
ץ ת ִמּקֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

'זֹאת ֲעׂשּו' ְוִתָּנְצלּו ֵמַהְּגֵזרֹות 
ִליִׁשי זֹאת ֲעׂשּו ִוְחיּו" (מב יח) "ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַּבּיֹום ַהּׁשְ

ָּדַרׁש ַהִחידָ"א: 
ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו ִנָּתן ִלְמצֹא ֶרֶמז ְלַמֲאַמר ֲחָכִמים (קֶֹהֶלת ַרָּבה 
ה ו): "ְׁשָׁשה ְּדָבִרים ְמַבְּטִלין ְּגֵזרֹות ָרעֹות ְוֵאּלּו ֵהן: ְּתִפָּלה, 
[ְּתִפָּלה],  'קֹול'  ְּבִגיַמְטִרָּיה:   – "זֹאת"  ְּתׁשּוָבה";  ְצָדָקה, 
ֲאַזי  ֲעׂשּו",  "זֹאת  ִאם  [ְּתׁשּוָבה].  'צֹום'  [ְצָדָקה],  'ָממֹון' 

ִּתְתַּבֵּטל ָּכל ְּגֵזָרה ָרָעה ֶׁשִּנְגְזָרה ֲעֵליֶכם, "ִוְחיּו". 
'יֹוֵסף ְּתִהּלֹות' לג יא

'ְיֵרא ָׁשַמִים ַּבֵּסֶתר ְּכַבָּגלוי'
ֶאת  ִוְחיּו  ֲעׂשּו  זֹאת  ִליִׁשי  ַהּׁשְ ַּבּיֹום  יֹוֵסף  ֲאֵלֶהם  "ַוּיֹאֶמר 

ָהֱאִקים ֲאִני ָיֵרא" (מב יח)
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִּפיְנָחס הֹורֹוִויץ ִמְפַרְנְקפּוְרט: 

ְיֵרא  ִּבְהיֹותֹו  ְלִהְתָּפֵאר  ְלָאָדם  ֶׁשֻּמָתּר  ַמְׁשָמע  ֶזה  ִמָּפסּוק 
ָׁשַמִים. ֶׁשֹּלא ְּכָכל ַהִּמְצוֹות ֶׁשְּלַגֵּביֶהן הּוא ְמֻצּוֶה (ִמיָכה ו ח): 
"ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֱאקֶיךָ". ִסַּבת ַהָּדָבר ִהיא ִמּשּׁום ֶׁשִּיְרַאת 
ַהּבֹוֵרא  ֱהיֹות  ְּבֻעְבַּדת  ֵאיָתָנה  ֱאמּוָנה  ֶׁשל  ּתֹוָצָאה  ִהיא  ה' 
ִמְּלׁשֹון  ֶׁשִּנְרֶאה  ּוְכִפי  ְּכַמֲעֵׂשהּו.  ְלִאיׁש  ְמַׁשֵּלם   ִיְתָּבַר
ַהָּכתּוב ֶׁשֶּנֱאָמר ִּבְקִריַעת ַים סּוף (ְׁשמֹות יד לא): "ַוִּייְראּו ָהָעם 
ֻמָּתר  ֶׁשְּבַוַּדאי  ֵּכיָון  ַעְבּדוֹ ".  ּוְבמֶׁשה  ַּבה'  ַוַּיֲאִמינּו  ה',  ֶאת 
 ְלִפיָכ ְׁשֵלָמה,  ֶּבֱאמּוָנה  ַמֲאִמין  ֱהיֹותֹו  ֶאת  ְלַפְרֵסם  ָלָאָדם 
ַאף ְּבנֹוֵגַע ְלִיְרַאת ָׁשַמִים, ֶׁשִהיא ּתֹוְצַאת ָהֱאמּוָנה, ֻמָּתר לֹו 

ְלַפְרֵסם ֶאת ַעְצמֹו. 
ִלְפֵני  ּבֶֹקר  ְּבָכל  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ֶאת  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש  זֹאת  ְלאֹור 
ֵאיֶנּנּו  ִּכי  ַּבֵּסֶתר",  ָׁשַמִים  ְיֵרא  ָאָדם  ְיֵהא  "ְלעֹוָלם  ַהְּתִפָּלה: 
ְיֵרא  ֱהיֹותֹו  ֶאת  ְלַהְסִּתיר  ָהָאָדם  ֶׁשַעל  לֹוַמר  ִמְתַּכּוְִנים 
הּוא  ַּכֲאֶׁשר  ַּגם  ָׁשַמִים  ְיֵרא  ִלְהיֹות  ֶׁשחֹוָבתֹו  ֶאָּלא  ָׁשַמִים, 

'ָּפִנים ָיפֹות' ִנְסָּתר ֵמֵעיֵני ַהְּבִרּיֹות ְוֵאין ִאיׁש רֹוֵאהּו. 

ְלִהְתַוּדֹות ְּבֵפרּוט ּוִמּתֹו ַצַער
"ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֲאָבל ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו ַעל ָאִחינּו  ֲאֶׁשר 

ָרִאינּו ָצַרת ַנְפׁשֹו ְּבִהְתַחֲננֹו ֵאֵלינּו ְוא ָׁשָמְענּו" (מב כא)
 ְּבָכ ִהְסַּתְּפקּו  א  יֹוֵסף  ֶׁשֲאֵחי  ְּכִפי  ַהָּקדֹוׁש:  ָל"ה  ַהּׁשְ ָּדַרׁש 
ֶׁשהֹודּו ְּבֵחְטא ְמִכיָרתֹו ֶאָּלא הֹוִסיפּו ּוֵפְרטּו ֶאת ֶחְלֵקי ַהֵחְטא: 
"ְּבִהְתַחְננֹו  ִמַּצֲערֹו,  ִהְתַעַּלְמנּו   – ַנְפׁשֹו"  ָצַרת  ָרִאינּו  "ֲאֶׁשר 
ְלָכל  ָראּוי   ָּכ ִמַּתֲחנּוָניו,  ְוִהְתַעַּלְמנּו   – ָׁשָמְענּו"  ְוא  ֵאֵלינּו 
ָאָדם ַהִּמְתָחֵרט ְוָׁשב ִּבְתׁשּוָבה ַעל ֲעוֹונֹוָתיו, ֶׁשְּיָפֵרט ָּכל ְּפָרט 

ּוְפָרט ֵמַהֵחְטא ְוא ִיְסַּתֵּפק ְּבַהְזָּכַרת ֶעֶצם ַהֵחְטא. 
עֹוד ֵיׁש ִלְלמֹד ִמָּכאן ַעל חֹוַבת ַהחֹוֵטא ְלִהְתָחֵרט ּוְלִהְצַטֵער 
ַעל ֲחָטָאיו, ֶׁשּזֹאת ַהִּסָּבה ֶׁשָאְמרּו ֲאֵחי יֹוֵסף: "ֲאָבל ֲאֵׁשִמים 
ְלִהְתַאֵּבל  ָעֵלינּו  ְּכלֹוַמר:  ֲאֵבלּות,  ִמְּלׁשֹון  'ֲאָבל'   – ֲאַנְחנּו" 

'ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִרית' ִמֵּקץ ֶּדֶר ַחִּיים עגּוְלִהְצַטֵער ַעל ַאְׁשָמֵתנּו.

'ּדֵֹבר ְׁשָקִרים א ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני'
"ַוּיֹאֶמר ָׁשלֹום ָלֶכם ַאל ִּתיָראּו ֱאקֵיֶכם ֵואקֵי ֲאִביֶכם ָנַתן 
ָלֶכם ַמְטמֹון ְּבַאְמְּתחֵֹתיֶכם ַּכְסְּפֶכם ָּבא ֵאָלי ַוּיֹוֵצא ֲאֵלֶהם 

ֶאת ִׁשְמעֹון" (מג כג)
ה  ְמַנּׁשֶ ָהָיה  ַּפְרעֹה  ֵּבית  ַעל  ָהַאְחַראי  ֲהא  ְלָהִבין:  ֵיׁש 
ְּדַבר  ַעל  ָׁשַמִים  ֵׁשם  ִהְזִּכיר  ְוֵכיַצד  כ),  פד  ב"ר  (ְרֵאה  ַהַּצִּדיק 

ֶׁשֶקר ַוֲהָלָצה? 
ֵּבֵאר ַרִּבי ַיֲעקֹב ְּגַרייֶבְסִקי ֵמַרָּבֵני ְירּוָׁשַלִים: 

ה ֶנֶאְמרּו ְּבֶדֶר ָמָׁשל. ַּכּוָָנתוֹ ַהִּנְסֶּתֶרת ָהְיָתה  ְּדָבָריו ֶׁשל ְמַנּׁשֶ
ִלְרמֹז ַלֲאֵחי יֹוֵסף ֶׁשָּכל ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ַהִּמְקִרים ַהִּמְתַרֶחֶׁשת 
ֶׁשל  ּוְבסֹופֹו  ָלֶהם,  ּוְלהֹוִעיל  ְלֵהיִטיב  ְּכֵדי  נֹוֲעָדה  ִעָּמם 
ְּבַאְמְּתחֵֹתיֶכם",  "ַמְטמֹון  ָלֶהם  ָטַמן  ה'  ִּכי  ְיַגּלּו   ַהַּתֲהִלי
ה  ַּכֲאֶׁשר ִיְתַּגֶּלה ֲאֵליֶהם יֹוֵסף ֲאֵחיֶהם. ֵּכיָון ֶׁשְּבִלּבוֹ ִּכּוֵן ְמַנּׁשֶ
ְלִעְנָין ֲאִמִּתי, ֻמָּתר ָהָיה לֹו ְלַהְזִּכיר ֵׁשם ָׁשַמִים ַעל ָּכ, ְּכִפי 
ֶׁשָּמִצינוּ (ְרֵאה ְנָדִרים כח א) ֶׁשְּבִמְקִרים ְמֻסָּיִמים מֹוִעיָלה ַּכּוַָנת 

ַהֵּלב ְלָפֵרׁש ְּדָבִרים ֶׁשֶּנֶאְמרּו ַּבֶּפה. 
ַהְרַּכִבי  ֵּגְרׁשֹון  ַרִּבי  ְּבָפָניו  ֵהִעיר   ְלָכ ֶׁשְּבדֹוֶמה  ּומֹוִסיף 
ָאנּו  ֶׁשָּבּה  ַּתֲחנּון  ְּתִפַּלת  ֻנַּסח  ַעל  ַהְגָּר"א,  ִמַּתְלִמיֵדי 
ַמְצִהיִרים: "ֶׁשֵאין ָאנּו ַעֵּזי ָּפִנים ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפֶני ה' 
ֱאֵקינוּ ֶוֱאֵקי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאַנְחנּו ְוא ָחָטאנּו..."; ֵּכיָון 
ֶׁשְּדָבֵרינּו ֶנֱאָמִרים ִּבְלׁשֹון ְׁשִליָלה – ֶׁשֵאין ָאנּו אֹוְמִרים ְּדַבר 
 ֶׁשֶקר, ַמּדּוַע ָאנּו ַמְזִּכיִרים ָּבֶהם ֵׁשם ָׁשַמִים ְלִחָּנם? ּוְלִפיָכ
 ַּכּוָָנֵתנוּ לֹוַמר: "ֶׁשֵאין ָאנּו ַעֵּזי ָּפִנים לֹוַמר ְלָפֶני ֵּפֵרׁש ֶׁשָּכ
ֶוֱאֵקי  ֱאֵקינוּ  "ה'   :ִהְּנ ֶׁשֲהֵרי  ּוַמּדּוַע?  ֲאַנְחנּו",  ַצִּדיִקים 

!?ָנֵעז ָּפֵנינּו ְלַׁשֵּקר ְלָפֶני ֲאבֹוֵתינּו" – ְוֵהיַא
ֵלם' עמ' רל 'ְּבִרית ַהֵּלִוי ַהּׁשָ

ְּבִדיַקת ֶהָחֵמץ ְּכִחּפּושׂ ַהָּגִביע
ְּבַאְמַּתַחת  ַהָּגִביַע  ַוִּיָּמֵצא  ִּכָּלה  ּוַבָּקטֹן  ֵהֵחל  ַּבָּגדֹול  "ַוְיַחֵּפׂש 

ִּבְנָיִמן" (מד יב)
ָלְמדּו  ַוִּיָּמֵצא",  "ַוְיַחֵּפׂש...  ַהָּכתּוב:  ְלׁשֹון  ִמְּסִמיכּות 

ֲחָכִמים (ְּפָסִחים ז ב) ֶׁשַרק ָּדָבר ֶׁשִחְּפׂשוּ ַאֲחָריו ִנָּתן ְלַהְגִּדירֹו 
ִּכ'ְמִציָאה'. ַעל ִּפי ְיסֹוד ֶזה ָלְמדּו ֶאת חֹוַבת ְּבִדיַקת ֶהָחֵמץ 
קֶֹדם ַהֶּפַסח ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב (ְׁשמֹות יב יט): "ִׁשְבַעת ָיִמים ְׂשאֹר 
א ִיָּמֵצא ְּבָבֵּתיֶכם", ּוִמָּכאן ֶׁשֵּיׁש ְלַחֵּפׂש ַאַחר ֶהָחֵמץ קֶֹדם 

ַהֶּפַסח ְּכֵדי ְלמֹוְצאֹו ּוְלָבֲערֹו.
ָחֵמץ  ְּפִתיֵתי  ְלַהִּניַח  "נֹוֲהִגים  ָּכַתב:  ב)  תלב  (או"ח  ָהַרמָּ"א 
ְּבָמקֹום ֶׁשִּיְמְצֵאם ַהּבֹוֵדק, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְיֵהא ִּבְרָכתֹו ['ַעל ִּבעּור 
ֲהא  ֶזה:  ִמְנָהג  אֹודֹות  ַעל  ָּתְמהּו  ַרִּבים  ְלַבָּטָלה".  ָחֵמץ'] 
ַהּבֹוֵדק ָיכֹול ְלָבֵרר ְּבַקּלֹות ֵהיָכן ֻהְטְמנּו ַהְּפִתיִתים, ְוֵכיַצד 

הּוא ְמַקֵּים ִּבְבִדיָקה זֹו ֶאת ִמְצַות ְּבִדיַקת ָחֵמץ?
ִיּשּׁוב ִנְפָלא ְלָכ הּוָבא ְּבֵׁשם ָהַרב ִמְּטִׁשיִּבין:

ַהְּמתָֹאר  ֵמַהִחּפּושׂ  ִנְלֶמֶדת  ֶהָחֵמץ  ְּבִדיַקת  חֹוַבת  ָּכָאמּור, 
ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו. ְוִהֵּנה, ְּבִחּפּושׂ ֶזה ָיַדע ַהְּמַחֵּפׂש ֶׁשַהָּגִביַע 
ָׁשם,  ִהְטִמינֹו  ַעְצמֹו  הּוא  ֶׁשֲהֵרי  ִּבְנָיִמין,  ְּבַאְמַּתַחת  ִנְמָצא 
ְלִפיָכ ַאף ֶאת ִחּפּושׂ ֶהָחֵמץ ֶׁשִּנְלַמד ִמֶּמּנּו ִנָּתן ְלַקֵּים ְּבאֶֹפן 

ֶׁשַהְמַחֵּפׂש יֹוֵדַע ֵהיָכן ֶהָחֵמץ ִנְמָצא.
'ְּפָׁשט ְוִעּיּון' [לגר"מ ְׁשֶטְרְנּבּוךְ] ְּפָסִחים ז ב 

ְּכֶנֶגד 'ְרִדיַפת ִחָּנם' – ַרק ְּתִפָּלה מֹוִעיָלה!
ִּנְצַטָּדק  ּוַמה  ְּנַדֵּבר  ַמה  ַלאדִֹני  ּנֹאַמר  ְיהּוָדה  ַמה  "ַוּיֹאֶמר 
ָהֱאִקים ָמָצא ֶאת ֲעֹון ֲעָבֶדי ִהֶּנּנּו ֲעָבִדים ַלאדִֹני ַּגם ֲאַנְחנּו 

ַּגם ֲאֶׁשר ִנְמָצא ַהָּגִביַע ְּבָידֹו" (מד טז) 
ְיהּוָדה  ֶׁשל  ִּבְדָבָריו  ֵיׁש  ְוִהְתַנְּצלּות  ֵּתרּוץ  ֵאיֶזה  ְלָהִבין:  ֵיׁש 

?"ִקים ָמָצא ֶאת ֲעֹון ֲעָבֶדיְליֹוֵסף: "ָהֱא
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ָּברּו ֶּבער ֵליּבֹוִביץ ַּבַעל ַה'ִּבְרַּכת ְׁשמּוֵאל':

ֵיׁש  ְלִיְׂשָרֵאל,  ּוְמֵצִרים  ִמְתַנְּכִלים  ְלטֹון  ַהּׁשִ ַאְנֵׁשי  ַּכֲאֶׁשר 
ַהְּגֵזָרה:  ֶאת  ְלַבֵּטל  ֵהם  ְיכֹוִלים  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתן  ֵעצֹות  ְׁשֵּתי 
ָהִראׁשֹוָנה – ְנִׂשיַאת ְּתִפָּלה ִלְפֵני ה' ֶׁשָּיחּוס ִויַרֵחם ֲעֵליֶהם, 
ְלַרּצֹותֹו  ְּכֵדי  ר  ַהּׂשַ ִליֵדי  ְוִרּצּוי  ׁשַֹחד  ְנִתיַנת   – ִנָּיה  ְוַהּׁשְ

ּוְלַׁשֵּכ ֶאת ַּכֲעסֹו. 
ְּבַרם, ׁשַֹחד ְוִרּצּוי ְיכֹוִלים ְלהֹוִעיל ַרק ַּכֲאֶׁשר ַהּגֹוִיים ְמֵצִרים 
עֹוִׂשים  ֵהם  ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם  ְמֻסֶּיֶמת.  ִסָּבה  ֵמֲחַמת  ְלִיְׂשָרֵאל 
ְלטֹון  זֹאת ְלא ָּכל ִסָּבה, ֲאַזי ֵיׁש ְלַהִּסיק ִמָּכ ִּכי ַאְנֵׁשי ַהּׁשִ
הּוא   ִיְתָּבַר ְוַהּבֹוֵרא  ּוְרצּוָעה',  'ַמֵּקל  ִּבְבִחיַנת  ַרק  ֵהם 
ֶׁשֵאין  ֵּכיָון  ְלעֹוְרֵרנּו.  ְּכֵדי  ַהָּצָרה  ֶאת  ְּבֶאְמָצעּוָתם  ַלח  ֶׁשּׁשָ
ֵאין  ֶׁשָּכֶזה  ְּבִמְקֶרה  ָלֵכן  ּוְרצּוָעה',  'ַמֵּקל  ְלַרּצֹות  ַטַעם  ָּכל 
ֵמָעֵלינּו  ֶׁשָּיִסיר  ה'  ְלָפַני  ְוַתֲחנּוִנים  ִׂשיַח   ִֹלְׁשּפ ֶאָּלא  ָלנּו 

ֶאת רַֹע ַהְּגֵזָרה.
קסא): "ָׂשִרים  קיט  (ְּתִהִּלים  ְּבאֹוְמרֹו   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ָרַמז  ַאף   ְלָכ
ִרים  ַהּׂשָ ְרִדיַפת  ַּכֲאֶׁשר  ִלִּבי" –  ָּפַחד   ּוִמְּדָבְר ִחָּנם  ְרָדפּוִני 
 ִמָּכ ְלַהִּסיק  ָעַלי  ִסָּבה,  ָּכל  ּוְלא  'ְּבִחָּנם'  ַנֲעֵׂשית  ְּכַלַּפי 
ֶׁש'ִּמְּדָבְרָך' ָּבָאה ֵאַלי ַהָּצָרה, ְוַעל ֵּכן 'ָּפַחד ִלִּבי' ְוָעַלי ְלַמֵהר 

ְלִהְתַּפֵּלל ְלָפֶני ֶׁשּתֹוִׁשיֵעִני.
ַאף ָּכאן, ָאַמר ְיהּוָדה ְליֹוֵסף: ֵּכיָון ֶׁשַהְּמִציאּות מֹוִכיָחה ִּכי 
"ַמה  ֵּכן:  ִאם  ְּבַכֵּפינּו,  ָעֶול  ּוְלא  ְּבִחָּנם  אֹוָתנּו  רֹוֵדף  ַאָּתה 
ְּנַדֵּבר ּוַמה ִּנְצַטָּדק..." – ֵאיזֹו ּתֹוֶעֶלת ִּתְצַמח ָלנּו ֵמַהְׁשָמַעת 
ֲעֹון  ֶאת  ָמָצא  "ָהֱאִקים  ֲהא:   !?ְלָפֶני ּוִפּיּוס  ִרּצּוי  ִּדְבֵרי 

ֲעָבֶדי!", ְוֵאין ָלנּו ֶאָּלא ָלֵׂשאת ְּתִפָּלה ְלָפָניו ֶׁשַּיִּציֵלנּו.
'ְיֻׁשרּון' קֶֹבץ לה עמ' שכו

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

יח

ני ּפְ ם
ָאֵמן – ֶׁשַפע ַרב ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות 

ַעם  ְלָכל  ַהַּמְׁשִּביר  הּוא  ָהָאֶרץ  ַעל  ִּליט  ַהּׁשַ הּוא  "ְויֹוֵסף 
ָהָאֶרץ" (מב ו)

ְּבָרָכה  ַׁשֲעֵרי  ִלְפִתיַחת  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשל  ַמֲעָלָתּה  ּגֶֹדל  ַעל 
ָל"ה (מס' ָּתִמיד אֹות פ):  ָּכַתב ַהּׁשְ

 ַהְּמָבֵר ִמִּפי  ַהּיֹוֵצאת  ּוְבָרָכה  ְּבָרָכה  ְלָכל  ֶׁשְּמַכּוֵן  "ּוִמי 
ַהְרֵּבה  ה  ְקֻדּׁשָ ְלַמְעָלה  ּגֹוֵרם  ְּכִדינֹו,  ְּבַכּוָָנה  ָאֵמן  ְועֹוֶנה 
הּוא  ִּכי  ָהעֹוָלמֹות,  ְלָכל  טֹוב  רֹב  ֶׁשַפע  ּוַמְׁשִּפיַע  ְמאֹד. 
ֶׁשּפֹוֵתַח  ְּכמֹו  ַחִּיים.  ַמִים  ְמקֹור  ָהֶעְליֹון  ַהָּמקֹור  ּפֹוֵתַח 
יֹוֵרד  ְוַהּקֹול  ַהְׁשָקָאה,  ַהְּצִריִכים  ְלָכל  ְלַהְׁשקֹות  ַהַּמֲעָין 
ָּגַרם  ְמָחה  ְוַהּׂשִ ַהּטֹוב  ֶזה  ֶׁשָּכל  ּומֹוִדיַע  ִמַּמַעל  ַמִים  ַּבּׁשָ

ְּפלֹוִני ֶזה ֶעֶבד ַהֶּמֶל ַהָּקדֹוׁש".
הּוא  "ְויֹוֵסף  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ֵמַהָּפסּוק  ִלְדרֹׁש  ִנָּתן   ְלָכ ֶרֶמז 
'ָאֵמן',  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי   – ָהָאֶרץ"  ַעל  ִּליט  ַהּׁשַ
ַעם  ְלָכל  ַהַּמְׁשִּביר  "הּוא  ָאֵמן:  ֲעִנַּית  ְזכּות  ִּכי   ְלַלֶּמְד

ְנִׂשיא 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ָהַרב ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ְׁשִליָט"אָהָאֶרץ". 

ץ ת ִמּקֵ ָרׁשַ 361ּפָ תשפ"א

ַחר ְּבַחְברּוָתא – ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים קֶֹדם ַהְּתִפָּלה. ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

"ְוָהָיה ְיֶחְזֵקאל 
ָלֶכם ְלמֹוֵפת 

ְּככֹל ֲאֶׁשר 
ָעָׂשה ַּתֲעׂשּו"

(ְיֶחְזֵקאל כד כד)
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ַקֶרִליְנְׁשֵטיין  ְראּוֵבן  ַרִּבי  ַהּנֹוָדע  ַהַּמִּגיד  ִסֵּפר 
ָזָצ"ל:

ִּב'יִׁשיָבה  ַאַחת  ָׁשָנה  ִלְלמֹד  ָזִכיִתי  ְּבַבֲחרּוִתי 
ִלְמֻצָּיִנים', ְּבָראׁשּותֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ַהּנֹוָדע ַרִּבי ַחִּיים 
ָמָרן  ֶׁשל  ּוְמקָֹרבֹו  ַּתְלִמידֹו  ָזָצ"ל,  טּוְרִצ'ין  ַאֲהרֹן 

ָהַרב ִמְּבִריְסק.
עֹוַלם  ִמּטֹוֵבי  ַּבחּוִרים  ִנְקָּבִצים  ָהיּו  זֹו  ִליִׁשיָבה 
ֲהָכָנה'  ִּכ'יִׁשיַבת  נֹוַדַעת  ָהְיָתה  ְוִהיא  ַהְּיִׁשיבֹות, 
ַּכֲהָכָנה  ְמֻסָּים  ְזַמן  לֹוְמִדים  ַהַּבחּוִרים  ָהיּו  ֶׁשָּבּה 
ּדֹב  יֹוֵסף  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֶׁשל  ִליִׁשיָבתֹו  ִלְכִניָסָתם 

ַהֵּלִוי סֹולֹוֵבייִציק, ֶּבן ָהַרב ִמְּבִריְסק ָזָצ"ל.
ְלִמְׁשַּפַחת  ֵּבן  ֲעִלָּיה,  ֵּבן  ָּבחּור  ָלַמד  ִעִּמי  ַיַחד 
ְּבִגיל  ְּכָבר  ֲאֶׁשר  ְּבַרק,  ִמְּבֵני  ַהְּמפֶֹאֶרת  ֶּבֶנִדיְקט 
ָזָצ"ל  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ֵמֲאִביֶהם  ִהְתַיְּתמוּ  ָצִעיר 
ִּבְרחֹוב  ִהְתּגֹוְררּו  ְוֵהם  ָיָמיו,  ִּבְדֵמי  ֶׁשִּנְפַטר 

סֹוקֹולֹוב ִּבְבֵני ְּבַרק.
ַהָּבחּור,  ֶׁשל  ֲאחֹותֹו  ִהְתַחְּתָנה  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד 
ְוהּוא ַּכּמּוָבן ָנַסע ִלְבֵני ְּבַרק ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבֲחֻתָּנה. 
ַּכָּמה ָיִמים ְלַאַחר ִמֵּכן ָעְמָדה ִאּמוֹ ַלֲערֹ ְסֻעַּדת 
ִנית  'ֶׁשַבע ְּבָרכֹות' ְּבֵביָתם, ְוהּוא ִּבֵּקׁש ָלֵצאת ַּבּׁשֵ
ַהָּדָבר  ִּכי  ֶׁשָּיַדע  ֵּכיָון  ְמָחה,  ַּבּׂשִ ְלִהְׁשַּתֵּתף  ְּכֵדי 
ְמאֹד  ֶׁשְּמַצָּפה  ָהַאְלָמָנה  ִאּמוֹ  ֶאת  ְמאֹד  ְיַׂשֵּמַח 

ֶׁשָּכל ֶצֱאָצֶאיָה ִיְׁשַּתְּתפּו ַּבַּמֲעָמד.
ֶאת  עֹוֵזב  ֵאינֹו  ֶׁשָּבחּור  ָנהּוג  ָהָיה  ָיִמים  ְּבאֹוָתם 
ַהְּיִׁשיָבה.  ֵמרֹאׁש  ְרׁשּות  ְלַבֵּקׁש  ִמְּבִלי  ַהְּיִׁשיָבה 
ַעל ֵּכן ַּבָּצֳהַרִים, ִלְפֵני ְּתִפַּלת ִמְנָחה, ִנַּגׁש ַהָּבחּור 
ְלַרִּבי ַחִּיים ַאֲהרֹן ּוִבֵּקׁש ְרׁשּות ִלְנסֹעַ ׁשּוב ִלְבֵני 
ֶׁשהּוא   ּתֹו ְּבָרכֹות',  ַבע  ַה'ּׁשֶ ְלִׂשְמַחת  ְּבַרק 
ַמְטִעים: "ִאָּמא ָעְמָלה ָקֶׁשה ַעל ֲהָכַנת ַהְּסֻעָּדה, 

ַוֲאִני יֹוֵדַע ְּבֵברּור ִּכי ִהיא רֹוָצה ְמאֹד ֶׁשָאבֹוא".
ֵמֵאן  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ַּכֲאֶׁשר  ַהְפָּתָעתֹו  ַרָּבה  ָמה 
ְלַהִּתיר לֹו ִלְנסֹעַ ְוָאַמר לֹו: "ָהִייָת ְּכָבר ַּבֲחֻתָּנה, 
ִנית". ַהָּבחּור ָׁשַמע ְוִקֵּבל,  ֵאיְנ ָצִרי ִלְנסֹעַ ַּבּׁשֵ
ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ִאם   – ְלִהְתַוֵּכַח  ָחַׁשב  א  ּוְכָלל 

הֹוָרה ֶׁשֹּלא ִלְנסֹעַ, ָאז א ִיַּסע!
ִּבְׁשַעת  ַעְרִבית,  ְּתִפַּלת  ִלְפֵני  ָעה  ַהּׁשָ ְּכַמֲחִצית 
ַהְּסֶטְנֶּדר  ִלְפֵני  ַהָּבחּור  ב  ִהְתַיּׁשֵ מּוָסר',  'ֵסֶדר 
ְוֵהֵחל ַלֲהגֹות ְּבֵסֶפר ַהּמּוָסר ֶׁשְּלָפָניו. א ָחְלפּו 
ַּכָּמה ַּדּקֹות ּוִפְתאֹום ַמְבִחין ַהָּבחּור ִּבְדמּותֹו ֶׁשל 
ַרִּבי ַחִּיים ַאֲהרֹן ַהּצֹוֵעד ְלִכּוּונֹו; "ֶּבֶנִדיְקט, ַסע!" 

ָאַמר לֹו ְּבַהְפָּתָעה, ּוִמָּיד ָׁשב ִלְמקֹומֹו.
ַּכָּמה ַּדּקֹות ָחְלפּו, ְוַרִּבי ַחִּיים ַאֲהרֹן ֶׁשִהְבִחין ִּכי 
ַהָּבחּור ֵאינֹו ָקם ִלְנסֹעַ, ָקם ׁשּוב ִמְּמקֹומֹו ְוָׁשַאל 

אֹותֹו: "ַמּדּוַע ֵאיְנ נֹוֵסַע?"
ַהְּנִסיָעה",  ִלְפֵני  ַעְרִבית  ְלִהְתַּפֵּלל  ַמֲעִדיף  "ֲאִני 
ֵהִׁשיב ַהָּבחּור ְוִהְטִעים: "ִמי יֹוֵדַע ִאם ַעד ֶׁשַאִּגיַע 
ִלְבֵני ְּבַרק ֶאְמָצא ִמְנָין". ָהָיה ֶזה ַּבָּיִמים ֶׁשָּבֶהם 
ַרב,  ְזַמן  ְּבַרק  ִלְבֵני  ִמירּוָׁשַלִים  ַהְּנִסיָעה  ָאְרָכה 
ּוְמעּוַטת  ְקַטָּנה  ִעיר  ָהְיָתה  ַעְצָמּה  ְּבַרק  ּוְבֵני 

אֹוְכלּוִסין.
ִלְנסֹעַ   ָעֶלי" ִהְתַעֵּקׁש:  ַהְּיִׁשיָבה  ֶׁשרֹאׁש  ֶאָּלא 
ֶאָּלא  נֹוַתר  א  ְוַלָּבחּור  ָאַמר,  הּוא  ַעְכָׁשו!", 

ְלַצֵּית.
ָקֶׁשה  ָהְיָתה  ַהְּנִסיָעה  ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ָּכָאמּור, 
ִּבְמֻיָחד. א ָהָיה אֹוטֹוּבּוס ָיִׁשיר ִמירּוָׁשַלִים ִלְבֵני 
ְּבַרק, ְוַהְּמַבֵּקׁש ִלְנסֹעַ ִמירּוָׁשַלִים ִלְבֵני ְּבַרק ָהָיה 
'ִלְתּפֹס'  ם  ִמּׁשָ ָיפֹו,  ִלְרחֹוב  ֻמְקָּדם  ָלֵצאת   ָצִרי
ָאִביב,  ְלֵתל  ַהּנֹוֵסַע  אֹוטֹוּבּוס  אֹו  ֵׁשרּות  מֹוִנית 

ּוִמֵּתל ָאִביב ִלְנסֹעַ ְּבאֹוטֹוּבּוס ִלְבֵני ְּבַרק.
ָיָצא ֵאפֹוא ַהָּבחּור ֶּבֶנִדיְקט ִּבְׁשַעת ֶעֶרב ְמֻאֶחֶרת 
ְלַתֲחַנת  ְּבַהִּגיעֹו  ָיפֹו.  ְרחֹוב  ְלֵעֶבר  ֵמַהְּיִׁשיָבה 
ַּבּתֹור,  ָהִראׁשֹוָנה  ַהּמֹוִנית  ַעל  ָעָלה  ַהּמֹוִנּיֹות 
ַהּמֹוִנית  ִהְתַמְּלָאה  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַּדּקֹות  ְוַכָּמה 
ְוָיְצָאה ְלַדְרָּכּה. ְלַאַחר ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ִהִּביט ַהָּבחּור 
ַּבַחּלֹון ְוֻהְפַּתע ְלַגּלֹות נֹוף ְּבֵני-ְּבַרִקי ֻמָּכר. הּוא 
ִׁשֵער ִּכי ְּכִפי ַהִּנְרֶאה ִמִּסָּבה ָּכְלֶׁשִהי ִׁשָּנה ַהַּנָהג 
ֶאת ַמְסלּולֹו, ְוַעָּתה ֵהם חֹוְלִפים א ַהְרֵחק ִמְּבֵני 
 ,ְּבַרק. הּוא ִּבֵּקׁש ֵמַהַּנָהג ֶׁשַּיֲעצֹר לֹו ְּבַצד ַהֶּדֶר
אֹוֵתת  הּוא  ְמֻיָּתרֹות.  ְׁשֵאלֹות  ָׁשַאל  א  ְוַהַּנָהג 
ְוָיַרד ְלׁשּוֵלי ַהְּכִביׁש, ַהָּבחּור ָיַרד, ְוַהַּנָהג ִהְפִליג 

ְלַדְרּכֹו.
ַרק ַּכֲאֶׁשר ָנמֹוג ָעָׁשן ַהָּמנֹוַע ֶׁשל ַהּמֹוִנית, ֵהִבין 
ַהָּבחּור ֶאת ָטעּותֹו. הּוא ָמָצא ֶאת ַעְצמֹו ַהְרֵחק 

ִמְּבֵני ְּבַרק... ַהָּבִּתים ֶׁשְּסִביבֹו ָּדמּו לֹו ִּכְבֵני ְּבַרק, 
 ָסמּו  ,ָחׁשּו ְּכִביׁש  ְּבֶאְמַצע  'ָּתקּוַע'  הּוא  ְוָכֵעת 
ִלְצעֹד  ַהִאם  ַיֲעֶׂשה?  ּוָמה  ַיֲעקֹב,  ְּבֵאר  ָלֲעָיָרה 
ָלֲעָיָרה ַהְּסמּוָכה, אֹו ֶׁשָּמא ְלַנּסֹות ַלֲעצֹר ֶטְרְמּפ? 
ְלָידֹו  ָעַצר  ַעְצמֹו,  ִעם  ְמַהְרֵהר  ֶׁשהּוא  ְּכֵדי   ּתֹו
ָהָיה  ֻמָּכרֹות...  ָּפִנים  ּוְבתֹוכֹו  ֶטְנֶּדר  ְּבַהְפָּתָעה 
ְּבַרק,  ִמְּבֵני  ְדַרְּבִקין  ָהַרב  ִמְׁשַּפְחּתֹו,  ַמַּכר  ֶזה 
ְּכַמִּגיד  ִּכֵהן  ָׁשם  ַיֲעקֹב',  ִמ'ְּבֵאר  ַעָּתה  ֶזה  ב  ֶׁשּׁשָ
ַּבָּמקֹום.  ָחַלף  ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה  ְוָכֵעת,  ִׁשעּור, 
ָׁשַאל,  הּוא  ָּכאן?"  עֹוֶׂשה  ַאָּתה  ָמה  "ֶּבֶנִדיְקט, 
ִּכי  ֵׁשרּות  ִמּמֹוִנית  "ָיַרְדִּתי  ֵהִׁשיב:  ְוַהָּבחּור 
ָחַׁשְבִּתי ֶׁשָּכאן ֶזה ְּבֵני ְּבַרק, ְוַרק ְלַאַחר ֶׁשָּיַרְדִּתי 

ֵהַבְנִּתי ֶׁשָּטִעיִתי..."
ְדַרְּבִקין  ָהַרב  ִחֵּיְך  ָטִעיָת..."  ֶׁשֹּלא  "ַּכִּנְרֶאה 
נֹוְסִעים  ֲאַנְחנּו  "ֲהֵרי  ְלֶטְנֶּדר,  ַלֲעלֹות  ְוִהְזִמינֹו 
ְּבָכל ִמְקֶרה ִלְבֵני ְּבַרק, ִנַּקח אֹוְת ַעד ַהַּבִית..." 

ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ֶׁשל ַמָּמׁש.
ַבע  ַה'ּׁשֶ ֵהֵחל  ְּבֶטֶרם  עֹוד  ַהַּבְיָתה  ִהִּגיַע  הּוא 
ְּבָרכֹות', ּוִבְמקֹום ִׂשְמָחה הּוא מֹוֵצא ֲחָרָדה. "ָמה 
ַהִּמְׁשָּפָחה  ִמְּבנֹות  ְוַאַחת  ַּבֶּבָהָלה,  ָׁשַאל  ָקָרה?" 
ִאּמוֹ  ָּבְלָעה  ַהֲהָכנֹות  ְּכֵדי   ּתֹו ִּכי  לֹו  ִהְסִּביָרה 
ַּגְלִעין ֶׁשל ַזִית, ְוַעָּתה ִהיא ִּכְמַעט ְוֵאיָנּה ְיכֹוָלה 

ִלְנׁשֹם...
א ָהָיה ַּבָּמקֹום ַאף ֶאָחד ֶׁשּיּוַכל ְלַסֵּיַע ָלּה, ְוִהיא 
ֵהֵחָּלה ְלַהְכִחיל... ֶאָּלא ֶׁשהּוא, ְּבִנּגּוד ַלּסֹוְבִבים, 
ֶאת  ַּפַעם  לֹו  ִהְסִּביר  ִמי  ֵאי  ַלֲעׂשֹות.  ָמה  ָיַדע 
ָזר  ּגּוף  ְלהֹוִציא  ְּכֵדי  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּפֻעָּלה 
ֶׁשִּנְתָקע ַּבָּקֶנה. הּוא ִמֵהר ְלֵעֶבר ִאּמוֹ, ְותֹו ַּכָּמה 

ְׁשִנּיֹות ַהַּגְלִעין ָהָיה ַּבחּוץ.
ְלַאַחר ֶׁשִּנְרְּגעּו ָהרּוחֹות ִהְתַּפָּנה ַהָּבחּור ְלַׁשְחֵזר 
ֶאת ַהֵּנס ֶהָעצּום ֶׁשהּוא ָזָכה ִלְהיֹות ֵחֶלק ִמֶּמּנּו. 
לֹו:  הֹוָרה  ַאֲהרֹן  ַחִּיים  ַרִּבי  ַמָּמׁש;  ֶׁשל  'מֹוֵפת' 
ָהִעְנָיִנים  ִהְסַּתְּדרּו  ֶרַגע  ּוֵמאֹותֹו  ַעְכָׁשו!",  "ַסע 
ַעד  ָהֶעְליֹוָנה  ַהַהְׁשָּגָחה  ֶׁשִּתְכְנָנה  ְּכִפי  ְּבִדּיּוק 

ָלֶרַגע ַהָּנכֹון ֶׁשּנֹוַעד ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ִאּמוֹ.
ָׁשב  הּוא  ְּבָרכֹות'  ַבע  ַה'ּׁשֶ ֶׁשְּלָמֳחַרת  ַּבּבֶֹקר 
ִלירּוָׁשַלִים ּוִמָּיד ָסר ְלַחְדרֹו ֶׁשל רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה. 
ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ֶאת  ִּבְקָצָרה  ְּבָפָניו  ֶׁשֵּתֵאר  ְלַאַחר 
"ֲאִני  ְּבִהְתַרְּגׁשּות:  ִהְתַעְנֵין  ַהֻּמְפָלָאה,  ָהִעְנָיִנים 
ֻמְכָרח ָלַדַעת, ֵמֵהיָכן ָיַדע ָהַרב ֶׁשֲאִני ַחָּיב ִלְנסֹעַ 
ְּבִדּיּוק ְּבאֹותֹו ֶרַגע ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ִאִּמי? ּוִבְכָלל, 
ֶׁשּמּוָטב  ָהִראׁשֹוָנה  ִמַּדְעּתֹו  ָהַרב  ּבֹו  ָחַזר  ַמּדּוַע 

ֶׁשֹּלא ֶאַּסע?"
ֵהִׁשיב  ְוַאַחר  ִקְמָעא,  ִהְרֵהר  ַאֲהרֹן  ַחִּיים  ַרִּבי 

ִּבְמִתינּות:
ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשֲאִני  ְּבֵעת  ּוֵמעֹוָלם,  ֵמָאז  ה',  "ְּבַחְסֵדי 
ְלמִֹחי  ִנְכָנסֹות  א  ַּפַעם  ַאף  ֶעְׂשֵרה'  'ְׁשמֹוֶנה 
ְּתִפַּלת  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה  ֶאֶמׁש  ָזרֹות.  ַמְחָׁשבֹות 
ֵאר  ִמְנָחה, ָׁשָעה ַקָּלה ְלַאַחר ֶׁשהֹוֵריִתי ְל ְלִהּׁשָ
ָעֵלינּו",   ָּבֵר" ְּבִבְרַּכת:  ִהְתַחְלִּתי  ַּבְּיִׁשיָבה, 
ם ֶׁשְּל 'ֶּבֶנִדיְקט' ָעָלה ְּבַמְחַׁשְבִּתי.  ּוִפְתאֹום ַהּׁשֵ
ִנִּסיִתי ְלַהְמִׁשי, ַא ַהִּמָּלה 'ֶּבֶנִדיְקט' א ָחְדָלה 
ַמִים ְמַבְּקִׁשים  ִמְּלַנֵּקר ְּבַמְחַׁשְבִּתי. ֵהַבְנִּתי ֶׁשִּמּׁשָ
ִּכי  ַעְצִמי  ְלֵבין  ֵּביִני  ְוִהְבַטְחִּתי  הּו,  ַמּׁשֶ ִלי  ִלְרמֹז 
ִנית,  ַּבּׁשֵ ָהִעְנָין  ַעל  ַאֲחׁשֹב  מּוָסר'  'ֵסֶדר  ִּבְׁשַעת 
ַהִהְרהּור  ֶׁשל  ַהַּמְׁשָמעּות  ַמִהי  ְלָבֵרר  ַוֲאַנֶּסה 

ֶׁשָּתַקף אֹוִתי ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה.
ַעְצִמי  ְלֵבין  ֵּביֵני  ָעַרְכִּתי  מּוָסר'  'ֵסֶדר   ְּבַמֲהַל
ֵאין  ִּכי  ַלַּמְסָקָנה  ְוִהַּגְעִּתי  ַהֶּנֶפׁש,  ֶחְׁשּבֹון 
'ְׁשמֹוֶנה  ְּבָכֶזה  ֶנֱעַנְׁשִּתי  ֶׁשְּבִגיָנּה  ְמֻיֶחֶדת  ִסָּבה 
ְמַבְּקִׁשים  ַמִים  ֶׁשִּמּׁשָ ָהֻעְבָּדה  ִמְּלַבד  ֶעְׂשֵרה'... 
ֵאר  ְלִהּׁשָ  ְל ְלהֹורֹות  ֶׁשַהַהְחָלָטה  ִלי  ִלְרמֹז 
 ַּבְּיִׁשיָבה ֵאיָנּה ְנכֹוָנה. ָלֵכן, ִמַהְרִּתי ָלֶגֶׁשת ֵאֶלי

ּוְלהֹורֹות ְל ִלְנסֹעַ ִמָּיד.
ַּדְוָקא  ָלאו  ַהֶּזה,  ַהְּמֻיָחד  ַהִּסּפּור  'ָּתַפס'  "אֹוִתי 
ַרִּבי  ִסֵּים  ּבֹו..."  ֶׁשֵּיׁש  ַהֻּמְפָלא  ַה'ּמֹוֵפת'  ִּבְגַלל 
ַהֶּזה  "ַהִּסּפּור  לֹו,  ֵעד  ֶׁשָהָיה  ַהִּסּפּור  ֶאת  ְראּוֵבן 
עֹוֵרר אֹוִתי ְלָהִבין, ַעד ַּכָּמה ְּגבֹוָהה ִהיא ַהִּפְסָּגה 
ְיהּוִדי  ֵכן,  ִּכי  ִהֵּנה  ֵאֶליָה;  ּוְלַהִּגיַע  ִלְׁשאֹף  ֶׁשִּנָּתן 
ְּבָכל  זֹוֶכה  הּוא  ִּכי  ַעְצמֹו  ַעל  ֵמִעיד  צּוָרה  ֶׁשל 
ְּבִלי  ְׁשֵלָמה  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ַלֲעבֹר  יֹום 
ׁשּום ִהְרהּוִרים, ְוא יֹום ֶאָחד ִּבְלַבד – ֶאָּלא ָּכל 

ַמִים ִהיא!" ַהַחִּיים! א ַּבּׁשָ
'ְיִחי ְראּוֵבן' ַוֵּיָרא

הֹוָדָאה ַעל ַהִּמְנָעִלים 
ִּבְרַּכת  ְּבִעְנַין  ב)  ס  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ִמִּדְבֵרי 
'ֶׁשָעָׂשה ִלי ָּכל ָצְרִּכי': "ַּכד ַסֵּים ְמַסאֵניה, ֵליָמא 
[ְּכֶׁשּלֹוֵבׁש ִמְנָעָליו, יֹאַמר]: 'ָּברּו ֶׁשָעָׂשה ִלי ָּכל 
ִנְתְקָנה  זֹו  ֶׁשְּבָרָכה  ְלַהִּסיק  ָאנּו  ְיכֹוִלים  ָצְרִּכי'". 
ִנְתְקָנה  ְואּוָלם,  ַהִּמְנָעִלים.  ְלִביַׁשת  ַעל  ְּבִיחּוד 
"ָּכל   – ְּכָלִלית  הֹוָדָאה  ַהְּמַבֵּטאת  ְּבָלׁשֹון  ִהיא 
ָהָאָדם  זֹוֶכה  ַהַּנֲעַלִים  ֶׁשִּבְזכּות  ְלִפי  ָצְרִּכי", 
הּוא  ְּבֶאְמָצעּוָתן  ֶׁשֵּכן  ְצָרָכיו,  ָּכל  ֶׁשִּיְתַמְּלאּו 
('ַאּבּוִדְרַהם'  ְּבִעְנָיָניו  ּוְלַטֵּפל  ִמֵּביתֹו  ְלֵצאת  ָיכֹול 
ֵסֶדר ַהְׁשָּכַמת ַהּבֶֹקר). ְלִפיָכ ְּבָׁשָעה ֶׁשָאנּו ְמָבְרִכים 
ַהּתֹוֶעֶלת  ֶאת  ַאף  ֶׁשִּנְזּכֹר  ָחׁשּוב  ַהִּמְנָעִלים,  ַעל 
ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתם  ֵמֶהם,  ְמִפיִקים  ֶׁשָאנּו  ָהֲעצּוָמה 
ָאנּו עֹוִׂשים ֶאת ְצָרֵכינּו ְּבַקּלּות ּוְבנֹוחּות, ְונֹוֶדה 
ַעל ָּכ ְּבֵלב ָׁשֵלם ('ִׂשְפֵתי ַחִּיים' ֵּבאּוֵרי ְּתִפָּלה עמ' נו).

ֶאת  ו)  ז  (ְּתִפָּלה  ָמנֹוַח  ַרֵּבנּו  ֵּבֵאר  נֹוָסף  ְּבאֶֹפן 
'ָּכל  ִּבְלׁשֹון  ַהַּנֲעַלִים  ַעל  ְמָבְרִכים  ֶׁשָאנּו  ַהִּסָּבה 
ָצְרִּכי': ֵּכיָון ֶׁשַהַּנֲעַלִים ֵהן ְּפִריט ַהְּלבּוׁש ָהַאֲחרֹון 
ֶׁשָהָאָדם לֹוֵבׁש ַּבּבֶֹקר, ִנְמָצא ֶׁשַעל ָיָדן ִנְׁשָלִמים 
 :ְלָבֵר ָעָליו   ָּכ ְוַעל  ְלבּוׁשֹו,  ָצְרֵכי  ָּכל  ָלָאָדם 

"ֶׁשָעָׂשה ִלי ָּכל ָצְרִּכי". 

הֹוָדָאה ַעל ִסּפּוק ְצָרֵכינּו
ֵמִאיָד, ֵיׁש ֶׁשָּנְקטּו ֶׁשִּבְבָרָכה זֹו ָאנּו ָאֵכן מֹוִדים 
ְצָרֵכינּו,  ָּכל  ֶאת  ָלנּו  ְמַסֵּפק  ֶׁשהּוא   ָּכ ַעל  ַלה' 
ְוַהַּטַעם  ֶׁשְּלַרְגֵלינּו.  ַהִּמְנָעִלים  ֶאת  ַרק  ְוא 
ַהַּנֲעַלִים  ְנִעיַלת  ִּבְׁשַעת   ָּכ ַעל   ְלָבֵר ֶׁשִּתְּקנּו 
הּוא ְלִפי ֶׁשְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת (קכט א) ָאְמרּו ֲחָכִמים: 
"ְלעֹוָלם ִיְמּכֹר ָאָדם [ֲאִפּלוּ] קֹורֹות ֵּביתֹו ְוִיַּקח 
זֹוֶכה  ָהָאָדם  ַּכֲאֶׁשר  ֵּכן,  ַעל  ְלַרְגָליו".  ִמְנָעִלים 
ְּבַנֲעַלִים ִמְּבִלי ֶׁשֻהְצַרְך ִלְמּכֹר ֵמֶחְפֵצי ֵּביתֹו ְּכֵדי 
ְלרֹוְכָׁשן, ָעָליו ְלהֹודֹות ֵמעֶֹמק ֵלב: "ֶׁשָעָׂשה ִלי 
ָּכל ָצְרִּכי" ('ְמקֹור ַחִּיים' מו א; 'ָחְכַמת ְׁשמֹה' או"ח מו א). 
'ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה':  ְּבדֹוֶמה ְלָכ ָּכַתב ַּבַעל 
"ִחּיּוב ַעל ָהָאָדם ְלָבֵר ְּבָרָכה זֹו ְּבִׂשְמַחת ַהֵּלב 
ְמאֹד, ְוַיֲאִמין ַהֲאָמָנה ְּגדֹוָלה ַּבה' ִיְתָּבַר ְוִיְתַעֶּלה 
ה'  ֶׁשֲחָננֹו  ָהָאָדם  ּוְבִיחּוד  ָצְרּכֹו.  לֹו  ֶׁשַּיְסִּפיק 
ּכֹל,  לֹו  ְוֵיׁש  ִּדיָרה  ּוֵבית  ְוִׂשְמָלה  ְּבֶלֶחם  ִיְתַעֶּלה 
ְיָבֵר ְּבָרָכה זֹו ְּבִׂשְמָחה ֲעצּוָמה ְמאֹד ְוִיֵּתן ֶׁשַבח 
ֶהָעִתיד.  ַעל  ְוַהֲאָמָנה  ֶהָעָבר,  ַעל  ְוהֹוָדָאה  ָּגדֹול 
ִמְנָעִלים,  ְלִביַׁשת  ַעל  זֹו  ְּבָרָכה  ֶׁשִּנְתְקָנה  ְוַאף 
ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו  הֹוָדָאה  ִלֵּתן  ָהָאָדם   ָצִרי ְּבַוַּדאי 

ם ִיְתַעֶּלה". ִּבְבָרָכה זֹו ַעל ָּכל ַהּטֹוב ֶׁשֲחָננֹו ַהּׁשֵ
ְמֻיֶחֶדת  ַהְרָּגָׁשה  ִּפיְנקּוס:  ִׁשְמׁשֹון  ַרִּבי  ָׂשח 
ֶׁשָּבּה  ַּבְּתקּוָפה  ַחְׁשִּתי  זֹו  ְּבָרָכה  ַּבֲאִמיַרת 
ָהיּו  עֹוד  ָּכל  ְּכִתּקּוָנם,  ְּבָיִמים  ִּדיָרה;  ָעַבְרִּתי 
ָנַתִּתי  א  ְמקֹוָמם,  ַעל  ַּבַּבִית  ְמֻסָּדִרים  ֲחָפַצי 
ָּבֶהם.  ִזַּכִני   ִיְתָּבַר ֶׁשה'  ַהֲחָפִצים  ְלַכּמּות  ִלִּבי 
ַרק ַּכֲאֶׁשר ֻהְצַרְכִּתי ֶלֱארֹז ֶאת ָּכל ְּתכּוַלת ֵּביִתי 
ִלְקַראת ַהַהֲעָבָרה, ֵהַבְנִּתי ִּפְתאֹום ָמה ַרִּבים ֵהם 
ַפע ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ָצְרֵכי ָהָאָדם, ְוַכָּמה ָעצּום הּוא ַהּׁשֶ
ָּברּו הּוא ַמְׁשִּפיַע ָעָליו ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה... 

('ֶנֶפׁש ִׁשְמׁשֹון' – ִסּדּור ַהְּתִפָּלה עמ' קכג). 

'ּכֹל ַׁשָּתה ַתַחת ַרְגָליו'
ַחר) ֵּבֵאר  ָל"ה' – ִּבְרכֹות ַהּׁשַ ַאף ַהַּמַהְרשָׁ"ל ('ִסּדּור ַהּׁשְ
ֶׁשִּבְבָרָכה ָאנּו מֹוִדים ַעל ִסּפּוק ָּכל ְצָרֵכינּו, ְוֶאת 
ַהִּמְנָעִלים,  ִלְנִעיַלת  זֹו  ְּבָרָכה  ֶׁשֵּבין  ָּיכּות  ַהּׁשַ

 :ֵּפֵרׁש ָּכ
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִהְקִּדים  ָהעֹוָלם  ִּבְבִריַאת 
ִלְברֹא ְּתִחָּלה ֶאת ַהְּדָבִרים ַהְּבִסיִסִּיים ַהְּנחּוִצים 
ְוַכַּמִים,  ַּכֲאִויר  ְּכאֹור,  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ַלַחִּיים 
ַלֲאִכיַלת  ַהְּמיָֹעִדים  ַהְּצָמִחים  ֶאת  ִמֵּכן  ְלַאַחר 
ְוַהָּדִגים,  ָהעֹופֹות  ֶאת  ְלַאֲחֵריֶהם  ַהַחִּיים,  ַּבֲעֵלי 
ְלַבּסֹוף  ְוַרק  ְוַהְּבֵהמֹות,  ַהַחּיֹות  ֶאת  ּוְלַאֲחֵריֶהם 
זֹו  ֻעְבָּדה  ֵאֶּלה.  ִמָּכל  ֵלָהנֹות  ֶׁשּיּוַכל  ָהָאָדם  ֶאת 
ְמַלֶּמֶדת ַעל ֱהיֹות ָהָאָדם 'ַּתְכִלית ַהְּבִריָאה' (ְרֵאה 

ַסְנֶהְדִרין לח א). 

הּוא  ָהָאָדם  ִּכי  ְמָתֵאר  ז-ח)  ח  (ְּתִהִּלים  ַהָּכתּוב 
ַּתְכִלית ַהְּבִריָאה ְּבָלׁשֹון זֹו: "ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי 
ֻּכָּלם  ַוֲאָלִפים  צֶֹנה  ַרְגָליו;  ַתַחת  ַׁשָּתה  ּכֹל   ָיֶדי
ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי". ְוֵיׁש ְלָבֵאר, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָהָאָדם 
ַּבַעל- ֵמעֹור  ָהֲעׂשּוִיים  ִמְנָעִלים  ְלַרְגָליו  נֹוֵעל 

ְׁשִליָטתֹו  ֶאת   ְּבָכ הּוא  ְמַבֵּטא  הּוא  ֲהֵרי  ַחי, 
ֶאת  ַאף  ּוִמֵּמיָלא  ַהַחי,  עֹוַלם  ַעל  ַהֻּמְחֶלֶטת 
ְנמּוָכה  ֶׁשַּדְרָּגָתם  ּוַבּצֹוֵמַח  ַּבּדֹוֵמם  ְׁשִליָטתֹו 
ִמַּדְרַּגת ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים, ְוַעל ָּכ ֶנֱאָמר: "ּכֹל ַׁשָּתה 
ְּבִבְרַּכת:  ְלהֹודֹות  ִּתְּקנּו   ְלִפיָכ ַרְגָליו".  ַתַחת 
ְנִעיַלת  ִּבְׁשַעת  ַּדְוָקא  ָצְרִּכי",  ָּכל  ִלי  "ֶׁשָעָׂשה 

ַהִּמְנָעִלים. 

ַהַּנֲעַלִים ַמְבִּדילֹות ִמן ַהְּקָלָלה
ֵּבֵאר  רכא)  סי'  ֲחָכִמים'  ('ִמְׁשַנת  ַחִגיז  מֶֹׁשה  ַרִּבי 
רּוָחִנית,  ּתֹוֶעֶלת  ַּגם  ֵיׁש  ַהַּנֲעַלִים  ִלְנִעיַלת  ִּכי 
ָלֲאָדָמה  ָהָאָדם  ַרְגֵלי  ֵּבין  ַמְפִסיקֹות  ֵהן  ֶׁשֵּכן 
ַּכָּכתּוב  ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ְּבֵחְטא  ֶׁשִּנְתַקְּלָלה 
(ְּבֵראִׁשית ו יז): "ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּוֶר". ִמַּטַעם 
קֶֹדׁש,  ַאְדַמת  ַעל  ִמְנָעִלים  לֹוְבִׁשים  ֵאין  ֶזה 
ּוְכִפי ֶׁשהֹוָרה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלמֶֹׁשה ְּב'ַלַּבת 
ִּכי   ַרְגֶלי ֵמַעל   ְנָעֶלי "ַׁשל  ה):  ג  (ְׁשמֹות  ַהְּסֶנה' 
קֶֹדׁש  ַאְדַמת  ָעָליו  עֹוֵמד  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום 

הּוא". 
ִלי  'ֶׁשָעָׂשה  ִּבְרַּכת  ֻנַּסח  ִמְתָּבֵאר  ְּדָבָריו  ִּפי  ַעל 
הּוא  ָּבעֹוָלם  ָהָאָדם  ֶׁשל  ָצְרּכֹו  ִעַּקר  ָצְרִּכי':  ָּכל 
ַּבְּבָרָכה.  ּוְלִהָּדֵבק  ֵמַהְּקָלָלה  ְלִהְתַרֵחק  הּוא 
ֵּכן  ַעל   ,ְלָכ ְמַסְּיעֹות  ָּכָאמּור  ֶׁשַהַּנֲעַלִים  ֵּכיָון 
('ַאְגָרא  ָצְרִּכי"  ָּכל  ִלי  "ֶׁשָעָׂשה  ֲעֵליֶהן  ְמָבְרִכים 

ְּדִפְרָקא' אֹות דש). 

 ַרִּבי מֶֹׁשה ֵליּב ִמַּסאסֹוב ָעַמד ַעל ֶהָאָרה ִנְפָלָאה 
ָאנּו  ֶׁשֵאין  ֶׁשַהִּסָּבה  ְוָאַמר  זֹו  ְּבָרָכה  ְּבֻנַּסח 
מֹוִסיִפים:  ֶאָּלא  ָצְרִּכי"  ָּכל  "ֶׁשָעָׂשה  ְמָבְרִכים: 
ְלַעְצמֹו  ְּבַיַחס  ֶׁשַרק  ְלַלְּמֵדנּו,  ְּכֵדי  ִהיא  "ִלי" 
ּוְלִהְסַּתֵּפק  ַהִּבָּטחֹון  ְּבִמַּדת  ִלְדּבֹק  ָהָאָדם   ָצִרי
ַּבּמּוָעט, אּוָלם ְּבַיַחס ְלזּוָלתֹו, ָעָליו ְלַהְפִנים ָּכל 
ָהֵעת ֶׁשִאְלָמֵלא ַיֲעמֹד ְלַצד ֲחֵברֹו ִּבְׁשַעת ָּדֳחקֹו 
ִויַסֵּפק ֶאת ְצָרָכיו ְּבֶׁשַפע ּוְבַהְרָחָבה, א ֻיְׁשַלם 

ַחר).  לֹו ָּכל ַמְחסֹורֹו (ִסּדּור 'ַּדַעת ְקדֹוִׁשים' ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ַמִים ְּבֶאְמַצע ְּתִפַּלת ִמְנָחה ַהָּצָלה ִמּׁשָ

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ּׁשמים ְּבא

ּו ִספפוּ
ל עלַ

ִ ם
י' ל ָצְרּכִ ה ִלי ּכָ ָעׂשָ ת 'ׁשֶ ְ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

ה ִפָלּ ֵסֶדר ַהְתּ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ּבְ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
רּכת 'ׁשֶ

נִנינני פּפְ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים  ממִמככ ִמכ ִמְכּתְ ם 
ְלַמֲעֶרֶכת 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים', 

ְּבלֹוְמִדי ְּבֵסֶדר ַהַּדף ַהּיֹוִמי ֶאת ַהִּמְׁשָנה "ֵאין חֹוְׁשִׁשין..." (ְּפָסִחים ט א) ַהִּמְסַּתֶּיֶמת ַּבִּמִּלים "ֵאין 
ַלָּדָבר סֹוף ָעָלה ְּבַמְחַׁשְבִּתי ֶׁשָראֵׁשי ֵּתבֹות ֶׁשל ִמִּלים ֵאּלּו ֵהם ְּבִגיַמְטִרָּיה צ"א ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל 
'ָאֵמן'. ְוֶרֶמז ֵיׁש ָּכאן ֶׁשֵאין סֹוף ָלֲאֵמִנים ֶׁשָּכל ָאָדם ִלְזּכֹות ַלֲענֹות ִמֵּדי יֹום, ִאם ַרק ִיְׁשַּתֵּדל, ְוַגם 

 .ֵאין סֹוף ְלֶׁשַפע ַהְּבָרָכה ֶׁשִּיְזֶּכה ְּבִעְקבֹות ָּכ
ְּבָכל חֹוְתֵמי ְּבָרכֹות, 

ָהַרב ג. ר.  - ְירּוָׁשַלִים. 

ִמְנָעִלים,  ִלי  ֶׁשִּזֵּמן   ָּכ ַעל   – ָצְרִּכי  ָּכל  לִי  ֶשָׁעָשֹה  ָהעֹוָלם   ֶמֶל ֱאֵקינוּ  ה'  ַאָּתה   ָּברּו
ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתם ִמְתַאְפֵׁשר ִלי ָלֵצאת ִמֵּביִתי ּוְלַטֵּפל ְּבָכל ָצְרִּכי. 

ְיכֹוִלים  ָאנּו  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתם  ֶׁשְלַרְגֵלינּו  ַהִּמְנָעִלים  ַעל  ַלה'  ְלהֹודֹות  ֶׁשָעֵלינּו  ֱאֶמת   – ָאֵמן 
ָלֶלֶכת ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ְצָרֵכינּו. 


