
ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּבָמה ִהְתַיֲחָדה הֹוָדָאתֹו ֶׁשל ִיְתרֹו?
”ַוּיֹאֶמר ִיְתרֹו ָּברּו ה‘ ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים ּוִמַּיד 

ַּפְרעֹה“ (יח י)
ְלמֶֹׁשה  הּוא  ֲחָכִמים: ”ְּגַנאי  ָאְמרּו  א)  (צד  ַסְנֶהְדִרין  ְּבַמֶּסֶכת 
ְוָאַמר  ִיְתרֹו  ֶׁשָּבא  ַעד   ,‘ָּברּו’ ָאְמרּו  ֶׁשֹּלא  ִרּבֹוא  ים  ְוִׁשּׁשִ

.“‘ָּברּו’
ְוִלְכאֹוָרה ָּתמּוַּה: ֲהא ִהְפִליגּו ִיְׂשָרֵאל ְלהֹודֹות ַעל ַהָּצָלָתם 
סּוף,  ַים  ְקִריַעת  ַאַחר  ֶׁשָאְמרּו  ְוַהִּנְׂשָּגָבה  ָהֲאֻרָּכה  יָרה  ַּבּׁשִ

?‘ֶׁשֹּלא ָאְמרּו ’ָּברּו ּוָמה ְּבָכ
ֵּבֵאר ַרִּבי יֹוֵסף ָׁשאּול ָנַתְנזֹון:

ֻהְׁשְלָמה  ִמּׁשֶ ַרק  ֶנֶאְמָרה  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ַהִּנְפָלָאה  ִׁשיָרָתם 
ִיְתרֹו   ַא ַּבָּים.  טֹוְבִעים  אֹוְיֵביֶהם  ֶאת  ִּבְראֹוָתם  ַהָּצָלָתם, 
ַהִּנִּסים,  ְּתִחַּלת  ַעל  ַאף  ְלהֹודֹות  ֵיׁש  ִּכי  ְלָהִבין  ִהְׂשִּכיל 
ַאף   – ִמְצַרִים“  ִמַּיד  ֶאְתֶכם  ִהִּציל  ֲאֶׁשר  ה‘   ָּברּו” ְּבאֹוְמרֹו: 

ֶׁשֲעַדִין א ֻהְׁשְלָמה ַהָּצָלָתם.
ְּבאֶֹפן ַאֵחר ֵּפֵרׁש ַה‘ְּכַתב סֹוֵפר‘:

ַהָּצָלתֹו  ֵנס  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני  ֶאָחד  ָּכל  הֹוָדה  ַהָּים  ְּבִׁשיַרת 
ַעל  ַאף  ְלהֹודֹות  ָלָאָדם  ָראּוי  ִּכי  ִחֵּדׁש  ִיְתרֹו   ַא ָהִאיִׁשית, 

ַהָּצַלת זּוָלתֹו, ְּכֶׁשָאַמר: ”ָּברּו ה‘ ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם“.
’ִּדְבֵרי ָׁשאּול‘ [ַאָּגדֹות] ַסְנֶהְדִרין צד א; ’ְּכַתב סֹוֵפר‘ 

ַמִים ְּבֶאְמָצעּות ְּתִפָּלה ִנָּתן ְלַקֵּבל ְּתׁשּוָבה ִמּׁשָ
”ִאם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַּתֲעֶׂשה ְוִצְּו ֱאקִים ְוָיָכְלָּת ֲעמֹד“ (יח כג) 
”ִהָמֵּל ִּבְגבּוָרה; ִאם ְיַצּוֶה אֹוְת ַלֲעׂשֹות ָּכ ּתּוַכל ָעמֹוד, 

ְוִאם ְיַעֵּכב ַעל ָיְד א ּתּוַכל ַלֲעמֹד“ (ַרִׁש“י).
ֲעַצת  ַעל  ַּבה‘  מֶֹׁשה   ֶׁשִּנְמַל ִנְמָצא  א  ַּבְּכתּוִבים  ֵמִעּיּון 

ִיְתרֹו, ְוֵיׁש ְלָהִבין ֶאת ֵּפֶׁשר ִּדְבֵרי ַרִׁש“י.
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֶּבן ַרִּבי ֵמִאיר ָאִריק:

ְלַרב  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ִּדְבֵרי  הּוְבאּו  ב)  (כט  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ְיהּוָדה: ”ּוְכֶׁשַאָּתה יֹוֵצא ַלֶּדֶר ִהָמֵּל ְּבקֹוְנ ְוֵצא“, ּוֵפְרָׁשה 
ֵאִלָּיהּו  ָנַקט  ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ְוֵיׁש   .“ַהֶּדֶר ְּתִפַּלת  ַהְּגָמָרא: ”זֹו 
ַמִים?  ִמּׁשָ ְּתׁשּוָבה   ָּכ ַעל  ְיַקֵּבל  ְוִכי   ,‘ְּבקֹוְנ  ִהָמֵּל’ ְלׁשֹון 
ֵּפֵרׁש זֹאת ַהִחיָד“א ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסא (ָׁשם לד 
ב): ”ִאם ְׁשגּוָרה ְּתִפָּלִתי ְּבִפי – יֹוֵדַע ֲאִני ֶׁשהּוא ְמֻקָּבל...“. ְוזֹו 
ַמְׁשָמעּות ’ִהָמֵּל‘ – ֶׁשּיֹאַמר ֶאת ’ְּתִפַּלת ַהֶּדֶר‘, ְוִאם ִּתְהֶיה 

ִהיא ְׁשגּוָרה ְּבִפיו ֵיַדע ֶׁשַּיְצִליַח ְּבַדְרּכֹו. 

ַאף ָּכאן ֵיׁש ְלָפֵרׁש ִּכי ָּכ ָאַמר ִיְתרֹו ְלמֶֹׁשה: ִהְתַּפֵּלל ַלה‘ 
ַעל ֲעָצִתי, ְוִאם ִּתְהֶיה ַהְּתִפָּלה ְׁשגּוָרה ְּבִפי, ַּדע ִּכי ְמֻקֶּבֶלת 

ִהיא ִלְפֵני ה‘ ְוַקָּבָלָתּה ֻמְבַטַחת.
’חֹמַת ֲאָנ‘ שה“ש אות טז; ’ַטל ּתֹוָרה ֶהָחָדׁש‘ עמ‘ רכז 

’מֶֹׁשה ָעָלה ַלָּמרֹום‘ – ְּכ‘ֵבן ַּבִית‘
”ּומֶֹׁשה ָעָלה ֶאל ָהֱאִקים“ (יט ג)

ַּבִּפּיּוט ’ִהְתַקְּבצּו ַמְלָאִכים‘ ַהֶּנֱאָמר ְּבִׂשְמַחת ּתֹוָרה ְמַׁשֵּלׁש 
ְמַׁשֵּלׁש  ְוַאף  ַלָּמרֹום...?“,  ָעָלה  ”ִמי  ְׁשֵאָלתֹו:  ַהַּפְיָטן 
ֵּפֶׁשר  ֶאת  ְלָהִבין  ְוֵיׁש  ַלָּמרֹום...!“.  ָעָלה  ”מֶֹׁשה  ְּתׁשּוָבתֹו: 

ַהָּדָבר.
 ֵּפֵרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ַּפַצ‘נֹוְבְסִקי ִמּלֹוְדז‘ ִּכי ֶׁשַבח ְמֻיָחד ָרַמז ְּבָכ

ַהַּפְיָטן ְלמֶֹׁשה:
(ְרֵאה  ְּבַחֵּייֶהם  ַלָּמרֹום  ַלֲעלֹות  ָזכּו  ֱאנֹוׁש  ְּבֵני  ְוַכָּמה  ַּכָּמה 

 ַא ָיְרדּו.  ְוא  ָעלּו  ֵאּלּו  אּוָלם  שסד),  ְיֶחְזֵקאל  ִׁשְמעֹוִני‘  ’ַיְלקּוט 
ָמִצינּו  ֶׁשֲהֵרי  ַּבִית,  ְּכֶבן  ְוָיַרד  ֶׁשָעָלה   ְּבָכ ִהְתַיֵחד  מֶֹׁשה 
ָיַרד,  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָהִראׁשֹוִנים,  ַהּלּוחֹות  ֶאת  ְלַקֵּבל  ֶׁשָעָלה 

ִנִּיים.  ְוׁשּוב ָעָלה ְלַקֵּבל ֶאת ַהּלּוחֹות ַהּׁשְ
’ַּפְרֵּדס יֹוֵסף‘ 

’ְוָהֵסר ָׂשָטן ִמְּלָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינּו‘
ַמִים ִמַּמַעל ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת“ (כ ד) ”ֲאֶׁשר ַּבּׁשָ

ֶׁשְּבִעְנָיִנים   ,ְלָכ ֶרֶמז  ָמִצינּו  ֶזה  ְּבָפסּוק  ִּכי  ַהִחיָד“א  ָּכַתב 
ַּבַּדְרָּגה  ְלִהְסַּתֵּפק  ָלָאָדם  לֹו  ַאל  ַמִים“,  ”ַּבּׁשָ  – רּוָחִנִּיים 
יג, ֶאָּלא ָעָליו ְלַהִּביט ָּכל ָהֵעת ַּבֲאָנִׁשים ֶׁש: ”ִמַּמַעל“  ֶׁשִהּׂשִ
ַּגְׁשִמִּיים  ְּבִעְנָיִנים  ְוִאּלּו  ְלַדְרָּגָתם.  ְלַהִּגיַע  ְוִלְׁשאֹף  ְלַדְרָּגתֹו 
ְּבאֹוָתם  ַּדְוָקא  ּוְלַהִּביט  ְּבֶחְלקֹו  ִלְׂשמַֹח  ָעָליו  ”ָּבָאֶרץ“,   –

ֲאָנִׁשים ֶׁשַּמֲעָמָדם ”ִמָּתַחת“ ְלַמֲעָמדֹו.
ֶאת  ִמֶּיְדוֹוְּבָנה  ֶפְנְסֶטר  ֵליּב  ַאְרֵיה  ַחִּיים  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש   ְּבָכ
ַּבָּקָׁשֵתנּו ִּבְתִפַּלת ַעְרִבית: ”ְוָהֵסר ָׂשָטן ִמְּלָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינּו“ 
ָטן ִלְרּדֹף ַאַחר הֹוָנם ְוָעְׁשָרם  – ֶׁשֵּמַחד א ְיַפֶּתה אֹוָתנּו ַהּׂשָ
ְיַפֵּתנּו  רּוָחִנִּיים  ְּבִעְנָיִנים   ּוֵמִאיָד ֶׁש“ִּמְּלָפֵנינּו“,  ֵאּלּו  ֶׁשל 

ְלַהִּביט ַּדְוָקא ֶאל ֵאּלּו ֶׁשַּדְרָּגָתם ”ֵמַאֲחֵרינּו“.
’ֵלב ָּדִוד‘ פכ“ה; ’ַׁשַער ַּבת ַרִּבים‘

ַה‘ְּבָרָכה‘ ְמַבֵּטאת ְּגמּול ְוַתְׁשלּום
ְוא“ (כ ו) א ֶאת ֵׁשם ה‘ ֱאֶקי ַלּׁשָ ”א ִתּׂשָ

 ְלָבֵר ָהִאּסּור  ֶאת  ֶזה  ִמָּפסּוק  ָּדְרׁשּו  א)  לג  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא 
ְלָחן ָערּו‘ (או“ח רטו ד):  ְּבָרָכה ֶׁשֵאיָנּה ְצִריָכה. ְוֵכן ִנְפָסק ַּב‘ּׁשֻ
”ָּכל ַהְּמָבֵר ְּבָרָכה ֶׁשֵאיָנּה ְצִריָכה, ֲהֵרי ֶזה נֹוֵׂשא ֵׁשם ָׁשַמִים 

ְוא... ְוָאסּור ַלֲענֹות ַאֲחָריו ָאֵמן“. ַלּׁשָ
ָּתַמּה ַה‘ֲחֵיי ָאָדם‘: ֲהֵרי ַהְּמַׁשֵּבַח ֶאת ּבֹוְראֹו ִּבְסָתָמא, ָיכֹול 
 ֲאִפּלּו ֶאֶלף ְּפָעִמים. ְלִפיָכ ְלַהְזִּכיר ִּבְדָבָריו ֶאת ְׁשמֹו ִיְתָּבַר
ִאם יֹאַמר ָאָדם: ”ַאָּתה ה‘ ֱאֵקינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי 
ִאּסּור.  ָּכל   ְּבָכ ַיֲעבֹר  א  ְּפִרי,  ְלָפָניו  ֶׁשִּיְהֶיה  ִמְּבִלי  ָהֵעץ“ 
ֵּכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשִאם ַרק ַיְקִּדים ְלָכ ֶאת ַהֵּתָבה ’ָּברּו‘ – ַיֲעבֹר 

ַעל ִאּסּור ִמְּדאֹוָרְיָתא?
ֵּתֵרץ ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר:

ְלׁשֹון  ְוהֹוָדָאה;  ֶׁשַבח  ִּדְבֵרי  ִמֶּיֶתר  ַהְּבָרָכה  ִהיא  ׁשֹוָנה 
’ְּבָרָכה‘ ְמַבֵּטאת ְּגמּול ְוַתְׁשלּום ַלּבֹוֵרא ַעל טֹוָבה ֶׁשִּקַּבְלנּו 
ִמָּיָדיו, ְּכִדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְּבָרכֹות לה ב): ”ָּכל ַהֶּנֱהֶנה ִמן ָהעֹוָלם 
ַהֶּזה ְּבא ְּבָרָכה ְּכִאּלּו ּגֹוֵזל...“. ָלֵכן ַהְּמָבֵר ִמְּבִלי ֶׁשֶּנֱהֶנה 
ִנְמָצא ְמַבֶּזה ֶאת ה‘, ְּכָאָדם ַהּמֹוֶדה ַלֶּמֶל ַעל טֹוָבה ֶׁשֹּלא 
ָעָׂשה לֹו, ֶׁשָעָליו ֶנֱאָמר (ְּתִהִּלים קא ז): ”ּדֵֹבר ְׁשָקִרים א ִיּכֹון 
ְלֶנֶגד ֵעיָני“. ְלֻעַּמת זֹאת, ֶׁשַבח ֶׁשֹּלא ֶנֱאָמר ּבֹו ְלׁשֹון ’ְּבָרָכה‘ 
ַּבֲאִמיָרתֹו  ִאּסּור  ֵאין   ּוְלִפיָכ ְּבָעְלָמא,  ְוַהֵּלל  ְּכִׁשיר  ָּכמֹוהּו 

ִּבְסָתָמא.
’ַחֵּיי ָאָדם‘ ח“א ְּכָלל ה ְּב‘ִנְׁשַמת ָאָדם‘ אֹות א; ’ָחְכַמת ְׁשמֹה‘ רטו ד

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

ּומ ם

ני ּפְ ם

ַאַחר ַהִּדְּברֹות ָענּו ָאֵמן
”ַוְיַדֵּבר ֱאִקים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר“ (כ א)

ֶאָחד  ָּכל  ַעל  ִּכי  ִמְּסלֹוִנים  ַאְבָרָהם‘  ’ֵּבית  ַּבַעל  ָּכַתב 
ְמעּו ִיְׂשָרֵאל ָענּו ֻּכָּלם ְוָאְמרּו ’ָאֵמן‘.  ִמן ַהִּדְּברֹות ֶׁשּׁשָ
ְּבֵׁשם  א)  (כ  ַרִׁש“י  ֶׁשֵהִביא   ִמָּכ זֹאת  ָלַמד  ִּכי  ּוֵבֵאר 
ַהְּמִכיְלָּתא ֶׁשַאַחר ַהִּדְּברֹות ֶׁשַּמהּוָתם – ’ֲעֵׂשה‘ ָענּו 
ְוִהֵּנה,  ’ָלאו‘.  ָענּו  ַּתֲעֶׂשה‘  ’א  ְוַאַחר  ’ֵהן‘,  ִיְׂשָרֵאל 
’ָאֹנִכי‘  ֶׁשִּדְּברֹות:  הּוָבא  רסו)  ִיְרְמָיה  (ילק“ש  ַּבִּמְדָרׁש 
ּוְלַפְׁשטּות  ֶאָחד‘,  ’ְּבִדּבּור  ֶנֶאְמרּו   ‘ְל ִיְהֶיה  ְו‘א 
’ֵהן‘ ְו‘ָלאו‘ ְּכֶאָחד?  ִּדְבֵרי ַרִׁש“י – ֵהיַא ָענּו ֲעֵליֶהם 
ָאְמרּו  ִּדֵּבר  ָּכל  ֶׁשַאַחר  ַרִׁש“י  ַּכּוַָנת  ֵאין  ְּבַוַּדאי  ֶאָּלא 
ַהֶּנֱאָמר  ַעל  ִהְסִּכימּו  ֶאָּלא  ’ָלאו‘,  אֹו  ’ֵהן‘  ִּבְמפָֹרׁש 
ַּבֲעִנַּית ’ָאֵמן‘, ְוֶנְחָׁשב ָלֶהם ְּכִאּלּו ָענּו ְלִפי ָהִעְנָין ’ֵהן‘ 

אֹו ’ָלאו‘.
ַּבִּפּיּוט  ְּכֶׁשָּכַתב  ַהֵּלִוי  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָרַמז   ֶׁשְּלָכ ִיָּתֵכן 
’יֹוָנה ָמְצָאה‘, ַּבִּפְסָקה ַהִּמְתַיֶחֶסת ַלֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות: 
ַהְּמַאֶחֶדת  ’ָאֵמן‘  ֶׁשַּבֲעִנַּית   – ֶאָחד“  ה‘  ְוָענּו  ”ּוָפְתחּו 
ְּבִגיַמְטִרָּיה ֶאת ְׁשמֹות ֲהָוָי“ה ְוַאְדנּו“ת, ֶנְחָׁשב ָלֶהם 
”ה‘  ַהִּדְּברֹות:  ֵמֲעֶׂשֶרת  ֶאָחד  ָּכל  ַאַחר  ָענּו  ְּכִאּלּו 

ֶאָחד“.
’ֵּבית ַאְבָרָהם‘ ִמְכְּתֵבי קֶֹדׁש ִמְכָּתב יב 

ֶרֶמז נֹוָסף ַלְּדָבִרים נּוַכל ִלְלמֹד ִמּנַֹסח ְּתִפַּלת ’ִּתַּכְנָּת 
’ָאֵמן‘,  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   – ִנְצַטּוּו“  ִמִּסיַני  ”ָאז  ַׁשָּבת‘: 
ְוַהְּבָרכֹות‘  ַהְּתִפָּלה  ְּב‘ֵפרּוׁש  ָיָקר  ב“ר  ר“י  [ְּכִדְבֵרי 
מהד‘ ְירּוַׁשְלִמי עמ‘ קיב]. ְּכמֹו ֵכן ִנָּתן ִלְדרֹׁש זֹאת 
ַהִּמָּלה  ְּפָעִמים  ֶעֶׂשר  ֶנֶאְמָרה  ִיְתרֹו  ֶׁשְּבָפָרַׁשת   ִמָּכ
ֶאָחד  ָּכל  ְּכֶנֶגד  ’ָאֵמן‘,  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֶׁשִהיא  ’ָהֱאִקים‘ 

ֵמֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות.
’ֱאמּוַנת ִיְצָחק‘ ח“א עמ‘ נג

ת ִיְתרֹו ָרׁשַ 263ּפָ תשע"ט

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
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ִיַּמח  ַהֶּגְרָמִנים  ֶׁשל  ַהִּנְפַׁשַעת  ְּפִעילּוָתם  ִמַּמֶּסֶכת  ְּכֵחֶלק 
ֵהִכינּו  ַעֵּמנּו,  ְּבַהְׁשָמַדת  ָעְסקּו  ֶׁשָּבּה  ַּבְּתקּוָפה  ְׁשָמם 
ִמֶּקֶרב  ְלָהִסיר   – ָהְיָתה  ֶׁשַּתְכִליָתּה  ְמֻסֶּדֶרת  ָּתְכִנית  ֵהם 
ַהְּיהּוִדים ָּכל ֶצֶלם ֱאנֹוׁש. ֵהם ָעׂשּו זֹאת ְּבֶאְמָצִעים ְׁשֵפִלים 
ָהֹאֶכל  ֲחֻלַּקת  ְּבִסיִסִּיים,  ְצָרִכים  ִּכְמִניַעת  ְוָסִדיְסִטִּיים, 

ְּבאֶֹפן ָּבזּוי ּוַמְׁשִּפיל, ּוְבנֹוָסף, ְׁשִליַלת ַהֶּזהּות ָהִאיִׁשית.
ַהְּזכּות  ֵמַהְּיהּוִדים  ִנְׁשְלָלה  ָהַאְכָזִרית,  ַהָּתְכִנית  ְּבִמְסֶּגֶרת 
ָלֵׂשאת ֶאת ְׁשָמם ָהִאיִׁשי. ַּתַחת זֹאת ֻהְחַלף הּוא ְּבִמְסָּפר. 
ַהִּמְסָּפר  ֶנְחַקק  ַהַּמֲחֶנה,  ְּבַׁשֲעֵרי  ָהָאִסיר  ְּכִניַסת  ִעם 
ָהִאיִׁשי ַעל ְזרֹועֹו, ּוִמּיֹום ֶזה ָוֵאיָל ָעִתיד ָהָיה הּוא ְלַׁשֵּמׁש 

ַּבֲעבּורֹו ְּכֶאְמָצִעי ִזהּוי ְּבָכל ָּדָבר ְוִעְנָין.
ִאם א ַּדי ְּבָכ, ֲהֵרי ֶׁשַהֶּגְרָמִנים ִהְקִּפידּו ַעד ְמאֹד ְלַבל 
ְּכֶׁשהּוא  ֶׁשִּנְתַּפס  ָאִסיר  ָהֲאִסיִרים.  ִמֵּלב  ַהִּמְסָּפר  ַכח  ִיּׁשָ
ֵאינֹו יֹוֵדַע ְלַהְקִריא ֶאת ִמְסָּפרֹו ְּבַעל ֶּפה, ֶנֱעַנׁש ִמָּיד ְּבעֶֹנׁש 
ַהִּמְסָּפר,  ֶאת  ִיְׁשְּכחּו  ֶׁשָּמא  ִמַּפַחד   ,ְוָכ ְּביֹוֵתר.  ַאְכָזִרי 
ִהְקִּפידּו ַהְּיהּוִדים ְלַכּנֹות ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְּבִמְסָּפרֹו, ְוָׁשָלב 
ְלַמְרֵּבה  ְּבַהְצָלָחה,  ָעַבר  ַהֶּגְרָמִנים  ֶׁשל  ְּבָתְכִניָתם  נֹוָסף 

ַהְּכֵאב.
ַהְּיהּוִדים  ַעל  ֶנֱאַסר  ַהַּיַער,  ֲעֵצי   ִּבְסַב ַכן  ֶׁשּׁשָ ַּבַּמֲחֶנה 
יּוְכלּו  ֶׁשַּדְרּכֹו  ָׁשָנה,  לּוַח  אֹו  ָׁשעֹון  ִּבְרׁשּוָתם  ְלַהֲחִזיק 
מֹוֲעִדים.  ּוְלִהְתַחְּדׁשּות  ְזַמִּנים  ְלִחּלּוֵפי  ֵעִרים  ִלְהיֹות 
עֹון‘ ַהָּיִחיד ֶׁשָּיכֹול ָהָיה ְלַׁשֵּמׁש אֹוָתם, ָהָיה ַה‘ִּמְסָּדר‘.  ַה‘ּׁשָ
יֹום  ִמֵּדי  ַהִּמְסָּדִרים  ֶנֱעָרִכים  ָהיּו  ֶּגְרָמִנית  ְּבַקְּפָדנּות 

ְּבָׁשעֹות ְקבּועֹות; ּבֶֹקר, ָצֳהַרִים ָוֶעֶרב.
ֵמָהֲאִסיִרים  ָהיּו  ַהּשּׁורֹות.  ְוִהַּדְלְּדלּו  ָהְלכּו  ְליֹום  ִמּיֹום 
א  ָהֶעֶרב  ְלִמְסַּדר   ַא ַהּבֶֹקר,  ְּבִמְסַּדר  ָעְמדּו  ֶׁשעֹוד 
 ,ַהָּפֶר ַּבֲעבֹוַדת  ִנְׁשָמָתם  ֶאת  ָנְפחּו  ֶחְלָקם  הֹוִפיעּו. 
ַכן  ְוֶחְלָקם ִנְׁשְלחּו ִמִּסָּבה זֹו אֹו ַאֶחֶרת ַלְּקֶרָמטֹוְריּום ֶׁשּׁשָ

ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנה ּוִמֶּמּנּו א ָׁשב ִאיׁש.
 ָהַל ָּבֹאֶפק,  ִנְרֲאָתה  א  ְוַהְּיׁשּוָעה  ַהָּיִמים  ֶׁשָחְלפּו  ְּכָכל 
ָהָיה  ִמֻּכָּלם  ָהֲאִסיִרים. אּוָלם ׁשֹוֶנה  ְּבֶקֶרב   ַהִּדְכּדּו ְוָגַבר 
ְׁשמֹו  ֶאת  ָיַדע  א  ִאיׁש   .48723 ָהָיה  ֶׁשִּמְסָּפרֹו  ָהָאִסיר 
ָהֲאִמִּתי, אּוָלם ֲחֵבָריו ָראּו ּבֹו ְּכָׁשִליַח ִמְּמרֹוִמים ְלָהִפיַח 

רּוַח ֶׁשל ִּתְקָוה ַוֲעִליצּות ְּבִלָּבם.
ֶאת ַהִּמְסָּדִרים ִּכָּנה הּוא ִּבְׁשָמן ֶׁשל ְׁשלֹוׁש ְּתִפּלֹות ַהּיֹום: 
ְּבַהְסָּכָמה  ֶׁשִהְתַקְּבלּו  ֵׁשמֹות  ְוַעְרִבית.  ִמְנָחה  ַׁשֲחִרית, 
ִּביֵדי ְּכַלל ָהֲאִסיִרים. ְּבֶדֶר זֹו ֵהם ָחׁשּו ִחּבּור ַלֲהַוי ַהְּיהּוִדי 

ָהאֹוֶתְנִטי ֶׁשִּכְמַעט ְוִנְׁשַּכח ִמִּלָּבם.
ַאף ְּבַמֲהַל ַהִּמְסָּדִרים א ִאֵּבד ָאִסיר ִמְסָּפר 48723 ֶצֶלם 
ֵעיָניו  ְּכֶׁשְּלֶנֶגד  ַהּשּׁוָרה,  ִּבְקֵצה  הּוא  ָהָיה  עֹוֵמד  ֱאנֹוׁש. 
ִמּתֹוכֹו  קֹוֵרא  ְוהּוא  ָקָטן,  ְּתִהִּלים  ֵסֶפר  ָאחּוז  ַהּיֹוְקדֹות 

ְּפסּוִקים ִּבְנִעיָמה ֲחִריִׁשית ּוְמעֹוֶרֶרת ֵלב.
ִמן ַהַּצד ָעְמדּו ֲחֵבָריו ּוָבהּו ּבֹו ְּבַהֲעָרָצה ּוְבִקְנָאה. ֵהם א 
ַהֶּנֶפׁש  ַּתֲעצּומֹות  ֶאת  הּוא  ׁשֹוֵאב  ֵמֵהיָכן  ְלָהִבין  ִהְצִליחּו 
ַהֵּגיִהּנֹם  ַמֲעַמֵּקי   ְּבתֹו ַּגם  ְׁשִפּיּותֹו  ֶאת  ְלַאֵּבד  ֶׁשֹּלא 
ְלָהִסיר  ֲעֵמִלים  ָהָאָדם  ֶׁשַחּיֹות  ְּבָׁשָעה  ַּגם  ֵּכיַצד  ַהָּנאִצי. 
ֵּבין  נַֹחם  הּוא  מֹוֵצא  ֲעַדִין  ֱאנֹוִׁשּיּותֹו,  ְׁשֵאִרּיֹות  ֶאת  ִמֶּמּנּו 

ְּתִהּלֹוָתיו ֶׁשל ָּדִוד ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל.
ַהָּדָבר ְּכָבר ָהַפ ֶאְצלֹו ְלנַֹהג ֶׁשל ֶקַבע ְּבַמֲהַל ַהִּמְסָּדִרים. 
ִמְׁשַּתֵּתק  הּוא  ָהָיה  ָּפָניו  ַעל  ַהָּנאִצי  ַהּשֹׁוֵמר  ָחַלף  ִמּׁשֶ
ָּפָניו  ֵמַעל  ָעַבר  ּוִמּׁשֶ ְּבָגָדיו,  ְּבׁשּוֵלי  ַהֵּסֶפר  ֶאת  ּוַמְסִּתיר 

ָהָיה ָׁשב, מֹוִציאֹו ּוִמְתַנֵחם ְּבאֹוִתּיֹוָתיו ַהְּקדֹוׁשֹות.
ֶיֶתר  ְּבֶקֶרב  ַסְקָרנּות  ְּתעֹוֵרר  ְּדמּותֹו  ִּכי  ָהָיה  ִטְבִעי   ַא
ָלֶזה  ֶזה  ּדֹוִמים  ָהיּו  ֶׁשַהּכֹל  ֵּכיָון  ְּכָלל,   ְּבֶדֶר ָהֲאִסיִרים. 
א  ִאיׁש  ֵמָרָעב,  ֶׁשִהְׁשִחירּו  ּוִבְפֵניֶהם  ַהָּכחּוׁש  ְּבַמְרָאם 
ִהְתַעְנֵין ִּבְׁשמֹו ֶׁשל ֵרֵעהּו. אּוָלם ְיהּוִדי ֶזה ָּבַלט ְּבִאיִׁשּיּותֹו 
ֵמַעל ֻּכָּלם, ְוַרִּבים ִּבְּקׁשּו ָלַדַעת ֶאת ְׁשמֹו ְוֶאת ִסּפּור ֲעָברֹו.

ְלַמְרֵּבה ַהְּפִליָאה ֵסֵרב ָהִאיׁש ְּבַעְקָׁשנּות ְלַגּלֹות ֶאת ְׁשמֹו. 
ָמקֹום  ”ֵאין  ַלִּמְתַעְנְיִנים,  ֵמִגיב  ָהָיה  ֶׁשָּכֵאּלּו“,  ”ִּבְזַמִּנים 
ַהָּנתּון  ֶאָחד,  ְּכִצּבּור  ֻמְגָדִרים  ֻּכָּלנּו  ָהַרִּבים.  ֵּבין  ַלָּיִחיד 
ַּבֵּמַצר ּוַבָּמצֹוק ַּתַחת ְׁשִליַטת ָזִרים. ִמְסָּפִרי הּוא 48723 

ּובֹו ֲאֻכֶּנה ַעד ֵעת ְּפדּות ּוְגֻאָּלה“.
ַלְּצִריִפים  ִמחּוץ  ְרִביִעי.  ְליֹום  אֹור  ַלִיל  ְּבִאיׁשֹון  ֶזה  ָהָיה 
ָהֵעץ  ַּדְרְּגֵׁשי  ַּגֵּבי  ַעל  ּוְבתֹוָכם,  ְסִמיָכה,  ֲעָלָטה  ָׂשְרָרה 
ִמְּכֵאֵבי  ְלִהְתַעֵּלם  ְמַנִּסים  ִּבְצִפיפּות,  ָהֲאִסיִרים  ָׁשְכבּו 

ְמַעט  ְוָלֵתת  ְּבגּוָפם  ֵחֶלק  ָּכל  ֶׁשִּמְּלאּו  ְוַהְּפָצִעים  ַהַּמּכֹות 
ְּתנּוָמה ְלֵעיֵניֶהם.

ִּפְתאֹום ִנְׁשְמָעה ִמַּבחּוץ ְׁשִריָקה ַצְוָחִנית ּוַמְחִריָדה. ַהּכֹל 
ִריָקה ָהְיָתה ֻמֶּכֶרת  ִהְתרֹוְממּו ִמְּמקֹומֹוֵתיֶהם ְּבֶבָהָלה. ַהּׁשְ
ְלִמְסַּדר  ִמָּיִדי  ְּבאֶֹפן  ָלֵצאת  ֶׁשֲעֵליֶהם  ְּכאֹות  ֵהיֵטב  ָלֶהם 
ֶּפַתע. ֲאָנָחה קֹוַרַעת ֵלב ִהְתַּגְלְּגָלה ַעל ְּפֵני ַהְּצִריף. ִמְסָּדר 
ֵהיֵטב  ָיְדעּו  ַהַּמר  ִמִּנְסיֹוָנם  ְלַהְתִחיל.  ָעַמד  נֹוָסף  ְמֻיָּתר 
ְוַהְיֵׁשר  ְלַדְרְּגֵׁשיֶהם  יֹוֵתר  עֹוד  ַיְחְזרּו  א  ֵמֶהם  ַּכָּמה  ִּכי 

ְלחּו ֶאל ַהֹּלא-נֹוָדע. ֵמַהִּמְסָּדר ִיּׁשָ

ְרֵעִבים,  ְּכָלִבים  ִּבְנִביחֹות  ְמֻלּוֹות  ָּדם  ַמְקִּפיאֹות  ְׁשָאגֹות 
ַהִּמְסָּדִרים.  ְּפִתיַחת  ֶאת  ִּבְקִביעּות  ֶׁשִּלּוּו  ַהְּצִליִלים  ָהיּו 
ֲאחּוִזים  ְּכֶׁשֵהם  ַהְּיהּוִדים  ֻהְרצּו  ַהַּמְגְלִבים  ְצִליפֹות  ַּתַחת 

ָנה, ַהְיֵׁשר ֶאל ַרֲחַבת ַהִּמְסָּדִרים. ֲעַדִין ְּבקּוֵרי ַהּׁשֵ

 ְּכֶׁשַא ַהְּיהּוִדים,  ֵמאֹות  ָעְמדּו  ֲעָצמֹות  ַמְקִּפיא  ְּבקֹר 
ֶׁשּבֹו  ָלֶרַגע  ֵעיַנִים  ְּבִכְליֹון  ַמְמִּתיִנים  ְלעֹוָרם.  ֻּכָּתְנָּתם 
ֵהם  ֵהֵחּלּו  ִמְּלַהִּגיַע,  ָהֶרַגע  ּבֹוֵׁשׁש  ִמּׁשֶ ַהִּמְסָּדר.  ַיְתִחיל 
ְלַהִּביט ֶזה ָּבֶזה, ְּבִנָּסיֹון ִלְמצֹא ְמַעט נַֹחם ְּבַמָּבט ִמְזַּדֶהה 
ְּבֶאָחד  ִלְזּכֹות  ִּתְקָוָתם  ָאְפָסה  ִמּׁשֶ ָקלּוׁש.   ִחּיּו אֹו 
 ,48723 ִמְסָּפר  ָאִסיר  ַעל  ְּכֵמֲאֵליֶהן  ֵעיֵניֶהם  ָנחּו  ֵמֵאּלּו, 
ְּבֵסֶפר  ְנעּוצֹות  ֵעיָניו  ַהּשּׁוָרה,  ִּבְקֵצה  ָעַמד  ְּכָתִמיד  ֲאֶׁשר 

ַהְּתִהִּלים ֶׁשְּבָידֹו ּוִפיו ְמַזֵּמר ְנִעיָמה נּוָגה.

ּוְלֶפַתע, ְּכרּוַח ְסָעָרה ִהְתָּפְרָצה ְלַרֲחַבת ַהִּמְסָּדִרים ְּפֻלַּגת 
ּוְרַחב  קֹוָמה  ְּגַבּה  ָנאִצי  ְמַפְּקָדם,  ֲחמּוָׁשה.  ׁשֹוְמִרים 
ָהעֹוְמִדים  ֵּבין  ָעַבר  ְוַאְכָזִרּיֹות,  ַּגּסֹות  ָּפִנים  ַּבַעל  ְּכֵתַפִים 
ְּכֶׁשהּוא ָרכּוב ַעל סּוסֹו, ַמְגֵלב עֹור ְּבָידֹו ְוהּוא ַמְצִליף ְלָכל 

ֵעֶבר.

ְּבקִֹׁשי   ַא ִלְמקֹומֹוֵתיֶהם.  ְמֻסָּמִרים  נֹוְתרּו  ַהְּיהּוִדים 
ַהָּנאִצי  ִהְבִחין  ְּכֶׁשְּבַאַחת  ַהְּכֵאב,  ַזֲעקֹות  ֶאת  ֶהֱחִניקּו 

ְּבָאִסיר ִמְסָּפר 48723 ַוֲחָמתֹו ָּבֲעָרה ּבֹו ַעד ְלַהְׁשִחית.

”ָמה ַאָּתה אֹוֵחז ְּבָיְד? ְיהּודֹון ָארּור“, ָקָרא ַהָּנאִצי ְלֵעֶבר 
ֶאת  ְלָהִסיר  ִמְּבִלי  ִּבְמקֹומֹו  ַלֲעמֹד  נֹוַתר  ֲאֶׁשר  ַהְּיהּוִדי, 
ֵעיָניו ִמֵּסֶפר ַהְּתִהִּלים. ”ְקַרב ֵהָּנה, ְיהּודֹון!“, ָקָרא ַהָּנאִצי 

ְּבַכַעס ּתֹו ֶׁשהּוא ׁשֹוֵלף ֶאת ֶאְקָּדחֹו ֵמֲחגֹוָרתֹו.

ֶׁשָּבְלטּו  ַהֵּכהֹות  ֵעיָניו  ִמְּמקֹומֹו.  ָהָאִסיר  ָנע  א  ַעָּתה  ַּגם 
ַהְּתִהִּלים  ְּבֵסֶפר  ְנעּוצֹות  נֹוְתרּו  ַהִחּוְרֹות,  ָּפָניו  ֶרַקע  ַעל 

ְּבָידֹו, ְוֵגוֹו ִהְתנֹוֵעַע ְלֶקֶצב ַהַּמְנִּגיָנה ַהֲחִריִׁשית.

 ,ָמה ַאָּתה קֹוֵרא ָׁשם?“, ָזַעם ַהְּמַפֵּקד, ”ֲחַדל ִמִּמְלמּוֶלי”
ֲעַדִין  ָהרֹוְטטֹות  ְּכֶׁשָּיָדיו  ָצַוח,  ֻּכָּלנּו!“,  ֶאת  ף  ְמַכּׁשֵ  ִהְּנ
ַהְּיהּוִדי  ֶׁשל  ַרָּקתֹו  ֶאל  אֹותֹו  ְמַכּוְנֹות  ָּבֶאְקָּדח,  אֹוֲחזֹות 

ַהָּכחּוׁש.

ִּבְמקֹום ְּתגּוָבה ִהְגִּביר ַהְּיהּוִדי ֶאת קֹולֹו ְוֵהֵחל ִלְקרֹא ֶאת 
ַהְּפסּוִקים ְּבקֹול. ַהָּנאִצי ִנָּסה ִלְלחֹץ ַעל ַהֶהֶדק, ַא ָיָדיו 
ְוָיָדיו  ָעָליו,  ִהְׁשַּתֵּלט  ֻמְסָּבר  ִּבְלִּתי  ַּפַחד  לֹו.  ִנְׁשְמעּו  א 

ָצְנחּו ִּבְמבּוָכה ְלִצֵּדי ּגּופֹו.

ַּכְלּבֹו ַהֶּנֱאָמן ֶׁשֵהִבין ְלֵלב ֲאדֹוָניו, ִנָּסה ַּגם הּוא ְלִהְתַנֵּפל 
ְוָׁשב  ִמָּיד  ִנְרַּתע   ַא ְּבַמְלְּתעֹוָתיו,  ּוְלַׁשְּסעֹו  ַהְּיהּוִדי  ַעל 

ִלְמקֹומֹו ְּכֶׁשְּזָנבֹו ֵּבין ַרְגָליו.

ַהֶּמַתח  ֶאת   ַֹלֲחת ָהָיה  ִנָּתן  הֹוד.  נֹוָרא  ָהָיה  ַהַּמֲעָמד 
ַהּנֹוָרא ְּבַסִּכין. ּוַבָּתֶו ָעַמד ָאִסיר ִמְסָּפר 48723 ִּכְבָיכֹול 
ֵאין ַהְּסָעָרה נֹוַגַעת לֹו ְּכָלל. ִחְורֹון ָמֶות ְמַכֶּסה ֶאת ָּפָניו, 

ּוִפיו ֵאינֹו ּפֹוֵסק ִמִּלְקרֹא ֶאת ְּפסּוֵקי ַהּקֶֹדׁש.

ַהְּיהּוִדי  ָצַנח  ֻמְקֶּדֶמת,  הֹוָדָעה  ִמְּבִלי  ִּפְתאֹום,  ְלֶפַתע 
ַּתְחָּתיו ְלא רּוַח ַחִּיים. ַאף ֶאת ֵעיָניו א ִהְסִּפיק ַלֲעצֹם. 
ַהָּנאִצי ָעָלה ַעל סּוסֹו ְוִנְמַלט ֵמַהָּמקֹום ִּבְמבּוָכה, ּוְבַרֲחַבת 
ּבֹוֶכה  ִלָּבם  ֲהמּוָמה,  ְיהּוִדים  ֲעַדת  נֹוְתָרה  ַהִּמְסָּדִרים 

ְּבַגְעּגּוַע ַלְּדמּות ַהַּמְפִעיָמה ֶׁשַאף ֶאת ְׁשָמּה א ָיְדעּו.

ְמרֹוִמים  ְלִגְנֵזי  ָעְלָתה  ִמְסָּפר 48723  ָאִסיר  ֶׁשל  ִנְׁשָמתֹו 
ְטהֹוָרה ּוְמֻזֶּכֶכת, ְמֻלּוָה ִּבְנִעיַמת ְּתִפָּלתֹו ּוְרוּוָיה ְּבִדְמעֹוָתיו 
ֲאֶׁשר ֶנֶאְספּו ְּבנֹאדֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְׁשמּורֹות ַלּיֹום 

ֶׁשּבֹו ָיִחיׁש ְיׁשּוָעה ְלַעּמֹו.

’ֵּבית ַהְּכֶנֶסת‘ ָׁשָנה ג‘ עמ‘ 992

ֵּבין ’ְּבִרית ְותֹוָרה‘ 
ְלִבְרַּכת ’ָהָאֶרץ‘

ָּכְתבּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ְּבָרכֹות 
ִּבְרַּכת   ַהְּמָבֵר ַעל  חֹוָבה  ִּכי  ב)  מח 
ָהָאֶרץ  ִּבְרַּכת   ְּבתֹו ְלַהְזִּכיר  ַהָּמזֹון 
א   – ֵּכן  א  ֶׁשִאם  ְותֹוָרה‘,  ’ְּבִרית 
ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבַּמֲאָמר  חֹוָבתֹו.  ְיֵדי  ָיָצא 
ַנֲעמֹד ַעל ַמהּוָתן ֶׁשל ַהְזָּכרֹות ֵאּלּו, 
ְוַעל ַהֶּקֶׁשר ֶׁשֵּביֵניֶהן ְלִבְרַּכת ַהָּמזֹון.

ְּבִבְרַּכת  ’ְּבִרית‘  ַהְזָּכַרת  ַטַעם  ֶאת 
ַהּמּוָבא  ִּפי  ַעל  ְלָהִבין  נּוַכל  ’ָהָאֶרץ‘ 
ִהְתָנה  ֶׁשְּתַנאי  ט)  מו  (ב“ר  ַּבִּמְדָרׁש 
ַאְבָרָהם  ִעם  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ְמַקְּיִמין  ”ִאם  לֹום:  ַהּׁשָ ָעָליו  ָאִבינּו 
ָּבֶני ֶאת ַהִּמיָלה ֵהן ִנְכָנִסים ָלָאֶרץ, 

ְוִאם ָלאו ֵאין ִנְכָנִסים ָלָאֶרץ“.
ַחְכֵמי  ֵהִביאּו  ִּדְבֵריֶהם   ְּבֶהְמֵׁש
 ַהִּמְדָרׁש ֶאת ַהָּפסּוק ֶׁשֶּנֱאָמר ְּבתֹו
ָּפָרַׁשת ִמיַלת ִיְׂשָרֵאל ֶטֶרם ְּכִניָסָתם 
ָלָאֶרץ (ְיהֹוֻׁשַע ה ד): ”ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר 
ָאַמר  ”‘דָבָר‘  ּוֵבֲארּו:  ְיהֹוֻׁשַע“,  ָמל 
ָמה  ָלֶהם:  ָאַמר  ּוָמָלן;  ְיהֹוֻׁשַע  ָלֶהם 
ָלָאֶרץ  ִנְכָנִסין  ֶׁשַאֶּתם  ְסבּוִרין  ַאֶּתם 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר   ָּכ ֲעֵרִלים? 
ח):  יז  (ְּבֵראִׁשית  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  הּוא 
 – ְוגֹו‘   ‘ַאֲחֶרי  ּוְלַזְרֲע  ְל ’ְוָנַתִּתי 
ַעל ְמַנת (ָׁשם  ט): ’ְוַאָּתה ֶאת ְּבִריִתי 

ִתְׁשמֹר‘“.

ִּבְזכּות ַהּתֹוָרה
 ִנְכְנסּו ִיְׂשָרֵאל ָלָאֶרץ

ַטַעם  ֶאת  ַרִׁש“י  ֵּבֵאר   ְלָכ ְּבדֹוֶמה 
ְּבִבְרַּכת  ’ּתֹוָרה‘  ַהְזָּכַרת  חֹוַבת 
ָעְמָדה  ַהּתֹוָרה  ְזכּות  ֶׁשַאף  ָהָאֶרץ, 
ְלִיְׂשָרֵאל ִלְזּכֹות ּוְלִהָּכֵנס ָלָאֶרץ (ְרֵאה 
ּוְכִפי  ט),  ְּדִׁשיָרה  מס‘  ְּבַׁשַּלח,  ְמִכיְלָתא 
ח  (ְּדָבִרים  ַהָּפסּוק  ִּבְלׁשֹון  ֶׁשְּמפָֹרׁש 
 ְְמַצּו ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ַהִּמְצָוה  ”ָּכל  א): 
ַהּיֹום ִּתְׁשְמרּון ַלֲעׂשֹות ְלַמַען ִּתְחיּון 
ּוְרִביֶתם ּוָבאֶתם ִויִרְׁשֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ 
(ַרִׁש“י  ַלֲאבֵֹתיֶכם“  ד‘  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר 

ְּבָרכֹות ָׁשם).

עֹוד ֵּבֵאר ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘:
ַהְזָּכַרת ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ִהיא ְּתַנאי 
ַעל  ַההֹוָדָאה  חֹוַבת  ְלִקּיּום  ֶהְכֵרִחי 
ַהָּמזֹון ַּכֲהָלָכה. ֲהא ָידּוַע ִּכי ַמְּטַרת 
ַהָּמזֹון ֶׁשִּנָּתן ָלנּו ְלִקּיּום ַהּגּוף, ִהיא 
ַלֲעבֹד  נּוַכל  ַהּגּוף  ֶׁשְּבֶאְמָצעּות  ְּכֵדי 
ֶאת ה‘ ָּכָראּוי ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּוְבִקּיּום 
ַהִּמְצוֹות. ִמָּכאן ֶׁשִאּלּו ָהִיינּו מֹוִדים 
ָהְיָתה  א  ַהּגּוף,  ִקּיּום  ַעל  ִּבְסָתָמא 
ַהַּטַעם  ַמהּו  ֶׁשֵּכן  ’הֹוָדָאה‘,   ְּבָכ
ַהִּמְתַקְּיִמים  ָוָדם  ָּבָׂשר  ַעל  ְלהֹודֹות 
 ְלִפיָכ ַּתְכִלית.  ּוְלא  ַמָּטָרה  ְלא 
ֶאת  ְּבהֹוָדָאֵתנּו  ְלַהְזִּכיר  ָלנּו  ִּתְּקנּו 
ֶאת  ַהְּמַסְּמלֹות  ְוַה‘ּתֹוָרה‘  ַה‘ְּבִרית‘ 
ֲעבֹוַדת   ְלצֶֹר  – ַהּגּוף  ִקּיּום  ַמְּטַרת 
ַההֹוָדָאה  ַנֲעֵׂשית   ְּבָכ ַרק  ֶׁשֵּכן  ה‘, 

ֻמְׁשֶלֶמת (’ּתֹוַרת מֶֹׁשה‘ ְּדָבִרים כד ד).
ְּבֶדֶר ֶרֶמז הֹוִסיף ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘ ִּכי 
ִעְנָין ֶזה ִנְרָמז ַאף ְּבָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל 
ִּבְבָרכֹות  ַהְּגָמָרא  ֶׁשָּמְנָתה  ַהְּדָבִרים 
ֶׁשֵּיׁש ְלַהְזִּכיר ְּבִבְרַּכת ָהָאֶרץ: ְּבִרית, 
 ֶאֶרץ, ָמזֹון ְותֹוָרה – ֶּבֱאֶמ“ת. ְלַלֶּמְד
ֶאת  ְּבתֹוָכּה  ַהּכֹוֶלֶלת  ְּבָרָכה  ַרק  ִּכי 
ִהָּנּה  ְּכֶאָחד  ַהָּללּו  ָהִעְנָיִנים  ַאְרַּבַעת 
(’ֲחַתם סֹוֵפר‘  ’ֶּבֱאֶמת‘  ְּבָרָכה ַהֶּנֱאֶמֶרת 

עה“ת ָוֵאָרא).

ִמֻּלְּבִלין  ַׁשִּפיָרא  ֵמִאיר  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 

ָהָיה ּדֹוֵרׁש ְּבִעְנָין ֶזה:
ֶׁשֵּבין  ַהַּיַחס  ְּבַתְכִלית  הּוא  ׁשֹוֶנה 
ַהּגֹוִיים  ִמַּיַחס  ְלַאְרצֹו,  ִיְׂשָרֵאל  ַעם 
ֵמֻאּמֹות  ַאַחת  ָּכל  ְלַאְרצֹוֵתיֶהם; 
ְּכֵדי  ְלמֹוֶלֶדת  ְזקּוָקה  ָהעֹוָלם 
ְּבַׁשְלָוה  ָּבּה  ִלְחיֹות  ָּבֶניָה  ֶׁשּיּוְכלּו 
ְמֻׁשְעָּבִדים  ִלְהיֹות  ִמְּבִלי  ּוִבְרָוָחה 
אּוָלם  ָזרֹות.  ַמְמָלכֹות  עֹל  ַּתַחת 
ְּכֵדי  ְלַאְרָצם  ְזקּוִקים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ֶׁשּיּוְכלּו ְלַקֵּים ָּבּה ְּבַנַחת ֶאת ִמְצוֹות 
ִמָּכל  ָתם  ִּבְקֻדּׁשָ ְלִהָּבֵדל   ּוְבָכ ה‘ 
ַלָּדָבר  ַהְּגדֹוָלה  ְוָהְרָאָיה  ַהּגֹוִיים. 
ׁשֹוֵמָמה,  ָהָאֶרץ  ִּבְהיֹות  ַּגם  ִּכי  ִהיא, 
ֶמְמֶׁשֶלת  ַּתַחת  ּוְכבּוָׁשה  ֲחֵרָבה 
ַהְּכִמיָהה  ְלֶרַגע  ָּפְסָקה  א  ָזִרים, 
ְּבֵלב ָּכל ְיהּוִדי ַלֲעלֹות ָלָאֶרץ ְוָלגּור 

ָּבּה.
ְּבִבְרַּכת  ִלְכל  ָלנּו  ִּתְּקנּו   ְלִפיָכ
ָהָאֶרץ ְּבִרית ְותֹוָרה, ְלַהְראֹות ִּכי ֵאין 
ַרק  ָהָאֶרץ  ְלַמְּתַנת  ִמְתַיֲחִסים  ָאנּו 
ִמָּצרֹוֵתינּו,  ְוַׁשְלָוה  ִמְפָלט  ִּכְמקֹום 
ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלהֹוִסיף ּוְלַהְרּבֹות 
(’ִּבְרַּכת  ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ָועֹוד  עֹוד  ָּבּה 

ָּדִוד‘ עמ‘ קכד).

ְוֵהִביא  הֹוִסיף  ִמּקֹוִז‘יְגלֹוב  ַהָּגאֹון 
(ִסְפִרי  ֲחָכִמים  ִּדְבֵרי  ֶאת  ֶזה  ְּבִעְנָין 
ֶנְחְלָקה  ֶׁשָהָאֶרץ  ִּפיְנָחס)  ָּפָרַׁשת 
ְוִהֵּנה,  ִּבְלַבד.  ּוְקדֹוִׁשים‘  ’ִלְכֵׁשִרים 
ְיָבמֹות  תוס‘  (ְרֵאה  ָהִראׁשֹוִנים  ִמִּדְבֵרי 
ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ה  ֶׁשִאּׁשָ ַמְׁשָמע,  ב)  מט 
ָּבּה  ּתֹוְפִסים  ַהִּקּדּוִׁשין  ֶׁשֵאין  ְּפסּול 
ֶׁשְּכֶׁשִהְתַקְּדָׁשה  ַאף  ַעל  ֵמֲחָמתֹו, 
ְלַאַחר  ִנְפְסָלה  ִאם   – ְּכֵׁשָרה  ָהְיָתה 
ְלִפי  ִמֶּמָּנה.  ַהִּקּדּוִׁשין  ִיָּפְקעּו  ִמֵּכן 
ֵּכיָון  ָלָאֶרץ,  ְּבנֹוֵגַע  לֹוַמר  ֵיׁש  ֶזה 
ִאם   – ִלְרָׁשִעים  ִנְּתָנה  א  ֶׁשִהיא 
ְוִהְרִׁשיעּו  ִיְׂשָרֵאל  ָחְטאּו  ָחִליָלה 
ְלַאַחר ִמֵּכן, ּפֹוַקַעת ִהיא ֵמְרׁשּוָתם.

ֶׁשָאנּו  ֶׁשְּבָׁשָעה  ָראּוי   ְלִפיָכ
ְנַקֵּבל  ’ָהָאֶרץ‘  ִּבְרַּכת  ֶאת  ְמָבְרִכים 
ָׁשַמִים  ַמְלכּות  עֹל  ִמָּיד  ָעֵלינּו 
ַרק  ֶׁשֵּכן  ְותֹוָרה,  ְּבִרית  ְּבַהְזָּכַרת 
ִלְהיֹות  נּוַכל  זֹו  ַקָּבָלה  ְּבֶאְמָצעּות 
ְּבטּוִחים ֶׁשִּתְתַקֵּים ָהָאֶרץ ִּבְרׁשּוֵתנּו 

(’ֶאֶרץ ְצִבי‘ ְּבַׁשַּלח תרפ“ג).

ְוַעל ֻחֶּקי ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו
ְּבִפינּו  ִמְתַחֶּלֶקת  ַה‘ּתֹוָרה‘  ַהְזָּכַרת 
ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו‘]   ּתֹוָרְת [’ַעל  ְל‘תֹוָרה‘ 
ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו‘].   ֻחֶּקי [’ַעל  ּוְל‘ֻחִּקים‘ 
ְּבתֹוֶסֶפת  ִּכי  ַהַּמֲהָר“ל  ּוֵבֵאר 
ָאנּו  ְמַבְּטִאים  ַהֻחִּקים  ַעל  ַההֹוָדָאה 
ַהַּמֲעֶרֶכת  ָּכל  ַעל  ֻמְׁשֶלֶמת  הֹוָדָאה 
ֶכל  ַהְּמַחָּיה אֹוָתנּו, ַהְינּו – ַהּגּוף, ַהּׂשֵ
ַּבּגּוף,  ִמְתַקֶּיֶמת  ַה‘ְּבִרית‘  ְוַהֶּנֶפׁש; 
ַהֵּמִבין,  ֶכל  ַּבּׂשֵ ִמְתַקֶּיֶמת  ַה‘ּתֹוָרה‘ 
 – ּבֹו  ֲהָבָנה  ֶכל  ַלּׂשֵ ֶׁשֵאין   – ְוַה‘חֹק‘ 
ִמְתַקֵּים ַּבֶּנֶפׁש ָהרּוָחִנית. ְלִפיָכ ַעל 
ַהּתֹוָרה ֶנֱאָמר ’ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו‘ – ְּכלֹוַמר 
ַהֻחִּקים  ַעל  ְוִאּלּו  ַהֵּלב,  ַּבֲהָבַנת 
ְּבהֹוָדָעה   – ’ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו‘  ֶנֱאָמר 
ִמּשּׁום  זֹאת  ַטַעם.  ּכֹוֶלֶלת  ֶׁשֵאיָנּה 
ְוַעל  ַּבֻחִּקים,  ָגה  ַהּׂשָ ֵאין  ֶכל  ֶׁשַּלּׂשֵ
ֵּכן ֵהם א ִנְמְסרּו ָלנּו ְּכ‘ִלּמּוד‘ ֶאָּלא 

ְּכ‘הֹוָדָעה‘ (’ְנִתיבֹות עֹוָלם‘ נתה“ע יח).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְּתִפָּלתֹו ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשל ָאִסיר ִמְסָּפר 48723

ע טטּתַ ּבָ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמֲעׂשֵ ה  ַמעפלּלָ
האֲחרֹו ֹו

וּור סִספפּפּ ם
ת ’ָהָאֶרץ‘ (ג‘) ְ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


