
ת ָוֵאָרא ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֵאין ַׁשִּליט ַּכה' ֱאֵקינוּ
 ;...ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְלַפְרעֹה ִהְתָּפֵאר ָעַלי ְלָמַתי ַאְעִּתיר ְל"
ַּכה'  ֵאין  ִּכי  ֵּתַדע  ְלַמַען   ִּכְדָבְר ַוּיֹאֶמר  ְלָמָחר   ַוּיֹאֶמר 

ֱאקֵינּו" (ח ה-ו)
"'ְלָמָחר' – ִהְתַּפֵּלל ַהּיֹום ֶׁשִּיָּכְרתּו ְלָמָחר" (ַרִׁש"י).

ִהְקָׁשה ָהַרְמָּב"ן: "ָידּוַע ֶׁשִּמְנַהג ָּכל ָאָדם ְלַבֵּקׁש ֶׁשָּתסּור 
ַעד  ַהַּמָּכה  ֲהָסַרת  ֶאת  ַּפְרעֹה  ִעֵּכב  ּוַמּדּוַע  ִמָּיד"  ָרָעתֹו 
ְלָמָחר? ְועֹוד, ִאם ָחֵפץ ַּפְרעֹה "ֶׁשִּיָּכְרתּו ְלָמָחר", ַמּדּוַע 

ִּבֵּקׁש ֶׁשּמֶֹׁשה ַיְקִּדים ְוִיְתַּפֵּלל ַעל ָּכ ְּכָבר ֵמַהּיֹום?
ַּבַעל ַה'ֶׁשֶמן רֹוֵקַח' ֵהִביא ְּבֵׁשם ּדֹודֹו ַרִּבי ַאְבָרָהם ַהּכֵֹהן 

 :ֶׁשֵּבֵאר זֹאת ָּכ
ְוַהַּמָּזלֹות,  ַהּכֹוָכִבים  ֶׁשל  ְּבכָֹחם  ֶהֱאִמין  ֶׁשַּפְרעֹה  ֵּכיָון 
ּכֹוָכב  ׁשֹוֵלט  בּוַע  ַהּׁשָ ִמימֹות  יֹום  ֶׁשְּבָכל  לֹו  ָהָיה  ָּברּור 
ְּכָלל  ְׁשִליָטה  ֵאין  ּכֹוָכב  ֶׁשְּלאֹותֹו  ְוֵכיָון  ִּבְלַבד.  ֶאָחד 
ַהּיֹום  ְלִהְתַּפֵּלל   ֶּדֶר ָּכל  ֵאין  ַאֲחָריו,  ֶׁשָּבא  ַהּיֹום  ַעל 
ִאם  ְלמֶֹׁשה:  ַּפְרעֹה  ָאַמר   ְלִפיָכ ַהָּמָחר.  ְיׁשּוַעת  ַעל 
ִּבְרצֹוְנ ְלהֹוִכיַח ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמְנִהיג ֶאת ָהעֹוָלם 
ֱהִׁשיבֹו:  ּומֶֹׁשה  ְלָמָחר".  ֶׁשִּיָּכְרתּו  ַהּיֹום  "ִהְתַּפֵּלל  ְלַבּדֹו, 
"ִּכְדָבְר" ִיְהֶיה "ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֵאין ַּכה' ֱאֵקינוּ", ֶׁשהּוא 
ַהּשֹׁוֵלט ַּבּכֹל, ּוְתׁשּוָעתֹו ֵאיָנּה ֻמְגֶּבֶלת ְליֹום ָּכֶזה אֹו ַאֵחר. 
'ְּבֵצל  ַּבַעל  ְׁשֶטְרן  ְּבַצְלֵאל  ַרִּבי  ֵּבֵאר  ָהָאמּור  ִּפי  ַעל 
ַלה'  "ִׁשירּו  ב-ג):  (צו  ִּבְתִהִּלים  ַהְּפסּוִקים  ֶאת  ַהָחְכָמה' 
רּו ִמּיֹום ְליֹום ְיׁשּוָעתֹו; ַסְּפרּו ַבּגֹוִים ְּכבֹודֹו  ָּבְרכּו ְׁשמֹו ַּבּׂשְ
ְליֹום  ֶׁש"ִמּיֹום   ִמָּכ ְּכלֹוַמר  ִנְפְלאֹוָתיו".  ָהַעִּמים  ְּבָכל 
מֹוֵׁשל  ְלַבּדֹו  ֶׁשהּוא  ַּבּגֹוִיים  ְּכבֹודֹו  ִמְתַּפְרֵסם  ְיׁשּוָעתֹו", 

ַּבּכֹל, ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה. 
'ָיִבין ְׁשמּוָעה' אֹות קסב; 'ְּבֵאר ָׂש ִרים' ָּבָלק ְּדרּוׁש א

ַמַעְרכֹות ַהֶּטַבע ְּכפּופֹות ִלְתִפַּלת ַהַּצִּדיק 
"ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ֵמִעם ַּפְרעֹה ַוֶּיְעַּתר ֶאל ה'" (ח כו)

ֶׁשָּיסּורּו  ָוׁשּוב  ׁשּוב  מֶֹׁשה  ִהְתַּפֵּלל  ַמּדּוַע  ִלְתמַֹּה:  ֵיׁש 
ָהְיָתה  ְׁשִליחּותֹו  ַמְּטַרת  ֲהא  ֵמַהִּמְצִרים,  ַהַּמּכֹות 
ְלֵסֶבל  ִאְכַּפִּתּיּות  ִּגָּלה  ּוַמּדּוַע  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני  ֶאת  ְלהֹוִציא 

ַהִּמְצִרים?
ֵּבֵאר ָהַרִּבי ר' ּבּוִנם ִמְּפִׁשיְסָחא:

ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשַּמַעְרכֹות ַהֶּטַבע ָּתׁשְֹבָנה ׁשּוב 
 ּוְבָכ מֶֹׁשה,  ְּתִפַּלת  ְּבֶאְמָצעּות  ַּדְוָקא  ְלִתְפקּוָדן  ָוׁשּוב 
ִלְקּבַֹע ְלדֹורֹות ֶׁשַּמַעְרכֹות ַהֶּטַבע ִיְהיּו ְּכפּופֹות ְלַצִּדיֵקי 
ִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ֶׁשְּיַבְּקׁשּו ְלֵהיִטיב ִעם ִיְׂשָרֵאל 
ִיְהֶיה ְּבכָֹחן ַלֲעׂשֹות זֹאת ַאף ְּכֶנֶגד ֶּדֶר ַהֶּטַבע. ָּדָבר ֶׁשֹּלא 
ְּבהֹוָרַאת  ְּבִמְצַרִים  ְלֵאיָתָנן  חֹוְזרֹות  ָהיּו  ִאּלּו  קֹוֶרה  ָהָיה 
"ֵזֶכר  ד):  (קיא  ִּבְתִהִּלים  ַהָּכתּוב  ַּכּוַָנת  עֶֹמק  ֶזהּו  ַהּבֹוֵרא. 
ָעָׂשה ְלִנְפְלאֹוָתיו ַחּנּון ְוַרחּום ה'", ֶׁשַרֲחָמיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש 
 ְּבָכ ְלִנְפְלאֹוָתיו",  "ֵזֶכר  ֶׁשָעָׂשה   ְּבָכ ִנָּכִרים  הּוא   ָּברּו

ֶׁשַהַּמּכֹות ָסרּו ֵמַהִּמְצִרים ְּבֶאְמָצעּות ְּתִפַּלת מֶֹׁשה.
'קֹול ִׂשְמָחה'

ַמּכֹות ֶׁשָהָיה ָצִרי ְלַהְפִציר ֲעֵליֶהן ִּבְתִפָּלה
ֶהָערֹב  ַוָּיַסר  ה'...;  ֶאל  ַוֶּיְעַּתר  ַּפְרעֹה  ֵמִעם  מֶֹׁשה  "ַוֵּיֵצא 

ִמַּפְרעֹה" (ח כו-כז) 
ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב 'ַוֶּיְעַּתר' ֵּפֵרׁש ַרִׁש"י ֶׁשהּוא ְמַלֵּמד ַעל 
ָערֹב.  ַמַּכת  ַעל  ִּבְתִפָּלתֹו  ִּבְמֻיָחד  ִהְתַאֵּמץ  ֶׁשּמֶֹׁשה   ָּכ
ַאף ְלַהָּלן (י יח) ַעל ַמַּכת ַאְרֶּבה ָּכְתָבה ַהּתֹוָרה ֶׁשּמֶֹׁשה 
ָערֹב  ְּבַמּכֹות  ַּדְוָקא  ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ְוֵיׁש  ה',  ֶאל  'ֶהֱעִתיר' 

ְוַאְרֶּבה ֻהְצַר מֶֹׁשה ְלִהְתַאֵּמץ ִּבְתִפָּלה.
ֵּבֵאר ַרִּבי עֹוַבְדָיה ִמַּבְרְטנּוָרא:

ֵמֶהן;  ִהְרִויחוּ  ֶׁשַהִּמְצִרים   ְּבָכ ִהְתַיֲחדוּ  ֵאּלּו  ַמּכֹות 
ֶּב'ָערֹב' – ֵמעֹורֹות ַהַחּיֹות, ּובָ'ַאְרֶּבה' –ֵמַהֲחָגִבים ֶׁשָּמְלחּו 
ֶׁשֵאין  א)  כה  (ַּתֲעִנית  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ּוְלִפי  ְלַמֲאָכָלם. 
 ַמִים ָּדָבר ֶׁשְּכָבר ִנָּתן ִּביֵדי ָהָאָדם, ֻהְצַר נֹוְטִלים ִמן ַהּׁשָ
מֶֹׁשה ְלִהְתַאֵּמץ ְּכֵדי ֶׁשָּיסּורּו ְּבאֶֹפן ֻמְחָלט. ָּכ א ֵיָהנוּ 

ְרָׁשִעים ֵאּלּו ְולּו ִקְמָעא ֵמַהַּמּכֹות ֶׁשֻהְנֲחתּו ֲעֵליֶהם.
ְּבֶדֶר ְּדָרׁש ֵּבֵאר ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ָּברּו ִמּקֹוַמְרָנא:

ָערֹב  ַמַּכת  ַּבָּגלּות:  ְּתקּופֹות  ְׁשֵּתי  ְמַסְּמלֹות  ֵאּלּו  ַמּכֹות 
ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּתקּוָפה ֶׁשָּבּה ַהּגֹוִיים ָיִאירּו ָּפִנים ְלִיְׂשָרֵאל 
 ְּבַנּסֹוָתם ְלָעְרָבם ּוְלבֹוְלָלם ְּבתֹוָכם; ַעל ְּתקּוָפה זֹו ֻהְצַר
מֶֹׁשה ְלַהְרּבֹות ִּבְתִפָּלה ֶׁשַּיַעְמדּו ִיְׂשָרֵאל ַּבִּנָּסיֹון ַהָּקֶׁשה 
ַאְרֶּבה  ַמַּכת  זֹאת  ְלֻעַּמת  ַהּתֹוָרה.   ִמֶּדֶר ִיְסטּו  ְוא 
ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְּתקּוָפה ֶׁשָּבּה ִיְפְׁשטּו ַהּגֹוִיים ַעל ִיְׂשָרֵאל 
 ֻהְצַר זֹו  ְּתקּוָפה  ַעל  ְוַאף  ָּכַאְרֶּבה.  ְלַכּלֹוָתם  ִויַבְּקׁשּו 

מֶֹׁשה ְלַהְרּבֹות ִּבְתִפָּלה ְּכֵדי ֶׁשְּזָמָמם א ַיֲעֶלה ְּבָיָדם.
'ַעַמר ְנֵקא'; 'ַׁשְלֶׁשֶלת קֹאָמְרָנא' עמ' תצד

'ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה'
 "ַהְעִּתירּו ֶאל ה' ְוַרב ִמְהיֹת קֹת ֱאקִים...; ַוּיֹאֶמר ֵאָליו 
ַהּקֹלֹות  ה'  ֶאל  ַּכַּפי  ֶאת  ֶאְפרֹשֹ  ָהִעיר  ֶאת  ְּכֵצאִתי  מֶׁשה 

ֶיְחָּדלּון ְוַהָּבָרד א ִיְהֶיה עֹוד" (ט כח- כט)

ֵּבֵאר ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר: 

ַהִּסָּבה ֶׁשַּפְרעֹה ִּבֵּקׁש ָּכאן ִּבְלׁשֹון 'ַהְעִּתירּו' ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתּה 
ַהְפָצָרה ְיֵתָרה (ְּכֵפרּוׁש ַרִׁש"י ְלֵעיל ח ה) ִהיא ִמּשּׁום ֶׁשִּבְהיֹותוֹ 
ִאּלּו  ְּבַעְבּדֹו  נֹוֵהג  הּוא  ֶׁשָהָיה  ֶׁשְּכִפי  ָהָיה  ָּבטּוַח   ֶמֶל
ֶׁשִּמַּפַעם  ַּפַעם,  ַאַחר  ַּפַעם  ָמה  ְּדַבר  ִמֶּמּנּו  ְמַבֵּקׁש  ָהָיה 
ְלַפַעם ָהָיה ָעָליו ְלַהְגִּביר ּוְלַהֲעִצים ֶאת ַהְפָצרֹוָתיו ְּכֵדי 
ְלַאַחר   – הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   ָּכ ֵּתָעֵניָנה,  ֶׁשַּבָּקׁשֹוָתיו 
ֵמַעָּתה  ַּבֲעבּורֹו,  מֶֹׁשה  ֶׁשִהְתַּפֵּלל  ַרּבֹות  ּכֹה  ְּפָעִמים 
ּתֹוִעיל ַרק ַהְפָצָרה ּוַבָּקָׁשה ְמֻרָּבה. ַא מֶֹׁשה ֵהִׁשיב לֹו: 
ּוִמָּיד  ה'"  ֶאל  ַּכַּפי  ֶאת  " ֶאְפרֹׂש   ַא ָהִעיר"  ֶאת  "ְּכֵצאִתי 
ַּבה'  ַהְּדבּוִקים  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשַעל  ְלִפי  ֶיְחָּדלּון",  "ַהּקֹלֹות 

ֶנֱאָמר (ְיַׁשְעָיהּו סה כד): "ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה". 
'ִאְמֵרי ֶׁשֶפר'

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם
סֹוד ֲאִריכּות ַהָּגלּות

"ָּכֵבד ֵלב ַּפְרעֹה ֵמֵאן ְלַׁשַּלח ָהָעם" (ז יד)
ַהּמֹוִכיַח ַהָּקדּום ַרִּבי מֶֹׁשה ַּכֲהָנא ִמִּגיִּביְטׁש ַּבַעל 'ֶּדֶר מֶֹׁשה' ִהְרָּבה ְלהֹוִכיַח 
ְּבָרָכה.  ָּכל  ַעל  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ַהְּזִהירּות  חֹוַבת  ַעל  ִלְקחֹו  ׁשֹוְמֵעי  ִצּבּור  ֶאת 
ַרִּבים  ַהְּיֵתָרה,  ַמֲעָלָתן  ַלְמרֹות  ֲאֶׁשר  ֲאֵמִנים,  ְׁשֵּתי  ַעל  ִהְזִהיר  ִּבְמֻיָחד 
'ַהַּמֲחִזיר  ִּבְרַּכת  ֶׁשַאַחר  'ָאֵמן'  ֵהן:  ְוֵאּלּו  ֵמִׂשים  ִמְּבִלי  ַּבֲעִנָּיָתן  ְמַזְלְזִלים 
ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון' – ְלִפי ֶׁשַהִּצּבּור ֶנְחָּפז לֹוַמר 'מֹוִדים ְּדַרָּבָנן', ְו'ָאֵמן' ֶׁשַאַחר 
ְלִפי  ַׁשָּבת –  ְּבֵליל  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ְירּוָׁשָלִים'  ְוַעל  ָׁשלֹום...  ֻסַּכת  'ַהּפֹוֵרׁש  ִּבְרַּכת 
ֶׁשַהִּצּבּור ְמַמֲהִרים לֹוַמר ַאֲחֶריָה 'ְוָׁשְמרּו'. ִּבְדָבָריו ִסֵּפר ַעל אֹודֹות ָחִסיד 
 ֶאָחד ֶׁשִּבֵּקׁש ְלָהִבין ִמְּפֵני ָמה ַהָּגלּות ִמְתָאֶרֶכת, ּוְלַאַחר ֶׁשִהְתַעָּנה ַעל ָּכ
ַלֲענֹות  ַמְׁשִּגיִחים  ֵאיָנם  ְוָהעֹוָלם  ַהְּגֻאָּלה  ָּתבֹא   ֵאי" ַמִים:  ַהּׁשָ ִמן  לֹו  ָענּו 
'ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון'  ָאֵמן ַעל ַהְּבָרכֹות ֶׁשָּבֶהן ְמַבְּקִׁשים ַעל ַהְּגֻאָּלה – 
ַהִּצּבּור  ִצִּפַּית  ֶאת  ְמַבֵּטאת  ַאֲחֵריֶהן  ָאֵמן  ַוֲעִנַּית  ָׁשלֹום'  ֻסַּכת  ְו'ַהּפֹוֵרׁש 

ִלְגֻאָּלה". 
מֹוִסיף ְוכֹוֵתב ַה'ֶּדֶרְך מֶֹׁשה': "ַעל ֵּכן ֲאִני ְמַתֵּקן ְּבָכל ַהְּקִהּלֹות ּוְבָכל ָמקֹום 
ַיְמִּתינּו  'ְוָׁשְמרּו'  ֶׁשּיֹאְמרּו  ְוקֶֹדם  'מֹוִדים'  ֶׁשַּיְתִחילּו  ֶׁשּקֶֹדם  נֹוֵסַע,  ֶׁשֲאִני 
ָאֵמן  ַלֲענֹות  ַלִּצּבּור  ְּפַנאי  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי  ַהֵּתָבה,  ַעל  ְּבֶאְגרֹוף  ַיּכּו  ְוַאף  ְמַעט, 

ַּכָּיאּות".
ְּב'ֵסֶפר ַהָּפִנים' הֹוִסיף ְוִהְזִהיר ַעל אֹודֹות 'ָאֵמן' נֹוֶסֶפת ֶׁשַאף ִהיא ְמַבֵּטאת 
ֶׁשַרִּבים  ַהֵּמִתים',  'ְמַחֵּיה  ִּבְרַּכת  ֶׁשַאַחר  ָה'ָאֵמן'  ִהיא  ֲהא  ִלְגֻאָּלה,  ִצִּפָּיה 

ה' ְוׁשֹוְכִחים ַלֲענֹוָתּה.  ּפֹוְתִחים ִמָּיד ַּבֲאִמיַרת 'ְקֻדּׁשָ
ִליֶּבר  ַרִּבי  ְּבֵׁשם  הּוָבא  ַהְּגֻאָּלה,  ַלֲהָחַׁשת  ֵאּלּו  ֲאֵמִנים  ֶׁשל  ְסֻגָּלָתן  ִמְּלַבד 
ַהָּגדֹול ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב, ֶׁשַהְּמַדְקֵּדק ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ִּבְרַּכת 'ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו 

ְלִצּיֹון' ְו'ַהּפֹוֵרׁש ֻסַּכת ָׁשלֹום' ִיְזֶּכה ַלֲאִריכּות ָיִמים ְוָׁשִנים.
ַעל ַהַּצִּדיק ַרִּבי ַחִּיים מֶֹׁשה מְַנֶּדל ָזָצ"ל ֻסַּפר: ַּפַעם ָּבא ֵאָליו ְיהּוִדי ֲאֶׁשר ָהָיה 
ָזקּוק ִליׁשּוָעה. ִהְמִליץ לֹו ָהַרב מְַנֶּדל ְלעֹוֵרר ֶאת ֵרָעיו ִויִדיָדיו ַלֲענֹות ָאֵמן 

ָעָשׂה ָהִאיׁש ִּכְדָבָריו, ָזָכה ִליׁשּוָעה. ַאַחר ְּבָרכֹות ֵאּלּו, ּוִמּׁשֶ
ֵלב  "ָּכֵבד  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק  ִנְרָמז  ֶזה  ִעְנָין  ִּכי  ּכֹוֵתב  ָזָצ"ל  ַהּכֵֹהן  ִצּיֹון  ַרִּבי 
ַּפְרעֹה ֵמֵאן ְלַׁשַּלח ָהָעם", 'ֵמֵאן' אֹוִתּיֹות 'ָאֵמן'. ִמָּכאן ֶרֶמז ֶׁשִעּכּוב ַהְּגֻאָּלה 

הּוא ְּבֶׁשל ִסַּבת ִאי ֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹות ַהְּגֻאָּלה. 
ְּבֵׁשם ַה'ֵּבית ַהֵּלִוי' הּוָבא ֶׁשָּסַמ ְלָכ ֶאת ַהָּפסּוק ִּביַׁשְעָיה (סב א): "ְלַמַען ִצּיֹון 
ם א ֶאְׁשקֹוט"; ֵּכיָון ֶׁשֵאין ָהעֹוָלם ִנְזָהִרים ַּבֲעִנַּית  א ֶאֱחֶׁשה ּוְלַמַען ְירּוָׁשלִַ
ָאֵמן ַאַחר ִּבְרַּכת 'ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון' ְוַאַחר 'ַהּפֹוֵרׁש ֻסַּכת ָׁשלֹום... ְוַעל 

ְירּוָׁשָלִים', ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵאינֹו ַמֲחֶׁשה, ּוְבֶׁשל ָּכ ִמְתַעֶּכֶבת ַהְּגֻאָּלה.
ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ַאְלֶטר ִויְלְדָּמן ָאָב"ד קֹוְנְסקֹובֹוָלה הֹוִסיף ְוִהְמִליץ ַעל ָּכ ֶאת 
ִּתֵּתן  ִוירּוָׁשַלִים  ִּתְבֶּכה  ְּבַמר  ִצּיֹון  ֵּכן  "ַעל  'ַנֵחם':  ִּבְתִפַּלת  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו 
'ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון'  קֹוָלּה"; "ַעל ֵּכן ִצּיֹון ְּבַמר ִּתְבֶּכה" – ֶרֶמז ְלִבְרַּכת 
"ִוירּוָׁשַלִים  ַאֲחֶריָה,  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ִנְזָהִרים  ֶׁשֵאין  ַעל  ִּתְבֶּכה'  'ְּבַמר  ֲאֶׁשר 
ֶׁשַאף  ְירּוָׁשָלִים',  ְוַעל  ָׁשלֹום...  ֻסַּכת  'ַהּפֹוֵרׁש  ְלִבְרַּכת  ֶרֶמז   – קֹוָלּה"  ִּתֵּתן 
הֹוִסיפּו  ְרׁשּומֹות  ּדֹוְרֵׁשי  ָאֵמן.  ַאֲחֶריָה  עֹוִנים  ֶׁשֵאין  ַעל  קֹוָלּה  נֹוֶתֶנת  ִהיא 
ֶׁשַהֵּתבֹות ַהָּבאֹות: "ִלִּבי ִלִּבי ַעל ַחְלֵליֶהם", רֹוְמזֹות ְלִבְרַּכת 'ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים 
ַלֲענֹות  ִנְזָהִרים  ֶׁשֵאיָנם  ֵאּלּו  ַעל  ִלָּבּה  ְּבַמר  ּבֹוָכה  ִהיא  ֶׁשַּגם  [ֲחָלִלים]', 

ַאֲחֶריָה ָאֵמן.
'ֶּדֶר ֹמֶׁשה' ְליֹום יא; 'ֵסֶפר ַהָּפִנים' אֹות מז; 'ְצרֹור ַהַחִּיים' [ְלר"י ִליֶּבְרזֹון] אֹות פט; 'עֹוַלם 
ֲעִׂשָּיה' ַּדף קה ע"ב; 'יֹוִׁשיַע ִצּיֹון' אֹות ח; 'ְוִאְמרּו ָאֵמן' ח"ב אֹות כד; 'נֹוְטֵרי ָאֵמן' ח"ב עמ' כא 

ת ָוֵאָרא ָרׁשַ 314ּפָ תש"פ

ֶבת  ה ִמְתַעּכֶ ֻאּלָ י ַהּגְ ְדמֹוִנים ּכִ ְתבּו ַהּקַ ּכָ
ה:  ֻאּלָ ְרכֹות ַהּגְ לֹוׁש ּבִ ים ׁשֹוְכִחים ַלֲענֹות ַעל ָאֵמן ַעל ׁשְ ִלי ֵמׂשִ ּבְ ּמִ ְלִפי ׁשֶ

ָאנּו ְמַמֲהִרים  זֹאת ׁשֶ ם ּכָ ֱאֶמֶרת, ּגַ ּנֶ ָרָכה ׁשֶ ל ּבְ נּו ַלֲענֹות ָאֵמן ַעל ּכָ ּלָ יד ּכֻ ַנְקּפִ
ה.  ֻאּלָ ְרכֹות ַהּגְ ֻדְגַמת ּבִ ה, ּכְ ִפּלָ ֶדר ַהּתְ ָבִרים ִמּסֵ לֹוַמר ַאֲחֶריָה ּדְ

ִתים  ה ַהּמֵ ְמַחּיֵ
ַמֲהִרים  ּמְ (ְלִפי ׁשֶ

ה) ָ לֹוַמר ְקֻדּשׁ

ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון  ֲחִזיר ׁשְ ַהּמַ
ַמֲהִרים לֹוַמר  ּמְ (ְלִפי ׁשֶ

ָנן)  ַרּבָ מֹוִדים ּדְ

לֹום  ׁשָ ת  ֻסּכַ ַהּפֹוֵרש 
לִָים (ְלִפי  ָעֵלינּו... ְוַעל ְירּוׁשָ

ְמרּו) ַמֲהִרים לֹוַמר ְוׁשָ ּמְ ׁשֶ
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ֶאת ַהִּסּפּור ִּדְלַהָּלן ִסֵּפר ְמַלֵּמד ֵמַהֶּמְרָּכז, 
ַמע ֶאת ַהִּסּפּור ִמִּפי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה. ֶׁשּׁשָ

ְּבִמְׂשַרד ַהַּתְלמּוד-ּתֹוָרה ֶׁשּבֹו ֲאִני ְמַלֵּמד, 
ֵיׁש ְיהּוִדי ָיָקר ָהעֹוֵבד ְּכעֹוֵזר ֶטְכִני  ַּבִּמְׂשָרד. 
ַּבַּתְלמּוד-ּתֹוָרה  ְמִׂשימֹות  ּכֹוֵלל  ַּתְפִקידֹו 
ּוִמחּוָצה לֹו: ִצּלּום ִמְסָמִכים, ַהְדָּפַסת ַּדֵּפי 
ְועֹוד  ִמְסָמִכים  ִּתּיּוק  ַלְּמַחְּנִכים,  ְלִמיָדה 
ֲעבֹודֹות ַּכּיֹוֵצא ְּבֵאּלּו, ֲאֶׁשר ִטְרָחָתן ְמֻרָּבה 

ּוְׂשָכָרן ַּדל ְלַמַּדי.
ֵמעֹוִדי ִהְתִמיָהה אֹוִתי ָהֻעְבָּדה, ִּכי ַלְמרֹות 
ַוֲהִליכֹוָתיו  ָהִאיׁש  ֶׁשל  ַהְּנמּוָכה  ַמְׂשֻּכְרּתֹו 
כּונֹות  ַהְּפׁשּוטֹות, ִמְתּגֹוֵרר הּוא ְּבַאַחת ִמּׁשְ
ֶׁשרֹב  ֻיְקָרִתי  ְּבִבְנָין  ַהְּירּוַׁשְלִמּיֹות,  ַהְּפֵאר 

ַהָּדִרים ּבֹו ֵהם ֶאְזְרֵחי חּו"ל ַעִּתיֵרי ָממֹון.
ְלֻתִּמי ִׁשַעְרִּתי ִּכי ְּבַוַּדאי ֵּבן הּוא ְלִמְׁשָּפָחה 
ֲעִׁשיָרה, ַוֲעבֹוָדתֹו ַּבַּתְלמּוד-ּתֹוָרה ִהיא ַרק 
ְואּוַלי  ַהְּפנּויֹות  ְׁשעֹוָתיו  ֶאת  ְלַמֵּלא  ְּכֵדי 
ָהְיָתה  ַרָּבה  ָמה  אּוָלם  ָׁשַמִים.  ְלֵׁשם  ַאף 
ֵאַלי  ִנַּגׁש  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד  ַּכֲאֶׁשר  ַּתְדֵהָמִתי 
ָהִאיׁש ְּכֶׁשְּבָיָדיו ְׁשַטר ַהְלָוָאה, ְוהּוא ִּבֵּקׁש 
ַהְלָוָאה.  ַעל  ַּבֲעבּורֹו  ָעֵרב  ִלְהיֹות  ִמֶּמִּני 
'ִלְסּגֹר  "ֲאִני ָזקּוק ְלַהְלָוָאה ִּבְדִחיפּות ְּכֵדי 
ָהִאיׁש  ִהְסִּביר   – ַּבַּבְנק..."  ַהִּמינּוס'  ֶאת 
ָחֵסר  ַהִאם  ִנְדַהם;  ָעַמְדִּתי  ַוֲאִני  ְּבבּוָׁשה, 

ָלִאיׁש ֶּכֶסף?!
ָהִאיׁש   ִהְמִׁשי ַמְחְשׁבֹוַתי,  ֶאת  ָקָרא  ְּכמֹו 

ְוִהְסִּביר ִלי:
ִנְזָקק  ֶׁשֲאִני   ָּכ ַעל  ָּתֵמַּה  ַאָּתה  "ְּבַוַּדאי 
ִּכְמַעט  ֶׁשהּוא  ְּבִבְנָין  ֲאִני  ָּגר  ֲהא  ַלֶּכֶסף, 
ָהִראׁשֹון   ֵאיְנ ִּבירּוָׁשַלִים.  ְּביֹוֵתר  ַהָּיָקר 
ֲאִני  ָאְמָנם  זֹאת;  לֹו  ְלַהְסִּביר  ֶנֱאָלץ  ֶׁשֲאִני 
ָהעֶֹׁשר  אּוָלם  ֲעִׁשיָרה,  ִּבְסִביָבה  ִמְתּגֹוֵרר 
ְּבֵביִתי  ַהֶּדֶלת...  ִמְפַּתן  ַעל  ֶאְצִלי  ֶנֱעָצר 

ׂשֹוֶרֶרת ֲעִנּיּות ֶׁשל ַמָּמׁש.
ִאם ִּתְׁשַאל ֵמֵהיָכן ִהִּגיָעה ֵאַלי ִּדיָרה ֶׁשָּכזֹו, 
ַהִּסּפּור  ֶזהּו   ַא ִלי,  ַּתֲאִמין  ֶׁשֹּלא  ִיָּתֵכן 

ֶׁשֵּמֲאחֹוֵרי ַהְּדָבִרים:
כּונֹוֶתיָה ַהּוִָתיקֹות  ֶּבָעָבר ַּגְרִּתי ְּבַאַחת ִמּׁשְ
ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ְּבִדיַרת ַקְרַקע ְיָׁשָנה ַּבת ְׁשֵני 
ֶׁשֵּכן  ֶׁשִּלי,  ָהְיָתה  א  ִהיא  ֶׁשַאף  ֲחָדִרים, 

ָׂשַכְרִּתי אֹוָתּה ִּבְדֵמי ְמַפֵּתַח.
ִהְתַמֵּלא  ּוֵביִתי  ִנים  ַהּׁשָ ֶׁשָחְלפּו  ְּכָכל 
ְוִהְתַעֵּצם  ַהְּצִפיפּות  ָּגְדָלה   ָּכ ִּביָלִדים, 
ֶאָחד  ֵאַלי  ָּפָנה  ַהָּיִמים  ִמן  ְּביֹום  ַהּקִֹׁשי. 
ִמיָלַדי ַהְּקַטִּנים ְוָאַמר ִלי ְּבַפְסָקנּות: 'ַאָּבא, 
ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ַלֲעבֹר ְלִדיָרה ֲחָדָׁשה. ָצפּוף 

ָּכאן!'
ֲאַנְחנּו  'ְּבקִֹׁשי  ִּבְמִרירּות:  מּולֹו  ִחַּיְכִּתי 
ַמְצִליִחים ְלַׁשֵּלם ַעל ַההֹוָצאֹות ַהּשֹׁוְטפֹות 
ַעל  ַלֲחם  ְולּו  נּוַכל  ְוֵכיַצד  ַהחֶֹדׁש,  ֶׁשל 
ַעְקָׁשן,  ָהָיה  ַהֶּיֶלד  אּוָלם  ֲחָדָׁשה'.  ִּדיָרה 
ְוהּוא ָׁשב ְוָאַמר ְּבַפְסָקנּות: 'ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים 
הֹוִסיף  ְוַאף  יֹוֵתר!'  ְּגדֹוָלה  ְלִדיָרה  ַלֲעבֹר 
ַעל  'ֶאְתַּפֵּלל  ְטהֹוָרה:  ִּבְתִמימּות  ְוִהְבִטיַח 
ָּכ ְּבַעְצִמי, ְוַאף ֶאְדַאג ֶׁשָּכל ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה 

.'ִיְתַּפְּללּו ַעל ָּכ
יֹום  ּוֵמאֹותֹו  ַהְבָטָחתֹו  ֶאת  ָׁשַמר  ַהֶּיֶלד 
ָוֵאיָל ִהְקִּפיד ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ָּכ ְּבָכל יֹום, 

.ְוַאף ִהְזִּכיר ְלֶאָחיו ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ָּכ
ַּכֲאֶׁשר  ַהֵּסֶדר,  ְּבֵליל  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָמה  ְזַמן 
'ְלָׁשָנה  ַהִּמְׁשָּפָחה:  ְּבֵני  ָּכל  ַיַחד  ַׁשְרנּו 
ַהָּקָטן  ְּבִני  ֶנֱעַמד  ִּבירּוָׁשַלִים',  ַהָּבָאה 

ַּגם  ֲחָדָׁשה!'  'ּוְבִדיָרה  ְוָצַעק:  ַהִּכֵּסא  ַעל 
הּוא  ְרנּו  ֶׁשּׁשַ ִליִׁשית  ְוַהּׁשְ ִנָּיה  ַהּׁשְ ַּבַּפַעם 
ָהְרִביִעית  ּוַבַּפַעם  זֹאת,  ְלהֹוִסיף  ָּדַאג 

ִהְׁשַּתְכַנְענּו ְוָעִנינּו ַאֲחָריו ַיְחָּדו 'ָאֵמן!'
ִהְתַיַחְסִּתי  ָאז  ַעד  ִאם   – ָהֱאֶמת  ֶאת  אַֹמר 
הּו  ָלִעְנָין ִּכְמׁשּוַבת ַיְלדּות, ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ַמּׁשֶ
ַלִּתְקָוה  ִהְצָטַרְפִּתי  ֲאִני  ְוַגם  ְּבתֹוִכי,  ָזז 

ְוִהְתַחְלִּתי ְלַבֵּקׁש ַעל ָּכ ִּבְתִפּלֹוַתי.
ִאָּיר,  חֶֹדׁש  ֶׁשל  ִּבְתִחָּלתוֹ  ָהֲעָרִבים  ְּבַאַחד 
ִנְכָּבִדים  ְיהּוִדים  ְׁשֵני  ַּדְלִּתי  ַעל  ִהַּדְּפקּו 
ִעִּמי.  ְלׂשֹוֵחַח  ְּכֵדי  ְלֵביִתי  ְלִהָּכֵנס  ּוִבְּקׁשּו 
אֹוִתי  ְלַהְתִרים  ָּבאּו  ִּכי  ָסַבְרִּתי  ְלֻתִּמי 
ִלְצָדָקה, ְוַעל ֵּכן ִהְבַהְרִּתי ָלֶהם ֵמרֹאׁש ִּכי 
ֶקל ֶאָחד...  א אּוַכל ַלֲעזֹר ָלֶהם ְּביֹוֵתר ִמּׁשֶ
 ַא ְרצֹוָנם  ִּכי  ִהְבִהירּו  ִמִּצָּדם  ֵהם  אּוָלם 

ְוַרק ְלַדֵּבר ִעִּמי.
אֹוָתם  הֹוַׁשְבִּתי  ְלֵביִתי,  אֹוָתם  ִהְכַנְסִּתי 
ֵהם  ִּכי  ִלי  ִסְּפרּו  ְוֵהם  ַהַּדל,  ְלָחן  ַהּׁשֻ ְלַצד 
ַּתְלִמיִדים ֶׁשל ַרב ְמֻפְרָסם ֵמחּו"ל ֶׁשָחֵפץ 
ְוהּוא  ַהּקֶֹדׁש,  ְּבֶאֶרץ  ִמְׁשָּכנֹו  ֶאת  ִלְקּבַֹע 
ִהְצִּביַע ַּדְוָקא ַעל ַהַּבִית ֶׁשִּלי ְּכָמקֹום ָראּוי 

ַלֲהָקַמת ֵּבית ִמְדָרׁשֹו.
'ָאנּו מּוָכִנים ִלְרּכֹׁש ִמְּמ ֶאת ַהִּדיָרה ְּבָכל 
ְמִחיר. ְּכָבר ִּדַּבְרנּו ִעם ְּבָעֶליָה ְוִקַּבְלנּו ֶאת 
ַהְסָּכָמתֹו, ְואּוָלם ִמּתֶֹקף 'חֹק ֲהָגַנת ַהַּדָּיר', 

ַחָּיִבים ָאנּו ֶאת ִאּשּׁוְרָך'.
ִהְסַּבְרִּתי ָלֶהם ִּכי ֵּכיָון ֶׁשַהִּדיָרה ַׁשֶּיֶכת ִלי 
ַרק ִּבְדֵמי ְמַפֵּתַח, ַּגם ִאם ְיַׁשְּלמּו ִלי ִּכְפַלִים 
ִּדיָרה  ִלְמצֹא  אּוַכל  א  ַהּשּׁוק  ִמְּמִחיר 
'ָמה  ַעְקָׁשִנים:  ָהיּו  ֵהם  ְואּוָלם  ִחּלּוִפית. 

ַאָּתה רֹוֶצה ִּבְתמּוָרה?' ֵהם ָׁשֲאלּו.
ִנְזַּכְרִּתי ַּבֲחלֹום ֶׁשל ְּבִני. ָּבִעּתֹון ֶׁשָהָיה ַעל 
ָרה ַעל  ְלָחן ְלָפַני  ָּבְלָטה ִּפְרסֶֹמת ֶׁשִּבּׂשְ ַהּׁשֻ
ְירּוָׁשַלִים.  ִּבְמרֹוֵמי  ַהִּנְבֶנה  ֻיְקָרה  ְּפרֹוֶיְקט 
ְּבֶאְצָּבִעי  ֶהֱחֵויִתי  ִּבי.  ָהְיָתה  ַּדַעת  ְזִחיחּות 
ְלאֹוְרַחי  ְוָאַמְרִּתי  ָהֲאמּוָרה  ַהִּפְרסֶֹמת  ַעל 
ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  ִּדיָרִתי  'ְּתמּוַרת  ַהִּנְכָּבִדים: 

ִּדיָרה ִחּלּוִפית ִּבְּפרֹוֶיְקט ֶזה!'
'ָאנּו  ְלַהְפָּתָעִתי,  ָענּו  ֵהם  ְּבָעָיה',  'ֵאין 
ֲחָדִרים  ַאְרָּבָעה  ַּבת  ִּדיָרה   ַּבֲעבּוְר ִנְרּכֹׁש 

ִּבְפּרֹוֶיְקט ֶזה'.
ַנִים  ַהּׁשְ ָׁשְלפּו  ִמָּיד  ַּכֲאֶׁשר  ִּבי  ָאַחז  ֶהֶלם 
ֵאּלּו  ֵאי  ּבֹו  הֹוִסיפּו  ִמִּכיָסם,  מּוָכן   ִמְסָמ
ְוָהִעְנָין  אֹוִתי,  ֶהְחִּתימּו  ִנְדָרׁשֹות,  ׁשּורֹות 

ִהְסַּתֵּים ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום.
ַהֵּסֶדר  ֵליל  ֶאת  ָחַגְגנּו  ְּכָבר  ַהָּבָאה  ְלָׁשָנה 
ַיְחָּדו:  ַׁשְרנּו  ְוַכֲאֶׁשר  ַהֲחָדָׁשה,  ַּבִּדיָרה 
ְּבָפָניו  ִהַּבְטִּתי  ִּבירּוָׁשַלִים'  ַהָּבָאה  'ְלָׁשָנה 

ֶׁשל ְּבִני ַהָּקָטן ֶׁשָּנְצצּו ֵמאֶֹׁשר..."
ַמְמִׁשי ּוְמַסֵּפר ַהְּמַלֵּמד:

ְּבָעָליו  ִמִּפי  ַהַּמֲעֶׂשה  ֶאת  ָׁשַמְעִּתי  ַּכֲאֶׁשר 
ְּבַאַחד  ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם  ְלַהֲאִמין,  ִהְתַקֵּשׁיִתי 
ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֶבן  ְּבַאְקַראי  ָּפַגְׁשִּתי  ַהָּיִמים 
ֶׁשל ַאַחד ָהרֹוְכִׁשים, ְוַהָּלה ִסֵּפר ִלי ִמִּצּדֹו 
ֲאַזי  ַהְּמֵלִאים,  ְּפָרָטיו  ַעל  ַהִּסּפּור  ֶאת 
ָחְדָרה ַהַהָּכָרה ְּבִלִּבי. ָאֵכן, ֵאין ָּגדֹול ִמּכֹחַ 

ַהְּתִפָּלה".
ָנָתּה ֶׁשל ּתֹוָרה' ַּבִּמְדָּבר תשע"ו 'ִמִּמּׁשְ

 "אֹוי ְלאֹוָתּה ּבּוָׁשה..."
ִּבְכָלל  ה'  ַּבֲעבֹוַדת  ַהְּגדֹוִלים  ַהַּמְפִריִעים  ִמן 
ְּבַחְברּוָתא  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֲאִמיַרת  ּוְבַהְנָהַגת 
ִּביִחיִדים  ְוִאם  ַהּבּוָׁשה.  ַמֲחסֹום  הּוא  ִּבְפָרט 
ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ֲאמּוִרים,  ַהְּדָבִרים 
ֶנֶפׁש  ֲאִציֵלי  אֹוָתם  אֹודֹות  ַעל  ְלַדֵּבר  ְּבבֹוֵאנּו 
ָהַרִּבים  ֶאת  ְלַזּכֹות  ַעְצָמם  ַעל  ָנְטלּו  ֲאֶׁשר 

ְּבִעְנָין ֶזה.  
ִנְפַּתח ּוְנַגֶּלה ֶאת ַהָּידּוַע, ִּכי א ַּפַעם ְּתחּוַׁשת 
ִּכי  הּוא  ָסבּור  ְלִעִּתים  אֹותֹו.  ַמְטָעה  ָהָאָדם 
אּוָלם  ַעִין,  ַּבֲעִקיַמת  ָעָליו  ַמִּביט  ָהעֹוָלם 

ֶּבֱאֶמת ְמׂשֹוֲחִחים ָעָליו ְּבִקְנָאה ּוְבַהֲעָרָכה. 
ִמָּדה  ְּדרּוָׁשה  ָאֵכן,  ִעְנָין,  ֶׁשל  ְלגּופֹו  אּוָלם 
ְּבִמְצָוה  ִלְזּכֹות  ְּכֵדי  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  ֶׁשל  ַרָּבה 
ַרִּבים  ֵיׁש  ֲעַדִין  ָּכָאמּור  ַּבֲאֶׁשר  זֹו,  ֲחׁשּוָבה 
ֶׁשֶּטֶרם ָנְתנּו ְלִמְצָוה זֹו ֶאת ַהָּכבֹוד ָהָראּוי ָלּה. 
ֶאת  לֹוַמר  ּוְלעֹוְדָדם  ְלעֹוְרָרם  ָּבִאים  ְוַכֲאֶׁשר 
ִּבְרכֹוֵתיֶהם ִּבְׁשֵלמּות ְוַלֲענֹות 'ָאֵמן' ַאֲחֵריֶהם, 
ה,  ִנְדֶרֶׁשת ְלָכ ִמָּדה ֲהגּוָנה ֶׁשל ַעּזּות ִּדְקֻדּׁשָ

ְוַעל זֹאת ָּבאנּו ִלְכּתֹב ְּבַמֲאָמר ֶזה.
ָראֵׁשי  ִהיא  ָאֵמ"ן  ִּכי  ַקְדמֹוִנים  ָּדְרׁשּו  ְּכָבר 
ֶאָחד  "ֶׁשָּכל  ְלִפי  ַנְפִׁשי",  מֹוֵסר  "ֲאִני  ֵּתבֹות: 
ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ַעל  ַנְפׁשֹו  ִלְמסֹר  ְמֻחָּיב  ִמִּיְׂשָרֵאל 
ַהְּבָרכֹות  לֹוַמר  ְמֻחָּיב  ִמִּיְׂשָרֵאל  ִאיׁש  ְוָכל 
ְׁשַאר  אֹו  ַהַּבִית  ְּבֵני  ֶׁשִּיְׁשְמעּו  ְּכֵדי  ָרם,  ְּבקֹול 
ָהעֹוְמִדים ֶאְצלֹו ִויכֹוִלים ַלֲענֹות ָאֵמן, ֶׁשִּמַּלת 
ָאֵמן ֵעדּות הּוא ַעל ַהְּבָרָכה ֶׁשהּוא ֱאֶמת, ְוִאם 
ַעל  ְלָהִעיד  ֶׁשַּמֲעִלים  ְּכמֹו  הּוא  ְּבַלַחׁש  יֹאַמר 

ַהָּדָבר..." ('ֶּדֶר מֶֹׁשה' ְליֹום י"א)
ְוֵכן ָּכַתב ַּבַעל 'ֶּפֶלא יֹוֵעץ':

"ֵהן ָאְמרּו: 'ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחוֹ ּפֹוְתִחין 
ָכר ָנִבין ַּכָּמה ַנַחת  לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן', ּוִמּתֹו ַהּׂשָ
ה ֶׁשִּיְזֶּכה  רּוַח עֹוֶׂשה ְליֹוְצֵרנּו. ַאְׁשֵרי ִיּלֹוד ִאּׁשָ
ַלֲעׂשֹות ַנַחת ְליֹוְצרֹו, ֵאין לֹו ָׂשָכר ָּגדֹול ִמֶּזה, 
ַלֲעׂשֹות  ַנְפׁשֹו  ִלְמסֹר  ַהִּיְׂשְרֵאִלי  ָלִאיׁש  ְוָראּוי 

ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרֹו" ('ֶחֶסד ַלֲאָלִפים' נו).

'א ִיְתַּבֵּיׁש... ַּבֲעבֹוַדת ה' ִיְתָּבַרְו'
ַּבִּסיָמן  ָהַרמָּ"א  ַרֵּבנּו  ָלנּו  ִהְׁשִּתית  ְלִחָּנם  א 
ְלָחן ָערּו' ְיסֹוד מּוָסד ַּבֲעבֹוַדת  ָהִראׁשֹון ַּב'ּׁשֻ
ַהַּמְלִעיִגים  ָאָדם  ְּבֵני  ִמְּפֵני  ִיְתַּבֵּיׁש  "ְוא  ה': 
ם ִיְתָּבַר", ִמּשּׁום ֶׁשעֹוֵבד  ָעָליו ַּבֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ
ַקָּלה  ִמְצָוה   ְלַהֲעִרי ַהּיֹוֵדַע  ָהֲאִמִּתי  ה' 
 – ה  ִּדְקֻדּׁשָ ְלַעּזּות  ְלִעִּתים  ִנְדָרׁש  ַּכֲחמּוָרה, 
ַלֲעמֹד מּול ַּגּבֹות מּוָרמֹות, ּוְלִעִּתים ַאף יֹוֵתר 
ְּבא  ַּבֲעבֹוָדתֹו   ְלַהְמִׁשי זֹאת  ּוְבָכל   ...ִמָּכ

ִרְפיֹון.
ּוְכִפי ֶׁשָּקַדם ּוֵבֵאר ַהּטּור (או"ח א) ֶׁשְּלָכ ָּפַתח 
"ְלִפי  ַּכָּנֵמר",  ַעז  ֶּב"ֱהֵוי  מ"כ)  פ"ה  (ָאבֹות  ַהַּתָּנא 
ֶׁשהּוא ְּכָלל ָּגדֹול ַּבֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר, ְלִפי 
ְוִנְמָנע  ִמְצָוה  ַלֲעׂשֹות  ָחֵפץ  ָאָדם  ֶׁשְּפָעִמים 
ִמַּלֲעׂשֹוָתּה ִמְּפֵני ְּבֵני ָאָדם ֶׁשַּמְלִעיִגים ָעָליו. 
ְוַעל ֵּכן ִהְזִהיר ֶׁשָּתִעיז ָּפֶני ְּכֶנֶגד ַהַּמְלִעיִגים 
הּוא  ְוֵכן  ַהִּמְצָוה...  ִמַּלֲעׂשֹות  ִּתָּמַנע  ְוַאל 
אֹוֵמר ְלִעְנַין ַהּבּוָׁשה, ֶׁשְּפָעִמים ָאָדם ִמְתַּבֵּיׁש 
ַהּבֹוֵרא  ִמְּפֵני  ֶׁשִּיְתַּבֵּיׁש  ִמָּמה  יֹוֵתר  ֵמֲחֵברֹו 
ְּכֶנֶגד   ִמְצֲח ֶׁשָּתִעיז  ִהְזִהיר  ֵּכן  ַעל   ,ִיְתָּבַר

ַהַּמְלִעיִגים ְוא ֵּתבֹוׁש".
ַעל ִּדְבֵרי ַהּטּור ֵהִביא ַהָּב"ח ְּבֵׁשם ַהַּמַהְרשָׁ"ל, 
"ֶׁשָּתִעיז  ַהּטּור:  ָנַקט  ְלִחָּנם  א  ִּכי  ֶׁשִּדֵּיק 
ָרַמז,  ִעְנָיִנים  ִלְׁשֵני  ִּכי  ֵּתבֹוׁש",  ְוא   ...ָּפֶני
ִאם  ַאף  ָּפִנים  ְלָהֵעז  ֵיׁש  ַהַּמְלִעיִגים  ֶׁשְּכֶנֶגד 
ַהּבּוָׁשה  ְלַגֵּבי  ְואּוָלם  ִמְּפֵניֶהם.  ּבֹוׁש  ֵאינֹו 
ֶׁשִהיא ֵּבין ָהָאָדם ְלַעְצמֹו, ֶׁשּבֹוׁש ַלֲעׂשֹות ָּדָבר 
ֵאיָנם  ֶּבֱאֶמת  ִאם  ַאף  ֲחׁשּוִבים  ֲאָנִׁשים  ִּבְפֵני 

לֹוֲעִגים ָעָליו, ָׁשב ְוִהְזִהיר: "ְוא ֵּתבֹוׁש".

ָּכָאמּור, ָּדַרׁש ַהּטּור ֶאת ְּדָבָריו ִמְּלׁשֹון ַהַּתָּנא: 
ַהְּדָבִרים  ִמְצָוה  ְּבָכל  ְוִאם  ַּכָּנֵמר",  ַעז  "ֱהֵוי 
ָאֵמן.  ַּבֲעִנַּית  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ֲאמּוִרים, 
ח):  ד  (שה"ש  ַהָּפסּוק  ִמְּלׁשֹון  ֶׁשִּנְרָמז  ּוְכִפי 
ֲאָריֹות  ִמְּמעֹנֹות  ֲאָמָנה...  ֵמרֹאׁש  "ָּתׁשּוִרי 
'ֵמָאֵמ"ן',  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   – ְנֵמִרים"  ֵמַהְרֵרי 
ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְלִמְצַות  ַהּנֹוֵגַע  ֶׁשְּבָכל   ְלַלֶּמְד
'ְּבֵני  (יֹו"ר  ְוִגּבֹור  ַּכָּנֵמר  ַעז  ִלְהיֹות  ָהָאָדם  ִנְדָרׁש 

ֱאמּוִנים' ָהַרב ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין). 

ַהֶהְרֵּגל ַנֲעֶׂשה ֶטַבע
ִהיא   ָּכ ִּכי  ֲחִסידּות)  (הל'  ָהרֹוֵקַח  ַרֵּבנּו  ָּכַתב 
ָחִסיד,  ִלְהיֹות  ַהִּמְתַאּוֶה  ה';  ַּבֲעבֹוַדת   ַהֶּדֶר
ְּבַהְנָהגֹות  ְלִהְתַנֵהג  ְמאֹד  ּבֹוׁש  ִּבְתִחָּלה 
ֲחִסידּותֹו, אּוָלם ְלַאַחר ֶׁשהּוא ִמְתַרֵּגל ַּבָּדָבר, 
ַאף ִאּלּו ָהיּו נֹוְתִנים לֹו ָממֹון ַרב ֶׁשַּיֲעזֹב ַּדְרּכֹו, 

ֵאינֹו ְמַוֵּתר ָעֶליָה ְּבַעד ׁשּום ָממֹון ֶׁשָּבעֹוָלם.
ְוָאֵכן, ֵאּלּו ֶׁשָּזכּו ִלְהיֹות ִמְּמַזֵּכי ָהַרִּבים ַּבֲעִנַּית 
אֹוָתם  ִלּוּו  ְוַהּבּוָׁשה  ַהּקִֹׁשי  ִּכי  ְמִעיִדים  ָאֵמן 
ְמַוְּתִרים  ֵאיָנם  ְוַכּיֹום  ַּדְרָּכם,  ִּבְתִחַּלת  ַרק 
ֶׁשָּבעֹוָלם.  הֹון  ָּכל  ְּבַעד  ַהַּנֲעֶלה  ַּתְפִקיָדם  ַעל 
ִמַּצד  ֶׁשִּקְּבלּו  ַחּמֹות  ְּתגּובֹות  ְלאֹור  ּוִבְפָרט 
לֹוַמר  ָּתִמיד  ִיֲחלּו  ֵמֶהם  ַרִּבים  ֲאֶׁשר  ַהִּצּבּור, 
ֶאת ִּבְרכֹוֵתיֶהם ִּבְׁשֵלמּות, ּוִבְזכּות אֹוָתם ְמַזֵּכי 

ָהַרִּבים הֹוִציאּו ֶאת ְרצֹוָנם ֶאל ַהּפַֹעל.
ָּכָאמּור, ַהִחּזּוק ְּכֶנֶגד ִמַּדת ַהּבּוָׁשה ִנְצָר ַרק 
 א ְיֻגֶּנה ְלָהִביא ַא ִּבְתִחָּלה, ְואּוָלם ַהֶהְכֵרַח
ְּגאֹוֵני  ַקָּמֵאי,  ַּתִּקיֵפי  ֶׁשל  ִמִּדְבֵריֶהם  ִמְּקָצת 

ַהּמּוָסר, ְּבִעְנָין ֶזה:
ָּכ ָּכַתב ַרֵּבנּו יֹוָנה:

ַלֲעׂשֹוָתּה   ָצִרי ִמְצָוה  ְּכֶׁשַּיֲעֶׂשה  ָהָאָדם,  "ֵּכן 
ַיֲעֶׂשָּנה  ְוא   ,ְּבָכ ֶׁשִּצּוָה  ם  ַהּׁשֵ ְּכבֹוד  ִּבְׁשִביל 
ִמן  ִיָּמַנע  ְוא  ָאָדם.  ְּבֵני  ֶׁשְּיָפֲארּוהּו  ְּכֵדי 
ָאָדם,  ּבּוַׁשת  אֹו   ֶמֶל ִיְרַאת  ִמְּפֵני  ָהֲעבֹוָדה 
ָאָדם  ֶׁשַּמֲעַלת  ִמֶּזה  ָּגדֹול  ְמֻׁשָּגע   ְל ֶׁשֵאין 
ּוֵפרּוֵׁשי  (ְּדָרׁשֹות  ם"  ַהּׁשֵ ִמַּמֲעַלת  ְּבֵעיָניו  ְּגבֹוָהה 

ַרֵּבנּו יֹוָנה עה"ת פ' ִיְתרֹו).

ְוַרֵּבנּו ְיהּוָדה ֶהָחִסיד ָּכַתב:
עֹוֶׂשה   ְוֵאיְנ ַלֲעׂשֹות   ְלָיְד ֶׁשָּבא  ָּדָבר  "ְוָכל 
ׁשֹוֶטה',  'ָחִסיד   ֶׁשִּיְקְראּו ַהּבֶֹׁשת,  ִמְּפֵני 
ַּתֲחׁשֹב ֶׁשִאּלּו ָהִייָת ִּבְׁשַעת ַהְּגֵזָרה ָהִייָת ֶנֱהָרג 
ִּדְמָסאָנא  ֲאַעַרְקָתא  ֲאִפּלוּ  ַקָּלה,  ֲעֵבָרה  ַעל 
ִיְצִרי  ֶאת  ֶׁשֶאּכֹף  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ב).  עד  ַסְנֶהְדִרין  (ְרֵאה 
ַהָּמסּור ְּבָיִדי... ְוִאם ַהּבּוָׁשה ַמְלֶּבֶנת ָּפֶני ֲהֵרי 
ִּבְפֵני  ֶׁשִּתְתַבֵּּיׁש  ּומּוָטב  ַּכָּפָרה,  ְּכָקְרַּבן  הּוא 
ֵמָאה ְוַאל ִּתְתַּבֵּיׁש ִּבְפֵני ַּכָּמה ְרָבבֹות – ּוִבְפֵני 
אֹוָתם ַעְצָמם – ְלַאַחר מֹוְת. ְוֵכן ַהּמֹוֵנַע ֶאת 
ֵּבין  ֲעֵׂשה  ְּבִמְצַות  ֵּבין  ַהּבֶֹׁשת  ִמְּפֵני  ַהִּמְצָוה 
ְלַאַחר  ְּבַפְרֶהְסָיא  ִיְתַּבֵּיׁש  ַּתֲעֶׂשה  א  ְּבִמְצַות 

מֹותֹו ִּבְפֵניֶהם..." ('ֵסֶפר ֲחִסיִדים' קנה).
'ִּדְבֵרי  ַּבַעל  ָהַרִּבי  ָּדַרׁש  ַלָּדָבר  טֹוָבה  ֵעָצה 

ַיִּציב' ִמַּצאְנז:
ְּבַהְכָנָעה  ִלְהיֹות  ַהִחּיּוב  ִעם  ְּבַבד  "ַּבד 
ְזִעיָרה  ָמָנה  ַּגם  לֹו  ֶׁשְּיֵהא   ָצִרי ּוְבִׁשְפלּות, 
ִמיִנית'...  מֹוֶנה ֶׁשַּבּׁשְ ִמִּמַּדת ַהַּגֲאָוה – 'ֶאָחד ִמּׁשְ
זֹו,  ַמֲחָׁשָבה  ִּפי  ַעל  ָאְרחֹוָתיו  ֶׁשְּמַכְלֵּכל  ִמי 
ָהִראׁשֹון  ַּבְּסִעיף  ֶׁשֶּנֱאָמר  ָמה  ְלַקֵּים  לֹו  ַקל 
ְּבֵני  ִמְּפֵני  ִיְתַּבֵּיׁש  'ְוא  או"ח:   'ָערּו ְלָחן  ַּב'ּׁשֻ
 ;'ם ִיְתָּבַר ָאָדם ַהַּמְלִעיִגים ָעָליו ַּבֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ
ָנִׁשים ֵלב ְלִדְקּדּוק ַהָּלׁשֹון, ֶׁשֹּלא ָאְמרּו ֶׁשֹּלא 
ַהּבּוָׁשה,  ִּבְגַלל  ִמְצָוה  ֵאיזֹו  ִמַּלֲעׂשֹות  ִיָּמַנע 
ִיְתַּבֵּיׁש'  'ְוא  ֶאָּלא  ֵיבֹוׁש',  'ְוא  ָאְמרּו  א  ַּגם 
– ִמְּלׁשֹון ִהְתַּפֵעל, ְוַהְינּו ֶׁשֹּלא ַיְרִּגיׁש ְּבַנְפׁשֹו 
ְּתֵהא  ְוא  ְוַהְׁשָּפָלה,  ְנִחיתּות  ּבּוָׁשה,  ׁשּום 
ְוִהְתַּפֲעלּות  ַהְׁשָּפָעה  ׁשּום  ְלׁשֹוָנם  ְלַלַעג 

ָעָליו..." ('ִאְמֵרי ַיִּציב' עמ' רלב).

ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבִדיָרה ֲחָדָׁשה...

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
הּבאה ְּבד

וּו סִספּפּ ם
ת ָאֵמן (ד) ֲעִנּיַ ים ּבַ ִזּכּוי ָהַרּבִ

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

ַחְברּוָתא ַחר ּבְ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ּבִ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
הרב כוי

רְרכככ בבבִבִּ ם 


