
”ַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה ַוִּיְקָרא ֶאת יֹוֵסף ַוְיִריֻצהּו ִמן ַהּבֹור ַוְיַגַּלח ַוְיַחֵּלף ִׂשְמָתיו ַוָּיבֹא ֶאל ַּפְרעֹה“ 
(מא יד)

הכול אירע מהר מאוד. ברגע פתאומי נפתחה דלת הברזל הכבדה ושתים עשרה שנות 
ישיבה בבית הסוהר, בגיא צייה וצלמות, הסתיימו באחת.

פרעה  שלוחי  של  בידיהם  אחוז  עצמו  את  הצדיק  יוסף  מוצא  גמורה  בהפתעה  כך, 
מורץ לבית המרחץ ומשם אל הספר. לאחר מכן מולבש בגדים הדורים, וטרם מספיק 

לכלכל צעדיו והנה הוא ניצב לפני המלך  פרעה. 
שינויים  לחולל  יכולה  ה‘  יד  רק  שכזה.  פתאומי  היפוך-מצב  ייתכן  לא  הטבע  בדרך 
מפליגים שכאלו ובן רגע להפוך שוכן-בור למשנה למלך. כך היה גם ביציאת מצרים, 
כפי שמעיד הכתוב (שמות יב לט): ”ִּכי גְֹרׁשּו ִמִּמְצַרִים ְוא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה“, וכך הובטחנו 
גם על הגאולה העתידה, ככתוב (מלאכי ג א): ”ּוִפְתאֹם ָיבֹוא ֶאל ֵהיָכלֹו ָהָאדֹון ֲאֶׁשר ַאֶּתם 

ְמַבְקִׁשים“ (ספורנו).
מהלך הטבע דומה לגלגל ענק המסתובב בכוח מים אדירים, במהירות עצומה ובעוצמה 
רבה. לעיני בשר נראה שאין כל יכולת לעוצרו מסיבובו, אך הקדוש ברוך הוא, אדון 
הכול, בידו החזקה וזרועו הנטויה יכול לעוצרו באחת ואף לשנות את כיוון סיבובו בן 
רגע. כי ישועת הקדוש ברוך הוא אינה כישועת בשר ודם הבאה קמעא קמעא, אלא 

מגיעה היא בפתע פתאום, ללא כל הכנה מוקדמת (ראה ’העמק 
דבר‘ דברים ג כד).

יתרה מזאת, חידד הגאון רבי אליהו דושניצר: ההיגיון אומר 
כי כשיוסף נקרא למשימה כה חשובה שגדולי החרטומים 
לא יכלו לה - לפתור את חלומו המעיק של פרעה, היה על 
שלוחי פרעה להובילו במתינות כדי שתצטלל דעתו מעט 
מן  הריצוהו  כי  הדגיש  הכתוב  אך  בפתרון.  להתרכז  ויוכל 
וגאולתו,  ישועתו  זמן  שהגיע  שברגע  משום  וזאת  הבור, 
שוב לא היה עליו לשבת ולו רגע אחד נוסף בבית הסוהר, 

ולכן ישועתו מוכרחה הייתה להיות במהירות שכזו.
על האדם לדעת כי לעולם לא  ומוסר גדול למדנו מכאן: 
שישועתו  משום  לו,  המגיע  מן  יותר  אחד  רגע  ולו  יסבול 
הוא  זמנה  יגיע  וכאשר  הנכון,  לרגע  ומצפה  מוכנה  כבר 

ייוושע מיד (’נחלת אליהו‘ עמ‘ תסג).
כשכלו כל הִקצים מגיעה הישועה

מוצא  פעם  לא  כי  התפילה,  לעניין  במיוחד  נוגע  זה  יסוד 
האדם את עצמו מייחל ומצפה לישועה, תוך שהוא שופך 
יפעלו  שהתפילות  ובטוח  סבור  והוא  תפילות  ספור  אין 
את פעולתן במהירות. עליו לדעת כי טבעה של ישועת ה‘ 
שמגיעה היא כהרף עין, וגם מצב הנראה גרוע ביותר יכול 
להשתנות בבת אחת בעת שיעלה רצון מלפניו, ובשל כך 

לעולם אל לו לחדול מלייחל ולהתפלל.
וכך ביאר הרה“ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ“ל את מאמר חז“ל (פסיקתא זוטרתא אסתר ד 
יז): ”ישועת ה‘ כהרף עין“: בפשטות כוונת חז“ל שישועת ה‘ באה במהירות של עפעוף 
עזיבה  מלשון  הוא  ’הרף‘  כי  עין‘,  ’כהרף  המושג  את  לפרש  יש  דרש  בדרך  אך  העין, 
כלשון הכתוב (דברים ט יד): ”ֶהֶרף ִמֶּמִּני“, והיינו שכשהעין מרפה ממאמציה ואינה רואה 
כל פתח טבעי של תקווה לישועה ולגאולה - אז תבוא ישועת ה‘ (’מבשר טוב‘, ענוה ושפלות 

פ“ו אות ב).

וכעין זה פירש היהודי הקדוש מפשיסחא את לשון הכתוב (תהלים יג ג): ”ַעד ָאָנה ָאִׁשית 
ֵעצֹות ְּבַנְפִׁשי - ָיגֹון ִּבְלָבִבי יֹוָמם“, כל זמן ש‘ָאִׁשית ֵעצֹות ְּבַנְפִׁשי‘ ואחשוב כי איוושע 
רק  כי  ואבין  מכוחי  שאתייאש  ברגע  אך  יֹוָמם‘,  ִּבְלָבִבי  ’ָיגֹון  אזי  ידי,  ועוצם  בכוחי 

הקדוש ברוך הוא יכול להושיעני, מיד תבוא ישועת ה‘.
והרבי בעל ’ישמח ישראל‘ מאלכסנדר הוסיף וביאר זאת על פי שיטת רבי יוסי במסכת 
בשעה  דווקא  כי  והיינו,  יוצא“.  וזה  נכנס  זה   - עין  כהרף  השמשות  ”בין  ב):  (לד  שבת 
אזי  ליצלן,  רחמנא  כיליון  לפני  כעומד  מרגיש  והוא  היהודי  על  העולם  חשך  שכבר 

מרחם עליו ה‘ ושולח את אורו ומחייהו (’אמונת משה‘ תולדות).
מאפלה לאור גדול

ברגע:  מתרחשת  ה‘  תשועת  כיצד  חיים‘  ה‘חפץ  המחיש  נוקב,  שלקחו  נפלא  במשל 
מעשה באיכר פשוט וגס שמעולם לא יצא מתחום כפרו. רבות שמע אותו הכפרי על 
פלאי העיר הגדולה וחפץ עד מאוד לחזות בהם בעיניו, אך הפרוטה לא הייתה מצויה 
בכיסו. החליט לחסוך פרוטה לפרוטה עד שעלה בידו לצבור סכום המספיק לנסיעה 

ברכבת.
סביבו  הביט  והוא  בעיניו  חדש  היה  הכול  לקרון.  הכפרי  עלה  הבלים  בבגדיו  לבוש 

בתימהון, מה שתפס את עיניהם של חבורת הוללים שחיפשו אחר טרף קל.
פניך  ”להיכן  כמתעניין:  ושאלו  מהם  אחד  אליו  ניגש  וכבר  במקומו  התיישב  אך 

מועדות?“
”לעיר הגדולה!“ השיב הכפרי.

”ומה יש לך בעיר הגדולה?“, הוסיף האיש להתעניין, ”האם 
קרובים או ידידים לך שם?“

לחזות  אני  ”מעוניין  בתמימות,  הכפרי  השיב  ”לא!“, 
בפלאיה“.

נדו  סביבו  להתאסף  הספיקו  שכבר  הפוחזת  החבורה  בני 
בבגדים  ”וכי  שחוקם:  את  כבשו  בקושי  ואך  ברחמים,  לו 
הלוא  הגדולה?!  לעיר  להיכנס  אתה  מבקש  אלו  פשוטים 
כולם  לבושים  הגדולה  בעיר  הן  וקלס,  ללעג  תהיה  בכך 

כנסיכים!“
חג,  בגדי  עמי  ”יש  נזכר:  ופתאום  נבוך  בהם  הביט  הכפרי 

אחליפם מיד כשאגיע לבית המלון...“
”אך כיצד יכניסוך לעיר?“, הקשו עליו הפוחזים.

הכפרי נשמע לדבריהם ושאלם ברעד: ”ובכן, מה אעשה?!“
”אל דאגה“, הרגיעוהו, ”הנה בעוד זמן קצר נכנסת הרכבת 
למנהרה חשוכה. בחסות העלטה שתשרור בקרון תחליף 
במהירות את בגדיך, וכך תגיע לעיר הגדולה לבוש כדבעי“.
מודה  שהוא  תוך  בקול,  הכפרי  הרהר  נפלאה!“  ”עצה 

נרגשות למיטיביו, מה היה עושה בלעדיהם...
בגדיו.  לפשוט  מיהר  והכפרי  למנהרה,  נכנסה  הרכבת 
החג,  בגדי  את  ממזוודתו  להוציא  כדי  התכופף  בקושי  אך 
והנה שב האור והציף את הרכבת שיצאה מן המנהרה. הכפרי נותר מעורטל ומבויש, 

וצחוקם של ההוללים מילא את חלל הקרון.
הדוהרת  ברכבת  אנו  נמצאים  כרגע  ב),  פג  (ב“מ  ללילה  דומה  הזה  העולם  והנמשל: 
במנהרה חשוכה, אך עלינו לדעת כי סופה לצאת אל האור כהרף עין, כמאמר חז“ל 

(סנהדרין צז א): משיח בא בהיסח הדעת.

בל נהיה כאותו כפרי טיפש, נקיים בנפשנו את מאמר הכתוב (קהלת ט ח): ”ְּבָכל ֵעת ִיְהיּו 
ְבָגֶדי ְלָבִנים ְוֶׁשֶמן ַעל רֹאְׁש ַאל ֶיְחָסר“, כך נגיע לגאולה כשאנו מוכנים וראויים, ולא 

ניתפס חלילה מעורטלים וחסרי כול (’חפץ חיים החדש‘).

פרשת מקץ

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  מעבנבנתיבות אמונים ם
ישועת ה‘ כהרף עין

אמן של קטן
ִדְבֵריֶכם“  ְוֵיָאְמנּו  ֵאַלי  ָּתִביאּו  ַהָּקטֹן  ֲאִחיֶכם  ”ְוֶאת 

(מב כ)

מאיר:  רבי  דברי  הובאו  ב)  (קי  סנהדרין  במסכת 
”קטן מאימתי בא לעולם הבא?... משעה שיענה 
הכתוב:  מלשון  ללמוד  נוכל  לכך  רמז  אמן“. 
זוכה  מה  בזכות   - ֵאַלי“  ָּתִביאּו  ַהָּקטֹן  ”ְוֶאת... 
 – ִדְבֵריֶכם“  ”ְוֵיָאְמנּו  בזכות  הבא,  לעולם  הקטן 
ברכה  כל  אחר  אמן  לענות  אביו  שמלמדו  היינו 

ששומע.
’ליקוטי בני שלשים‘ פרשת מקץ

הכתוב  מלשון  לכך  נוסף  רמז  להוסיף  ואפשר 
ְּבבֹוא  ִאם  ”ִּכי  טו):  (מב  לאחיו  יוסף  דברי  בהמשך 
ֲאִחיֶכם ַהָּקטֹן ֵהָּנה“ - ’ְּבבֹוא ֲאִחיֶכם ַהָּקֹטן‘ - סופי 

תיבות ’אמן‘. 

בסדר האלף בית, האותיות שאחר א.מ.ן, הן ב.נ.ס - 
לרמז שאחרי אמן נמשך הנס.
נר ישראל (למגיד מקוז‘ניץ) כוונת חנוכה

בימי החנוכה שבהם מתעוררים כוחם של הניסים שנעשו לאבותינו בימים ההם, 
נקפיד ביתר שאת על עניית אמן. נתחיל את ימינו באמירת ברכות השחר בחברותא 

ונזכה לישועה פרטית וכללית במהרה בימינו, אמן.
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כבר בהיותו צעיר לימים נודע בשערים כעילוי עצום בעל מוח חריף, שמו של הגאון 
רבי צבי הירש לוין זצ“ל, מי שלימים כיהן כאב“ד ברלין העיר הגדולה.

בהגיעו לפרקו רבים נתנו בו את עיניהם, וחפצו לקחתו לחתן לבתם. לבסוף זכתה 
כלילת  הצדקנית,  לבִתה  נישא  והוא  גלוגא,  העיר  מתושבות  עשירה  אלמנה  בו 

המעלות.
בשנים הראשונות שלאחר נישואיו ישב והגה בתורה בעיר גלוגא, ושם אף התאספה 

סביבו חבורה של תלמידי חכמים שנשאו ונתנו עמו בתורה והלכה.
נסתתם,  פרנסתו  ומקור  עולמה  לבית  חותנתו  כשנפטרה  מספר  שנים  לאחר  גם 
המשיך רבי צבי הירש להגות בתורה ללא רפיון. אלא שהמצב בבית הלך והורע. 
הרבנית ניסתה ככל יכולתה להסתיר זאת מבעלה, היא לא רצתה להפריעו מלימודו, 

עד לאותו לילה שבו נפרץ הסכר...
רבי צבי הירש שב מבית המדרש והופתע למצוא את זוגתו הצדקת ממררת בבכי. 
הוא התעניין בעדינות ונדהם לשמוע עד כמה המצב קשה. כמעט כל מה שנותר 
בישר  שלא  העתיד  לעומת  התגמד  שנותר  והמעט  נאכל,  כבר  אמה  בית  מירושת 

תקווה. עד היום היא סבלה בשקט, אולם יותר איננה מסוגלת...
”אינני מבקשת מותרות“, התייפחה הרבנית, ”זקוקה אני לדברים הבסיסיים ביותר, 
מוצרי יסוד שחיי נפש תלויים בהם ואין לי מהיכן להשיגם. איני יכולה לסבול כך 

אף לא יום אחד נוסף!“
של  הצודקים  דבריה  עם  לחלוטין  הזדהה  הוא  בהרהורים.  שקע  הירש  צבי  רבי 
שיופרע  רצתה  לא  היא  לכך  בנוסף  להושיעה.  מאין  רעיון  לו  היה  לא  אך  אשתו, 
של  רבות  עשרות  פני  על  כחתן,  בו  בחרה  מדוע  זכרה  וזכור  ידעה  ידוע  מלימודו, 

הצעות אחרות...
ופתאום נצנץ במוחה רעיון. בארון שבחדרם ספונים היו תכשיטים יקרים עטורים 
ביהלומים ואבנים טובות. יקרים היו התכשיטים ללבה, בפרט משום שהיו מזכרת 

מבית הוריה, אך תורתו של בעלה הייתה יקרה בעבורה יותר.
”אמכור לבינתיים רק שרשרת אחת“, הבטיחה לעצמה, תוך שהיא מתנחמת בתקווה 

שבמהרה ישתפר מצבם והיא תוכל לכל הפחות להישאר עם יתר התכשיטים.
ולאחר  הצורף,  של  לדוכנו  ניגשה  השוק,  אל  רגליה  נשאה  נחושים  בצעדים 

התמקחות קצרה שבה לביתה כשבחיקה צרור גדוש במטבעות נוצצים.
בין לבין התחזקו הרב והרבנית בתפילותיהם, הם ייחלו בכל לבבם שמצב פרנסתם 
ישתפר, אך כשעברו חודש וחודשיים והפרוטה כלתה מן הכיס, לא נותרה בידיהם 

בררה אלא למכור תכשיט נוסף.
הפעם היה זה תורו של צמיד הזהב היקר שעבר בירושה במשפחתה מדורי דורות. 
גם הוא נמכר בלב כבד תמורת סכום הגון שהספיק לכשלושה חודשי מחייה בלבד. 

אחריו נמכרה שרשרת נוספת, אחריה נמכרו הטבעות ואט אט הלך המלאי ואזל.
באין  בלימודו  להגות  הרב  המשיך  אלו  שנתיים  במהלך  ימים.  כשנתיים  חלפו  כך 
מפריע, כאשר הרבנית מצִדה אינה מזכירה ולו במילה אחת את עניין הפרנסה שלא 
אך  החי,  בבשרה  צרב  שנמכר  תכשיט  כל  לבבה.  במעמקי  עליה  מלהעיק  הרפה 

למען לימודו - היה שווה לה הכול.
*

גם באותו הלילה שב רבי צבי הירש לביתו והופתע למצוא את אשתו בוכייה. מבט 
קצר הספיק לו כדי להבין. זהו. הכסף תם, וכבר אין בידה מה למכור.

”לא נותר ולו תכשיט אחד?“ התעניין הרב.
”מאום!“ השיבה הרבנית, ”בעצם, אני חושבת שנותר לי משהו...“ היא נזכרה בכפית 
אמנם  זוהרים.  עושר  ימי  מאותם  אחרונה  מזכרת  לה  ששימשה  המעוטרת  הכסף 

ערכה הכספי לא היה רב, אך ערכה הרגשי היה גבוה עד מאוד.
למרות זאת ביקש הרב: ”לכי ומכרי את הכפית, תמורתה נוכל, לכל הפחות, לרכוש 

מזון ליום המחר. בטוח אני כי ישועת ה‘ קרובה עד מאוד!“
בבוקר השכם יצאה הרבנית כשהכפית בידה, ושבה כשבסלה כיכר לחם אחת, כד 

חלב וחריץ גבינה, ליותר מזה לא הספיק הכסף.
במהלך ארוחת הבוקר הדלה דמעו עיניה ללא הרף. היא לא הייתה מסוגלת לטעום 

דבר.
הרב הבחין וביקש ממנה להתעודד: ”ישועת ה‘ כהרף עין!“, אמר בביטחון, ואחר 
הוסיף: ”מקובלני מרבותיי שביארו ואמרו: כאשר עין האדם מרפה מלראות תקווה 

גשמית לישועתו, אזי מגיעה ישועת ה‘ ברגע אחד ומחלצתו מן הצרה...“
בעוד מילותיו על שפתיו, והנה נשמעו נקישות על הדלת. בפתח עמד הדוור ובידו 
מברק בהול מקהילת לונדון המעטירה. כס הרבנות בקהילתם התפנה, ואחר חקירה 

ודרישה שכללה התייעצות עם גדולי הדור, הוחלט לבחור בו למשרה הרמה.
מתחייבים הם לדאוג בהרחבה לכל צורכי הרב ומשפחתו, הובטח במכתב, ומצרפים 

הם אף סכום הגון שיספיק להם לצורכי הנסיעה והותר.
זה  אחר  בזה  לתאר.  ניתן  לא  רגעים  באותם  בבית  ששרתה  והרווחה  השמחה  את 
ניגשו הילדים בקולות צהלה ונשקו את ידי אביהם, תוך שלִבם מלא תודה לשוכן 

מרומים שלא עזבם ושלח את ישועתו בדיוק ברגע הנכון.
’חדוות החיים‘ עמ‘ 158

”ועל המדינות בו יאמר...“
”ִהֵּנה ֶׁשַבע ָׁשִנים ָּבאֹות ָׂשָבע ָּגדֹול ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים“ (מא כט)

לאור דברי חז“ל במסכת ראש השנה (י ב) כי: ”בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים“, 
הלוא  קשה,  שלכאורה  אלא  השנה.  ראש  בליל  היה  פרעה  של  שחלומו  להסיק  יש 
תוכן החלום עוסק בעתיד תבואתה של ארץ מצרים, וכיוון שהזמן שבו נידון העולם 

על התבואה הוא חג הפסח (ר“ה טז א), מה עניינו של חלום זה לליל ראש השנה?
אך  הפסח,  בחג  נידונים  ישראל  ארץ  תבואת  על  אמנם  אייבשיץ:  יהונתן  רבנו  ביאר 
גורלה של תבואת יתר המדינות נידון בראש השנה, כפי שאומרים אנו בנוסח תפילת 

מוסף לראש השנה: ”ועל המדינות בו יאמר... איזו לרעב ואיזו לשובע“.
’תפארת יהונתן‘ פר‘ אמור

אחי יוסף ביקשו להתפלל לשלומו
”ַוֵּיְרדּו ֲאֵחי יֹוֵסף ֲעָׂשָרה ִלְׁשּבֹר ָּבר ִמִּמְצָרִים“ (מב ג)

כל  הוצרכו  מדוע  וכן,  יעקב‘?  כ‘בני  ולא  יוסף‘  כ‘אחי  הכתוב  אותם  מכנה  מה  מפני 
עשרת האחים לרדת למצרים, וכי לא די היה במקצתם?

למצרים  מכירתו  על  בלבם  התחרטו  יוסף  אחי  כי  מלמדנו  הכתוב  בחיי:  רבנו  ביאר 
וייחלו עד מאוד לשוב ולהתנהג עמו באחווה ולפדותו מהמצרים בכל ממון שיושת 

עליהם.
הם תכננו להתפלל בשהותם במצריים על יוסף אחיהם, וכיוון שידעו שתפילה במניין 
 מועילה ביותר, כפי שדרשו חז“ל (ברכות כא ב) מן הכתוב (ויקרא כב לב): ”ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו
מהם  עשרה  הצטרפו  לפיכך  מעשרה,  פחות  על  שורה  הקדושה  שאין  ִיְׂשָרֵאל“  ְּבֵני 

לירידה למצרים.

רמז לשובבי“ם ת“ת מן התורה
”ִּכי לּוֵלא ִהְתַמְהָמְהנּו ִּכי ַעָּתה ַׁשְבנּו ֶזה ַפֲעָמִים“ (מג י)

ב‘באר היטב‘ (או“ח תרפה ב) מובא בשם האר“י הקדוש כי ימי קריאת פרשות ’שובבי“ם 
ת“ת‘ בשנה מעוברת, מסוגלים מאוד לתשובה.

רמז לדבר דרש הרה“ק בעל ’ייטב לב‘ מסיגעט מכתוב זה:
”ִּכי לּוֵלא ִהְתַמְהָמְהנּו“ - כאשר חודש אלול מתמהמה מלבוא [’לולא‘ - אותיות ’אלול‘], 
וזאת מחמת ”ֶזה ַפֲעָמִים“ - שחודש אדר הנקרא ’חודש שנים עשר‘ [’זֶה‘ בגימטרייה 

י“ב] נכפל פעמיים, אזי ”ִּכי ַעָּתה ַׁשְבנּו“ - בשנה זו הזמן יותר ראוי ומסוגל לתשובה.
’ילקוט הגרשוני‘

הרחמים נתונים בידכם
”ְוֵא-ל ַׁשַּד-י ִיֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלְפֵני ָהִאיׁש ְוִׁשַּלח ָלֶכם ֶאת ֲאִחיֶכם“ (מג יד)

אמר הצדיק רבי נחמן מברסלב: על האדם לדעת כי הנהגתו של הקדוש ברוך הוא 
הִנה בחסד וברחמים, ואף כשחלילה עוברים עליו דברים קשים ביותר,  את העולם 
שורשם נובע ממידת הרחמים. אולם אנו מבקשים ומייחלים שנזכה לראות בעינינו 
את חסדי ה‘. וזהו שבירך יעקב את בניו: ”ְוֵא-ל ַׁשַּד-י ִיֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים“, היינו שימסור 
את הרחמים ’בידכם‘, באופן שיהיו גלויים ’לכם‘ ונחשבים כרחמים אף לפי הבנתכם.

בקשה וברכה זו היא מהותו של עם ישראל, כנרמז בראשי התיבות של ’ישראל‘ שהם: 
’ֵא-ל ַׁשַּד-י ִיֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים‘.

’ליקוטי מוהר“ן‘ ב סב

כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים
ביאור נוסף בלשון ברכתו של יעקב אמר הגאון רבי שלמה קלוגר זצ“ל על פי דברי 

חז“ל (שבת קנא ב): ”כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים“ –
שיתעוררו  היינו  ָהִאיׁש‘,  ִלְפֵני  ַרֲחִמים  ָלֶכם  ’ִיֵּתן  שהבורא  בניו  על  התפלל  יעקב 
לכם  מובטח  יהיה,  כך  שאם  עליכם,  אחרים  ירחמו  בטרם  עוד  אחרים  על  רחמיכם 

שירחמו עליכם מן השמים ותצליחו בשליחותכם. 
’אמרי שפר‘

אחי יוסף הקדימו להתפלל מנחה
”ַוָּיִכינּו ֶאת ַהִּמְנָחה ַעד ּבֹוא יֹוֵסף ַּבָּצֳהָרִים ִּכי ָׁשְמעּו ִּכי ָׁשם יֹאְכלּו ָלֶחם“ (מג כה)

ביאר מרן החיד“א: ’ויכינו‘ הוא רמז לתפילה, כלשון הכתוב (עמוס ד יב): ”ִהּכֹון ִלְקַראת 
טרם  המנחה  תפילת  את  להתפלל  הקדימו  יוסף  אחי  כי  ללמדך  ִיְׂשָרֵאל“,   קֶיֱא
כניסתם לסעודה, שכן הלכה מפורשת היא (שבת ט ב): ”כיון שהגיע זמן תפלת המנחה 

- אסור לאדם שיטעום כלום קודם שיתפלל תפלת המנחה!“
’חומת אנך‘

כוחה של תפילת הדרך
”ֵהם ָיְצאּו ֶאת ָהִעיר א ִהְרִחיקּו ְויֹוֵסף ָאַמר ַלֲאֶׁשר ַעל ֵּביתֹו קּום ְרדֹף ַאֲחֵרי ָהֲאָנִׁשים“ (מד ד)

מפני מה זירז יוסף את שליחו לרדוף אחרי אחיו?
בגנזיו של הרבי ה‘אמרי אמת‘ ספון היה כתב יד נדיר מרבנו חיים ויטאל, שבו פירש 
פסוק זה כך: יוסף ביקש להספיק להשיג את אחיו בטרם ירחיקו מן העיר כשיעור 
יצליח  לא  שוב  שכזו  חשובה  תפילה  שאחר  ידע  כי  הדרך,  תפילת  ויתפללו  פרסה 

לטפול עליהם את אשמת הגנבה.
’ליקוטי יהודה‘

סיפר הגאון רבי צבי הירש לוינסון זצ“ל, חתן רבנו ה‘חפץ חיים‘, את אשר ראה בעת 
שהתלווה לרבנו בנסיעתו מהעיירה ְגִניְבָקה לביאליסטוק: במסעם התפלל רבנו את 
’תפילת הדרך‘ ברגש ובדבקות כדרכו. בספסל מולו ישב צעיר יהודי מה‘משכילים‘ 
היה  והדבר  מעות  כמונה  מילה  כל  הדגיש  רבנו  הדעת.  ובזחיחות  בזלזול  בו  והביט 

לצנינים בעיניו.
רגוע,  להיות  אתה  יכול  ”סבא,  בלעג:  ופלט  להתאפק  היה  יכול  לא  מסוים  בשלב 

הרכבת נוע תנוע גם ללא תפילותיך....“
רבנו לא התרגש וענה לו בנועם: ”גם אם הרכבת תיסע, מי יוכל להבטיחנו שאנו נזכה 

לנסוע יחד עִמה...“
דברי ה‘חפץ חיים‘ היו נראים כסתומים, אך אמיתתם התבררה עד מהרה: עוד בטרם 
כשעצרה  ברע.  הצעיר  חש  וכבר  ’ביעלסק‘,  בעיירה   - הבאה  בתחנה  הרכבת  עצרה 

הרכבת התעלף האיש וחיש מהר הובהל מן הקרון, היישר לבית החולים.
’חפץ חיים החדש‘

סיפור שבועי על אמן ותפילה פניני אמן ותפילה בפרשת השבוע מעשה אמוניםפניני אמונים
הישועה הגיעה בדיוק ברגע הנכון
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לא המדרש עיקר אלא המעשה 


