
ב ׁשֶ ת ַוּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ָצַרת יֹוֵסף ’ָקְפָצה‘ ְּבִפְתאֹוִמּיּות
”ַוֵּיֶׁשב ַיֲעקֹב“ (לז א)

”ִּבֵּקׁש ַיֲעקֹב ֵליֵׁשב ְּבַׁשְלָוה, ָקַפץ ָעָליו ָרְגזֹו ֶׁשל יֹוֵסף“ 
(ַרִׁש“י).

ַמִהי ַמְׁשָמעּות ְלׁשֹון ’ָקַפץ‘?
יּוְסְטָמן  ֱאִליֶעֶזר  ְמַנֵחם  ִּפיְנָחס  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו“ר  ֵּבֵאר 

ִמִּפיְלץ:
ֶׁשֲעִתידֹות  ַהָּצרֹות  ָּכל  ֵמרֹאׁש  ִהְתַּגּלּו  ָאִבינּו  ְלַיֲעקֹב 
ֵהָעְלמּותוֹ  ָצַרת  ִמְּלַבד  ב),  קנח  ַוֵּיֵצא  זַֹהר  (ְרֵאה  ָעָליו  ָלבֹוא 
ֶׁשל יֹוֵסף ֶׁשָּקְפָצה ָעָליו ְּבִפְתאֹוִמּיּות. ַהִּסָּבה ֶׁשָּצָרה זֹו 
ַהָּצרֹות  ִמֶּיֶתר  ֶׁשְּבׁשֹוֶנה  ִמּשּׁום  ִהיא  לֹו  ִהְתַּגְּלָתה  א 
ֶׁשַאף ֶׁשָּיַדע ֲעֵליֶהן ֵמרֹאׁש, ִקְּבָלן ְּבַאֲהָבה ְוא ִהְתַּפֵּלל 
ֶׁשֹּלא ָּתבֹאָנה ָעָליו, ַעל ָצַרת יֹוֵסף ְּבנֹו ֲאהּובֹו א ָהָיה 

עֹוֵצר ְּברּוחֹו ִמְּלַבֵּקׁש ַרֲחִמים ְּכֵדי ְלַבְּטָלּה.
’ִׂשְפֵתי ַצִּדיק‘

’ּוָמֳחָלן ְלִׁשְבֵטי ְיֻׁשרּון‘
”ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָּכל ָּבָניו ִּכי ֶבן ְזֻקִנים הּוא לֹו 

ְוָעָׂשה לֹו ְּכתֶֹנת ַּפִּסים“ (לז ג)
ֶׁשִּבְׁשִביל  ַהָּבִנים,  ֵּבין  ְּבנֹו  ָאָדם  ְיַׁשֶּנה  ַאל  ”ְלעֹוָלם 
ִמְׁשַקל ְׁשֵני ְסָלִעים ֵמיָלת [ֶצֶמר ְמֻׁשָּבח] ֶׁשָּנַתן ַיֲעקֹב 
ְוִנְתַּגְלֵּגל  ֶאָחיו  ּבֹו  ִנְתַקְּנאוּ  ָּבָניו,  ַאר  ִמּׁשְ יֹוֵתר  ְליֹוֵסף 

ַהָּדָבר ְוָיְרדּו ֲאבֹוֵתינּו ְלִמְצַרִים“ (ַׁשָּבת י ב).
ָּכַתב ַה‘ֶּמֶׁשְך ָחְכָמה‘:

ַהְּזהֹוִרית  ְלׁשֹון  ִמְׁשַקל  ַאף  ִּכי  ִנְמָצא  ְנַדְקֵּדק  ִאם 
ִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלַח ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ָהָיה  ֶׁשִּנְּתָנה ְּברֹאׁש ַהּׂשָ
’ְׁשֵני ְסָלִעים‘ (יֹוָמא מב א). ַהִּסָּבה ֶׁשִּתְּקנּו ָּכ ְלדֹורֹות ִהיא 
ְּכֵדי ְלַכֵּפר ַעל ֵחְטא ְמִכיַרת יֹוֵסף, ֶׁשָרְׁשמֹו נֹוַתר ַקָּים 
הֹוִסיף  זֹאת  ִּפי  ַעל  א).  ִמְׁשֵלי  טֹוב‘  (’ׁשֹוֵחר  ָודֹור  ּדֹור  ְּבָכל 
ּוֵבֵאר ֶאת ַהֻּנָּסח ַהְּמֻיָחד ֶׁשּבֹו ְמֻכִּנים ִיְׂשָרֵאל ִּבְתִפַּלת 
יֹום ַהִּכּפּוִרים: ”ִּכי ַאָּתה ָסְלָחן ְלִיְׂשָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלִׁשְבֵטי 
ְיֻׁשרּון‘  ’ִׁשְבֵטי  ֶׁשל  ֶחְטָאם  ַעל   – ’ּוָמֳחָלן‘  ְיֻׁשרּון“; 

ִּבְמִכיַרת יֹוֵסף. 
הֹוִסיף ְוָאַמר ַרִּבי יֹוֵסף ּכֵֹהן ָאָב“ד ְירּוָׁשַלִים:

ַהִּכּפּוִרים  ְּביֹום  ָׁשָנה  ֶׁשְּבָכל  ָחְכָמה‘  ַה‘ֶּמֶׁשְך  ְלִדְבֵרי 
ִנָּתן  יֹוֵסף,  ְמִכיַרת  ֵחְטא  ָלנּו  ֶׁשְּיֻכַּפר  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים 
ַהִּכּפּוִרים  ְּביֹום  ִמְנָעִלים  ְנִעיַלת  ִאּסּור  ֶׁשַאף  ְלַהְסִּביר 
נֹוָעד ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיָּזֵכר ַעל ָיָדם ֵחְטא ְמִכיַרת יֹוֵסף ֲאֶׁשר 
ִמְכָרם  ”ַעל  ו):  ב  (ָעמֹוס  ַּכָּכתּוב  ַנֲעַלִים,  ַּבֲעבּור  ִנְמַּכר 
ֶׁשַהּכֵֹהן  ְּכִפי  ַנֲעָלִים“.  ַּבֲעבּור  ְוֶאְביֹון  ַצִּדיק  ַּבֶּכֶסף 
ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ַּבֲעבֹוַדת  ָזָהב  ִּבְגֵדי  לֹוֵבׁש  ֵאינֹו  ַהָּגדֹול 
ֵאיֶנּנּו   ָּכ א),  כו  (ר“ה  ָהֵעֶגל  ֵחְטא  ֶאת  ְלַהְזִּכיר  א  ְּכֵדי 
ְמִכיַרת  ֵחְטא  ַּכָּפַרת  ַעל  ְּבַבָּקָׁשֵתנּו  ִמְנָעִלים  לֹוְבִׁשים 

יֹוֵסף, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְלַהְזִּכיר ֶאת ַהֵחְטא. 
’ֶמֶׁש ָחְכָמה‘ ַאֲחֵרי מֹות; ’ִּדְבֵרי יֹוֵסף‘

ַעל ַאַחי ָאנֹ כִי ְמַבֵּקׁש
ַאַחי  ֶאת  ַוּיֹאֶמר  ְּתַבֵּקׁש;  ַמה  ֵלאמֹר  ָהִאיׁש  ”ַוִּיְׁשָאֵלהּו 

ָאֹנִכי ְמַבֵּקׁש ַהִּגיָדה ָּנא ִלי ֵאיפֹה ֵהם רִֹעים“ (לז טו-טז)
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ֶּבן ַרִּבי ֱאִליֶמֶל ִמִּליזֶ‘עְנְסק: ”ַוִּיְׁשָאֵלהּו 
ַמִהי  ָאָדם   ִיְׁשַאְל ִאם   – ְּתַבֵּקׁש“  ַמה  ֵלאמֹר  ָהִאיׁש 
ַהְּתִפָּלה ָהְראּוָיה ְּביֹוֵתר ִלְפֵני ה‘, ”ַוּיֹאֶמר ֶאת ַאַחי ָאֹנִכי 
ְמַבֵּקׁש“ – ָהֵׁשב לֹו ִּכי ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר הּוא ְלִהְתַּפֵּלל ַעל 

ְבָיה. ַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהְּנתּוִנים ַּבָּצָרה ּוַבּׁשִ
הֹוִסיף ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ֵליּבּוׁש ִמְּבֶרָז‘אן:

ַעד  ְמרֹוִמים,  ִּבְׁשֵמי  ְּביֹוֵתר  ִמְתַקֶּבֶלת  ֶׁשָּכזֹו  ְּתִפָּלה 
ָּכְרָחם  ְּבַעל  ’ָאֵמן‘  ַאֲחֶריָה  עֹוִנים  ַהְּמַקְטְרִגים  ֶׁשַאף 
ִלי“  ”ָּנא   – ִלי“  ָּנא  ”ַהִּגיָדה  ַהָּכתּוב:  ִּבְלׁשֹון  ַּכִּנְרָמז 

ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ָאֵמן‘.
’ֵּבית ַיֲעקֹב‘ [ַינֹוְבְסִקי] עמ‘ צח; ’ִאְמֵרי ְיהּוָדה‘ [ְּבֶרָז‘אן]

יֹוֵסף ִנַּצל ִּבְזכּות ’ַהּמֹוִציא‘
”ַמה ֶּבַצע ִּכי ַנֲהרֹג ֶאת ָאִחינּו ְוִכִּסינּו ֶאת ָּדמֹו“ (לז כו)

(ְרֵאה  ְּפִליָאה‘  ’ִמְדַרׁש  ְלׁשֹון  הּוָבא  ַהְּמָפְרִׁשים  ְּבִסְפֵרי 
 ְנָבֵר  ֵאי ַאֵחינּו,  ֶאת  ַנֲהרֹג  ”ִאם  ו):  ֵעֶקב  ַּתְנחּוָמא  ִמְדַרׁש 

ַהּמֹוִציא?“ ְלַהָּלן ְׁשֵני ֵּפרּוִׁשים ֶׁשִּנְּתנּו ְלִמְדָרׁש ֶזה:
ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַאָּבא הֹורֹוְדְצִקי ֵּבֵאר:

ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשָאנּו ְמָבְרִכים: ”ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ“, 
ִיְצָחק  ַרִּבי  ֵּבֵאר  ֶלֶחם,  ְוא  ָּדָגן  מֹוִציָאה  ֶׁשָהָאֶרץ  ַאף 
ָקארֹו ֶׁשִּתְּקנּו ֵּכן ַעל ֵׁשם ֶהָעִתיד, ֶׁשֵּכן ָאְמרּו ֲחָכִמים 
ְּגלּוְסָקאֹות  ֶׁשּתֹוִציא  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ”ֲעִתיָדה  ב):  ל  (ַׁשָּבת 
ָהֲעׂשּוִיים  [ְּבָגִדים  ֵמיָלת  ּוְכֵלי  מּוָכִנים]  [ַמֲאִפים 
ִמֶּצֶמר ְמֻׁשָּבח]“. ְּבָכ ִיְתָּפְרׁשּו ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ֶׁשָאְמרּו 
’ַהּמֹוִציא  ִּבְלׁשֹון  ְמָבְרִכים  ֶׁשָאנּו  ַהִּסָּבה  ֲהא  ָהַאִחים: 
ָּבָאֶרץ  ְמצּוִיים  ִיְהיּו  ָלבֹא  ֶׁשֶּלָעִתיד  ִמּשּׁום  ִהיא  ֶלֶחם‘ 
ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים   ְוֵהיַא ָלרֹב,  ֵמיָלת‘  ּוְכֵלי  ’ְּגלּוְסָקאֹות 
ַעל  ַּבִּקְנָאה  ֶׁשְּמקֹוָרּה  ִׂשְנָאה   ִמּתֹו ַאֵחינּו  ֶאת  ַלֲהרֹג 

ְּכתֶֹנת ’ֵמיָלת‘ (ַׁשָּבת י ב) ֶׁשִּקֵּבל ֵמָאִבינּו?!
ְּבאֶֹפן ַאֵחר ֵּבֵאר ַרִּבי ַנְפָּתִלי ְצִבי ְׁשֶטְרן:

ְּבֵׁשם  הּוָבא  ְוִהְלְכָתא)  ד“ה  ב  לח  (ְּבָרכֹות  ַּבּתֹוְספֹות 
ְוא  ’ַהּמֹוִציא‘   ְלָבֵר ֶׁשִּתְּקנּו  ֶׁשַהִּסָּבה  ַהְּירּוַׁשְלִמי 
ָהאֹות  ֶאת   ַהְּמָבֵר ַיְבִליַע  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  הּוא  ’מֹוִציא‘, 
ַהַּמְתִחיָלה  ֵמ“ם  ָּבאֹות  ’ָהעֹוָלם‘  ִמַּלת  ֶׁשְּבסֹוף  ֵמ“ם 
ֶאת ַהֵּתָבה ֶׁשַאֲחֶריָה – ’מֹוִציא‘, ְוָכ ֵהן ִיְהיּו ִנְׁשָמעֹות 
ְּכִמָּלה ַאַחת: ’ָהעֹוָלמֹוִציא‘. ֶזהּו ֶׁשָאַמר ְיהּוָדה ְלֶאָחיו: 
”ִאם ַעל ֵּתָבה ַאַחת חֹוְׁשִׁשים ָאנּו ֶׁשֹּלא ִּתָּבַלע, ּוְבִגיָנּה 
ַנְחמֹל  א   ֵהיַא ’מֹוִציא‘,  ְוא  ’ַהּמֹוִציא‘  ְמָבְרִכים  ָאנּו 

ַעל ֶנֶפׁש ִמִּיְׂשָרֵאל?!“ 
’ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק‘ ְּבַהר; ’ְּפָעִלים ַלּתֹוָרה‘ [ִנְדַּפס ְּבסֹוף ֵסֶפר ’ֵּבית 

ָהאֹוָצר‘] ַּדף ז; ’ִּגְרָסא ְּדַיְנקּוָתא‘

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

ני ּפְ ם

’ַוְיָמֵאן‘ – ’ַויי ָאֵמן‘
(לט  ֵלאקִים“  ְוָחָטאִתי  ַהּזֹאת  ַהְּגֹדָלה  ָהָרָעה  ֶאֱעֶׂשה   ְוֵאי ”ַוְיָמֵאן...; 

ח-ט)

ָּדַרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ַזְלָמן ֱאֶרְנַרִייךְ ַרָּבּה ֶׁשל ַׁשאְמלֹוי:
ְּכִפי ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחָכִמים (ֵּביָצה טז א) ֶאת ַהִּמָּלה ”ַוִּיָּנַפׁש“ ֶׁשֶּנֶאְמָרה ְּבִעְנַין 
ָּבת  ָּבת (ְׁשמֹות לא יז), ְּכִקּצּור ַהֵּתבֹות: ”ַויי ָאְבָדה ֶנֶפׁש“ [ְּבֵצאת ַהּׁשַ ַהּׁשַ
ֶׁשִּנְּתָנה  ַהְּיֵתָרה  ַהְּנָׁשָמה  ִמֶּמּנּו  ֶׁשִּנְלְקָחה   ָּכ ַעל  ָהָאָדם  ִמְתַאֵּבל 
’ַויי ָאֵמן‘.  ָּבת], ָּכ נּוַכל ִלְדרֹׁש ַאף ָּכאן: ”ַוְיָמֵאן“ –  ּבֹו ִּבְכִניַסת ַהּׁשַ
מֹות  ַהּׁשֵ ְּבִיחּוד  ֶאְפּגֹם   ּוְבָכ ְּבֵחְטא  ֶאָּכֵׁשל   ֵהיַא יֹוֵסף:  ָאַמר   ֶׁשָּכ

ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשִּנְרְמזּו ְּבֵתַבת ’ָאֵמן‘.
’ֵאין  ִלְתִפַּלת  ַהַּצִּדיק  יֹוֵסף  ָרַמז  ’ָאֵמן‘  ְּבַהְזָּכַרת  ִּכי  ִלְדרֹׁש  ֵיׁש  עֹוד 
ִמי  ֵּכאֵקינוּ...  ”ֵאין  ’ָאֵמן‘:  אֹוִתּיֹות  ְּכֵסֶדר  ֶׁשֻּסְּדָרה  ֵּכאֵקינוּ‘ 
כֵאֵקינוּ... נֹוֶדה ֵלאֵקינוּ...“, ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה ִנְזַּכר ְּברֹוְממּות ַהּבֹוֵרא 

ּוְבחֹוָבתֹו ְלעֹוְבדֹו ּוְלהֹודֹות לֹו, ּוְבָכ ִנְמַנע ִמֶּמּנּו ַהֵחְטא. 
’ֶאֶבן ְׁשמֹה‘ אֹות כד

ִמְקִרי;  ֵאינֹו  ’ָאֵמן‘  אֹוִתּיֹות  ְלִפי  ֵּכאֵקינוּ‘  ’ֵאין  ִׁשְבֵחי  ֶׁשל  ִסּדּוָרם 
ַרִּבי ְיהּוָדה ְּבַרִּבי ָיָקר ַרּבֹו ֶׁשל ָהַרְמָּב“ן ְמָבֵאר, ֶׁשַאף ֶׁשִּמן ַהִּדין ָהָיה 
”ֵאין  ְלָהִׁשיב:  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְוַרק  כֵאֵקינוּ?“,  ”ִמי  ֵאָלה:  ַּבּׁשְ ִלְפּתַֹח 
ֵּכאֵקינוּ“, ִמָּכל ָמקֹום: ”אֹוְמִרים ַהֵּסֶדר ַהֶּזה, ְלִפי ֶׁשִּנְרָמז ּבֹו ’ָאֵמן‘“.
ַמֲהִר“י ַצאַלח ִמְּגדֹוֵלי ַחְכֵמי ֵּתיָמן מֹוִסיף ּוֵמִביא ְּבֵפרּוׁשֹו ’ֵעץ ַחִּיים‘ 
ֵּתיָמן,  ַחְכֵמי  ְּבֶקֶרב  ְמֻקֶּבֶלת  ְקדּוָמה  ָמסֶֹרת  ִּכי  ַהְּתִפָּלה,  ְלִסּדּור 
ֶׁשְּלִפיָכ ִנְתְקָנה ְּתִפָּלה זֹו ְּבֵסֶדר אֹוִתּיֹות ’ָאֵמן‘: ”ֶׁשַּפַעם ַאַחת ָּגְזָרה 
ִּתְּקנּו  ָעׂשּו?  ָמה  ָאֵמן.  ַלֲענֹות  ֶׁשֹּלא  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ָהְרָׁשָעה  ַמְלכּות 
ָיִבינּו.  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  נֹוֶדה‘,  ִמי...  ’ֵאין...  ֵּתבֹות:  ְּבָראֵׁשי  ְּבֶרֶמז,  ְלאֹוְמרֹו 

ְוַאף ַעל ִּפי ֵּכן ְּכֶׁשִּנְתַּבְּטָלה ַהְּגֵזָרה, ַּתָּקָנה א ָזָזה ִמְּמקֹוָמּה“.
’ֵּפרּוׁש ַהְּתִפּלֹות ְוַהְּבָרכֹות‘ עמ‘ קכו; ’ֵעץ ַחִּיים‘ ְּתִפַּלת ’ֵאין ֵּכאֵקינוּ‘

ֵיׁש ְלהֹוִסיף, ִּכי ְלָכ ִהְקִּדימּו ִלְרמֹז ’ָאֵמן‘ ִּבְתִפַּלת ’ֵאין... ִמי... נֹוֶדה 
ָבִחים ָהרֹוְמִזים ַלְּבָרָכה: ’ָּברּו... ַאָּתה הּוא ֱאֵקינוּ...‘.  ֵלאֵקינוּ‘, ַלּׁשְ
ַּבַהְקָּדָמה זֹו ִּבְּקׁשּו ִלְרמֹז ַאף ַעל ּגֶֹדל ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ’ָאֵמן‘ ַעל ַהְּבָרָכה, 

 .“ְּכַמֲאַמר ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות נג ב): ”ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר
עֹוד ֵיׁש ְלָפֵרׁש ִּכי ֵמֶעֶצם ָהֻעְבָּדה ֶׁשִּבְתִפָּלה זֹו ָאנּו ַמֲאִריִכים ְלַהְזִּכיר 
ֵׁשם ָׁשַמִים ָּבֳאָפִנים ַרִּבים [’ֱאֵקינוּ‘, ’ֲאדֹוֵננּו‘, ’ַמְלֵּכנּו‘, ’מֹוִׁשיֵענּו‘], 
ִנָּתן ִלְלמֹד ַעל ּגֶֹדל סֹוָדּה ְורּום ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ֲעִנַּית ’ָאֵמן‘, ּוְכִפי ֶׁשָּכַתב 
ַהְּמֻקָּבל ַהַּקְדמֹון ַרִּבי ַאֲהרֹן ַהָּזֵקן ִמַּקְרִּדיָנא ַּבַעל ֵסֶפר ’ַקְרַנִים‘ [ַחי 
ָאֵמן  ֵּתַבת  ”ִּכי  יב):  (ַּדף  ַהְּטָעִמים‘  ’ִאֶּגֶרת  ְּבִסְפרֹו  ָׁשִנים]  ְּכֶאֶלף  ִלְפֵני 
א  ֵּביּה,  ְּדכּוָלא  ּוַמָּטה,  ַמְעָלה  ְוָאחֹור  ָּפִנים  ְּגדֹוָתיו,  ָּכל  ַעל  ָמֵלא 
ֶיְחַסר ָּכל ּבֹו, ִמִּנְגֶלה ּוִמִּנְסָּתר, ְּפִניִמי ְוִחיצֹון, ֶּפֶלא ְּפָלאֹות, ֻמְפָלִאים 
ֶׁשל  ִּכְבׁשֹונֹו  ֶׁשֵהן  ּוָברַֹחב,   ָּבאֶֹר  ָהֵעֶר ְּגדֹולֹות  סֹודֹות  ֶנֱעָלִמים, 
ה‘  ְּגבּוַרת  ְיַמֵּלל  ִמי  ִיְמְצֵאנּו,  ִמי  ָעמֹק  ָעמֹק  ּתֹוָרה  ִמִּסְתֵרי  עֹוָלם 

ְוַהַּמְׂשִּכיל ָיִבין“. 
יֹו“ר ’ְּבֵני ֱאמּוִנים‘ ַרִּבי ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין הי“ו

ב ׁשֶ ת ַוּיֵ ָרׁשַ 309ּפָ תש"פ

ַמֲהִר“י ַצאַלח ִמְּגדֹוֵלי ַחְכֵמי  ֵּתיָמן ֵהִביא ְּבֵפרּוׁשֹו ’ֵעץ 
ַחִּיים‘ ְלִסּדּור ַהְּתִפָּלה, ִּכי ָמסֶֹרת ְקדּוָמה ָהְיָתה ִּביֵדי 
ַחְכֵמי ֵּתיָמן, ֶׁשְּלָכ ִנְתְקָנה ְּתִפַּלת: ”ֵאין ֵּכאֵקינוּ... 
ִמי כֵאֵקינוּ... נֹוֶדה ֵלאֵקינוּ...“ ְּבֵסֶדר אֹוִתּיֹות ָאֵמן, 
ְלִפי: ’ֶׁשַּפַעם ַאַחת ָּגְזָרה ַמְלכּות ָהְרָׁשָעה ַעל ִיְׂשָרֵאל 
ְּבֶרֶמז,  ִּתְּקנּו ְלאֹוְמרֹו  ָעׂשּו?  ָמה  ָאֵמן.  ַלֲענֹות  ֶׁשֹּלא 

ְּבָראֵׁשי ֵּתבֹות: ֵאין, ִמי, נֹוֶדה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָיִבינּו‘“.

ְּבַחְברּותָ א
ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר 

ְמֻיָחד ַּבֲחֻנָּכה!ד ַּבֲחֻנָּכה!
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תשמ“ט,  ִּבְׁשַנת  ֵהֵחל  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהִּסּפּור 
ַהַּבְרֶזל‘   ָמַס’ ֶׁשל  ִהְתמֹוְטטּותֹו  ִּבְתקּוַפת 
ֶׁשְּבֶמֶׁש ִׁשְבִעים ְׁשנֹות ַהּקֹומֹוִניְזם ָסַגר ֶאת 
ַאְלֵפי  ְמאֹות  ִּבְפֵני  ַהּמֹוֲעצֹות  ְּבִרית  ַׁשֲעֵרי 
ְיהּוֶדיהָ ֶׁשּנֹוְתרּו ֵמֲאחֹוָריו ְמֻנָּתִקים ַלֲחלּוִטין 
ֵמֲאֵחיֶהם, ְנתּוִנים ְלִהְתַעְּמרּות ָקָׁשה ּוְגֵזרֹות 
ֲאֻיּמֹות ִּביֵדי ָראֵׁשי ַהִּמְׁשָטר ָהַאְכָזִרי, ֲאֶׁשר 

ָעָׂשה ַהּכֹל ְּכֵדי ְלַנְּתָקם ִמַּיֲהדּוָתם.
ה  ִׁשּׁשָ ֶׁשל  ְקבּוָצה  ֻהְזְמָנה  ָׁשָנה  ְּבאֹוָתּה 
ַהְּבִרית  ְוַאְרצֹות  ֵאירֹוָּפה  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ַרָּבִנים 
ְּבַאְרמֹון  ְלטֹון  ַהּׁשִ ָראֵׁשי  ִעם  ִלְפִגיָׁשה 
ַה‘ְּקֶרְמִלין‘. ְלַאַחר ַהְּפִגיָׁשה הּוְרׁשּו ָהַרָּבִנים 
ִּבְׁשֵּתי  ַהְּיהּוִדּיֹות  ַהְּקִהּלֹות  ֶאת  ְלַבֵּקר 
ָעִרים, ְּבמֹוְסְקָבה ּוְבֶלִניְנְּגָרד – ֲהא ִהיא ַסן 
ֵמִאיר  ִיְׂשָרֵאל  ָהַרב  ְמַסֵּפר   ְוָכ ֶּפֶטְרּבּוְרג. 
ָלאּו ְׁשִליָט“א, ֶׁשִהְׁשַּתֵּתף ְּבִמְׁשַלַחת ַרָּבִנים 

זֹו:
ְּבַמאי,  ְּבֶאָחד  ִהְתַקֵּים  ְּבמֹוְסְקָבה  ”ִּבּקּוֵרנּו 
ָהְיָתה  ָהִעיר  ַהּקֹומּוִניְסִטים.  ֶׁשל  ֵאיָדם  יֹום 
ַהַּמְהֵּפָכה  ֶצַבע   – ְּבָאדֹם  ֻּכָּלּה  ֲעטּוָיה 
ִהְתנֹוְססּו  ֲאֻדִּמים  ְּדָגִלים  ַהּקֹומּוִניְסִטית. 
ְוַעל  ָעַלי  ָהָיה  זֹו  ּוַבֲאִויָרה  ַהָּבִּתים,  ֵמַעל 
ֲחֵבַרי ָהַרָּבִנים ְלַקֵּים ֶאת ַהָּפסּוק: ’ֶאת ַאַחי 
ַהְּקִהָּלה  ְׂשִריֵדי  ַאַחר  ְוָלתּור  ְמַבֵּקׁש‘,  ָאֹנִכי 
ֶנֱאָמִנים  נֹוְתרּו  ֶׁשעֹוד  ֵאּלּו  ַהְּיהּוִדית, 

ְלַיֲהדּוָתם. 
כּונֹות  ִמּׁשְ ְלַאַחת  ִהַּגְענּו  ִאָּיר  חֶֹדׁש  ְּברֹאׁש 
ָהֹעִני ֶׁשל מֹוְסְקָבה, ’ָמִריָנה רֹוׁשְצָ‘ה‘ ְׁשָמּה. 
ָיָׁשן  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ָעְמּדֹו  ַעל  נֹוַתר  ָׁשם 
ֵמֵעץ, ֲאֶׁשר ִּבְׁשַנת תרע“ח, ְׁשַנת ַהַּמְהֵּפָכה 
ַהַּמְהֵּפָכה  ָראֵׁשי  ִהְסִּכימּו  ַהּקֹומּוִניְסִטית, 
ָהֲעִנִּיים  ַהְּיהּוִדים  ַּבֲעבּור  ַּכּנֹו  ַעל  ְלהֹוִתירֹו 

ְוַהְּזֵקִנים ֶׁשִהְתַּפְּללּו ּבֹו.
ְּבַמְתּכֶֹנת  ָּפִעיל  נֹוַתר  ֶזה  ְּכֶנֶסת  ֵּבית 
ַהַּמְהֵּפָכה,  ְׁשנֹות  ָּכל   ְלאֶֹר ְמֻצְמֶצֶמת 
ְׁשֵּתי  ְּבתֹוכֹו  ָמָצאנּו  ְלָׁשם  ִהַּגְענּו  ְוַכֲאֶׁשר 
ֶׁשל  ָהַאַחת  ְיהּוִדים;  ֶׁשל  ְקַטּנֹות  ְקבּוצֹות 
ֶנֱאָמִנים  ֶׁשּנֹוְתרּו  ְּבָׁשִנים,  ֻמְפָלִגים  ְיִׁשיִׁשים 
 ְלַיֲהדּוָתם ַלְמרֹות ַהּקִֹׁשי ַהָּגדֹול ֶׁשָהָיה ָּכרּו
ְצִעיִרים,  ְּתׁשּוָבה  ַּבֲעֵלי  ֶׁשל  ִנָּיה  ְוַהּׁשְ  ,ְּבָכ
ֲעטּוֵרי ְזָקִנים ְוִציִצּיֹות, ֲאֶׁשר ְלַאַחר ְלַמְעָלה 
ְבִעים ָׁשִנים ֶׁשל ִחּנּו ָאֵתִאיְסִטי ְוַכְפָרִני,  ִמּׁשִ

ָהיּו ִּבְבִחיַנת ֵנס ֶׁשל ַמָּמׁש.
ִלְפֵני  ַלֲעבֹר  ִּכְּבדּוִני  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ִמְתַּפְּלֵלי 
ַהֵּתָבה ִלְתִפַּלת ַהֵּלל ֶׁשל רֹאׁש חֶֹדׁש. ִנַּגְׁשִּתי 
 ְּבֶדֶר ְסִביִבי;  ְוִהְתּבֹוַנְנִּתי  ַהְּתִפָּלה  ְלַעּמּוד 
ְּכָלל ַעל ַעּמּוד ַהְּתִפָּלה ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ָחקּוק 
ְלׁשֹון  אֹו  ָתִמיד‘,  ְלֶנְגִּדי  ה‘  ’ִׁשּוִיִתי  ַהָּפסּוק: 
ְוִאּלּו  עֹוֵמד‘,  ַאָּתה  ִמי  ִלְפֵני  ’ַּדע  ַהִּמְׁשָנה: 
ַהְּתִפָּלה  ַעּמּוד  ַעל  ַהְפָּתָעה;  ִלי  ָנכֹוָנה  ָּכאן 
ֶׁשל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל ָמִריָנה רֹוְׁשָצ‘ה ֶנְחְקקּו 
 ִמִּלים ֲאֵחרֹות – ָהיּו ֵאּלּו ַאְרַּבע ִמִּלים ִמּתֹו

ְּפסּוֵקי ַהַהֵּלל: ’ָאָּנה ה‘ ַמְּלָטה ַנְפִׁשי‘.
ִהְתּבֹוַנְנִּתי  ַהְּמַרֶּגֶׁשת,  ַהְּתִפָּלה  ָּכל   ְלאֶֹר
ַּבִּמִּלים ַהְּתִמימֹות ְוַהְּפׁשּוטֹות ְוַחְׁשִּתי ֵּכיַצד 
ִסּיּום  ִעם  ָהַעז.  ַּבּקֹר  ְּבִלִּבי  חֹם  ְמִפיצֹות  ֵהן 
ַהִּמְתַּפְּלִלים  ִמִּזְקֵני  ְלַאַחד  ִנַּגְׁשִּתי  ַהְּתִפָּלה 
ֶׁשְּבׁשֹוֶנה  ַהִּסָּבה  ְלֵפֶׁשר  ּוְׁשַאְלִּתיו 
ֵמַהְּמֻקָּבל, ַּדְוָקא ָּפסּוק ֶזה ֶנְחַקק ַעל ַעּמּוד 

ַהַחָּזן. ְוַהָּלה ִסֵּפר ִלי ֵמֵעדּותֹו ָהִאיִׁשית:
ִלְפֵלָטה  ָלנּו  ִנָּתן  ֶזה  ְּכֶנֶסת  ֵּבית  ַּכֲאֶׁשר 
ָראֵׁשי  ֶׁשל  ִּבְרׁשּוָתם  תרע“ח  ִּבְׁשַנת 
ְמֵהָרה  ַעד  ֵהַבּנּו  ַהּקֹומּוִניְסִטית,  ַהַּמְהֵּפָכה 

ְלהֹוִביֵלנּו.  ֵאּלּו  ְרָׁשִעים  ְמַתְכְנִנים  ְלֵהיָכן 
נּוַכל  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה  ֲעִקיָפה   ֶּדֶר ִחַּפְׂשנּו 
ַלֲחקֹק ַלּדֹורֹות ַהָּבִאים ֶאת ֱאמּוָנֵתנּו, ֶׁשַאף 
נֹוֶתֶרת  ְּבגּוֵפנּו,  ָהְרָׁשִעים  ֶׁשּשֹׁוְלִטים  ְּבֵעת 
ִנְׁשָמֵתנּו ֶנֱאָמָנה ְוַׁשֶּיֶכת ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. 
ֶׁשַאף  ָלנּו  ַהַּמְזִּכיר  ֶזה  ְּבָפסּוק  ָּבַחְרנּו  ָלֵכן 
ַּכֲאֶׁשר: ’ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא‘ ָּתִמיד נּוַכל ִלְקרֹא 

ְּבֵׁשם ה‘: ’ָאָּנה ה‘ ַמְּלָטה ַנְפִׁשי‘.
ְּברּוְסָיה,  ִּבּקּוֵרנּו  ְלַאַחר  ְספּוִרים  ֳחָדִׁשים 
ָמִריָנה  ֶׁשל  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ִּכי  ִלְׁשמַֹע  ֶנְחַרְדנּו 
ֶׁשִהְזַּדהּו  ַאְנִטיֵׁשִמים  ִּביֵדי  ֻהַּצת  רֹוׁשְצָ‘ה 
ְוהּוא  ַהּסֹוְבֶיִטית‘,  ַהּסֹוְפִרים  ’ֲאֻגַּדת  ְּכַחְבֵרי 
ִסְפֵרי  ִמְּלַבד  ְּתכּוָלתֹו,  ָּכל  ַעל  ָּבֵאׁש  ָעָלה 

ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְּצלּו ִמְּבעֹוד מֹוֵעד.
ִּבְׁשַנת תשנ“ו, ֻהְזַמְנִּתי ׁשּוב ְלמֹוְסְקָבה ְּכֵדי 
ַלֲחנֹ ִמְקֵוה ָטֳהָרה ּוְלַהִּניַח ֶאֶבן ִּפָּנה ְלֵבית 
ַהְּכֶנֶסת ֶהָחָדׁש ֶׁשל ָמִריָנה רֹוׁשְצָ‘ה. ַהַּפַעם 
ֶׁשּבֹו  ַּבָּמקֹום  ַמָּמׁש  ֶׁשל  ִּבְנָין  ָלקּום  ֻּתְכַנן 

ָעַמד ַהְּצִריף ַהָּיָׁשן ֶׁשִּנְׂשַרף.
ְלַאַחר  ֲאֻרָּכה  ְּתקּוָפה  ְּכָבר  ֶזה  ָהָיה 
ַהּקֹומּוִניְסִטי,  ְלטֹון  ַהּׁשִ ִהְתמֹוְטטּות 
ְיהּוִדים  ֶנֶאְספּו  ַהִּפָּנה  ֶאֶבן  ֲהָנַחת  ּוְלַמֲעַמד 
ַהְּמפָֹאר  ַּבַּמֲעָמד  ֵּתֵבל.  ַקְצוֹות  ִמָּכל  ַרִּבים 
ָנְכחּו ֵּבין ַהֶּיֶתר ַּגם רֹאׁש ָהִעיר ֶׁשל מֹוְסְקָבה 

ְוֵכן ַׁשְגִריר ַאְרצֹות ַהְּבִרית ְּברּוְסָיה.
ְּבֶטֶרם  אּוָלם  ְּדָבִרים.  ָלֵׂשאת  ִהְתַבַּּקְׁשִּתי 
ְׁשלֹוָׁשה  ֵאַלי  ִנְּגׁשּו  ַהִּמיְקרֹופֹון  ֶאל  ִנַּגְׁשִּתי 
ֵעץ.  ִּפַּסת  ְּבָפַני  ְוִהִּציגּו  ַהְּקִהָּלה  ֵמָראֵׁשי 
ֶׁשִּנְּצלּו,  ַהּתֹוָרה  ִסְפֵרי  ִמְּלַבד  ְלִדְבֵריֶהם, 
ָהְיָתה ִּפַּסת ֵעץ זֹו ִּבְבִחיַנת ’אּוד ֻמָּצל ֵמֵאׁש‘ 
ְּבאֹותֹו  ָּבֵאׁש  ָעָלה  ֶׁשֹּלא  ַהָּיִחיד  ִריד  ַהּׂשָ  –
ִהַּבְטִּתי  ַהְּכֶנֶסת.  ֵּבית  ֻהַּצת  ֶׁשּבֹו  ַלְיָלה 
ֵעיַני;  ְלַמְרֵאה  ֶהֱאַמְנִּתי  ְוא  ָהֵעץ  ְּבִפַּסת 
ָהָיה ֶזה א ַאֵחר ֵמאֹותֹו ֶׁשֶלט ָמהּוַה ֶׁשָעָליו 
ָהיּו ְרׁשּומֹות ַהִּמִּלים: ’ָאָּנה ה‘ ַמְּלָטה ַנְפִׁשי‘, 
ֶלט ֶׁשַּכּמּוָבן ִהַּכְרִּתי ֵהיֵטב ֵמאֹותֹו ִּבּקּור  ַהּׁשֶ
ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ְּבמֹוְסְקָבה  ֶׁשָעַרְכִּתי  ְמַרֵּגׁש 

קֶֹדם ָלֵכן.
ִּדְמעֹוַתי,  ְּבַעד  ַלֲעצֹר  ָיכְֹלִּתי  א  ְלַמְרֵאהּו 
ַהְּנאּום  ֶאת  ָלֵׂשאת  ָקֶׁשה  ִלי  ָהָיה  ּוְכָבר 
ַהּיֹום  ֶעֶצם  ְוַעד  ּוֵמָאז  ָלֵׂשאת.  ֶׁשִּתְכַנְנִּתי 
ַּבֲאִמיַרת  ַמִּגיַע  ֶׁשֲאִני  ַּפַעם  ְּבָכל  ַהֶּזה, 
ּוְבֵליל  ְּבמֹוֲעִדים  חֶֹדׁש,  ְּברֹאׁש  ַה‘ַהֵּלל‘ 
ַהֵּסֶדר, ַלִּמִּלים: ’ָאָּנה ה‘ ַמְּלָטה ַנְפִׁשי‘, ֵאיִני 
ְמַרֵּגׁש.  ַמֲעָמד  ְּבאֹותֹו  ְלִהָּזֵכר  ֶׁשֹּלא  ָיכֹול 
ַעִּתיק,  ְּכֶנֶסת  ֵּבית  אֹותֹו  עֹוֵמד  ֵעיַני  ְלֶנֶגד 
ַּדל ְּבִחיצֹוִנּיּותֹו ַא ָעִׁשיר ְמאֹד ִּבְפִניִמּיּותֹו, 
ֶׁשֶהְחִזיָקה  ַהֶּנֶפׁש  ִלְמִסירּות  ֻמְפָלא  ְּכִבּטּוי 
ֶאת ַעֵּמנּו ְלאֶֹר ַאְלַּפִים ְׁשנֹות ָּגלּות, ַּכֲאֶׁשר 
ַּגם ְּבעֶֹמק ַהָּצָרה ְוַהּצּוָקה, ָּתִמיד ָהיּו ֵעיֵנינּו 
ַמְּלָטה  ה‘  ’ָאָּנה  ִּבְתִפָּלה:  ַלָּמרֹום  ְנׂשּואֹות 

ַנְפִׁשי‘.
ְּתבּוָנָתם ֶׁשל ִזְקֵני אֹותֹו ּדֹור, ְּבמֹוְסְקָבה ֶׁשל 
ֶׁשֶּזהּו  ְלָהִבין  ָלֶהם  ָעְמָדה  ַהַּמְהֵּפָכה,  ְׁשנֹות 
ְלַהֲעִביר  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּביֹוֵתר  ֶהָחׁשּוב  ַהֶּמֶסר 
ֶׁשַּיֲעבֹר  ָמה  ָּכל  ַלְמרֹות   :ַהֶהְמֵׁש ְלדֹור 
ִרּבֹון  ֶׁשל  ְּבָיָדיו  ִנְׁשָמֵתנּו  נֹוֶתֶרת  ּגּוֵפנּו,  ַעל 
ָהעֹוָלִמים, ּוְלעֹוָלם א ֶנְחַּדל ִמָּלֵׂשאת ֵאָליו 

ֶאת ֵעיֵנינּו ַעד ֲאֶׁשר ִיְגַאל אֹוָתנּו ְּבַרֲחָמיו“.
ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח ’ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל‘ עמ‘ קנג

ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַּבָּקׁשֹות 
ֶאת ִּבְרַּכת ’ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב‘ ָאנּו ְמַסְּיִמים 
ַאַחת  ָּכל  ֲאֶׁשר  ַּבָּקׁשֹות  ֶעְׂשֵרה  ַּבֲחֵמׁש 
ַרִּבי  ח  ֶׁשּׂשָ ּוְכִפי  ָמֵלא,  עֹוָלם  ִהיא  ֵמֶהן 

ִׁשְמׁשֹון ִּפיְנקּוס ְּבַאַחת ִמְּדָרׁשֹוָתיו:
ַחִּיים‘  ֶה‘ָחֵפץ  ְלַיד  ְיהּוִדי  ָעַמד  ”ַּפַעם 
ְוַהֵּמִטיב‘  ’ַהּטֹוב  ִּבְרַּכת  ֶאת   ּוֵבֵר
ִּבְמרּוָצה. ְּכֶׁשִּסֵּים ְׁשָאלֹו ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘: 
א  ַעָּתה  ֶׁשִּבַּקְׁשָּת  יֹוֵדַע  ַאָּתה  ”ַהִאם 
ָהִאיׁש  ְּדָבִרים?“  ָעָׂשר  ה  ֵמֲחִמּׁשָ ָּפחֹות 
ְוֶה‘ָחֵפץ  ַהְּדָבִרים,  ְלִמְׁשַמע  ִהְתַּפֵּלא 

ַחִּיים‘ ָמָנה לֹו ְּכֻדְגָמה:
ֵחן  ֶׁשִּתְמָצא   – ’ְלֵחן‘  ִּבַּקְׁשָּת:  ”ְּתִחָּלה 
ִּבַּקְׁשָּת:  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָאָדם.  ְּבֵני  ְּבֵעיֵני 
ֶׁשִּיְהֶיה   – ּוְלֶרַוח‘  ּוְלַרֲחִמים  ’ּוְלֶחֶסד 
ִּבְצִפיפּות.  ִּתְחֶיה  ְוא  ְּבֶרַוח  ָמקֹום   ְל
ְּפָעִמים  ַּכָּמה   ,ְּבַנְפְׁש ַׁשֵער   – ’ַהָּצָלה‘ 
ֶאת  עֹוְבִרים   ֶׁשְּל ַהְּיָלִדים  ְּביֹום 
ָהְרחֹוב...?! ֲהא ַה‘ַהָּצָלה‘ ְנחּוָצה ְלָכל 
’ְוַהְצָלָחה‘  ָׁשָעה.  ּוְבָכל  ֵעת  ְּבָכל  ֶאָחד, 
ַּתְצִליַח  ִלְלמֹד,   הֹוֵל ַאָּתה  ַּכֲאֶׁשר   –
ַהְּבָרָכה:   ְּבֶהְמֵׁש ַּגם   ָּכ ְּבִלּמּוְדָך. 
ְוַכְלָּכָלה  ַּפְרָנָסה  ֶנָחָמה  ְיׁשּוָעה  ’ְּבָרָכה 
ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום ְוָכל טֹוב‘ – ְּבָכל 

ִמָּלה ְטמּוָנה ַּבָּקָׁשה ְמֵלַאת עֶֹמק“.
”ָּתֵאר  ַחִּיים‘:  ֶה‘ָחֵפץ  ִסֵּים   ,“ָּכ ”ִאם 
 :ִמְּמ ְיַבֵּקׁש   ֶׁשִּבְנ ֵאפֹוא   ְלַעְצְמ
ֶזה...‘,  ְוֶאת  ֶזה  ְוֶאת  ֶזה  ֶאת   ָצִרי ’ֲאִני 
 ָּכ ְוִכי   – ֵלב  ִׂשיַמת  ּוְבחֶֹסר  ִּבְמִהירּות 
ֱאמּוָנה  ִׁשְמׁשֹון‘  (’ֶנֶפׁש  ַּבָּקׁשֹות?!“  ְמַבְּקִׁשים 

עמ‘ סז).

ֶרַוח קֹוֵדם ְלַהָּצָלה
ֵסֶדר ַהַּבָּקׁשֹות: ”ּוְלֶרַוח, ַהָּצָלה“, ְמֻיָּסד 
(ד יד):  ַעל ְלׁשֹון ַהָּפסּוק ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר 
ְוָאֵכן,  ַלְּיהּוִדים“.  ַיֲעמֹוד  ְוַהָּצָלה  ”ֶרַוח 
ָּתַמּה ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר, ִּכי ְּבֶדֶר ְּכָלל 
ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ַהַהָּצָלה  ִמְתַרֶחֶׁשת  ְּתִחָּלה 
קֶֹדם  ָהֶרַוח  ֶאת  ִסְּדרּו  ּוַמּדּוַע  ָהֶרַוח, 
ַלַהָּצָלה? ְוֵתֵרץ זֹאת ַעל ִּפי ָמה ֶׁשָאְמרּו 
הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ב)  יג  (ְמִגָּלה  ֲחָכִמים 
ֵּכיָון  ֵמַעָּתה,  ַלַּמָּכה.  ְרפּוָאה  ַמְקִּדים 
יֹוֵדַע  ָהָאָדם  ֵאין  ַהַּמָּכה  ֶׁשָּבָאה  ֶׁשַעד 
ַמִהי ָהְרפּוָאה ֶׁשָּקְדָמה ָלּה, ְוַרק ְלַאַחר 
ְרפּוָאה,  ָלּה  ֶׁשָּקְדָמה  ֵמִבין  ֶׁשִּמְתַרֵּפא 
ִלְפֵני  ָה‘ֶרַוח‘  ֶאת  ְלַהְקִּדים  ָראּוי   ְלִפיָכ
לֹו  ֶשֻהְרַוח  ְלַאַחר  ַרק  ֶׁשֵּכן  ַה‘ַהָּצָלה‘. 
ֵמִבין ָהָאָדם ַמהּו ֶחֶבל ַהַהָּצָלה ֶׁשִּנְׁשַלח 
ַּבֵּסֶפר  (הּוָבא  ְּבפַֹעל  ִנַּצל  ֶטֶרם  עֹוד  ֵאָליו 

’ִעְנָינֹו ֶׁשל יֹום‘ ח“ג עמ‘ עב).

ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  זֹאת  ֶׁשֵּבֲארּו  ֵיׁש  עֹוד 
 ֶׁשִּמֶּדֶר תרל“ד)  (ּפּוִרים  ֱאֶמת‘  ַפת  ַה‘ּׂשְ
ַהַּצִּדיִקים ֶׁשַאף ֶׁשֵהם ְּבטּוִחים ַּבְּיׁשּוָעה 
ֵאיָנם  ְּכִאּלּו  ֵהם  ִמְתַּפְּלִלים  ֶׁשָּתבֹוא, 
ֶאת  ְלָבֵאר  ֵיׁש   ּוְבָכ ָעֶליָה.  יֹוְדִעים 
ַמִּביִעים  ֶׁשָאנּו  ֶׁשַאף  ַהְּבָרָכה  ֻנַּסח 
ָאנּו  ָלנּו,  ֶׁשִּיָּנֵתן  ָּב‘ֶרַוח‘  ִּבְטחֹוֵננוּ  ֶאת 
עמ‘  ּתֹוָרה‘  זֹו  (’אֹוָרה  ַהַהָּצָלה  ַעל  ְמַבְּקִׁשים 

קפב).

ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  זֹאת  ֵּבֲארּו  נֹוָסף  ְּבאֶֹפן 
ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ֶׁשִּבֵּקׁש  יג)  עה  (ב“ר  ַהִּמְדָרׁש 
ָצרֹות  ִנְגְזרּו  ֶׁשִאם  הּוא   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש 
ְּבַבת  ֲעֵליֶהם  ְיִביֵאן  א  ִיְׂשָרֵאל,  ַעל 

ַאַחת, ֶאָּלא ִיֵּתן ֶרַוח ֵּביֵניֶהן ְּכֵדי ְלָהֵקל 
’ֶרַוח‘  ָאנּו  ַמְקִּדיִמים   ְלָכ ֵמֲעֵליֶהם. 
ַה‘ַהָּצָלה‘,  ְּבֶטֶרם  ֶׁשעֹוד  ְל‘ַהָּצָלה‘, 
ָעֵלינּו  ֶׁשִּנְגְזרּו  ֶׁשַהָּצרֹות  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים 
ַחִּיים‘  (’ַּתּפּוֵחי  ַאַחת  ְּבַבת  ָעֵלינּו  יּוְטלּו  א 

ֶאְסֵּתר ָׁשם; ְמַקְּדֵׁשי ה‘ ח“ב ַּבְּפִתיָחה).

ַאף ַאַחר ַהַהָּצָלה ְנחּוָצה ַהְצָלָחה
ְּכִפי ֶׁשָּכאן ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ַעל ’ַהְצָלָחה‘, 
ַהַהֵּלל  ְּבֻנַּסח  ַּגם   ָּכ ַה‘ַהָּצָלה‘,  ְלַאַחר 
ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ְּתִחָּלה: ’ָאָּנא ה‘ הֹוִׁשיָעה 
ְוֵיׁש  ָּנא‘.  ’ַהְצִליָחה  ִמֵּכן:  ּוְלַאַחר  ָּנא‘, 
ּוְלַבֵּקׁש  ְלהֹוִסיף  ֵיׁש  ָמה  ְלֵׁשם  ְלָהִבין 
ַעל  ִּבַּקְׁשנּו  ֶׁשְּכָבר  ְלַאַחר  ַהְצָלָחה  ַעל 

ַהַהָּצָלה?
’ֲאֻגַּדת  ְּתנּוַעת  ֶׁשִּקְּיָמה  הֹוָדָיה  ִּבְמִסַּבת 
ִׁשְחרּורֹו  ְלַאַחר  ַהְּיהּוִדי  ָּבֹרַבע  ִיְׂשָרֵאל‘ 
ִּבְׁשַנת תשכ“ז, ָנָׂשא ְּדָבִרים ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל 
ַסְרָנא ָזָצ“ל, רֹאׁש ְיִׁשיַבת ’ֶחְברֹון‘, ְוֶאת 

נֹות ַּבֲחרּותֹו: ְּדָבָריו ָּפַתח ְּבִסּפּור ִמּׁשְ
”ַּבְּתקּוָפה ֶׁשָּלַמְדִּתי ִּביִׁשיַבת ְסַלּבֹוְדָקא 
ָהָיה  ַהְּיִׁשיָבה  ַּתְלִמיֵדי  ֵּבין  ֶׁשְּבִליָטא, 
ִּכְׁשרֹוִני  ָּבחּור  ְּגַדְלָיה,  ּוְׁשמֹו  ָּבחּור 
ִּבְמֻיָחד, ֶׁשָהָיה ָחִביב ִּבְמֻיָחד ַעל ָּכל ְּבֵני 
ַהָּיִמים  ְּבַאַחד  ְוִהֵּנה,  ְוַרָּבֶניָה.  ַהְּיִׁשיָבה 
ּוְלצֶֹרְך  ָקָׁשה,  ְּבַמֲחָלה  ַהָּבחּור  ָחָלה 
ִּביַרת  ְלִויָנה,  ִלְנסֹעַ   ֻהְצַר ְרפּוָאתֹו 
 ְּבֶמֶׁש ְמֻאְׁשָּפז  ָהָיה  ָׁשם  ָהְרפּוָאה, 

ה ֳחָדִׁשים ַעד ֶׁשִהְבִריא. ִׁשּׁשָ
ִהְבִריא  ֶׁשְּגַדְלָיה   ָּכ ַעל  מּוָעה  ַהּׁשְ
ָלׁשּוב  ִצִּפינּו  ּוְכָבר  ְלָאְזֵנינוּ,  ִהִּגיָעה 
ְוִלְראֹותֹו ֵּבין ָּכְתֵלי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש. אּוָלם 
ָמה ַרָּבה ָהְיָתה ַאְכָזָבֵתנּו ַּכֲאֶׁשר ְּגַדְלָיה 
נֹוַדע  ָמה  ְזַמן  ְלַאַחר  ַלְּיִׁשיָבה.  ָׁשב  א 
ָלנּו ֶׁשִּבְתקּוַפת ְׁשהּותֹו ְּבֵבית ָהְרפּוָאה, 
ַּכָּמה  ִּביֵדי  ַהָּבחּור  ֶׁשל  ַּדְעּתֹו  ֻהְׁשְּפָעה 
ִמְתּבֹוְלִלים.  ְיהּוִדים  ֶׁשָהיּו  ֵמָהרֹוְפִאים 
 ה‘, ְוָכ ַהָּללּו ִׁשְכְנעּוהּו ַלֲעזֹב ֶאת ֶּדֶר
ֶׁשָּיכֹול  ֲעִלָּיה  ֶּבן  ַהּתֹוָרה  עֹוַלם  ִהְפִסיד 
ָהָיה ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ְּבתֹוָרתֹו. ְּגַדְלָיה 
ְל‘ַהְצָלָחה‘  אּוָלם  ְל‘ַהָּצָלה‘,  ֵאפֹוא  ָזָכה 

א ִהִּגיַע“.
 ְּבֶמֶׁש” ְיֶחְזֵקאל:  ַרִּבי  ְוָזַעק  הֹוִסיף 
ַהְּיׁשּוָעה  ַעל  ִהְתַּפַּלְלנּו  ַרּבֹות  ָׁשִנים 
ָהֲעָרִבי  ָהאֹוֵיב  ְּבִסּלּוק  ֵאֵלינּו  ֶׁשָּתבֹוא 
ָׁשַמִים  ְּבַחְסֵדי  ָקְדֵׁשנּו.  ִעיר  ִמירּוָׁשַלִים 
ַעָּתה  אּוָלם  ִליׁשּוָעה,  ְלַבּסֹוף  ָזִכינּו 
ֵמֲחַמת  ִאם  ְל‘ַהְצָלָחה‘.  ְזקּוִקים  ָאנּו 
ִליהּוִדי  ְולּו  ִמְכׁשֹול,  ִיָּגֵרם  ַה‘ַהָּצָלה‘ 
ֶאָחד, ֶׁשַּיֲעֶלה ְלַהר ַהַּבִית ְּבֻטְמָאה, ֲהֵרי 
ְוַהְּיׁשּוָעה  ָּכאן,  ָהְיָתה  א  ֶׁש‘ַהְצָלָחה‘ 

ִהְתָּבְרָרה ְּכא ְּכָדִאית“.
ִליׁשּוָעה,  ְמַיֲחִלים  ָאנּו  ַרּבֹות  ְּפָעִמים 
ָעֵלינּו  ָלּה,  זֹוִכים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר  ַאף  אּוָלם 
ָלַדַעת ִּכי ֵמחֹוָבֵתנּו ְלַנֵּצל אֹוָתּה ְּכָמנֹוף 
ְלַאַחר  ָחִליָלה  ֶׁשִאם  רּוָחִנית.  ַלֲעִלָּיה 
ֶׁשָהְיָתה  ֲהֵרי  ְּבַמָּצֵבנּו,  נֹוַתְרנּו  ַהְּיׁשּוָעה 
(’ְלָהִאיר‘,  ’ַהְצָלָחה‘.  א   ַא ’ַהָּצָלה‘  ָלנּו 

ְזִמירֹות ַׁשָּבת עמ‘ תקמט)

ִניִנים ּוֵבאּוִרים  ּפְ
זֹון ת ַהּמָ ְלִבְרּכַ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ

ָאָּנה ַמְּלָטה ַנְפִׁשי

ע ִניִנייּתַ פּפְְ
לְְלִבר ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

אּנה ַמּל

פּפּו סִסִ ם
ִטיב‘ (ח‘) זֹון – ’ַהּטֹוב ְוַהּמֵ 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


