
      

עלון פרשת ואתחנן

ּגֶֹדל ַמֲעַלת ִזּכּוי ָהַרִּבים

ָהָבה ִנְרֶאה ַּכָּמה ְּגדֹוָלה ַמֲעַלת ִזּכּוי ָהַרִּבים ְוִרּבּוי ְּכבֹוד ָׁשַמִים ָּבעֹוָלם.
ְּתִפּלֹות,  ֶעְׂשֵרה  ַוֲחֵמׁש  ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  ַהָּקָּב"ה  ִלְפֵני  ִהְתַּפֵּלל  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה 

ְּכִמְנַין ָוֶאְתַחַּנן, ְּבַבָּקָׁשה ּוְבַתֲחנּוִנים ִלְזּכֹות ְלִהָּכֵנס ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.
ִליָּכֵנס  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִנְתַאָּוה  ָמה  "ִמְּפֵני  ע"א(:  )יד  )סֹוָטה  ַהְּגָמָרא  ׁשֹוֶאֶלת 
הּוא  ִמּטּוָבּה  ִלְׂשּבַֹע  אֹו  ָצִריְך,  הּוא  ִמִּפְרָיּה  ֶלֱאכֹל  ְוִכי  ִיְׂשָרֵאל?  ְלֶאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל,  ִנְצַטּוּו  ִמְצוֹות  ַהְרֵּבה  ָאַמר מֶֹׁשה:  ָּכְך  ְמָתֶרֶצת: "ֶאָּלא  ָצִריְך?". 
ְוֵאין ִמְתַקְּיִמין ֶאָּלא ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶאָּכֵנס ֲאִני ָלָאֶרץ ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַקְּימּו ֻּכָּלן 

ַעל ָיִדי". 
אּוָלם ַהָּקָּב"ה ֵמִׁשיב ְלמֶֹׁשה )ְּדָבִרים ג, כו(: "ַאל ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי עֹוד ַּבָּדָבר 

ַהֶּזה", ִּכי ְּכָבר ִנְגַזר ָעֶליָך ֶׁשֹּלא ְלִהָּכֵנס ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 
ַאְך מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֹלא אֹוֵמר נֹוָאׁש. מּוָבא ַּבִּמְדָרׁש )ילקו"ש ֶרֶמז תתקמ(: "ֵּכיָון 
ֶׁשָרָאה מֶֹׁשה ֶׁשֶּנְחַּתם ָעָליו ְּגַזר ִּדין, ָעַמד ְוָעג עּוָגה ְקַטָּנה, ְוָיַׁשב ְּבתֹוָכּה, 

ְוָאַמר: ֵאיִני ָזז ִמָּכאן ַעד ֶׁשִּתְתַּבֵּטל אֹוָתּה ְּגֵזָרה". 
ְלָפָניו:  מֶֹׁשה  "ָאַמר  ְלִהְתַּבֵּטל,  עֹוֶמֶדת  ְוֵאיָנּה  ַקֶּיֶמת  ֶׁשַהְּגֵזָרה  ְּכֶׁשָרָאה 
ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִאם ֵאין ַאָּתה ַמְכִניס אֹוִתי ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ַהַּנח אֹוִתי 
ְּכַחּיֹות ַהָּׂשֶדה ֶׁשֵהן אֹוְכִלין ֲעָׂשִבים ְוֵהם ׁשֹוִתין ַמִים, ְורֹוִאין ֶאת ָהעֹוָלם, 
ָּכְך ְּתֵהא ַנְפִׁשי ְּכֶאָחד ֵמֵהן. ָאַמר לֹו ַהָּקָּב"ה: ַרב ְלָך. ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו 
ֶׁשל עֹוָלם, ִאם ֹלא ַּתִּניַח אֹוִתי ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְּכעֹוף ַהּפֹוֵרַח ָּבֲאִויר ְּבַאְרַּבע 
רּוחֹות ָהעֹוָלם, ּוְמַלֵּקט ְמזֹונֹו ְּבָכל יֹום, ּוְלֵעת ֶעֶרב חֹוֵזר ְלִקּנֹו, ָּכְך ְּתֵהא 

ַנְפִׁשי ְּכַאַחת ֵמֵהן". ַעד ָּכאן ַהִּמְדָרׁש.
מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָיַדע ִּכי ְּכָבר ִנְגְזָרה ַהְּגֵזָרה, ַאְך ַהְּגֵזָרה ַהּזֹו ִנְגְזָרה ָעָליו ְּכָאָדם. 
ִאם ֵּכן, ָחַׁשב מֶֹׁשה, ֵיׁש ִלי ַּתָּקָנה: ַהָּקָּב"ה ַיֲהפְֹך אֹוִתי ְלַחַּית ַהָּׂשֶדה אֹו 

ְלִצּפֹור, ָּכְך אּוַכל ְלַהְמִׁשיְך ְוִלְחיֹות ּוְלִהָּכֵנס ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל...
ָמָרן ָהַרב ַׁשְך ַזַצ"ל, ְּבַאַחת ִמִּׂשיחֹות ַיְרֵחי ַּכָּלה ַהְמֻפְרָסמֹות, ָׁשַאל: ַמה 
ְלִגְנֵזי  ֶׁשִּנְׁשָמתֹו עֹוָלה  ָּבֶרַגע  ֲהֵרי  ַרֵּבנּו?  ֻּמָּנח ָּכאן, ָמה ְרצֹונֹו ֶׁשל מֶֹׁשה 
ְמרֹוִמים, הּוא יֹוֵׁשב ְלַיד ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד ְוזֹוֶכה ְלִקְרַבת ֱאֹלִקים. ֲהֵיׁש ָּדָבר 
ִנְׂשָּגב ִמֶּזה?! ֲהַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ֶׁשִּבְמקֹום ֶזה הּוא ַמְעִּדיף ֶׁשִּנְׁשָמתֹו ִּתָּכֵנס 
ְּבַחָּיה אֹו ְּבִצּפֹור, ָהִעָּקר ֶׁשּיּוַכל ְלַהְמִׁשיְך ִלְחיֹות?! ַמה ֵּפֶׁשר ַהָּדָבר? ֵאיזֹו 

ּתֹוֶעֶלת הּוא ַיִּׂשיג ִמָּכְך?
ּוְכֵדי ְלַהֲעִצים ֶאת ַהְּׁשֵאָלה, ֲהֵרי ָּכתּוב ֶׁשַאַחד ַהְּדָבִרים ַהָּקִׁשים ְּביֹוֵתר 
ָלָאָדם הּוא, ֶׁשִּנְׁשָמתֹו ִמְתַּגְלֶּגֶלת ִּבְבֵהָמה. ְוִכי ֶאת ֶזה ָרָצה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו?!

ָאַמר ָהַרב ַׁשְך ְיסֹוד ִנְפָלא: ֵיׁש ָלָאָדם ַּתְפִקיד ָּבעֹוָלם ַהֶּזה – ְלַקֵּדׁש ֵׁשם 
ָׁשַמִים. מֶֹׁשה ַרֵּבנּו יֹוֵדַע ִּכי ָּכל עֹוד ְנָׁשָמה ְּבַאּפֹו, הּוא ָיכֹול ְלַזּכֹות ֶאת 
ָהַרִּבים ּוְלַהְרּבֹות ְּכבֹוד ָׁשַמִים ָּבעֹוָלם. ָּבֶרַגע ֶׁשהּוא ִיְסַּתֵּלק ִמן ָהעֹוָלם, 
ַּתְפִקידֹו ִיְסַּתֵּים, ִמָּכאן ָוֵאיָלְך ְּכָבר ֵאין ֶאְפָׁשרּות ֶׁשִּיְתַרֶּבה ְּכבֹוד ָׁשַמִים 
ְּבתֹור  ָּבעֹוָלם  אֹותֹו  ֶׁשַּיְׁשִאיר  ֵמַהָּקָּב"ה  ְמַבְּקִׁשים  עֹוִׂשים?  ָמה  ָידֹו.  ַעל 
ַּבַעל ַחִּיים, ְּבתֹור ִצּפֹור. ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא ָיעּוף ַּבָּׁשַמִים, ֶיֶלד ָקָטן ֵיֵלְך ָּבְרחֹוב 
ִעם ִאּמֹו, ַיִּביט ַּבִּצּפֹור, ְויֹאַמר ְלִאּמֹו: "ִאָּמא, ִּתְרִאי ֵאיזֹו ִצּפֹור ָיָפה ָּבָרא 

ַהָּקָּב"ה"... ָּכְך ִּתְגרֹם ַהִּצּפֹור ְלִרּבּוי ְּכבֹוד ָׁשַמִים ָּבעֹוָלם.
ַלְּנָׁשָמה  ֶׁשֵּיׁש  ָהֶעְליֹונֹות  ָהרּוָחִנּיֹות  ַהַהָּׂשגֹות  ָּכל  ַעל  ִוֵּתר  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה 
ְּכֶׁשִהיא עֹוָלה ַלָּמרֹום, ּוִבְלַבד ֶׁשִּיְתַקֵּדׁש ֵׁשם ָׁשַמִים ַעל ָידֹו ָּבעֹוָלם, ִיְהֶיה 

ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה, ָהִעָּקר ֶׁשִּיְהֶיה!

ֲהָטָבה ַלּזּוָלת קֹוֶדֶמת ִלְקבּוָרה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ַרִּבי ְׁשָרָגא ְּגרֹוְסַּבְרד ַזַצ"ל ְּבִסְפרֹו "ַּדַעת ְׁשָרָגא" ׁשֹוֵאל ְׁשֵאָלה ִנְפָלָאה: 
מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְמַנֶּסה ְּבָכל ֶּדֶרְך ִלְמנַֹע ֶאת ַהְּגֵזָרה ֶׁשִּנְגַזר ָעָליו ָלמּות 
ִיְׂשָרֵאל. הּוא מּוָכן  ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ  ְּבֵני  ַּבִּמְדָּבר, ְוֹלא ְלִהָּכֵנס ִעם 

ֲאִפּלּו ִלְהיֹות ַּבַעל ַחִּיים, ָהִעָּקר ְלַהְמִׁשיְך ִלְחיֹות ְוִלְזּכֹות ְלִהָּכֵנס ָלָאֶרץ. 
אּוָלם ַהָּקָּב"ה ּדֹוֶחה ֶאת ָּכל ַהִּנְסיֹונֹות; ַהְּגֵזָרה ִנְגְזָרה ִויִהי ָמה. 

ִנְׁשֶאֶלת ַהְּׁשֵאָלה: ְּכֶׁשָרָאה מֶֹׁשה ֶׁשֵאין ׁשּום ִסּכּוי ְלַהְמִׁשיְך ְוִלְחיֹות, ַמּדּוַע 
ֹלא ִּבֵּקׁש ֶׁשְּלָפחֹות ֲארֹונֹו ִיָּלַקח ִלְקבּוָרה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל? הּוא ֲהֵרי ָיַדע 
ֵהיֵטב ֶאת ַהְּזכּות ְוֶאת ַהַּמֲעָלה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ְקבּוָרה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ְּבָׁשָעה 
ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָעְסקּו ְּבִבַּזת ַהָּים, הּוא ָמַסר ֶאת ַנְפׁשֹו ְוָהַלְך ְלַחֵּפׂש ֶאת 
ֲארֹונֹו ֶׁשל יֹוֵסף, ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ַהְּׁשבּוָעה ֶשִׁהְׁשִּביַע יֹוֵסף ֶאת ַהְּׁשָבִטים, 
ְׁשבּוָעתֹו  ֶאת  ִקֵּים  ַעְצמֹו  יֹוֵסף  ַּגם  ִיְׂשָרֵאל.  ְּבֶאֶרץ  ְלִהָּקֵבר  ְלַהֲעלֹותֹו 
ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו ְלָקְברֹו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ַמּדּוַע, ִאם ֵּכן, ֹלא ִּבֵּקׁש מֶֹׁשה ַרֵּבנּו 
ָאבֹות  ְּבִקְבֵרי  ְלִהָּקֵבר  ִלי  ְּתַאְפֵׁשר  ְלָפחֹות  ֶׁשל עֹוָלם,  ִרּבֹונֹו  ֵמַהָּקָּב"ה: 

ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל! 
ַהְּתׁשּוָבה ְלָכְך ִנְמֵצאת ְּבִדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ִּבְתִחַּלת ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן: "ָאַמר 
ְוֶאת  אֹוִתי  ִזְכרּו  ָלָאֶרץ  ְּכֶׁשִּתָּכְנסּו  ִמֶּכם,  ְּבַבָּקָׁשה  ְלִיְׂשָרֵאל:  ]מֶֹׁשה[ 
ַעְצמֹוַתי, ְוִאְמרּו: אֹוי לֹו ְלֶבן ַעְמָרם, ֶׁשָרץ ְלָפֵנינּו ְּכסּוס, ְוָנְפלּו ַעְצמֹוָתיו 
ַּבִּמְדָּבר". מֹוִסיף ַהִּמְדָרׁש: "ּוִמְּפֵני ָמה ִנְקַּבר ְּבחּוָצה ָלָאֶרץ? ְּכֵדי ֶׁשִּיְחיּו 
ַהֵּמִתים ֶׁשְּבחּוָצה ָלָאֶרץ ִּבְזכּותֹו". ִאם הּוא ִיָּקֵבר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן, ְּכֶׁשַּיִּגיַע 
ְזַמן ְּתִחַּית ַהֵּמִתים, הּוא ָיקּום ִלְתִחָּיה, ּוִבְזכּותֹו ָיקּומּו ָּכל ֵמֵתי ַהִּמְדָּבר, 
ָלָאֶרץ. ַאְך  ִיְׂשָרֵאל – ָיבֹואּו ַאף ֵהם ִעּמֹו  ְלֶאֶרץ  ּוְכֵׁשם ֶׁשהּוא ָיבֹוא ָאז 
ִאם הּוא יּוָבא ִלְקבּוָרה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְּכֶׁשַּיִּגיַע ְזַמן ְּתִחַּית ַהֵּמִתים, הּוא 
ָיקּום ִלְתִחָּיה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוִאּלּו ָּכל ֵמֵתי ַהִּמְדָּבר ִיָּׁשֲארּו ְּבחּוץ ָלָאֶרץ. 
ִּבֵּקׁש  ַּבֲחֵׁשָכה.  ְּפרּוטֹות  ַּכָּמה  ֶׁשִאֵּבד  ְלָאָדם  ּדֹוֶמה,  ַהָּדָבר  ְלָמה  ָמָׁשל 
ַהַּמְטְּבעֹות  ֶאת  ְוִלְמצֹא  ַהָּמקֹום,  ֶאת  ְלָהִאיר  ָּפָנס  לֹו  ָיִביא  ֶׁשִּמיֶׁשהּו 
יֹאְמרּו  ְּפרּוטֹות,  ַּכָּמה  ֶׁשִאַּבְדִּתי  ֵיְדעּו  ֵהם  ְּבִלּבֹו: "ִאם  ָחַׁשב  ָהֲאבּודֹות. 
ֶׁשַּכָּמה ְּפרּוטֹות ֲעלּובֹות ֵאיָנן ָׁשוֹות ֶאת ַהִּטְרָחה ַהְּכרּוָכה ְּבַהָּׂשַגת ָּפָנס. 
ֶמה ָעָׂשה? ִהְׁשִליְך ַמְטֵּבַע ֶׁשל ָזָהב, ְוָאַמר ָלֶהם: "ַמְטֵּבַע ָזָהב ִאַּבְדִּתי, ָאָּנא 

ָהִביאּו ְלָכאן ָּפָנס ְלָהִאיר ֶאת ָהֲאֵפָלה, ְוִלְמצֹא ֶאת ָהֲאֵבָדה". 
ֵהִביאּו ָּפָנס ְלַחֵּפׂש ֶאת ַמְטֵּבַע ַהָּזָהב, ְותֹוְך ְּכֵדי ִחּפּוׂש ַאַחר ַמְטֵּבַע ַהָּזָהב, 

ָמְצאּו ַּגם ֶאת ַהְּפרּוטֹות ָהֲאבּודֹות.
ָּכְך ָאַמר ַהָּקָּב"ה ְלמֶֹׁשה: ִּבְׁשִביל ֵמֵתי ַהִּמְדָּבר ֵאין ַהִּטְרָחה ָׁשָוה ַלֲהִביָאם 
ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים. ַאְך ִאם ַאָּתה ִּתָּקֵבר ִעָּמֶהם, ְּכֶׁשָּתקּומּו 

ִלְתִחָּיה – יֹוִליכּו אֹוָתם ַיַחד ִאְּתָך ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.
ַמֲעַלת  ַעל  ָעצּום  ִלּמּוד  ְלֵמִדים  ָאנּו   – ְׁשָרָגא"  ַה"ַּדַעת  אֹוֵמר   – ִמָּכאן 
ְלִהָּקֵבר  ָהַרִּבים. ְזכּות ְּגדֹוָלה ּוַמֲעָלה ֲעצּוָמה ִהיא  ְוִזּכּוי  ַהֲהָטָבה ַלּזּוָלת 

ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, אּוָלם ַהְּזכּות ְלַזּכֹות ֲאֵחִרים ַעל ָיְדָך – ְּגדֹוָלה יֹוֵתר!
)רבי ברוך רוזנבלום שליט"א –דורש טוב סוכות(

ָהָאנֹוִכּיּות חֹוֶצֶצת ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ְלקֹוָנם ~ַלֲעקֹר ֶאת ַה'ֲאִני' ֶׁשְּבתֹוֵכנּו

ָאנִֹכי עֵֹמד ֵּבין ה' ּוֵביֵניֶכם )ה, ה(

ַהְמַבֵּטל ַעְצמֹו - זֹוֶכה ַלּתֹוָרה
ָהָאנִֹכּיּות   - ּוֵביֵניֶכם"  ה'  ֵּבין  עֵֹמד  "ָאנִֹכי  ְלָבֵאר:  ֶאְפָׁשר  ֶרֶמז  ְּבֶדֶרְך 
ָה'ָאנִֹכי' ְוהּוא  ְמַבֵּטל ֶאת  ְּכֶׁשָאָדם  ָהָאָדם ְלקֹונֹו.  ֵּבין  ְוחֹוֶצֶצת  ַמְפִריָדה 
ֶׁשל  ֶׁשַפע  ָעָליו  ַמְׁשִּפיַע  ַוה'  ִּדְׁשַמָּיא  ְלִסַּיְעָּתא  זֹוֶכה  הּוא  ה',  ֶאל  ָקרֹוב 

ָחְכָמה ּוִביָנה. 
ֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר )ִאּיֹוב כח, יב(: "ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ִּתָּמֵצא" - ִמי ֶׁשְּמַבֵּטל ֶאת 

ַעְצמֹו ְוהּוא ְּכ'ַאִין' ְּבֵעיָניו - זֹוֶכה ְלָחְכַמת ַהּתֹוָרה.
ֶזהּו ֶׁשָאַמר ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ע"ה )ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ו, ג(: "ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי 



ִלי". "ֲאִני ְלדֹוִדי" - ִאם ָאָדם ְמַבֵּטל ֶאת ַה'ֲאִני' ֶׁשּלֹו ּוְמַׁשְעֵּבד 
ַעְצמֹו ְלקֹונֹו, "ּדֹוִדי ִלי" - ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ׁשֹוֵכן ְּבִקְרּבֹו ְועֹוֵמד 

ִליִמינֹו. 
ַעל ָּכְך אֹוֵמר ִהֵּלל )ָאבֹות א, יד(: "ִאם ֵאין ֲאִני ִלי ִמי ִלי" - ִאם ֵאין ֶאת 
ָה'ֲאִני', ִאם ָאָדם ְמַבֵּטל ֶאת ָהָאנִֹכּיּות ֶׁשּלֹו, "ִמי ִלי" - ִמי ָיכֹול ָעָליו? 
ֲאָבל "ְּכֶׁשֲאִני ְלַעְצִמי" - ִאם ָהָאָדם ַחי ִעם ַה'ֲאִני' ֶׁשּלֹו, "ָמה ֲאִני" - ֵאיֶזה 

ֵעֶרְך ֵיׁש לֹו ּוַמה ּכֹחֹו ּוְגבּוָרתֹו? 
ַהַּמִּגיד  ַּתְלִמיֵדי  ִמְּגדֹוֵלי  ָהָיה  ַהַּתְנָיא,  ַהַּבַעל  ִזיָע"א,  ַזְלָמן  ְׁשֵניאֹור  ַרִּבי 

ִמֶּמֶזִריְטׁש ִזיָע"א, ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִזיָע"א. 
ַמֲעֶׂשה ְּבָחִסיד ֶאָחד ֶׁשָּדַפק ַעל ֶּדֶלת ֵּביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן. ָׁשַאל 

ָהַרִּבי: "ִמי ָׁשם?"
ֵהִׁשיב ֶהָחִסיד ְלֻתּמֹו: "ֲאִני". 

ֶהָחִסיד ָהָיה ָּבטּוַח ֶׁשָהַרִּבי ְיַזֶהה אֹותֹו ְּבקֹולֹו. ַאְך ָהַרִּבי ָעָׂשה ַעְצמֹו ְּכִמי 
ֶׁשֵאינֹו ְמַזֶהה ֶאת קֹולֹו, ְוֹלא ָּפַתח לֹו ֶאת ַהֶּדֶלת. ָקָרא ָעָליו ָהַרִּבי ְּבֶדֶרְך 
ֶאְרֶאּנּו"  ֹלא   - ַוֲאִני  ַּבִּמְסָּתִרים,  ִאיׁש  ִיָּסֵתר  "ִאם  ַהָּפסּוק:  ֶאת  ַצחּות 
)ִיְרְמָיהּו כג, כד( - ִאם ָהָאָדם ָּבא ִעם ַה'ֲאִני' ֶׁשּלֹו - "ֹלא ֶאְרֶאּנּו", הּוא ֵאינֹו 

ֶנְחָׁשב.
ֵהִבין ֶהָחִסיד ֶׁשהּוא ָחָטא ִּבְלׁשֹונֹו. ִהְמִׁשיְך ִלְדּפֹק ַּבֶּדֶלת, ָׁשב ָהַרִּבי ְוָׁשַאל: 

"ִמי ֶזה?".
ַהַּפַעם ֵהִׁשיב ֶהָחִסיד: "ֲאִני ֹלא"...

ִאיׁש  ִיָּסֵתר  "ִּכי  ְוָאַמר:  ָּפִנים,  ִּבְמאֹור  ַהֶּדֶלת  ֶאת  ָהַרִּבי  ָּפַתח  ַעָּתה 
ַּבִּמְסָּתִרים, ַוֲאִני ֹלא - ֶאְרֶאּנּו"...

ִּבְגַלל ַה'ֲאִני' - ֹלא ֶאְרֶאּנּו
ִמִּליֶז'ְנְסק  ֱאִליֶמֶלְך  ַרִּבי  ָהָיה  ִזי"ָע  ִמֶּמֶזִריְטׁש  ַהַּמִּגיד  ֶׁשל  נֹוָסף  ַּתְלִמיד 

ִזיָע"א, ַּבַעל ַה"ּנַֹעם ֱאִליֶמֶלְך". 
ָהָיה ְיהּוִדי ָעִׁשיר, ִאיׁש ְצָדָקה ָוֶחֶסד, ֶׁשָהָיה ְמקָֹרב ְלַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך. ִּבְתקּוַפת 
ַהַחִּגים ָהָיה ָרִגיל ְלִהְסּתֹוֵפף ְּבִצּלֹו ֶׁשל ַרּבֹו. ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ִּבְמִחָּצתֹו, ׁשֹוֵמַע 
ָׁשב  ָהָיה  ֶהָחג  ּוְלַאַחר  ַהְׁשָּפָעה רּוָחִנית,  ִמֶּמּנּו  ְוסֹוֵפג  ִּדְבֵרי ּתֹוָרה  ִמֶּמּנּו 

ְלֵביתֹו ֶאל ַחֵּיי ַהַּמֲעֶׂשה.
ֶאת  ֶׁשַּיְקִּדיׁש  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ָחָתן  ֲעבּוָרּה  ִחֵּפׂש  ְלִפְרָקּה,  ִּבּתֹו  ְּכֶׁשִהִּגיָעה 
ָּכל ִעּתֹוָתיו ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַוֲעבֹוַדת ה'. ְׁשִאיָפה זֹו ָּבָאה לֹו ֵמַהַּצִּדיק ַרִּבי 
ֱאִליֶמֶלְך, ֶׁשִּדֵּבר ְּבָאְזֵני ַהֲחִסיִדים ַעל ֲחִׁשיבּות ַהּתֹוָרה ְולֹוְמֶדיָה. ְּכֶׁשָאָדם 
ֵמִקים ַּבִית ֶׁשל ַעֵּמי ֲאָרצֹות - ַמה ְּכָבר ָיכֹול ָלֵצאת ִמַּבִית ָּכֶזה? אּוָלם 
ְּכֶׁשהּוא ֵמִקים ַּבִית ֶׁשל ּתֹוָרה, הּוא זֹוֶכה ְלֶזַרע ֵּבַרְך ה', ְיָלִדים ַּתְלִמיֵדי 

ֲחָכִמים, ִיְרֵאי ָׁשַמִים ְועֹוְבֵדי ה'. זֹו ִּפְסַּגת ַהְּׁשִאיפֹות ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי. 
ִּדיָרה  לֹו  ָרַכׁש  ּוָמָצא.   - ִּכְלָבבֹו  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ָחָתן  ְלִבּתֹו  ֶהָעִׁשיר  ִחֵּפׂש 
ְּכַיד  ְמפֶֹאֶרת  ֲחֻתָּנה  לֹו  ְוָעַרְך  ְרָחָבה,  ְּבָיד  ּוְלַפְרְנסֹו  ָלזּון  ִהְתַחֵּיב  ָנָאה, 

ַהֶּמֶלְך. 
ְלַאַחר ַהֲחֻתָּנה ִהְתּגֹוֵרר ֶהָחָתן ְּבִעירֹו ֶׁשל חֹוְתנֹו ֶהָעִׁשיר ְוָהָיה ָסמּוְך ַעל 
ֻׁשְלָחנֹו. ְּבעֹוד ֶהָעִׁשיר ָהָיה ָׁשקּוַע ְּבִמְסָחרֹו, ָיַׁשב ֶהָחָתן ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל 

ָהֲעבֹוָדה ְוָעָלה ְוִנְתַעָּלה ְּבַמֲעלֹות ַהּתֹוָרה ְוַהִּיְרָאה.
ְוהֹוִדיַע לֹו: "ֲאִני עֹוֵמד ָלֵצאת  ֲחָתנֹו  ֶהָעִׁשיר ֶאל  ָּפָנה ַהחֹוֵתן  יֹום ֶאָחד 
ִאם  ֶאְׂשַמח  ֱאִליֶמֶלְך.  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַאְדמֹו"ר  ֶאל  ִליֶז'ְנְסק,  ֶאל  ַלֶּדֶרְך 

ִּתְצָטֵרף ֵאַלי"...
ָּגדֹול  ְוַגם  ָקדֹוׁש  ֱאֹלִקים  ִאיׁש  הּוא  "ָהַרִּבי  ְוָאַמר:  ִהְתַחֵּמק  ֶהָחָתן  ַאְך 

ַּבּתֹוָרה, ֵאין ִלי ָּפִנים ַלֲעמֹד ְּבָפָניו". 
ָחְלפּו ָׁשִנים, ֶהָחָתן ִמֵּלא ְּכֵרסֹו ְּבַׁש"ס ּופֹוְסִקים. ַהַּפַעם, ְּכֶׁשחֹוְתנֹו הֹוִדיַע 
ֶׁשהּוא ִמְתַעֵּתד ִלְנסַֹע ְלַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך, ָאַמר לֹו ֶהָחָתן: "ְזכּות ְּגדֹוָלה ִלי ִאם 

ֶאְצָטֵרף ֵאֶליָך ְוֶאְזֶּכה ְלַחּלֹות ְּפֵני ַהַּצִּדיק"...
ַּפֲעֵמיֶהם  ָׂשמּו  ָלִעיר  ְּבַהִּגיָעם  ּוִמָּיד  ִליֶז'ְנְסק,  ֶאל  ַלֶּדֶרְך  ָיְצאּו  ַהְּׁשַנִים 
ְלָׁשלֹום  ְלָבְרכֹו  ֱאִליֶמֶלְך,  ַרִּבי  ֶׁשל  ְלַחְדרֹו  ִנְכְנסּו  ַהַּצִּדיק,  ֶׁשל  ֵּביתֹו  ֶאל 

ּוְלִהְתָּבֵרְך ִמִּפיו. 
ָהַרִּבי, ֶׁשהֹוִקיר ֶאת ַהּסֹוֵחר ֶהָעִׁשיר, ִקְּבלֹו ִּבְמאֹור ָּפִנים ּוֵבְרכֹו ְּבִבְרַּכת 
ַעל  ְוִׁשְּבחֹו  ָהַרִּבי,  ִלְפֵני  ֲחָתנֹו  ֶאת  ִהִּציג  ֶהָעִׁשיר  ֲעֵליֶכם'.  'ָׁשלֹום 
ַּגְדלּותֹו ַּבּתֹוָרה. "ָּברּוְך ה'", ָאַמר ֶהָעִׁשיר ָלַרִּבי ְּבִסּפּוק, "ָזִכיִתי 
ְלָחָתן ַּתְלִמיד ָחָכם ָּגדֹול ַהּיֹוֵׁשב ָּכל ָיָמיו ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה". 

ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך ִהְפָנה ֶאת ַמָּבטֹו ֶאל ֶהָחָתן, ּוֵבֵרְך ַּגם אֹותֹו ְּבִבְרַּכת 
'ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם' ְלָבִבי. ְוָאז ָּפָנה ֵאָליו ָהַרִּבי ְוָׁשַאל: "ֱאמֹר ִלי, ֵאיפֹה 

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך?"...
ַההּוא, ַּכּמּוָבן, ָהָיה ָנבֹוְך ֻּכּלֹו, ֹלא ֵהִבין ֶאת ַּכָּוַנת ָהַרִּבי. ַאְך הּוא ֹלא ֵהֵעז 

ִלְפצֹות ֶאת ִּפיו ְוִלְׁשאֹל ֶאת ָהַרִּבי ַמה ַּכָּוָנתֹו. ָחַׁשב ְּבִלּבֹו: ֶאְׁשֶהה ִּבְמִחַּצת 
ָהַרִּבי ְלֶמֶׁשְך ַהַּׁשָּבת, אּוַלי ַאְחִּכים ְוֵאַדע ֶאת ַּכָּוָנתֹו.

ַהחֹוֵתן ַוֲחָתנֹו ִנְׁשֲארּו ִלְׁשּבֹת ֵאֶצל ָהַרִּבי. ֵהם ִהְסּתֹוְפפּו ִּבְמִחָּצתֹו ְּבֶמֶׁשְך 
ָּכל ַהַּׁשָּבת, ְוָסְפגּו ֵמֲאִויַרת ַהַּׁשָּבת ַהְמרֹוֶמֶמת ַּבֲחַצר ָהַרִּבי. ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, 
ְּפֵרָדה  ִּבְרַּכת  ִמֶּמּנּו  ְלַקֵּבל  ָהַרִּבי  ֶאל  ַהְּׁשַנִים  ָּבאּו  ַלֶּדֶרְך,  ְיִציָאָתם  ִלְפֵני 

ִלְקַראת ׁשּוָבם ְלִעיָרם.
הֹוִׁשיט ֶהָחָתן ֶאת ָידֹו ְלָׁשלֹום ָלַרִּבי, ָהַרִּבי ֶהֱחִזיר לֹו ָׁשלֹום ְוָׁשַאל: "נּו, 

ֵהיָכן ה'?"...
ְּכֶׁשָרָאה ָהַרִּבי ֶאת ַמְּבֵטי ַהְּמבּוָכה ַעל ָּפָניו, ָאַמר לֹו ִּבְנִעימּות: "ַּדע ְלָך, 
ה' ִיְתָּבַרְך ָצִריְך ִלְהיֹות ַּבִּמְסָּתִרים ֶׁשל ָהָאָדם. אֹוֵמר ַהָּנִביא )ִיְרְמָיהּו כג, כד(: 
'ִאם ִיָּסֵתר ִאיׁש ַּבִּמְסָּתִרים ַוֲאִני ֹלא ֶאְרֶאּנּו'. אֹוֵמר ַהָּקָּב"ה: 'ִאם ִיָּסֵתר 
ִאיׁש ַּבִּמְסָּתִרים ַוֲאִני' - ִאם ַּבִּמְסָּתִרים ֶׁשל ָהָאָדם ָּכל ַּכָּוָנתֹו ִהיא ִּבְׁשִביל 
ַעְצמֹו, הּוא לֹוֵמד ּתֹוָרה ּוִמְתַּפֵּלל ְונֹוֵתן ְצָדָקה ְּכֵדי ְלִהְתַּכֵּבד ּוְלִהְׁשַּתֵּבַח 
ְּבֵעיֵני ַהְּבִרּיֹות, ֲאַזי 'ֹלא ֶאְרֶאּנּו' - ַהָּקָּב"ה ֹלא ִנְמָצא ִאּתֹו. ֲאָבל - 'ִאם 
ִיָּסֵתר ִאיׁש ַּבִּמְסָּתִרים ַוֲאִני ֹלא' - ִאם ה' ִנְמָצא ַּבִּמְסָּתִרים ֶׁשל ָהָאָדם, 

ְּבִלי ַה'ֲאִני' ֶׁשל ָהָאָדם - ָאז 'ֶאְרֶאּנּו', ה' רֹוֶאה אֹותֹו ְוִנְמָצא ִעּמֹו".
ִסֵּים ָהַרִּבי: "ַּכֲאֶׁשר ָׁשַאְלִּתי אֹוְתָך ֵהיָכן ה', ֶזה ַהְיסֹוד ֶׁשָרִציִתי ְלַלֶּמְדָך". 
ֶהָחָתן ָׁשַמע ֶאת ַהְּדָבִרים ַהּנֹוְקִבים ִמִּפי ָהַרִּבי, ּוָפַרץ ִּבְבִכי ַמר. ְּכֶׁשָּׁשָבה 
ֵאָליו רּוחֹו, ָאַמר ְלחֹוְתנֹו: "ֲחזֹר ְלִעיְרָך, ֲאִני ֶאָּׁשֵאר ִּבְמִחַּצת ָהַרִּבי ְלֶמֶׁשְך 

ְּתקּוַפת ְזַמן, ְּכֵדי ְלַהְׁשִריׁש ִּבי ֶאת ַהְיסֹוד ֶהָחׁשּוב ֶׁשָהַרִּבי ִלְּמַדִני".
ְוָכְך ָהָיה. ֶהָחָתן ִהְמִׁשיְך ְלִהְסּתֹוֵפף ֵאֶצל ָהַרִּבי, ְוָחַזר ִמָּׁשם ִּכְבִרָּיה ֲחָדָׁשה. 
ֶׁשּלֹו.  ַה'ֲאִני'  ָׁשַכן  ַנְפׁשֹו  ְּבִמְסְּתֵרי  ַאְך  ּתֹוָרה,  ָלַמד  ָאְמָנם  הּוא  ָאז  ַעד 
ָעַקר  הּוא  ָהַרִּבי,  ֶׁשל  ַהְדָרָכתֹו  ְּבִעְּקבֹות  ַמֲעָׂשיו.  ֶאת  ֵהִניַע  ַהֶּזה  ָה'ֲאִני' 

ִמּתֹוכֹו ֶאת ַה'ֲאִני' ֶׁשָּׁשַלט ָעָליו, ְוִׁשֵּכן ִּבְמקֹומֹו ֶאת ְׁשמֹו ִיְתָּבַרְך. 
ְלַיֵּׁשר  ְּכֵבִדים  ְוֵכִלים  ַמְכִׁשיִרים  ִעם  ֶׁשעֹוְבִדים  ּפֹוֲעִלים  ֵיׁש  ֲעבֹוָדֵתנּו.  זֹו 
ָהִרים ּוְגָבעֹות ּוְלַסֵּתת ְסָלִעים. ָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלנּו ִהיא ְּבתֹוֵכנּו ְּפִניָמה, ְלַיֵּׁשר 
ֶאת ָהַעְקמּוִמּיּות ֶׁשְּבִלֵּבנּו - ַלֲעקֹר ֶאת ַה'ֲאִני' ֶׁשְּבתֹוֵכנּו, ּוְלַהְכִניס ְּפִניָמה 
ֶאת ה' ִיְתָּבַרְך, ֶׁשָּכל ַמֲעֵׂשינּו ִיְהיּו ַאְך ְוַרק ִלְכבֹוד ָׁשַמִים, ִּבְלִּתי ַלה' ְלַבּדֹו.
)רבי ראובן אלבז שליט"א –משכני אחריך(

ָלִקינּו ְּבִכְפַלִים  –  ֶעֶצם ַהֶּנָחָמה!

ִּכי ָלְקָחה ִמַּיד ה' ִּכְפַלִים ְּבָכל ַחֹּטאֶתיָה )ָׁשם מ, ב(
ִּדְכִתיב:  ְּבִכְפַלִים,  ְוָלקּו  ְירּוָׁשַלִים,  ָחְטָאה  ֵחְטא  ִּדְכִתיב  ְּבִכְפַלִים  ָחְטאּו 
'ִּכי ָלְקָחה ִמַּיד ה' ִּכְפַלִים ְּבָכל ַחּטֹאֶתיָה', ּוִמְתַנֲחִמים ְּבִכְפַלִים, ִּדְכִתיב: 

'ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי יֹאַמר ֱאֹלֵקיֶכם' )ֵאיָכה ַרָּבה א, נז(
%ַה"ֶּבן ִאיׁש ַחי" ְּבִסְפרֹו "ִּבְרַּכת ַחִּיים" ַעל ַהַהְפָטרֹות, ָּכַתב ְלָבֵאר ָּפסּוק 

ֶזה ַעל ִּפי ַהָּמָׁשל ַהָּבא: 
ְלָאָדם ֶאָחד ָהָיה ֶעֶבד, ְוֶעֶבד ֶזה ִהְכִעיסֹו ַעד ְמאֹד. ָהיּו לֹו ְׁשֵּתי ֶאְפָׁשֻרּיֹות: 
ִאם ִמְתּכֹוֵנן הּוא ִלְמּכֹר אֹותֹו  –  ֵאין ְּבֶאְפָׁשרּותֹו ְלַהּכֹותֹו ַמּכֹות ֶנֱאָמנֹות 
ְוִלְׁשּבֹר ֶאת ֵאיָבָריו, ִּכי ָאז ֹלא ִיְהֶיה ִמי ֶׁשִּיְקֶנה אֹותֹו ִמֶּמּנּו ְלֶעֶבד. ֵמִאיָדְך 
ִּגיָסא, ִאם ֵאינֹו חֹוֵׁשב ְלָמְכרֹו ַלֲאֵחִרים ֶאָּלא ַלֲהִׁשיבֹו ַלֲעבֹוָדתֹו ֶאְצלֹו  –  

ָיכֹול הּוא ְלַכּלֹות ּבֹו ֶאת ַזְעמֹו.
ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ְמַבְּקִׁשים ֵמַהָּקָּב"ה: "ֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו 
ְּכֶקֶדם"  –  ָאָּנא, ַהְחֵזר אֹוָתנּו ַלֲעבֹוָדְתָך! "ִּכי ִאם ָמאֹס ְמַאְסָּתנּו ָקַצְפָּת 
ַמֶּכה  ִהְּנָך  ַמּדּוַע  יֹוֵתר,  ָּבנּו  רֹוֶצה  ֵאיְנָך  ֶּבֱאֶמת  ִאם  ְמאֹד"  –   ַעד  ָעֵלינּו 
אֹוָתנּו ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה?! ִאם ּכֹה ָקׁשֹות ֵהן ַמּכֹוֶתיָך  –  ִסיָמן ֶׁשֵּכן רֹוֶצה ַאָּתה 

ָּבנּו, ָלֵכן "ֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה".
ֶזהּו ֶׁשאֹוֵמר ָּכאן ַהָּכתּוב: "ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי". ַמּדּוַע? "ִּכי ָלְקָחה ִמַּיד ה' 
ִּכְפַלִים". ָהֻעְבָּדה ֶׁשָּלִקינּו ְּבִכְפַלִים  –  זֹו ַהֶּנָחָמה, ִּכי ִאם ֹלא  –  ִנָּתן ָהָיה 
ְלָהִבין ֶׁשַהָּקָּב"ה ׁשּוב ֵאינֹו ָחֵפץ ָּבנּו. ֲאָבל ִאם ַמְמִׁשיְך הּוא ְלַהּכֹוֵתנּו  –  

ִסיָמן ֶׁשרֹוֶצה הּוא אֹוָתנּו, ּוִבְמֵהָרה ְיִׁשיֵבנּו ַלֲעבֹוָדתֹו.
)רבי שלמה לוונשטיין שליט"א – מתוק האור(

 


