ַאַחת 
ֶׁשהֹוִציָאנּו  ָעֵלינּו,  ַלָּמקֹום  ּוְמֻכֶּפֶלת  ְּכפּוָלה  טֹוָבה  ְוַכָּמה  ַּכָּמה 
ַמַּכת  ְּבכֹוֵריֶהם“;  ֶאת  ְוָהַרג  ְׁשָפִטים...  ָבֶהם  ְוָעָׂשה  ִמִּמְצַרִים, 
ַלִּמְצִרים  ִנְּתָנה  ֶׁשֹּלא  ֵּכיָון  ַה‘ְּׁשָפִטים‘,  ִמֶּיֶתר  ֻהְפְרָדה  ְּבכֹורֹות 

ְּכעֶֹנׁש ַעל ִׁשְעּבּוָדם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ֶאָּלא ַעל ֶׁשִּנְמְנעּו ִמְּלַׁשְּלָחם.
’אֶֹהל מֶֹׁשה‘

ַמּדּוַע ֻהְצַר מֶֹׁשה ִלְצעֹק ’ַעל ְּדַבר ַהְצַפְרְּדִעים‘?
”ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ה‘ ַעל ְּדַבר ַהְצַפְרְּדִעים ֲאֶׁשר ָׂשם ְלַפְרעֹה“ (ח ח)

ִמְּפֵני ָמה ֶנֱאָמר ַּבְּצַפְרֵדִּעים: ’ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ה‘‘, ְּבׁשֹוֶנה ִמֶּיֶתר 
ַהַּמּכֹות ֶׁשָּבֶהן ָּכתּוב: ’ַוֶּיְעַּתר ֶאל ה‘‘? 

ַּכָּמה ֵּתרּוִצים ִנְּתנּו ְלֻקְׁשָיה זֹאת:

ְּבַמַּכת  ֵּתֵרץ:  ה‘)  ַוּיֹאֶמר  ד“ה  פ“ז  (ְלֵעיל  ַאַּבְרָּבֵנאל  ִיְצָחק  ַרֵּבנּו  א. 
 ,“ְצַפְרֵּדַע ָׁשַאל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶאת ַּפְרעֹה ִמַּדְעּתֹו: ”ְלָמַתי ַאְעִּתיר ְל
 “ִּכְדָבְר ”ַוּיֹאֶמר  מֶֹׁשה:  ִהְבִטיַח  ”ְלָמָחר“,  לֹו  ֵהִׁשיב  ּוְכֶׁשַּפְרעֹה 
(ְלֵעיל פס‘ ה‘-ו‘); ָחַׁשׁש מֶֹׁשה ִּכי ַהְקָּדַמת ֵקץ ַהַּמָּכה ֵאיָנּה ִּכְרצֹון ה‘, 
ְוָלֵכן ֻהְצַר ִלְצעֹק ְּבָחְזָקה ֶאל ה‘ ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַקְּימּו ִּדְבֵרי ַהְבָטָחתֹו. 
ְוָכ ֵּפְרָׁשה ַהּתֹוָרה: ”ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה... ַעל ְּדַבר ַהְצַפְרְּדִעים“ – ַעל 

ֶׁשִּדֵּבר ִמַּדְעּתֹו ְּבַמַּכת ְצַפְרֵּדַע.

ְמָבֵאר  ַהּקֹוֵדם  ַּבָּפסּוק  ְספֹוְרנֹו:  עֹוַבְדָיה  ַרֵּבנּו  ִהְסִּביר  עֹוד  ב. 
ְלִמְצַרִים  ֶׁשִהִּזיקּו  ַהְּצַפְרֵדִּעים  ֶׁשַרק  ַּבָּקָׁשתֹו  ֶאת  ִסֵּיג  ֶׁשּמֶֹׁשה 

ֶאל  ִלְצעֹק   ֻהְצַר  ְלִפיָכ ִּתָּׁשַאְרָנה.  ֶׁשַּבְּיאֹור  ֵאּלּו  ְוִאּלּו  ָיסּורּו, 
ֲחִצי  ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשֵאין  ְמבָֹאר  ב)  סט  (יֹוָמא  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשֵּכן  ְּבָחְזָקה,  ה‘ 

ַּבָּקָׁשה, ִּכי ”ַּפְלָּגא ִּבְרִקיָעא א ְיָהֵבי“.

ַהְצַפְרְּדִעים  ְּדַבר  ”ַעל  ַהּתֹוָרה:  ֵּפְרָׁשה  ַמּדּוַע  מּוָבן  ַאף  ְלֵפרּוׁשֹו 
ִמְּפֵני  ָהְיָתה  ִלְצעֹק   ֶׁשֻהְצַר ַהִּסָּבה  ֵלאמֹר:  ְלַפְרעֹה“,  ָׂשם  ֲאֶׁשר 

ֶׁשִּבֵּקׁש ַרק ַעל ַהְּצַפְרֵדִּעים ַהַּמִּזיקֹות ְוא ַעל ֻּכָּלן.

 ‘ָערּו ַה‘ֻּׁשְלָחן  ְּפַסק  ִּפי  ַעל  זֹאת  ֵּבֵאר  ֲחָכִמים‘  ’ִׂשְפֵתי  ַּבַעל  ג. 
ְּבקֹול  ַהְּתִפָּלה  ִמּלֹות  ֶאת  לֹוַמר   ָצִרי ַהִּמְתַּפֵּלל  ִּכי  ג)  סב  (או“ח 
ֶׁשִּיָּׁשַמע ְלָאְזָניו. ְלִפיָכ ֻהְצַר מֶֹׁשה ִלְצעֹק ְּכֵדי ִלְגּבֹר ַעל ִצְוחֹות 

ַהְּצַפְרֵדִּעים ְּבֹאֶפן ֶׁשִּתָּׁשַמע ַהְּתִפָּלה ְלָאְזָניו.

ְּדַבר  ”ַעל  ַהּתֹוָרה  ֵּפְרָׁשה  ְצִבי‘:  ’ַנֲחַלת  ְּבֵסֶפר  ּוֵבֵאר  הֹוִסיף 
ַהְצַפְרְּדִעים“, ִּכי ִסַּבת ַצֲעָקתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ָהְיָתה ְּכֵדי ֶׁשּקֹולֹו ִיְגַּבר 

ַעל קֹולֹות ַהְּצַפְרֵדִּעים.

ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  זֹאת   ֵּפֵרׁש  מֶֹׁשה‘)  (’ּתֹוַרת  סֹוֵפר‘  ַה‘ֲחַתם  ד. 
(ֻסָּכה יד א) ִּכי ְּתִפַּלת ַהַּצִּדיִקים ִנְקֵראת ’ֲעִתיָרה‘, ִּכי ְּכִפי ֶׁשָה‘ֶעֶתר‘ 
ֶאת  הֹוֶפֶכת  ַהַּצִּדיִקים  ְּתִפַּלת   ָּכ ַהְּתבּוָאה,  ֶאת   הֹוֵפ [ִקְלׁשֹון] 
ִמַּדת ַהִּדין ְלִמַּדת ָהַרֲחִמים. ֵמַעָּתה, ְּבׁשֹוֶנה ִמֶּיֶתר ַהַּמּכֹות, ְּבַמַּכת 
ְצַפְרֵּדַע ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה א ָהְפָכה ֶאת ַה‘ִּדין‘ ְלַרֲחִמים ְּגמּוִרים, 
ֶנֶאְמָרה  א   ּוְלִפיָכ ַהְּצַפְרֵדִּעים,  ִמִּפְגֵרי  ָהָאֶרץ  ִהְבִאיָׁשה  ֶׁשֲהֵרי 

ָּבּה ְלׁשֹון ’ֲעִתיָרה‘.

ַּפְרעֹה ִּבֵּקׁש ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשַּיְזִּכירּוהּו ִּבְתִפָּלָתם
”ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ָאֹנִכי ֲאַׁשַּלח ֶאְתֶכם ּוְזַבְחֶּתם ַלה‘... ַהְעִּתירּו ַּבֲעִדי" 

(ח כד)

ָעָלי“.  ַאף  ”ַצלּו  אּוְנְקלֹוס  ִּתְרֵּגם  ַּבֲעִדי“  ”ַהְעִּתירּו  ַהֵּתבֹות  ֶאת 
ֶׁשֹּלא  ִמִּיְׂשָרֵאל  ִּבֵּקׁש  ַּפְרעֹה  ִּכי  ’ַאף‘,  ֵּתַבת  ִמּתֹוֶסֶפת  ִלְלֹמד  ְוֵיׁש 
ִיְתַּפְּללּו ָעָליו ִּבְמֻיָחד, ֶאָּלא ַרק ַיְזִּכירּוהּו ְּבתֹו ְּתִפָּלָתם. ְוָכ ַּגם 
מּוָבן ִמֵּסֶדר ַהָּפסּוק, ֶׁשְּתִחָּלה ִהִּתיר ָלֶהם ִלְזּבַֹח ְוַרק ְּבִסּיּום ְּדָבָריו 

ִּבֵּקׁש ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ַּבֲעדֹו.

ְלִפי ֶזה ֵיׁש ְלָהִבין, ֵּכיַצד ְּבַמַּכת ְצַפְרֵּדַע (ְלֵעיל פס‘ ד) ִּבֵּקׁש ַּפְרעֹה 
ֶהָערֹב,  ַמַּכת  זֹאת,  ֶׁשְּבַמָּכה  ְלָבֵאר  ְוֵיׁש  ִּבְמֻיָחד?  ַּבֲעדֹו  ֶׁשַּיֲעִתירּו 
ֶאת  ְלַׁשְחֵרר  ְּבַהְבָטָחתֹו  ָעַמד  א  ַּפְרעֹה  ִּכי  ֶׁשִהְתָּבֵרר  ְלַאַחר 
ִיְׂשָרֵאל, א ִהְרִהיב עֹז ְּבַנְפׁשֹו ְלַבֵּקׁש ׁשּוב ֶׁשִּיְּׂשאּו ְּתִפָּלה ְמֻיֶחֶדת 

ַּבֲעבּורֹו.
’ִּדְקּדּוֵקי ּתֹוָרה‘ [לרז“מ רּוִּביְנְׁשֵטיין]

ְּתִפַּלת מֶֹׁשה ַעל ְׁשֵּתי ָּגֻלּיֹות
”ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ֵמִעם ַּפְרעֹה ַוֶּיְעַּתר ֶאל ה‘“ (ח כו)

ְלׁשֹון  ֶנֶאְמָרה  יח)  י  (ְלַהָּלן  ֲאַרֶּבה  ְּבַמַּכת  ְוֵכן  ָערֹב,  ְּבַמַּכת  ָּכאן, 
כא).  כה  ְּבֵראִׁשית  (ַרִׁש“י  ְּתִפָּלה  ְוִרּבּוי  ַהְפָצָרה  ַהְּמַסֶּמֶלת  ”ַוֶּיְעַּתר“, 
ָּדַרׁש ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ָּברּו ִמּקֹוַמְרָנא ְּבֶדֶר ֶרֶמז ִּכי מֶֹׁשה ִהְתַּפֵּלל 

ָּכאן ַעל ְׁשֵּתי ְּתקּופֹות ַּבָּגלּות:

ַמַּכת ָערֹב ְמַסֶּמֶלת ְּתקּוָפה ֶׁשָּבּה ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ָיִאירּו ָּפִנים ְלִיְׂשָרֵאל 
ִּבְתִפָּלה  מֶֹׁשה  ִהְרָּבה  זֹו  ְּתקּוָפה  ַעל  ְּבתֹוָכם;  ְלִהְתָעֵרב  ִויַנּסּו 
ֶׁשַּיַעְמדּו ִיְׂשָרֵאל ַּבִּנָּסיֹון ְוא ִיְסטּו ִמָּדָתם ְּכָלל; ְלֻעַּמת זֹאת ַמַּכת 
ַאְרֶּבה ְמַסֶּמֶלת ְּתקּוָפה ֶׁשְּיַבְּקׁשּו ַהּגֹוִיים ַלֲעׂשֹות ָּכָלה ְּבִיְׂשָרֵאל, 
ְּתִפָּלה  ִהְרָּבה  זֹו  ְּתקּוָפה  ַעל  ְוַאף  ַהְּתבּוָאה,  ֶאת  ַהְּמַכֶּלה  ְּכַאְרֶּבה 

ֶׁשּיּוְכלּו ִיְׂשָרֵאל ַלֲעמֹד ְּבקִֹׁשי ַהָּצרֹות.
’ַׁשְלֶׁשֶלת קֹאָמְרָנא‘ עמ‘ תצד

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

)

ני ּפְ ם

ְּגֻאָּלה ִּבְזכּות ָאֵמן
ִמְצַרִים  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַנֲאַקת  ֶאת  ָׁשַמְעִּתי  ֲאִני  ”ְוַגם 

ַמֲעִבִדים אָֹתם ָוֶאְזּכֹר ֶאת ְּבִריִתי“ (ו ה)

ֶאת  ָוֶאְזּכֹר  ֹאָתם  ַמֲעִבִדים  ִמְצַרִים  ”ֲאֶׁשר  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי 
ְּבִריִתי“ ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ָאֵמן‘. ִמָּכאן ֶרֶמז ְלִדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש 
(ילק“ש הֹוֵׁשַע ֶרֶמז תקיט): ”א ִנְגֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצַרִים ֶאָּלא 

ִּבְזכּות ֲאָמָנה“.
’ַּפְרְּפָראֹות ַלָחְכָמה‘ עמ‘ מג

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

‰ּוָ„‰  י¿ ַ‡ֲ‰ר…ן  נּו  ַרּב≈ יָב‰,  ƒ ׁ̆ ַ‰ּי¿  ׁ̆ ר…‡ ָמָרן 
‡ּו  ָמל¿  ‰ ָ ּ̇ ַע ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ י"ַע,  ƒז ָמן  יינ¿ ט≈ ¿ ׁ̆ יּב  ל≈
ר  ∆̃ ָכל ּב… י„ ּב¿ ƒּפ ¿̃ ƒ‰ , ˜ּו˙ו… ּל¿ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ים ל¿ ƒ ׁ̆ לו… ¿ ׁ̆
ָרָביו  …̃ מ¿ י  נ≈ פ¿ ƒּב ַחר  ַ ּׁ̆ ‰ַ  ˙ כו… ר¿ ƒּב  ˙ ∆‡ ך¿  ָבר≈ ל¿

ן. ים ַ‡ֲחָריו ָ‡מ≈ ƒנ ָ‰יּו עו… ∆ ׁ̆
ו… ׁ̆ ¿„ ָ̃  ˙ ∆ ׁ̆ ר∆ מו… יך¿ ַ‡ף ָ‡נּו ּב¿ ƒ ׁ̆ ַנמ¿
. ָמ˙ו… ¿ ׁ̆ ƒּלּוי נ ƒע ָבר ל¿ ַיֲעמ…„ ַ‰ּ„ָ ו¿
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ָהַאֲחרֹוָנה  א  ְוַגם  ָהִראׁשֹוָנה  ַהַּפַעם  זֹו  ָהְיָתה  א 
ֶׁשָּבּה ָׁשָהה ָהַרב ּפ. ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית. ְּבִמְסֶּגֶרת ִעּסּוקֹו 
ַמֵּקל  ֶאת  ִלּטֹל  ְלַפַעם  ִמַּפַעם  ֶנֱאָלץ  ּתֹוָרה  ְּבַהְחָזַקת 
ַהְּנדּוִדים ְוִלְנסַֹע ְלָעֵרי ַהּגֹוָלה ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים ִלְהיֹות 

ֻׁשָּתִפים ִעּמֹו ְּבִמְצָוה ֲחׁשּוָבה זֹאת.

ֶאת  ָׂשַכר  ַהְּבִרית,  ְלַאְרצֹות  ּבֹואֹו  ִעם  ְּכָלל,   ְּבֶדֶר
ְלָמקֹום  ִמָּמקֹום  ֶׁשַּיִסּיֵענּו  ְמקֹוִמי  ַנָהג  ֶׁשל  ֵׁשרּוָתיו 
 ַֹלֲחס ַמֲחָׁשָבה   ִמּתֹו ַאֶחֶרת.  ִלְכתֶֹבת  זֹו  ּוִמְּכֹתֶבת 
ֶרֶכב  ִלְׂשּכֹר  זֹו  ִּבְנִסיָעה  ֶהֱחִליט  ַהְּנִסיָעה,  ְּבהֹוָצאֹות 
ְּתקּוַפת  ָּכל   ְּבֶמֶׁש ּבֹו  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ַהְּתעּוָפה,  ִּבְׂשֵדה 
ְׁשהּותֹו ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית, ּוְלַהְחִזירֹו ְלֶחְבַרת ַהַהְׂשָּכָרה 

ֶׁשִּבְׂשֵדה ַהְּתעּוָפה ֶטֶרם ִטיָסתֹו ָחזֹור.

ֶאס‘  ִּפי  ’ִג‘י  ִנּוּוט  ַמְכִׁשיר  ָרַכׁש  ֵמָהָאֶרץ  ְיִציָאתֹו  ֶטֶרם 
 ָּכ ַהְּבִרית.  ַאְרצֹות  ַמּפֹות  ֶאת  ּבֹו  ְוִעְדֵּכן  ְּבִעְבִרית, 
ַּבְּדָרִכים  ַהִהְתַמְּצאּות  ְמֶלאֶכת  ֶאת  ָעָליו  ְלָהֵקל  ִּתְכֵנן 
ֶאל  ְּביֹוֵתר  ְוַהְיִּעיָלה  ַהְּקָצָרה   ַּבֶּדֶר ְוִלְנסַֹע  ַהְּסבּוכֹות 

ְמחֹוזֹות ֶחְפצֹו.

ֶּדְלֵּפק  ְלֵעֶבר  ִמְזְודֹוָתיו  ְּבִלְוַית  ִמֵהר  ְנִחיָתתֹו  ִעם 
ַהֶחְבָרה ֶׁשָּבּה ִהְזִמין ֶאת ַהְּמכֹוִנית. ַהַּתֲהִלי ָהָיה ָקָצר 
ֶשָׁחְנָתה  ְמכֹוִנית  ְלֵעֶבר  ֻהְפָנה  הּוא  ּוְבִסּיּומֹו  ּוָפׁשּוט, 
ִהְפִעיל  הּוא  ְּבתֹוָכּה.  ְּכֶׁשַהַּמְפְּתחֹות  ַהֲחָנָיה  ְּבִמְגַרׁש 
ֶאת ַמְכִׁשיר ַהִּנּוּוט, ִעְדֵּכן ֶאת ַהְּכֹתֶבת ֶׁשָּבּה ָאמּור ָהָיה 

.ְלִהְתַאְכֵסן ּוָפָנה ָלֵצאת ַלֶּדֶר

ְׂשִכיַרת  ֶׁשל  ָהַרְעיֹון  ִּכי  ִהְתָּבֵרר  ַהָּיִמים  ֶׁשָחְלפּו  ְּכָכל 
הּוא  ָהֶרֶכב  ְּבֶאְמָצעּות  ְּכמֹותֹו.  ֵמֵאין  ָיִעיל  ָהָיה  ָהֶרֶכב 
ִהְתַנֵּיד ְּבַקּלּות ֵּבין ְיָעָדיו ַהּׁשֹוִנים, ִמְּבִלי ִלְהיֹות ָּכפּוף 
ִׁשֵּמׁש  ַאף  ָהֶרֶכב  ַאֵחר.  אֹו  ָּכֶזה  ַנָהג  ֶׁשל  ְזַמִּנים  ְללּוַח 
לֹו ְּכ‘ַבִית ֵׁשִני‘, ּוִבְזכּותֹו נֹוַתר לֹו ַאף א ְמַעט ְזַמן ָּפנּוי 

ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה.

ְּבאֹותֹו  ַאְרָצה.  ֲחָזָרתֹו  ְליֹום  ַעד  ְלֵמיָׁשִרין,   ָהַל ַהּכֹל 
ַהּיֹום ִהְׁשַּתְּבׁשּו ָהִעְנָיִנים. ַהִּטיָסה נֹוֲעָדה ָלֵצאת ְּביֹום 
ְוִלְנחֹת  ַהָּצֳהַרִים  ַאַחר  ּוְׁשלֹוִׁשים  ָחֵמׁש  ְּבָׁשָעה  ֲחִמִּׁשי 
ְּבָׁשָעה  יֹוֵצא  ָהָיה  ִאּלּו  ַהִּׁשִּׁשי.  יֹום  ְּבבֶֹקר  ָּבָאֶרץ 
ֶטֶרם  ָּבָאֶרץ  ִלְנחֹת  ַמְסִּפיק  ָהָיה  א  יֹוֵתר,  ְמֻאֶחֶרת 
ְּכִניַסת ַהַּׁשָּבת, ְוָהְיָתה ִנְגֶרֶמת ַאְכָזָבה ְּגדֹוָלה ִלְבֵני ֵּביתֹו 

ֶׁשִּצּפּו ְּבִכְליֹון ֵעיַנִים ַלֲחָזָרתֹו ַאְרָצה.

ִהְׁשִּכים   ָּכ ִמּׁשּום  ִסּכּוִנים.  ִלּטֹל  ָרִגיל  ָהָיה  א  הּוא 
ַּבּבֶֹקר ְּבָׁשָעה ֻמְקֶּדֶמת, ִהְתַאְרֵּגן ִּבְמִהירּות ּוָפָנה ָלֵצאת 
ְׁשָעַתִים  ַהְּתעּוָפה  ִלְׂשֵדה  ְלַהִּגיַע  ְלַהְסִּפיק  ְּכֵדי   ַלֶּדֶר
אֹו ָׁשלֹוׁש ִלְפֵני ַהִּטיָסה. ַּבֶּדֶר ָהָיה ָעָליו ְלַהְסִּפיק ְׁשֵּתי 
אּוָלם  ְנִסיָעתֹו,  ִּבְנִתיב  ֶׁשֵאיָנן  ׁשֹונֹות  ֶּבָעִרים  ְּפִגיׁשֹות 

ַהְּזַמן ִהְסִּפיק לֹו ְּבֶרַוח.

ֵצאתֹו  ְוֶטֶרם  ִמְּמָאְרָחיו,  ִנְפַרד  ַּבּבֶֹקר  ֵּתַׁשע  ְּבָׁשָעה 
ַלֶּדֶר ִעְדֵּכן ְּבַמְכִׁשיר ַהִּנּוּוט ֶאת ַהַּיַעד: ְנַמל ַהְּתעּוָפה 
ֶאת  ָרַׁשם  ְּבנֹוָסף  ֵקי‘.  ֵאף  ’ֵג‘י  ְּבִכּנּויֹו  ַהּנֹוָדע  ’ֶקֶנִדי‘ 
ִּכי  הֹוָרה  ַהַּמְכִׁשיר   .ַּבֶּדֶר ַהְּמֻתְכָננֹות  ַהַּתֲחנֹות  ְׁשֵּתי 
ַהְּזַמן  ְּבתֹוֶסֶפת  ְלָפָניו.  ָׁשעֹות  ָוֵחִצי  ַאְרַּבע  ֶׁשל   ֶּדֶר
ְּכֵדי  ְזַמן  ֵּדי  לֹו  ָהָיה  ַהְּמֻתְכָננֹות  ַהְּפִגיׁשֹות  ֶׁשֶּיֶאְרכּו 
ְלסֹוְכנּות  ָהֶרֶכב  ֶאת  ְלַהֲחִזיר  ַהְּתעּוָפה,  ִלְׂשֵדה  ְלַהִּגיַע 
ַלִּטיָסה  ּוְלַהִּגיַע  ַהָּנֵמל  ְּבֶׁשַטח  ֶׁשּׁשֹוֶכֶנת  ַהַהְׂשָּכָרה 

ְּבָׁשָעה ֻמְקֶּדֶמת.

ַהֶּדֶר ִהְתָאְרָכה ְמַעט ֵמֵעֶבר ַלָּצפּוי. ְּכֶׁשִהִּגיַע סֹוף סֹוף 
ְּבַפֲאָתיו,  ׁשֹוֵכן  ’ֶקֶנִדי‘  ַהְּתעּוָפה  ֶׁשְּנַמל  ’ְקִויְנס‘  ְלרַֹבע 
נֹוַתר  ֲעַדִין  ַּבָּצֳהַרִים.  ָוֵחִצי  ְׁשַּתִים  ַהָּׁשָעה  ָהְיָתה  ְּכָבר 
ֶּפֶרק ְזַמן ָסִביר ְּכֵדי ְלַהְסִּפיק ְלַהִּגיַע ַלִּטיָסה, ֶאָּלא ֶׁשָאז 
’ְּפָקק‘ ְּתנּוָעה ָארֹ ְלָפָניו. ַהֶּדֶר ִהְתַנֲהָלה  ִהְתָּבֵרר ִּכי 
 ָּכ ּוִמּׁשּום  ְּבַעְצָּבנּות,  ִּתְקֵּתק  ְוַהָּׁשעֹון  ַּבֲעַצְלַּתִים 
ֵמַהְּׁשכּונֹות  ְלַאַחת   ֵמַהֶּדֶר ְוָלֶרֶדת  ְלִהְסַּתֵּכן  ֶהֱחִליט 
ִקָּוה,  זֹאת,   ְּבֶדֶר אּוַלי  ’ְקִויְנס‘.  רַֹבע  ֶאת  ַהַּמְרִּכיבֹות 

.ִּתְתַקֵּצר לֹו ַהֶּדֶר

ַהִּנּוּוט  ַמְכִׁשיר  ֲחמּוָרה.  ְּכָטעּות  ִהְתָּבְרָרה  ַהַהְחָלָטה 
ְלַהְטעֹותֹו.  ַעָּתה  ֵהֵחל  ְּבֶנֱאָמנּות,  לֹו  ִסֵּיַע  ּכֹה  ֶׁשַעד 
הּוא סֹוֵבב אֹותֹו ְסחֹור ְסחֹור ֵּבין ָהְרחֹובֹות ַהְּמֻפָּתִלים, 
ֶׁשִּמֶּמּנּו  ָהָראִׁשי  ַהְּכִביׁש  ֶאל  ׁשּוב  הֹוִבילֹו  ַּפַעם  ּוְבָכל 
ְלַצּפֹות.  ָהָיה  ָיכֹול  א  אַֹרח  ֵמעֹוְבֵרי  ְלִסּיּוַע  ִהִּגיַע. 
ִּבְׁשכּוָנה ּגֹוִיית ֶׁשָּכזֹו ְׂשַפת ַהִּייִדיׁש א הֹוִעיָלה לֹו, ְוַגם 

ָּבַאְנְגִלית ָהְרצּוָצה ֶׁשְּבִפיו א ָיכֹול ָהָיה ְלִהְסַּתֵּיַע.

ַהָּמקֹום  ֶאל  ְוָׁשב  ְלִהָּכַנע  ֶהֱחִליט  ָּדָבר  ֶׁשל  ְּבסֹופֹו 
ְּכָבר  ַהָּׁשעֹון  ָלֵכן.  קֶֹדם  ַהָּׁשָעה  ְּכַמֲחִצית  ָעַזב  ֶׁשאֹותֹו 
הֹוָרה ַעל ַהָּׁשָעה ָׁשלֹוׁש ַאַחר ַהָּצֳהַרִים, ְוַהְּפָקק ַנֲעָׂשה 
ִאִּטי יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ַהַּלַחץ ְּבָחֵזהּו ָהַל ְוָגַבר ְוהּוא ִהִּביט 
ֶׁשְּלָפָניו.  ַהִּׁשְמָׁשה  ַעל  ָהָיה  ֶׁשָּתלּוי  ַּבּגֶֹלם  ָוׁשּוב  ׁשּוב 
 ַהֶּדֶר ֲאמּוָרה  ָהְיָתה  ְרִגיִלים  ִּבְתָנִאים  ִּכי  הֹוָרה  ַהָּצג 
אּוָלם  ַּדּקֹות,  ְוָחֵמׁש  ֶעְׂשִרים  ַהּכֹל   ְּבַס  ְלִהָּמֵׁש

ַהְּמִציאּות ָהְיָתה ׁשֹוָנה ְּבַתְכִלית.

ְּבָׁשָעה ָׁשלֹוׁש ָוֵחִצי ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ֻהְרְּגָׁשה ְּתזּוָזה סֹוף 
ֶאל  ְּבַדְרּכֹו  ִלְדהֹר  ֵהֵחל  ְוהּוא  ִהְׁשַּתְחֵרר  ַהְּפָקק  סֹוף. 

ַהַּיַעד, ְּכֶׁשִּפיו ְמַמְלֵמל ְּתִפָּלה ִנְרֶּגֶׁשת ֶׁשַּיְסִּפיק ְלַהִּגיַע 
ַּבְּזַמן.

ָעַמד  סֹוף  סֹוף  ְלַאְרַּבע.  ַּדּקֹות  ֶעֶׂשר  ָהְיָתה  ַהָּׁשָעה 
ּפ.  ָהַרב  ָהָיה  ֲעַדִין  ַהְּתעּוָפה.  ִלְׂשֵדה  ַּבְּכִניָסה  ָהֶרֶכב 
ְלַסֵּים  ֶׁשַּיְסִּפיק  ְּכֵדי  ְמֻרִּבים  ָׁשַמִים  ְלַרֲחֵמי  ָזקּוק 
ָהֶרֶכב.  ִּבְמִסיַרת  ַהְּכרּוִכים  ַהֲהִליִכים  ִעם  ִּבְמִהירּות 
ֵמֶחְבַרת ַהַהְׂשָּכָרה ָהָיה ָעָליו ַלֲעלֹות ַעל ַרֶּכֶבת ַהֵּׁשרּות 
ֶׁשל  ְנִסיָעה  ֶמְרַחק  ַהֶּטְרִמיָנל,  ֶאל  ֶׁשּתֹוִבילֹו  ַהְּפִניִמית 

ְּכֶעֶׂשר ַּדּקֹות.

לֹו  הֹוָרה  ְׂשמֹאָלה!“,   ָּכ ַאַחר  ּוִמָּיד  ָיִמיָנה  ”ְּפֵנה 
 ָּכ ְוַאַחר  ָיִמיָנה  ְּבַצְיָתנּות,  ָּפָנה  ְוהּוא  ַהַּמְכִׁשיר, 
ְׂשמֹאָלה. ֶאָּלא ֶׁשָאז ֶנֱחַרד ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהַּמְכִׁשיר ַמְכִריז 

ְּבקֹול מֹונֹוטֹוִני: ’ִחּׁשּוב ַמְסלּול ֵמָחָדׁש...‘.

ִלּבֹו ָּדַפק ִּבְפָראּות. ’ַרק א ֶזה!‘, ִהְרֵהר ְבָּעְגָמה.

הּוא ִנָּסה ְלִהְסּתֹוֵבב, ֶאָּלא ֶׁשְּצִפירֹות ַעְצָּבִנּיֹות ֶׁשל ֶרֶכב 
ֶׁשָעַמד ֵמֲאחֹוָריו ָּגְרמּו לֹו ְלהֹוִריד ֶאְפָׁשרּות זֹו ֵמַהֶּפֶרק. 
ֶׁשל  הֹוָראֹוָתיו  ְּבִעְקבֹות  ִלְדהֹר  ֶהֱחִליט  ְּבֵרָרה  ְּבחֶֹסר 
ֶׁשל  ְּתִמימֹות  ַּדּקֹות  ֶׁשַבע  ְלַאַחר  ֶאס.  ִּפי  ַהִג‘י  ּגֶֹלם 
קֶֹדם.  ָעַמד  ֶׁשּבֹו  ָמקֹום  אֹותֹו  ֶאל  ִהִּגיַע  הּוא  ְנִסיָעה 
ַהַּפַעם, ֶנֱעַצר ְלַכָּמה ְרָגִעים, ָנַׁשם ְנִׁשיָמה ֲעֻמָּקה, ְוָנַסע 
 ְּבִאִּטּיּות ְלִפי הֹוָראֹות ַהַּמְכִׁשיר. ָּפָנה ָיִמיָנה, ַאַחר ָּכ

ְׂשמֹאָלה, ְו... ׁשּוב: ’ִחּׁשּוב ַמְסלּול ֵמָחָדׁש‘...

א ִיָּתֵכן! ָמה ֵאַרע ַלַּמְכִׁשיר?! ָהַרב ּפ. א ִּבְזֵּבז ְזַמן, 
ַהְּׁשִליִׁשית  ַהַּפַעם  זֹאת,  ְּבַפַעם   .ַהֶּדֶר ֶאת  ׁשּוב  ְוָדַהר 

הּוא ִנָּסה ְלִהָּזֵהר עֹוד יֹוֵתר, ֶאָּלא ֶׁשַּגם ַהַּפַעם ִפְסֵפס.

ַהָּׁשָעה ָהְיָתה ַאְרַּבע ְוֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש. ַהַּלַחץ ָהָיה ָאיֹם 
ְונֹוָרא. הּוא ִנְרַעד ֵמֶעֶצם ָהַרְעיֹון ְלַהֲחִמיץ ֶאת ַהִּטיָסה. 
ַמְחָׁשבֹות ָקׁשֹות ֵהֵחּלּו ְלִהְתרֹוֵצץ ְּבמֹחֹו: ָמה ַיֲעׂשּו ְּבֵני 

ֵּביתֹו ְּבַׁשָּבת ִּבְלָעָדיו? ּוַמה ַיֲעֶׂשה הּוא ְּבַעְצמֹו??

ַהּסֹוֵרר,  ַהַּמְכִׁשיר  ֶאת  ִּכָּבה   ,ַהֶּדֶר ְּבַצד  ָעַצר  הּוא 
ֵמִעְמֵקי  ַמר  ִּבְבִכי  ּוָפַרץ  ַהֶהֶגה  ַעל  רֹאׁשֹו  ֶאת  ִהְׁשִעין 
ִנְׁשָמתֹו: ”ָאָּנא, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! ֵאין ִלי ִּתְקָוה ַאֶחֶרת 
ֶׁשֹּלא  ְלהֹוִׁשיֵעִני  ָיכֹול  ַאָּתה  ”ַרק  ָזַעק,   ,“ִמַּבְלָעֶדי

ֲאַאֵחר ַלִּטיָסה. ָאָּנא, ֲעזֹר ִלי!“.

ַּדָּקַתִים ָחְלפּו ָעָליו ִּבְתִפָּלה ְרוּוַית ְּבִכי ּוְדָמעֹות, ָּכמֹוָה 
א ָחָוה ֵמעֹודֹו. ַּכֲעבֹר ְׁשֵּתי ַּדּקֹות הּוא ִנְנַער ִמְּמקֹומֹו 
ָעַמד  הּוא  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַּדָּקה  ִלְנסַֹע.  ֵהֵחל  ֵמֵאָליו  ּוְכמֹו 
ְּבֶפַתח ִּבְנַין ֶחְבַרת ַהַהְׂשָּכָרה ֶׁשִּבְׂשֵדה ַהְּתעּוָפה ֶקֶנִדי.

ְׁשֵני ּגֹוִיים ַּבֲעֵלי ַמָּבע ָאטּום ִקְּדמּוהּו. א ִנָּכר ָהָיה ִּכי 
ַהַּלַחץ ֶׁשּבֹו הּוא ָנתּון ַמְׁשִּפיַע ֲעֵליֶהם ִּבְמֻיָחד. ֵהם ִעְּינּו 
ְּבִאִּטּיּות ַּבִּמְסָמִכים. ַהָּׁשָעה ָהְיָתה ְּכָבר ַאְרַּבע ְוַאְרָּבִעים 
ַּדּקֹות, ְוהּוא ִהְתַחֵּנן ִלְפֵניֶהם ְּבַאְנְגִלית ְרצּוָצה: ”ֵיׁש ִלי 

ִטיָסה ְּבָחֵמׁש ָוֵחִצי, ֲאִני ֻמְכָרח ְלַהְסִּפיק אֹוָתּה“. 

ֶׁשְּלָפָניו,  ָהעֹוְבִדים  ַעל  ְמֻיָחד  רֶֹׁשם  ָיְצרּו  א  ַהְּדָבִרים 
ֶאָּלא  ַהִּטיָסה.  ֶהְפֵסד  ִעם  ְּבֶעֶצב  ְלַהְׁשִלים  ֵהֵחל  ְוהּוא 
ּגֹוי  ַהְּמַנֵהל,  ִּבְמִהירּות  ָיָצא   ַהָּסמּו ֵמַהִּביָתן  ֶׁשְּלֶפַתע 
ְמַאֵּים.  ּוְבטֹון  ְּכֵבָדה  ְּבַאְנְגִלית  ְּבעֹוְבָדיו  ְוָגַער  ְּכמֹוָתם, 
ָהַרב ּפ. א ֵהִבין ַלֲחלּוִטין ָמה ֶנֱאַמר ַּבִּׂשיָחה ַהְּקָצָרה, 
ֲחָזָרה  ִמְזְודֹוָתיו  ָהָעְמסּו  ַהְּמַנֵהל,  ִּדְבֵרי  ְּבתֹם  ִמָּיד   ַא
ַעל ָהֶרֶכב ֶׁשּבֹו ִהִּגיַע. ַאַחד ָהעֹוְבִדים הֹוָרה לֹו ָלֶׁשֶבת 
ַּבֶהֶגה,  אֹוֵחז  ַעְצמֹו  ְּכֶׁשהּוא  ַהַּנָהג  ֶׁשְּלַצד  ַּבּמֹוָׁשב 
ַהָּלה  ֵהֵחל  ִּפיו,  ֶאת  ִלְפצֹות  ּפ.  ָהַרב  ִהְסִּפיק  ּוְבֶטֶרם 
ֵמרֹוִצים  ַנַהג  ְמַבֶּיֶׁשת  ָהְיָתה  ֶׁשֹּלא  ִּבְמִהירּות  ִלְדהֹר 
ָהֲעצּוִמים  ַהֶּמְרָחִקים  ֶאת  ָּגָמא  ִׂשיא  ִּבְמִהירּות  ָוִתיק. 
ָהֲעָנק:  ַהְּתעּוָפה  ִּבְנַמל  ַהְּפִניִמי  ַהְּכִביִׁשים   ַמֲעַר ֶׁשל 
ְמכֹוִנּיֹות  ְוָעַקף  ֲאֻדִּמים  ַרְמזֹוִרים  ְלאֹור  ָנַסע  הּוא 

ִּבְפָראּות.  

ּפ.  ָהַרב  ָעַמד  ְלָחֵמׁש  ַּדּקֹות  ֶעְׂשֵרה  ְׁשלֹוׁש  ְּבָׁשָעה 
ְּבֶפַתח ַהֶּטְרִמיָנל ֶׁשִּמֶּמּנּו ֲאמּוָרה ָלֵצאת ִטיָסתֹו ְּבעֹוד 
ֶחְבַרת  ֶׁשל  ָנִציג  ְלִצּדֹו.  ְּכֶׁשִּמְזְודֹוָתיו  ַּדּקֹות  ְּכַאְרָּבִעים 
’ֶאל-ַעל‘ ְּכָבר ִהְמִּתין לֹו ָׁשם ְּבחֶֹסר ַסְבָלנּות. הּוא ָהָיה 
ְוַהָּמטֹוס  נֹוֶסֶפת  ַאַחת  ַּדָּקה  ַּבָּמטֹוס.  ָהַאֲחרֹון  ַהּנֹוֵסַע 

ָהָיה נֹוֵסַע ִּבְלָעָדיו.

ַהִּבָּטחֹון  ְּבִדיקֹות  ֶאת  ַלֲעבֹר  ְּבָיָדיו  ִסֵּיַע  ַהָּנִציג 
ַרק  ַלָּמטֹוס.  ִנְכַנס  ְוֶעְׂשִרים  ָחֵמׁש  ּוְבָׁשָעה  ִּבְמִהירּות, 
ָאז ִהְרָׁשה ְלַעְצמֹו ִלְנׁשֹם ִלְרָוָחה ּוְלִהְתַּפֵעם ִמּגֶֹדל ַהֵּנס 

ֶׁשֵאַרע לֹו.

 .ִג‘י ִּפי ֶאס‘ רּוָחִני הֹוִבילֹו ֵהָּנה – הּוא ָהָיה ָּבטּוַח ְּבָכ’
ִהֵּנה ִּכי ֵכן, ְּכֶׁשָּכלּו ָּכל ַהִּקִּצים ָּבָאה ַהְּתִפָּלה ְוִהִּציָלה 

אֹותֹו.
’ִמִּפי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה‘

’ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶני‘ ַּבֲעבּור ָהָאב

 "ֵּבין ִמְצַות "ְוָהיּו ַהְּדָבִרים... ַעל ְלָבֶב "ֶׁשָּכְתָבה ַהּתֹוָרה ֶאת ִמְצַות "ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶני ִמָּכ
ַּתְלמּוד  ִמִּמְצַות  ֵחֶלק  הּוא  ַלָּבִנים  ַהִּׁשּנּון  ִּכי  ַהְּמָפְרִׁשים  ָלְמדּו  ָּבם",  "ְוִדַּבְרָּת  ְלִמְצַות 
ּתֹוָרה ֶׁשל ָהָאב. ּוֵבֲארּו, ִּכי ָּבא ַהָּכתּוב ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ְּבָכ ֶׁשַהָּבִנים רֹוִאים ֶאת ָהָאב לֹוֵמד 
ִאיִׁשית  ֻּדְגָמה  ִמֶּמּנּו  ֵהם  ְלֵמִדים  ְוגֹו',   'ַבֶּדֶר  ּוְבֶלְכְּת  ְּבֵביֶת  ְּבִׁשְבְּת' ָּכָראּוי,  ְּבַעְצמֹו 

ּוִמֵּמיָלא ִמְתַקֶּיֶמת ַעל ָידֹו ִמְצַות 'ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶני' ('ִמְכַּתב סֹוֵפר' ְּדרּוׁש כ"ו).

ֵאּלּו   –  'ְלָבֶני "'ְוִׁשַּנְנָּתם  ֶזה:  ְלָפסּוק  ַרִׁש"י  ְּבֵפרּוׁש  ֶׁשהּוָבא  ֶאת  ֵּפְרׁשּו  ֶזה  ְּכֵעין 
ַהַּתְלִמיִדים". ְוִהֵּנה, ָידּוַע הּוא ְמָׁשלֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהְגָּר"א ִלְכִלי ָּגדֹול ָמֵלא ַיִין, ֲאֶׁשר ְסִביבֹו 
ֻהְּנחּו ֵּכִלים ְקַטִּנים ֵריִקים; ְּכָכל ֶׁשּיֹוִסיפּו ְלַמֵּלא ֶאת ַהְּכִלי ַהָּגדֹול, ָּכ ִיְתַמְּלאּו ַהֵּכִלים 
ַהְּקַטִּנים ֶׁשְּסִביבֹו. ָּכ ַּגם ְּבִחּנּו, ִאם ַהְּמַחֵּנ הּוא ִּבְבִחיַנת 'ְּכִלי ָמֵלא' ְּבַעְצמֹו, ֲאַזי ְּבָנֵקל 
ָיכֹול הּוא ְלַהְׁשִּפיַע ַעל ֲחִניָכיו ִלְקנֹות ּתֹוָרה ְוִיְרָאה ְּבִמָּדה ְּגדּוָׁשה, ַא ִאם הּוא ַעְצמֹו 

ֲעַדִין ֵאינֹו ָמֵלא – ֵּכיַצד ַיְׁשִּפיַע ַעל ַהֵּכִלים ַהְּקַטִּנים ֶׁשְּסִביבֹו?!

ּוְלִעְנָיֵננּו: ַהּכֹל רֹוִצים ְלַהֲעִמיד ַּתְלִמיִדים ְּבֵני ּתֹוָרה, אּוָלם ְּתַנאי ִראׁשֹון ְלָכ הּוא ֶׁשָהַרב 
ְיַׁשֵּמׁש 'ֻּדְגָמה ִאיִׁשית'; ִאם ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ְיַמְּלאּו ֶאת ְלָבָבם, ַעד ֶׁשַּיַעְברּו ַהְּדָבִרים ֶאל 
ֵלב ַּתְלִמיֵדיֶהם, ֵיַקל ֲעֵליֶהם ְלַקֵּים: 'ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶני' ('ִּדְבֵרי ֶאְפַרִים' [לר"א ַסְנְדרֹוִביץ], 

ָוֶאְתַחַּנן).

ְוָכ ָהָיה ַהַּמֲעֶׂשה ֵאֶצל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש מהר"י ִמֶּבעְלְזא; ַּפַעם ָּבא ֵאָליו ָחִסיד ְוִהְתלֹוֵנן ִּכי 
ֵאינֹו ַמְצִליַח ְּבִחּנּו ָּבָניו. ָאַמר לֹו ָהַרִּבי: "ַּדע, ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵאינֹו ָּבא ִּבְטרּוְנָיא 
ִעם ְּבִרּיֹוָתיו. ִאְלָמֵלא ָהָיה ְמֻסָּגל ָּכל ָאָדם ְלַקֵּים ִמְצַות ’ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶני ,‘א ָהְיָתה ִהיא 
ִנְכֶּתֶבת ַּבּתֹוָרה“. ִהְמִׁשי ָהַרִּבי ְוָׁשַאל: ”ֱאמֹר ָנא: ַהִאם קֹוֵבַע ַאָּתה ִעִּתים ַלּתֹוָרה ְּבָכל 
”ִאם  ּתֹוֵכָחה:  ְּבִניַמת  ָהַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ִמְּלָהִׁשיב,  ְוִהְתַחֵּמק  ֶהָחִסיד   ָנבֹו ַּכֲאֶׁשר  יֹום?“, 
ח“ב,  ַיֲעקֹב‘  ’צּור  (ׁשּו“ת   “!?ְּבָבֶני ַהֵחֶׁשק  ֶׁשִּיָּכֵנס  ִּתְרֶצה  ֵּכיַצד  ִלְלֹמד,  ֵחֶׁשק  ֵאין   ְל

ִּבְפִתיַחת ֶּבן ַהְּמַחֵּבר).

’ְּבָרא ְמַזֶּכה ַאָּבא‘

ְלֵעֶבר  ַקְטָלִנּיֹות  ְּפָצצֹות  ִהְׁשִליכּו  ַהַּיָּפִנים  רּוְסָיה-ַיָּפן:  ִמְלֶחֶמת  ִּבְתקּוַפת  ָהָיה  ה  ַמֲעֹשֶ
ַמֲחֵנה ָהרּוִסים, ּוְבֶטֶרם ִהְתּפֹוְצצּו ָּתַפס אֹוָתן ַחָּיל ְיהּוִדי ְּבָיָדיו, ִהְׁשִליָכן ַלָּנָהר ְוִהִּציל 
ֶאת ַהַּמֲחֶנה ֻּכּלֹו ֵמֲאַבּדֹון. ְזַמן ָמה ְלַאַחר ִמֵּכן הּוָבא ָאִביו ֶׁשל אֹותֹו ַחָּיל ִלְפֵני ׁשֹוֵפט 
ִמֶּׁשָּׁשַמע  ַהּמֹוֶלֶדת.  ְּבִבְטחֹון  ְּפִגיָעה  ְּבַאְׁשַמת  ָקֶׁשה  ְלעֶֹנׁש  ִּדינֹו  ַלֲחרֹץ  ָהָיה  ֶׁשָאמּור 
ַהּׁשֹוֵפט ֶאת ְׁשמֹו, ִהְתַעְנֵין ִאם ֵיׁש ֶקֶׁשר ֵּבינֹו ְלֵבין אֹותֹו ַחָּיל ִּגּבֹור. ”ְּבִני הּוא“, ֵהִׁשיב 
ּכֹה  ֶנֱאָמנּות  הֹוִכיַח  ַהֵּבן  ”ִאם  ַמְטִעים:  ֶׁשהּוא   ּתֹו ֵמֹעֶנׁש,  ִמָּיד  ְּפָטרֹו  ְוַהּׁשֹוֵפט  ָהָאב, 

ֻמְפָלָאה ַלּמֹוֶלֶדת, אֹות הּוא ִּכי ָאִביו ִחְּנכֹו ְלָכ, ּוְבַוַּדאי ֵאין ַמָּמׁש ַּבַהֲאָׁשמֹות ֶנְגּדֹו“.

ְּכֶׁשָּׁשַמע ַעל ָּכ ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ֵאִלָּיהּו לֹוְּפָיאן ָאַמר: ”ִמָּכאן נּוַכל ִלְלֹמד ַעד ַּכָּמה ָחׁשּוב 
ִּדין  ֵּבית  ִלְפֵני  ְּבָעְמֵּדנּו  ֶׁשֵּכן  ְוַהִּמְצוֹות,  ַהּתֹוָרה   ְּבֶדֶר ֵיְלכּו  ֶׁשָּבֵנינּו  ְוִנְתַאֵּמץ  ֶׁשַּנְׁשִקיַע 
ֻמְחֶלֶטת,  ְּבֶנֱאָמנּות  ַהּתֹוָרה   ְּבֶדֶר צֹוֲעִדים  ֶׁשָּבֵנינּו  ָהֻעְבָּדה  ֶעֶצם  ּתֹוִכיַח  ַמְעָלה,  ֶׁשל 

ִּכי ַּגם ָאנּו ָהִיינּו ְּבַמֲעָלה זֹו, ְוַאף ִאם ָׁשִגינּו – ִיָּמֵחל ָלנּו“ (’ֵלב ֵאִלָּיהּו‘ ח“א עמ‘ רצה).

ַאל ִּתְקִרי ’ְוִׁשַּנְנָּתם‘ ֶאָּלא ’ְוִׁשַּלְׁשָּתם‘

ַּבְּגָמָרא (ִקּדּוִׁשין ל א) ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים: ”ַאל ִּתְקִרי ’ְוִׁשַּנְנָּתם‘ ֶאָּלא ’ְוִׁשַּלְׁשָּתם‘...“.

ִמְצַות  ְלִקּיּום  ֶהְכֵרִחִּיים  ְּתָנִאים  ְׁשלֹוָׁשה  ַקָּיִמים  ִּכי  זֹאת,  ְּגָמָרא  ַעל  ֵּבֲארּו  ֶרֶמז   ְּבֶדֶר
’ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶני‘ ְּכִהְלָכָתּה: 

א. ִלְהיֹות ָׁשֵלם ַּבּתֹוָרה ְּבַעְצמֹו, ָּכ יּוַכל ְלַהְׁשִּפיַע ַעל ָּבָניו. 

ב. א ְלַהְרּפֹות ִמְּלַהְרִעיף ַעל ַהָּבִנים ּתֹוָרה ּומּוָסר ְּכֵדי ֶׁשִּיְלְמדּו ָלֶלֶכת ְּבֶדֶר ְיָׁשָרה. 

ג. ְלַהְכִניָסם ְלֵבית ִחּנּו טֹוב, ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְמַלֵּמד טֹוב ִויֵרא ָׁשַמִים ְוִלְדאֹג ֶׁשִּיְהיּו ְּבֶחְבַרת 
ַּתְלִמיִדים ֲהגּוִנים ֶׁשַּיְׁשִּפיעּו ֲעֵליֶהם ְלטֹוָבה (’ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם‘ – ַׁשַער ָאבֹות ּוָבִנים, ִנְדַּפס 

ְּבתֹו ׁשּו“ת ’ֵחֶלק ֵלִוי‘).

(ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ָזָצ“ל:  זֹוֶנְנֶפְלד  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי  ְירּוָׁשַלִים  ֶׁשל  ַרָּבּה  ָּדַרׁש   ְוָכ
ֵּכיָון  ְּבַעְצמֹו“,  ֶׁשֶקר  ֵעדּות  ֵמִעיד  ְּכִאּלּו  ְּתִפִּלין  ְּבא  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ַהּקֹוֵרא  ב): ”ָּכל  יד 
ַּגם  ִּכי  לֹוַמר  ֵיׁש  ֶזה  ְלִפי   .“ָיֶד ַעל  ְלאֹות  ”ּוְקַׁשְרָּתם  ָּכתּוב:  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֶׁשְּבָפָרַׁשת 
ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ְוֵאינֹו ְמַחֵּנ ָּבָניו ַּכָּיאּות, ֲהֵרי הּוא ֵמִעיד ֵעדּות ֶׁשֶקר ְּבַעְצמֹו. ֶׁשֵּכן 
ַּגם ִמְצָוה זֹו ְּכתּוָבה ְּבָפָרַׁשת ְקִריַאת ְׁשַמע... (’ָמָרא ְּדַאְרָעא ְּדִיְׂשָרֵאל‘ ח“ג עמ‘ קלח).

 ְוִדַּבְרָּת ָּבם ְּבִׁשְבְּת ְיׁשּועֹות מֶֹׁשה‘ ִמִּויְז‘ִניץ אֹוֵמר: ”ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶני’ ְוָהָיה ָהַרִּבי ַּבַעל 
ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמ“ – ַאל ִּתְסַּתֵּפק ְּבִלּמּוד ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ִּבְלַבד, 
ֶאָּלא ַׁשֵּנן אֹוָתם ְלָבֶני ְוַדֵּבר ָּבֶהם ָּתִמיד: ֵּכיַצד ֵיׁש ְלִהְתַנֵהג ’ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת‘ – ְּבָאְרחֹות 
 –  ‘ּוְבקּוֶמ  ּוְבָׁשְכְּב’ ָהֵעיַנִים,  ִּבְׁשִמיַרת   –  ‘ַבֶּדֶר  ּוְבֶלְכְּת’ ַוֲהִליכֹות,  ֲהָלכֹות  ַהַּבִית, 

ֶׁשְּיַנֲהלּו ֶאת ַחֵּייֶהם ָּתִמיד ַעל ִּפי ְרצֹון ה‘ ִיְתָּבַר (’נַֹעם ְמָגִדים‘ קלג).

“ֶׁשִּיְהיּו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְמֻחָּדִדים ְּבִפי”

עֹוד ָּדְרׁשּו ַּבְּגָמָרא (ִקּדּוִׁשין ל א): ”‘ְוִׁשַּנְנָּתם‘ – ֶׁשִּיְהיּו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְמֻחָּדִדים ְּבִפי; ֶׁשִאם 
ִיְׁשַאל ְל ָאָדם ָּדָבר – ַאל ְּתַגְמֵּגם ְותֹאַמר לֹו, ֶאָּלא ֱאמֹר לֹו ִמָּיד“.

ִמְּדָבִרים ֵאּלּו נּוַכל ִלְלֹמד ַעל ַמֲעָלתֹו ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשל ַהִּלּמּוד ְּבֶדֶר ִׁשּנּון ַוֲחָזָרה. ּוְכָבר 
ַההֹוֶפֶכת  ַהְׁשָחָזה  ִמְּלׁשֹון  הּוא  ’ְוִׁשַּנְנָּתם‘  ִּכי  ֶזה,  ְלָפסּוק  ְּבֵפרּוׁשֹו  ֶעְזָרא‘  ָה‘ִאְּבן  ָּכַתב 
 ַהַהְׁשָחָזה ִהיא ְּבַהֲעָבַרת ַהַּסִּכין ַעל ַהַּמְׁשֶחֶזת ָהלֹו ֶאת ַהַּסִּכין ִלְמֻׁשֶּנֶנת. ְּכִפי ֶׁשֶּדֶר
ָוׁשֹוב, ָּכ ְּבִדְבֵרי ַהּתֹוָרה, ְּבֶאְמָצעּות ֶׁשחֹוֵזר ָהָאָדם ׁשּוב ָוׁשּוב ַעל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה, ִמֵּמיָלא 

ַנֲעֶׂשה מֹחֹו ַחד ְוָׁשנּון.

ְלַחֵּדׁש  זֹוֶכה  ְּבִפיו,  ְמֻחָּדִדים  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ֶׁשִּיְהיּו  ְּבֹאֶפן  ִלְלֹמד  ַהַּמְקִּפיד  ִּכי  ֵּבֲארּו,  עֹוד 
 ַּגם ’ְבֶלְכְּת ִיְתַּבְּדרּון ִמיֵליּה ְּבֵבי ִמְדָרָׁשא, ְוָכ ָּכ ִחּדּוִׁשים ַלֲאִמָּתּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ּוִמּתֹו
ִּבְׁשמֹו  ְׁשמּועֹות  ְּכֶׁשּיֹאְמרּו  ּתֹוָרה  ַּתְלמּוד  ִמְצַות  ְלַקֵּים   ַיְמִׁשי ָהָאֶרץ,  ָּכל   –  ‘ַבֶּדֶר

(’ִאְמֵרי ִיְצָחק‘ ָלִרי“מ ַהּכֵֹהן). 

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
’ִג‘י ִּפי ֶאס‘ ֶׁשל ְּתִפָּלה

ע טטּתַ בּבָָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ִּפי ’ג‘י

סִספפּפו ם
‘ (ד) 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


