
ת ָוֵאָרא ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

’ֶׁשִּנְהָיה ְלרֹאׁש‘ – ֶּבֱאמּוָנה
”ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹב“ (ו ג)

”‘ָוֵאָרא‘ – ֶאל ָהָאבֹות“ (ַרִׁש“י).
ְלהֹוִסיף  הּוא  ָּבא  ָמה  ַרִׁש“י:  ִּדְבֵרי  ֵּפֶׁשר  ַעל  ָּתְמהּו  ַרִּבים 

ִּבְדָבָריו, ֲהא ַהָּכתּוב ַעְצמֹו ְמָפֵרׁש זֹאת ַעל ֲאָתר?
ָאנּו  ָמה  ִמְּפֵני  ו):  ג  ְלֵעיל  ַרְמָּב“ן  (ְרֵאה  ַהְּתִמיָהה  ִהיא  ְידּוָעה 
”ֱאֵקי  ֶעְׂשֵרה‘:  ִּב‘ְׁשמֹוֶנה  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבְּבָרָכה  ְמַׁשְּלִׁשים 
ַאְבָרָהם ֱאֵקי ִיְצָחק ֵואֵקי ַיֲעקֹב“, ֲהא ַּדי ָהָיה ְּבַהְזָּכַרת 
ֵּבֵאר  ְוַיֲעקֹב‘?  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ’ֱאֵקי   – ַאַחת  ַּפַעם  ה‘  ֵׁשם 
לֹו  ֶׁשַאל  ְלַלְּמֵדנּו,  ַהָּדָבר  ָּבא  ִּכי  ְמִאירֹות‘  ’ָּפִנים  ַּבַעל 
ֶאָּלא  ֵמֲאבֹוָתיו,  ֶׁשָּיַרׁש  ָהֱאמּוָנה  ַעל   ְלִהְסַּתֵּמ ָלָאָדם 
ֲהָבָנתֹו  ִמַּצד   ִיְתָּבַר ַּבּבֹוֵרא  ֶלֱאמּוָנה  ּוְלַהִּגיַע  ַלֲעמֹל  ָעָליו 
ֱאקֵי  ֶאת  ”ַּדע  ט):  כח  א‘  (דה“י  ַהָּכתּוב  ְּכַמֲאַמר  ָהִאיִׁשית, 
ָאִבי ְוָעְבֵדהּו...“. ְלִפיָכ ָאנּו ַמְזִּכיִרים ’ֱאֵקי‘ ַעל ָּכל ֶאָחד 
ְּבכֹחֹות  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  יג  ִהּׂשִ ֵמֶהם  ֶאָחד  ֶׁשָּכל   – ֵמָהָאבֹות 

ַעְצמֹו, ְוא ִמַּצד ֱהיֹותֹו ’ֱאֵקי ָאִביו‘.
ה ַרִׁש“י  ַאף ְלִעְנָיֵננּו – ֵּפֵרׁש ַרִּבי ֵמִאיר ִמְּפִריִמיְשָלן – ִהְתַקּׁשָ
ֶאל  ”ָוֵאָרא  ְּפָעִמים:  ָׁשלֹוׁש  ”ֶאל“  ַהָּכתּוב  ִהְזִּכיר  ָמה  ִמְּפֵני 
ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹב“, ְוַעל ֵּכן ֵּפֵרׁש: ”‘ָוֵאָרא‘ – ֶאל 
ֵמֶהם  ֶאָחד  ָּכל  ִּכי  ְלַהְדִּגיׁש  ַהָּכתּוב  ִּבֵּקׁש  ֵלאמֹר:  ָהָאבֹות“, 
יגּו ָהָאבֹות ֶאת ָהֱאמּוָנה  ָהָיה ִּבְבִחיַנת ’ָאב‘ ֶּבֱאמּוָנה; א ִהּׂשִ
ֵמֶהם  ֶאָחד  ְלָכל  ֶאָּלא  ֵמֲאבֹוֵתיֶהם,  ה  ִּכיֻרּׁשָ  – ’ֵּבן‘  ִּבְבִחיַנת 

ִנְגָלה ה‘ ְּכ‘ָאב‘ ִּבְפֵני ַעְצמֹו.
ְּבָכ ֵּפֵרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ַּפַצ‘נֹוְבְסִקי ִמּלֹוְדז‘ ֶאת ֻנַּסח ַהַּבָּקָׁשה 
ָנה ְּבֵעת ֲאִכיַלת רֹאׁש ַהֶּכֶבׂש:  ֶׁשִּתְּקנּו לֹוַמר ְּבֵליל רֹאׁש ַהּׁשָ
”ֶׁשִּנְהָיה ְלרֹאׁש ְוא ְלָזָנב“ (או“ח תקפג ב); ’ֶּכֶבׂש‘ רֹוֵמז ְלֵאילֹו 
ֶׁשל ִיְצָחק, ְוַעל ָּכ ָאנּו ְמַבְּקִׁשים, ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְהיֹות ִּבְבִחיַנת 
’רֹאׁש‘ ֶלֱאמּוָנה. ְּכִיְצָחק ָאִבינּו ֶׁשֹּלא ִהְסַּתֵּמ ַעל ָהֱאמּוָנה 
ָהֱאמּוָנה  ֶאת  יג  ְוִהּׂשִ ָעַמל  ֶאָּלא  ָאִביו,  ֵמַאְבָרָהם  ֶׁשָּנַחל 

ְּבכֹחֹות ַעְצמֹו.
ׁשּו“ת ’ָּפִנים ְמִאירֹות‘ ח“א סי‘ לט; ’ִּדְבֵרי ֵמִאיר‘; ’ַּפְרֵּדס יֹוֵסף‘ 

ּכָֹחּה ֶׁשל ’ְּתִפַּלת ַרב‘...
”ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִלְפֵני ה‘ ֵהן ֲאִני ֲעַרל ְׂשָפַתִים ְוֵאי ִיְׁשַמע ֵאַלי 

ַּפְרעֹה“ (ו ל)
ׁשֹוֵאל  ַרִּבי  נֹוַתר  ָהֲעֵנָפה  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ִמָּכל  ַוֲעִריִרי  ּבֹוֵדד 
ַּכָּמה  ְּבַרָּבנּות  ַהִּמְלָחָמה  ֶטֶרם  ֵּמׁש  ֶׁשּׁשִ ִמי  ַמְרָּגִלּיֹות,  ָּדִוד 
ְקִהּלֹות ְּבּפֹוִלין, ְלַאַחר ֶׁשִּנַּצל ְּבֶדֶר ֵנס ִמַּמְלְּתעֹות ַהָּנאִצים 
ַהְּבִרית  ְּבַאְרצֹות  ב  ִהְתַיּׁשֵ הּוא  ִנָּיה.  ַהּׁשְ ָהעֹוָלם  ְּבִמְלֶחֶמת 
ְוַלְמרֹות ְיגֹונֹו ָהַרב, ִהְתָנֵער ָּכֲאִרי ֵמֶאְבלֹו ְוִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו 
’ֶּדֶגל ִיְׂשָרֵאל‘ ִּבְקִויְנס. ְּבִמְסַּגְרָּתּה ָּפַעל  ֶאת ַהְנָהַגת ְקִהַּלת 
ַאְרצֹות  ְיהּוֵדי  ְּכַלל  ְּבֶקֶרב  ַהַּיֲהדּות  ּוְלִחּזּוק  ְלִבּסּוס  ַרּבֹות 

ַהְּבִרית.
ְוָכ ָהָיה הּוא, ’ָנֶאה ּדֹוֵרׁש – ְוָנֶאה ְמַקֵּים‘: 

ַאְרַּבע ְּפָעִמים ֻהְזַּכר ַהֵּצרּוף: ”ֵהן ֲאִני“ ַּבָתָּנ“: א. ַּבָּפסּוק 

ֶׁשְּלָפֵנינּו, ב. ִּביַׁשְעָיה (מט כא): ”ֵהן ֲאִני ִנְׁשַאְרִּתי ְלַבִּדי“, ג. 
עֹוד ִּביַׁשְעָיה (נו ג): ”ְוַאל יֹאַמר ַהָּסִריס ֵהן ֲאִני ֵעץ ָיֵבׁש“, ד. 

ְּבִאּיֹוב (לג ו): ”ֵהן ֲאִני ְכִפי ָלֵאל“.
ְּכַלֵּפי ָמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים?! ִהֵּנה ַמִּגיַע ַרב ְלַאְרצֹות ַהְּבִרית 
ה ְּבתֹוֲאָנה ִּכי הּוא ’ֲעַרל  ְוִנְמָנע ִמִּלְפעֹל ְלִחּזּוק ִּגְדֵרי ַהְּקֻדּׁשָ
ְׂשָפַתִים‘ ֶׁשֵּכן ֵאינֹו ַמִּכיר ֶאת ְׂשַפת ַהָּמקֹום. ְועֹוד, ’ֵהן ֲאִני 
ִּכְׁשִאיָפִתי,  ִלְפעֹל  ְּבָיִדי  ְמַסֵּיַע  ֵאינֹו  ִאיׁש   – ְלַבִּדי‘  ִנְׁשַאְרִּתי 
ְוַעל ֵּכן ִהְנִני ְּכ‘ֵעץ ָיֵבׁש‘ ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ָלֵתת ְּפִרי. ָעָליו ָלַדַעת 
ִּכי ֵאין ַהָּדָבר ּפֹוְטרֹו ִמן ַהִּדין, ֶׁשֲהֵרי ’ֵהן ֲאִני ְכִפי ָלֵא-ל‘ – 
ָהָיה ָעָליו ִלְפעֹל ְּכִפי ְיָכְלּתֹו, ּוַבד ְּבַבד ָלֵׂשאת ַּכָּפיו ִּבְתִפָּלה 

אּו ֵּפרֹות. ִלְפֵני ה‘ ֶׁשְּדָבָריו ִיּׂשְ
’ְׂשֵדה ַמְרָּגִלּיֹות‘ עמ‘ קסג

‘ְוַהֲחִזיֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה... ְלָפֶני’
”ַוֲאִני ַאְקֶׁשה ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ְוִהְרֵּביִתי ֶאת אֹתַֹתי ְוֶאת מֹוְפַתי 

ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים“ (ז ג)
ֵיׁש ְלָהִבין: ֲהא ַהְּבִחיָרה ְנתּוָנה ִּביֵדי ָּכל ָאָדם ִלְבחֹר ַּבּטֹוב, 
ּוִמְּפֵני ָמה ָסַגר ה‘ ֶאת ַּדְלֵתי ַהְּתׁשּוָבה ִּבְפֵני ַּפְרעֹה? ְועֹוד: 
ִאם ַהָּדָבר א ִנָּתן ִלְׁשִליָטתֹו, ַמּדּוַע ֶנֱעַנׁש ַעל ַקְׁשיּות ִלּבֹו?

ֵּפֵרׁש ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘:
ִלּבֹו ֶׁשל ָּכל ָאָדם ’ָקֶׁשה‘ הּוא ִמִּטְבעֹו, ְוִאְלָמֵלא ָהיּו ְמַסְּיִעים 
ַמִים א ָהָיה ַמְצִליַח ָלׁשּוב. ּוְכִפי ֶׁשְּמַבְּקִׁשים  ְּבָידֹו ִמן ַהּׁשָ
 .“ָאנּו ְּבִבְרַּכת ’ֲהִׁשיֵבנּו‘: ”ְוַהֲחִזיֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶני
ֶאָּלא  ִּבְתׁשּוָבה,  ָלׁשּוב  ַהְּבִחיָרה  ִנְלְקָחה  א  ִמַּפְרעֹה 
ַמִים  ֶׁשִּמּתֹו ֶׁשִהְגִּדיׁש ֶאת ְסַאת ִרְׁשעּותֹו, ֶנֱעַנׁש ְּבָכ ֶׁשִּמּׁשָ
ָּכֶאֶבן,  ְוָכֵבד  ’ָקֶׁשה‘  ִלּבֹו  נֹוַתר   ְּבָכ ָלׁשּוב.  ְּבָידֹו  ִסְּיעּו  א 

ּוִמֵּמיָלא א ִהְצִליַח ָלׁשּוב. 
’ָחֵפץ ַחִּיים‘ ַעל ַהּתֹוָרה 

‘ַּתִּתיר ְצרּוָרה – ַקֵּבל ִרַּנת ַעְּמ’
ֶאל  ְוָאַמְרָּת  מֹוֵפת  ָלֶכם  ְּתנּו  ֵלאמֹר  ַּפְרעֹה  ֲאֵלֶכם  ְיַדֵּבר  ”ִּכי 

ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַמְּט ְוַהְׁשֵל ִלְפֵני ַפְרעֹה ְיִהי ְלַתִּנין“ (ז ט)
ַמִהי ַמְׁשָמעּות ַהִּמָּלה ’ָלֶכם‘?

ֵּבֵאר ָה‘אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל‘ ֵמַאְּפָטא: 
ַּפְרעֹה ְּבַוַּדאי ַיִּביַע ֶאת ְּתִמיָהתֹו ִּבְפֵני מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן; ֲהא ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ְׁשקּוִעים ַעד ַצּוָאר ְּבֻטְמַאת ִמְצַרִים, ְוֵכיַצד ִיְגֲאֵלם 
ַאֶּתם  ְראּוִיים  ִּכי   – מֹוֵפת“  ָלֶכם  ”ְּתנּו  ִיְדרֹׁש:  ֵּכן  ַעל  ה‘? 
ָהרּוָחִנית  ְיִריָדָתם  ִּכי  ַּדע  מֶֹׁשה:  לֹו  ָיִׁשיב   ָּכ ַעל  ְלִהָּגֵאל. 
ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל נֹוַבַעת ַרק ִמּתֹו ֶׁשִהְּנ ִמְׁשַּתְעֵּבד ָּבֶהם, ּוְכִפי 
 אֹותֹו ְלָפֶני ֶׁשָּיִעיד ַהַּמֶּטה ַהָּקדֹוׁש ֶׁשְּבָיִדי: ִאם ַרק ַאְׁשִלי
ִמּשּׁום   ָּכ ִנְרִאים  ִיְׂשָרֵאל,  ַאף  ְלַתִּנין.  ִיְהֶיה  ִמָּיד  ַאְרָצה, 
ִמְּלִהְׁשַּתְעֵּבד  ֶּתְחַּדל  ַרק  ִאם   ,ִלְׁשִליָטְת ְנתּוִנים  ֶׁשֵהם 

ַמִים. ָּבֶהם, ִמָּיד ִיָטֲּהרּו ִויַפּנּו ֶאת ִלָּבם ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבּׁשָ
ַרִּבי  ְּבֵׁשם  ִמּגּור  ְמַנֵחם‘  ’ְּפֵני  ַּבַעל  ָהַרִּבי  ֵהִביא  ּדֹוֶמה  ַרְעיֹון 

ַיֲעקֹב ְקֶלְמס ַרָּבּה ֶׁשל מֹוְסְקָבה:
ַהּקֹומּוִניְסִטים  ִּדְּכאּו  ֶׁשָּבּה  ַּבְּתקּוָפה  ְּכַרב  ִּכֵהן  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
ֶאת ְיהּוֵדי ְּבִרית ַהּמֹוֲעצֹות ְוִכּבּו ָּבֶהם ָּכל ִזיק ֶׁשל ַיֲהדּות. 
ָּכל ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ּומֹוְסדֹות ַהּתֹוָרה ִנְסְּגרּו ִּבְפֻקָּדָתם, ִמְּלַבד 

ֵּבית ְּכֶנֶסת ֶאָחד ָּבִעיר מֹוְסְקָבה, ֶׁשּבֹו ִהְתַּפֵּלל ָהַרב.
ְּבמֹוְסְקָבה,  ֶׁשָּפַעל  ַהָּיִחיד  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֶזה  ֶׁשָהָיה  ַאף  ַעל 
ְּביֹום  ַאף  ְזֵקִנים.  ְיהּוִדים  קֶֹמץ  ֶאָּלא  ּבֹו  ִהְתַּפְּללּו  א 
ֵמֲעבֹוָדָתם  ְלֵהָעֵדר  מֹוְסְקָבה  ְיהּוֵדי  ָחְׁשׁשּו  ַהִּכּפּוִרים, 
ִסּיּום  ִלְקַראת  ְלֵביָתם,  ְּבׁשּוָבם  ַרק  ְלטֹונֹות.  ַהּׁשִ ִמַּפַחד 
ֶטֶרם  ְנִעיָלה.  ִלְתִפַּלת  ֵמֶהם  ֵמאֹות  ַּכָּמה  ִהְתַּגְּנבּו  ַהּצֹום, 
ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ָהֻאְמָלִלים  ַהְּיהּוִדים  ָנְׂשאּו  ַהְּתִפָּלה  ְּתִחַּלת 
ָלַרב ְּבִצִּפָּיה ִלְׁשמַֹע ִּדְבֵרי ִחּזּוק ְוִעידּוד. ָהַרב ֶׁשָּיַדע ִּכי ֵּבית 
ַלָּבָמה  ָעָלה  הק.ג.ב.,  ִמַּטַעם  ֶחֶרׁש  ְּבסֹוְכֵני  ׁשֹוֵרץ  ַהְּכֶנֶסת 
ּוָפַתח  ִּבְלׁשֹונֹו,  ִיָּכֵׁשל  ְלַבל  ְּתִפָּלה  ְמַמְּללֹות  ָפָתיו  ְּכֶׁשּׂשְ

ְּבִסּפּור:
”ַּבֲעָבִרי ִּכַהְנִּתי ְּכַרב ַּבֲעָיָרה ְקַטָּנה. ְּבַאַחד ַהָּיִמים ָּבאּו ְלָפַני 
ָּכל  ִּביֵדיֶהם.  ְּכֶׁשַּתְרְנּגֶֹלת  ְׁשֵכִנים  ְיהּוִדים  ְׁשֵני  ּתֹוָרה  ְלִדין 
ֶאָחד ֵמֶהם ָטַען ִּכי ֶׁשּלֹו ִהיא, ִמְּבִלי ֶׁשֵהִביא ְרָאָיה ִלְדָבָריו. 
ַהַּתְרְנּגֶֹלת  ֶאת  ַיֲעִמידּו  ִּכי  ָּפַסְקִּתי  ּוְלַבּסֹוף  ְּבִדיָנם  ָהַפְכִּתי 
ִמְּקָׁשֶריָה.  אֹוָתּה  ְוַיִּתירּו  ַחְצרֹוֵתיֶהם  ְׁשֵני  ֶׁשֵּבין  ַּבְּגבּול 
ַּכֲאֶׁשר ָעׂשּו ַהִּמַּדְּיִנים ִּכְדָבַרי, ִמָּיד ִּדְּדָתה ַהַּתְרְנגֶֹלת ֶלָחֵצר 

ֶׁשָּבּה ָּגְדָלה, ּוְפֵני ָהַרַּמאי ָחפּו“.
קֹולֹו,  ֶאת  ְקֶלְמס  ָהַרב  ָנָׂשא  ְיָקִרים!“,  ְיהּוִדים  ַאֶּתם,  ”ַאף 
אּוָלם  ַּכֵּפיֶכם,  ַלֲעַמל  ְמֻׁשְעָּבִדים  ֱהִייֶתם  ַהּיֹום  ָּכל   ְּבֶמֶׁש”
ֵעיֵניֶכם ָהרֹואֹות ִּכי ּבֹו ְּבֶרַגע ֶׁשָּסר ָהעֹל ֵמֲעֵליֶכם, ִמַהְרֶּתם 

ְלִהְסּתֹוֵפף ְּבַחְצרֹות ֵּבית ה‘...“.
”ַעל ָּכ ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ִּבְתִפַּלת ’ָאָּנא ְּבכַֹח‘“, ִסֵּים ָהַרב ֶאת 
ִאם   – ְצרּוָרה‘  ”‘ַּתִּתיר  ִּבְבִכי,  ּגֹוֶעה  ֻּכּלֹו  ְּכֶׁשַהָּקָהל  ְּדָבָריו, 
ְלָבֵּתי  ָירּוצּו  ִמָּיד  ִקְׁשֵריֶהם,   ִמְּסַב ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ַּתִּתיר  ַרק 

.“‘ַהְּכֶנֶסת – ’ַקֵּבל ִרַּנת ַעְּמ
’אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל‘; קֶֹבץ ’ְמאֹור ַיֲעקֹב‘ עמ‘ ג

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

ני ּפְ ם

’ָאֵמן‘ ַּתַחת ַהֻחָּפה
ה“ (ו כ) ”ַוִּיַּקח ַעְמָרם ֶאת יֹוֶכֶבד ּדָֹדתֹו לֹו ְלִאּׁשָ

ָּכַתב ַהִחיָד“א ְּב‘חֹוַמת ֲאָנ‘ ִּכי ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות: ”ַוִּיַּקח 
’ָאֵמן‘.  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהָּנם  ּדָֹדתֹו“,  יֹוֶכֶבד  ֶאת  ַעְמָרם 
ֵמרֹוְזְבדֹוב  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ְלִדְבֵרי  ֶרֶמז   ִמָּכ ִלְלמֹד  ְוֵיׁש 
ִּכי ֵּתַבת ’חוָּּפה‘ רֹוֶמֶזת ְלִיחּוד ְׁשמֹות ֲהָוָי“ה ְוַאְדנּות 
ּוְכִדְלַהָּלן:  ’ָאֵמן‘,  ְלִגיַמְטִרָּיה  ַיַחד  ַהִּמְצָטְרִפים 
ָהאֹות ח‘ רֹוֶמֶזת ִלְׁשמֹוֶנה אֹוִתּיֹות ֶׁשל ֵׁשמֹות ֵאּלּו, 
ְואֹוִתּיֹות ’ופה‘ ִהָּנן ְּבִגיַמְטִרָּיה צ“א. ְוָראּוי ְלָכל ָחָתן 

ֶּבן ּתֹוָרה ְלַהְרֵהר ְּבָכ ְּבָעְמדֹו ַּתַחת ֻחָּפתֹו.
’ָנאָוה ְתִהָּלה‘ עמ‘ קכג

ת ָוֵאָרא ָרׁשַ 260ּפָ תשע"ט

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ָרָשׁה ּפָ ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים

תֹו
ֵקי 
ֶאָחד 
כחֹות 

ִ

ָרז
ּתַחת ַהֻחָּפה
לא ֹו

ממ ררמִ מממֵמֵ
פּפָ בבּבַּבַ ים

ּכֹוֶלֶלת ַהּכֹל! ה ַאַחת ׁשֶ ָחׁש ָאֵמן. ִמּלָ טוָֹבה,  ֶאֶבן  לוֹ  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ָזכּו:  ְך  ּכָ ׁשֶ ָרֵאל  ִישְׂ ֵריֶהם  ”ַאׁשְ
ֵהִניָחּה  ֵמָעיו,  ְבֵני  ּבִ ָחׁש  א,  ְוִנְתַרּפֵ רֹאׁשוֹ  ּבְ ָלאוֹ  ּתְ רֹאׁשוֹ –  ּבְ
ָכל ּכֹחוֹ  א ָאָדם ַלֲענוֹת ּבְ ְך ’ָאֵמן‘: ּבָ א. ּכָ ֵני ֵמָעיו ְוִנְתַרּפֵ ַעל ּבְ
ְתׁשּוָבה ְוקוְֹרִעין  ַמִים ְוחוֵֹזר ּבִ ִיְרַאת ׁשָ ד ִנְכָנס ּבוֹ  ִמּיָ ָנתוֹ  ְוַכּוָ
רּוׁש קב ֵרי‘ ּדְ ’ִמְדַרׁש ַאׁשְ ינוֹ...“.  ַזר ּדִ לוֹ ּגְ
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ָּדִוד  ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהּנֹוָדע  ֶהָחִסיד  ָנַסע  ִּבְלַבד  ַּפֲעַמִים 
ְּגרֹוְסָמן ָזָצ“ל ִמְּמקֹום ְמגּוָריו ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, ְלִהְסּתֹוֵפף 

ְּבֵצל ַרּבֹו ַהֻּמְבָהק ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ַאֲהרֹן ִמַּקְרִלין.
ִני ַּבֲחַצר  ַהּׁשֵ ָהָיה ֶזה ִּבְׁשַנת תרל“א, ֵעת ָׁשב ִמִּבּקּורֹו 
ָהַרִּבי. ְּכֶׁשִּלּבֹו ֲעַדִין ָנטּוַע ַּבֲחַצר ָהַרִּבי, ָעָלה ַרִּבי ִיְצָחק 
ָּדִוד ַעל ֳאִנָּיה ֶׁשֲעִתיָדה ָהְיָתה ְלהֹוִבילֹו ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש 
ַאַחר ַמָּסע ָרוּוי ִטְלטּוִלים ְוַסָּכנֹות, ְּכֶדֶר ַהָּיִמים ָהֵהם. 
י. ַהְּסִפיָנה  ָהָיה ֶזה ִּבְׁשעֹות ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ֶׁשל יֹום ִׁשּׁשִ
ְׁשִריַקת  ִנְׁשְמָעה  ְּכֶׁשְּלֶפַתע  ָים  ְּבֵלב  ָהְיָתה  ְמצּוָיה 
ַעָּזה  ִלְסָעָרה  ִהְתַּפְּתָחה  ְמֵהָרה  ַעד  ֲאֶׁשר  ֲחָזָקה,  רּוַח 

ֶׁשִאְּיָמה ְלַהְטִּביַע ֶאת ַהְּסִפיָנה ַעל יֹוְׁשֶביָה.
ַרב ַהחֹוֵבל ִנָּסה ְּבָכל ּכֹחֹו ְלַיֵּצב ֶאת ַהְּסִפיָנה ֶׁשִהַּטְלְטָלה 
ֵּבין ַהַּגִּלים ִּכְקִלַּפת ֱאגֹוז, ֶאָּלא ֶׁשְּלֶפַתע ִהְתַרֵחׁש ָאסֹון; 
ַּבָּנִתיב  ָטה  ֶׁשּׁשָ ְסִפיָנה  ְלֶפַתע  ִהְתָקְרָבה  ָׁשם  ֵמֵאי 
ַאִּדיָרה,  ְּבָעְצָמה  אֹוָתּה  ָסֲחָפה  ָהַעָּזה  ָהרּוַח  ַהַּמְקִּביל. 
ּוְבֶטֶרם ִהְסִּפיק ַרב ַהחֹוֵבל ַלֲחמֹק ִמְּפִגיָעה, ִנְׁשַמע קֹול 
ֶנֶפץ ַעז; ַהְּסִפינֹות ִהְתַנְּגׁשּו ֲחִזיִתית זֹו ְּבזֹו, ְּכֶׁשַחְרֻטָּמּה 
ִנָּיה עֹוֶלה ַעל ִסּפּון ָהֳאִנָּיה ֶׁשָּבּה ָיַׁשב  ֶׁשל ַהְּסִפיָנה ַהּׁשְ

ַרִּבי ִיְצָחק ָּדִוד.
ַּדּקֹות ִמְסָּפר ְלַאַחר ִמֵּכן ָׁשְכָכה ַהְּסָעָרה. ַרק ָאז ִנְפנּו 
ְּבֵאין  ְלַהִּביט  ַהְּסִפינֹות  ֵּתי  ִמּׁשְ ַהְּמבָֹהִלים  ַהּנֹוְסִעים 
אֹוִנים ְּבתֹוְצַאת ַהִהְתַנְּגׁשּות ַהָּקָׁשה; ָהֳאִנָּיה ַהַּתְחּתֹוָנה 
ֶׁשֵּמָעֶליָה,  ַהְּסִפיָנה  א  ַמּׂשָ ּכֶֹבד  ַּתַחת  ִלְׁשקַֹע  ֵהֵחָּלה 
ּוָברּור ָהָיה ִּכי ּתֹו ְזַמן ָמה ִהיא ִּתְׁשַקע ְלַמֲעַמֵּקי ַהָּים.

ֵּכיַצד  ֵּביֵניֶהם  ִמַּדְּיִנים  ֵהֵחּלּו  ַהְּסִפינֹות  ְׁשֵּתי  ַקַּבְרִניֵטי 
ְלֵהָחֵלץ ֵמַהִּתְסּבֶֹכת ַהְּמֻסֶּכֶנת. ְלַבּסֹוף ֶהְחִליטּו ִּכי ֵאין 
ב רּוַח ַעז, ּוְכֶׁשֶּזה ָיבֹא, ַיְפִעיל  מֹוָצא ֶאָּלא ְלַהְמִּתין ְלַמּׁשַ
ַרב ַהחֹוֵבל ֶׁשל ַהְּסִפיָנה ָהֶעְליֹוָנה ֶאת ְמנֹוֵעי ַהִּקיטֹור 

ִּבְמלֹוא ָהָעְצָמה, ְּכֵדי ְלִהְתַנֵּתק ֵמַהְּסִפיָנה ַהַּתְחּתֹוָנה.
ָּברּור ָהָיה ִּכי ְּפֻעָּלה זֹו ִּתיצֹר ַלַחץ ָעצּום ַעל ַהְּסִפיָנה 
ִּכי  ֻהְחַלט  ֵּכן  ַעל  ַּבְּמצּולֹות,  אֹוָתּה  ְוַיְטִּביַע  ַהַּתְחּתֹוָנה 
נֹוְסֵעי ָהֳאִנָּיה ַהַּתְחּתֹוָנה ָיֳעלּו ַאף ֵהם ַעל ִסּפּון ָהֳאִנָּיה 
’ֵעָׂשו  ַהְּידּוָעה  ַהֲהָלָכה  ָּבָאה  ֶׁשָּכאן  ֶאָּלא  ָהֶעְליֹוָנה. 
ׂשֹוֵנא ְלַיֲעקֹב‘ ְוִהִּטיָלה ֶאת ִחָּתָתּה ַעל קֶֹמץ ַהְּיהּוִדים 

נֹוְסֵעי ָהֳאִנָּיה ַהַּתְחּתֹוָנה.
ִיְׂשָרֵאל  ׂשֹוֵנא  ָהָיה  ָהֶעְליֹוָנה  ָהֳאִנָּיה  ֶׁשל  ַהחֹוֵבל  ַרב 
ֵמַאַחר  ִּכי  ֶהֱחִליט  ְּבִרְׁשעּותֹו  ֵלב.  ַוֲחַסר  ַאְכָזר  ֻמְבָהק, 
ָעֶליָה  ַיֲעלּו  ְמֻצְמָצם,  ְסִפיָנתֹו  ַּגֵּבי  ֶׁשַעל  ֶׁשַהָּמקֹום 
ְלגֹוָרָלם  ֻיְפְקרּו  ַהְּיהּוִדים  ְוִאּלּו  ַהּגֹוִיים,  ַהּנֹוְסִעים  ַרק 
ָהְיָתה  א  ְנָאָתם  ֶׁשּׂשִ ַהַּמָּלִחים  ַהַּתְחּתֹוָנה.  ַּבְּסִפיָנה 
ֵהם  ְּבַקְּפָדנּות.  ַההֹוָרָאה  ֶאת  ְלַמֵּלא  ִּדְקְּדקּו  ְּפחּוָתה, 
ֵמֶהם  ּוָמְנעּו  ַהְּיהּוִדים  ַהּנֹוְסִעים  ֶאת  ְּבגּוָפם  ָחְסמּו 

ַלֲעלֹות.
ִנּסּו  ֵהם  ַהְּיהּוִדים.  ֶׁשל  ִלָּבם  ֶאת  ָאַחז  נֹוָרא  ַּפַחד 
ַהחֹוֵבל  ַרב   ַא ָׁשִליׁש,  ִּבְדָמעֹות  ַנְפָׁשם  ַעל  ְלִהְתַחֵּנן 
ָאַטם ֶאת ִלּבֹו. הּוא א ִהְסִּכים ָלֶסֶגת ֵמַהְחָלָטתֹו ְולּו 

ִּכְמלֹוא ִניָמה.
ִּכי  ָלֶהם  ָהָיה  ָּברּור  נֹוָרִאית.  ְּבֶבָהָלה  ִנְתְקפּו  ַהְּיהּוִדים 
ַרק ֵאּלּו ֶׁשהּוְרׁשּו ַלֲעלֹות ַלְּסִפיָנה ָהֶעְליֹוָנה ִיְחיּו, ְוִאּלּו 
ִלְדַגת  ַּכֶּטֶרף  ִיְהֶיה  ְּבָׂשָרם  ַלָּמֶות.  ִלְטּבַֹע  ֲעִתיִדים  ֵהם 

ַהָּים, ְוַאף ְלֶקֶבר ִיְׂשָרֵאל א ַיִּגיעּו.
ִמָּכל ֵעֶבר ִנְׁשְמעּו ְּבִכּיֹוֵתיֶהם ְוַזֲעקֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַהְּיהּוִדים 
ָלֶהם.  ַהָּצפּוי  ַהַּמר  ַהּגֹוָרל  ַעל  ַלַּמְחָׁשָבה  ֶנְחְרדּו  ֲאֶׁשר 

ֻּכָּלם ָזֲעקּו ְּבַמר ֵלב, ִמְּלַבד ֶאָחד...
ֵּבין ַהּנֹוְסִעים ִנְרֶאה ָהָיה ֶאָחד ֶׁשָהִעְנָין ֻּכּלֹו ֵאינֹו נֹוֵגַע לֹו 
ְּכָלל. ָהָיה ֶזה ֶהָחִסיד ַרִּבי ִיְצָחק ָּדִוד. ִּכְבָיכֹול ָּכל ַחָּייו 
ִהְתּכֹוֵנן ְלֶרַגע ֶזה, ִהְתַאֵּזר הּוא ַעָּתה ָּבֱאמּוָנה ַהּלֹוֶהֶטת 
ְּבָאְזֵני  ְוִהְכִריז  ֶנֱעַמד  ְׁשֵלוֹות,  ּוְבָפִנים  ּבֹו,  ֶׁשִּפֲעָמה 
ִנְצַטּוֵינּו:  ֵהן  ְמנּוָחה.  ָּבָאה  ַׁשָּבת  ָּבא  ”ַרּבֹוַתי!  ֲחֵבָריו: 

ָּבת עֶֹנג‘ ּוָמה ָלֶכם ִלְבּכֹות ּוְלִהְצַטֵער?“. ’ְוָקָראָת ַלּׁשַ
ִנַּגׁש  ֵּכיַצד  ִלְרָוָחה,  ְקרּועֹות  ְּבֵעיַנִים  ִהִּביטּו  ַהּנֹוְסִעים 
ָּבת.  הּוא ֶאל ִמְזַוְדּתֹו ּומֹוִציא ִמּתֹוָכּה ֶאת ַמְלּבּוֵׁשי ַהּׁשַ
ִּבְגֵדי  ֶאת  ָעָטה  ְלרֹאׁשֹו,  ְטַרְיְמל  ַהּׁשְ ֶאת  ָחַבׁש  הּוא 
קֶֹדם  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ’הֹודּו‘  ִּבְתִפַּלת  ִמָּיד  ּוָפַתח  יָרִאין  ַהּׁשִ
’ִמְנָחה‘. הּוא ִהְתַּפֵּלל ְּבִהְתַלֲהבּות ּוְבֶרֶגׁש קֶֹדׁש, ְּכִאּלּו 

ָמצּוי הּוא ְּבֵבית ִמְדָרׁשֹו ַהּלֹוֵהט ֶׁשל ָהַרִּבי.
ֵסֶדר  ַלֲאִמיַרת  ִמָּיד  ָּפָנה  ַהִּמְנָחה,  ְּתִפַּלת  ֶאת  ִּסֵּים  ִמּׁשֶ
ּוְבִזְמָרה,  ְּבִׁשיָרה  ָהרּוַח,  ְּבִהְתרֹוְממּות  ַׁשָּבת‘  ’ַקָּבַלת 
ְמׁשֹוֵטט  מֹחֹו  ָהָיה  ְּכָבר  ’ְּכַגְוָנא‘  ְלֶפֶרק  ּוְבַהִּגיעֹו 
ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ְוִלּבֹו ְמַיֵחד ֶאת ַהַּכּוָנֹות ַהְּגדֹולֹות 

ַהְּידּועֹות ַרק ְליֹוְדֵעי ח“ן.
ִעם ִסּיּום ַהְּתִפָּלה ֶנֱעַמד ִמָּיד ְלַקֵּדׁש ַעל ַהַּיִין, ְּבַכּוָנֹות 
ּוְבִיחּוִדים ְּכַדְרּכֹו ַּבּקֶֹדׁש. ַאַחר ָנַטל ָיָדיו, הֹוִציא ְׁשֵּתי 
ב ֶלֱאכֹל ֶאת ְסעּוְדָתא ְּדַׁשְּבָתא  ַמּצֹות ִמִּצְקלֹונֹו ְוִהְתַיּׁשֵ

ְּבִיּשּׁוב ַהַּדַעת ּוִבְמִתינּות.
ְּבֵעיַנִים  ַהְּמבָֹהִלים  ֶאָחיו  ּבֹו  ִהִּביטּו  ֶזה  ְזַמן  ָּכל   ֶמֶׁש
ֵהם  ַׁשְלָותֹו.  ֵּפֶׁשר  ֶאת  ְלָהִבין  ִהְצִליחּו  ְוא  ְּתֵמהֹות 
ָּבת,  ַהּׁשַ ֶׁשל  ִמִּקּיּוָמּה  ְּבֵיאּוָׁשם  ְוָׁשְכחּו  ִּכְמַעט  ַעְצָמם 
ְזִמירֹות  ּוְמַזֵּמר  ֶנֶפׁש  ְּבַׁשְלַות  ְּבִפָּנתֹו  יֹוֵׁשב  הּוא  ְוִאּלּו 
ַחָּייו  ֶאת  ְלַסֵּים  עֹוֵמד  ֵאינֹו  ִּכְבָיכֹול  ִּבְנִעיָמה,  ַׁשָּבת 

ִּבְמצּולֹות ְּבעֹוד ְזַמן ָקָצר.
ְּבִלָּבם ָסְברּו: ’ִמְסֵּכן ֶזה, ְּבַוַּדאי ְּבַמר ֵיאּוׁשֹו ִהְׁשַּתְּבָׁשה 
ְלַמְחְׁשבֹוֵתיֶהם,  ֶׁשֵהִבין  ָּדִוד  ִיְצָחק  ַרִּבי   ַא ַּדְעּתֹו‘. 
ָלֵׂשאת  ָהָיה  ָיכֹול  א  הּוא  ִמְּמקֹומֹו.  ְוָקם  ִמָּיד  ִנְנַער 
ִּתְקָוה  ְלָהִפיַח  ְוֶהְחִליט  ַּבֲחֵבָריו,  ֶׁשָאַחז  ַהֵּיאּוׁש  ֶאת 
ְּבִלָּבם ְּבאֹוְמרֹו: ”ַאַחי ַהְּיָקִרים! ַׁשָּבת ַהּיֹום! ַׁשָּבת ִהיא 
ִמִּלְזעֹק! ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש ָאסּור ְלִהְצַטֵער. ֵהן ָּגדֹול ְּכבֹוד 
ָהָבה  זֹו.  ְּבָׁשָעה  ִיְּטֵׁשנּו  א  ּוְבַוַּדאי  ַהּגֹוִיים  ָּכל  ַעל  ה‘ 
ָּבת ּוֻמְבָטח ֲאִני  ִנְׁשמֹר ֶאת ִמְצָותֹו, ִנְׂשַמח ְּבִׂשְמַחת ַהּׁשַ
ִּכי ְּבָקרֹוב ִנְרֶאה ִּביׁשּוַעת ה‘; אֹוְיֵבנּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹולּו, ְוָאנּו 

ָנקּום ְוִנְתעֹוֵדד“.
ֱאמּוָנתֹו ַהּיֹוֶקֶדת ֶׁשל ַרִּבי ִיְצָחק ָּדִוד ְוַהַּפְׁשטּות ֶׁשָּבּה 
ֶנֶאְמרּו ְּדָבָריו, ִהְרִּגיעּו ִּבְמַעט ֶאת ַהּנֹוְסִעים ַהְּמֻפָחִדים. 
ַאט ַאט ָּפְרׁשּו ֵהם ִאיׁש ְלִפָּנתֹו, ָנְטלּו ְיֵדיֶהם ַלְּסעּוָדה, 

ָּבת. ְוֶחְלָקם ַאף ִהְצִליחּו ְלׁשֹוֵרר ְמַעט ִמְּזִמירֹות ַהּׁשַ
ַהַּלְיָלה ָחַלף ַעל נֹוְסֵעי ַהְּסִפינֹות ְּבִצִּפָּיה ְמתּוָחה. ַרק 
ִלְפנֹות ּבֶֹקר ֵהֵחָּלה ִלְנׁשֹב ָהרּוַח ַהְּמֻיֶחֶלת, ְוַרב ַהחֹוֵבל 
ַהִּקיטֹור  ְמנֹוֵעי  ַהִהְזַּדְּמנּות.  ֶאת  ְלַנֵּצל  ִמֵהר  ָהָרָׁשע 
ַעל  עֹוְמִדים  ְּכֶׁשַהּנֹוְסִעים  ְּבָעְצָמה  ַאַחת  ְּבַבת  ֻהְפֲעלּו 

ַהִּסּפּון ּוַמִּביִטים ַּבִּמְתַרֵחׁש ִּבְנִׁשיָמה ֲעצּוָרה.
ַּבְּסִפיָנה ַהַּתְחּתֹוָנה נֹוְתרּו קֶֹמץ ְיהּוִדים ֶׁשִּצּפּו ְלגֹוָרָלם 
ִמְּמקֹוָמּה  ְלִהְתַנֵּתק  ֵהֵחָּלה  ָהֶעְליֹוָנה  ַהְּסִפיָנה  ַהַּמר. 
ִהְתַרֲחָׁשה  ֶׁשָאז  ֶאָּלא  ְוָגָאה.   ָהַל ְוַהֶּמַתח  ַּכְּמֻצֶּפה, 
ֶאת  ַּתְחֶּתיָה  ְוִלְמחֹץ  ָקִדיָמה  ְלַזֵּנק  ִּבְמקֹום  ַּתָּקָלה: 
ַהְּסִפיָנה ַהַּתְחּתֹוָנה, ָנְטָתה ַהְּסִפיָנה ָהֶעְליֹוָנה ַעל ִצָּדּה. 
ַמְׁשָמעּות  ֶאת  ְלַעֵּכל  ִמּנֹוְסֶעיָה  ִמי  ֵאי  ִהְסִּפיק  ּוְבֶטֶרם 
ַהָּדָבר, ִהְתַהְּפָכה ְוָצְלָלה ַלְּמצּולֹות ִעם ַמְרִּבית נֹוְסֶעיָה, 

ֶׁשְּבתֹוָכם ַרב ַהחֹוֵבל ָהַאְכָזר.
נֹוְתָרה  ַוֲחֵבָריו  ָּדִוד  ִיְצָחק  ַרִּבי  ָׁשהּו  ֶׁשָּבּה  ַהְּסִפיָנה 
ַלֲעלֹות  ֶׁשִהְצִליחּו  ַהּנֹוְסִעים  ֶּפַגע.  ְלא  ַהַּמִים  ְּפֵני  ַעל 
ַהְּסִפיָנה  ֶׁשל  ַהחֹוֵבל  ַרב  ּוֵביֵניֶהם  ַהַהָּצָלה,  ִסירֹות  ַעל 
ַהַּתְחּתֹוָנה, ָעלּו ַעל ַהִּסּפּון ְּכֶׁשֵהם ְּפצּוִעים ּוְתׁשּוִׁשים. 
ֵהם ִהִּביטּו ְּבבּוָׁשה ַּבְּיהּוִדים ֶׁשִהְפִקירּו ְלגֹוָרָלם, נֹוְכחּו 

ְּבָעְנָׁשם, ְוֵׁשם ָׁשַמִים ִהְתַקֵּדׁש ְלֵעיֵני ּכֹל.
עֹות ְספּורֹות קֶֹדם ָלֵכן ִהִּביט ְּבַלַעג  אֹותֹו ַרב חֹוֵבל ֶׁשּׁשָ
קּוַע ִּבְתִפָּלתֹו,  ְּבַצְוָּתא ִעם ֲחֵבָריו ַעל ַרִּבי ִיְצָחק ָּדִוד ַהּׁשָ
ָנַפל ַעָּתה ְלַמְרְּגלֹוָתיו ְּבאֹוְמרֹו: ָּברּור ִלי ַעָּתה ִּכי ִאיׁש 
ָקדֹוׁש ַאָּתה ְוִכי ה‘ ִאְּת! ָּברּור ִלי ִּכי ְּבֶדֶר ַהֶּטַבע א 
ָהָיה ָלֶכם ָּכל ִסּכּוי ְלִהָּנֵצל, ְוַא ִּבְזכּות ְּתִפַּלת ַהַּצִּדיק 

ַהּשֹׁוֵכן ְּבִקְרְּבֶכם ִנַּצְלֶּתם.
ָּכ ָזכּו ַרִּבי ִיְצָחק ָּדִוד ַוֲחֵבָריו ַהְּיהּוִדים ְלַהִּגיַע ְּבָׁשלֹום 
ּוְלא ֶּפַגע ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, ְּכֶׁשַרִּבי ִיְצָחק ָּדִוד נֹוֵדר ְּבִלּבֹו 

ֶׁשֹּלא ָלֵצאת יֹוֵתר ִמְּתחּוֵמי ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש.
ְוַלְמרֹות  ָיָמיו,  סֹוף  ַעד  ְּבַקְּפָדנּות  ָׁשַמר  ֶזה  ִנְדרֹו  ַעל 
ַּגְעּגּוָעיו ָהַעִּזים ַלֲחַצר ַהּקֶֹדׁש ֶׁשל ַרּבֹוָתיו ִמַּקְרִלין, א 

ָעַזב יֹוֵתר ֶאת ָהָאֶרץ ַעד יֹומֹו ָהַאֲחרֹון.
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ִּבְרַּכת ’ָהָאֶרץ‘ ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון
ִנָּיה ְּבֵסֶדר ִּבְרכֹות ַהָּמזֹון  ַהְּבָרָכה ַהּׁשְ
”ִּבְרַּכת  ב):  מח  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ְמֻכָּנה 
ְּבַמֲאַמר  ֶׁשִהְתָּבֵאר  ְּכִפי  ָהָאֶרץ“. 
זֹו  ְּבָרָכה  ֶׁשל  ִעָּקָרּה  ַהְּפִתיָחה, 
ִנְתְקָנה ַעל ְיֵדי ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְּבָׁשָעה 

ֶׁשָּיְרׁשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָהָאֶרץ.
ַרִּבים ִהְתַקּשּׁו ְּבֶהְסֵּבר ַהֶּקֶׁשר ֶׁשֵּבין 
ִּבְרַּכת ָהָאֶרץ ְלִבְרַּכת ַהָּמזֹון. ַהָּגאֹון 
ְּדרּוׁש:   ְּבֶדֶר ֵּבֵאר  ִמּקֹוִז‘יְגלֹוב 
ָהָאֶרץ  ֶאת  ְמַרִּצים  ָאנּו  זֹו  ִּבְבָרָכה 
ֲאבֹוֵתינּו  ָּבּה  ֶׁשָּפְגעּו  ַהְּפִגיָעה  ַעל 
ֶׁשֵהִעיד  ּוְכִפי  ַהְּמַרְּגִלים.  ְּבֵחְטא 
כד):  (קו  ִּבְתִהִּלים  ַהָּכתּוב  ֲעֵליֶהם 
ַעל  ְוִהֵּנה,  ֶחְמָּדה“.  ְּבֶאֶרץ  ”ַוִּיְמֲאסּו 
ָהָאֶרץ  ֵּפרֹות  ֶׁשל  ּוַמֲעָלָתם  טּוָבם 
ְלהֹודֹות.  ַהְּמַרְּגִלים  ַאף  ִהְסִּכימּו 
ֶׁשֲהֵרי ֵהִעידּו ְּבֶפַתח ִּדְבֵריֶהם (ַּבִּמְדָּבר 
יג כז): ”ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִהיא ְוֶזה 
ִּפְרָיּה“. ַעל ֵּכן, ְּכִפי ֶׁשִּמְנַהג ָהעֹוָלם; 
ְּבבֹוא ָאָדם ְלַפֵּיס ֶאת ֵרֵעהּו, ַמְזִּכיר 
 ָּכ ּבֹו,  ָּפַגע  ֶׁשֹּלא  ְּפָרט  ְּתִחָּלה  לֹו 
ַעל  ְּבהֹוָדָאה  ֶׁשָּפַתְחנּו  ַאַחר  ָאנּו, 
ְּבָיֵדינּו  ִנְקֵרית  ָהָאֶרץ,  ְּפִרי   – ַהָּמזֹון 
ָהָאֶרץ  ֶאת  ְלַפֵּיס  טֹוָבה  ִהְזַּדְּמנּות 
ַהְּמַרְּגִלים,  ְּבֵחְטא  ָּבּה  ֶׁשָּפַגְענּו  ַעל 
(’ֶאֶרץ  ’ָהָאֶרץ‘  ִּבְרַּכת  ֲאִמיַרת  ְיֵדי  ַעל 

ְצִבי‘ ְּבַׁשַּלח).

חֹוַבת ַהְזָּכַרת ’ְּבִרית ְותֹוָרה‘
ֵּכיָון ֶׁשְּיהֹוֻׁשַע ִּתֵּקן ְּבָרָכה זֹו ִּבְכִניַסת 
ִיְׂשָרֵאל ָלָאֶרץ, ַעל ֵּכן ִעַּקר ַההֹוָדָאה 
אּוָלם  ָהָאֶרץ.  טֹוַבת  ַעל  ִהיא  ָּבּה 
הֹוָדאֹות  ָעֶליָה  הֹוִסיפּו  ֲחָכִמים 
ַהְּגָמָרא  ִּבְלׁשֹון  ַּכְּמבָֹאר  נֹוָספֹות, 

(ְּבָרכֹות מח ב):

”ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ָּכל ֶׁשֹּלא ָאַמר 
ְּבִבְרַּכת  ּוְרָחָבה,  טֹוָבה  ֶחְמָּדה  ֶאֶרץ 
ַנחּום  חֹוָבתֹו;  ְיֵדי  ָיָצא  א  ָהָאֶרץ... 
ַהָּזֵקן אֹוֵמר: ָצִרי ֶׁשִּיְזּכֹר ָּבּה ְּבִרית. 
ָּבּה  ֶׁשִּיְזּכֹר   ָצִרי אֹוֵמר:  יֹוִסי  ַרִּבי 
ּתֹוָרה. ְּפִלימֹו אֹוֵמר: ָצִרי ֶׁשַּיְקִּדים 
ְּבָׁשׁש  ִנְּתָנה  ֶׁשּזֹו  ְלתֹוָרה,  ְּבִרית 
ֶעְׂשֵרה  ִּבְׁשׁש  ִנְּתָנה  ְוזֹו  ְּבִריתֹות 
 ָצִרי אֹוֵמר:  ַאָּבא  ַרִּבי  ְּבִריתֹות. 
ָוסֹוף,  ְּתִחָּלה  הֹוָדָאה  ָּבּה  ֶׁשּיֹאַמר 
ֵמ[הֹוָדָאה]  ִיְפחֹת  א   – ְוַהּפֹוֵחת 
ֶזה  ֲהֵרי  ֵמַאַחת  ַהּפֹוֵחת  ְוָכל  ַאַחת, 

ְמֻגֶּנה“.
ִהֵּנה ִּכי ֵכן ִנְמָצא, ִּכי ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון 
נֹוָספֹות  הֹוָדאֹות  ּכֹוְלִלים  ָאנּו 
ַרּבֹות  טֹובֹות  ַעל   ִיְתָּבַר ַלּבֹוֵרא 
ֱהיֹוֵתנּו  ֵמָאז  ִעָּמנּו  ְועֹוֶׂשה  ֶׁשָעָׂשה 
ְּכֶׁשָאנּו  ַהֶּזה.  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ְוַעד  ְלַעם 
ַהְּבָרָכה  ְמַקֶּבֶלת  ָּבֶהן  ְמַהְרֲהִרים 

ַמְׁשָמעּות ׁשֹוָנה ְלַגְמֵרי.
’חֹוַבת  ַּבַעל  ֶׁשל  ְמָׁשלֹו  הּוא  ָידּוַע 
ְלֶיֶלד  פ“ו)  ַהְּבִחיָנה  (ַׁשַער  ַהְּלָבבֹות‘ 
ָעָליו  ָחַמל  ַהֶּכֶלא.   ְּבבֹור  ֶׁשּנֹוַלד 
ַהֶּמֶל ַּבֲחָסָדיו ַהְּמֻרִּבים ְוָדַאג ְלָכל 
ְּבַמֲאָכל  ֵהן  ָׁשם,  ִּבְׁשהּותֹו  ַמְחסֹורֹו 
ּוְבִמְׁשֶּתה, ְוֵהן ְּבִקְנַין ַּדַעת ּוְתבּוָנה, 
ַעד ֶׁשָּגַדל, ִהְׂשִּכיל ְוָהָיה ְלִאיׁש. אֹו 
ְמֻמֶּנה  ֶׁשָהָיה  ִליַח  ַהּׁשָ הֹוִדיעֹו  ָאז 
ִמַּטַעם ַהֶּמֶל ְלַסֵּפק לֹו ֶאת ְצָרָכיו, 
 ַהֶּמֶל ִמיֵדי   – ֶׁשִּקֵּבל  ָמה  ָּכל  ִּכי 

.הּוא, ּוֵמחֹוָבתֹו ְלהֹודֹות לֹו ַעל ָּכ

”ֲהֵריִני  ָאַמר:  ַהֶּיֶלד  זֹאת  ַמע  ּׁשָ ִמּׁשֶ
ַעל  ַהֶּזה,  ַהּבֹור  ַּבַעל  ֶאת  ְמַׁשֵּבַח 
ֲאֶׁשר ָּבַחר ִּבי ְּבטּובֹו, ְוָׂשם ֶאת ֵעיָניו 
ֶאת  ְּבֶׁשַפע  ִלי  ְלַהֲעִניק  ָעַלי  ְוִלּבֹו 
ִהְׁשִקיטֹו  ִליַח  ַהּׁשָ  ַא ָצְרִּכי“.  ָּכל 
 ,ָּכ ִמּלֹוַמר   ְל ”ָחִליָלה  ְּבאֹוְמרֹו: 
ּבֹור  ַעל  ַׁשִּליט  ֵאינֹו   ַהֶּמֶל ֶׁשֵּכן 
ַרּבֹות  ֲאָרצֹות  ַעל  ֶאָּלא  ִּבְלַבד,  ֶזה 
ִּבְלַבד   ָעֶלי ְוא  ִמָּדה.  ְוַרֲחבֹות 
ַמְרִעיף הּוא טֹובֹות, ֶאָּלא ַעל ִרְבבֹות 
ַּתַחת  ַהְּנתּוִנים  ָאָדם  ְּבֵני  ַאְלֵפי 
 ָעֶלי ֶאת ַהֶּמֶל ֶמְמַׁשְלּתֹו. ְּבַׁשְּבֲח
ַהֲחָסִדים  ָּכל  ֶאת  ְוִלְמנֹות  ְלַהְזִּכיר 
ֵאין  ֲאֶׁשר   ,ַהֶּמֶל ֶׁשָעָׂשה  ָהַרִּבים 
ָּכל  ְוִעם   ִאָּת ְוִלְכבֹודֹו,  ְלָגְדלֹו  ֵקץ 
ַמְלכּותֹו  ֵמֵראִׁשית  ָהַרִּבים  ְנִתיָניו 

ְוַעד ַעָּתה“.
ֶאת  ֶּבֱאֶמת  ַהַּנַער  ֵהִבין  ָאז  ַרק 
ִעּמֹו  ֶׁשָעָׂשה  ַהּטֹוָבה  ַמְׁשָמעּות 
ִעם  ֲאֶׁשר  ִלּבֹו,  טּוב  ְוֶאת   ַהֶּמֶל
ִרְבבֹות  ְוַלְמרֹות  ְוָעְצָמתֹו  ָּגְדלֹו  ָּכל 
ְלָמרּותֹו,  ַהָּסִרים  ַהְּנִתיִנים  ִרְבבֹות 
ָנַתן ֶאת ֵעיָניו ְוִלּבֹו ֶאל ַהַּנַער ַהָּקָטן 
ַהּשֹׁוֵכן ְּבַיְרְּכֵתי ּבֹור ַהֶּכֶלא, ְלַהְׁשִּגיַח 
ֶאת  ּוְלַמֵּלא  ָהִאיִׁשִּיים  ְצָרָכיו  ַעל 
ַמְחסֹורֹו ִלְפִנים ִמּשּׁוַרת ַהִּדין, ְּבֵלב 
ָּכ ִקְּבָלה  ָרָחב ּוְבֶנֶפׁש ֲחֵפָצה. ּוִמּׁשֶ
ַמְׁשָמעּות  טּובֹו  ַעל   ַלֶּמֶל הֹוָדָאתֹו 

.ֲֹחָדָׁשה, ְרָחָבה ְלֵאין ֲער
ְּבאֹותֹו ִעְנָין ִנָּתן ְלָפֵרׁש ַאף ְּבִעְנָיָנּה 
ָלנּו  ִּתְּקנּו   ְלָכ ִּכי  זֹו,  ְּבָרָכה  ֶׁשל 
ַהָּמזֹון,  ְּבִבְרַּכת  ּוְלהֹודֹות  ְלהֹוִסיף 
ַאף  ָהִאיִׁשִּיים,  ְצָרֵכינּו  ַעל  ִמְּלַבד 
ַעל ָּכל ַהּטֹובֹות ָהַרּבֹות ֶׁשָּלֶהן ָזִכינּו 
ִמיֵדי ה‘, ָאנּו ְוָכל ַאֵחינּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, 
ִמּיֹום ֱהיֹוֵתנּו ְלַעם ְוַעד ַעָּתה. ְּבאֶֹפן 
הֹוָדָאה  ֶׁשל  ְּפָרט  ָּכל  ְמַקֵּבל  ֶזה 
ְּכֶׁשהּוא  יֹוֵתר,  ְּגדֹוָלה  ַמְׁשָמעּות 
ֶׁשל  ְׁשֵלָמה  ִמַּמֲעֶרֶכת  ֵחֶלק  ְמַהּוֶה 
ַמְלֵכי   ֶמֶל ַמְרִעיף  ֶׁשאֹוָתן  טֹובֹות 
ָּכל  ַעל  ָוֵלב  ַעִין  ְּבׂשּום  ַהְּמָלִכים, 
ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל, 
ֵמָאז ְוַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה (ע“פ ַהְקָּדָמה 

ַלֵּסֶפר ’ִׂשיַח ִיְצָחק‘ – ַחִּגים ּוְזַמִּנים).

ְׁשִליָט“א  ִּדיֶנר  ַאְרֵיה  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ֵהִעיד ַעל ָאִביו ַרִּבי יֹוֵסף ְצִבי ָזָצ“ל 
ָאָב“ד לֹוְנדֹון ֶׁשְּכֶׁשָהָיה ְמָבֵר ִּבְרַּכת 
ָהָיה  ָהָאֶרץ‘,  ְל‘ִבְרַּכת  ּוַמִּגיַע  ַהָּמזֹון 
ָוֶׁשַבח  ֶׁשַבח  ָּכל  ְּבֶאְצְּבעֹוָתיו  מֹוֶנה 
ֶׁשֻּמְזָּכר ָּבּה. ְוִהְסִּביר ִּכי עֹוֶׂשה זֹאת 
ָּכל  ֵהיֵטב  ּוְלַהְרִּגיׁש  ַלֲחׁשֹב  ְּכֵדי 
ֶׁשֲעֵליֶהם  ה‘  ֵמַחְסֵדי  ָוֶחֶסד  ֶחֶסד 
ְמֻיֶחֶדת  הֹוָדָאה  ְוָלֵתת  מֹוִדים,  ָאנּו 
יֹוֵסף  (’ַּדְרֵכי  ַעְצמֹו  ִּבְפֵני  ִעְנָין  ָּכל  ַעל 

ְצִבי‘ עמ‘ עט).

ַהְנָהָגה זֹו ֻהְזְּכָרה ְּכָבר ִּב‘ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש 
ָהֲעבֹוָדה‘  (ַׁשַער ַהְּבכֹורֹות ט‘) ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: 
”ְלִפיָכ ִיָּזֵהר ָהָאָדם לֹוַמר ְּבָרָכה זֹו 
ָּכל  ֵּבין  ְוֶהְפֵסק  ֶרַוח  ִלֵּתן  ְּבִמּתּון, 
ֵּבין  ַהְבָחָנה  ִלֵּתן  ְּכֵדי  ְוטֹוָבה,  טֹוָבה 
ְוא  ַהִהיא...  ַהּטֹוָבה  ְלִעְנַין  ִעְנָין 
ַיְתִחיל ְלָפֵרט ְּבִפיו טֹוָבה ְׁשִנָּיה ַעד 
ֶׁשהּוא נֹוֵתן הֹוָדָאה ְלֶׁשָעַבר ְּבִלּבֹו“.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
’ִמּקֹלֹות ַמִים ַרִּבים... ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ה‘‘

ע טּתַ ּבָ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמֲעׂשֵ ַמעָלה 
מים לֹות

ססִספפּפּור ם
ָמה) ת ’ָהָאֶרץ‘ (ַהְקּדָ ְרּכַ זֹון – ּבִ ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ

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


