
ה ַצּוֶ ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

הֹוָדָאה ְמֻיֶחֶדת ַעל ֵנס ַהַּנֲעֶׂשה ַּבַּלְיָלה
”ַיֲערֹ אֹתֹו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר“ (כז כא)

ֵמֶעֶרב  ּדֹוֶלֶקת  ֶׁשְּתֵהא  ִמָּדָתּה  ָלּה  ֵּתן   – ּבֶֹקר‘  ַעד  ”‘ֵמֶעֶרב 
ַעד ּבֶֹקר“ (ַרִׁש“י). 

ֶׁשָּדְלקּו  ַהֵּנרֹות  ִמָּכל  ְּבׁשֹוֶנה  ִּכי  ְמבָֹאר,  ב)  כב  (ַׁשָּבת  ַּבְּגָמָרא 
ֶמן ֶׁשִּנָּתן ָּבֶהם, ִהְמִׁשי ַהֵּנר  ”ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר“, ְּכִמַּדת ַהּׁשֶ

ַהַּמֲעָרִבי ִלְדק ְּבֶדֶר ֵנס ְלֶמֶׁש ַהּיֹום ֻּכּלֹו.
ָּתַמּה ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ: ִאם ְּבָכל יֹום ִהְתַרֵחׁש ַּבְּמנֹוָרה 
ֵנס ֶׁשָּכֶזה, ִמְּפֵני ָמה ָאנּו ִמְתַּפֲעִלים ּומֹוִדים ִּבְמֻיָחד ַעל ֵנס 
ַחג ַהֲחֻנָּכה ֶׁשּבֹו ָּדְלָקה ַהְּמנֹוָרה ְׁשמֹוָנה ָיִמים ַאף ֶׁשִּנָּתן ָּבּה 

ֶׁשֶמן ְּכִמַּדת יֹום ֶאָחד? 
ְוֵתֵרץ: ’ֵנס ַהֵּנר ַהַּמֲעָרִבי‘ ִהְתַרֵחׁש ַּבּיֹום, ֶׁשהּוא ְזַמן ַהְּמֻסָּגל 
ְלֵנס, ַּכָּכתּוב (ְּתִהִּלים נב ג): ”ֶחֶסד ֵא-ל ָּכל ַהּיֹום“, ַא ֵנס ַחג 
ַהֲחֻנָּכה ִהְתַרֵחׁש ַאף ְּבֶמֶׁש ַהַּלְיָלה ֶׁשּבֹו ִמַּדת ַהִּדין ְמתּוָחה 
ִּתְּקנּו  ֶׁשָעָליו  ְמֻיָחד  ’ֶּפֶלא‘  ְוֶזהּו  ב).  קלב  ָׂשָרה  ַחֵּיי  זַֹהר  (ְרֵאה 

הֹוָדָאה ְמֻיֶחֶדת.
ְּבֶפַתח  ַהַּפְיָטן  ֶׁשִהְתַנֵּסַח  ַהִּסָּבה  ֶאת  ַאף  ְלָהִבין  נּוַכל   ְּבָכ
ִנִּסים  רוֹ ב  ”ָאז  ִמְצַרִים:  ְיִציַאת  ִנֵּסי  ֶאת  ַהְּמָתֵאר  ַהִּפּיּוט 
ֶׁשַהִּנִּסים   ְּבָכ ֵיׁש  ְמֻיָחד  ’ֶּפֶלא‘  ְּכלֹוַמר,  ַּבַּלְיָלה“;  ִהְפֵלאָת 

’ִּתְפֶאֶרת ְיהֹוָנָתן‘ ִהְתַרֲחׁשּו ַּבַּלְיָלה.

תוֹ ֶׁשל ַאֲהרֹן“ ”ִּבְקֻדּׁשָ
”ְוַאָּתה ַהְקֵרב ֵאֶלי ֶאת ַאֲהרֹן ָאִחי ְוֶאת ָּבָניו... ַאֲהרֹן ָנָדב 

ַוֲאִביהּוא ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר ְּבֵני ַאֲהרֹן“ (כח א)
ִמְּפֵני  ָּבָניו“,  ְוֶאת   ָאִחי ַאֲהרֹן  ”ֶאת  ַהּתֹוָרה:  ֶׁשָּכְתָבה  ַאַחר 

ִנית ֶׁשֵאּלּו ֵהם: ”ְּבֵני ַאֲהרֹן“? ָמה ִהיא ְמַצֶּיֶנת ַּבּׁשֵ
’ִּתְפֶאֶרת  ָר“מ  ְׁשִליָט“א  ַשׁיין  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש 

ְירּוָׁשַלִים‘ – ְסֶטְטן ַאייֶלְנד:
ֲאִביֶהם  ִהְתַקֵּדׁש  ְּבֶטֶרם  עֹוד  נֹוְלדּו  ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ַאְרַּבַעת 
ִלְכֻהָּנה, ְוָלֵכן ָהָיה צֶֹר ְלַקְּדָׁשם ִּבְפֵני ַעְצָמם (ְלַהָּלן ֶּפֶרק כט). 
ָתם ָּבָאה ֲאֵליֶהם ִּבְזכּות  ֵּכיָון ֶׁשָּכ ָהָיה ָמקֹום ִלְסּבֹר ִּכי ְקֻדּׁשָ
”ְּבֵני  ֵהם:  ִּכי  ְוִהְזִּכיָרה  ַהּתֹוָרה  ָחְזָרה   ָּכ ּוִמּשּׁום  ַעְצָמם, 
ֶצֱאָצֵאי  ֵמֱהיֹוָתם  ָנְבָעה  ָתם  ְקֻדּׁשָ ֶׁשִעַּקר   ְלַלֶּמְד ַאֲהרֹן“, 

ַאֲהרֹן ֲאִביֶהם.
ִקְּדָׁשנּו  ”ֲאֶׁשר  ְּבִבְרָכָתם:  ַהּכֲֹהִנים  ַמְדִּגיִׁשים  ֶזה  ִמַּטַעם 
ת ַהּכֲֹהִנים, ַעד ֶעֶצם  תוֹ ֶׁשל ַאֲהרֹן“, ֵלאמֹר: ָּכל ְקֻדּׁשַ ִּבְקֻדּׁשָ

’ִּבְרַּכת ִאיׁש‘ ַהּיֹום ַהֶּזה, ֻמְׁשַּפַעת ִמּכֹחוֹ ֶׁשל ַאֲהרֹן.

”ַהֶּנֱעָלִבים ְוֵאיָנם עֹוְלִבים“ ְּתִפָּלָתם ִמְתַקֶּבֶלת
”ְוָהָיה ִפי רֹאׁשֹו ְּבתֹוכֹו ָׂשָפה ִיְהֶיה ְלִפיו... ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבבֹאוֹ 

ֶאל ַהּקֶֹדׁש לִפְנֵי ה‘“ (כח לב; לה)
ָּדַרׁש ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘:

 – ְמִריָבה  ִּבְׁשַעת  ְׂשָפָתיו  ֶאת  ַהחֹוֵׁשק  ִּכי  ַהּתֹוָרה  ָרְמָזה 
ֶאל  ְּבבֹאוֹ  קֹולֹו  ּבֹו: ”ְוִנְׁשַמע  ְיֻקַּים  ְלִפיו“,  ִיְהֶיה  ”ָׂשָפה 

ִּתְתַקֵּבל  ה‘  ִלְפֵני  ִּבְתִפָּלה  ְּכֶׁשַּיֲעמֹד   – ה‘“  ִלְפֵני  ַהּקֶֹדׁש 
ִמְתַקֵּים  ָהעֹוָלם  ”ֵאין  א):  פט  (ֻחִּלין  ַהְּגָמָרא  ּוְכִדְבֵרי  ְּתִפָּלתֹו. 

ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ִמי ֶׁשּבֹוֵלם ֶאת ַעְצמֹו ִּבְׁשַעת ְמִריָבה“. 
ַקְנֶיְבְסִקי  ַהְּגַר“ח  ִלְפֵני  ֶׁשָּבא  ָּבִנים   ֲחׂשּו ְּבָאָדם  ה  ַמֲעֹשֶ
ְלַחֵּפׂש  ַהְּגַר“ח  לֹו  ָיַעץ  ָעָליו.  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל  ְּבַבָּקָׁשה  ְׁשִליָט“א 
ְלַבֵּקׁש  ה  ַמֲעֹשֶ ּוִבְׁשַעת  ֶחְרָּפתֹו,  ַעל  ַהַּמְבִליג  ָאָדם  ַאַחר 

ִמֶּמּנּו ְּבָרָכה. ָעָׂשה ָהִאיׁש ֵּכן, ְונֹוַׁשע.
’ָחֵפץ ַחִּיים‘ עה“ת; ’ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח‘ ַּבִּמְדָּבר עמ‘ רס 

ָטֳהַרת ַהֶּפה – ְּתַנאי ְלַקָּבַלת ַהְּתִפָּלה
”ְוָהָיה ַעל ַאֲהרֹן ְלָׁשֵרת ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבבֹאוֹ ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִלְפֵני 

ה‘ ּוְבֵצאתֹו ְוא ָימּות“ (כח לה) 
ָּדַרׁש ָהַאְלִׁשיךְ ַהָּקדֹוׁש:

ַהְּתִפָּלה;  ְלַקָּבַלת  ְּתַנאי  ִהיא  ַהֶּפה  ָטֳהַרת  ַעל  ְׁשִמיָרה 
ֶׁשְּתִפָּלתֹו  ִמְּלַבד  ְנָבָלה,  ְּבִדְבֵרי  ְמגָֹאל  ְּכֶׁשִּפיו  ַהִּמְתַּפֵּלל 
ָּכמֹוהּו  ֶׁשֵּכן  ְּבַנְפׁשֹו.  ִמְתַחֵּיב  הּוא  ֲהֵרי  ִמְתַקֶּבֶלת,  ֵאיָנּה 
הּוא  ְּבַמֲעֵׂשהּו  ֲאֶׁשר  ְמגָֹאל,  ִּבְכִלי   ַלֶּמֶל ִמְנָחה  ְּכַמִּגיׁש 
הּוא  ָראּוי  ָסֵפק  ּוְלא  ְלַכְּבדֹו,  ִּבְמקֹום   ַהֶּמֶל ֶאת  ְמַבֶּזה 

ִמּשּׁום ָּכ ְלֹעֶנׁש ָּכֵבד.
ְיסֹוד ֶזה ִנְרָמז ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו ָהעֹוֵסק ַּבְּמִעיל ַהְּמַכֵּפר ַעל 

ֵחְטא ַהִּדּבּור (ְרֵאה ְזָבִחים פח ב):
 ַא ְּבִפיו  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ַהַּמְקִּפיד   – ְלָׁשֵרת“  ַאֲהרֹן  ַעל  ”ְוָהָיה 
ְוַרק ְלָצְרֵכי ָׁשַמִים, ֻמְבָטח לֹו ֶׁשְּתֻקַּבל ְּתִפָּלתֹו – ”ְוִנְׁשַמע 
קֹולֹו... ִלְפֵני ה‘“, ּוִמְּלַבד זֹאת: ”ּוְבֵצאתֹו ְוא ָימּות“ – ֶׁשֹּלא 

ֵיָעֵנׁש ְּכִדין ַהִּמְתַּפֵּלל ְּבֶפה ְמגָֹאל. 
’ּתֹוַרת מֶֹׁשה‘ 

ָׁשלֹוׁש ְּדָרגֹות ִּבְתׁשּוָבה
”ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבבֹאוֹ ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִלְפֵני ה‘“ (כח לה)

ַקָּיִמים  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהָּפסּוק  ִמְּלַבד  ִּכי  ֵהִביא  ַהּטּוִרים‘  ַה‘ַּבַעל 

ְׁשֵני ְּפסּוִקים נֹוָסִפים ֶׁשָּבֶהם ֻמְזֶּכֶרת ֵּתַבת: ”ְוִנְׁשַמע“: ”ּכֹל 
ִּפְתָגם  ”ְוִנְׁשַמע  ז);  כד  (ְלֵעיל  ְוִנְׁשָמע“  ַנֲעֶׂשה  ה‘  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר 

ַהֶּמֶל“ (ֶאְסֵּתר א כ). 
ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְׁשֶׁשת ַהְּפסּוִקים ֵּבֵאר ַהַּמַהְרשָׁ“ם ִמְּבֶרָז‘אן 

ִּכי ֵהם רֹוְמִזים ִלְׁשלֹוׁש ַהְּדָרגֹות ֶׁשֵּיׁש ְּבִמְצַות ַהְּתׁשּוָבה:
ָלׁשּוב  ֵמַעְצמֹו  ַהִּמְתעֹוֵרר  ַּדְרַּגת  ִהיא  ְּביֹוֵתר  ַהְּגבֹוָהה  א. 
רֹוֵמז  ֵאָליו  ַמִים;  ַהּׁשָ ִמן   ְלָכ ֶׁשעֹוְררּוהּו  ִלְפֵני  ִּבְתׁשּוָבה 

ַהָּפסּוק: ”ְוִנְׁשַמע קֹולֹו... ִלְפֵני ה‘“.
ב ִּבְתׁשּוָבה ַאַחר ֶׁשעֹוְררּוהּו ִמן  ב. ַּתְחֶּתיָה ִהיא ַּדְרַּגת ַהּׁשָ
ַמִים; ֵאָליו רֹוֵמז ַהָּפסּוק ֶׁשָאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ְלַאַחר ֶׁשָּכָפה  ַהּׁשָ
ֶאת  ֶׁשְּיַקְּבלּו  ְּכֵדי  ְּכִגיִגית  ַהר  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֲעֵליֶהם 

ַהּתֹוָרה (ע“ז ב ב): ”ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה‘ ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע“.
ַאַחר  ַרק  ִּבְתׁשּוָבה  ב  ַהּׁשָ ַּדְרַּגת  ִהיא  ִמֻּכָּלן  ְּפחּוָתה  ג. 
ַאַחר  ִּבְתׁשּוָבה  בּו  ֶׁשּׁשָ ִיְׂשָרֵאל  ִּכְבֵני  ָהָרָעה,  ֵאָליו  ֶׁשָּכְלָתה 
ֶנֱאָמר:  אֹודֹוֶתיָה  ֶׁשַעל  ּוְלַאְּבָדם,  ְלַהְׁשִמיָדם  ָהָמן  ְּגֵזַרת 

.“ְּתֵכֶלת ָמְרְּדַכי‘ ”ְוִנְׁשַמע ִּפְתָּגם ַהֶּמֶל’

ָקְרָּבנֹות ַעל ִּפי ’ַהִּדּבּור‘
”ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ָלֶהם ְלַקֵּדׁש אָֹתם ְלַכֵהן ִלי ְלַקח ַּפר 

ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ְוֵאיִלם ְׁשַנִים ְּתִמיִמם“ (כט א)
ֵּתַבת: ”ַהָּדָבר“ ִנְרֵאית ִלְכאֹוָרה ִּכְמֻיֶּתֶרת, ֶׁשֵּכן ְיכֹוָלה ָהְיָתה 

ַהּתֹוָרה ִלְכּתֹב: ”ְוֶזה ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה“?
ֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ִּכי ָרְמָזה ָּכאן ַהּתֹוָרה ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹא ַיִּגיַע 
יֹום ֶׁשּבֹו א ִיְהיּו ְלִיְׂשָרֵאל ִמְׁשָּכן אֹו ִמְקָּדׁש ֶׁשָּבֶהם יּוְכלּו 
”ַהָּדָבר“  ְּבֶאְמָצעּות  ִּתְהֶיה  ְוַכָּפָרָתם  ָקְרָּבנֹות,  ְלַהְקִריב 
ָהעֹוֵסק  ”ָּכל  א):  קי  (ְמָנחֹות  ַהְּגָמָרא  ְּכִדְבֵרי  ִּבְלַבד.  ַהִּדּבּור   –
ְּבתֹוַרת  ָהעֹוֵסק  ְוָכל  ַחָּטאת,  ִהְקִריב  ְּכִאּלּו  ַחָּטאת  ְּבתֹוַרת 

ָאָׁשם ְּכִאּלּו ִהְקִריב ָאָׁשם“.
ְּתִפּלֹות ַּכָּקְרָּבנֹות

ִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין  ”ֶאת ַהֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ַּתֲעֶׂשה ַבּבֶֹקר ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהּׁשֵ
ָהַעְרָּבִים“ (כט לט)

ְּבַמֶּסֶכת ֻסָּכה (נג א) הּוְבָאה ֵעדּותֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֲחַנְנָיה: 
ֵׁשָנה  ָרִאינּו  א  ַהּשֹׁוֵאָבה  ֵּבית  ִׂשְמַחת  ְׂשֵמִחים  ”ְּכֶׁשָהִיינּו 
ם  ִמּׁשָ ַׁשַחר,  ֶׁשל  ָּתִמיד  ִראׁשֹוָנה:  ָׁשָעה  ֵּכיַצד?  ְּבֵעיֵנינּו; 
ַהּמּוָסִפין,  ִלְתִפַּלת  ם  ִמּׁשָ מּוָסף,  ְלָקְרַּבן  ם  ִמּׁשָ ִלְתִפָּלה, 
ם ִלְתִפַּלת  ם ַלֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה, ִמּׁשָ ם ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש, ִמּׁשָ ִמּׁשָ
 ָוֵאיָל ִמָּכאן  ָהַעְרַּבִים,  ֵּבין  ֶׁשל  ְלָתִמיד  ם  ִמּׁשָ ַהִּמְנָחה, 

ְלִׂשְמַחת ֵּבית ַהּשֹׁוֵאָבה“.
ִלְפֵני  ִהְתַּפְּללּו  ַהִּמְנָחה  ְּתִפַּלת  ֶאת  ָמה  ִמְּפֵני  ְלָהִבין:  ֵיׁש 
ּוְכמּוָסף  ְּכַׁשֲחִרית  ֶׁשֹּלא  ָהַעְרַּבִים‘,  ֵּבין  ֶׁשל  ’ָּתִמיד  ַהְקָרַבת 

ֶׁשִהְתַּפְּללּו ְלַאַחר ַהְקָרַבת ’ָּתִמיד ֶׁשל ַׁשַחר‘ ּו‘מּוָסף‘?
ֵּפֵרׁש ַהַּמַהְרשָׁ“א (ח“א ָׁשם):

ְוֵכיָון  ַהִּמְקָּדׁש.  ֵמֲעבֹודֹות  ִנְפָרד  ִּבְלִּתי  ֵחֶלק  ָהיּו  ַהְּתִפּלֹות 
ָּכל  ַאַחר  ֻמְקָרב  ִלְהיֹות   ָצִרי ָהַעְרַּבִים  ֵּבין  ֶׁשל  ֶׁשָּתִמיד 

ַהָּקְרָּבנֹות (ְּפָסִחים נח א), ַעל ֵּכן ִהְקִּדימּו ֶאת ַהִּמְנָחה ְלָפָניו.

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

ני ּפְ ם

’ָאֵמן‘ – ַה‘ַּיֲהלֹום‘ ֶׁשְּבֶכֶתר ַהְּתִפָּלה
ִני ֹנֶפְך ַסִּפיר ְוָיֲה ם“ (כח יח) ”ְוַהּטּור ַהּׁשֵ

’ַיֲהלֹום‘ ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ָאֵמן‘. ֶרֶמז ַלֶּנֱאָמר ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשֶּנֶעְנָתה  ְּבָרָכה  ֶׁשל  ַמֲעָלָתּה  ַעל  א)  רעא  (ֵעֶקב 
ְּבָאֵמן, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִהיא עֹוָלה ְלַמְעָלה ִנְפָּתִחים ְּבָפֶניָה 
ַלח  ֶׁשּׁשָ ַהּדֹורֹון  ”ֶזהּו  ּוַמְכִריִזים:  ָׁשַמִים  ַׁשֲעֵרי  ָּכל 
ַּבחֶֹׁשן,  ֻׁשַּבץ  ֶׁשַה‘ַּיֲהלֹום‘  ְּכֵׁשם   “!ַלֶּמֶל ְּפלֹוִני 
ַהְּתִפָּלה  ְּבֶכֶתר  ַהְּמֻׁשָּבץ  ַהַּיֲהלֹום  ִהיא  ָה‘ָאֵמן‘   ָּכ
ִלְפֵני  ָויֹום  יֹום  ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ַמִּגיִׁשים  ֶׁשאֹותֹו 

’ַׁשֲעֵרי ִנִּסים‘ ח“א עמ‘ רפאַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם.

ה ַצּוֶ ת ּתְ ָרׁשַ 266ּפָ תשע"ט

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ָרָשׁה ּפָ ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים

ָרה
ֵנס 
ָּבּה  ָרזּתן

ה לֹום‘ ֶׁשְּבֶכֶתר
(כח

רִרמממ ממֵמֵ
ר פפּפָ בּבַַ ים

יק ַצּדִ
ֱאמּוָנתֹו  קֹול ָרם ּבֶ בֹות: ּבְ י ּתֵ ית' ָראׁשֵ ֵראׁשִ 'ּבְ

אן ֶרֶמז  ִמיד. ִמּכָ ם יי ּתָ ֲאָבֵרְך ׁשֵ
ֲענּו ָאֵמן. ּיַ קֹול ָרם ׁשֶ ׁש ְלָבֵרְך ּבְ ּיֵ ׁשֶ
ית אֹות ו ֵראׁשִ ת ּבְ ָרׁשַ 'ַנַחל ְקדּוִמים' ּפָ

ת ָאֵמן  ְזכּות ֲעִנּיַ ּבִ
ּכֹן  ִכיָנה ִלׁשְ ְ ׁשּוב ַהּשׁ ּתָ

ָרֵאל. ִיׂשְ ּבְ
ּכֹול' שה"ש ד ח 'ַנַחל ֶאׁשְ

ָהעֹוֶנה צ‘ ֲאֵמִנים 
ק  ּלֹא ֻיּזַ ֻמְבָטח לֹו ׁשֶ

אֹותֹו ַהּיֹום. ּבְ
ר ְקֵדמֹות' א לג  'ִמְדּבָ

נּו ַהִחיָד"א ִזי"ַע. ל ַרּבֵ ִהּלּוָלא ׁשֶ ה ָיחּול יֹוָמא ּדְ ַצּוֶ ת ּתְ ָרׁשַ בשב"ק ּפָ
ת ָאֵמן:  ֹגֶדל ַמֲעַלת ֲעִנּיַ ְסָפָריו ּבְ ַתב ּבִ ּכָ לֹוׁש ִמּתֹוְך ָהֲאָמרֹות ָהַרּבֹות ׁשֶ ן ׁשָ  ְלַהּלָ
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ְׁשַעת ּבֶֹקר ְּבַחְדרֹו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ָהַרִּבי ַהָּגדֹול ַרִּבי ַאְבָרָהם, 
ַּבַעל ’ְיסֹוד ָהֲעבֹוָדה‘ ִמְּסלֹוִנים. ָׁשקּוַע ָהָיה ָהַרִּבי ִּבְנָבֶכיָה 
ֶׁשל סּוְגָיה ֲחמּוָרה, ְּכֶׁשְּלֶפַתע ִנְפְּתָחה ַהֶּדֶלת ְוֶאל ַהֶחֶדר 
ְיִׁשיָבה  ”ָּבחּור  ְּבִפיו:  ּוְׁשֵאָלה  ַּבּקֶֹדׁש  ַהְּמַׁשֵּמׁש  ִנְכַנס 
ְמַבֵּקׁש ְלִהָּכֵנס ֶאל ָהַרִּבי. הּוא אֹוֵמר ִּכי ְמֻדָּבר ִּבְׁשֵאָלה 

ְּדחּוָפה, ַהִאם ְלַהְכִניסֹו?“
ַהֶחֶדר,  ִמן  ָיָצא  ַהְּמַׁשֵּמׁש  ְלִאּשּׁור.  ְּברֹאׁשֹו  ִהְנֵהן  ָהַרִּבי 
ָּבחּור  ִנְכַנס  ְּכֶׁשַּבֲעָדּה  ִנית  ַּבּׁשֵ ַהֶּדֶלת  ִנְפְּתָחה  ּוִמָּיד 
ְלהֹוִציא  ִהְצִליַח  ְּבקִֹׁשי  ְוהּוא  ְטרּוָפה,  ְנִׁשיָמתֹו  ְמבָֹהל. 

ִמָּלה ִמִּפיו. ”ַרִּבי, הֹוִׁשיָעה!“, ָזַעק ַהָּבחּור.
ִהְמִּתין  ֶׁשְּלָפָניו,  ַהִּכֵּסא  ַעל  ַהָּבחּור  ֶאת  הֹוִׁשיב  ָהַרִּבי 
ִקְמָעא ַעד ֶׁשֵּיָרַגע ּוְנִׁשימֹוָתיו ָיׁשּובּו ְלִסְדָרן, ּוְלַאַחר ִמֵּכן 

ְׁשָאלֹו ִלְמֻבָּקׁשֹו.
ְּבקֹול ּבֹוִכים ֵּתֵאר ַהָּבחּור ֶאת ַמָּצבֹו ֶהָעגּום:

ֶזה ַעָּתה ִקֵּבל ’ַצו ִּגּיּוס‘ ִלְצָבא ַהָּצאר ָהרּוִסי. יֹוֵדַע הּוא 
ֵהיֵטב ִּכי ִּבְצָבא ַהָּצאר ִיְהֶיה ֶזה ָקֶׁשה ַעד ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי 
ְּכֶהְרֵּגלֹו,  ַוֲחִסידּות  ּתֹוָרה  ַחֵּיי  ִלְחיֹות   ְלַהְמִׁשי ַּבֲעבּורֹו 
ְוהּוא ֵאינֹו יֹוֵדַע ְלָהִׁשית ֵעצֹות ְּבַנְפׁשֹו ֵּכיַצד ְוֵאי יּוַכל 

ְלִהָּפֵטר ִמְּגֵזָרה ָקָׁשה זֹו.
ֵלב  ִּבְתׂשּוַמת  ַהָּבחּור  ְלִדְבֵרי  ִהְקִׁשיב  ָהֲעבֹוָדה‘  ַה‘ְּיסֹוד 
ֶׁשל  ִרּבֹונוֹ  ”אֹוי,  ַהָּטהֹור;  ִמִּלּבֹו  ָּבְקָעה  ֲעֻמָּקה  ַוֲאָנָחה 
 ַעְּמ ְּבֵני  ִיְסְּבלּו  ָמַתי  ”ַעד  ְּבַצַער,  ָהַרִּבי  ָקָרא  עֹוָלם“, 

ִיְׂשָרֵאל ֵמֻעָּלּה ֶׁשל ְּגֵזָרה ָקָׁשה זֹו...?“
ָאַמר  ְּבִסּיּוָמם  ֲאֶׁשר  קֶֹדׁש  ְּבַׂשְרַעֵּפי  ָהַרִּבי  ָׁשַקע  ַאַחר 

ַלָּבחּור:
”ִאם ַלֲעָצִתי ִּתְׁשַמע, יֹוַמִים ִלְפֵני ַהַּתֲאִרי ֶׁשּבֹו ִנְקֵראָת 
ֵער  ִלְהיֹות  ָנא  ִהְׁשַּתֵּדל  ַהִּגּיּוס,  ְּבִלְׁשַּכת  ְלִהְתַיֵּצב 
ִּבְתִפָּלה  ַהְּתִהִּלים  ֵסֶפר  ֶאת  ְוִלְקרֹא  ַהַּלְיָלה  ָּכל   ְּבֶמֶׁש
 ְלהֹוִׁשיֲע  ְּבֶעְזְר ִיְהֶיה  ְּבַוַּדאי  ַהּטֹוב  ְוה‘  ּוְבַתֲחנּוִנים. 

ִמָּכל ָצָרה ְוצּוָקה“.
ִּכי  ָאַמר  א  ָהַרִּבי  ְּכִחיָדה;  ַלָּבחּור  ִנְרִאים  ָהיּו  ַהְּדָבִרים 
ָעָליו ִלְהיֹות ֵער ַּבַּלְיָלה ַהּקֹוֵדם ְלַתֲאִרי ַהִּזּמּון ַהְּמיָֹעד, 
ַּכּוָָנה  ִּכי  ָהָיה  ִנְרֶאה  ָלֵכן.  קֶֹדם  ֵלילֹות  ְׁשֵני  ַּדְוָקא  ֶאָּלא 
ְלַצֵּית  ַעְצמֹו  ַעל  ִקֵּבל  ְוַהָּבחּור  ִּבְדָבָריו,  ְטמּוָנה  ִנְסֶּתֶרת 

ַלְּדָבִרים ַּכֲהָוָיָתם.
ָלׁשּוב  ַהָּבחּור  ִמֵהר  ֵמָהַרִּבי,  ְלָׁשלֹום  ֶׁשִּנְפַרד  ְלַאַחר 
ְלַתְלמּודֹו. הּוא ִהְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוַנת ֲחָכִמים ְוִהְׁשַּתֵּדל ְּכָכל 
ְיָכְלּתוֹ ֶׁשֹּלא ַלֲחׁשֹב ַעל ַהַּסָּכָנה ַהְּמַרֶחֶפת ֵמַעל רֹאׁשֹו. 
ִלְפֵני  יֹוַמִים  ִמִּזְכרֹונוֹ.  ָמָׁשה  א  ָהַרִּבי  ֶׁשל  הֹוָרָאתֹו 
ַּתֲאִרי ַהִּזּמּון ַהְּמיָֹעד, ִּבְמקֹום ִלְפרֹׁש ְלֵׁשָנה, הּוא ָנַטל 
ְוֵהֵחל  ַהַחם  ַלַּתּנּור   ָסמּו ב  ִהְתַיּׁשֵ ְּתִהִּלים,  ֵסֶפר  ְלָיָדיו 

ִלְקרֹא ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים ְּבֶרֶגׁש ּוְבַכּוָָנה.
ִמּתֹו ֶּבִכי ְוַתֲחנּוִנים הּוא ָׁשַפ ַנְפׁשֹו ִלְפֵני ה‘ ִּבְזִמירֹוָתיו 
ַהָּקָׁשה  ֵמַהְּגֵזָרה  ְלִהָּנֵצל  לֹום,  ַהּׁשָ ָעָליו   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ֶׁשל 
ַמֲאַמר  ֶאת  ְּבַנְפׁשֹו  ִקֵּים   ְּבָכ רֹאׁשֹו.  ֵמַעל  ַהְּמַרֶחֶפת 
ַהָּכתּוב (ֵאיָכה ב יט): ”קּוִמי רִֹּני ַבַּלְיָלה ְלרֹאׁש ַאְׁשֻמרֹות, 

ִׁשְפִכי ַכַּמִים ִלֵּב נַֹכח ְּפֵני ה‘“.
ָעה ָהְיָתה ְּכָבר ְמֻאֶחֶרת ְמאֹד, ְזַמן ָמה ְלַאַחר ֲחצֹות  ַהּׁשָ
ַהַּלְיָלה, ְּכֶׁשִּנְׁשְמעּו ְלֶפַתע ְּדִפיקֹות ַעּזֹות ַעל ֶּדֶלת ַהַּבִית. 
ַהָּבחּור ֵהִניַח ֶאת ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ִמָּידֹו ּוִמֵהר ִלְפּתַֹח ֶאת 
ַהֶּדֶלת. ַּבֶּפַתח ָעְמדּו ְׁשלֹוָׁשה ֶּגֶנָרִלים ְמֻכָּבִדים ָהעֹוִטים 
ֶאת ַמֵּדי ַהָּצָבא ָהרּוִסי, ְּכֶׁשִּסְמֵלי ְּתִהָּלה ַרִּבים ֲענּוִדים ַעל 
ֲחֵזיֶהם. ַמְרָאם ָהָיה ִנְרֶאה ַעָּתה ָעלּוב ְלַמַּדי. ֵהם ָעְמדּו 

ְּבֶפַתח ַהַּבִית ְּכֶׁשֵהם רֹוֲעִדים ִמּקֹור, ּוִבְּקׁשּו ְלִהָּכֵנס.
ָלּה.  ְלָסֵרב  ֵהֵעז  א  אּוָלם  ֵמַהַּבָּקָׁשה,  ִנְבַהל  ַהָּבחּור 
ִּכי  ֵלֶאה  ְּבקֹול  ֵמֶהם  ֶאָחד  ִהְסִּביר  ַהַּבִית  ֶאל  ְּבִהָּכְנָסם 
ֶזה ַעָּתה ָׁשבּו ִמְּמִׂשיָמה ְצָבִאית ֶׁשֻהְּטָלה ֲעֵליֶהם ְלַבֵּצַע 
ֶׁשֶלג  ּוַמְּטֵחי  ְסָעָרה,  ִהְתחֹוְלָלה  ְּכֶׁשְּלֶפַתע  ֶזה,  ְּבֵאזֹור 

ְּכֵבִדים ֵהֵחּלּו ָלֶרֶדת.
ֵהם ִהְתַקּשּׁו ְלַהְמִׁשי ְּבַדְרָּכם ְוִחְּפׂשּו ַאַחר ָמקֹום ֶׁשּבֹו 
ְּבַבִית  ִּכי  ִּבְראֹוָתם  ַהְּסָעָרה.   ֶׁשִּתְׁשַּכ ַעד  ָלנּוַח  יּוְכלּו 
ַיְסִּכימּו  ִּכי  ְּבִתְקָוה  ַהֶּדֶלת  ַעל  ָנְקׁשּו  ָהאֹור,  ּדֹוֵלק  ֶזה 
ְלַהְכִניָסם ְּכֵדי ֶׁשָּינּוחּו ִקְמָעא ַעד ֶׁשִּיְׁשַּתֶּנה ֶמֶזג ָהֲאִויר 

ְוֵהם יּוְכלּו ְלַהְמִׁשי ְּבַדְרָּכם.
ָלֶהם  ִּפָּנה  הּוא  ָיפֹות.  ָּפִנים  ְּבֵסֶבר  ִמָּיד  ִקְּבָלם  ַהָּבחּור 
ֶאת  ְלַחֵּמם  ֶׁשּיּוְכלּו  ְמַנת  ַעל  ַהּבֹוֵער  ָלָאח   ָסמּו ָמקֹום 
קּוְמקּום,  ָׁשַפת  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ַהְּקפּואֹות,  ַעְצמֹוֵתיֶהם 
ְלָחן ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו  ֵהִכין ַּבֲעבּוָרם ֵּתה ַמְהִּביל ְוָעַר ֶאת ַהּׁשֻ

ִלְסעֹד ֶאת ִלָּבם.
ְּכֶׁשִּמָּזִוית  ְּכִמּקֶֹדם,  ַהְּתִהִּלים  ַּבֲאִמיַרת   ִהְמִׁשי ַהָּבחּור 
ֵעיָניו ִהִּביט ַּבֶּגֶנָרִלים ַהְּמַסְּיִמים ֶאת ְסעּוָדָתם, ְמַקְּנִחים 
 ְּבכֹוס ֵּתה נֹוֶסֶפת ְוַאַחר ִמְׂשָּתְרִעים ַעל ָהִרְצָּפה ְּבָסמּו
ַלַּתּנּור, ְּכֶׁשְּבתֹו ַּדָּקה ְּכָבר ִנְׁשְמעּו ְנִחירֹוֵתיֶהם ָהָרמֹות.

ַרק ְּכֶׁשֵהִאיר ַהּבֶֹקר ָׁשְכָכה ַהְּסָעָרה. ַהֶּגֶנָרִלים ִהְתעֹוְררּו 
ָנָתם ָהֲעֻמָּקה ְוָיְצאּו ְלַדְרָּכם, א ִלְפֵני ֶׁשהֹודּו ַלָּבחּור  ִמּׁשְ

ְּבחֹם ַעל ָהֵארּוחַ ָהָאִדיב ְוַהָּמסּור. 
יֹוַמִים ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְתַיֵּצב ַהַּנַער ְּבִבְרַּכִים רֹוֲעדֹות ְּבֶפַתח 
ְלַחְדרֹו  ֻהְכַנס  הּוא  ְּבָיָדיו.  ַהִּזּמּון  ְּכֶׁשַּצו  ַהָּצָבא  ִמְפֶקֶדת 
ְּבִדיקֹות  לֹו   ַֹלֲער ִמָּיד  ֵהֵחל  ְוַהָּלה  ַהָּצָבא,  רֹוֵפא  ֶׁשל 
ָקְדקֹודֹו,  ְוַעד  ַרְגלֹו  ִמַּכף  אֹותֹו  ָּבַחן  ָהרֹוֵפא  ַמִּקיפֹות. 
ָּכַתב  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ָהְרפּוִאי  ַמָּצבֹו  ַעל  ְּבֵפרּוט  ִהְתַעְנֵין 
ֶאת ַמְסָקָנתֹו: ”ַהָּבחּור ָּבִריא ְוָחסֹון, ְוֵאין ָּכמֹוהּו ַמְתִאים 
הֹודֹו“.  ָירּום  ַהָּצאר  ִּבְצָבא  ִמְלַחְמִּתי  ְּבַתְפִקיד  ְלָׁשֵרת 
הּוא ָחַתם ֶאת ֲחִתיָמתֹו ַהְּמֻסְלֶסֶלת ִּבְקֵצה ַהַּדף ְוִׁשַּלח 
ֶאת ַהַּנַער ְּכֶׁשַהִּמְכָּתב ֶהָחתּום ְּבָידֹו, ֶאל ֶאָחד ִמְּמַפְּקֵדי 

ַהַּמֲחֶנה, ְּכֵדי ֶׁשַהָּלה ָיֵחל ַּבֲהִליֵכי ַהִּגּיּוס.
ַלְמרֹות ַמָּצבֹו ֶהָעגּום ְוַהְּמָיֵאׁש ִהְמִׁשי ַהָּבחּור ְלִהְתַחֵּזק 
ֶּבֱאמּוַנת ֲחָכִמים. ֵהן ָהַרִּבי ִהְבִטיַח ִּכי ִאם ַיֲעֶׂשה ִּכְדָבָריו 

ִיְזֶּכה ְלִהָּנֵצל, ְוִכְדָבָריו ְּבַוַּדאי ֵיָעֶׂשה.
ְּבִפיק ִּבְרַּכִים ִנְכַנס ַהָּבחּור ְלַחְדרֹו ֶׁשל ַהְּמַפֵּקד. ְלַאַחר 
ֵּתֶכף  ַהִּגּיּוס   ַּבֲהִלי ֵהֵחל  ָהְרפּוִאי  ָהִאּשּׁור  ֶאת  ְקִריָאתֹו 
ַעל  ְלָפָניו  ֶׁשָּיַׁשב  ַהְּמֻפָחד  ַלָּבחּור  ִהְסִּביר  הּוא  ּוִמָּיד. 
ִהְזִמינֹו  ְוַאַחר  ְלִהְׁשַּתֵּלב,  ָעִתיד  הּוא  ֶׁשָּבּה  ַהַּמְחָלָקה 

ְלִסּיּור ְמֻׁשָּתף ְּבַרֲחֵבי ַהַּמֲחֶנה.
ַא ְּבקִֹׁשי ִנְׂשַר ַהָּבחּור ַאַחר ַהְּמַפֵּקד, ּתֹו ֶׁשְּבִלּבֹו הּוא 
לֹו  ֶהְרָאה  ַהְּמַפֵּקד  ֲחָכִמים.  ֶּבֱאמּוַנת  ְלִהְתַחֵּזק   ַמְמִׁשי
אֶֹכל  ַּכֲחַדר  ֵּמׁש  ֶׁשּׁשִ ַהְּצִריף  ֶאת  ַהְּמגּוִרים,  ְצִריֵפי  ֶאת 

ְוֶאת ִּכּתֹות ַהִּלּמּוד.
ְלֶפַתע  ַהָּבחּור  ִהְבִחין  ַהְּנָׁשִקים  ַמְחַסן  ֶאל  ְּבִהְתָקְרָבם 
ִּבְדמּות ֻמֶּכֶרת. ַּבד ְּבַבד ֶנֱעַצר ְמַלּוֵהוּ ַעל ְמקֹומֹו ְוִהְצִּדיַע 
ְּבִיְרַאת ָּכבֹוד. ַהָּבחּור א ָהָיה ָצִרי ְלַאֵּמץ ֶאת מֹחֹו ְּכֵדי 
ֶׁשִהְתָאְרחּו  ַהֶּגֶנָרִלים  ֶׁשת  ִמּׁשְ ֶאָחד  ֶזה  ָהָיה  ְלִהָּזֵכר. 

ְּבֵביתֹו ַּבַּלְיָלה ֶׁשִּלְפֵני ָהַאֲחרֹון.
ַהְּמַפֵּקד  ֶאל  ִנַּגׁש  ַאַחר  כֹות.  ְמֻמּׁשָ ּבֹו  ִהִּביט  ַהֶּגֶנָרל 
ְרָגִעים  ַּכָּמה   ְלֶמֶׁש ְּבֶנֱחָרצּות  ִאּתֹו  ִהְסּתֹוֵדד  ֶׁשִּלּוָהּו, 

ּוְלַאַחר ִמֵּכן ָּפָנה ְלַדְרּכֹו.
ָׁשב  ְוַהְּמַפֵּקד  ְּבִאּבֹו,  ִנְקַטע  ַהִּסּיּור  ַהַהְפָּתָעה  ְלַמְרֵּבה 
ִּבְצָעִדים  ַאֲחָריו  צֹוֵעד  ְּכֶׁשַהָּבחּור  ִעְקבֹוָתיו  ַעל  ִמָּיד 
ְמאֹוָׁשִׁשים. ַהְּתמּוָנה ֵהֵחָּלה ְלִהְתַּבֵהר ְּבָפָניו... ַהְּמַפֵּקד 
הֹוִבילֹו ְלַחְדרֹו ֶׁשל ָהרֹוֵפא, ָּפַתח ֶאת ַהֶּדֶלת ְוָקָרא ְלֵעֶבר 

ה: ָהרֹוֵפא ְּבַזַעם ְמֻעּׂשֶ
”ֵּכיַצד ֶזה ָׁשַלְחָּת ֵאַלי ָּבחּור ֶׁשָּכֶזה? ֲהא ַמְרֵאהּו ַהָּצנּום 
ְוֵאינֹו  ָראּוי  ֵאינֹו  ְּבַוַּדאי  ְוהּוא  ֻחְלָׁשתוֹ  ֶאת  ִמָּיד  ַמְסִּגיר 

ָּכִׁשיר ְּכָלל ְלָׁשֵרת ִּבְצָבֵאנּו ַהְּמֻהָּלל!“
רֹוֵפא ַהָּצָבא ִנָּסה ִלְמחֹות ּוְלִהְתַוֵּכַח ִּכי ְּבִדיקֹוָתיו ֶהֱעלּו 
ִמֶּמּנּו  ַמְתִאים  ֵאין  ְוַאְדַרָּבה,  ְוָחסֹון,  ָּבִריא  ֶׁשַהָּבחּור 
ָאְזַנִים  ַעל  ָנְפלּו  ְּדָבָריו  אּוָלם  ַהְּמֻהָלל,  ַּבָּצָבא  ְלָׁשֵרת 
ֲעֵרלֹות. ַהַהְחָלָטה ַהּסֹוִפית ְנתּוָנה ָהְיָתה ְּבָיָדיו ֶׁשל אֹותֹו 
ִלְגָזִרים  ָהרֹוֵפא  ֶׁשל  ַהַּדַעת  ַחּוַת  ֶאת  ָקַרע  הּוא  ְמַפֵּקד; 
ְּתעּוָדה  ַּבֲעבּורֹו  ָּכַתב  ָׁשם  ְלַחְדרֹו.  ַהָּבחּור  ֶאת  ְוהֹוִביל 
ַלָּצָבא,  ַהִּגּיּוס  ֵמחֹוַבת  ְלַאְלַּתר  אֹותֹו  ַהּפֹוֶטֶרת  ִרְׁשִמית 

ּוְׁשָלחֹו ְלַנְפׁשֹו.
ֵער  ֵאר  ְלִהּׁשָ ָהַרִּבי  לֹו  הֹוָרה  ְלִחָּנם  א  ִּכי  ִמְסַּתֵּבר 
ַּדְוָקא ְּבַלְיָלה ֶזה. ֶאָחד ֵמאֹוָתם ֶּגֶנָרִלים ֶׁשִּנְכְנסּו ְלֵביתֹו 
ְּבאֹותֹו  ֶׁשִהְתחֹוְלָלה  ַהּסּוָפה  ִמן  ֲהָגָנה  ַאַחר  ְּבִחּפּוָׂשם 
ּבֹו  ִהְבִחין  ְּכֶׁשהּוא  ְלַהִּצילֹו.  ִמָּמרֹום  ָׁשִליַח  ָהָיה  ַלְיָלה 
צֹוֵעד ְּבִמְׁשעֹוֵלי ַהַּמֲחֶנה ְּבַרְגַלִים ּכֹוְׁשלֹות, ֵהִבין ִמָּיד ִּכי 
ֶׁשָהָיה  ַלְּמַפֵּקד  ְוהֹוָרה  ַנְפׁשֹו  ַאת  ַמּׂשְ ֵאינֹו  ַלָּצָבא  ַהִּגּיּוס 

ָּכפּוף ְלָמרּותֹו, ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל ְּכֵדי ְלַפְּטרֹו. 
ֵריָקם.  ָׁשָבה  ֵאיָנּה  ְלעֹוָלם  ַהְּתִפָּלה  ִּכי  ִמָּכאן  ָלַמְדנּו 
ַלְיָלה  ַּדְוָקא  ִּכי  ְוִהְרִּגיׁש  ַהַּצִּדיק  ָיַדע  ַהְּקדֹוָׁשה  ְּברּוחֹו 
ֶזה הּוא ָהָראּוי ְלַהְרּבֹות ּבֹו ִּבְתִפָּלה ּוְבַתֲחנּוִנים ִלְפֵני ה‘. 
ֶאת  לֹו  ְוֵהִחיׁש  ַהָּבחּור  ֶׁשל  ְּתִפָּלתֹו  ֶאת  ה‘  ָׁשַמע  ְוָאֵכן, 

ְיׁשּוָעתֹו ַהְּגדֹוָלה ֵמַעל ְלֶדֶר ַהֶּטַבע.
’קֶֹבץ ֵאִלָּיהּו‘ תכט; ’ִטיב ַהְּקִהָּלה‘ ַוִּיַּגׁש תשע“ט

ְלהֹודֹות ַעל ָהָרָעה ְּכִפי 
ֶׁשָאנּו מֹוִדים ַעל ַהּטֹוָבה

ֵּבאּור נֹוָסף ְלהֹוָדַאת ”ְוַעל ַהּכֹל“ 
’ִלְוַית  ֶּפַסח  ֶׁשל  ַּבַהָּגָדה  הּוָבא 

ֵחן‘:
ֵהן   – ֱאֵקינוּ“  ה‘  ַהּכֹל  ”ְוַעל 
ִמִּמַּדת  ֶׁשֵהם  ְמאָֹרעֹות  ַעל 
ְוֵהן  ֶחֶסד,  ַהְּמַסֶּמֶלת  ”ֲהָוָי“ה“ 
ַעל ְמאָֹרעֹות ֶׁשֵהם ִמִּמַּדת ַהִּדין 
 ָל מֹוִדים  ”ֲאַנְחנּו  ”ֱאֵקינוּ“;   –
”ַחָּיב  ֶׁשֲהֵרי   ,“אֹוָת ּוְמָבְרִכים 
ְּכֵׁשם  ָהָרָעה  ַעל   ְלָבֵר ָאָדם 
ֶׁשְּמָבֵר ַעל ַהּטֹוָבה“ (ְּבָרכֹות נד א).
ַחִּיים‘  ’ֶׁשַפע  ַּבַעל  ָהְרַה“ק 
 ְּבֶדֶר ְמָבֵאר  ָהָיה  ָזָצ“ל  ִמַּצאְנז 
(ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ַהּמּוָבא  ֶאת  זֹו 
ַמְלֲאֵכי  ֶׁשָּטֲענּו  ְלַאַחר  ִּכי  ב),  כ 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְּכַלֵּפי  ֵרת  ַהּׁשָ
נֹוֵׂשא  ַאָּתה  ָמה  ”ִמְּפֵני  הּוא: 
ָלֶהם:  ֵהִׁשיב  ְלִיְׂשָרֵאל?“  ָּפִנים 
ְלִיְׂשָרֵאל?  ָּפִנים  א  ֶאּׂשָ א  ”ְוִכי 
’ְוָאַכְלָּת  ָלֶהם ַּבּתֹוָרה:  ֶׁשָּכַתְבִּתי 
ֱאֶקיךָ‘,  ה‘  ֶאת  ּוֵבַרְכָּת  ְוָׂשָבְעָּת 
ַעד  ַעְצָמם  ַעל  ְמַדְקְּדִקים  ְוֵהם 
ְלָבֵאר  ְוֵיׁש  ַּכֵּביָצה“.  ְוַעד  ַּכַּזִית 
ִּכי זֹו ַמהּות ַהֶהְבֵּדל ֶׁשֵּבין ְיהּוִדי 
לֹו  ְּכֶׁשֵאין  ַאף  ַהְּיהּוִדי,  ְלגֹוי; 
ּוַמִים  ַצר  ֶלֶחם  ֶאָּלא  ְלַמֲאָכלֹו 
ַּכֵּביָצה“],  ְוַעד  ַּכַּזִית  [”ַעד  ַלַחץ 
ְלבֹוְראֹו  ּומֹוֶדה   ְמָבֵר הּוא  ֲהֵרי 
ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון. ַא ַהּגֹוי – ַּכֲאֶׁשר 
ֵיׁש לֹו הּוא מֹוֶדה ֵלאָהיו, ְוִאּלּו 
ֲהֵרי   – ְּדחּוָקה  ִמְחָיתֹו  ַּכֲאֶׁשר 
ְוֶזהּו  ּוְמַנְּתָצם.  ָּבֶהם  ּבֹוֵעט  הּוא 
ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ָּכאן: ”ְוַעל ַהּכֹל“ 
ּוַפְרָנָסֵתנּו  ָלנּו  ְּכֶׁשַרע  ַאף   –
”ֲאַנְחנּו  ּוְמֻצְמֶצֶמת,  ְּדחּוָקה 
א  ֶׁשִּתּׂשָ ָהָראּוי  ּוִמן   ,“ָל מֹוִדים 
ַחִּיים‘  (’ֶׁשַפע  ּוְתָבְרֵכנּו  ָּפִנים  ָלנּו 

ֵחֶלק יח עמ‘ שעז).

ֵּבין ’הֹוָדָאה‘ ִל‘ְבָרָכה‘
’הֹוָדָאה‘  ֵּבין  ַהִחּלּוק  ֶאת 
(’ְנִתיבֹות  ַהַּמֲהָר“ל  ֵּבֵאר  ִל‘ְבָרָכה‘ 

עֹוָלם‘ נתיה“ע יח):

’הֹוָדָאה‘ ֶנֱאֶמֶרת ַעל ֶחֶסד ֶׁשַחֵּיי 
ָאָדם  ְּכגֹון  ּבֹו,  ְּתלּוִיים  ָהָאָדם 
ֶׁשִּנַּצל ִמָּמֶות ְלַחִּיים, ְוֵכן ִּבְבָרָכה  
ַההֹוָדָאה  ’ָהָאֶרץ‘,  ִּבְרַּכת  זֹו, 
ַהָּמזֹון  ֶעֶצם  ַעל  ֶנֱאֶמֶרת 
ְוַהִּמְחָיה, ֶׁשִאְלָמֵלא ִנְּתנּו ָלנּו א 
ּוְלִהְתַקֵּים  ִלְחיֹות  ְיכֹוִלים  ָהִיינּו 
ֶנֱאֶמֶרת  ’ְּבָרָכה‘  ְואּוָלם  ָּבעֹוָלם. 
ַעל ֶחֶסד ֶׁשַּמהּותֹו ֲהָטָבה ְיֵתָרה, 
ְוַאף  ַהִּקּיּוִמִּיים,  ַלְּצָרִכים  ֵמֵעֶבר 
ִּבְבָרָכה זֹו ִהיא ֶנֱאֶמֶרת ַעל ַה‘ֵחן 
 ְּבָכ ה‘,  אֹוָתנּו  ֶׁשָחַנן  ְוַהֶחֶסד‘ 
ְצָרֵכינּו  ֶאת  ָלנּו  ְמַסֵּפק  ֶׁשהּוא 

ְּבַהְרָחָבה.
לֹוַמר  ָלנּו  ִּתְּקנּו   ְלִפיָכ
ַהּכֹל...  ”ְוַעל  ַהְּבָרָכה:  ְּבֻנַּסח 
ֶעֶצם  ַעל   –  “ָל מֹוִדים  ֲאַנְחנּו 
ַהַּפְרָנָסה ֶׁשִּנְּתָנה ָלנּו ְּכֵדי ַחֵּיינּו, 
ִרּבּוי  ַעל   –  “אֹוָת ”ּוְמָבְרִכים 
ִמְּכִפי  יֹוֵתר  ָלנּו,  ֶׁשָּנַתָּת  ַהּטֹוָבה 

ַהִּנְצָר ְלַחֵּיינּו.

(הגש“פ)  סֹוֵפר‘  ’ִמְכַּתב  ַּבַעל 
ְמַקְּבֵלי  ֵהם  ֲחלּוִקים  ִּכי  ְמָבֵאר 
ַהּטֹוָבה ֶזה ִמֶּזה: ָהָאָדם ַהָּפׁשּוט 
ִמְסַּתֵּפק  ַמְדֵרָגה,  ַּבַעל  ֶׁשֵאינֹו 
ַעל  ְלֵמיִטיבוֹ  מֹוֶדה  ֶׁשהּוא   ְּבָכ
ַהּטֹוב ְוַהֶחֶסד ֶׁשָּגַמל ִעּמֹו. ְוִאּלּו 
 ִמּתֹו ַמֲעָלה,  ַּבַעל  ֶׁשהּוא  ִמי 
ֶׁשהּוא ֵמִבין ַעד ַּכָּמה ִמְׁשּתֹוֵקק 
ּוְלֵהיִטיב  ְלהֹוִסיף  ֵמיִטיבוֹ 
ִמְסַּתֵּפק  ֵאינֹו  ַלֲאֵחִרים, 
ּוְמָבְרכֹו  מֹוִסיף  ֶאָּלא  ְּבהֹוָדָאה, 
ַלֲאֵחִרים.  ְלַהְׁשִּפיַע  ֶׁשִּיְזֶּכה 
ְוַכְּמֻדְקָּדק ִּבְלׁשֹון ַהָּכתּוב (ְּתִהִּלים 
 – “קמה י): ”יֹודּוךָ ה‘ ָּכל ַמֲעֶׂשי
ֲהמֹון ָהָעם ִמְסַּתְּפִקים ְּבהֹוָדָאה 
 – ְיָבְרכּוָכה“   ַוֲחִסיֶדי” ַלה‘, 
ִמְסַּתְּפִקים  ֵאיָנם  ַה‘ֲחִסיִדים‘ 
מֹוִסיִפים  ֵהם  ֶאָּלא  ְּבהֹוָדָאה, 
ְלָבֵר ֶאת ה‘ ֶׁשַּיְמִׁשי ְלַהְׁשִּפיַע 

ִמּטּובֹו.
ַאף ִּבְבָרָכה זֹו, ֵאיֶנּנּו ִמְסַּתְּפִקים 
ְּבהֹוָדָאה ְּגֵריָדא, ֶאָּלא מֹוִסיִפים: 
ֶׁשִּיְהיּו   “אֹוָת ”ּוְמָבְרִכים 
ְלַקֵּבל  ָּתִמיד  ְראּוִיים  ַהְּבִרּיֹות 
 :ָּכ  ּוִמּתֹו  ,טֹובֹוֶתי ֶאת 
”ִיְתָּבַר ִׁשְמ ְּבִפי ָּכל ַחי ָּתִמיד 
ְמַקְּבֵלי  ָּכל  ֶׁשַאף  ָוֶעד“,  ְלעֹוָלם 
 ֶׁשַּתְמִׁשי  ְיָבְרכּו ַהּטֹוָבה 

ְלַהְׁשִּפיַע ִמּטֹובֹוֶתי עֹוד ָועֹוד.

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא
ָאנּו  ַהְּבָרָכה  ִסּיּום  ִלְקַראת 
מֹוִסיִפים ַּבָּקָׁשה ִנְרֶּגֶׁשת ִמִּלְפֵני 
ַחי  ָּכל  ְּבִפי   ִׁשְמ  ִיְתָּבַר” ה‘: 
ָזִכינּו  ָאנּו   – ָוֶעד“  ְלעֹוָלם  ָּתִמיד 
’ַמֲאִמיִנים ְּבֵני ַמֲאִמיִנים‘  ִלְהיֹות 
 ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש   ְּבָכ ּוְלַהִּכיר 
ְוהּוא  ָהעֹוָלם  ֶאת  ַמְנִהיג  הּוא 
ָּכל  ֶאת  ְוַיֲעֶׂשה  עֹוֶׂשה  ְלַבּדֹו 
ֵלב  ְלַדֲאבֹון  אּוָלם  ַהַּמֲעִׂשים, 
ְלַהִּכיר  ָזכּו  א  ָהעֹוָלם  ְּבֵני  רֹב 
ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים   ְלִפיָכ  .ְּבָכ
ִצְדֵקנּו  ְמִׁשיַח  ָיבֹוא  ֶׁשְּבָקרֹוב 
ָהֲאָדָמה  ְּפֵני  ַעל  ַהַחִּיים  ָּכל  ְוָאז 
ָיִחיד  ֶׁשהּוא  ה‘  ְּבַמְלכּות  ַיִּכירּו 
ּוְמֻיָחד ַעל ָּכל ַהִּנְבָרִאים, ּוִפיֶהם 
ְוׁשֶֹרׁש  (’ְיסֹוד  ַלה‘  ִּבְבָרָכה  ִיְתַמֵּלא 

ָהֲעבֹוָדה‘ ַׁשַער ַהְּבכֹורֹות ט).

ַּבֵּסֶפר ’ִּתּקּון עֹוָלם‘ (לרא“ח ְלִויְנזֹון, 
ָּבֵעת  ִּכי  ַהְּמַחֵּבר  ְמַסֵּפר   (64 עמ‘ 
ָמָרן  ֶׁשל  ִּבְמעֹונֹו  ְלַבֵּקר  ֶׁשָּזָכה 
ֶה‘ָחֵפץ  ִהְזִמינֹו  ַחִּיים‘,  ֶה‘ָחֵפץ 
ָקְדׁשֹו  ֻׁשְלַחן  ַעל  ִלְסעֹד  ַחִּיים‘ 

ְוקֶֹדם ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ָאַמר לֹו:
ַהָּמזֹון:  ְּבִבְרַּכת  ָאנּו  אֹוְמִרים 
 ,“אֹוָת ְמָבְרִכים  ”ֲאַנְחנּו... 
ְלִבְרכֹוֵתינּו  ְוִכי  ֵּתַמּה:  ְוַהָּדָבר 
ַחִּיים‘  ֶה‘ָחֵפץ  ּוֵבֵאר   ?ָצִרי הּוא 
ְּבָרָכה  זֹו  ֵאין  ִּכי  ֲאָתר,  ַעל 
ְּבמּוָבָנּה ַהָּפׁשּוט, ִּכי ִאם ַּבָּקָׁשה 
ָזִכינּו  ֶׁשָאנּו  ְּכֵׁשם   – ּוְתִפָּלה 
ְלָבֵר ֶאת ּבֹוְרֵאנּו, ָּכ ַיִּכירּו ָּכל 
זֹו,  ְקדֹוָׁשה  ְּבחֹוָבה  ֵּתֵבל  יֹוְׁשֵבי 
ּוְבָכ: ”ִיְתָּבַר ִׁשְמ ְּבִפי ָּכל ַחי 

ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד“.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְיׁשּוָעה ַמְפִּתיָעה ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה

ע טטּתַ ה ם  מממַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמֲעׂשֵ ה  ּלָ ַמעפִפִ
יׁשּועה

ססִספּפּור ם
ת ’ָהָאֶרץ‘ (ו‘) ְ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


