
ח ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְלַהָּכָרה ְּבַחְסֵדי ה‘ ִנְצֶרֶכת ִהְתּבֹוְננּות
”ִהְתַיְּצבּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה‘“ (יד יג)

ִלְכאֹוָרה, ַּדי ָהָיה ֶׁשּיֹאַמר מֶֹׁשה ְלִיְׂשָרֵאל: ”ְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת 
ה‘“, ּוַמּדּוַע ִהְקִּדים ְוהֹוָרה ָלֶהם: ”ִהְתַיְּצבּו“?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַחִּיים ָמְרְּדַכי ַקאְטץ רֹאׁש ְיִׁשיַבת ֶטְלז – ְקִליְבֶלְנד:
ִּכי  ִּבְמֵהָרה  ְיַגֶּלה  ְסִביבֹו,  ְלִהְתּבֹוֵנן  ָהָאָדם  ַיֲעִמיק  ַרק  ִאם 
ַּתְכִלית.  ֵאין  ַעד  ַרִּבים  ִנִּסים  ִעּמֹו  ִמְתַרֲחִׁשים  יֹום  ְּבָכל 
 ,ְּבָכ ַמִּכיר  הּוא  ֵאין  ְלִהְתּבֹוֵנן,  ֵלב  נֹוֵתן  ֶׁשֵאינֹו  ִמְּפֵני  ְוַרק 
ָּדִוד  ָרַמז  ְּכָבר   ָּכ ַעל  ֵאּלּו.  ִנִּסים  ַעל  מֹוֶדה  ֵאינֹו  ּוִמֵּמיָלא 
ַהֶּמֶל ִּבְתִהִּלים (צב ו-ז): ”ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשי ה‘... ִאיׁש ַּבַער 
ַהֵּנס  ַּבַעל  א): ”ֲאִפּלּו  לא  (ִנָּדה  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ְועֹוד  ֵיָדע“,  א 

ֵאינֹו ַמִּכיר ְּבִנּסֹו“.
ָיכֹול  סּוף  ַים  ִּכְקִריַעת  ָּגדֹול  ּכֹה  ֵנס  ַּגם  ִּכי  ֵאפֹוא  ִמְסַּתֵּבר 
ָהָיה ַלֲחף ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמְּבִלי ֶׁשַּיַעְמדּו ַעל ָעְצַמת ָּגְדלֹו 
ְוֶהֵּקפֹו. ְלָכ ִהְקִּדים ְוהֹוָרה ָלֶהם מֶֹׁשה: ”ִהְתַיְּצבּו“ – ִעְמדּו 
ְוִהְתּבֹוְננּו, ִּכי ַרק ָּכ ”ְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה‘“ – ַעל ָּכל ֶהֵּקָפּה 

’ְּבֵאר ְמחֹוֵקק‘ּוְפָרֶטיָה, ְותּוְכלּו ְלהֹודֹות ַעל ָּכ ִּכְדָבֵעי.

ְיִציַאת ִמְצַרִים – ְלֵחרּות עֹוָלם
”ִהְתַיְּצבּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה‘ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָלֶכם ַהּיֹום ִּכי ֲאֶׁשר 
ְרִאיֶתם ֶאת ִמְצַרִים ַהּיֹום א תִֹספּו ִלְראָֹתם עֹוד ַעד עֹוָלם“ 

(יד יג)

שָכר‘: ֵהִאיר ַה‘ְּבֵני ִיּׂשָ
ַהַּנֲעֵׂשית  ְּגֻאָּלה  ִּכי  ו),  לו  ְּתִהִּלים  (ִמְדַרׁש  ֲחָכִמים  ָקְבעּו  ִהֵּנה 
ִּביֵדי ָׁשִליַח – ְיכֹוָלה ְלִהְתַּבֵּטל, אּוָלם ְּגֻאָּלה ַהַּנֲעֵׂשית ִּביֵדי 
ְוֵיׁש  ְלעֹוָלם.  ַקֶּיֶמת   – ּוְבַעְצמֹו  ִּבְכבֹודֹו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ֶאת  ּוְראּו  ”ִהְתַיְּצבּו  ְלִיְׂשָרֵאל:  מֶֹׁשה  ָרַמז   ְלָכ ִּכי  לֹוַמר 
ְיׁשּוַעת ה‘ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָלֶכם“ – ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, ּוְבָכ ִּתְהיּו 

ְּבטּוִחים ִּכי – ”א תִֹספּו ִלְראָֹתם עֹוד ַעד עֹוָלם“.
ְּתִפַּלת  ְּבֻנַּסח  ֲחָכִמים  ִּתְּקנּו  זֹו  ֻעְבָּדה  ֵמֲחַמת  ִּכי  ִנְרֶאה 

ַעְרִבית: ”ַוּיֹוֵצא ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם ְלֵחרּות עֹוָלם“. 
שָכר‘ ַמַאְמֵרי ִניָסן ַמֲאָמר ד ְּדרּוׁש ז ’ַאְגָרא ְּדַכָּלה‘; ’ְּבֵני ִיּׂשָ

ֵאין ִיְׂשָרֵאל ִנְגָאִלים ֶאָּלא ִּבְתׁשּוָבה
עֹוד  ִלְראָֹתם  תִֹספּו  א  ַהּיֹום  ִמְצַרִים  ֶאת  ְרִאיֶתם  ֲאֶׁשר  ”ִּכי 

ַעד עֹוָלם“ (יד יג)
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ:

א  ָהרּוָחִני  ַמָּצָבם  ֶׁשִּמַּצד  ַאף  ִיְׂשָרֵאל  ִנְגֲאלּו  ְּבִמְצַרִים 
מֶֹׁשה:  ָלֶהם  ִהְדִּגיׁש   ְלִפיָכ ב).  כג  (ויק“ר   ְלָכ ְראּוִיים  ָהיּו 
נֹוְפִלים   – ַהּיֹום“  ִמְצַרִים  ֶאת  ְרִאיֶתם  ”ֲאֶׁשר  ְּבאֶֹפן  ִּכי  ְּדעּו 
ִלְראָֹתם  תִֹספּו  ”א   ,ְלָכ ְראּוִיים  ֶׁשֱהִייֶתם  ִמְּבִלי  ִלְפֵניֶכם 
עֹוד ַעד עֹוָלם“, ִּכי ֶלָעִתיד ָלבֹוא א ִּתָּגֲאלּו ֶאָּלא ִּבְתׁשּוָבה 

ּוִבְתִפָּלה (ְרֵאה ִמְדַרׁש ְּתִהִּלים קו ט).
’ִּתְפֶאֶרת ְיהֹוָנָתן‘

ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה
”ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעּו“ (יד טו)

”‘ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי‘ – ָהָדא הּוא ִּדְכִתיב (ְּתִהִּלים לד יח): ”ָצֲעקּו 
ַוה‘ ָׁשֵמַע ּוִמָּכל ָצרֹוָתם ִהִּציָלם“ (שמו“ר כא א).

ֵּבֵאר ַרִּבי ָׁשלֹום ַאְדֶלר ַרָּבּה ֶׁשל ֶסעְרֶדָנא:
ַּבְּגָמָרא (ַּתֲעִנית כה ב) ֶנֱאָמר ְּכָלל ְּבנֹוֵגַע ִלְתִפַּלת ַהִּצּבּור; ִאם 
ֶנֶעְנָתה ַהְּתִפָּלה ִמָּיד ִעם ִסּיּוָמּה – ֶׁשַבח הּוא ָלֶהם, ֶׁשְּמַמֵהר 
ֶטֶרם  ֶנֶעְנָתה  ִאם   ַא ְמֻבָּקָׁשם.  ְלַמֵּלא  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ָחֵפץ  הּוא  ֶׁשֵאין  ִנְרֶאה   ֶׁשִּמָּכ ָלֶהם,  הּוא  ְּגַנאי   – ִסּיּוָמּה 
ִלְׁשמַֹע ֶאת קֹוָלם. ְוֵיׁש לֹוַמר ִּכי ְלָכ ִהְסִמיכּו ֲחָכִמים ְלָכאן 
ֶאת ַהָּפסּוק ”ָצֲעקּו ַוה‘ ָׁשֵמַע“, ְלהֹוִדיַע ִּכי ַהִּסָּבה ֶׁשָאַמר ה‘ 
ְלמֶֹׁשה ”ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי“, א ָהְיָתה ִמּשּׁום ֶׁשֵּמֵאן ִלְׁשמַֹע 
ֶאת ְּתִפָּלָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ֶאָּלא: ”ָצֲעקּו ַוה‘ ָׁשֵמַע“ – ֲחִביָבה 
ָהְיָתה ַצֲעָקָתם ִלְפֵני ה‘, ְוַרק ָּכאן: ”ִמָּכל ָצרֹוָתם ִהִּציָלם“ – 
ֶטֶרם ִהְׁשִלימּו ְּתִפָּלָתם, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ְׁשרּוִיים ַּבָּצָרה ְולּו 

ֶרַגע ֶאָחד נֹוָסף.
ַהִּסָּבה  ֶאת  ִמְּזִגֶיעְרז‘  ֶעְרזֹון   ֶהעִני  ֲחנֹו ַרִּבי  ֵּבֵאר   ְּבָכ
”ְׁשַמע  ְלַבֵּקׁש:  ָאנּו  ַמְקִּדיִמים  ֶעְׂשֵרה,  ְׁשמֹוֶנה  ֶׁשִּבְתִפַּלת 
קֹוֵלנּו ה‘ ֱאֵקינּו...“, ְוַרק ַאַחר ָּכ: ”ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון 
 ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו“; ֵלאמֹר: ְרצֹוֵננּו ִלְהיֹות ֵמֵאּלּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ְוא  ִלְתִפָּלָתם,  ַנֲעֶנה  ְוַאַחר  ְּתִחָּלה  קֹוָלם  ֶאת  ׁשֹוֵמַע  הּוא 
ֵמֵאּלּו ֶׁשִּמּתֹו ֶׁשֵאינֹו רֹוֶצה ִלְׁשמַֹע ֶאת קֹוָלם, עֹוֶנה ָלֶהם 

ֶטֶרם ְּתִפָּלָתם.
’ַרב ָׁשלֹום‘; ’ַּגן ָרֶוה‘ – ’ִּדְבֵרי ֲחנֹו‘ אֹות ג

ֵרת ִיְׂשָרֵאל ַמְקִּדיִמים ְלׁשֹוֵרר ִלְפֵני ַמְלֲאֵכי ַהּׁשָ
”ְוא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ָּכל ַהָּלְיָלה“ (יד כ)

ָּכל  ֶזה  ֶאל  ֶזה  ָקַרב  ”ְוא  ִּדְכִתיב:  ַמאי  יֹוָחָנן:  ַרִּבי  ”ָאַמר 
ֵרת לֹוַמר ִׁשיָרה, ָאַמר ַהָּקדֹוׁש  ַהָּלְיָלה“? ִּבְּקׁשּו ַמְלֲאֵכי ַהּׁשָ
ָּברּו הּוא ַמֲעֵׂשי ָיַדי טֹוְבִעין ַּבָּים ְוַאֶּתם אֹוְמִרים ִׁשיָרה?!“ 

(ְמִגָּלה י ב).

ַמּדּוַע, ִאם ֵּכן, ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֻהַּתר לֹוַמר ִׁשיָרה?
ְמָפֵרׁש ַרִּבי אּוִרי ְׁשָרָגא ַפייֶּבל טֹויֶּבׁש ַרָּבּה ֶׁשל ַיאס: 

ֵרת א ֻהַּתר ְלׁשֹוֵרר  ֵאין ַּכּוַָנת ַהְּגָמָרא לֹוַמר ֶׁשְּלַמְלֲאֵכי ַהּׁשָ
ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ְּכָלל. ֶאָּלא ֶׁשַעד ְקִריַעת ַים סּוף ָהיּו ַהַּמְלָאִכים 
ַמְקִּדיִמים ִׁשיָרָתם ְלִיְׂשָרֵאל, ּוֵמֵעת ֶׁשָּמְסרּו ִיְׂשָרֵאל ַנְפָׁשם 
כא  ַּבִּמְדָרׁש  (שמו“ר  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכִפי  מֶֹׁשה,  ִּבְדַבר  ַלָּים  ְלִהָּכֵנס 
ט): ”א ִנְקַרע ָלֶהם ַהָּים ַעד ֶׁשָּבאּו ְלתֹוכֹו ַעד ָחְטָמן“, ִנְקַּבע 
ְוִכְלׁשֹון  ַהַּמְלָאִכים.  ְלִׁשיַרת  ִׁשיָרָתם  ִיְׂשָרֵאל  ַיְקִּדימּו  ִּכי 
ִׁשיָרה  אֹוְמִרים  ֵרת  ַהּׁשָ ַמְלֲאֵכי  ”ֵאין  ב):  צא  (ֻחִּלין  ַהְּגָמָרא 
ַמְלֲאֵכי  ”ִּבְּקׁשּו  ְלַמָּטה“;  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשּיֹאְמרּו  ַעד  ְלַמְעָלה, 
”ָאַמר  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ִלְפֵני  ְּכַדְרָּכם   – ִׁשיָרה“  לֹוַמר  ֵרת  ַהּׁשָ
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: ַמֲעֵׂשי ְיֵדי טֹוְבִעין ַּבָּים“ – ִיְׂשָרֵאל ָקְפצּו 

ַלָּים ֶטֶרם ֶׁשִּנְבַקע, ”ְוַאֶּתם אֹוְמִרים ִׁשיָרה“ – ִלְפֵניֶהם?!
ְּבֶדֶר ַאֶחֶרת ֵּבֵאר ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ַּכֲהָנא ֵמַרָּבֵני ַוְרָׁשא:

ְלִׁשיָרָתם  ְלׁשֹוֵרר  ַהַּמְלָאִכים  ֶׁשִּבְּקׁשּו  יָרה  ַהּׁשִ ּדֹוָמה  ֵאיָנּה 
ַהִּמְצִרים  ְיֵדי  ַּתַחת  ִהְתַעּנּו  ֶׁשֹּלא  ַהַּמְלָאִכים  ִיְׂשָרֵאל;  ֶׁשל 
ה‘  ָחַפץ  א  ּוָבזֹאת  ִמְצַרִים,  ַמֶּפֶלת  ַעל  ְלׁשֹוֵרר  ִּבְּקׁשּו 
ֶׁשֵּכן ֵאינֹו ָׂשֵמַח ְּבַמֶּפֶלת ָהְרָׁשִעים. ַא ִיְׂשָרֵאל ׁשֹוְררּו ַעל 
ְּגֻאָּלָתם ְוַעל ְּפדּות ַנְפָׁשם, ּוָבזֹאת ָחַפץ ה‘. ְוַהָּדָבר ְמֻדָּיק ַאף 
יָרה (ְלַהָּלן טו ב): ”ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה“ – ִמְּפֵני ָמה ִנְּתָנה  ִמּנַֹסח ַהּׁשִ
ָהְרׁשּות ְלִיְׂשָרֵאל לֹוַמר ִׁשיָרה? ”ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה“ – ִמּשּׁום 

ֶׁשִכּּוְנּו ַעל ְיׁשּוָעָתם ְוא ַעל ַמֶּפֶלת ַהִּמְצִרים.

ׁשּו“ת ’אֹוִרי ְוִיְׁשִעי‘ סי‘ קלד; ’ִלּקּוֵטי ַרְצָב“א‘

ִכיָנה ַמְקִּדיָמה ַלִּמְנָין ַהּׁשְ
ם  ”ַוּיֹאֶמר ה‘ ֶאל מֶׁשה ֲעבֹר ִלְפֵני ָהָעם... ִהְנִני עֵֹמד ְלָפֶני ּׁשָ

ַעל ַהּצּור“ (יז ה-ו)
ָּכְתבּו ַּבֲעֵלי ַהּתֹוְספֹות, ִּכי ְּבָפסּוק ֶזה ִנְרְמזּו ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא 
ְלִהְצָטֵרף  ִמְתּכֹוְנִנים  ֲאָנִׁשים  ֲעָׂשָרה  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  א),  ו  (ְּבָרכֹות 

ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו  ִלְפֵניֶהם.  ָלבֹוא  ִכיָנה  ַהּׁשְ ַמְקִּדיָמה  ַלְּתִפָּלה, 
ַהֵּתָבה  ִלְפֵני  ְּכֶׁשַּתֲעבֹר   – ָהָעם“  ִלְפֵני  ”ֲעבֹר  ְלמֶֹׁשה:  ה‘ 
עֵֹמד  ”ִהְנִני  ִּכי:  ַּדע  ִיְׂשָרֵאל,  ְּכַלל  ַּבֲעבּור  ַּבִּצּבּור  ְוִתְתַּפֵּלל 

ם“ – ַמְקִּדים ֲאִני ָלבֹוא ְּבֶטֶרם ִיְתַאֵּסף ַהִּמְנָין. ְלָפֶני ּׁשָ
ֵלם‘ עמ‘ רצו ’ּתֹוְספֹות ַהּׁשָ

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

ני ּפְ ם

ְיסֹוד ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה
”ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ה‘ ַוַּיֲאִמינּו“ (יד לא)

”ּוִמְּפֵני ֶׁשָהֱאמּוָנה ְיסֹוד ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ִּתְּקנּו ָלנּו 
ִנְגָזר  ֶׁשהּוא  ָאֵמן,  ַלֲענֹות  ּוַבְּבָרכֹות  ַּבְּתִפָּלה  ָרָז“ל 
ִמְּלׁשֹון ֱאמּוָנה ּוִמְּלׁשֹון הֹוָדָאה, ֶׁשְּמַקֵּבל ָעָליו ִּדְבֵרי 
ַהְּמָבֵר ּומֹוֶדה ָּבֶהם. ְוֶזהּו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם 
ִלְבָרָכה (ְׁשבּועֹות לו א): ָאֵמן ַקָּבָלה, ָאֵמן ְׁשבּוָעה, ָאֵמן 
ִקּיּום. ְוַעל ֶזה ָאְמרּו (ָנִזיר סו ב): ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר 
ִמן ַהְּמָבֵר. ּוֵבאּור ָהִעְנָין: ִּכי ַהְּמָבֵר ֵמִעיד ְּבִבְרָכתֹו 
ַהְּבָרָכה,  ְמקֹור  ֶׁשהּוא  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל 
ָטר ְוהּוא ָהִעָּקר. ֶׁשֵאין  ְוָהעֹוֶנה ָאֵמן הּוא ְמַקֵּים ַהּׁשְ
ִקּיּום ָהֵעדּות ְּבֵעד ִראׁשֹון ֶאָּלא ְּבֵעד ֵׁשִני, ֶׁשָהֵעדּות 
 ִני, ְוָצִרי ִנְגָמר ַעל ָידֹו. ְוָהעֹוֶנה ָאֵמן הּוא ָהֵעד ַהּׁשֵ
הּוא ֶׁשִּיְצָטֵרף ִעם ָהֵעד ָהִראׁשֹון ֶׁשהּוא ַהְּמָבֵר, ִּכי 

ִעּמֹו ָהֵעדּות ַקָּים“.
’ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי‘

ח ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ 262ּפָ תשע"ט

נּו  ְבֵרי ’ַרּבֵ ִמּדִ
ֵתנּו ָפָרׁשָ ְחֵיי‘ ּבְ ּבַ ֵאר ֱאמּוִנים ִמּבְ

ת
ּביֵדי 
ְוֵיׁש 
את

ֶ ֶט

א ִמּבְ
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ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ּכל
לא)

בבְבר ממִמדּדִ
חְחיי בבַבַּ
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ְּבָכל  ַהֶּיֶלד  ֶׁשל  ַהְּמֻפֲחדֹות  ַזֲעקֹוָתיו  ִהְדֲהדּו  ”ַמאֶמע!“, 
ַרֲחֵבי ָהֲעָיָרה. ”ֶאְפַרִים ִפיֶׁשל!“,  ִנְׁשְמָעה ָהֵאם ִמְתַיַּפַחת 
ֲחִריקֹוֶתיָה  ִּבְצִליל  ְוִנְבָלעֹות  ִּכְמַעט  ַזֲעקֹוֶתיָה  ְּכֶנְגּדֹו, 

ַהַּגּסֹות ֶׁשל ָהֲעָגָלה ַהְּצָבִאית ַהִּמְתַרֶחֶקת.
ַה‘ַּקְנטֹוִניְסִטים‘.  ְּגֵזרֹות  ֶׁשל  ַהָּקָׁשה  ַּבְּתקּוָפה  ֶזה  ָהָיה 
ּדֹורֹו,  ְּבֵני  ֲאֵחִרים  ְיָלִדים  ְּכַאְלֵפי  ִנְלַקח,  ִפיֶׁשל  ֶאְפַרִים 
ַהְיֵׁשר ִלְקַסְרְקִטיֵני ַהָּצָבא ָהָאדֹם, ְּכֶׁשהּוא מֹוִתיר ַאֲחָריו 
ַהֶּפֶרק  ַרק  ֶזה  ָהָיה  ּוְׁשבּוָרה.  ּבֹוֵדָדה  ָהַאְלָמָנה  ִאּמֹו  ֶאת 
ָהִראׁשֹון ִמּתֹו ַהַּמְסלּול ַהָּקֶׁשה ְוָהָאיֹם ֶׁשָעִתיד ָהָיה הּוא 
ילֹו ִמַּיֲהדּותֹו ּוְלהֹוְפכֹו ְלֶאְזָרח רּוִסי  ַלֲעבֹר ְּבַמָּטָרה ְלַהּׁשִ

ִמן ַהּשּׁוָרה.
ְּבֵלב ָהֵאם ִּפֲעָמה ִּתְקָוה ְקלּוָׁשה, ִּכי ְּבָנּה ֻיְחַזר ִלְרׁשּוָתּה 
ִמָּיד ְּכֶׁשִּיְתָּבֵרר ִלְקִציֵני ַהָּצָבא ִּכי ְלרֹב ֻחְלָׁשתֹו ֵאינֹו ָּכִׁשיר 
ְיגֹוָנּה,  ְלרֹב  אּוָלם,  ַמְׁשָמעּוִתִּיים.  ְּבַתְפִקיִדים  ְלָׁשֵרת 
ֶיֶלד  ָּכל  ַעל  ָׂשׂשּו  ַהְּקִציִנים  ַהְּדָבִרים.  ְּפֵני  ָהיּו   ָּכ א 
ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו יּוְכלּו ְלַמֵּלא ֶאת ַהִּמְכָסה ֶׁשֻהְּטָלה ֲעֵליֶהם 
ְּכָלל  ָלֶהם  ָחׁשּוב  ָהָיה  א  ַהְּצָבִאי  ַוֲעִתידֹו  ַהָּצאר,  ֵמֵאת 

ּוְכָלל.
ֲחֵבָריו  ֶיֶתר  ּוְכמֹו  ְל‘ַנאְּפ‘.  ִמָּיד  ֻהְחַלף  ַהְּיהּוִדי  ְׁשמֹו 
ֲאֶׁשר  ִנְבָער  רּוִסי  ִאָּכר  ֶׁשל  ְלָיָדיו  ִנְמַסר  ַהַּקְנטֹוִניְסִטים, 

ִמָּכאן ָוֵאיָל ָהָיה ָאמּור ְלַׁשֵּמׁש ַּבֲעבּורֹו ְּכ‘דֹוד‘.
ָהִאָּכר  ֶׁשל  ָעָליו קֹולֹו  ָרַעם  ֶזה ּדֹוד?“,  ָמה  ַאָּתה  ”ֲהיֹוֵדַע 
ְּתׁשּוָבה  ָמָצא  א  ֶהָהמּום  ּוְכֶׁשַּנאְּפ  ְלֵביתֹו,  ְּכִניָסתֹו  ִעם 
ִמָּיִדית, ִהְפִליא ּבֹו ’ּדֹודֹו‘ ֶאת ַמּכֹוָתיו; ”ִהֵּנה, ַעְכָׁשו ַעָּתה 

ְּכָבר יֹוֵדַע“, ָלַעג לֹו ַהּדֹוד, ְּכֶׁשַּנאְּפ ֵהֵחל ִלְבּכֹות ִּבְכֵאב.
ַּתְפִקידֹו ֶׁשל ַה‘ּדֹוד‘ ָהָיה ְלַחְּנכֹו ֵמָחָדׁש, ְוהּוא ָעָׂשה זֹאת 
ַהּדֹוד  לֹו  ִהְבִטיַח  ִּתְתַנֵּצר“,  ”ִאם  ַעת.  ְמֻרּׁשַ ִּבְמִסירּות 
ִמַּפַעם ְלַפַעם, ”ֶאֱהֶיה ְל ְלָאב“. ְוִאּלּו ַנאְּפ א ָחַׁשב ְולּו 

ְלֶרַגע ְלֵהָענֹות ַלַהָּצָעה.
ַנאְּפ  ֶׁשל  ֶחְלקֹו  ְמַנת  ֶׁשָהיּו  ְוַהִּיּסּוִרים  ַהֵּסֶבל  ָהָרָעב, 
ַאף  ַעל  רּוחֹו.  ֶאת  לּו  ִחּׁשְ ַרק  ַהָּבאֹות,  ִנים  ַהּׁשָ  ְּבַמֲהַל
ֶׁשֹּלא  ּכֹחֹו  ְּבָכל  ִהְׁשַּתֵּדל   ,ַר ְּבִגיל  ִאּמֹו  ִמֵּבית  ֶׁשִּנְלַקח 
ָהָיה  ֶׁשאֹוָתן  ְּתִפּלֹות  ְמַעט  ָזַכר  הּוא  ָּבא.  ֵמַאִין  ִלְׁשּכַֹח 
ִהְבִטיָחה  ֶׁשִאּמֹו  ָזַכר  ַּגם  הּוא  ְלַפַעם.  ִמַּפַעם  ְמַמְלֵמל 
ְוהּוא  ָאִביו,  ֶׁשל  ַהְּתִפִּלין  ֶאת  ְיַקֵּבל  ֶׁשִּלְכֶׁשִּיְגַּדל  ַּפַעם  לֹו 
ִהְקִּפיד  ַהְּיהּוִדי  ְׁשמֹו  ֶאת  ַּגם  ִלּבֹו.  ְּבָכל   ְלָכ ִצָּפה  ֲעַדִין 
ֶׁשל  ַזֲעָקָתּה  ֶׁשֵּכן   ,ְּבָכ ה  ִהְתַקּׁשָ א  ְוַאף  ִלְׁשּכַֹח,  ֶׁשֹּלא 
ִאּמֹו ַהּקֹוֵראת ִּבְׁשמֹו ָּבֵעת ֶׁשִּנְלַקח ִמֶּמָּנה, ֲעַדִין ִהְדֲהָדה 

ְּבָאְזָניו.
ִהִּגיַע ַלִּגיל ַהַּמְתִאים, ִנְלַקח ַנאְּפ ִּביֵדי ַהּדֹוד ְלַמֲחֵנה  ִמּׁשֶ
ַהָּצָבא. ֶאת ָּפָניו ִקֵּבל ָקִצין ָחמּור ֵסֶבר ֲאֶׁשר ֻּכָּנה ְּבִפי ּכֹל 
’ְזַקֶרְבְסִקי ָהָאיֹם‘. ְזַקֶרְבְסִקי ִהִּביט ַּבַּנַער ַהָּכחּוׁש ֶׁשְּלָפָניו, 

ְוַהּדֹוד ִהְׁשִּפיל ֶאת ֵעיָניו ְּבבּוָׁשה.
 ָׁשַאל ְזַקֶרְבְסִקי ֶאת ַהַּנַער ַהְּמֻפָחד, ּוִמּתֹו ,“?ָמה ִׁשְמ”
ִמָּיד  ָנַתן  ְזַקֶרְבְסִקי  ִפיֶׁשל“.  ”ֶאְפַרִים  ֵהִׁשיב:  הּוא  ִּבְלּבּול 
ַמָּבט ָחמּור ַּבּדֹוד, ְוֶאְפַרִים ִפיֶׁשל ִנְזַּכר ִמָּיד: ”ַנאְּפ“ – הּוא 

ִנָּסה ְלַתֵּקן, ַא ְּכָבר ָהָיה ְמֻאָחר ִמַּדי.
ֶׁשֶהֱעִניק  ַהָּגרּוַע   ַהִחּנּו ַעל  ַמְלקֹות  ֶעֶׂשר  ַלּפֹוֵׁשַע  ”ְּתנּו 
ְלֵעֶבר  ַמְצִּביַע  ְּכֶׁשהּוא  ְלַחָּיָליו,  ְזַקֶרְבְסִקי  ִצּוָה  ַלֲחִניכֹו“, 
ַהּדֹוד ֲאֶׁשר ְּדמּותֹו ָהֲעָנִקית ִהְתַּכּוְָצה ְּבַפַחד; ”ְועֹוד ֶעֶׂשר 
ֶאת  ׁשּוב  ּבֹוֵחן  ְּכֶׁשהּוא  ִמֶּמּנּו“, הֹוִסיף,  ֶׁשָּמַנע  ָהֹאֶכל  ַעל 

ַהַּנַער ַהָּכחּוׁש.
אֹור  ֶקֶרן  ֵמֵעין  ַנאְּפ.  ַּבֲעבּור  ּפּוְרָּתא  ֶנָחָמה   ְּבָכ ָהְיָתה 
ֶנֱעַנׁש,   ָּכ ָּכל  ֵאָליו  ֶׁשִהְתַאְכֵזר  ְּכֶׁשָהִאיׁש  ַחָּייו,  ַּבֲאֵפַלת 

ְולּו ִּבְמַעט.
ִזְלזּול,  ְּבִניַמת  ְזַקֶרְבְסִקי  ָאַמר   ,“...ְל קֹוְרִאים   – ”‘ַנאְּפ‘ 
ַנאְּפ  ְּבבּוז.  הֹוִסיף  ַלֲעׂשֹות...?“,  יֹוֵדַע  ַאָּתה  ְּכָבר  ”ּוָמה 
ָנָׂשא ְּבִלּבֹו ְּתִפָּלה, ּוִמְּבִלי ָלַדַעת ַמּדּוַע ֵהִׁשיב: ”ֲאִני יֹוֵדַע 

ל“. ְלַבּׁשֵ
 ;ל ַאָּתה יֹוֵדַע? ְמֻצָּין! ִהֵּנה ֵיׁש ִלי ֲעבֹוָדה ִּבְׁשִביְל ”ְלַבּׁשֵ
ִׁשּכֹור,  הּוא  ִלְפָעִמים  ֶׁשֵּכן  ְלעֹוֵזר  ָזקּוק  ֶׁשִּלי  ַהַּטָּבח 
ֶׁשִּיְהֶיה  ִמיֶׁשהּו   ָצִרי ּכַֹח...  לֹו  ֵאין   ָּכ ְסָתם  ְוִלְפָעִמים 

ְלָידֹו“.
ְּבָכ ִהְסַּתֵּים ַּתְפִקידֹו ֶׁשל ַנאְּפ ְּבֵׁשרּות ַהָּצָבא ָהָאדֹם. ַנאְּפ 
ָעַבר ָלגּור ְּבַמְרֵּתף ֵּביתֹו ֶׁשל ְזַקֶרְבְסִקי, ָׁשם ֻׁשַּכן ְּבֶחֶדר 
ִמֶּבֶטן  רּוִסי  ּגֹוי  ָהָיה  ַהַּטָּבח  ַהְּמֻהָּלל.  ַהַּטָּבח  ִעם  ֶאָחד 
אּוָלם  ַּכּלֹוט,  ִׁשּכֹור  ָהָיה  ְלַפַעם  ִמַּפַעם  ֲאֶׁשר  ּוִמֵּלָדה, 
ְמַפְּנִקים  ַמֲאָכִלים  ַּבֲהָכַנת  ְמֻיֶחֶדת  ֻמְמִחּיּות  לֹו  ָהְיָתה 

ֶׁשָעְרבּו ְלִחּכֹו ֶׁשל ְזַקֶרְבְסִקי.
ַנאְּפ  ִהְׁשַּתֵּלם  ַהַּטָּבח  ְלַצד  ֶׁשָעָׂשה  ָהֲאֻרּכֹות  עֹות  ַּבּׁשָ
ִּבְמֶלאֶכת ַהִּבּשּׁול. ִּבְתִחָּלה ִהְתַיֵחס ֵאָליו ַהַּטָּבח ְּבֻנְקׁשּות, 
אּוָלם ַאט ַאט הּוא ִהְתַרֵּכ, ְוא ִהְסִּתיר ִמֶּמּנּו ׁשּום סֹוד.

ֶאת  ַנאְּפ  ָעָׂשה  ֶׁשָּבּה  ֲאֻרָּכה  ְּתקּוָפה  ָלּה  ָחְלָפה   ָּכ
ֶלָעָבר  ַּגְעּגּוִעים  ָמֵלא  ֶׁשִּלּבֹו   ּתֹו ַהַּטָּבח,  ְלַצד  ְמַלאְכּתֹו 
ַהַּטָּבח  ֵאָליו  ָּפָנה  ַהָּיִמים  ִמן  ְּביֹום  ְוִהֵּנה,  ָזַכר.  ֶׁשְּבקִֹׁשי 
ֶאת  ְלַגּלֹות  ְמַנֶּסה  ֶׁשֲאִני  ַרב  ְזַמן  ”ִמֶּזה  ְּבַבָּקָׁשה:  ְלֶפַתע 
ֶׁשַהְּיהּוִדים  ַהְּטִעיִמים  ַהָּדִגים  ֵמֲאחֹוֵרי  ָהעֹוֵמד  ַהּסֹוד 
ְלַנּסֹות  ּתּוַכל  אּוַלי   .ִהְּנ ְיהּוִדי   – ְוַאָּתה  ְלַׁשָּבת,  ְמִכיִנים 

ִלְלמֹד זֹאת ַּבֲעבּוִרי?“.
ַהַהָּצָעה ָנְפָלה ְלִפְתחֹו ֶׁשל ַנאְּפ ִּכְפִרי ָּבֵׁשל. ִמֶּזה ְזַמן ַרב 
ְלַהְחִמיָצּה;  ָחַׁשב  א  ְוהּוא  זֹו,  ְלִהְזַּדְּמנּות  ִהְמִּתין  הּוא 
”ְּכֵדי ְלַגּלֹות ְל ֶאת סֹודֹות ַהָּדִגים, ֲאִני ַחָּיב ָלֶלֶכת ִלְלמֹד 
ְּבָעָיה,  ׁשּום  ”ֵאין  ַנאְּפ.  ָקַבע  ַהְּיהּוִדים“,  ַאַחי  ֵאֶצל  זֹאת 
יג ְל ִאּשּׁור“, ַנֲעָנה לֹו ַהַּטָּבח, ְוַנאְּפ ִהְצִליַח ַרק ְּבקִֹׁשי  ַאּׂשִ

ִלְכא ֶאת ָאְׁשרֹו.
ָהִאּשּׁור ַהְּמֻיָחל ִהִּגיַע. ְוָכ, ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ָמָצא ַעְצמֹו ַנאְּפ 
עֹוֵמד ְּבֶפַתח ֵּביָתּה ֶׁשל ִמְׁשָּפָחה ְיהּוִדית. ְלַאַחר ֶׁשִהִּציג 
ְלַׁשָּבת,  ַהָּדִגים  ֲהָכַנת  סֹוד  ֶאת  ֵמֶהם  ִלְלמֹד  ִּבֵּקׁש  ַעְצמֹו 
ְוַנֲעָנה ִּבְמאֹור ָּפִנים. ַּבַעל ַהַּבִית ִהְכִניסֹו ְוֶנֱחַרד ִלְׁשמַֹע ַעל 
ַמָּצבֹו ֶׁשל ַהָּבחּור ַהְּיהּוִדי ֶׁשְּלָפָניו. ַנאְּפ ְּבקִֹׁשי ָזָכר ְּדַבר 
נֹות ַיְלדּותֹו ָהְרחֹוקֹות, אּוָלם ַהִּמְׁשָאָלה ַהְּיִחיָדה  ָמה ִמּׁשְ

ֶׁשָהְיָתה ְּבִפיו ָהְיָתה – ְלַהִּניַח ְּתִפִּלין.
ַנאְּפ.  ִהְתַחֵּנן  ְּתִפִּלין?“,  ַּבֲעבּוִרי  יג  ְלַהּׂשִ ּתּוְכלּו  ”אּוַלי 
ְּתִפִּלין   ְל יג  ְלַהּׂשִ ”ֶאְׁשַּתֵּדל  ַהְּיהּוִדי,  ָעָנה  ”ְּבִׂשְמָחה“, 

ַּבֶהְקֵּדם, אּוָלם ֵּביְנַתִים ּתּוַכל ְלַהִּניַח ֶאת ֶׁשִּלי“.
ָּכ ֶמֶׁש ָׁשבּועֹות ִמְסָּפר ִהְתָאֵרַח ַנאְּפ ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְּבֵבית 
ַהְּיהּוִדי, ’לֹוֵמד‘ ִמֶּמּנּו ֶאת סֹודֹות ַהִּבּשּׁול, ּוַבד ְּבַבד קֹוֶנה 
ִגים ְּבִסיִסִּיים ַּבַּיֲהדּות. ַּבּיֹום ֶׁשָּפג ּתֶֹקף ָהִאּשּׁור  ַּדְרּכֹו ֻמּׂשָ
ֶׁשִּנָּתן לֹו, הּוא ִנְפַרד ִמַּבַעל ַהַּבִית ְּבֶדַמע, ְוֻהְפַּתע ְלַקֵּבל 

ִמֶּמּנּו ַמָּתָנה – זּוג ְּתִפִּלין ְמֻהָּדרֹות ְוִסּדּור ִאיִׁשי.
ַנאְּפ ָׁשב ַלֲעבֹוָדתֹו, ּוִמּיֹום ֶזה ָוֵאיָל א ִהְפִסיד ְולּו יֹום 
ְמצֹא  ֵעת  ְּבָכל  ִּבְתִפִּלין.  ָעטּור  ְּכֶׁשהּוא  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ֶאָחד 
הּוא ָהָיה ֶנְחָּבא ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּתּנּור ַהָּגדֹול, ַמִּניַח ֶאת ַהְּתִפִּלין 

ּוִמְתַּפֵּלל, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ָׁשב ַלֲעבֹוַדת ַהִּמְטָּבח.
ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים, ְּבעֹודֹו ָעטּור ִּבְתִפִּלין, ִנְׁשַמע ְלֶפַתע קֹולֹו 
ָהרֹוֵעם ֶׁשל ְזַקֶרְבְסִקי: ”ַנאְּפ, ּבֹוא ִהֵּנה ִמָּיד“. ַנאְּפ ֻהְפַּתע, 
ֶׁשִּנְכַנס  ְלַאַחר  ַרק  ְּתִפָּליו.  ֶאת  ְלָהִסיר  ָׁשַכח  ּוְבָטעּות 
ְלא  ִנָּסה  הּוא  ָעָליו.  ֶׁשַהְּתִפִּלין  ְלַגּלֹות  ֶנֱחַרד  ַלֶחֶדר 

ַהְצָלָחה ְלַהְסִּתיָרן ְּבַׁשְרוּולֹו, ַא הּוא ִאֵחר ֶאת ַהּמֹוֵעד.
ִּגְמֵּגם:  ְוַנאְּפ  ְזַקֶרְבְסִקי,  ָׁשַאג  עֹוֶׂשה?“,  ַאָּתה  ”ָמה 

”ִמְתַּפֵּלל“.
”ָמה???“, ָנַהם ְזַקֶרְבְסִקי, ”ַמּדּוַע ִהְפַסְקָּת ְּבֶאְמַצע? ְוִכי 
ַאָּתה ּפֹוֵחד ִמֶּמִּני יֹוֵתר ֵמֱאֶקי?! ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ַמְלקֹות 

ְּתַקֵּבל ַעָּתה ַעל ִחּלּול ה‘...“.
ִמִּפיו  ֶׁשָּכֵאּלּו  ִמִּלים  ִלְׁשמַֹע  ֻמְחֶלֶטת  ַהְפָּתָעה  זֹו  ָהְיָתה 
ֶׁשל ְזַקֶרְבְסִקי ָהָאיֹם, ּוַבל ִנְׁשַּכח; ָהָיה ֶזה ַּבְּתקּוָפה ֶׁשָּבּה 
ַהְּכֶנֶסת  ָּבֵּתי  ָּכל  ִלְסִגיַרת  ָהרּוִסִּיים  ְלטֹונֹות  ַהּׁשִ ָּפֲעלּו 
ְּבַרֲחֵבי רּוְסָיה ּוְלַהֲעָבַרת ְמאֹות ַאְלֵפי ְיהּוִדים ִמַּיֲהדּוָתם. 
ָהָאיֹם  ְזַקֶרְבְסִקי  ָּפַעל  ֶׁשּלֹו,  ֵּביתֹו   ְּבתֹו ַּדְוָקא  אּוָלם 

ְלָהִקים ’ֵּבית ְּכֶנֶסת‘, ַּבֲעבּור ְיהּוִדי ֶאָחד.
ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ַמְלקֹות ִקֵּבל ַנאְּפ ְּבאֹותֹו ַהּיֹום, אּוָלם ֶאת 
ְלַדֵּבר  ֶׁשֹּלא  ִהְקִּפיד   ָוֵאיָל ֶזה  ִמּיֹום  ָׁשַכח.  א  ַהֶּלַקח 

ִמָּלה ְּכֶׁשַהְּתִפִּלין ְלרֹאׁשֹו.
ֵּביְנַתִים  ֶׁשָחַזר  ַנאְּפ   ;ִהְמִׁשי ְלֶהְסֵּבר  ִנָּתן  ַהִּבְלִּתי  ַהַּיַחס 
מֹותֹו  ְלַאַחר  ְלִהְתַחֵּזק.   ִהְמִׁשי ִפיֶׁשל,  ֶאְפַרִים  ִלְהיֹות 
ַלַּטָּבח   ְוָהַפ ַּתְחָּתיו  ַנאְּפ  ֻמָּנה  ַהַּטָּבח,  ֶׁשל  ַהִּפְתאֹוִמי 
ַנֲעָרה   ,ִׁשּדּו לֹו  ֻהַּצע  ַהָּיִמים  ִמן  ְּביֹום  ְוַכֲאֶׁשר  ָהָראִׁשי. 
לֹו  ִהִּציַע  ְזַקֶרְבְסִקי  ַּכֲאֶׁשר  ֻהְפַּתע  א  ְּכֵׁשָרה,  ְיהּוִדָּיה 

ִמָּיְזָמתֹו ַלֲערֹ ֶאת ַהֲחֻתָּנה ְּבָסלֹון ֵּביתֹו.
ְיהּוִדית  ֲחֻתָּנה  ָּכמֹוהּו;  ֵמֵאין  ְוָנִדיר  מּוָזר  ַמֲעָמד  ֶזה  ָהָיה 
ַּבָּצָבא  ָּבִכיר  ָקִצין  ֶׁשל  ְּבֵביתֹו  ַהֶּנֱעֶרֶכת  ִלְמַהְּדִרין  ְּכֵׁשָרה 

ָהָאדֹם...
ֶאְפַרִים  ֶׁשָּזָכה  ְלָמה  ָזכּו  ַהְּיהּוִדים  ַהַּקְנטֹוִניְסִטים  ָּכל  א 
 ,ֵֹׁשרּוָתם ַהְּצָבִאי ָהָאר ִפיֶׁשל. ַרִּבים ֵמֶהם ֶנֶהְרגּו ְּבַמֲהַל
ַלֲחלּוִטין  ֶׁשִהְתּבֹוְללּו  ֵאּלּו  ָהיּו  יֹוֵתר  עֹוד  ַרִּבים  אּוָלם 
ֵאר  ְלִהּׁשָ ָזָכה  ְלֻעָּמָתם  ִפיֶׁשל  ֶאְפַרִים  ָהרּוִסית.  ָּבֻאָּמה 
ֵאיָתן ֶּבֱאמּוָנתֹו ַעד סֹוף ֵׁשרּותֹו ַהְּצָבִאי. ְּבעֹודֹו ָזֵקן ּוְׁשַבע 
ִּבְבִריתֹו  ַהִּנְכָנס  ְרִביִעי  ּדֹור  ִלְראֹות  ֶׁשָּזָכה  ְּבֵעת  ָיִמים, 
ֶׁשל  ַרָּבּה  ַלַּסְנָּדק,  ִסּפּורֹו  ֶאת  ִסֵּפר  ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם  ֶׁשל 
ֶאת  ָחַקק  ְלָיִמים  ֲאֶׁשר  ַמְזָא“ה,  ַיֲעקֹב  ָהַרב  מֹוְסְקָבה 

ְּדמּותֹו ַהְּמֻיֶחֶדת ְּבִזְכרֹונֹוָתיו ְלִמְׁשֶמֶרת.
’ִזְכרֹונֹות‘ [ְלר“י ַמְזָא“ה] ח“ב עמ‘ נט

ְיִציַאת ִמְצַרִים ְּבִבְרַּכת ’ָהָאֶרץ‘
טז  (ְּדָבִרים  ַּבּתֹוָרה  ִהְצַטּוֵינּו  ִּכי  ַאף 
ְּבָכל  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ֶאת  ִלְזּכֹר  ג) 
ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ַהְזָּכַרת  ָויֹום,  יֹום 
ַּבְּגָמָרא  הּוְבָאה  א  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת 
(אּוָלם  ’ָהָאֶרץ‘  ִּבְרַּכת  ִמֵּסֶדר  ְּכֵחֶלק 
זֹו  ַהְזָּכָרה  ֶׁשִהְׁשָוה  ו  קצב  או“ח  ב“ח  ְרֵאה 
ַל‘ְּבִרית ְותֹוָרה‘), ְוַרִּבים ִהְתַקּשּׁו ְּבֵפֶׁשר 

ַׁשָּיכּות ַהְזָּכָרה זֹו ְלִבְרַּכת ’ָהָאֶרץ‘.
ְוָכ ֵהִעיד ַהְּגִרי“מ ִטיקֹוִצ‘יְנְסִקי ַעל 
ָהַאֶּדֶר“ת  ַהָּגאֹון  ְירּוָׁשַלִים  ֶׁשל  ַרָּבּה 
ְּדַוי,  ֶעֶרׂש  ַעל  ִּבְהיֹותֹו  ִּכי  ָזָצ“ל, 
ָׁשָעה ַקָּלה ֶטֶרם ְּפִטיָרתֹו, ִּדֵּבר ִעם 
סֹוְבָביו ַעל אֹודֹות ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון. ֵּבין 
ַעל  ִּכי  ֲאִני  ”ִמְצַטֵער  ָאַמר:  ְּדָבָריו 
ַאף ֶׁשָּטַרְחִּתי ְּבָכ ,א ָזִכיִתי ִלְמצֹא 
ְּבִדְבֵרי ֲחָכֵמינּו ָמקֹור ְלִעְנַין ַהְזָּכַרת 
ַהָּמזֹון“  ְּבִבְרַּכת  ִמְצַרִים  ְיִציַאת 

(’ַאֶּדֶרת ֵאִלָּיהּו‘ [אֹודֹוָתיו] עמ‘ קמד).

ָמָצאנּו  א  ֲחָז“ל  ְּבִדְבֵרי  ָאְמָנם 
ַרּבֹוֵתינּו   ַא זֹו,  ְלַהְזָּכָרה  ָמקֹור 
ָהִראׁשֹוִנים ָּכְתבּו ַטַעם ַלָּדָבר: ֱהיֹות 
ַלֶׁשַּבח  ִהְזַּכְרנּו  ַהְּבָרָכה  ֶׁשִּבְתִחַּלת 
ה‘,  ָלנּו  ֶׁשָּנַתן  ַהּטֹוָבה  ָהָאֶרץ  ֶאת 
 ְלַהְמִׁשי ַהחֹוָבה  ָעֵלינּו  מּוֶטֶלת 
ְוזֹאת  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת  ְּבַהְזָּכַרת 
ִמּשּׁום ֶׁשְּכִניָסֵתנּו ָלָאֶרץ ָהְיָתה ִסּיּום 
ֶׁשֵּכן  ִמְצַרִים.  ִליִציַאת  ְוַהְׁשָלָמה 
ֶׁשֵהֵחל  ַהִּמְצוֹות  עֹל  ַקָּבַלת   ַּתֲהִלי
ֶׁשִהְצַטּוּו  ָהִראׁשֹונֹות  ַּבִּמְצוֹות 
ִיְׂשָרֵאל ִּביִציָאָתם ִמִּמְצַרִים, ֻהְׁשַלם 
ֶאת  ְוַקָּבָלָתם  ָלָאֶרץ  ִּבְכִניָסָתם 
(’ַהַּמְסִּפיק  ָּבָאֶרץ  ַהְּתלּויֹות  ַהִּמְצוֹות 

ְלעֹוְבֵדי ה‘‘, ח“ב פכ“ט).

ַטַעם נֹוָסף ַלָּדָבר, ִנֵּתן ְלָהִבין ַעל ִּפי 
ֶׁשַהַּטַעם  י),  ח  (ְּדָבִרים  ָהַרְמָּב“ן  ִּדְבֵרי 
ַהָּפסּוק  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִהְזִכּיָרה 
”ְוָאַכְלָּת  ַהָּמזֹון:  ַעל   ְלָבֵר ַהְּמַחֵּיב 
 “ֶקיֱא ה‘  ֶאת  ּוֵבַרְכָּת  ְוָׂשָבְעָּת 
ֶאת  ַהְּמַחֶּיֶבת  ַהָּפָרָׁשה   ְּבתֹו
ִמּשּׁום  הּוא  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת  ְזִכיַרת 
ִמְּמזֹונֹו,  ְוָׂשֵבַע  ָהָאָדם  ֶׁשְּכֶׁשאֹוֵכל 
ִׁשְעּבּוד  ֶאת  ִלְזּכֹר  ָעָליו  ׂשּוָמה 

ִמְצַרִים ְוִעּנּוי ַהִּמְדָּבר.
ְּבדֹוֶמה ְלָכ ָּכַתב ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי (ְּדָבִרים 
כו ה) ְּבנֹוֵגַע ְלַהְזָּכַרת ְיִציַאת ִמְצַרִים 
ְּבָפָרַׁשת ַהִּבּכּוִרים: ”ֶׁשִּיְתַחֵּיב ָהָאָדם 
ָלֵתת ֶאל ִלּבֹו ִּבְזַמן ַמֲעָלתֹו ְוַׁשְלָותֹו 
ֶׁשָהָיה  ְפלּות  ְוַהּׁשִ ַהְּיִריָדה  ְזַמן   –
’ְּביֹום  יד):  (ז  קֶֹהֶלת  ָאַמר  ְוֵכן  לֹו. 
טֹוָבה ֱהֵיה ְבטֹוב ּוְביֹום ָרָעה ְרֵאה‘ – 
ֵּבאּורֹו: ְּביֹום טֹוָבה ְרֵאה ְּביֹום ָרָעה, 
לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ַּבִּיְתרֹון  ֶׁשִּיְתּבֹוֵנן  ְּכֵדי  ְוֶזה 
ם ִיְתַעֶּלה ַהּטֹוב  ְוָאז יֹוֶדה ַעל ֶזה ַלּׁשֵ

ְוַהֵּמִטיב לֹו“.

ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוִמֵּבית ֲעָבִדים
”ֶׁשהֹוֵצאָתנּו...  ַהָּלׁשֹון:  ֶּכֶפל  ֶאת 
ִמֵּבית  ּוְפִדיָתנּו  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ 
ֲעָבִדים“, ֵּבֵאר ָה‘אֹור ַהַחִּיים‘ ַהָּקדֹוׁש 
[ַעֵּין  ֳאָפִנים  ַּבֲעָׂשָרה  ב)  כ  (ְׁשמֹות 
 ְּבָכ ֵיׁש  ִּכי  הּוא:  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָׁשם], 
יֹוְצִאים  ָהִיינּו  ֶׁשִאּלּו  ְמֻיָחד,  ֶׁשַבח 
נֹוָתר  ָהָיה  ְּבִריָחה,   ְּבֶדֶר ִמִּמְצַרִים 
 ַא ְלעֹוָלם.  ’ֲעָבִדים‘  ֶׁשל  ֵׁשם  ָלנּו 
ְּבָכבֹוד  הֹוִציָאנּו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
נֹוַתר  א   ּוְבָכ ִמְצַרִים,  ָּכל  ּוְלֵעיֵני 

ָּבנּו ְּכָלל ֶׁשֶמץ ֵמאֹוָתּה ַעְבדּות.
ִּפי  ַעל  ַהְּמָפְרִׁשים  זֹאת  ֵּבֲארּו  עֹוד 
ָהיּו  ִמְצַרִים  ִליִציַאת  ִּכי  ַהָּידּוַע, 

ְּגֻאָּלה   – ָהַאַחת  ַמְׁשָמֻעּיֹות:  ְׁשֵּתי 
ִנָּיה  ְוַהּׁשְ  ,ַהָּפֶר ֵמֲעבֹוַדת  ַּגְׁשִמית 
ִמְצַרִים.  ִמֻּטְמַאת  רּוָחִנית  ְּגֻאָּלה   –
ֶאת  ְמַחְּלִקים  ָלֵכן  ִּכי  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
ֲחָלִקים:  ִלְׁשֵני  ַּבְּבָרָכה  ַההֹוָדָאה 
ִמְצַרִים“  ֵמֶאֶרץ  ”ֶׁשהֹוֵצאָתנּו...  ַעל 
ִמֵּבית  ”ּוְפִדיָתנּו   ,ַהָּפֶר ֵמֲעבֹוַדת   –
(’ְּבֵאר  ִמְצַרִים  ִמֻּטְמַאת   – ֲעָבִדים“ 
מֶֹׁשה‘ ֵמאֹוְז‘רֹוב, ּוְרֵאה ְמִכיְלָתא ִיְתרֹו סֹוף ה).

נֹוָסף  ֵּבאּור  לֹוַמר  ִנָּתן  ָהָאמּור  ְלִפי 
ְיִציַאת  ֶׁשֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ְּבֶהְסֵּבר 
ְּבָׁשָעה  ִּכי  ַהָּמזֹון,  ְלִבְרַּכת  ִמְצַרִים 
ְמַגֶּלה  ַהָּמזֹון,  ַעל  ָהָאָדם   ֶׁשְּמָבֵר
ַהַּגְׁשִמּיֹות  ֲהָנאֹוָתיו  ֶׁשַּגם   ְּבָכ הּוא 
ִמְתַרֵחק  הּוא   ּוְבָכ ַלה‘,  ֻמְקָּדׁשֹות 
ַהַּגְׁשִמית  ֵמַהֻּטְמָאה  נֹוָסף  ָׁשָלב 
יֹוֵתר  ּוִמְתָקֵרב  ְּבִמְצַרִים  ְרָׁשּה  ֶׁשּׁשָ
ה. ְלִפיָכ ָראּוי ְלַהְזִּכיר  ְלַצד ַהְּקֻדּׁשָ
ִמְצַרִים,  ְיִציַאת  ֶאת  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת 
עֹוד  מֹוִסיִפים  ִהְננּו  ַהְּבָרָכה  ֶׁשְּבכַֹח 
מֶֹׁשה‘  (’ִיְׂשַמח  ִמְצַרִים  ִּביִציַאת  ָׁשָלב 

הגש“פ) 

ַהְקָּדַמת ֶׁשַבח ָהָאֶרץ ִליִציַאת 
ִמְצַרִים

ְיִציַאת  ֲהא  ְלָהִבין:  ֵיׁש  ִלְכאֹוָרה 
ִמְצַרִים ָקְדָמה ִלְכִניַסת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ָלָאֶרץ. ִאם ֵּכן, ַמּדּוַע ַמְקִּדיִמים ָאנּו 
ַלֲאבֹוֵתינּו“  ֶׁשִהְנַחְלָּת  ”ַעל  ַּבְּבָרָכה 
ֵמֶאֶרץ  ֶׁשהֹוֵצאָתנּו...  ִל“ְוַעל 

ִמְצַרִים“?
ֶאֶרץ  ֶאת  (ְּבִסּדּורֹו):  ַהַּיֲעֵב“ץ  ֵּבֵאר 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִהְבִטיַח  ִיְׂשָרֵאל 
ַרּבֹות  ָׁשִנים  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  הּוא 
ְוֵכיָון  ְלִמְצַרִים.  ָּבָניו  ֶׁשָּיְרדּו  ִלְפֵני 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ֶׁשַהְבָטָחתֹו 
ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ֵריָקם, ִנְמָצא ֶׁשֵּמאֹוָתּה 
ְּכ‘ֻמְחָזִקים‘  ֲהֵרינּו   ָוֵאיָל ָׁשָעה 
ָלֵכן  ָּבּה,  ָזִכינּו  ְּכָבר  ְוִכְבָיכֹול  ָּבָאֶרץ 
ִליִציַאת  ָהָאֶרץ  ֶאת  ֶׁשַּנְקִּדים  ָראּוי 

ִמְצַרִים.
סֹוֵפר‘  ַה‘ֲחַתם  ָּכַתב   ְלָכ ְּבדֹוֶמה 
ַּדְרֵכי  ְּבָכל  ָתבֹא):  ִּכי  ֵריׁש  מֶֹׁשה‘  (’ּתֹוַרת 
ֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשל  ְּפֵניֶהם  ָהיּו  ְנדּוֵדיֶהם 
ְנׂשּואֹות ָּתִמיד ֶאל ָהָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה, 
ְּבקִֹׁשי  ְׁשקּוִעים  ְּכֶׁשָהיּו  ְוַאף 
ִּכי  ָּתִמיד  ָיְדעּו  ְּבִמְצַרִים  ְעּבּוד  ַהּׁשִ
ָהָאֶרץ.  ֶאל  ָלבֹוא  ְלַבּסֹוף  ַּתְכִליָתם 
ְלַפְרעֹה  ָבִטים  ַהּׁשְ ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי 
ד):  מז  (ְּבֵראִׁשית  ְלִמְצַרִים  ִּבְכִניָסָתם 
ַוֲאָרִעּיּות]  ֵּגרּות  [ִמְּלׁשֹון  ”ָלגּור 
ָּבָאֶרץ ָּבאנּו“, ַעל ֵּכן ָראּוי ְלַהְקִּדים 
ְיִציַאת  ְלַהְזָּכַרת  ָהָאֶרץ  ֶׁשַבח  ֶאת 
ְלֶנֶגד  ָעְמָדה  ָהָאֶרץ  ִּכי  ִמְצַרִים, 

ֵעיֵנינּו ְּבָכל ְּתָלאֹוֵתינּו.
ְּבֶדֶר ְּדרּוׁש ֵיׁש ֶׁשֵּבֲארּו זֹאת ַעל ִּפי 
ַהּמּוָבא ְּב‘ַתְרּגּום יֹוָנָתן‘ ַעל ַהָּפסּוק 
א ֶאְתֶכם ַעל ַּכְנֵפי  (ְׁשמֹות יט ד): ”ָוֶאּׂשָ
ֶׁשִּלְפֵני  ֵאָלי“,  ֶאְתֶכם  ָוָאִבא  ְנָׁשִרים 
ְנָטָלם  ִמִּמְצַרִים  ִיְׂשָרֵאל  ְיִציַאת 
ַעְנֵני  ַּגֵּבי  ַעל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ַהִּמְקָּדׁש  ִלְמקֹום  ְוהֹוִביָלם  ַהָּכבֹוד 
ְלִפי  ַהֶּפַסח.  ֶאת  ּבֹו  ֶׁשַּיֲעׂשּו  ְּכֵדי 
ִהְקִּדימּו  ִיְׂשָרֵאל  ַהָּדָבר:  מּוָבן  ֶזה 
ֶׁשָּיְצאּו  קֶֹדם  ָלָאֶרץ  ְלִהָּכֵנס 
ִמִּמְצַרִים, ּוְלִפיָכ ִהְזִּכירּו ֶאת ָהָאֶרץ 

ְּתִחָּלה (’ִּבְרכֹות ָאִבי‘ עמ‘ קיב).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ֵּבית ְּכֶנֶסת ְּבַמְרְּתֵפי ַהָּצָבא ָהָאדֹם

ע טּתַ בּבָ ה ם  מַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמֲעׂשֵ הה  ַמעפלּלָָּ
ּכנֶסת ת

סִספפּפּור ם
ת ’ָהָאֶרץ‘ (ב‘) ְ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


