
בלב  עולם  של  מלכו  את  והמלכנו  התעוררנו  שבהם  השנה,  ראש  ימי  את  עברנו  עתה  זה 
מילים  ב-ג),  (יד  הושע  הנביא  של  המרטיטות  מילותיו  באוזנינו  מהדהדות  וכבר  כוסף, 
השוזרות ביניהן נטפי עידוד ונוחם בד בבד עם קריאה נוקבת לתשובה: ”ׁשּוָבה ִיְׂשָרֵאל ַעד 

ה‘ ֱאֶהיךָ ִּכי ָכַׁשְלָּת ַּבֲעֹוֶנָך; ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ה‘“. 

”גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד“, כך למדו חכמים (יומא פו א ע“פ המהרש“א ח“א שם) מכך 
שנקט הכתוב: ”שובה... עד ה‘ אלוקיך“ ולא ”אל ה‘ אלוקיך“.

מלשון  כאן  נעתיק  הדברים  ולחביבות  (פמ“ד)  רבתי  בפסיקתא  בהרחבה  מובאת  זו  דרשה 
חז“ל: ”גדול כוחה של תשובה, שכיון שאדם מהרהר בלבו לעשות תשובה מיד היא עולה 
- לא עד עשרה מילים ולא עשרים ולא עד מאה, אלא עד מהלך חמש מאות שנים, ולא עד 

הרקיע הראשון... אלא שהיא עומדת לפני כסא הכבוד“.

שם):  הגמרא  בדברי  חננאל  רבנו  פירש  (וכן  זו  לדרשה  נוסף  הסבר  חז“ל  הביאו  הדברים  בהמשך 
”אמרו לו: ’רבונו של עולם, מתייראין אנו מן העוונות שהם מרובים...‘ אמר הקדוש ברוך 
הוא: ’אל תתייראו מן הדבר הזה, אם הם עד הרקיע ואתם עושים תשובה אני סולח. ולא 
עד הראשון ולא עד השני ולא עד השלישי אלא אפילו עד השביעי עד כסא הכבוד ואתם 
עושים תשובה מיד אני מקבל אתכם‘“. כלומר: בכוח התשובה לכפר אף על עוונות שהגיעו 

עד כיסא הכבוד.

דרגה אחר דרגה
הקדוש רבי שמשון מאוסטרופולי זצ“ל מסר בכתביו רמז עמוק שגילו לו מן השמים ביום 
ב‘ לפרשת בשלח שנת ת“ה, כביאור לדברי חז“ל האמורים: הגימטרייה של ’כסא הכבוד‘ 

זהה לגימטרייה של ’תשובה‘.

ביאר רבי שמשון שאת הגימטרייה יש לחשב באופן של: ”פשוט, 
כפול, משולש,  מרובע“- תחילה יש לחשב את האות הראשונה 
את  אליה  לצרף  מכן  לאחר  הכבוד‘,  ’כסא  המילים:  שבצירוף 
בשלישית  וכן  בצוותא,  בשנית  ּוְלַחְּׁשָבן  אחריה  הבאה  האות 
הכ,  כסא  ה,  כסא  כסא,  כס,  [’כ,  האותיות  סוף  עד  וברביעית 
סכום  זו  חישוב  בצורת  הכבוד‘].  כסא  הכבו,  כסא  הכב,  כסא 
הגימטרייה של ’כסא הכבוד‘ הוא 713 - בדיוק כגימטרייה של 

’תשובה‘ (’ליקוטי שושנים‘ יב).

וכפי  מבינתנו,  מאוד  ונשגב  גדול  זה  סוד  של  עומקו  והנה, 
והא-ל  לגשת...  יראתי  הסוד  ”ושאר  שמשון:  רבי  שכתב 
הקדוש יכפר בעדי“. אולם בדרך מוסר ביאר הגאון רבי יוסף 
ליברמן שליט“א, כי הסיבה שרמז זה נגלה דווקא באופן של 
לעלות  הנכונה  הדרך  את  ללמדנו  כדי  היא  והולך‘,  ’מוסיף 
הכבוד‘,  ’כסא  עד  אחת  בבת  לעלות  לא  התשובה:  במעלות 

עד שנקנה את דרכי  אם לטפס ולהתקדם דרגה אחר דרגה  כי 
השלמות בעומק נפשנו (’משנת יוסף‘ יומא פו א). 

משל הסוחר והסיטונאי
שדרכו  לסיטונאי  משל  פי  על  זיע“א  חיים‘  ה‘חפץ  מרן  ביאר  לעיל  המובא  העיקרון  את 
הייתה למכור את סחורתו בהקפה לסוחרים קטנים, באופן שהיו הסוחרים משווקים אותה 

בכפרים, ורק לאחר מכן משלמים את חובם לסיטונאי.

באחד מימי השוק ניגש אליו איש שהיה ֻמָּכר לו מן העבר, סוחר קטן וביש גדא שכבר נטל 
ממנו לא פעם סחורה, ותמיד היה מפסידה בעניין רע עד שלא נותר בידו ממון כדי פריעת 
דמיה. בשנים האחרונות מיעט הסוחר להראות פניו בפני הסיטונאי שכבר נשה בו חוב 
גדול של מאות רובלים, אולם עתה שב והעז פניו לבקש מהסוחר בקול בוכים שיחוס 

על משפחתו הגוועת ברעב ויואיל בטובו למכור לו אך הפעם, תוך שהוא מבטיח בהן צדקו 
שבפעם זאת הוא ישלם על הסחורה מיד בהגיעו לביתו.

בתחילה ניסה הסיטונאי לחמוק מהסוחר, אולם לבסוף נכמרו רחמיו והוא נעתר לו. אלא 
שכאן התערבו מנהלי החשבונות אשר מחו וטענו בתוקף: ”אסור לך לעשות זאת! אסור לך 

לסכן את עסקיך ולמכור בהקפה לאדם שלא עמד בדיבורו כמה וכמה פעמים!“

מנהלי החשבונות טענו טענותיהם ברוב היגיון, והסיטונאי הפריך את דבריהם ברוב רחמיו 
חכם  איש  הסוחרים,  מזקני  אחד  למקום  שהגיע  עד  והתעצם.  הלך  והויכוח  הסוחר,  על 
ועתיר ניסיון. לאחר ששמע הלה את פרטי הוויכוח נענה ואמר: ”האמת היא ששני הצדדים 
צודקים. מצד אחד אסור לסמוך על אותו הסוחר, ומאידך- כיצד ניתן להתעלם מזעקתו?!

אי לכך, הצעה לי אליך“, וכאן הפנה הזקן את מבטו אל הסיטונאי, ”אמנם סוחר גדול אתה 
את  ותבחן  ממנהגך  קמעא  תחרוג  הזאת  בפעם  אולם  מועטת,  במידה  למכור  דרכך  ואין 
אמינותו של הסוחר בכמות קטנה של סחורה, כזו שלא תסכן את עסקיך; והיה, אם יעמוד 
בתשלומיה של עסקה זו, תוכל אט אט להגדיל את ההקפה עד שיתאושש האיש ויחזור 

למעמדו כבראשונה“.

איננו  במבחן המציאות  אולם  להשתפר,  ושוב  שוב  מבטיחים  שנה  בכל  אנו  אף  והנמשל: 
מקיימים את הבטחותינו במלואן, ובשנה הבאה מידת הדין מקטרגת. לכן הדרך הראויה 
היא להתחיל בקבלה קטנה שניתן לעמוד בה, וכך להמשיך לעלות עוד ועוד, עד חזרתנו 

בתשובה שלמה, כזו המגעת עד כיסא הכבוד (קונטרס ’בית ישראל‘ פ“ה).

תשובת הצדיקים
על דברי הגמרא שנלמדו מלשון הכתוב בהפטרה: ”ַעד ה‘ ֱאֶקיךָ“ ומהם נלמדת גדולתה 
של תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, תמה המהרש“א (ח“א יומא פו 
א וראה שם תירוצו): מדוע המתינו חז“ל מלדרוש זאת עד שהגיעו 

ללשון הפסוק בנביא הושע. הלוא כתוב מפורש הוא בפרשת 
נצבים (דברים ל ב): ”ְוַׁשְבָּת ַעד ה‘ ֱאֶקיךָ ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלוֹ“?

לשון  ע“פ  מבעלזא,  מהרי“ד  הרה“ק  הביא  לכך  נפלא  תירוץ 
ה‘תרגום יונתן‘ (דברים שם): הכתוב בנצבים מדבר על הצדיקים 
השבים בתשובה על שלא קיימו את המצוות בשלמות כראוי 
לדרגתם. לפיכך העדיפו חז“ל לדרוש זאת מן הכתוב בהושע 
[המדבר על כלל ישראל], ממנו משמע שאף רשעים יכולים 
להגיע לדרגה גבוהה זו כאשר הם שבים באמת על חטאיהם 

(’אדמור“י בעלז‘ ח“ג עמ‘ כד).

מדוע הסתגף רב סעדיה גאון
על עומק דרגתה של תשובת הצדיקים נוכל ללמוד מהמסופר 
הופתע  מתלמידיו  ואחד  היה  מעשה  גאון.  סעדיה  רבנו  על 
לראותו מתגלגל בשלג. אמר לו תלמידו: ”רבנו, כלום צריך אתה, 

חס ושלום, לסיגופים שכאלו, הלוא מעודך נזהר אתה עד מאוד בכל נדנוד של עברה?“

השיבו: ”אכן, מצד הדין איני צריך להסתגף כך, אלא שאירע המקרה והתאכסנתי אצל בעל 
בית שלא הכירני ולפיכך לא כיבדני יותר משאר בני אדם, אך כשיצא הקול באותה העיר על 
בואי, מיד יצאו אנשים וטף לקבל פניי, והיו כולם מכבדים אותי ומספרים בשבחי עד מאוד.

יותר  הרבה  ונורא,  גדול  בכבוד  לכבדני  הוא  גם  החל  ומיד  נחרד  הבית  בעל  זאת  כשראה 
וביקש  בבכי  לרגליי  נפל  למקומי  לשוב  פניתי  שכאשר  עד  דעתו  נחה  ולא  ידו,  מהשגת 

סליחה על שמתחילה המעיט מכבודי משום שלא הכיר בי.

הדברים נכנסו למעמקי לבי ועשיתי חשבון בנפשי; אם בכבוד בשר ודם הרגיש האכסנאי 

פרשת וילך–שבת שובה

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  מעבנבנתיבות אמונים ם
גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד

חסרון אמן גורם לרעה
”ַעל ִּכי ֵאין ֱאקַי ְּבִקְרִּבי ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה“ 

(לא יז)

תיבת ’על‘ היא בגימטרייה 100, ואילו התיבות 
של  כגימטרייה   91 בגימטרייה  הן  אין‘  ’כי 
’אמן‘. מכאן רמז כי חסרון אמירת מאה ברכות 
ל“מצאוני  הגורמים  הם  אמן  בעניית  והזלזול 

הרעות האלה“ רח“ל.

’נוטרי אמן‘ ח“ב עמ‘ רצה

"ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים“ "ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיֹבא גֹוי ַצִּדיק ֹׁשֵמר ֱאֻמִנים“ (ישעיהו כו ב)(ישעיהו כו ב)
יהודים יקרים!

בימים קדושים אלו, עת משוועים ומייחלים אנו להיכתב ולהיחתם לחיים טובים ולשלום, 
הבה ניתן לב לנאמר בספר הזוהר הקדוש על פרשתנו (וילך רפה ב): 

”כשישראל נזהרים לשמוע את הברכה מפי המברך - לענות אמן בכוונה כראוי:
כמה פתחי ברכות פתוחים להם למעלה,  כמה טובות נמצאים בכל העולמות,

וכמה שמחה יש בכל מקום.
והקול יוצא ומכריז בכל העולמות: ’ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים‘ -

אל תקרי ’אמונים‘ אלא ’אמנים‘ - ששומרים לענות אמן כראוי“.

המשך בעמוד הבא
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נודע היה בשערים שמו של הגאון הצדיק רבי יעקב יוסף זצ“ל, מי שכונה בתואר ’הרב 
הכולל‘ של העיר ניו יורק. עוד בטרם נבחר לכהן פאר ברבנות ניו יורק גדל שמו בישראל 

כדרשן בעל שם וכדמות רוחנית בעלת שיעור קומה.

כתלמיד ותיק לאבי תנועת המוסר הגאון רבי ישראל מסלנט השקיע רבי יעקב יוסף את 
כל מרצו בהנחלת המוסר. הוא שימש ברבנות בקהילות חשובות בפולין, ובהמשך אף 

כיהן כדרשן ראשי וכמו“ץ בעיר וילנא.

שהדרדור  בתקופה  קהילתם  את  שינהיג  דרך  ומורה  רב  אחר  שחיפשו  יורק  ניו  יהודי 
התורני  העולם  בירת  אז  שהייתה  וילנא  לרבני  שליחים  שלחו  בה,  ופשה  הלך  הרוחני 

וביקשו שימליצו להם על רב הראוי למשרה זו.

כבר  לימים  צעיר  היותו  אף  שעל  יוסף,  יעקב  ברבי  בחרו  להם  שהוצעו  השמות  מבין 
חשוב  שהיה  פרט   - במיוחד  רהוט  וכדרשן  מופלא  כגאון  וילנא  יהודי  בקרב  התפרסם 

מאוד להצלחת משרה זו.

חלקו,  מנת  שהיו  והמעמד  הכבוד  על  ויתר  הרמה,  משרתו  את  עזב  יוסף  יעקב  רבי 
והסכים ליטול על עצמו את התפקיד רב האחריות, מתוך מחשבה שכך יצליח להשפיע 
קהילה  של  הרוחנית  הידרדרותה  את  ולמנוע  רבתי  יורק  בניו  המתחדשת  היהדות  על 

גדולה בישראל.

בתחילה אכן התקבל רבי יעקב יוסף בכבוד מלכים. דרשותיו שמשכו אליהן קהל רב 
שינוי  לחולל  כשביקש  שבהמשך,  אלא  רבות.  לתשבחות  וזכו  העת  בכתבי  התפרסמו 
הדת  ענייני  על  הפיקוח  את  להגביר  והחל  קהילתו  בני  של  הרוחני  מצבם  את  ולשפר 
השונים כשחיטה, כשרות ושאר עניינים שדרשו תיקון גדול, ספג ביקורת רבה. בתחילה 
מצד ’רבאייס‘ שחשו עד אז כפטרונים על כל ענייני היהדות בניו יורק וחרדו על כבודם 

המתחלל, ובהמשך מבעלי בתים שחפצו להמשיך בחיי הגשמיות בלי הפרעה.

רבה  הדרדרות  חלה  בבד  ובד  לעפר,  עד  והתחלל  מעמדו  הלך  ספורות  שנים  תוך  כך, 
במצב בריאותו, עד שהפך לשבר כלי. הוא שכן בביתו משותק וחולה, נשכח כמת מלב.

רק על דרשותיו הנפלאות של הרב קשה היה להם, לאנשי ניו יורק, לוותר. הם לא חדלו 
להיעתר  ממנו  מנע  הקשה  בריאותו  מצב  אולם  כמקדם,  לשאתן  שישוב  בו  מלהפציר 

לבקשתם.

אתא ובאה ’שבת שובה‘. אל מעונו של רבי יעקב יוסף הגיעה משלחת גבאי בית הכנסת 
המרכזי של ניו יורק, ושוב ביקשו מהרב כי יואיל אך הפעם לשאת מדברותיו בפני קהל 

עדתו.

קוצים  בשדה  כאש  פשטה  מהרה  וחיש  לבקשתם,  הצדיק  נענה  ההפתעה  למרבה 
הידיעה המרעישה כי בשבת הקרובה עתיד הרבי, הדרשן המופלא, לשאת דבריו בהיכל 

בית הכנסת.

קהל רב נקהל לבית הכנסת באותה השבת. רבים מהם לא ראו את הרב מזה זמן רב, 
גברים  כמה  בידי  נישא  המשותק  גופו  כאשר  הקשה,  במצבו  לראותו  הופתעו  ועתה 

חסונים שהעלו אותו על הבמה.

כשפתח  בשנית  הופתעו  אולם  להבות,  וחוצבת  קולחת  דרשה  מפיו  לשמוע  ציפו  הם 
והחל לומר בקול רפה וחולני: ”הרמב“ם בהלכות תשובה אומר...“, וניסה שוב: ”הרמב“ם 

בהלכות תשובה אומר...“ - כך פעמים מספר, עד שהשתתק.

רבי יעקב יוסף נחרד לגלות כי דברי הרמב“ם נעלמו ממנו והוא החל לבכות בכי נורא 
שסחף אחריו רבים מאנשי הקהילה. הם נזכרו בכל אשר עוללו לרבם, כיצד הורידוהו 

ביגון כמעט עד לשאול, וחרטה עמוקה הציפה את לבם.

רבם.  של  השברירית  בדמותו  בדריכות  הביט  המשתתפים  וציבור  עברו,  מספר  דקות 
דמות שלא הזכירה את הרב שהכירו זה מכבר וכה העריצו. לפתע ננער רבי יעקב יוסף 

ואמר בקול בוכים:

”רבותיי, לדאבון לבי שכחתי מה הרמב“ם אומר! על אף שהתפרסמתי כבקי וחריף בכל 
מכמני תורה, שכחתי את דברי הרמב“ם המפורסמים כל כך“. 

קחו  חיה.  כדוגמה  לפניכם  עומד  הנני  האדם!  של  סופו  מה  ”ראו  הרב,  זעק  נא“,  ”ראו 
עמכם מוסר ושובו בתשובה בעוד מועד, כי עדיין לא מאוחר! שובו בטרם תגיעו לימים 

שבהם, אף שתרצו להיזכר ולעשות תשובה, לא יעלה הדבר בידכם“.

* * *

יותר משפעל רבי יעקב יוסף בכל דרשותיו שנאמרו עד אז, פעלה דרשת ’שבת שובה‘ 
הרוחנית  וההתעוררות  מר  בבכי  געה  המעמד  באותו  שנכח  האלפים  קהל  זו;  קצרה 

שחלה בו החזיקה מעמד לשנים רבות אחר אותה השבת.
’אוצרות התורה‘ ימים נוראים פ“י

ההשגחה תלויה באמונה

”ִחְזקּו ְוִאְמצּו ַאל ִּתיְראּו ְוַאל ַּתַעְרצוּ ִמְּפֵניֶהם ִּכי ה‘ ֱאקֶי הּוא ַהֹהֵל ִעָּמ א ַיְרְּפָך ְוא 
ַיַעְזֶבּךָ“ (לא ו) 

ה‘  כי  אנו  מובטחים  אם  זצ“ל:  לוינשטיין  יחזקאל  רבי  הגה“צ  מפוניבז‘  המשגיח  תמה 
אלוקינו לא ירפנו ולא יעזבנו, מדוע אנו זקוקים גם לציווי: ”ִחְזקּו ְוִאְמצּו“?

ותירץ: הבטחת ”א ַיְרְּפָך ְוא ַיַעְזֶבּךָ“, תלויה במידת התחזקותנו והתאמצותנו באמונה 
בה‘ יתברך.

’מליץ יושר‘ פר‘ וילך עמ‘ רטו

תפילת הציבור על תפילת היחיד

מפני מה פותח הכתוב בלשון רבים: ”ִחְזקּו ְוִאְמצּו“ ומסיים בלשון יחיד: ”א ַיְרְּפָך ְוא 
ַיַעְזֶבּךָ“?

והוא  הגדול,  סבו  את  ירושלים  מרבני  חאגיז  יעקב  רבי  הגאון  של  נכדו  שאל  זו  שאלה 
השיב לו: מדברי חז“ל בכמה מקומות משמע כי תפילת הרבים מתקבלת יותר מתפילת 

היחיד, ומה יעשה אפוא אדם שמסיבות שונות אינו יכול להתפלל בציבור?

את העצה לכך יוכל ללמוד מלשון הכתוב: ”ִחְזקּו ְוִאְמצּו“ - אם בשעה שאתה מתפלל 
בכוח  שיאוזרך  הוא  ברוך  מהקדוש  לבקש  ותתחזק  הציבור  עם  עצמך  תכלול  בציבור 
ויקבל תפילתך תמיד, מובטח אתה שאף כשתתפלל ביחיד הקדוש ברוך הוא ”א ַיְרְּפָך 

ְוא ַיַעְזֶבָּך“ מכוח אותה תפילה שהתפללת בעבר עם הציבור.
’קרבן מנחה‘ סי‘ שמו

חשיבות הרציפות בעבודת ה‘

”ְלִיְרָאה ֶאת ה‘ ֱאקֵיֶכם ָּכל ַהָּיִמים“ (לא יג)

נוהג היה ה‘חפץ חיים‘ לעורר על פי לשון הכתוב כאן ”כל הימים“: יראת ה‘ אינה דבר 
להיות  צריכים  הימים“  ”כל  אם  כי  פחות...  ומחר  יותר  היום   - לסירוגין  לקיימו  שניתן 

שווים בה לטובה במסירות מוחלטת וגמורה.

והמשיל על כך משל לחולה שפגש את ידידו ברחובה של עיר ונשאל מפיו על מצבו.

”לא עליך ידידי, חולה אני במחלת הקדחת...“, השיב האיש.

הינך  אומר  וכיצד  למראה,  בריאות  פניך  ”הלוא  בתדהמה,  רעהו  הגיב  מאמין“,  ”איני 
שחולה אתה?“

הסביר החולה: ”מדבריך ניכר שאינך מכיר בטבעה של מחלה זו אשר ביום אחד קודחים 
החולים בה בחום גבוה עד ללא נשוא, ולמחרת יורד החום והחולה יכול ללכת כאחד 
האדם. נמצא שגם בשעה שהנני נראה ומתנהג כבריא, למעשה חולה אני“, סיכם האיש 

בפנים עגומות.

מחלת  כי  הוא  אות  בלבד,  אחד  ליום  ולו  יראתו,  בדרגת  האדם  מתרופף  אם  והנמשל: 
הכפירה מקננת כל העת בתוך תוכו, אף באותם ימים שבהם הוא נראה כ‘בריא‘. על כן 
העצה בעבורו היא לשמוע בקול הכתוב הדורש מאתנו: ”ְלִיְרָאה ֶאת ה‘... ָּכל ַהָּיִמים!“ – 

להתחזק ביראה ללא הרף וכך יירפא ממחלתו.
’משלי החפץ חיים‘ לג

לישועתך קויתי ה‘

”ֵהן ָקְרבּו ָיֶמי ָלמּות“ (לא יד)

”ָקְרבּו ָיֶמי ָלמּות“ ראשי תיבות: ’לישועתך קויתי יי‘ - מכאן רמז לדברי חז“ל (ברכות י א) 
על חזקיהו המלך שאף שאמר לו הנביא (מלכים ב‘ כ א): ”ַצו ְלֵביֶת ִּכי ֵמת ַאָּתה ְוא ִתְחֶיה“, 
למרות זאת לא התייאש והכריז: ”אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע 

עצמו מן הרחמים“, ואכן לבסוף סרה מעליו הגזרה.
’ילקוט מעם לועז‘

סיבת הסתר הפנים

”ּוְמָצאֻהּו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא ֲהא ַעל ִּכי ֵאין ֱאקַי ְּבִקְרִּבי ְמָצאּוִני ָהָרעֹות 
ָהֵאֶּלה; ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום ַההּוא“ (לא יז-יח)

אם אכן יתוודו ישראל על עוונם, מדוע עתידים הם להיענש ב“ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר“?

ֵאין  ִּכי  ַעל  ”ְוָאַמר...  הכתוב  בלשון  נדייק  אם  מסלונים:  חיים  מרדכי  רבי  הרה“ק  ענה 
ֱאַקי ְּבִקְרִּבי ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה“, נראה מכאן כי עיקר כאבם של המתוודים מתמקד 
ברעות שפקדו אותם. וכיוון שאין זה וידוי הבא ממעמקי הלב מובן מפני מה נענשים 

הם ב“ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר“.
'נתיבי ישורון' עמ' קעז

לא לחדול מלחפש

”ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום ַההּוא“ (לא יח)

חברו  עם  המשחק  הפעוט  בנכדו  ממעזיבוז‘  ברוך  רבי  הרה“ק  שהבחין  היה  מעשה 
במשחק ’מחבואים‘ - הוא התחבא במקום מסתור ועל חברו הוטל למוצאו, אלא שהנכד 

היטיב כל כך להחביא עצמו, עד שחברו התייאש ופנה למשחקיו.

המתין הנכד עד בוש, וכשיצא וגילה לאכזבתו כי חברו חדל מלחפשו, החל לבכות ופנה 
לתנות כאבו בפני סבו הצדיק.

כאשר שמע הרה“ק ממעז‘יבוז את דברי הילד, החל לבכות יחד עמו, תוך שהוא מסביר 
ואומר לסובביו: ”וכי אין הדבר דומה להסתר הפנים השורר בדורנו?! הנה  הקדוש ברוך 
הוא הסתיר עצמו ו‘התחבא‘ מאתנו על מנת שנדרוש איה מקום כבודו ולבסוף נגלה את 
מלכותו באופן שתימלא הארץ דעה את ה‘; מה חבל כי זה מכבר התייאשנו מלמוצאו, 
וכל אחד מאתנו פנה לעסקי עולמו ודאגותיו, עד ששוכחים אנו לגמרי מלבקש את ה‘ 

והסתר הפנים נותר על כנו...“
’גדולי הדורות‘ ח“א עמ‘ 442

סיפור שבועי על אמן ותפילה פניני אמן ותפילה בפרשת השבוע מעשה אמוניםפניני אמונים
הדרשה הקצרה אך המשפיעה ביותר

מעעפני
ההשגחה

פנינ סיפם ם
צרה אך

לא המדרש עיקר אלא המעשה 

שהכירני  שאחר  אף  על  לכבודי,  כראוי  כיבדני  לא  שבתחילה  על  סליחה  לבקש  צורך 
הפליג בכבודי באופן שאין לשער, על אחת כמה וכמה בכבוד שמים: כמה כפרה צריך 
אני בכל יום ויום, כשזוכה אני להכיר בכבוד קוני יותר ויותר, על שלא כיבדתיו אתמול 

כראוי לכבודו האמתי, כפי שנתגלה לי ביום זה (’סדורו של שבת‘ מהדו“ח ח“ב ג ג ה). 

תפילה על התשובה
השיבנו,  תפילת  בתוך  לומר  הקדוש  האר“י  שתיקן  המיוחדת  התפילה  בציטוט  נסיים 
תפילה שיש בה כדי להשלים את מאמרנו על גדולת התשובה המגעת עד כיסא הכבוד: 
”יהי רצון מלפניך ה‘ אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתחתור חתירה מתחת כסא כבודך להחזיר 
בתשובה שלימה כל פושעי ישראל, ובכללם תחזירני לי פלוני בן פלוני [ובפרט לפלוני בן 
פלוני] בתשובה, כי ימינך ה‘... פשוטה לקבל שבים“ (’חמדת ימים‘ ח“ג ר“ח אלול ור“ה פ“ו אות עה).

המשך מעמוד קודם


