
ת ּבֹא ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַהְּמַסֵּפר ַלֲאֵחִרים ִמְתַחֵּזק ְּבַעְצמֹו
ִהְתַעַּלְלִּתי  ֲאֶׁשר  ֵאת   ִּבְנ ּוֶבן   ִבְנ ְּבָאְזֵני  ְּתַסֵּפר  ”ּוְלַמַען 
ְּבִמְצַרִים ְוֶאת אֹתַֹתי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ָבם ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה‘“ (י ב)
ִאם ַמְּטַרת ַהִּסּפּור ַלֶּצֱאָצִאים ִהיא ְּכֵדי ֶׁשֵּיְדעּו ’ִּכי ֲאִני ה‘‘, 

ַמּדּוַע ָנַקט ַהָּכתּוב: ’ִויַדְעֶּתם‘, ְוא: ’ְוָיְדעּו‘?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ָּברּו סֹורֹוְצִקין רֹאׁש ְיִׁשיַבת ֵטעְלז:

ֲאַזי  ַּבֲאִמּתּוָתם,  ְלַׁשְכְנעֹו  ְּכֵדי  ֲחֵברֹו  ִּבְפֵני  ְּדָבִרים  ַהַּמְרֶצה 
ַהָּיִמים,  ְּכָבר  ִמּׁשֶ  ְּבָכ ְמֻׁשְכָנע  ָהָיה  ַעְצמֹו  הּוא  ִאם  ַאף 
יֹוֵתר  ַהְּדָבִרים  ּוִמְתַלְּבִנים  ִמְתָּבְרִרים  זּוָלתֹו  ֶאת  ְּבַׁשְכְנעֹו 
ְּכֵדי  זֹו,  ָלׁשֹון  ְוָנְקָטה  ַהּתֹוָרה  ִּדְקְּדָקה   ְלִפיָכ ְּבִקְרּבֹו.  ַאף 
ַאף  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ְיַחֵּזק  ַהָּבִנים  ְּבָאְזֵני  ֶׁשַהִּסּפּור  ְלַלְּמֵדנּו 

ְּבִקְרֵּבנּו, ”ִויַדְעֶּתם“ – ַאֶּתם ”ִּכי ֲאִני ה‘“.
”ַוֲאִפּלּו  ֶּפַסח:  ֶׁשל  ַהָּגָדה  ְּבֻנַּסח  ַמְצִהיִרים  ָאנּו  ֶזה  ִמַּטַעם 
 – ַהּתֹוָרה“  ֶאת  יֹוְדִעים  ֻּכָּלנּו  ְנבֹוִנים...  ֻּכָּלנּו  ֲחָכִמים,  ֻּכָּלנּו 
ְוֵאין ָלנּו ֶאת ִמי ְלַהְחִּכים ַּבִּסּפּור, ְּבָכל זֹאת: ”ִמְצָוה ָעֵלינּו 
ְּבָאְזֵני  ַהִּסּפּור  ֶׁשַהְרָצַאת  ִמּשּׁום  ִמְצַרִים“,  ִּביִציַאת  ְלַסֵּפר 

ֲאֵחִרים ֲעׂשּוָיה ְלַחֵּזק ֶאת ַהְּיִדיָעה ַאף ְּבִקְרֵּבנּו.
’ֵעץ ַהַּדַעת‘ [ֵטעְלז]

ְּתִפַּלת ַהְּיָלִדים ֲחׁשּוָבה ּוִמְתַקֶּבֶלת יֹוֵתר
”ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵל“ (י ט)

ִמְּפֵני ָמה ִהְקִּדים מֶֹׁשה ֶאת ַהְּנָעִרים ַלְּזֵקִנים?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַחִּיים ַאְרֵיה ֵליּב ִמֶּיְדוֹוְּבָנה:

ֲחׁשּוָבה  ַהְּנָעִרים  ְּתִפַּלת  ִּכי  ְלַפְרעֹה  ְלַהְבִהיר  מֶֹׁשה  ִּבֵּקׁש 
ּוִמְתַקֶּבֶלת יֹוֵתר ִמְּתִפַּלת ַהְּזֵקִנים, ּוְכִדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ַׁשָּבת קיט 
ֶׁשל  ִּתינֹוקֹות  ֶהֶבל  ִּבְׁשִביל  ֶאָּלא  ִמְתַקֵּים  ָהעֹוָלם  ”ֵאין  ב): 

ֵּבית ַרָּבן“, ַעל ֵּכן ִהְקִּדים ֶאת ַהְּנָעִרים ַלְּזֵקִנים. 

שָכר ּדֹב ִמֶּבעְלְזא: ְּבאֶֹפן ַאֵחר ֵּפֵרׁש ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ִיּׂשָ

ְּכַלל  ֶׁשל  ֲעִתיָדם  ֶׁשָּכל  ְלדֹורֹות,   ְּבָכ ִלְרמֹז  מֶֹׁשה  ִּבֵּקׁש 
ִיְׂשָרֵאל ָּתלּוי ְּבִחּנּו ַהֶּצֱאָצִאים ְלתֹוָרה ְוִלְתִפָּלה. ּוְכַמֲאַמר 
ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ְירּוַׁשְלִמי ַסְנֶהְדִרין י ב): ”ִאם ֵאין ְּגָדִיים 

– ֵאין ְּתָיִׁשים“. 

ַעל ִּפי זֹאת ֵּבֵאר ְּבנֹו ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ַאֲהרֹן ֶאת ֶׁשָאנּו ְמַצְּיִנים 
ִניָסן:  חֶֹדׁש  ֶׁשל  ְּבִׁשְבחֹו  ַהחֶֹדׁש  ָּפָרַׁשת  ְלמּוַסף  ְּב‘יֹוְצרֹות‘ 
 ְּבָכ  – ַרִּכים“  ָּבֲאִביִבים  ֵּתת  ּכַֹח  ַהְמבוֹ ָרִכים...  ָיִמים  ”ִהָּנם 
ִמְצַרִים,  ִּביִציַאת  ַלְּזֵקִנים  ַהְּנָעִרים  ֶאת  מֶֹׁשה  ֶׁשִהְקִּדים 
ִנְמֶׁשֶכת ַהְּבָרָכה ְּבָכל ָׁשָנה ְּבחֶֹדׁש ִניָסן ְלהֹוִסיף ּכַֹח ַלְּיָלִדים 

ָהַרִּכים ְלִהְתַחֵּזק ְוַלֲעלֹות ְּבתֹוָרה ּוְבִיְרָאה.
’ַׁשַער ַּבת ַרִּבים‘; ’ַמֲהָר“א‘ מֹוֲעִדים עמ‘ קעח

 ְמַבְּקִׁשים ְמַעט – ְוַנֲעִנים ַהְרֵּבה
ַאֶּתם  אָֹתּה  ִּכי  ה‘  ֶאת  ְוִעְבדּו  ַהְּגָבִרים  ָנא  ְלכּו  ֵכן  ”א 

ְמַבְקִׁשים“ (י יא)

ֵיׁש ְלָהִבין: ֲהא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ִּבְּקׁשּו (ְלֵעיל פס‘ ט): ”ִּבְנָעֵרינּו 
ְלַׁשֵּקר  ַּפְרעֹה  ֵהֵעז   ְוֵאי ּוִבְבנֹוֵתנּו“,  ְּבָבֵנינּו   ֵנֵל ּוִבְזֵקֵנינּו 
ְולֹוַמר: ”א ֵכן ְלכּו ָנא ַהְּגָבִרים... ִּכי אָֹתּה ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים“?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַלִניָאדֹו רֹאׁש ַרָּבֵני ֲאַרם צֹוָבה:

ְסכּום  ְּתִחָּלה  ֵהם  ְמַבְּקִׁשים  סֹוֲחִרים;  ֶׁשל  ַּדְרָּכם  ִהיא   ָּכ
ַהִּמּקּוַח  ֶׁשְּלַאַחר  ְּכֵדי  ַהֵחֶפץ,  ֶׁשל  ָהֲאִמִּתי  ְויֹו  ִמּׁשָ ָּגבֹוַּה 
ָסַבר  ַּפְרעֹה  ַאף  ִּכי  לֹוַמר  ְוֵיׁש  ָהֲאִמִּתי.  ַהּשִֹׁוי  ֶאת  ְיַקְּבלּו 
 “ֵנֵל ּוִבְזֵקֵנינּו  ”ִּבְנָעֵרינּו  ְוַאֲהרֹן:  מֶֹׁשה  ֶׁשַּבָּקַׁשת  ִּבְתִחָּלה 
ְלָכל  ְיַאְפֵׁשר  ֶׁשְּלַבּסֹוף  ְּכֵדי  ִמּקּוַח,  ְלָצְרֵכי  ַרק  ֶנֶאְמָרה 
ָנא  ”ְלכּו  ָאַמר:  ֵּכן  ַעל  ָלֵצאת.  ֶׁשֵּביֵניֶהם  ַלְּגָבִרים  ַהָּפחֹות 

ַהְּגָבִרים... ִּכי אָֹתּה ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים“.

”ַּתֲאַות  ג):  (כא  ִּבְתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ֶאת  ַאף  ְלָפֵרׁש  ִנָּתן   ְּבָכ
ִלּבֹו ָנַתָּתה ּלֹו ַוֲאֶרֶׁשת ְׂשָפָתיו ַּבל ָמַנְעָּת ֶּסָלה“, ִּכי ַּכֲאֶׁשר 
ַהַּצִּדיק ְמַבֵּקׁש ִּבְׂשָפָתיו יֹוֵתר ִמָּמה ֶׁשּסֹוֵבר ְּבִלּבֹו ֶׁשְּיַקֵּבל, 
נֹוֵתן לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ”ַּתֲאַות ִלּבֹו“, אּוָלם ְּבַרֲחָמיו 
”ֲאֶרֶׁשת  ֶאת  ַאף  ְלַקֵּבל  ִמֶּמּנּו  מֹוֵנַע  ְוֵאינֹו  מֹוִסיף  הּוא 

ְׂשָפָתיו“, ַאף ֶׁשְּכָלל א ִהְתַּכּוֵן ְּבִלּבֹו ְלַקֵּבל זֹאת.

ְּבאֶֹפן נֹוָסף ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר:

ַמְּטַרת  ִּכי  ֶׁשִּצַיְּנֶּתם  ֵּכיָון  ְוַאֲהרֹן:  מֶֹׁשה  ְּכַלֵּפי  ַּפְרעֹה  ָטַען 
’ֲעבֹוָדה‘ – ִהיא ְּתִפָּלה, ִאם ֲאַׁשְחֵרר   ַּבָּקַׁשְתֶכם ִהיא ְלצֶֹר
ֶאת ֻּכְּלֶכם, ַעל ָמה ִּתְתַּפְּללּו?! ָלֵכן: ”ְלכּו ָנא ַהְּגָבִרים“, ְוִאּלּו 
ַעל ַהָּנִׁשים, ַהָּטף ְוַהּצֹאן – ”אָֹתּה ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים“ – ֲעֵליֶהם 

ְּתַכּוְנּו ִּבְתִפּלֹוֵתיֶכם ֶׁשֵּיְצאּו ַאף ֵהם.
’ְּכִלי ֶחְמָּדה‘ [לר“ש ַלִניָאדֹו] ַוֵּיֵצא; ’ָחְכַמת ַהּתֹוָרה‘ עמ‘ קלג

ִּבְרַּכת ַהחֶֹדׁש – ְזַמן ַהְּמֻסָּגל
”ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים“ (יב ב)

”ֶהְרָאהּו ְלָבָנה ְּבִחּדּוָׁשּה ְוָאַמר לֹו: ְּכֶׁשַהָּיֵרַח ִמְתַחֵּדׁש ִיְהֶיה 
ְל רֹאׁש חֶֹדׁש“ (ַרִׁש“י).

ָאנּו  ַהחֶֹדׁש,  רֹאׁש  יֹום  ַהְכָרַזת  ֶטֶרם  ַהחֶֹדׁש‘  ְּב‘ִבְרַּכת 
אֹוָתם  ְוָגַאל  ַלֲאבֹוֵתינּו,  ִנִּסים  ֶׁשָעָׂשה  ”ִמי  ְמַבְּקִׁשים: 
ְלָהִבין  ְוֵיׁש  ְּבָקרֹוב...“,  אֹוָתנּו  ִיְגַאל  הּוא  ְלֵחרּות  ֵמַעְבדּות 

ַמִהי ַשָּׁיכּוָתּה ֶׁשל ַּבָּקָׁשה זֹו ְל‘ִבְרַּכת ַהחֶֹדׁש‘?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ָּברּו ֶאְּפְׁשֵטין ִמִּפיְנְסק:

ֶׁשִהְצַטּוּו  ָהִראׁשֹוָנה  ַהִּמְצָוה  ָהְיָתה  ַהחֶֹדׁש‘  ’ִקּדּוׁש  ִמְצַות 
’ִּבְרַּכת   ְּבתֹו  ְלִפיָכ ִמִּמְצַרִים.  ֶׁשִּנְגֲאלּו  ְּבֵעת  ִיְׂשָרֵאל  ָּבּה 
ז)  תיז  ְלָחן‘  ַהּׁשֻ  ָערּו’) ַהחֶֹדׁש‘  ’ִקּדּוׁש  ְלֵזֶכר  ֶׁשִּנְתְקָנה  ַהחֶֹדׁש‘ 
ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשִהְצַטּוֵינּו ְּבִמְצָוה זֹו ִנְגֲאלּו 

ֲאבֹוֵתינּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות, ֵּכן ִיְגַאל אֹוָתנּו ה‘ ַאף ַעָּתה.
’ּתֹוֶסֶפת ְּבָרָכה‘ 

ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח – ַעל ְּגֻאַּלת ַהֶּנֶפׁש
”ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ 
ֶאֱעֶׂשה  ִמְצַרִים  ֱאֵהי  ּוְבָכל  ְּבֵהָמה  ְוַעד  ֵמָאָדם  ִמְצַרִים 

ְׁשָפִטים ֲאִני ה‘“ (יב יב)
 ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו ָּפסּוק ֶזה ִנְדָרׁש ַּב‘ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח‘ ַעל ָּכ
ְבֶאֶרץ  ”ְוָעַבְרִּתי  ִמִּמְצַרִים:  ְּגָאָלנּו  ּוְבַעְצמֹו  ִּבְכבֹודֹו  הּוא 
ִמְצַרִים“ – ”ֲאִני ְוא ַמְלָא“, ”ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור“ – ”ֲאִני ְוא 
ְוא  ”ֲאִני   – ְׁשָפִטים“  ֶאֱעֶׂשה  ִמְצַרִים  ֱאֵהי  ”ּוְבָכל  ָׂשָרף“, 

ִליַח“, ”ֲאִני ה‘“ – ”ֲאִני ְוא ַאֵחר“. ַהּׁשָ
ְּבׁשֹוֶנה  ִּכי  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  לו)  (ֶּפֶרק  ְּתִהִּלים  ְּבִמְדַרׁש  ְוִהֵּנה, 
ִהיא  ה‘  ְּגֻאַּלת   – ְזַמִּנית  ְּגֻאָּלה  ֶׁשִהיא  ָוָדם  ָּבָׂשר  ִמְּגֻאַּלת 
ִלְגֻאַּלת  ִמִּמְצַרִים  ִנְגַאְלנּו  א  ֵאפֹוא  ַמּדּוַע  עֹוָלם;  ְּגֻאַּלת 

עֹוָלם?
ֶׁשל  ַרָּבּה  ְּפלֹוְצִקי  ָּדן  ֵמִאיר  ַרִּבי  ָאַמר   ְלָכ ְמֻחָּדׁש  ֵּבאּור 

אֹוְסְטרֹוב-ַמזֹוְבֵייְצק:
ּוְגֻאַּלת  ַהּגּוף  ְּגֻאַּלת  ְּגֻאּלֹות:  ְׁשֵּתי  ָּכְלָלה  ִמְצַרִים  ְיִציַאת 
ַּפְרעֹה,  ַלֲעבֹוַדת  ְמֻׁשְעָּבִדים  ֶׁשָהִיינּו  ִמְּלַבד  ֶׁשֵּכן  ַהֶּנֶפׁש. 
ִּנְגַאְלנּו  ְׁשבּוִיים ָהִיינּו ַאף ִּבְכָבֶליָה ֶׁשל ֻטְמַאת ִמְצַרִים. ּוִמּׁשֶ
ת ִיְׂשָרֵאל. ְוִהֵּנה ְּגֻאַּלת  ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות, ִהְתַקַּדְׁשנּו ִּבְקֻדּׁשַ
ְּגֻאַּלת  אּוָלם  ִהְתַּבְּטָלה,  ָאֵכן  מֶֹׁשה  ִּביֵדי  ֶׁשִהְתַּבְּצָעה  ַהּגּוף 
ּוְבַעְצמֹו  ִּבְכבֹודֹו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִמיֵדי  ֶׁשִהִּגיָעה  ַהֶּנֶפׁש 
מֹוִדים  ָאנּו  ְוָעֶליָה  ַהֶּזה,  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ַעד  ְּבֵעיָנּה  נֹוְתָרה 

ּוְמַהְּלִלים ְּבֵליל ַהֵּסֶדר.
ִמַּטַעם ֶזה ֻהְׁשַמט ְׁשמֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ִמֵּסֶדר ַהַהָּגָדה, ְלַהְזִּכיֵרנּו 
ֶׁשִעַּקר הֹוָדָאֵתנּו ִהָּנּה א ַעל ַהְּגֻאָּלה ַהַּגְׁשִמית ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה 
ְּבָיָדיו, ֶאָּלא ַעל ְּגֻאַּלת ַהֶּנֶפׁש ֶׁשֲעַדִין ַקֶּיֶמת ְּבֵעיָנּה. ְוָדָבר ֶזה 
ְמעֹוְרֵרנּו ְלַבֵּקׁש ִּכי ְּבָקרֹוב ִנָּגֵאל ִלְגֻאַּלת עֹוָלִמים ִּבְמֵהָרה 

’ְּכִלי ֶחְמָּדה‘ [ָלָרָמ“ד ְּפלֹוְצִקי] ַּבַהְקָּדָמהְּבָיֵמינּו.

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

עּלל

ִני ּפְ ם

’ָאֵמן‘ מֹוִציָאה ֵמחֶֹׁש ּוֵמֲאֵפָלה
”ִויִהי חֶֹׁש ֲאֵפָלה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים“ (י כב)

ג):  ָאֵמן  ַּכּוַָנת  ַׁשַער  ַחִּיים‘  ֵעץ  (’ְּפִרי  ִויַטל  ַחִּיים  ַרִּבי  ָּכַתב 
ֵּתַבת  ָאֶל“ף.  ִהיא  ’ָאֵמן‘  ְּבֵתַבת  ָהִראׁשֹוָנה  ָהאֹות 
’ָאֶל“ף‘ ְּבִהּפּו אֹוִתּיֹות ִהיא ’אֶֹפל‘ ֶׁשַּמְׁשָמעּות ֵּתָבה 
זֹו ִהיא חֶֹׁש ָּכפּול, ַּכחֶֹׁש ֶׁשָהָיה ְּבִמְצַרִים (ְרֵאה ַרִׁש“י 
ָּכאן). זֹאת ִמּשּׁום ֶׁשַהְּמַזְלֵזל ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ִנּדֹון ְּבָמדֹור 

ם ִנְמָׁש ַהחֶֹׁש ְּבִמְצַרִים. ְׁשִביִעי ֶׁשַּבֵּגיִהּנֹם, ֶׁשִּמּׁשָ

ַאָּתה  ”ֵצא  ח):  (יא   חֶֹׁש ַמַּכת  ְלַאַחר  ֶנֱאָמר   ְלִפיָכ
 ְלָכ ֶרֶמז  ’ָאֵמן‘,  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ’ֵצא‘   – ָהָעם...“  ְוָכל 
ְוָהֲאֵפָלה   ֵמַהחֶֹׁש ִנּצֹול  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ֶׁשַהַּמְקִּפיד 
ֶׁשָּבֶהם ִנּדֹון ַהְּמַזְלֵזל ַּבֲעִנַּית ָאֵמן (ְרֵאה זַֹהר ַוֵּיֶל רפה ב).
’ִאְמֵרי נַֹעם‘

ת ּבֹא ָרׁשַ 261ּפָ תשע"ט

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ָרָשׁה ּפָ ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים

ט

ׁשל

ָרז
ֵמֹחֶׁש ּוֵמא אה

רים“

ָ ַלִני

ְמ רממֵמרִרִ
פפָּּפ בבַּבַ ים
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ִּבְלִּתי  ָיִמים  אֹוָתם  ֵמָאז  ָחְלפּו  ָׁשִנים  ֵמַאְרָּבִעים  ְלַמְעָלה 
ִמִּלּבֹו  ְּפִעיָמה  ֶהְחִסיר  ֻּכּלֹו  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶׁשָּבֶהם  ִנְׁשָּכִחים, 
ְוָעַקב ִּבְדָאָגה ַאַחר ֵמַעל ֵמָאה ִמָּבָניו ֶׁשָהיּו ְנתּוִנים ַּבָּצָרה 

ְבָיה, ְּכֶׁשַּסָּכַנת ַחִּיים ַמָּמִׁשית ְמַרֶחֶפת ַעל ּגֹוָרָלם. ּוַבּׁשִ
ִׁשְגָרִתית  ִטיָסה  ֵמאֹוָתּה  ָחְלפּו  ָׁשִנים  ֵמַאְרָּבִעים  ְלַמְעָלה 
ִהְסַּתְּיָמה   ַא ָצְרַפת,  ְלִכּוּון  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּיְצָאה  ִלְכאֹוָרה, 
ְלַבּסֹוף ְּבָמה ֶׁשּנֹוָדע ְּכ‘ִמְבָצע ֶאְנֶטֶּבה‘, ְוַהֵּנס ַהִּבְלִּתי ִנְתָּפס 

ֲעַדִין ָצרּוב ְּבִנְׁשָמָתם ֶׁשל ַרִּבים ִמֵּבין נֹוְסֵעי אֹוָתּה ִטיָסה.
ְונֹוַתר  ְמֻיָחד  ְּבאֶֹפן  ְּבָׂשרֹו  ַעל  ַהֵּנס  ֶאת  ֶׁשָחָוה  ֵמֶהם  ֶאָחד 
ֶׁשָּבָאה  ִדְׁשַמָּיא  ְוִסַּיְעָּתא  ְּתִפּלֹות  ִּבְזכּות  ַרק  ַּבַחִּיים 
ְּבִעְקבֹוֵתיֶהן, הּוא ָהַרב ַנחּום ָּדָהן, ֲאֶׁשר ִסּפּורֹו מּוָבא ָּכאן 

ִלְפֵניֶכם:
ֵּלם ַנחּום, ֶׁשָהָיה ָאז ָּבחּור  ָמאַתִים ּדֹוָלר. ֶזהּו ַהְּסכּום ֶׁשּׁשִ
ֶׁשָאמּור  ַהִּטיָסה  ַּכְרִטיס  ְּתמּוַרת  ְלַחָּייו,  ָהֶעְׂשִרים  ִּבְׁשנֹות 
ָהָיה ְלהֹוִבילֹו ֵמֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ְלָצְרַפת ְּבִטיַסת ’ֵאיר ְפַראְנס‘. 
ָרגּוַע  ַנחּום  ָהָיה  ַּבחּוצֹות,  ָׁשַלט  ֶׁשַהֶּטרֹור  ָיִמים  ְּבאֹוָתם 
ַהְּמִחיר  אּוָלם  ִיְׂשְרֵאִלית.  ְּבֶחְבָרה  נֹוֵסַע  ָהָיה  ִאּלּו  יֹוֵתר 
ַעְצמֹו  ָמָצא  הּוא   ְוָכ ִׁשְכְנעֹו,  ַמְׁשָמעּוִתית  זֹול  ֶׁשָהָיה 
ֶׁשֶּזה  ְפַראְנס‘  ’ֵאיר  ְּבָמטֹוס  ַהּמֹוָׁשב  ַעל  ִמְתַרּוֵַח  ְלַבּסֹוף 

ַעָּתה ִהְמִריא ִמְּנַמל ַהְּתעּוָפה ְּבד.
ָהָיה ֶזה ְּביֹום ִראׁשֹון, ֶעֶרב רֹאׁש חֶֹדׁש ַּתּמּוז תשל“ו. ַנחּום 
ַהּמֹוָׁשִבים  ֶאת  ֶׁשִּמְּלאּו  ַהּנֹוְסִעים  ַּבֲחָׁשׁש.  ְסִביבֹו  ִהִּביט 
ֶׁשְּלִצּדֹו א עֹוְררּו ֲחָׁשד ְמֻיָחד, אּוָלם ָאז ָרַעם קֹולֹו ַהַּקר 
ִמְבָטא  ַּבֲעַלת  ְּבַאְנְגִלית  ַמְכִריז  ְּכֶׁשהּוא  ַהַּקַּבְרִניט,  ֶׁשל 

ָצְרָפִתי ּבֹוֵלט:
ִנְנַחת  ְּכָׁשָעה  ְּבעֹוד  ִּכי  ְלהֹוִדיֲעֶכם  ֲהֵריִני  ְיָקִרים,  ”נֹוְסִעים 
ִלְנִחיַתת ֵּביַנִים ְּבָאתּוָנה, ָׁשם ַיֲעלּו נֹוְסִעים נֹוָסִפים ֶׁשְּיָעָדם 

ְלָפִּריז“.
ַהֵּביַנִים  ְנִחיַתת  ַהּנֹוְסִעים.  ַמְרִּבית  ֶאת  ִהְפִּתיָעה  ַההֹוָדָעה 
ָּגַרם  ָצפּוי  ַהִּבְלִּתי  ְוָהִעּכּוב  ַהִּטיָסה,  ְּבַכְרִטיס  הֹוִפיָעה  א 
ִלְמדּוַרת  ֶּדֶלק  זֹו  הֹוָדָעה  הֹוִסיָפה  ְלַנחּום  ִלְרטֹן.  ְלֻכָּלם 
ֶׁשָהָיה  רּוחֹו  ַמַּצב  ָלֵכן.  קֶֹדם  ּבֹו  ִקְּנָנה  ֶׁשְּכָבר  ַהֲחָׁשׁשֹות 

ָׁשפּוף ְּבָלאו ָהֵכי, ָיַרד ַעָּתה עֹוד יֹוֵתר.
ְּבָׁשָעה ַאַחת ֶעְׂשֵרה ּוְׁשלֹוִׁשים ְוָחֵמׁש ַּדּקֹות ָנַחת ַהָּמטֹוס 
ְּתעּוָפה  ְנַמל  ְּבאֹותֹו  ָנַחת  ָלֵכן  קֶֹדם  ָׁשעֹות  ַּכָּמה  ְּבָאתּוָנה. 
ֶׁשהֹוִביל  ַהִּסיְנָּגּפּוִרית  ַהְּתעּוָפה  ֶחְבַרת  ֶׁשל  נֹוָסף  ָמטֹוס 
ַהָּמטֹוס  נֹוְסֵעי  ִמֵּבין  ַאְרָּבָעה  ַּבְחֵרְין.  ִמְּמִדיַנת  נֹוְסִעים 
ַהִּסיְנָּגּפּוִרי ָעׂשּו ֶאת ַּדְרָּכם ַעָּתה ְלִטיַסת ֵאיר ְפַראְנס ֶׁשָּבּה 

ָיַׁשב ַנחּום ַהּדֹוֵאג.
ַנחּום א ָיַדע ִמָּכ, ַא ָאֵכן ָהְיָתה לֹו ִסָּבה טֹוָבה ִלְדָאָגה. 
ְלאֹוָתם ַאְרָּבָעה נֹוְסִעים א ָהיּו ַּכּוָנֹות טֹובֹות ְּבַיַחס ֵאָליו 
ֵהם  ִּבְכֵליֶהם  ַהָּמטֹוס.  ַעל  ֶׁשָהיּו  ַהְּיהּוִדים  ְלֶיֶתר  ּוְבַיַחס 
ְּבַמָּטָרה  ֵהיֵטב  ְוֻהְסְּתרּו  ֶׁשּפְֹרקּו  ְמֻגּוִָנים  ֶנֶׁשק  ְּכֵלי  ָנְׂשאּו 

ְלַהֲעִליָמם ֵמֵעיֵני ַאְנֵׁשי ַהִּבָּטחֹון.
ֶאת  ָחזּוָתם  עֹוְרָרה  ַלָּמטֹוס,  ַהְּמַחְּבִלים  ְּכֶׁשָעלּו  ִמָּיד 
ּוְכֶׁשִּנְסְּגרּו  ֵמַהּנֹוְסִעים.  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ֶׁשל  ֲחָׁשׁשֹוֵתיֶהם 
ים ַּדּקֹות ֶׁשל ַהְמָּתָנה, ָעָלה  ַּדְלתֹות ַהָּמטֹוס, ְלַאַחר ֲחִמּׁשִ

ִמְפַלס ַהֶּמַתח ַּבֲאִויר ְלָרמֹות ְּגבֹוהֹות.
ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ְּבָׁשָעה  ַהַהְמָרָאה,  ְלַאַחר  ַּדּקֹות  ְׁשמֹוֶנה 
ֲחֵמֶׁשת  ִמֵּבין  ְׁשַנִים  ִהְתרֹוְממּו  ַּדּקֹות,  ְוָׁשלֹוׁש  ְוֶעְׂשִרים 
ַהְּמַחְּבִלים, ַּבֲעֵלי ָחזּות ֵאירֹוֶּפִאית, ִמּמֹוְׁשֵביֶהם ְּבַמְחֶלֶקת 
ִהְתרֹוְממּו  ְלַהְפִליא,  ְמֻדָּיק  ְּבִתְזמּון  ְּבַבד,  ַּבד  ָהֲעָסִקים. 
ְׁשֵני ְמַחְּבִלים ְׁשחּוֵמי עֹור ִמְּמקֹומֹוֵתיֶהם ְּבַיְרְּכֵתי ַמְחֶלֶקת 

ַהַּתָּיִרים. ֵמֶרַגע ֶזה ֵהֵחָּלה ַהְּדָרָמה ְלִהְתחֹוֵלל.
ֶעְבֵרי  ֵני  ִמּׁשְ ַהְּצָעקֹות  ְּבַמְקִּביל  ִנְׁשְמעּו  ָיַדִים!“,  ”ְלָהִרים 
ַהָּמטֹוס. ַהְּמַחְּבִלים ֻּכָּלם ָהיּו ֲחמּוִׁשים. ֶאָחד ֵמֶהם ַאף ָאַחז 
ְרצּוָצה:  ְּבַאְנְגִלית  ְוִאֵּים  ְּפתּוָחה  ְּכֶׁשִּנְצָרתֹו  ָיד  ִרּמֹון  ְּבָיָדיו 
ָהִרּמֹון  ְלהֹוָראֹות,  ַמע  ְלִהּׁשָ ֶׁשֹּלא  ַיֲחׁשֹב  ַרק  ִמיֶׁשהּו  ”ִאם 

ִמְתּפֹוֵצץ ְּבאֹותֹו ֶרַגע ְוַהָּמטֹוס ֻּכּלֹו הֹוֵל ָלֲאַבּדֹון!“.
ֶאת  ְוִהְפָנה  ַיֲעדֹו  ֶאת  ַהָּמטֹוס  ִׁשָּנה  ַהְּמַחְּבִלים  ְּבהֹוָרַאת 
לּוב.  ֶׁשִּבְמִדיַנת  ְּבֶּבְנָּגִזי  ַהְּתעּוָפה  ְׂשֵדה  ְלֵעֶבר  ַחְרטֹומֹו 
ֻּכָּלם.  ַהּנֹוְסִעים  ֶאת  ְוֶהֱחִריָדה  ִהְסִעיָרה   ָּכ ַעל  ַהְּיִדיָעה 
ַהּכֹל ָיְדעּו ֶאת ָאְפיֹו ָהַאְכָזר ְוַהִּבְלִּתי ָצפּוי ֶׁשל ַׁשִּליט לּוב 
ַמר  – מּוַעַמר ַקַדאִפי. ַהּכֹל ָיְדעּו ַּגם ַעל ִרְגׁשֹות ַהָּנָקם ֶׁשּׁשָ
ֶׁשל  ָמטֹוס  ִהִּפילּו  ִמְּכָבר  ֶׁשֶּזה  ַהִּיְׂשְרֵאִלים,  ְּכַלֵּפי  ְּבִלּבֹו 
ְמִדיָנתֹו ֲאֶׁשר ָנָׂשא ְּבִקְרּבֹו ֵמָאה ּוְׁשלֹוָׁשה נֹוְסִעים, ְלַאַחר 

ֶׁשָחַדר ְלֶׁשַטח ִיְׂשָרֵאל ְּבא ֶהֵּתר.
ַהָּמטֹוס  ָנַחת  ַּדּקֹות  ּוְׁשמֹוֶנה  ים  ַוֲחִמּׁשִ ְׁשַּתִים  ְּבָׁשָעה 
ְּבֶּבְנָּגִזי. ְלַמְרֵּבה ַהֵּנס א ָּתַבע ַקַדאִפי ְלהֹוִתיר ֶאת ַהָּמטֹוס 
לֹו  ֶׁשַּתְסִּפיק  ֶּדֶלק  ְּבַכּמּות  ֶׁשֻּתְדַלק  ּוְלַאַחר  ְּבַאְרצֹו, 

ְּבַדְרּכֹו  ָהָיה  ַהַּפַעם  ׁשּוב.  ַהָּמטֹוס  ִהְמִריא  ַּדְרּכֹו,   ְלֶהְמֵׁש
ֵמֶאֶרץ  ִקילֹוֶמְטִרים  ַאְלֵפי  ֶמְרַחק  ֶׁשְּבאּוַגְנָדה,  ְלֶאְנֶטֶּבה 

ִיְׂשָרֵאל.

ְּבֶאְנֶטֶּבה,  ַהָּמטֹוס  ָנַחת  ּבֶֹקר  ִלְפנֹות  ָוֶרַבע  ָׁשלֹוׁש  ְּבָׁשָעה 
ְותֹו ַּדּקֹות ְספּורֹות הּוְרדּו ַהּנֹוְסִעים ְלאּוָלם ְצָדִדי ְּבֶׁשַטח 
ַהְּמַחְּבִלים  הֹוִדיעּו  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָמה  ְזַמן  ַהְּתעּוָפה.  ְׂשֵדה 
ִיָּפְרדּו  ֶׁשְּבִמְסַּגְרָּתּה  ַהּנֹוְסִעים,  ֵּבין   ֶׁשֵּתָעֵר ’ֶסֶלְקְצָיה‘  ַעל 
ַּבֲעֵלי ָהֶאְזָרחּות ַהִּיְׂשְרֵאִלית ִמֶּיֶתר ַהּנֹוְסִעים. ְלַכָּמה ִמֵּבין 
ַהּנֹוְסִעים א ָהְיָתה זֹו ַהֶּסֶלְקְצָיה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָחוּו ְּבַחֵּייֶהם. 
ַעְׂשרֹות ָׁשִנים קֶֹדם ָלֵכן ָעְברּו ֵהם ַּתֲהִלי ּדֹוֶמה ַעל ַאְדַמת 
ְמֻיָּתר  ֶּגְרָמִנים...  ִּביֵדי  ַהָּדָבר  ַנֲעָׂשה  ֶׁשָאז  ֶאָּלא  ֵאירֹוָּפה, 
ְלַצֵּין ֶאת ַהְּתחּוׁשֹות ֶׁשָחְלפּו ְּבִלָּבם ְּבאֹוָתם ְרָגִעים ָקִׁשים.

ֶאְזָרחּות  ַאף  ְלַנחּום  ָהְיָתה  ַהִּיְׂשְרֵאִלית,  ַלֶאְזָרחּות  ְּבנֹוָסף 
ָצְרָפִתית. ִּבְתִחָּלה ִנָּסה ְלַהְסִּתיר ֶאת ְּתעּוַדת ַהֶּזהּות ַהִּיְׂש־

ַלְּמַחְּבִלים,  ַהָּדָבר  ּוְכֶׁשִהְתַּגָּלה  ִּבְרׁשּותֹו,  ֶׁשָהְיָתה  ְרֵאִלית 
ָּבֲעָרה ָּבֶהם ֲחָמָתם ַעד ְלַהְׁשִחית.

ַנחּום הּוַבל ִמָּיד ַל‘ֲחַדר ַהֲחִקירֹות‘. הּוא הּוַׁשב מּול ְּדמּות 
ֵאיְמָתִנית – ְמַׁשֵּתף ְּפֻעָּלה אּוַגְנִּדי ָּגבֹוַּה ּוְרַחב ִמּדֹות, ֲאֶׁשר 
ִזיק ֶׁשל ַרֲחִמים א ִנְרָאה ְּבֵעיָניו. ָהאּוַגְנִּדי ָּפַתח ַּבֲחִקיָרה 
ַאְכָזִרּיֹות  ַמּכֹות  ַנחּום  ֻהָּכה  ֶׁשְּבַמֲהָלָכּה  ַוֲאֻרָּכה,  ַאְכָזִרית 

ְוַאף הּוַטח ָּבִרְצָּפה ַּכָּמה ְּפָעִמים.

ְוֵהם  ַהְּצָבִאי,  ֲעָברֹו  ֶאת  ַהְּמַחְּבִלים  ִּגּלּו  ַהֲחִקיָרה   ְּבַמֲהַל
 צֹוֵפן הּוא ְּבִלּבֹו סֹודֹות ַּבֲעֵלי ֵעֶר ֶהְחִליטּו ִּכי ְּבִעְקבֹות ָּכ

ַּבֲעבּוָרם, ָמה ֶׁשִהְגִּביר ֶאת קִֹׁשי ַהֲחִקיָרה עֹוד יֹוֵתר.

יֹום  ְּבבֶֹקר  ְוָהִעּנּוִיים.  ַהֲחִקירֹות  ִנְמְׁשכּו  ִמּיֹוַמִים  ְלַמְעָלה 
ַמִים  ַּבּׁשָ ַנחּום  ִהְתּבֹוֵנן  ּכַֹח,  ּוְרֵפה  ָּתׁשּוׁש  ְּכֶׁשהּוא  ָּבת,  ַהּׁשַ
ְּבִלּבֹו  ִלְזעֹק  ֵהֵחל  ְלֶפַתע  ַלּסֹוָרִגים.  ִמַּבַעד  ֵאָליו  ֶׁשִּנְּבטּו 
ֶאל ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם, ַעל ַאף ֶׁשְּכ‘ִתינֹוק ֶׁשִּנְׁשָּבה‘, ְּבאֹוָתּה ֵעת 

ֶטֶרם ֵהִבין ֶאת ַמְׁשָמעּות ַהָּדָבר.

”ִאם  ַהָּפצּוַע,  ִמִּלּבֹו  ַהְּתִפָּלה  ָּבְקָעה  עֹוָלם“,  ֶׁשל  ”ִרּבֹונֹו 
ְרצֹוְנ ְלַהִּציֵלִני, ָאָּנא, ֲעֵׂשה זֹאת ִּבְמֵהָרה. ָחׁש ֲאִני ִּכי א 
ָיכֹול  ֵאיֶנִּני  ְוַהִּיּסּוִרים.  ַהְּכֵאב  א  ְּבַמּׂשָ יֹוֵתר  ַלֲעמֹד  אּוַכל 

יֹוֵתר, ַהִּציֵלִני ָנא!“.

ְּבאֹוָתּה ֵעת, ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ִנְׁשְלמּו ַהֲהָכנֹות ַלִּמְבָצע ַהְּצָבִאי 
ֶׁשִאְלָמֵלא  נֹוָעז  ִמְבָצע  ֶאְנֶטֶּבה‘,  ְּכ‘ִמְבָצע  ִיָּזֵכר  ֶׁשְּלָיִמים 
ַחְסֵדי ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר א ָהיּו לֹו ִסּכּוִיים ַרִּבים ְלַהְצִליַח. ַּבד 
ְּבַבד ֵהֵחָּלה ְּתִסיָסה ְּבֶקֶרב ַהֲחטּוִפים, ֲאֶׁשר ִמּתֹו ַּדֲאָגָתם 

ִלְׁשלֹומֹו ֶׁשל ַנחּום ָּפְתחּו ִּבְׁשִביַתת ָרָעב.

ַלֶחֶדר  ֵמַהְּמַחְּבִלים  ַאַחד  ִנְכַנס  ְּגמּוָרה  ְּבַהְפָּתָעה   ,ָּכ
ֵמַהֶחֶדר  ָלֵצאת  לֹו  ְוהֹוָרה  ְוָכאּוב,  ֻמֶּכה  ַנחּום,  ָׁשַכב  ֶׁשּבֹו 

ּוְלִהְצָטֵרף ְלֶיֶתר ֲחֵבָריו ַהְּיהּוִדים ֶׁשִהְמִּתינּו ְלגֹוָרָלם.

בּוִיים, הּוְפנּו ֵעיָניו ְּכֵמֲאֵליֶהן  ְּבַדְרּכֹו ָלאּוָלם ֶׁשּבֹו ֻּכְּנסּו ַהּׁשְ
ַאַחד  ִלְתִפָּלתֹו.  ַמע  ֶׁשּׁשָ ַלּבֹוֵרא  ְּבהֹוָדָאה  ַמְיָמה,  ַהּׁשָ
ַהֲחטּוִפים ִנֵּדב לֹו ֶאת ַהִּמְזָרן ֶׁשָעָליו ָיָׁשן, ְוַנחּום ַהָּתׁשּוׁש 

ָׁשַקע ִמָּיד ְּבֵׁשָנה ֲעֻמָּקה.

ַנחּום ִהְתעֹוֵרר ְלֶׁשַמע קֹול ְיִרּיֹות, ְוִזֵּנק ְּבֶבָהָלה ִמְּמקֹומֹו. 
ֵעיָניו  ּוְלמּול  ְּבָיָדיו,   ָּדרּו ְּכֶׁשֶּנֶׁשק  ְמַחֵּבל  ָיַׁשב  ְלִצּדֹו 
ַהְּמַחֵּבל  ְלֵעֶבר  ֶׁשּנֹוָרה  ַהְּיִרּיֹות  ְצרֹור  נֹוָסף:  ֵנס  ִהְתַרֵחׁש 
קֶֹדם  ֶאָחד  ֶרַגע  ַנחּום  ָעַמד  ֶׁשּבֹו  ַּבָּמקֹום  ַאף  ָּפַגע  ַוֲהָרגֹו, 

ָלֵכן.

ַמְפִעיִמים,  ִנִּסים  ַׁשְרֶׁשֶרת  ִהְמִׁשיָכה   ָוֵאיָל ִמָּכאן 
ֶׁשִהְסַּתְּיָמה ִּבְנִחיַתת ְמטֹוֵסי ַהִחּלּוץ ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש. ַאְרָּבָעה 
 ֵמִאיָד ַהִּמְבָצע, ה‘ ִיּקֹם ָּדָמם, ַא ְיהּוִדים ֶנֶהְרגּו ְּבַמֲהַל
ָהָיה  ֵּביֵניֶהם  ִנִּסים.  ְּבִנֵּסי  ִנְּצלּו  ְיהּוִדים  ֶׁשל  ַרּבֹות  ֲעָׂשרֹות 
ַנחּום, ֶׁשְּלָיִמים ִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו עֹל ִמְצוֹות, ְוַעד ֶעֶצם ַהּיֹום 

ַהֶּזה ֵאינֹו ּפֹוֵסק ִמְּלהֹודֹות ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ֶׁשִהִּצילֹו.

ִאּלּו ָהָיה נֹוָתר ַּבֲחַדר ַהֲחִקירֹות, ְמַהְרֵהר ָהַרב ָּדָהן ְּבִלּבֹו, 
הּו ְּבתֹוכֹו. ַאף  ִמְסַּתֵּבר ֶׁשָהָיה ֶנֱהַרג ַיַחד ִעם ַהְּמַחְּבִלים ֶׁשּׁשָ
ְלַאַחר ִמֵּכן, ְּכֶׁשּנֹורּו ַהְּיִרּיֹות ָהִראׁשֹונֹות ְוהּוא ִזֵּנק ִמְּמקֹומֹו 
ַהְּמַנֶּסה  ִּכְמַחֵּבל  ְלחֹוְׁשבֹו  ַהְמַּחְּלִצים  ָהיּו  ְיכֹוִלים  ְּבֶבָהָלה, 
ְלִהָּמֵלט. ַהְּיִרּיֹות א ָּפְגעּו ּבֹו, ּוִבְמקֹום זֹאת ָּפְגעּו ַּבָּמקֹום 

ֶׁשּבֹו ָׁשַכב ֶרַגע קֶֹדם ָלֵכן.

ֵאין לֹו ָּכל ָסֵפק ִּכי ַרק ַהְּתִפָּלה ַהְּטהֹוָרה ֶׁשָּבְקָעה ִמַּמֲעַמֵּקי 
ִלּבֹו, ְּבׁשֹוְכבֹו ָּכאּוב ּוָפצּוַע ַעל ִרְצַּפת ֲחַדר ַהֲחִקירֹות, ִהיא 
ְּבִבְטָחה  ָלׁשּוב  ִנִּסי,  ְּבאַֹרח  ְלִהָּנֵצל  ְלַבּסֹוף  לֹו  ֶׁשָעְמָדה 

ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, ּוְלַבּסֹוף ַאף ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה.
מּוָסף שב“ק ִמֵּקץ תשע“ב

’נֹוֶדה‘ – ִּבְלׁשֹון ַרִּבים
ְּכִבְרַּכת  ַההֹוָדאֹות,  ִמֶּיֶתר  ְּבׁשֹוֶנה 
ַהֶּנֱאָמרֹות  ָועֹוד,   ‘ָל ֲאַנְחנּו  ’מֹוִדים 
 ‘ְל ’נֹוֶדה  ִּבְרַּכת  הֹוֶוה,  ִּבְלׁשֹון 
ִנְפַּתַחת ִּבְלׁשֹון ָעִתיד. ְוזֹאת ַמּדּוַע?

ָּכָראּוי,  ְלהֹודֹות  ֶׁשַהְּמַבֵּקׁש  ֶאָּלא, 
ַלֲחׁשֹב  ֲהָכָנה;   ְלָכ ְלַהְקִּדים  ָעָליו 
ַהּטֹוָבה  ְּבעֶֹמק  ְּתִחָּלה  ּוְלַהְרֵהר 
ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְוַרק  ה‘,  ִעּמֹו  ֶׁשָעָׂשה 
ִּבְׂשָפָתיו.  ַההֹוָדָאה  ֶאת  ְלַבֵּטא 
 ‘ְל ’נֹוֶדה  אֹוְמִרים  ָאנּו   ְלִפיָכ
ִּבְלׁשֹון ָעִתיד, ְּכלֹוַמר – ִהְננּו ְמִכיִנים 
ֱאֵקינּו  ה‘   ְל ְלהֹודֹות  ַעְצֵמנּו 
ַהָּפסּוק  ַעל  ַרִׁש“י  ֵּפֵרׁש  ֶזה  [ּוְכֵעין 
הּוא  ֶׁשַאף  ָיִׁשיר“  ”ָאז  א):  טו  (ְׁשמֹות 
ָעָלה  ”ָאז...   – ָעִתיד  ִּבְלׁשֹון  ֶנֱאָמר 
’אֹור  (הגש“פ  ִׁשיָרה“]  ֶׁשָּיִׁשיר  ְּבִלּבֹו 

ַהַחָּמה‘).

ַנֲחָלה ְוא ְנִתיָנה
ָנַתָּת  ’ֲאֶׁשר  ָּכאן  ֶנֱאָמר  א 
’ֶׁשִהְנַחְלָּת  ֶאָּלא  ַלֲאבֹוֵתינּו‘, 
ַלֲאבֹוֵתינּו‘, ְוָכ ַאף ְּבַכָּמה ְּפסּוִקים 
ִּבְלׁשֹון  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ְמֻכָּנה   “ַּבָתָּנ
(ַמְסֵעי  ֱאֶמת‘  ַפת  ַה‘ּׂשְ ּוֵבֵאר  ַנֲחָלה. 
ְלָהִבין,   ָצִרי ָהָיה  ִהֵּנה  ִּכי  תרמ“ט), 
ִּבְהיֹוֵתנּו  זֹו  ִלְבָרָכה  ֵיׁש  ָמקֹום  ָמה 
ֲאבֹוֵתינּו.  ֵמֶאֶרץ  ְמֻנָּתִקים  ְּבָגלּות, 
ְמָבְרִכים  ָאנּו   ְלָכ ִּכי  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
הּוא  ’ַנֲחָלה‘  ִּכי  ’ֶׁשִהְנַחְלָּת‘,  ִּבְלׁשֹון 
ַהַּמִים  ֶאת   ַהּמֹוֵׁש ’ַנַחל‘  ִמְּלׁשֹון 
ֶאֶרץ  ַּגם   ָּכ ְנִביָעָתם.  ִמְּמקֹום 
ִיְׂשָרֵאל, א ִנְּתָנה ִהיא ְלִיְׂשָרֵאל ַרק 
ֶאָּלא  ָּבּה,  ֶׁשָּידּורּו  ְּכֵדי  ְּבִחיצֹוִנּיּוָתּה 
ָּגבֹוַּה  ַהָּמצּוי  ְּבָׁשְרָׁשּה  ָלֶהם  ִנְּתָנה 
ֶׁשֵהם  ְּכָכל   ,ָּכ ּוִמּשּׁום  ָּגבֹוַּה.  ֵמַעל 
ִמְתַּגִּלים   ָּכ ַנְפָׁשם,  ֶאת  ְמַקְּדִׁשים 
ת  ִּבְקֻדּׁשַ נֹוָסִפים  ְרָבִדים  ָלֶהם 
ִמן  ֶׁשּגַֹרְשׁנּו  ַאַחר  ַּגם  ָלֵכן  ָהָאֶרץ. 
ְרָׁשּה  ֶׁשּׁשָ ֵּכיָון  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו,  ָהָאֶרץ 
ֶׁשֵאין  ְּכ“ַנֲחָלה  ָלֶנַצח  ְּבָיֵדינּו  ָנתּון 
 ָּכ ַעל  ָאנּו  מֹוִדים  ֶהְפֵסק“,  ָלּה 

ִּבְבָרָכה זֹו.
עֹוד ֵיׁש ֶׁשֵּבֲארּו ֶאת ַהַּטַעם ֶׁשָּנְקטּו 
ָלׁשֹון  ֵאיָנּה  ’ְנִתיָנה‘  זֹו:  ָלׁשֹון 
ִלְזַמן  ַמָּתָנה  ַאף  ֶׁשֲהֵרי  ֻמְחֶלֶטת, 
ֻמְגָּבל [’ַעל ְמַנת ְלַהֲחִזיר‘] ֶנֱחֶׁשֶבת 
ְּכַמָּתָנה, ַא ’ַנֲחָלה‘ ְלֻעַּמת זֹאת ִהיא 
ְוִכְלׁשֹון  ֶהְפֵסק,  ָלּה  ֶׁשֵאין  ַמָּתָנה 
ַהָּכתּוב (ְׁשמֹות לב יג): ”ְוָנֲחלּו ְלעָֹלם“. 
ְוֵכן ְמפָֹרׁש ַּבְּגָמרא (ר“ה יב ב): ”ַנֲחָלה 
ָּכאן  ִּתְּקנּו  ָלֵכן  ֶהְפֵסק“,  ָלּה  ֵאין   –
(’ַוַּיַעׂש  ַלֲאבֹוֵתינּו‘  ’ֶׁשִהְנַחְלָּת  ָלׁשֹון 

ַאְבָרָהם‘).

ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה
ִּכי:  ְמבָֹאר  ב)  מח  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא 
טֹוָבה  ֶחְמָּדה  ’ֶאֶרץ  ָאַמר  ֶׁשֹּלא  ”ָּכל 
ָיָצא  א  ָהָאֶרץ...  ְּבִבְרַּכת  ּוְרָחָבה‘ 
ָהַאּבּוִדְרַהם:  ּוֵבֵאר  חֹוָבתֹו“.  ְיֵדי 
”ֶׁשֲהֵרי ַהְּנִביִאים ְקָראּוָה ֵּכן ְּבַהְרֵּבה 
ְלַסֵּפר  ְצִריִכין  ְוָאנּו  ְמקֹומֹות, 
ָלּה  ֶׁשִּיְׁשּתֹוְקקּו  ְּכֵדי  ָהָאֶרץ  ְּבֶׁשַבח 

ַהְּנָפׁשֹות“.
ַּבִּמְדָרׁש (שמו“ר לב ב) ֵּבֲארּו ִּכי ּתַֹאר 
ִמּשּׁום  ָלָאֶרץ  ִנָּתן  ֶחְמָּדה‘  ’ֶאֶרץ 
ַּבִית  לֹו  ִלְבנֹות  ה‘  ָחַמד  ֶׁשָּבּה 
ִמּשּׁום  ְוֵכן  יז),  סח  (ְּתִהִּלים  ְלִׁשְבּתֹו 
ָּכל  ֶׁשל  ִלָּבם  ֶחְמַּדת  ָהְיָתה  ֶׁשִהיא 
ִמּשּׁום,  ְוֵכן  ַהְּקדֹוִׁשים  ָהָאבֹות 
ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ָּכל  ַאף  ֶׁשְּלַהְבִּדיל, 

ֲחָמדּוָה ְלִׁשְבָּתם.
ֶאת  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ְלֶחְמַּדת  ְּכֻדְגָמה 
ָהָאֶרץ הּוְבָאה ַּבִּמְדָרׁש (ילק“ש ִיְרְמָיה 

רעא) ָהֻעְבָּדה ַהָּבָאה:

א  ִל‘יִריחֹו‘  ’ַעי‘  ָהִעיר  ֵּבין  ִּכי  ַאף 
ָהָיה ֶאָּלא ֶמְרָחק ֶׁשל ג‘ ִמיִלין, ְּבָכל 
ִסַּבת  ַאֵחר.   ֶמֶל ִּכֵהן   ֵמֶהן  ַאַחת 
 ֶׁשָהָיה מֹוֵל ַהָּדָבר ִהיא, ֶׁשָּכל ֶמֶל
ְמקֹום  לֹו  ָהָיה  ְוא  ָלָאֶרץ  ְּבחּוָצה 
ָהָיה  א  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ַּגם  ְמלּוָכה 
ַהּכֹל  ֶׁשָהיּו  ְלִפי  זֹאת   ,ֶמֶל ֶנְחָׁשב 
ֵּכן  ַעל  ּוְלֵפרֹוֶתיָה.  ָלָאֶרץ  ִמְתַאּוִים 
ָּכל ַמְלֵכי ָהֲאָרצֹות ִּדְקְּדקּו ֶׁשִּתְהֶיה 

ָלֶהם ְמלּוָכה ַּגם ָּבָאֶרץ.
ַּבִּמְדָרׁש (ַּתְנחּוָמא ְקדִֹׁשים יב) ִהְמִׁשילּו 
ָּבִנים  לֹו  ֶׁשָהיּו   ְלֶמֶל ָמָׁשל   ָּכ ַעל 
ֵמִאְׁשּתֹו  ָיִחיד  ּוֵבן  ִמִּפיַלְגָׁשיו  ַרִּבים 
ָהָיה,  ַהֵּבן  אֹותֹו  ֶאת  ַהַּמְלָּכה. 
ִּפי  ַעל  ְוַאף  ִמֻּכָּלם,  ְמַחֵּבב  ַּכּמּוָבן, 
ְלָכל  ָנַתן  ְלָבָניו,  ַמָּתנֹות  ְּכֶׁשָּנַתן  ֵכן 
ּוְכָרִמים  ָׂשדֹות  ַהִּפיַלְגִׁשים  ְּבֵני 
ֶהֱעִניק  ַהַּמְלָּכה  ְלֶבן  ְוִאּלּו  ְרָחִבים, 
ְּכֶׁשָּתַמּה  ִּבְלַבד.  ָקָטן  ֶאָחד  ַּפְרֵּדס 
”ַּדע  ָאִביו:  לֹו  ָאַמר   ָּכ ַעל  ַהֵּבן 
ִמָּכל  ָעַלי  ָחִביב  ֶזה  ֶׁשַּפְרֵּדס   ְל
 ,ַאֶחי ֶׁשִּקְּבלּו  ְוַהְּכָרִמים  דֹות  ַהּׂשָ
ֶׁשֵּכן ֵּפרֹוָתיו ִהָּנם ַסם ַחִּיים ּוַמְרֵּפא. 
ִחֵּלק   ָּכ  .“ְל ַּדְוָקא  ְנַתִּתיו  ֵּכן  ַעל 
ֻאּמֹות  ְלָכל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ְּביֹוֵתר,  ְרָחבֹות  ֲאָרצֹות  ָהעֹוָלם 
ָאְמָנם  ֶׁשִהיא  ֶאֶרץ  ָנַתן  ּוְלִיְׂשָרֵאל 
 ֲחִביָבה ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ְקַטָּנה, ַא
ִנְלָקִחים  ִמֶּמָּנה  ֶׁשֵּכן  ְּביֹוֵתר,  הּוא 
ַהָּפִנים  ֶלֶחם  ִמֶּמָּנה  ַהָּקְרָּבנֹות, 

ּוִמֶּמָּנה ַהִּבּכּוִרים.
’ֶחְמָּדה‘ ֶׁשִהיא ַאף ’טֹוָבה‘

ֶאת ַהַּטַעם ֶׁשָּנְקטּו ִּבְלׁשֹון ’ֶחְמָּדה-
ָאְמָנם  ִּכי  ַהַּמֲהָר“ל,  ֵּבֵאר  טֹוָבה‘ 
ֶׁשֵּלב  ְּדָבִרים  ֵיׁש  ָהֲאָרצֹות  ְּבָכל 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ   ַא חֹוְמָדם,  ָהָאָדם 
ֶׁשֵהם  ֶׁשִּמְּלַבד  ַרִּבים  ְּדָבִרים  ֶיְׁשָנם 
ַּכְּמפָֹרט  ָהָאָדם,  ְלַמֲאַכל  ֶנְחָמִדים 
”ִּכי  ז-ט):  ח  (ְּדָבִרים  ַהְּכתּוִבים  ִּבְלׁשֹון 
טֹוָבה  ֶאֶרץ  ֶאל   ְמִביֲא  קֶיֱא ה‘ 
ּוְתהֹמֹת  ֲעָינֹת  ָמִים  ַנֲחֵלי  ֶאֶרץ 
ִחָּטה  ֶאֶרץ  ּוָבָהר;  ַּבִּבְקָעה  יְֹצִאים 
ּוְׂשעָֹרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית 
ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש; ֶאֶרץ ֲאֶׁשר א ְבִמְסֵּכֻנת 
ָּבּה  ּכֹל  ֶתְחַסר  א  ֶלֶחם  ָּבּה  ּתֹאַכל 
ּוֵמֲהָרֶריָה  ַבְרֶזל  ֲאָבֶניָה  ֲאֶׁשר  ֶאֶרץ 
טֹוִבים  ַּגם  ִהָּנם  ְנחֶֹׁשת“,  ַּתְחצֹב 
ָאנּו  ֵּכן  ְוַעל  ּוְלַהְצָלָחתֹו,  ִלְבִריאּותֹו 
טֹוָבה‘  ’ֶחְמָּדה  לֹוַמר:  מֹוִסיִפים 
(’ְנִתיבֹות עֹוָלם‘ ַלַּמֲהָר“ל, ְנִתיב ָהֲעבֹוָדה יח).

ֶאֶרץ ְרָחָבה
עֹוד ְמַׁשְּבִחים ָאנּו ַעל ָּכ, ֶׁשִּמְּלַבד 
ֶׁשֲאִויָרּה ּוֵפרֹוֶתיָה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ְּתכּוָנה  ָּבּה  ֵיׁש  ּוְבִריִאים,  טֹוִבים 
יֹוְׁשֶביָה,  ְּכֶׁשַרּבּו  ֶׁשַאף  ְמֻיֶחֶדת, 
ּוְכִפי  ְּבדַֹחק.  ֵהם  ָחׁשּו  א  ֵמעֹוָלם 
ַעל  א)  קיב  (ְּכֻתּבֹות  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו 
’ֶאֶרץ  ְמֻכָּנה  ֶׁשִהיא  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ 
ַהְּצִבי‘: ְּכֵׁשם ֶׁשַהְּצִבי – ְלַאַחר ֶׁשֵּמת, 
ֵמִבין  ֵאינֹו  ְוָהרֹוֵאהּו  ִמְתַּכּוֵץ  עֹורֹו 
ֶאֶרץ   ָּכ ְּבָׂשרֹו,  ֶאת  ֶהֱחִזיק  ֵּכיַצד 
ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  ְזַמן  ָּכל  ִיְׂשָרֵאל, 
ַאְדָמָתם ִהְתַרֲחָבה ִהיא ְּכִפי ִמָּדָתם, 
ָּגלּו ִהְתַּכּוְָצה ַעד ֶׁשָהרֹוֶאה ֵאינֹו  ּוִמּׁשֶ
יֹוְׁשֶביָה  ֶאת  ֶהֱחִזיָקה  ֵּכיַצד  ֵמִבין 

ָהַרִּבים ֶטֶרם ַהָּגלּות (רֹוֵקַח).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְּתִפָּלה ַחָּמה, ַעל ַאְדַמת אּוַגְנָּדה

ע טּתַ בּבָ מַמַ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמֲעׂשֵ ה  ַמעפּלָ
ַח ּתפּלה

ססִספפּפּור ם
ת ’ָהָאֶרץ‘ (א‘) ְ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


