
ב ׁשֶ ת ַוּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ְּבֵלָבב ָׁשֵלם
"ַוִּיְׁשַמע ְראּוֵבן ַוַּיִּצֵלהּו ִמָּיָדם ַוּיֹאֶמר א ַנֶּכּנּו ָנֶפׁש" (לז כא)

ָׁשֵלם.  ְּבֵלָבב  ַיֲעֶׂשָּנה  ִמְצָוה  עֹוֶׂשה  ָאָדם  ֶׁשִאם   ְלַלֶּמְד"
ֶׁשִאּלּו ָהָיה ְראּוֵבן יֹוֵדַע ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמְכִּתיב ָעָליו: 
ֵאֶצל  מֹוִליכֹו  ָהָיה  ִּבְכֵתפֹו   – ִמָּיָדם'  ַוַּיִּצֵלהּו  ְראּוֵבן  'ַוִּיְׁשַמע 

ָאִביו" (רּות ַרָּבה ה ו).
:ַרִּבי ִיְצָחק ַמאְלַצאן ֵּבֵאר ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ָּכ

ַהִּסָּבה ֶׁשְראּוֵבן ִהְסַּתֵּפק ְּבַהְׁשָלַכת יֹוֵסף ַלּבֹור ְוא ִהְׁשִלים 
ֶאת ַהָּצָלתֹו ַּבֲהָׁשָבתֹו ְלָאִביו, ָהְיָתה ִמּשּׁום ֶׁשִּלּבֹו א ָהָיה 
ָצְדקּו  ֶׁשָּמא  ְראּוֵבן  ָחַׁשׁש  ִלּבֹו  ְּבֵסֶתר  ַמֲעֵׂשהּו;  ִעם  ָׁשֵלם 
ֶאָחיו ְּבָכ ֶׁשִּבְּקׁשּו ַלֲהרֹג ֶאת יֹוֵסף, ִמְּפֵני ֶׁשָּדנּוהוּ ְּכ'רֹוֵדף' 
ַהַחָּיב ִמיָתה. ְוָאְמָנם, ִאּלּו ָהָיה יֹוֵדַע ְּבֵברּור ֶׁשַהֶּצֶדק ִעּמֹו 
ָהָיה  "ִּבְכֵתפֹו  ֲאַזי:  ְּבַמֲעֵׂשהּו,  ְּגדֹוָלה  ִמְצָוה  ְמַקֵּים  ְוהּוא 

מֹוִליכֹו ֵאֶצל ָאִביו", ְוא ָהָיה ַמִּציַע ְלַהְׁשִליכֹו ַלּבֹור. 
ִמָּכאן ָלְמדּו ֲחָכִמים ַעד ַּכָּמה ָחׁשּוב ְלַקֵּים ָּכל ִמְצָוה ְּבֵלב 
ִּתְּקנּו  ַאף  ָהִעְנָין  ֲחִׁשיבּות  ְלגֶֹדל  ְּגמּוָרה.  ּוְבַהְסָּכָמה  ָׁשֵלם 
ַעל ָּכ ַּבָּקָׁשה ְמֻיֶחֶדת ְּבתֹו ְּתִפַּלת 'ּוָבא ְלִצּיֹון': "ְוַלֲעׂשֹות 

ְרצֹונֹו ּוְלָעְבדֹו ְּבֵלָבב ָׁשֵלם". 
'ִׂשיַח ִיְצָחק' ַעל ִסּדּור ַהְּתִפָּלה, 'ּוָבא ְלִצּיֹון' 

ְּפִגיָעה ַּבּזּוַלת ְמַעֶּכֶבת ֶאת ַקָּבַלת ַהְּתִפָּלה 
"ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ֶאל ֶאָחיו ַמה ֶּבַצע ִּכי ַנֲהרֹג ֶאת ָאִחינּו ְוִכִּסינּו 

ֶאת ָּדמֹו" (לז כו)
ַרֵּבנּו ֶאְפַרִים ּכֹוֵתב ִּכי ֵּתַבת 'ֶּבַצ"ע' ִהיא ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל 
ֵּבֵאר  ְוכֹה  ֶעֶרב'.  ָצֳהַרִים,  'ֹּבֶקר,  ַהְּתִפּלֹות:  מֹוֲעֵדי  ְׁשֶׁשת 
ֶאת ִּדְבֵרי ְיהּוָדה ְלֶאָחיו: "ַמה ֶּבַצ"ע ִּכי ַנֲהרֹג ֶאת ָאִחינּו" – 
ִאם ַנַהְרֶגּנּו, ֵאיֶזה ֵעֶר ִיְהֶיה ַלְּתִפּלֹות ֶׁשָאנּו נֹוְׂשִאים ּבֶֹקר, 
טו):  א  (ְיַׁשְעָיה  ַהָּכתּוב  ִּדֵּבר  ָמֵלא  ִמְקָרא  ֲהא  ָוֶעֶרב,  ָצֳהַרִים 

"ַּגם ִּכי ַתְרּבּו ְתִפָּלה ֵאיֶנִּני ׁשֵֹמַע ְיֵדיֶכם ָּדִמים ָמֵלאּו".
ְלַתָּקַנת   ֶסֶמ ַהְּדָבִרים  ִמן  ְוָדַרׁש  הֹוִסיף  יֹוֵסף'  ַּב'ַּפְרֵּדס 
ָהֲאִר"י לֹוַמר קֶֹדם ַהְּתִפָּלה: "ֲהֵריִני ְמַקֵּבל ָעַלי ִמְצַות ֲעֵׂשה 
 – ֶּבַצ"ע"  "ַמה  מו);  סי'  ריש  (מג"א   "'ָּכמֹו  ְלֵרֲע 'ְוָאַהְבָּת  ֶׁשל 
ֵאיֶנּנּו  ִאם   – ָאִחינּו"  ֶאת  'ַנֲהרֹג'  "ִּכי  ִלְתִפּלֹוֵתינוּ,   ֵעֶר ָמה 

ַמְקִּפיִדים ִאיׁש ִּבְכבֹוד ֵרֵעהּו. 
ֵּפרּוׁש ַרֵּבנּו ֶאְפַרִים ַעל ַהּתֹוָרה; 'ַּפְרֵּדס יֹוֵסף' ְקדֹוִׁשים 

'ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן' – ָּבעֹוָלם ַהֶּזה
"ַוָּיֻקמוּ ָכל ָּבָניו ְוָכל ְּבנָֹתיו ְלַנֲחמֹו ַוְיָמֵאן ְלִהְתַנֵחם" (לז לה)

ָּכַתב ַה'ְּכִלי ָיָקר':
ִמן  ֶׁשִּיְׁשַּתַּכח  ְּגֵזָרה  ִנְגְזָרה  ַהֵּמת  ַעל  'ַּדְוָקא  ַרִׁש"י:  "ֵּפֵרׁש 
ָּדָבר  ֶׁשל  ְוַטֲעמֹו  ֶׁשֵּמת'.  ָסבּור  ֶׁשהּוא  ַהַחי  ַעל  ְוא  ַהֵּלב, 
ֶׁשֶּזה  ִלּבֹו  ֶאל  ַהַחי  ְּכֶׁשִּיֵּתן  הּוא  ַהַּתְנחּוִמין  ֶׁשִעַּקר  הּוא: 
ַהֵּמת ָזָכה ְלרֹב טּוב ַהָּצפּון ַלַּצִּדיִקים, ְוִכי הּוא ֶנֱעַתק ִמן 

עֹוָלם ָהָאֵפל ֶאל ָהאֹור ַהִּנְצִחי... ְוַיֲעקֹב ָרָאה ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש 
ֶׁשּיֹוֵסף ֵאינֹו ְּבַגן ֵעֶדן, ַעל ֵּכן 'ַוְיָמֵאן ְלִהְתַנֵחם'".

ֶאָחד  אֹודֹות  ַעל  ַּפַעם  ִהְפִטיר  ִמּקֹוִריץ  ִּפיְנָחס  ַרִּבי 
ֵמַהַּצִּדיִקים: "רֹוֶאה ֲאִני אֹותֹו ְּבַגן ֵעֶדן, אּוָלם ִעם ָּכל זֹאת 
ִמן  ֶאָחד  ִהְׁשּתֹוֵמם  ַּכֲאֶׁשר  ָהֱאֶמת".   ְלֶדֶר ֲעַדִין  ִהִּגיַע  א 
ַהּשֹׁוְמִעים ְוָׁשַאל: ֲהא ַרֵּבנּו ִנְמָצא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוֵכיַצד הּוא 

יֹוֵדַע ָמה ַנֲעֶׂשה ְּבַגן ֵעֶדן? 
ב):  קיט  (ַׁשָּבת  ָאְמרּו  ֲחָכֵמינּו  ַּכֲאֶׁשר  ִּפיְנָחס:  ַרִּבי  ֱהִׁשיבֹו 
"ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחוֹ ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן", א ָאְמרּו: 
ֶׁשעֹוד   ְלַלֶּמְד "ּפֹוְתִחין",  ֶאָּלא  ָעִתיד,  ִּבְלׁשֹון   – "ִיְפְּתחּו" 
ְּבעֹודֹו ַחי ָּבעֹוָלם ַהֶּזה זֹוֶכה ֶׁשִּיָּפְתחּו ְּבָפָניו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן 
 ְּבָכ ֻמְתֶנה  ֶזה  ָּכל  ְוָאְמָנם,  ְּבתֹוכֹו.  ַהַּנֲעֶׂשה  ֶאת  ְוִיְרֶאה 

ֶׁשַּיֲעֶנה "ָאֵמן – ְּבָכל ּכֹחוֹ". ּכֹה ָאַמר ר' ִּפיְנָחס, ְוא ָיַסף. 
'ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים' ַמֲאָמר ִּפְתחּו ְׁשָעִרים פ"ב 

'ְּגֵזָרה ַעל ַהֵּמת' – ֶׁשֹּלא ִיְתַּפְּללּו ַעל ִנְׁשָמתֹו
"ַוָּיֻקמוּ ָכל ָּבָניו ְוָכל ְּבנָֹתיו ְלַנֲחמֹו ַוְיָמֵאן ְלִהְתַנֵחם" (לז לה)

ֶׁשַעל  ֶׁשֵּמת,  ְוָסבּור  ַהַחי  ַעל  ַּתְנחּוִמין  ְמַקֵּבל  ָאָדם  "ֵאין 
(ַרִׁש"י,  ַהַחי"  ַעל  ְוא  ַהֵּלב  ִמן  ֶׁשִּיְׁשַּתַּכח  ְּגֵזָרה  ִנְגְזָרה  ַהֵּמת 

ע"פ ב"ר פד כא).

ַוֲהא  ֵמַהֵּלב,  ַהֵּמת  ֶׁשִּיְׁשַּתַּכח  ִהיא  'ְּגֵזָרה'  ְוִכי  ְלָהִבין:  ֵיׁש 
טֹוָבה ִהיא ִלְקרֹוָביו ֶׁשִּיְׁשְּכחּו ִמּמֹות ַיִּקיָרם ְוִיְתַנֲחמּו ָעָליו?

ֵּתֵרץ ַרִּבי ָּדִוד ְׁשַפְרֶּבר ַגֲּאָב"ד ְּבָראׁשֹוב:
ָאֵכן, ְלָכ ִּדֵּיק ַרִׁש"י ִּבְלׁשֹונֹו: "ֶׁשַעל ַהֵּמת ִנְגְזָרה ְּגֵזָרה" – 
ַהְּגֵזָרה ִהיא ַעל ַהֵּמת ְוא ַעל ְקרֹוָביו. ְלִפי ֶׁשִּנְׁשַמת ַהֵּמת 
ִיְּתנּו  ִיְזְּכרּוָה  ִאם  ִּכי  ְקרֹוָביו,  ִמֵּלב  ְלִהְׁשַּתֵּכַח  רֹוָצה  ֵאיָנּה 
ְצָדָקה ְוִיְתַּפְּללּו ְלִעּלּוָיהּ. אּוָלם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשֵאינֹו 
רֹוֶצה ְּבַצַער ָהָאָדם, ָּגַזר ַעל ַהֵּמת ֶׁשִּיְׁשַּתַּכח ִמן ַהֵּלב, ְּכֵדי 

ִלְמנַֹע ַצַער ִמְּקרֹוָביו.
'ֶאֶרץ ִּבְנָיִמין' עמ' פג

צֹוֵעק ַעל ֶהָעִתיד ּומֹוֶדה ַעל ֶהָעָבר
"ַוַיְרא ֲאדָֹניו ִּכי ה' ִאּתֹו ְוכֹל ֲאֶׁשר הּוא עֶֹׂשה ה' ַמְצִליַח ְּבָידֹו" 

(לט ג)

"'ִּכי ה' ִאּתֹו' – ֵׁשם ָׁשַמִים ָׁשגּור ְּבִפיו" (ַרִׁש"י).
ם ָׁשַמִים  ֲחָכִמים ִהְרִחיבּו ְוֵתֲארּו ֶאת ַמְׁשָמעּות ָהֻעְבָּדה ֶׁשּׁשֵ
ה ָהָיה ִמְתַּפֵּלל  ָהָיה ָׁשגּור ְּבִפיו ֶׁשל יֹוֵסף, ֶׁשִּלְפֵני ָּכל ַמֲעֹשֶ
ָאְמרּו   ֶׁשָּכ ּוְמָבְרכֹו.  לֹו  מֹוֶדה  ָהָיה  ֶׁשִּסֵּים  ּוְלַאַחר  ַלה', 
(ַּתְנחּוָמא ח): "ִנְכָנס ְלַׁשְּמׁשֹו ְוהּוא ָהָיה ְמַלֵחׁש ְואֹוֵמר: 'ִרּבֹון 

ְלֵחן  ְּתֵנִני  ַּפְטרֹוִני,  הּוא  ַאָּתה  ִּבְטחֹוִני,  הּוא  ַאָּתה  ָהעֹוָלם, 
ּפֹוִטיַפר  ּוְבֵעיֵני  רֹוַאי  ָּכל  ּוְבֵעיֵני   ְּבֵעיֶני ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד 
 ְלַהָּקדֹושׁ ָּברּו ֲאדֹוִני'". ְועֹוד ָאְמרּו (במ"ר יד ג): "ָהָיה ְמָבֵר
רֹוֶאה  ֲאדֹוָניו  ְוָהָיה  עֹוֶׂשה.  ֶׁשָהָיה  ְוָדָבר  ָּדָבר  ָּכל  ַעל  הּוא 
אֹותֹו ְמַלֵחׁש ְּבִפיו, ְוהּוא אֹוֵמר לֹו: 'ָמה ַאָּתה אֹוֵמר?', ְוהּוא 

ְמִׁשיבֹו ְואֹוֵמר: 'ֲאִני ְמָבֵר ְלַהָּקדֹושׁ ָּברּו הּוא'". 
הֹוִסיף ְוָכַתב ַרִּבי ְׁשמּוֵאל הּוִמיֶנר: 

ֶעְזַרת  ֶאת  ְלַבֵּקׁש   – ַחָּייו  ְיֵמי  ָּכל  ִלְנהֹג  ָאָדם  ָּכל   ָצִרי  ָּכ
ּבֹוְראֹו ִלְפֵני ָּכל ְּפֻעָּלה ֶׁשעֹוֶׂשה ּוְלהֹודֹות לֹו ְלַאֵחר ֶׁשִּסֵּים 
ִיְצַעק  "ְלעֹוָלם  כג):  י  (ְּבָרכֹות  ָהַרְמָּב"ם  ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי  ְּפֻעָּלתוֹ. 
ָאָדם ַעל ֶהָעִתיד ָלבֹא ִויַבֵּקׁש ַרֲחִמים, ְוִיֵּתן הֹוָדָיה ַעל ָמה 

ֶׁשָעַבר ְויֹוֶדה ִויַׁשֵּבַח ְּכִפי ּכֹחוֹ".
ְמֻסָּפר ַעל רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ַרִּבי ַחִּיים ְׁשמּוֵאֶלִביץ:

ַּבֲהָבַנת  ה  ִמְתַקּׁשֶ ָהָיה  ַּכֲאֶׁשר  ַּתְלִמיָדיו,  ָראּוהּו  ַאַחת  א 
ַהּסּוְגָיה ֶׁשָּבּה ָעַסק, ָהָיה ִנָּגׁש ַלֲארֹון ַהּקֶֹדׁש ּוִמְתַחֵּנן: "ִרּבֹונוֹ 
 ,"ּתֹוָרְת ִּדְבֵרי  ֶאת  ְלָהִבין  ֵעיַני  ֶאת  ָהֵאר  ָאָּנא  עֹוָלם,  ֶׁשל 
ָהָיה  ַהְּדָבִרים,  לֹו  ֶׁשִהְתַּבֲהרּו  ְלַאַחר  ַאף  ְלִעּיּונֹו.  ָׁשב  ּוִמָּיד 
ּתֹוָדה  עֹוָלם,  ֶׁשל  "ִרּבֹונוֹ  ְואֹוֵמר:  ַהּקֶֹדׁש  ַלֲארֹון  ְוִנַּגׁש  ָׁשב 

ַעל ֶׁשֵהַאְרָּת ֶאת ֵעיַני ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל!"
'ֶעֶבד ַהֶּמֶל'; קֶֹבץ 'ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל' ח"ב עמ' שיא

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

כא

ני ּפְ ם
ְסֻגָּלה ַלֲהָטַבת ֲחלֹום

ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  אֹתֹו  ֵאין  ּופֵֹתר  ָחַלְמנּו  ֲחלֹום  ֵאָליו  "ַוּיֹאְמרּו 
יֹוֵסף ֲהלֹוא ֵלאקִים ִּפְתרִֹנים ַסְּפרּו ָנא ִלי" (מ ח) 

ָּדַרׁש ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ַחִּיים ִמּקֹוסֹוב:
ָהרֹוֶאה  ִּכי  יא)  ג  ַרָּבה  (שה"ש  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו 
ֲחלֹום ַרע, ִיְׁשַמע ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים ְוַיֲעֶנה ַאֲחֶריָה ָאֵמן, ְוָאז ֵאין 
ָּדָבר ַרע ַמִּזיקֹו. ֶאְפָׁשר ְלָהִביא ְלָכ ֶרֶמז ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב 
ֶׁשְּלָפֵנינּו: 'ֲחם' – ְּבִגיַמְטִרָּיה ִׁשְבִעים ּוְׁשמֹוֶנה, ַּכִּגיַמְטִרָּיה 
ֶׁשל ֵצרּוף ְׁשֶׁשת ְׁשמֹות ֲהָוָי"ה ֶׁשְּבִבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים, ֶׁשִּמְנַין 
ְּבִגיַמְטִרָּיה   – ִלי'  ְו'ָנא  ְוֵׁשׁש,  ֶעְׂשִרים  הּוא  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָּכל 
'ָאֵמן'. ְלַלֶּמְד ַעד ַּכָּמה ָּגדֹול ּכָֹחּה ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן ְּבַכּוָָנה 

ַאַחר ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים ְלַבֵּטל ָּכל ְּגֵזָרה ָרָעה. 
'ּתֹוַרת ַחִּיים' 

ָלֵתת ֶאת 'ַהּכֹוס' ַעל 'ַּכף'
"ָוֶאֵּתן ֶאת ַהּכֹוס ַעל ַּכף ַּפְרעֹה" (מ יא)

ָּדַרׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ְנִׂשיא 'ְּבֵני ֱאמּוִנים': 
"ַהּכֹוס" – ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן', "ַּכף" – ְּבִגיַמְטִרָּיה ֵמָאה. ִאם 
ַהְּמָלִכים,  ַמְלֵכי   ֶמֶל ֶאת  ָּכָראּוי  ְוַלֲעבֹד  ְלָׁשֵרת  ְרצֹוֵננּו 
ָעֵלינּו ְלַהְקִּפיד ָלֵתת "ֶאת ַהּכֹוס ַעל ּכַף" – ְלַהְׁשִלים ָּכל 
ַאַחת ִמֵּמָאה ַהְּבָרכֹות ַּבֲעִנַּית ָאֵמן. עֹוד ָרַמז ַהָּכתּוב ְלִדְבֵרי 
 ;"ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות נג ב): "ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר

"ָוֶאֵּתן ֶאת ַהּכֹוס ַעל ַּכף" – 'ַהּכֹוס' ְּגדֹוָלה ֵמַה'ַּכף'. 

ב ׁשֶ ת ַוּיֵ ָרׁשַ 360ּפָ תשפ"א

לִׁשְמֹעַ הֵיטֵב וְלַעֲנֹות אָמֵן 
ּפֹוְסֵקי  ִמְּגדֹוֵלי  ּוְמֻיָחד  ֶאָחד  ֶׁשל  ְּדִהּלּוָלא  יֹוָמא  ָיחּול  ֵטֵבת,  ר"ח  ַהַּבֲעָל"ט  ְרִביִעי  ְּביֹום 
ַהּדֹורֹות, ַרִּבי ָיִאיר ַחִּיים ַּבְכָר ַּבַעל ַה'ַחּוֹת ָיִאיר'. ָּכ ֵהִעיד ַה'ַחּוֹת ָיִאיר' ְּבִחּבּורוֹ 'ְמקֹור 
ַחר ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת:  ְלָחן ָערּו (או"ח מו ב) ְּבנֹוֵגַע ַלֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ ַחִּיים' ַעל ַהּׁשֻ
ִליַח  "ָרִאיִתי ִמְנַהג ָוִתיִקין, ִויִׁשיִׁשים ֲאֶׁשר ְמקֹוָמם ָרחֹוק ִמן ַהּׁשְ
ִצּבּור ֶׁשהֹוְלִכים ִמְּמקֹוָמם ּוִמְתָקְרִבים ֶאל ַהְּמָבֵר ְּבֵעת ֶׁשאֹוֵמר 

ְּבָרכֹות ֵאּלּו, ְּכֵדי ִלְׁשמַֹע ֵהיֵטב ְוַלֲענֹות ָאֵמן". 
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ֶמְנֶּדל  ַרִּבי  ַהַחָּבִד"י  ַהַּמְׁשִּפיַע  ָהָיה  ָידּוַע 
ַמִים ַהֻּמְפֶלֶגת ֶׁשּלֹו  ּפּוֶטְרַפס ָזָצ"ל ְּבִיְרַאת ַהּׁשָ
ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות  ּוַבִּמְצוֹות  ַּבּתֹוָרה  ּוִבְדֵבקּותֹו 

ַמָּמׁש.
ֶעֶׂשר  ָהיּו  ָהרּוָחִנִּיים  ְּבַחָּייו  ְוזֹוֵהר  ִנְכָּבד  ֶּפֶרק 
ַהּסֹוְבֶיִטִּיים   ַהַּמֲאָסר  ְּבַמֲחנֹות  ְׁשהּותֹו  ְׁשנֹות 
ַהָּקִׁשים  ַהְּתָנִאים  ְּבֶׁשל  ְלִׁשְמָצה  ַהּנֹוָדִעים 
ַהָּקִׁשים  ַּבְּתָנִאים  ַּגם  ָּבֶהם.  ְררּו  ֶׁשּׂשָ ִמְּנׂשֹא 
ֶׁשָּבֶהם ָהָיה ָׁשרּוי, א ִוֵּתר ַרִּבי ֶמְנֶּדל ְולּו ַעל 

ֻקּצֹו ֶׁשל יֹו"ד ֵמַהְנָהגֹוָתיו ַהְּקדֹוׁשֹות.
ֶׁשֻהְקָרא  ְּבָׁשָעה  ַלַּמֲחֶנה,  ֶׁשָּגָלה  ֶטֶרם  עֹוד 
ְלָפָניו ְּפַסק ַהִּדין ֶׁשּבֹו ִנְגְזרּו ָעָליו ֶעֶׂשר ְׁשנֹות 
ַמֲאָסר ַּבֲעבֹוַדת ֶּפֶר, ִמָּיד ָקַפץ ְוָאַמר ַלּשֹׁוֵפט 
ְּבַתֲחנּוִנים: "ָאָּנא, מּוָכן ֲאִני ָלֶׁשֶבת ַאף ֶעְׂשִרים 
ֶעְׂשֵרה  ֵׁשׁש  ַלֲעבֹד  ַלֲחלּוִפין  אֹו  ַּבֶּכֶלא  ָׁשָנה 
ּוִבְתַנאי  ְׁשמֹוֶנה,  ִּבְמקֹום  ִּביָמָמה  ָׁשעֹות 

ָּבת". ֶׁשִּתְפְטרּוִני ֵמֲעבֹוָדה ְּביֹום ַהּׁשַ
ְלַאַחר ֶׁשִהְׁשַּתְחֵרר ֵהִעיד ַרִּבי ֶמְנֶּדל ַעל ַעְצמֹו 
ְּבִסִּביר  ְׁשנֹוָתיו  ָּכל   ּוְבַמֲהַל ִהְצִליַח,  ָאֵכן  ִּכי 
ַאַחת.  ַּפַעם  ְולּו  ָּבת  ַהּׁשַ ֶאת  ְלַחֵּלל  ֶׁשֹּלא  ָזָכה 
ּוְכמֹו ֵכן ִהְצִליַח ֶׁשֹּלא ְלַהְׁשִחית ֶאת ְזָקנֹו ְּכָלל 

ְלאֶֹר ָּכל ְּתקּוַפת ַמֲאָסרֹו.
ִּבְרבֹות ַהָּיִמים ִּגָּלה ַרִּבי ֶמְנֶּדל ִלְמקָֹרָביו ִמְּקָצת 
ֵּבין  ַּכֲאֶׁשר  ָקִׁשים,  ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ְמקֹורֹוָתיו 
ְּדָבָריו הּוא ִסֵּפר ֶאת ַהִּסּפּור ַהָּבא, ּתֹו ֶׁשהּוא 
ַמְדִּגיׁש ְּבאֶֹפן ְמֻיָחד ִּכי ָּכל ְּפָרט ֶׁשּבֹו – ֱאֶמת, 

ְוִכי ֵאין ּבֹו ׁשּום ֻּגְזָמה:
ֶמְנֶּדל  ַרִּבי  ָעַבר  ַמֲאָסרֹו  ְּתקּוַפת  ֵראִׁשית  ֶאת 
ַאֵחר.  ְלֶכֶלא  ָהֳעַבר  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ְמֻסָּים,  ְּבֶכֶלא 
ִהְתִחיל  ֶׁשּבֹו  ַלֶּכֶלא  ֻהְחַזר  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ַּכֲעבֹר 
ֶאת ְּתקּוַפת ַמֲאָסרֹו. יֹום ֲחָזָרתֹו ְלֶכֶלא ֶזה ָהָיה 
ַּגם ֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים. ַרִּבי ֶמְנֶּדל ָיַׁשב ְּבַאַחת 
ְלִהָּזֵכר  ְוִנָּסה  ִמַּטְלְטָליו  ְמַעט  ִעם  ַהִּפּנֹות 
ְלֵעת  ְלֵהָאֵמר  ֶׁשֲאמּוָרה  ִנְדֵרי'  'ָּכל  ִּבְתִפַּלת 

ֶעֶרב.
ִהְׁשַּתְּדלּו  ְּבִרְׁשעּוָתם  ֶׁשַהּקֹומּוִניְסִטים  ֵּכיָון 
ַהַחִּיים  ְלִנהּול  ְלַהְפִריַע  ְּכֵדי  ַהּכֹל  ַלֲעׂשֹות 
ַהַּתִּקין ַּבַּמֲחֶנה, ָהיּו ֵהם ַמִּתיִׁשים ִמַּפַעם ְלַפַעם 
ּוְמֻיָּתרֹות.  ֲאֻרּכֹות  ַּבֲחִקירֹות  ָהֲאִסיִרים  ֶאת 
ְצפּוָיה  ַלַּמֲחֶנה  ּבֹואֹו  ְּביֹום  ִּכי  ָיַדע  ֶמְנֶּדל  ַרִּבי 
יּוַכל  ְלַאֲחֶריָה  ִאם  יֹוֵדַע  ּוִמי  ֶׁשָּכזֹו,  ֲחִקיָרה  לֹו 
ֶהֱחִליט  ֵּכן  ַעל  ִנְדֵרי'.  'ָּכל  לֹוַמר  ְלַהְסִּפיק 
ָׁשָעה  ְלאֹוָתּה  ִנְדֵרי'  'ָּכל  ֲאִמיַרת  ֶאת  ְלַהְקִּדים 

ֶכת. ֶׁשָּבּה ָיַׁשב ְוִהְמִּתין ַלֲחִקיָרתֹו ַהְּמֻמּׁשֶ
ְּביֹום ַהָּמֳחָרת, יֹום ַהִּכּפּוִרים, ֻהְכְרחּו ָהֲאִסיִרים 
ַהַּמֲחֶנה.  ְּבאֹותֹו  ַּכָּנהּוג  ַהּיֹוִמי  ַל'ִּטּיּול'  ָלֵצאת 
ֵאין ָלַדַעת ַעל ׁשּום ָמה ִנְקָרא ַמֲעָמד ַמְׁשִּפיל 
ְּבִסיבּוב  ָהָיה  ְמֻדָּבר  'ִטּיּול'...  ְּבֵׁשם  ֶזה  ּוַמִּתיׁש 
ָעגֹל,  ְּבֶׁשַטח  ַּדּקֹות  ֶעְׂשֵרה  ֲחֵמׁש  ֶּבן  מֹונֹוטֹוִני 
ַּכֲאֶׁשר ָּכל ָאִסיר צֹוֵעד ְלַבּדֹו ְוָאסּור לֹו ְלַהֲחִליף 
ִמָּלה ִעם זּוָלתֹו ְוַאף א ְלַהִּביט ְלִכּוּונֹו. ִנְדַרׁש 
ֻמְׁשָּפלֹות  ְּכֶׁשֵעיֵניֶהם  ִלְצעֹד  ָהֲאִסיִרים  ִמָּכל 
ָלִרְצָּפה, ְוׁשֹוְמִרים ֲחמּוִׁשים עֹוְקִבים ַאֲחֵריֶהם 

ִמְּלַמְעָלה ַעל ְׁשִמיַרת ַההֹוָראֹות.
ָהְיָתה זֹו ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּבּה ָחָוה ר' ֶמְנֶּדל 
ֶאת ַה'ִּטּיּול' ַהְּמֻפְקָּפק ַהָּלֶזה, ְוהּוא ָּבַחר ְלַנֵּצל 
 ִמּתֹו ַהּיֹום  ְּתִפּלֹות  ִלְלִחיַׁשת  ַהַּמֲעָמד  ֶאת 
ִמְנָעִלים  ְלא  ַעְצמֹו  ְסִביב  סֹוֵבב   ,ָּכ ִזְכרֹונֹו. 
ת ַהּיֹום. ֵעיָניו ָהיּו ְנעּוצֹות  ְלַרְגָליו, ֵמֲחַמת ְקֻדּׁשַ
ָּבִרְצָּפה, ּוְׂשָפָתיו ִּפְּזמּו ֶאת ַהִּפּיּוט ַהּנֹוָדע 'ְוכֹל 
ְּבמֹחוֹ  ִהְתעֹוְרָרה  ְרָגִעים  ְּבאֹוָתם  ַמֲאִמיִנים'. 
'ְוכֹל  ַמְצִהיר:  ֲאִני  "ֵּכיַצד  ֲעצּוָמה:  ֻקְׁשָיה 
ֶׁשָחְרָטה  ָהְרָׁשָעה  ֶׁשַּמְלכּות  ְּבָׁשָעה  ַמֲאִמיִנים' 
ׁשֹוֶלֶטת  ְוַהִּמינּות  ַהְּכִפיָרה  ֶאת  ִּדְגָלּה  ַעל 
ַּבִּכָּפה, ְוַאף ַרִּבים ְוטֹוִבים ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִנְסֲחפּו 
ַהּקֹומּוִניְסִטית  ַהַּכְפָרִנית  ָהִאיִדיאֹולֹוְגָיה  ַאַחר 

ֶׁשִהְכִחיָדה ָּכל ִזיק ֶׁשל ֱאמּוָנה ֵמַהְּלָבבֹות?"
ָהָיה  ֶמְנֶּדל  ַרִּבי  אּוָלם  ְּבמֹחוֹ,  ִנְּקָרה  ַהֻּקְׁשָיה 
ְּבִעְנְיֵני  ֻקְׁשיֹות  ִּכי  ַהַּצִּדיִקים  ִּדְבֵרי  ַעל  ָאמּון 
ִהְתַאֵּמץ  ַהְּטֵמָאה.  ֵמַהְּקִלָּפה  ְמקֹוָרן  ֱאמּוָנה 
ִמַּמְחַׁשְבּתֹו  ַהֻּקְׁשָיה  ֶאת  ְלָהִסיר  ֶמְנֶּדל  ַרִּבי 
ַהִּמִּלים  ֶאת  ָוׁשּוב  ׁשּוב  ְלַפֵּזם   ּוְלַהְמִׁשי
ָחְלָפה  ֲאֶׁשר  ַעד  ַמֲאִמיִנים",  "ְוכֹל  ַהְּקדֹוׁשֹות: 

ֵאָלה ִמּמֹחוֹ. ַהּׁשְ

ֶמְנֶּדל  ַרִּבי  ָׁשָהה  ָיִמים  ּוְׁשמֹוָנה  ֶעְׂשִרים 
ְּבַדְרּכֹו  ַמֲעָבר  ַּתֲחַנת  לֹו  ֵּמׁש  ֶׁשּׁשִ ַּבַּמֲחֶנה 
ַלח ְלֶאֶרץ ְּגֵזָרה, ְלַאַחד ִמַּמֲחנֹות ָהֲעבֹוָדה  ְלִהּׁשָ
ַהּנֹוָדִעים ְלִׁשְמָצה ִּבְמחֹוז ִסִּביר ַהָּקפּוא. ְלַאַחר 
ַּכּמּות  ֶנֶאְסָפה  ַּכֲאֶׁשר  ָיִמים,  ּוְׁשמֹוָנה  ֶעְׂשִרים 
ִעם  ֶמְנֶּדל  ַרִּבי  ִנְׁשַלח  ֲאִסיִרים,  ֶׁשל  ַמְסִּפיָקה 
עֹוד ְמאֹות ֲאִסיִרים ְּכמֹותֹו ְלַמָּסע ָארֹ ּוַמִּתיׁש 

ֶׁשְּבסֹופֹו ִהִּגיַע ְלִסיִּביר.
ָלֶהם,  ִהְתָּבֵרר  ָהֲאִסיִרים  ִהִּגיעּו  ַּכֲאֶׁשר 
ַעָּתה  ַעד  ָׁשהּו  ֶׁשָּבֶהם  ַהַּמֲחנֹות  ִּכי  ְלֶחְרָדָתם, 
ָּדמּו ְלֵבית ָמלֹון ְּבַהְׁשָוָאה ַלְּתָנִאים ַהַּמְחִריִדים 
ִנְגַזר   ָוֵאיָל ֵמַעָּתה  ֶׁשֵּכן  ֵמַעָּתה.  ָלֶהם  ֶׁשִּצּפּו 
ֲעֵליֶהם ִליׁשֹן ַעל ַּגֵּבי ַּדְרָּגִׁשים ְמֻׁשָּתִפים, ֶׁשָהיּו 
ְּכֶׁשְּבָכל  ַמָּדִפים,  ֶׁשל  קֹומֹות  ָׁשלֹוׁש  ְּבֶעֶצם 
ֶזה.  ְלַצד  ֶזה  ָאָדם  ְּבֵני  ְׁשלֹוִׁשים  ִנְדֲחסּו  'ַמָּדף' 
ְּבאֶֹפן ֶזה ִנְדֲחסּו ְּבָכל ֶחֶדר ָקָטן ְּכָמאַתִים ִאיׁש, 
ֶׁשֶּנֶאְלצּו ִלְנׁשֹם ַיְחָּדו ֶאת ָהֲאִויר ַהָּדחּוס ֶׁשָהָיה 

ָמצּוי ַּבֶחֶדר ְּבדַֹחק ַרב.
ר' ֶמְנֶּדל ִהְתּבֹוֵנן ְסִביבֹו ְוָתר ַאַחר ַּפְרצּוף ֻמָּכר. 
רּוַח,  ַּגֵּסי  ּגֹוִיים  ָהיּו  ַהַּמֲחֶנה  ׁשֹוְכֵני  ַמְרִּבית 
ִנְדַרׁש  ַּכּגֹוִיים.  ִנְראּו  ֶׁשֻרָּבם  ְיהּוִדים  ּוִמעּוָטם 
ַּפְרצּוף  ְלַאֵּתר  ֶׁשִהְצִליַח  ַעד  ַרב  ַמֲאָמץ  ִמֶּמּנּו 

ְיהּוִדי ַּבַּדְרָּגׁש ָהֶעְליֹון ַהָּצמּוד ַלִּתְקָרה.
ָהָיה ֶזה ְיהּוִדי ְמֻבָּגר ֶׁשָּפָניו ַהִחּוְרֹות ֵהִעידּו ַעל 
ְוִהְתַעְנֵין  ֵאָליו  ָעָלה  ֶמְנֶּדל  ר'  ָהַרָּבה.  ֻחְלָׁשתוֹ 
ִלְׁשלֹומֹו ְוִלְזהּותֹו. ָהִאיׁש ִסֵּפר ִּכי הּוא ִמיִליֵדי 
ֲחֵרִדי,  ְיהּוִדי  ָהָיה  ָאִביו  ְּדִליָטא.  ְּבִריְסק  ָהִעיר 
אּוָלם הּוא ְּכָבר ִמִּגיל ָצִעיר ְּביֹוֵתר ָנָטה ַאֲחֵרי 
ַהּקֹומֹוִניְזם. ָּכ, ִּבְהיֹותֹו ֵּבן ֶעֶׂשר ִּבְלַבד ִנְמַלט 
ְצִעיִרים  ִלְקבּוַצת  ְוִהְצָטֵרף  הֹוָריו  ִמֵּבית 
הּוא   ָוֵאיָל ִמָּכאן  ַהּקֹומֹוִניְזם.  ַאַחר  ֶׁשִּנְלֲהבּו 
ַּבְּתנּוָעה  ְלָבִכיר   ְוָהַפ ַהְּדָרגֹות  ְּבֻסַּלם  ִטֵּפס 

ַהּקֹומּוִניְסִטית.
ִמָּכל  ְמֻנָּתק  ֶׁשֲאִני  ָׁשָנה  ים  ַּכֲחִמּׁשִ ִלי  "ֶזה 
ֶמְנֶּדל,  ְלר'  ַהְּמֻיָּסר  ַהָּקִׁשיׁש  ִּגָּלה  ְיהּוִדי",  ִזיק 
ֻמְחֶלֶטת  ִּבְכִפיָרה  ָחִייִתי  ֵאּלּו  ָׁשִנים   ְּבַמֲהַל"
ַהִּכּפּוִרים.  ְּביֹום  ְּכָלל  ַצְמִּתי  ֶׁשֹּלא  ּוְבַוַּדאי 
ה ֶׁשִּנְתַּפס ְּכ'ָעוֹון'  ִהְתַּגְלַּגְלִּתי ְלָכאן ְּבֶׁשל ַמֲעֹשֶ
ְוִהֵּנה,  ַהּקֹומּוִניְסִטית.  ַהִּמְפָלָגה  ְּבִכיֵרי  ְּבֵעיֵני 
צֹוֵעד  ְּבעֹוִדי  ָהַאֲחרֹון,  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ְּבֶעֶרב 
ֵאַלי  ִנַּגׁש  ַהַּמֲחֶנה,  ְצִריֵפי  ֵּבין  ְוָרצּוץ  ָׁשבּור 
עֹוְבֵדי  ֵמַאְלֵפי  ֶאָחד  ֻמָּכר,  ִּבְלִּתי  ְיהּוִדי  ְלֶפַתע 
ַהְּכִפָּיה ַהּשֹׁוִהים ַּבַּמֲחֶנה, ְוָאַמר ִלי: 'ְיהּוִדי! ַּדע 

ְל ֶׁשָּמָחר הּוא יֹום ַהִּכּפּוִרים!'
א ֵהַבְנִּתי ֵמֵהיָכן הּוא ִנְגָלה ֵאַלי, ַא ַהִּמְׁשָּפט 
ִלְרִסיִסים.  ִלִּבי  ֶאת  ָׁשַבר  ָאַמר  ֶׁשהּוא  ַהָּקָצר 
ְלֶפַתע ִנְזַּכְרִּתי ְּבָכל ֶהָעָבר ֶׁשִהְתַאַּמְצִּתי ִלְׁשּכֹחַ 
ִהְתעֹוְררּו  ְיהּוִדִּיים  ְרָגׁשֹות  ִנים.  ַהּׁשָ  ְּבַמֲהַל
ָנה ָאצּום ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים,  ְּבִלִּבי ְוֶהְחַלְטִּתי ֶׁשַהּׁשָ

ָלִראׁשֹוָנה ְּבַחַּיי.
ָזַכְרִּתי ֶׁשּיֹום ַהִּכּפּוִרים הּוא יֹום ְּתִפָּלה ְוִנִּסיִתי 
ָמה  ָּכל  אּוָלם  ְּתִפָּלה.  ִקְטֵעי  ִמִּזְכרֹוִני  ִלְדלֹות 
ֲאִני'  'מֹוֶדה  ְּתִפַּלת  ַרק  ָהָיה  ִמַּיְלדּוִתי  ֶׁשָּזַכְרִּתי 
ַעל  ֵאפֹוא  ָחַזְרִּתי  ִיְׂשָרֵאל'.  'ְׁשַמע  ְוַהָּפסּוק 

ְקָטִעים ֵאֶּלה ׁשּוב ָוׁשּוב ַעד ְלִסּיּום ַהּצֹום.
א  ְמֻרֶּצה.   ַא ֻמָּתׁש  ָהִייִתי  ַהּיֹום  ְּכֶׁשִהְסַּתֵּים 
ַהְּבִריאּוִתי  ַּבַּמָּצב  ְמֻסָּגל  ֶׁשֶאֱהֶיה  ֶהֱאַמְנִּתי 
ַהּיֹוִמית  ַהֶּלֶחם  ְמַנת  ַעל  ְלַוֵּתר  ֶׁשִּלי  ָהָרעּוַע 

ְוָלצּום ַעד ְלִסּיּום ַהּצֹום".
"ֲאִני ָמֵלא ַהָּכַרת ַהּטֹוב ְלאֹותֹו ְיהּוִדי ֶׁשִהְזִּכיר 
ִלי ֶאת יֹום ַהִּכּפּוִרים", ִסֵּים ַהָּקִׁשיׁש ֶאת ְּדָבָריו, 
"ָּכ אּוַכל ְלִהְסַּתֵּלק ֵמָהעֹוָלם ִּכיהּוִדי ַמֲאִמין".
ָהִאיׁש ִסֵּים ֶאת ְּדָבָריו, ְור' ֶמְנֶּדל ִנְזַּכר ְּבאֹוָתּה 
ַהִּכּפּוִרים...  יֹום  ְּבאֹותֹו  ְּבמֹחוֹ  ֶׁשִּנְקָּרה  ֻקְׁשָיה 
'ְוכֹל  ֵּכן,  ָאֵכן  ַהֻּקְׁשָיה:  לֹו  ָבה  ִהְתַיּׁשְ ַעָּתה 
 ֶׁשְּבֶמֶׁש ְיהּוִדי  ְלאֹותֹו  ֲאִפּלוּ   – ַמֲאִמיִנים' 
ִזיק  ַּבֵּלב  נֹוַתר  ַּבְּכִפיָרה,  ָּדַבק  ָׁשָנה  ים  ֲחִמּׁשִ
ַמִים.  ֶׁשל ֱאמּוָנה ֶׁשִהְמִּתין ָלֶרַגע ַהְּמֻזָּמן ִמן ַהּׁשָ

ָאז ִנְּפָחה 
ּבֹו רּוַח ַחִּיים ְוהּוא ָּגַדל ְוָהָיה ְלַׁשְלֶהֶבת ְּגדֹוָלה 
ֶׁשֵהִאיָרה ֶאת ִלּבֹו ַהְּיהּוִדי ְוֵהִׁשיָבה אֹותֹו ְלָאִביו 

ַמִים. ֶׁשַּבּׁשָ
'ֶׂשה ַלָּבִית' – 'ִּגְׁשֵמי ְּבָרָכה' עמ' תרלד

'ְמַׁשֶּוה ַרְגַלי ָּכַאָּילֹות'
 ָלֵצאת ַלֶּדֶר ָּכַתב ָהַרְמָּב"ם (ְּתִפָּלה ז ו): "ְּכֶׁשְּמַהֵּל
ְמָבֵר: 'ָּברּו ַאָּתה ה' ֱאֵקינוּ ֶמֶל ָהעֹוָלם ַהֵּמִכין 
ִמְצֲעֵדי ָגֶבר'". ַרֵּבנּו ָמנֹוַח ִמּנְַרבֹוָנה (ְּתִפָּלה ז ו) ֵּפֵרׁש 
ֶאת ִּדְבֵרי ָהַרְמָּב"ם ִּבְפִׁשיטּות: ִּבְבָרָכה זֹו ֶׁשִּנְתְקָנה 
ִמְצֲעֵדי  "ֵמה'  כג):  לז  (ְּתִהִּלים  ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ִּפי  ַעל 
 ֶגֶבר ּכֹוָננּו ְוַדְרּכֹו ֶיְחָּפץ", ָאנּו מֹוִדים ַלָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ַעל ָּכ ֶׁשָּבָרא ֶאת ַרְגֵלינּו ְּבאֶֹפן ֶׁשּנּוַכל ָלֶלֶכת 

.ָּבֶהן ְלָכל ָמקֹום ֶׁשִּנְצָטֵר
ֵּכיָון ֶׁשָאנּו ְרִגיִלים ֵמֵראִׁשית ְׁשנֹות ַיְלדּוֵתנּו ָלֶלֶכת 
ַהֲהִליָכה  ָהְיָתה  ְיכֹוָלה  ָהָאֶרץ,  ְּפֵני  ַעל  ּוְלׁשֹוֵטט 
ִאְלָמֵלא  זֹאת,  ְּפׁשּוָטה.  ִּכְפֻעָּלה  ְּבֵעיֵנינּו  ְלִהְצַטֵּיר 
ַהְּבָרָכה  ְּבֶאְמָצעּות  ֵעיֵנינּו  ֶאת  ֲחָכִמים  ָּפְקחּו 
ֶׁשִּתְּקנּו ָלנּו, ְּכֵדי ֶׁשִּנְתּבֹוֵנן ַעד ַּכָּמה ֻמְפָלָאה ִהיא 
ַהָחְכָמה ַהְּטמּוָנה ִּביכֶֹלת ַהֲהִליָכה ֶׁשִּנְּתָנה ְלָאָדם. 
ּוְמֻיֶחֶדת  ֻמְרֶּכֶבת  ְּבצּוָרה  ְּבנּויֹות  ָהָאָדם  ַרְגֵלי 
ְּבִבְטָחה  ֲעֵליֶהן  ִלְצעֹד  לֹו  ַהְּמַאְפֶׁשֶרת  ְּבִמיָנּה, 
ְּכמֹו  ַהַחִּיים.  ַּבֲעֵלי  ִּכְׁשַאר  ְּבָיָדיו  ְלֵהָעֵזר  ִמְּבִלי 
ִמִמְּגַון  ֻמְרֶּכֶבת  ּפֹוֵסַע  ֶׁשָהָאָדם  ְּפִסיָעה  ָּכל  ֵכן, 
ֶׁשל  ְלַהְפִליא,  ּוְמתָֹאמֹות  ְמֻׁשָּלבֹות  ְּפֻעּלֹות 
ָהֲעָצמֹות  ֶׁשל  ִריִרים,  ַהּׁשְ ֶׁשל  ָהֲעַצִּבים,  ַמֲעֶרֶכת 
לֹו  ְלַאְפֵׁשר  ְּכֵדי  ִנְבְראּו  ֶׁשֻּכָּלם  ַהִּמְפָרִקים,  ְוֶׁשל 
ָלֶלֶכת ְּבָכל ֵעת ּוְלָכל ָמקֹום ְּבנֹוחּות ּוְבַיִּציבּות, ַאף 

ִּבְדָרִכים ְּתלּולֹות ּוִבְתָנֵאי ֶּדֶר ֻמְרָּכִבים. 

'ְּבָכל ְּדָרֶכי ִלְׁשָמְר'
ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ִּפי  ַעל  ִנְתְקָנה  זֹו  ְּבָרָכה  ָּכָאמּור, 
ְוַדְרּכֹו  ּכֹוָננּו  ֶגֶבר  ִמְצֲעֵדי  "ֵמה'  כג):  לז  (ְּתִהִּלים 
ֶיְחָּפץ". ֵיׁש ֶׁשֵהִביאּו ָּפסּוק נֹוָסף ְּכֶסֶמ ִלְבָרָכה זֹו 
ב ַּדְרּכֹו ַוה' ָיִכין ַצֲעדֹו"  (ִמְׁשֵלי טז ט): "ֵלב ָאָדם ְיַחּׁשֵ

(ִסּדּור 'ְצלֹוָתא ְּדַאְבָרָהם' עמ' מט). 

ֶאת  ֵּבֲארּו  ָועֹוד)  ָּדִוד'  'ְמצּודֹות  ַרִׁש"י;  (ְרֵאה  ַהְּמָפְרִׁשים 
ַהָּפסּוק ָהָאמּור ִּבְתִהִּלים ִּכי 'ִמְצֲעֵדי ָגֶבר... ְוַדְרּכֹו', 
ְּבִעְסֵקי  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָהָאָדם  ַּתֲהלּוכֹות  ַהְינּו: 
ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ּוְלַהְבִּדיל ְּבִעְסֵקי ַהֻחִּלין. ְוָאֵכן, 
ָאנּו  ֵאין  זֹו  ֶׁשִּבְבָרָכה  ֶׁשּסֹוְבִרים  ִראׁשֹוִנים  ֵיׁש 
 ָּכ ַעל  ִאם  ִּכי  ָהַרְגַלִים,  ְּבִריַאת  ֶעֶצם  ַעל  מֹוִדים 
ֶׁשה' ַמְצִליַח ֶאת ְּדָרֵכינּו ְּבָכל ֲאֶׁשר ִנְפֶנה, ְלִעִּתים 
ַאף ִמְּבִלי ֶׁשָּנחּוׁש ְּבָכ. ַּבּבֶֹקר, ִלְפֵני ֶׁשָאנּו ּפֹוִנים 
ָלֵצאת ֵמַהַּבִית ַלְּמקֹומֹות ַהִּנְצָרִכים ָלנּו, ִּתְּקנּו ָלנּו 
ְמַלּוֶה  ֶׁשהּוא   ָּכ ַעל  הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  הֹוָדָאה 
ְצָעֵדינּו  ֶאת  ְוׁשֹוֵמר  ְוַׁשַעל  ַצַעד  ָּכל  ַעל  אֹוָתנּו 
ַהְּתִפּלֹות  ֵּפרּוׁש  ַחר;  ַהּׁשַ ּוִבְרכֹות  ַהּבֶֹקר  ַהְׁשָּכַמת  ('ַאּבּוִדְרַהם' 

ְוַהְּבָרכֹות ְלר"י ַּב"ר ָיָקר ח"ב עמ' כ). 

ַעל  ָהָאָדם,  "ִהֵּנה  ִיְצחָק':  'ִׂשיַח  ְּבֵפרּוׁש  ָּכַתב   ְוָכ
ם  ַלַהּׁשֵ ּתֹוָדה  ָלֵתת   ָצִרי ּוְפִסיָעה  ְּפִסיָעה  ָּכל 
ָרִעים  ְלִמְקִרים  ְמֻעָּתד  ֶׁשָהָאָדם   ...ִיְתָּבַר
ֶרַגע  'ֵאין  ַהַּפְיָטן:  ּוְכַמֲאַמר  ַהְּזַמן,  ְוִלְמאְֹרעֹות 
ְּבא ֶּפַגע', ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּברֹב ַרֲחָמיו ׁשֹוֵמר 

ְצָעָדיו ִמִּמְקִרים ָרִעים".
זֹו  ֶׁשִּבְבָרָכה  ָּכַתב  ַחר)  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  (ֵסֶדר  ַהּיֹום'  ַה'ֵּסֶדר 
ָנַתן  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש   ָּכ ַעל  ָאנּו  מֹוִדים  ַאף 

ֶׁשַנְחּפֹץ.  ָמקֹום  ְלָכל  ָלֶלֶכת  ַהְּבִחיָרה  ֶאת  ְּבָיֵדינּו 
ַאף  זֹו  ִּבְבָרָכה  ְלַבֵּקׁש  ֶׁשָעֵלינּו  הֹוִסיף   ָּכ  ּוִמּתֹו
ֶׁשְּיכֹוֵנן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ְּדָרֵכינּו ְלטֹוב ְלַבל 

ִנָּכֵׁשל, ָחִליָלה, ַּבֶּדֶר ֲאֶׁשר ֵנֵל ָּבּה. 

'ְּבָכל ְּדָרֶכי ָדֵעהּו'
ִמְצֲעֵדי  "ֵמה'  ַהָּפסּוק:  ִּכי  ֵּבֲארּו  ַהֲחִסידּות  ְּגדֹוֵלי 
ֶׁשַהּבֹוֵרא  ָהֻעְבָּדה  ֶאת  ָלנּו  ַמְזִּכיר  ּכֹוָננּו",  ֶגֶבר 
ִיְתָּבַר הּוא ַהְּמַכּוֵן ֶאת ַצֲעֵדי ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. 
לֹו  ֶׁשִּיֵעד  ַהָּתְכִנית  ַמִהי  ג  ֻמּׂשָ ֵאין  ֶׁשָּלָאָדם  ֵּכיָון 
 ַהּבֹוֵרא, ְוַכָּמה ְּפִסיעֹות ִהְקִציב לֹו ִלְצעֹד ְּבַמֲהַל
ְלִסּדּור   הֹוֵל ֶׁשהּוא  ַלֲחׁשֹב  הּוא  טֹוֶעה  ַחָּייו,  ְיֵמי 
ְואּוָלם,  ֶיְחָּפץ".  "ְוַדְרּכֹו  ַּכָּכתּוב:  ְוִעְנָיָניו,  ְצָרָכיו 
הּוא  ֶׁשֵאָליו  ָמקֹום  ְלָכל  ִּכי  ּבָאֶֶמת  ְלַהִּכיר  ָעָליו 
ַמִים ְלַמָּטָרה ֲחׁשּוָבה ְּביֹוֵתר  הֹוֵל הּוא ִנְׁשַלח ִמּׁשָ
'ִּגְנֵזי יֹוֵסף'  ('ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים' ַמְסֵעי;  ֶׁשֵאיָנּה נֹוַדַעת לֹו 

ָׁשם). 

חֹוַבת  ַעל   ָּכ  ִמּתֹו ְוָדַרׁש  הֹוִסיף  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ 
ָהָאָדם ִלְׁשמֹר ֶאת ְצָעָדיו, ֶׁשֹּלא ֵיֵל ָּבֶהם ְלַבָּטָלה 
ֶאָּלא ִלְדַבר ִמְצָוה אֹו ְלצֶֹרְך ְּבִריאּות ַהּגּוף. ֶׁשֲהא 
ָּכל ַצַעד ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ְּבַחָּייו הּוא ָׁשִליַח ֵמֵאת ה' 

('ִמְכְּתֵבי ָהַרב ָחֵפץ ַחִּיים' עמ' קטו). 

'ֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו'
ְּבָכל  ִמָּמרֹום  ְוִסּיּוַע  ְלֵעֶזר  ָהָאָדם   ִנְצָר ַּכָּמה  ַעד 
ַהְּמֻפְרָסם  ֵמַהִּסּפּור  ִלְלמֹד  נּוַכל  ְוַצַעד,  ַצַעד 

ֶׁשְּמֻסָּפר ַעל ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ: 
ַהְּמלּוָכה.  ִעיר  ְלִויָנה  ְיהֹוָנָתן  ַרִּבי  ִנְקַלע  ַּפַעם 
 ַהֶּמֶל ּבֹו  ָּפַגׁש  ַאְכַסְנָיתוֹ,  ִלְמקֹום  צֹוֵעד  ְּבעֹודֹו 

 "?ּוְׁשָאלֹו: "ְלֵהיָכן מּוָעדֹות ָּפֶני
יֹוֵדַע".  "ֵאיִני  ְוֵהִׁשיב:  ֶרַגע  ִהְרֵהר  ְיהֹוָנָתן  ַרִּבי 
 ְלִמְׁשַמע ַהְּתׁשּוָבה ַהּמּוָזָרה ָחָרה ַאּפֹו ֶׁשל ַהֶּמֶל

ְוהּוא ִצּוָה ְלַהְׁשִליכֹו ַלֶּכֶלא.
ָאַמר  ְוהּוא  ִמַּכֲעסֹו,   ַהֶּמֶל ִנְרַּגע  ָמה  ְזַמן  ַּכֲעבֹר 
ְּבִלּבוֹ: ַהֹּלא ִאיׁש ָחָכם ְוִנְכָּבד ְּכַרִּבי ְיהֹוָנָתן ְּבַוַּדאי 
א יֹוִציא ִמִּפיו ִּדְבֵרי ֲהָבִלים. ְּבַוַּדאי ַּכּוָָנה ֲעֻמָּקה 
ֶאת  ֶׁשֶאְׁשַמע  ּוְכַדאי  ִּבְתׁשּוָבתֹו,  ְטמּוָנה  ָהְיָתה 
ּוְלָהִביאֹו  ַהֶּכֶלא  ִמן  ְלהֹוִציאֹו   ַהֶּמֶל ִצּוָה  ֶהְסֵּברֹו. 
 א ָּפֶניָׁשַאל אֹותֹו: "ֲה ,ְלָפָניו. ְּכבֹואֹו ִלְפֵני ַהֶּמֶל
ְּבַוַּדאי ָהיּו מּוָעדֹות ְלָמקֹום ְמֻסָּים, ּוַמּדּוַע ֵהַׁשְבָּת 

ִלי ֶׁשֵאיְנ יֹוֵדַע ְלָאן ַאָּתה צֹוֵעד?"
רֹוֶצה  ֲאִני  ְלֵהיָכן  אֹוִתי  ׁשֹוֵאל   ַהֶּמֶל ָהָיה  "ִאּלּו 
ָלֶלֶכת", ֵהִׁשיב ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ֶאת ְּתׁשּוָבתֹו ַהִּנַּצַחת, 
 ֶׁשַהֶּמֶל ֵּכיָון   ַא 'ָלַאְכַסְנָיה',  ִמָּיד:  עֹוֶנה  "ָהִייִתי 
ָׁשַאל 'ְלֵהיָכן ָּפַני מּוָעדֹות', א ָיכְֹלִּתי ְלָהִׁשיב ֶאָּלא 
ֵכן  ִּכי  ִהֵּנה  יֹוֵדַע!',  'ֵאיִני   – ַהְּנכֹוָנה  ַהְּתׁשּוָבה  ֶאת 
ִּכי  ָלַאְכַסְנָיה,  ְלַבּסֹוף  ִהַּגְעִּתי  א  ִּכי   ַהֶּמֶל ָרָאה 
ְּבֵעיֵני  ֵחן  ַהְּדָבִרים  ָנְׂשאּו  ָהֲאסּוִרים..."  ְלֵבית  ִאם 
ַהֶּמֶל, ְוהּוא ִׁשַּלח אֹותֹו ֵמַעל ָּפָניו ְּבָכבֹוד ('ְּפִניִנים 

מר"י ַאְיְּבִׁשיץ' עמ' תסד). 

'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים' – ְלא יֹוֵצא ִמן ַהְּכָלל

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ינים' – ְל

ּו סִספווּ
עעלַ
ִ ם

ִכין ִמְצֲעֵדי ָגֶבר'  ת 'ַהּמֵ ְ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
' ברּכת

ִנינני ְ פּפּ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים  מִמכ ִמכ ִמְכּתְ ם 
ְלַחְבֵרי ַמֲעֶרֶכת 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים',

ְידּוִעים ֵהם ִּדְבֵרי ַה'ַּקב ַהָּיָׁשר' (ֶּפֶרק צט) ֶׁשּכֹוֵתב ְלַגֵּבי 
ֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות, ָּכ: "ְּבָכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה 
ְקדֹוִׁשים  ַמְלָאִכים  ְוִנְבָרִאים  נֹוָלִדים  עֹוֶׂשה  ֶׁשָאָדם 
ָעֶליָה  ֶׁשְּמָבְרִכים  ִמְצָוה  ֶׁשְּבָכל  ָּפׁשּוט,  ְוֶזהּו  ִמֶּמָּנה... 
ְסִביבֹות  ְועֹוְמִדין  ַהַּמְלָאִכים,  אֹוָתן  ֵאֶליָה  ִמְתַּכְּנִסים 
ַלָּדָבר:  ְוֶרֶמז  ָאֵמן.  ְועֹוִנין  ַהְּבָרָכה  ְוׁשֹוְמִעין   ,ַהְּמָבֵר
ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ְוָלֵכן,  'ָאֵמן'.  ְּבִגיַמְטִרָּיה  הּוא   'ַמְלָא'
ְלאֹוָתן  ְיַכּוְנּו  ָאֵמן,  ְואֹוְמִרים  ְּבִקּדּוׁש  אֹו  ִּבְבָרָכה  עֹוִנים 

ַהַּמְלָאִכים ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן".
ַמְׁשָמע ִלְכאֹוָרה ִמְּדָבָריו ֶׁשַהַּמְלָאִכים עֹוִנים ָאֵמן ַּדְוָקא 
ַמְׁשָמע  "ִקּדּוׁש"  ֶׁשִהְזִּכיר   ּוִמָּכ ַהִּמְצוֹות.  ִּבְרַּכת  ַעל 
"ִּבְרַּכת  ֶׁשל  ִּדין  ָלּה  ֵיׁש  ַהִּקּדּוׁש  ֶׁשִּבְרַּכת  סֹוֵבר  ֶׁשהּוא 

ֶאת  ְמַקְּיִמים  ַהִּקּדּוׁש  ַּבֲאִמיַרת  ְוִלְכאֹוָרה  ַהִּמְצוֹות", 
ִהיא  ְואּוָלם  ְלַקְּדׁשֹו",  ָּבת  ַהּׁשַ יֹום  ֶאת  "ָזכֹור  ִמְצַות 

ַעְצָמּה ֵאיָנּה ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות? 
ַהְּמִאיִרי  ְּבִדְבֵרי  ִנְתַקְלִּתי  ַהּיֹוִמי,  ַהַּדף  ְּבִלּמּוד  ָאְמָנם 
ַהְּגָמָרא  ְּבִדְבֵרי  ֶׁשָּדן  ּוְדָבִרים)  ד"ה  ב  ז  (ְּפָסִחים 
ִּבְרַּכת  ֶאת  ּוַמְחִׁשיב  ַהִּמְצוֹות  ִּבְרַּכת  ֻנַּסח  ְלַגֵּבי  (ָׁשם) 
ֶׁשַעל  ֶׁשַאף  ִמְּדָבָריו  ַמְׁשָמע  ַהִּמְצוֹות.  ְּכִבְרַּכת  ַהִּקּדּוׁש 
ָּבת  ַהּׁשַ יֹום  ֶאת  "ָזכֹור  ִמְצַות  ִמְתַקֶּיֶמת  ַהִּקּדּוׁש  ְיֵדי 
ְּכִבְרַּכת  ַאף  זֹו  ְּבָרָכה  ְמַׁשֶּמֶׁשת  ָמקֹום  ִמָּכל  ְלַקְּדׁשֹו", 
ַה'ַּקב  ִּדְבֵרי  ֵהיֵטב  ִבים  ּוִמְתַיּׁשְ זֹו,  ְלִמְצָוה  ַהִּמְצוֹות 

ַהָּיָׁשר'. 
ִּבְבָרָכה, 

ש.מ.ה. - ְירּוָׁשַלִים ת"ו.

ַרְגַלִים  ְׁשֵּתי   – ָגֶבר  ִמְצֲעֵדי  ּוָבָראָת  ֶׁשֵהַכְנָּת  ַעל   – ַהֵּמִכין  ָהעֹוָלם   ֶמֶל ֱאלֵֹקינוּ  ה'  ַאָּתה   ָּברּו
ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתן אּוַכל ָלֶלֶכת ּוְלַהִּגיַע ְּבַקּלּות ּוְבנֹוחּות ְלָכל ָמקֹום ֶׁשֶאְחּפֹץ.

ָאֵמן – ֱאֶמת ֶׁשָעֵלינּו ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ֶׁשָּבָרא ָלנּו ַרְגַלִים ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ִלְצעֹד ְּבֶאְמָצעּוָתן. 


