
ץ  ת ִמּקֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
ְיׁשּוַעת ה‘ ְּכֶהֶרף ַעִין

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

ַהּכֹל ֵאַרע ַמֵהר ְמאֹד. ְּבֶרַגע ִּפְתאֹוִמי ִנְפְּתָחה ֶּדֶלת ַהַּבְרֶזל ַהְּכֵבָדה ּוְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ְׁשנֹות ְיִׁשיָבה 
ְּבֵבית ַהּסַֹהר, ְּבֵגיא ִצָּיה ְוַצְלָמֶות, ִהְסַּתְּימוּ ְּבַאַחת.

מּוָרץ  ַּפְרעֹה  ְׁשלּוֵחי  ֶׁשל  ִּביֵדיֶהם  ָאחּוז  ַעְצמֹו  ֶאת  ַהַּצִּדיק  יֹוֵסף  מֹוֵצא  ְּגמּוָרה  ְּבַהְפָּתָעה   ,ָּכ
ְלַכְלֵּכל  ַמְסִּפיק  ְוֶטֶרם  ֲהדּוִרים,  ְּבָגִדים  ֻמְלָּבׁש  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַהַּסָּפר.  ֶאל  ּוִמָּׁשם  ַהֶּמְרָחץ  ְלֵבית 

ְצָעָדיו ְוִהֵּנה הּוא ִנָּצב ִלְפֵני ַהֶּמֶל ַּפְרעֹה. 

ְּבֶדֶר ַהֶּטַבע א ִיָּתֵכן ִהּפּו-ַמָּצב ִּפְתאֹוִמי ֶׁשָּכֶזה. ַרק ַיד ה‘ ְיכֹוָלה ְלחֹוֵלל ִׁשּנּוִיים ַמְפִליִגים 
ֶׁשֵּמִעיד  ְּכִפי  ִמְצַרִים,  ִּביִציַאת  ַּגם  ָהָיה   ָּכ  .ַלֶּמֶל ְלִמְׁשֶנה  ׁשֹוֵכן-ּבֹור   ַֹלֲהפ ֶרַגע  ּוִבן  ֶׁשָּכֵאּלּו 
ַהָּכתּוב (ְׁשמֹות יב לט): ”ִּכי גְֹרׁשּו ִמִּמְצַרִים ְוא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה“, ְוָכ ֻהְבַטְחנּו ַּגם ַעל ַהְּגֻאָּלה 

ָהֲעִתיָדה, ַּכָּכתּוב (ַמְלָאִכי ג א): ”ּוִפְתאֹם ָיבֹוא ֶאל ֵהיָכלֹו ָהָאדֹון ֲאֶׁשר ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים“ (ְספֹוְרנוֹ).

ּוְבָעְצָמה  ֲעצּוָמה  ִּבְמִהירּות  ַאִּדיִרים,  ַמִים  ְּבכֹחַ  ַהִּמְסּתֹוֵבב  ֲעָנק  ְלַגְלַּגל  ּדֹוֶמה  ַהֶּטַבע   ַמֲהַל
ַרָּבה. ְלֵעיֵני ָּבָׂשר ִנְרֶאה ֶׁשֵאין ּכֹל ְיכֶֹלת ְלעֹוְצרוֹ ִמִּסיבּובֹו, ַא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֲאדֹון ַהּכֹל, 
ִּכי  ֶרַגע.  ִּבן  ִסיבּובֹו  ִכּּוּון  ֶאת  ְלַׁשּנֹות  ְוַאף  ְּבַאַחת  ְלעֹוְצרוֹ  ָיכֹול  ַהְּנטּוָיה  ּוְזרֹועֹו  ַהֲחָזָקה  ְּבָידֹו 
ִהיא  ַמִּגיָעה  ֶאָּלא  ִקְמָעא,  ִקְמָעא  ַהָּבָאה  ָוָדם  ָּבָׂשר  ִּכיׁשּוַעת  ֵאיָנּה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְיׁשּוַעת 

ְּדָבִרים  ָּדָבר‘  ’ַהֲעֵמק  (ְרֵאה  ֻמְקֶּדֶמת  ֲהָכָנה  ָּכל  ְלא  ִּפְתאֹום,  ְּבֶפַתע 
ג כד).

אֹוֵמר  ַהִהָּגיֹון  ּדֹוְׁשִניֶצר:  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ִחֵּדד  ִמּזֹאת,  ְיֵתָרה 
ַהַחְרטּוִמים  ֶׁשְּגדֹוֵלי  ֲחׁשּוָבה  ּכֹה  ִלְמִׂשיָמה  ִנְקָרא  ְּכֶׁשּיֹוֵסף  ִּכי 
ַעל  ָהָיה  ַּפְרעֹה,  ֶׁשל  ַהֵּמִעיק  ֲחלֹומֹו  ֶאת  ָלּה - ִלְפּתֹר  א ָיְכלּו 
ְמַעט  ַּדְעּתֹו  ֶׁשִּתְצַטֵּלל  ְּכֵדי  ִּבְמִתינּות  ְלהֹוִבילֹו  ַּפְרעֹה  ְׁשלּוֵחי 
ִמן  ֱהִריצּוהּו  ִּכי  ִהְדִּגיׁש  ַהָּכתּוב   ַא ַּבִּפְתרֹון.  ְלִהְתַרֵּכז  ְויּוַכל 
ַהּבֹור, ְוזֹאת ִמּׁשּום ֶׁשָּבֶרַגע ֶׁשִהִּגיַע ְזַמן ְיׁשּוָעתֹו ּוְגֻאָּלתוֹ, ׁשּוב 
ְוָלֵכן  ַהּסַֹהר,  ְּבֵבית  נֹוָסף  ֶאָחד  ֶרַגע  ְולּו  ָלֶׁשֶבת  ָעָליו  ָהָיה  א 

ְיׁשּוָעתֹו ֻמְכָרָחה ָהְיָתה ִלְהיֹות ִּבְמִהירּות ֶׁשָּכזֹו.

ּומּוָסר ָּגדֹול ָלַמְדנּו ִמָּכאן: ַעל ָהָאָדם ָלַדַעת ִּכי ְלעֹוָלם א ִיְסּבֹל 
ְולּו ֶרַגע ֶאָחד יֹוֵתר ִמן ַהַּמִּגיַע לֹו, ִמּׁשּום ֶׁשְּיׁשּוָעתֹו ְּכָבר מּוָכָנה 
ּוְמַצָּפה ָלֶרַגע ַהָּנכֹון, ְוַכֲאֶׁשר ַיִּגיַע ְזַמָּנּה הּוא ִיָּוַׁשע ִמָּיד (’ַנֲחַלת 

ֵאִלָּיהּו‘ עמ‘ תסג).

ְּכֶׁשָּכלּו ָּכל ַהִּקִּצים ַמִּגיָעה ַהְּיׁשּוָעה

ְיסֹוד ֶזה נֹוֵגַע ִּבְמֻיָחד ְלִעְנַין ַהְּתִפָּלה, ִּכי א ַּפַעם מֹוֵצא ָהָאָדם 
ֶאת ַעְצמֹו ְמַיֵחל ּוְמַצֶּפה ִליׁשּוָעה, ּתֹו ֶׁשהּוא ׁשֹוֵפ ֵאין ְספֹר 
ְּפֻעָּלָתן  ֶאת  ִיְפֲעלּו  ֶׁשַהְּתִפּלֹות  ּוָבטּוַח  ָסבּור  ְוהּוא  ְּתִפּלֹות 
ִּבְמִהירּות. ָעָליו ָלַדַעת ִּכי ִטְבָעּה ֶׁשל ְיׁשּוַעת ה‘ ֶׁשַּמִּגיָעה ִהיא 

ְּכֶהֶרף ַעִין, ְוַגם ַמָּצב ַהִּנְרֶאה ָּגרּוַע ְּביֹוֵתר ָיכֹול ְלִהְׁשַּתּנֹות ְּבַבת ַאַחת 
ְּבֵעת ֶׁשַּיֲעֶלה ָרצֹון ִמְּלָפָניו, ּוְבֶׁשל ָּכ ְלעֹוָלם ַאל לֹו ַלֲחדֹל ִמְּלַיֵחל ּוְלִהְתַּפֵּלל.

ְוָכ ֵּבֵאר ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב ָזָצ“ל ֶאת ַמֲאַמר ֲחָז“ל (ְּפִסיְקָתא זּוְטָרָתא ֶאְסֵּתר ד 
יז): ”ְיׁשּוַעת ה‘ ְּכֶהֶרף ַעִין“: ְּבַפְׁשטּות ַּכָּוַנת ֲחָז“ל ֶׁשְּיׁשּוַעת ה‘ ָּבָאה ִּבְמִהירּות ֶׁשל ִעְפעּוף ָהַעִין, 
ַא ְּבֶדֶר ְּדָרׁש ֵיׁש ְלָפֵרׁש ֶאת ַהֻּמָּׂשג ’ְּכֶהֶרף ַעִין‘, ִּכי ’ֶהֶרף‘ הּוא ִמְּלׁשֹון ֲעִזיָבה ִּכְלׁשֹון ַהָּכתּוב 
(ְּדָבִרים ט יד): ”ֶהֶרף ִמֶּמִּני“, ְוַהְינּו ֶׁשְּכֶׁשָהַעִין ַמְרָּפה ִמַּמֲאָמֶציָה ְוֵאיָנּה רֹוָאה ָּכל ֶּפַתח ִטְבִעי ֶׁשל 

ִּתְקָוה ִליׁשּוָעה ְוִלְגֻאָּלה - ָאז ָּתבֹא ְיׁשּוַעת ה‘ (’ְמַבֵּׂשר טֹוב‘, ֲעָנָוה ְוִׁשְפלּות פ“ו אֹות ב).

ּוְכֵעין ֶזה ֵּפֵרׁש ַהְּיהּוִדי ַהָּקדֹוׁש ִמְּפִׁשיְסָחא ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב (ְּתִהִּלים יג ג): ”ַעד ָאָנה ָאִׁשית ֵעצֹות 
ְּבַנְפִׁשי - ָיגֹון ִּבְלָבִבי יֹוָמם“, ָּכל ְזַמן ֶׁש‘ָאִׁשית ֵעצֹות ְּבַנְפִׁשי‘ ְוֶאְחׁשֹב ִּכי ֶאָּוַׁשע ְּבכִֹחי ְועֶֹצם 

ָיכֹול  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַרק  ִּכי  ְוָאִבין  ִמּכִֹחי  ֶׁשֶאְתָיֵאׁש  ָּבֶרַגע   ַא יֹוָמם‘,  ִּבְלָבִבי  ’ָיגֹון  ֲאַזי  ָיִדי, 
ְלהֹוִׁשיֵעִני, ִמָּיד ָּתבֹא ְיׁשּוַעת ה‘.

ְוָהַרִּבי ַּבַעל ’ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל‘ ֵמַאֶלְּכַסְנֶדר הֹוִסיף ּוֵבֵאר זֹאת ַעל ִּפי ִׁשיַטת ַרִּבי יֹוֵסי ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת 
 ָחַׁש ֶׁשְּכָבר  ְּבָׁשָעה  ַּדְוָקא  ִּכי  ְוַהְינּו,  יֹוֵצא“.  ְוֶזה  ִנְכָנס  ֶזה  ַעִין -  ְּכֶהֶרף  ַהְּׁשָמׁשֹות  ב): ”ֵּבין  (לד 

ָהעֹוָלם ַעל ַהְּיהּוִדי ְוהּוא ַמְרִּגיׁש ְּכעֹוֵמד ִלְפֵני ִּכָּליֹון ַרְחָמָנא ִליְצָּלן, ֲאַזי ְמַרֵחם ָעָליו ה‘ ְוׁשֹוֵלַח 
ֶאת אֹורֹו ּוְמַחֵּיהּו (’ֱאמּוַנת מֶֹׁשה‘ ּתֹוְלדֹת).

ֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָּגדֹול

ְּבָמָׁשל ִנְפָלא ֶׁשִּלְקחֹו נֹוֵקב, ִהְמִחיׁש ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ֵּכיַצד ְּתׁשּוַעת ה‘ ִמְתַרֶחֶׁשת ְּבֶרַגע: ַמֲעֶׂשה 
ְּבִאָּכר ָּפׁשּוט ְוַגס ֶׁשֵּמעֹוָלם א ָיָצא ִמְּתחּום ְּכָפרֹו. ַרּבֹות ָׁשַמע אֹותֹו ַהַּכְפִרי ַעל ִּפְלֵאי ָהִעיר 
ֶהְחִליט  ְּבִכיסֹו.  ְמצּוָיה  ָהְיָתה  א  ַהְּפרּוָטה   ַא ְּבֵעיָניו,  ָּבֶהם  ַלֲחזֹות  ְמאֹד  ַעד  ְוָחַפץ  ַהְּגדֹוָלה 

ַלֲחסֹ ְּפרּוָטה ִלְפרּוָטה ַעד ֶׁשָעָלה ְּבָידֹו ִלְצּבֹר ְסכּום ַהַּמְסִּפיק ִלְנִסיָעה ָּבַרֶּכֶבת.

ָלבּוׁש ִּבְבָגָדיו ַהָּבִלים ָעָלה ַהַּכְפִרי ַלָּקרֹון. ַהּכֹל ָהָיה ָחָדׁש ְּבֵעיָניו ְוהּוא ִהִּביט ְסִביבֹו ְּבִתָּמהֹון, 
ָמה ֶׁשָּתַפס ֶאת ֵעיֵניֶהם ֶׁשל ֲחבּוַרת הֹוְלִלים ֶׁשִחְּפׂשוּ ַאַחר ֶטֶרף ַקל.

ַא ִהְתַיֵּׁשב ִּבְמקֹומֹו ּוְכָבר ִנַּגׁש ֵאָליו ֶאָחד ֵמֶהם ּוְׁשָאלֹו ְּכִמְתַעְנֵין: ”ְלֵהיָכן ָּפֶני מּוָעדֹות?“

”ָלִעיר ַהְּגדֹוָלה!“ ֵהִׁשיב ַהַּכְפִרי.

”ַהִאם  ְלִהְתַעְנֵין,  ָהִאיׁש  הֹוִסיף  ַהְּגדֹוָלה?“,  ָּבִעיר   ְל ֵיׁש  ”ּוָמה 
ְקרֹוִבים אֹו ְיִדיִדים ְל ָׁשם?“

”א!“, ֵהִׁשיב ַהַּכְפִרי ִּבְתִמימּות, ”ְמֻעְנָין ֲאִני ַלֲחזֹות ִּבְפָלֶאיָה“.

לֹו  ָנדּו  ְסִביבֹו  ְלִהְתַאֵּסף  ִהְסִּפיקּו  ֶׁשְּכָבר  ַהּפֹוֶחֶזת  ַהֲחבּוָרה  ְּבֵני 
ְּבַרֲחִמים, ְוַא ְּבקִֹׁשי ָּכְבׁשּו ֶאת ְׂשחֹוָקם: ”ְוִכי ִּבְבָגִדים ְּפׁשּוִטים 
ִּתְהֶיה   ְּבָכ ֲהלֹוא  ַהְּגדֹוָלה?!  ָלִעיר  ְלִהָּכֵנס  ַאָּתה  ְמַבֵּקׁש  ֵאּלּו 

ְלַלַעג ָוֶקֶלס, ֵהן ָּבִעיר ַהְּגדֹוָלה ְלבּוִׁשים ֻּכָּלם ִּכְנִסיִכים!“

ַחג,  ִּבְגֵדי  ִעִּמי  ”ֵיׁש  ִנְזַּכר:  ּוִפְתאֹום   ָנבֹו ָּבֶהם  ִהִּביט  ַהַּכְפִרי 
ַאְחִליֵפם ִמָּיד ְּכֶׁשַאִּגיַע ְלֵבית ַהָּמלֹון...“

”ַא ֵּכיַצד ַיְכִניסּו ָלִעיר?“, ִהְקׁשּו ָעָליו ַהּפֹוֲחִזים.

ַהַּכְפִרי ִנְׁשַמע ְלִדְבֵריֶהם ּוְׁשָאָלם ְּבַרַעד: ”ּוְבֵכן, ָמה ֶאֱעֶׂשה?!“

ָהַרֶּכֶבת  ִנְכֶנֶסת  ָקָצר  ְזַמן  ְּבעֹוד  ”ִהֵּנה  ִהְרִּגיעּוהּו,  ְּדָאָגה“,  ”ַאל 
ַּתְחִליף  ַּבָּקרֹון  ֶׁשִּתְׂשרֹר  ָהֲעָלָטה  ַּבֲחסּות  ֲחׁשּוָכה.  ְלִמְנָהָרה 

ִּבְמִהירּות ֶאת ְּבָגֶדי, ְוָכ ַּתִּגיַע ָלִעיר ַהְּגדֹוָלה ָלבּוׁש ִּכְדָבֵעי“.

”ֵעָצה ִנְפָלָאה!“ ִהְרֵהר ַהַּכְפִרי ְּבקֹול, ּתֹו ֶׁשהּוא מֹוֶדה ִנְרָּגׁשֹות 
ְלֵמיִטיָביו, ֶמה ָהָיה עֹוֶׂשה ִּבְלֲעֵדיֶהם...

ְּבקִֹׁשי   ַא ְּבָגָדיו.  ִלְפׁשֹט  ִמֵהר  ְוַהַּכְפִרי  ְלִמְנָהָרה,  ִנְכְנָסה  ָהַרֶּכֶבת 
ִהְתּכֹוֵפף ְּכֵדי ְלהֹוִציא ִמִּמְזַוְדּתוֹ ֶאת ִּבְגֵדי ַהַחג, ְוִהֵּנה ָׁשב ָהאֹור ְוֵהִציף ֶאת ָהַרֶּכֶבת ֶׁשָּיְצָאה ִמן 

ַהִּמְנָהָרה. ַהַּכְפִרי נֹוַתר ְמֻעְרָטל ּוְמֻבָּיׁש, ּוְצחֹוָקם ֶׁשל ַההֹוְלִלים ִמֵּלא ֶאת ֲחַלל ַהָּקרֹון.

ְוַהִּנְמָׁשל: ָהעֹוָלם ַהֶּזה ּדֹוֶמה ְלַלְיָלה (ב“מ פג ב), ָּכֶרַגע ִנְמָצִאים ָאנּו ָּבַרֶּכֶבת ַהּדֹוֶהֶרת ְּבִמְנָהָרה 
ֲחׁשּוָכה, ַא ָעֵלינּו ָלַדַעת ִּכי סֹוָפּה ָלֵצאת ֶאל ָהאֹור ְּכֶהֶרף ַעִין, ְּכַמֲאַמר ֲחָז“ל (ַסְנֶהְדִרין צז א): 

ָמִׁשיַח ָּבא ְּבֶהֵּסַח ַהַּדַעת.

 ַּבל ִנְהֶיה ְּכאֹותֹו ַּכְפִרי ִטֵּפׁש, ְנַקֵּים ְּבַנְפֵׁשנּו ֶאת ַמֲאַמר ַהָּכתּוב (קֶֹהֶלת ט ח): ”ְּבָכל ֵעת ִיְהיּו ְבָגֶדי
ְלָבִנים ְוֶׁשֶמן ַעל רֹאְׁש ַאל ֶיְחָסר“, ָּכ ַנִּגיַע ִלְגֻאָּלה ְּכֶׁשָאנּו מּוָכִנים ּוְראּוִיים, ְוא ִנָּתֵפס ָחִליָלה 

ְמֻעְרָטִלים ְוַחְסֵרי ּכֹל (’ָחֵפץ ַחִּיים ֶהָחָדׁש‘).

ְּבֵסֶדר ָהָאֶלף ֵּבית, ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשַאַחר א.מ.ן, ֵהן ב.נ.ס - 
ְלַרֵּמז ֶׁשַאֲחֵרי ָאֵמן ִנְמָׁש ַהֵּנס.
ֵנר ִיְׂשָרֵאל (ְלַמִּגיד ִמקֹוְז‘ִניץ) ַּכָּוַנת ֲחֻנָּכה

ִּביֵמי ַהֲחֻנָּכה ֶׁשָּבֶהם ִמְתעֹוְרִרים ּכָֹחם ֶׁשל ַהִּנִּסים ֶׁשַּנֲעׂשּו ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם, 
ַנְקִּפיד ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן. ַנְתִחיל ֶאת ָיֵמינּו ַּבֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא

 ְוִנְזֶּכה ִליׁשּוָעה ְּפָרִטית ּוְכָלִלית ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו, ָאֵמן.

ָאֵמן ֶׁשל ָקָטן
ִדְבֵריֶכם“  ְוֵיָאְמנּו  ֵאַלי  ָּתִביאּו  ַהָּקֹטן  ֲאִחיֶכם  ”ְוֶאת 

(מב כ)

ְּבַמֶּסֶכת ַסְנֶהְדִרין (קי ב) הּוְבאּו ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר: ”ָקָטן 
ָאֵמן“.  ֶׁשַּיֲעֶנה  ִמָּׁשָעה  ַהָּבא?...  ָלעֹוָלם  ָּבא  ֵמֵאיָמַתי 
ֶרֶמז ְלָכ נּוַכל ִלְלֹמד ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב: ”ְוֶאת... ַהָּקטֹן 
ַהָּבא,  ָלעֹוָלם  ַהָּקָטן  זֹוֶכה  ָמה  ִּבְזכּות   - ֵאַלי“  ָּתִביאּו 
ִּבְזכּות ”ְוֵיָאְמנּו ִדְבֵריֶכם“ – ַהְינּו ֶׁשְּמַלְּמדֹו ָאִביו ַלֲענֹות 

ָאֵמן ַאַחר ָּכל ְּבָרָכה ֶׁשּׁשֹוֵמַע.

’ִלּקּוֵטי ְּבֵני ְׁשִלִׁשים‘ ָּפָרַׁשת ִמֵּקץ

ַהָּכתּוב  ִמְּלׁשֹון   ְלָכ נֹוָסף  ֶרֶמז  ְלהֹוִסיף  ְוֶאְפָׁשר 
ְּבבֹוא  ִאם  ”ִּכי  טו):  (מב  ְלֶאָחיו  יֹוֵסף  ִּדְבֵרי   ְּבֶהְמֵׁש
סֹוֵפי   - ַהָּקֹטן‘  ֲאִחיֶכם  ’ְּבבֹוא   - ֵהָּנה“  ַהָּקטֹן  ֲאִחיֶכם 

ֵּתבֹות ’ָאֵמן‘. 
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ְּכָבר ִּבְהיֹותֹו ָצִעיר ְלָיִמים נֹוָדע ַּבְּׁשָעִרים ְּכִעּלּוי ָעצּום ַּבַעל מַֹח ָחִריף, ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון 
ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ֵלִוין ָזָצ“ל, ִמי ֶׁשְּלָיִמים ִּכֵהן ְּכָאָב“ד ֶּבְרִלין ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה.

ְּבַהִּגיעֹו ְלִפְרקֹו ַרִּבים ָנְתנּו ּבֹו ֶאת ֵעיֵניֶהם, ְוָחְפצּו ְלַקְחּתֹו ְלָחָתן ְלִבָּתם. ְלַבּסֹוף ָזְכָתה ּבֹו 
ַאְלָמָנה ֲעִׁשיָרה ִמּתֹוָׁשבֹות ָהִעיר ְּגלֹוָגא, ְוהּוא ִנָּׂשא ְלִבָּתּה ַהִּצְדָקִנית, ְּכִליַלת ַהַּמֲעלֹות.

ַּבָּׁשִנים ָהִראׁשֹונֹות ֶׁשְּלַאַחר ִנּׂשּוָאיו ָיַׁשב ְוָהָגה ַּבּתֹוָרה ָּבִעיר ְּגלֹוָגא, ְוָׁשם ַאף ִהְתַאְּסָפה 
ְסִביבֹו ֲחבּוָרה ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶׁשָּנְׂשאּו ְוָנְתנּו ִעּמֹו ְּבתֹוָרה ַוֲהָלָכה.

ִנְסַּתֵּתם,  ַּפְרָנָסתֹו  ּוְמקֹור  עֹוָלָמּה  ְלֵבית  חֹוַתְנּתֹו  ְּכֶׁשִּנְפְטָרה  ִמְסָּפר  ָׁשִנים  ְלַאַחר  ַּגם 
ְוהּוַרע.   ָהַל ַּבַּבִית  ֶׁשַהַּמָּצב  ֶאָּלא  ִרְפיֹון.  ְלא  ַּבּתֹוָרה  ַלֲהגֹות  ִהיְרׁש  ְצִבי  ַרִּבי   ִהְמִׁשי
ָהַרָּבִנית ִנְּסָתה ְּכָכל ְיָכְלָּתּה ְלַהְסִּתיר זֹאת ִמַּבֲעָלּה, ִהיא א ָרְצָתה ְלַהְפִריעוֹ ִמִּלּמּודוֹ, ַעד 

ְלאֹותֹו ַלְיָלה ֶׁשּבֹו ִנְפַרץ ַהֶּסֶכר...

ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ָׁשב ִמֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְוֻהְפַּתע ִלְמצֹא ֶאת זּוָגתֹו ַהַּצֶּדֶקת ְמָמֶרֶרת ִּבְבִכי. הּוא 
ִהְתַעְנֵין ַּבֲעִדינּות ְוִנְדַהם ִלְׁשמַֹע ַעד ַּכָּמה ַהַּמָּצב ָקֶׁשה. ִּכְמַעט ָּכל ָמה ֶׁשּנֹוַתר ִמירּוַׁשת 
ֵּבית ִאָּמּה ְּכָבר ֶנֱאַכל, ְוַהְּמַעט ֶׁשּנֹוַתר ִהְתַגֵּמד ְלֻעַּמת ֶהָעִתיד ֶׁשֹּלא ִּבֵּׂשר ִּתְקָוה. ַעד ַהּיֹום 

ִהיא ָסְבָלה ְּבֶׁשֶקט, אּוָלם יֹוֵתר ֵאיֶנָּנה ְמֻסֶּגֶלת...

ְּביֹוֵתר,  ַהְּבִסיִסִּיים  ַלְּדָבִרים  ֲאִני  ”ְזקּוָקה  ָהַרָּבִנית,  ִהְתַיְּפָחה  מֹוָתרֹות“,  ְמַבֶּקֶׁשת  ”ֵאיֶנִּני 
מּוְצֵרי ְיסֹוד ֶׁשַחֵּיי ֶנֶפׁש ְּתלּוִיים ָּבֶהם ְוֵאין ִלי ֵמֵהיָכן ְלַהִּׂשיָגם. ֵאיִני ְיכֹוָלה ִלְסּבֹל ָּכ ַאף 

א יֹום ֶאָחד נֹוָסף!“

ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ָׁשַקע ְּבִהְרהּוִרים. הּוא ִהְזַּדָהה ַלֲחלּוִטין ִעם ְּדָבֶריָה ַהּצֹוְדִקים ֶׁשל ִאְׁשּתֹו, 
ַא א ָהָיה לֹו ַרְעיֹון ֵמַאִין ְלהֹוִׁשיָעּה. ְּבנֹוָסף ְלָכ ִהיא א ָרְצָתה ֶׁשֻּיְפַרע ִמִּלּמּודוֹ, ָידַֹע 

ָיְדָעה ְוָזכֹר ָזְכָרה ַמּדּוַע ָּבֲחָרה ּבֹו ְּכָחָתן, ַעל ְּפֵני ֲעָׂשרֹות ַרּבֹות ֶׁשל ַהָּצעֹות ֲאֵחרֹות...

ֲעטּוִרים  ְיָקִרים  ַּתְכִׁשיִטים  ָהיּו  ְספּוִנים  ֶׁשְּבַחְדָרם  ָּבָארֹון  ַרְעיֹון.  ְּבמָֹחּה  ִנְצֵנץ  ּוִפְתאֹום 
ַמְזֶּכֶרת  ֶׁשָהיּו  ִמּׁשּום  ִּבְפָרט  ְלִלָּבּה,  ַהַּתְכִׁשיִטים  ָהיּו  ְיָקִרים  טֹובֹות.  ַוֲאָבִנים  ְּבַיֲהלֹוִמים 

ִמֵּבית הֹוֶריָה, ַא ּתֹוָרתֹו ֶׁשל ַּבֲעָלּה ָהְיָתה ְיָקָרה ַּבֲעבּוָרּה יֹוֵתר.

”ֶאְמּכֹר ְלֵביְנַתִים ַרק ַׁשְרֶׁשֶרת ַאַחת“, ִהְבִטיָחה ְלַעְצָמּה, ּתֹו ֶׁשִהיא ִמְתַנֶחֶמת ְּבִתְקָוה 
ֶׁשִּבְמֵהָרה ִיְׁשַּתֵּפר ַמָּצָבם ְוִהיא ּתּוַכל ְלָכל ַהָּפחֹות ְלִהָּׁשֵאר ִעם ֶיֶתר ַהַּתְכִׁשיִטים.

ִּבְצָעִדים ְנחּוִׁשים ָנְׂשָאה ַרְגֶליָה ֶאל ַהּׁשּוק, ִנְּגָׁשה ְלדּוָכנֹו ֶׁשל ַהּצֹוֵרף, ּוְלַאַחר ִהְתַמְּקחּות 
ְקָצָרה ָׁשָבה ְלֵביָתּה ְּכֶׁשְּבֵחיָקּה ְצרֹור ָּגדּוׁש ְּבַמְטְּבעֹות נֹוְצִצים.

ַּפְרָנָסָתם  ֶׁשַּמַּצב  ְלָבָבם  ְּבָכל  ִיֲחלּו  ֵהם  ִּבְתִפּלֹוֵתיֶהם,  ְוָהַרָּבִנית  ָהַרב  ִהְתַחְּזקּו  ְלֵבין  ֵּבין 
ִּביֵדיֶהם  נֹוְתָרה  א  ַהִּכיס,  ִמן  ָּכְלָתה  ְוַהְּפרּוָטה  ְוָחְדַׁשִים  חֶֹדׁש  ְּכֶׁשָעְברּו   ַא ִיְׁשַּתֵּפר, 

ְּבֵרָרה ֶאָּלא ִלְמּכֹר ַּתְכִׁשיט נֹוָסף.

ַהַּפַעם ָהָיה ֶזה ּתֹורֹו ֶׁשל ְצִמיד ַהָּזָהב ַהָּיָקר ֶׁשָעַבר ִּבירּוָׁשה ְּבִמְׁשַּפְחָּתּה ִמּדֹוֵרי ּדֹורֹות. ַּגם 
הּוא ִנְמַּכר ְּבֵלב ָּכֵבד ְּתמּוַרת ְסכּום ָהגּון ֶׁשִהְסִּפיק ְלִכְׁשלֹוָׁשה ָחְדֵׁשי ִמְחָיה ִּבְלַבד. ַאֲחָריו 

ִנְמְּכָרה ַׁשְרֶׁשֶרת נֹוֶסֶפת, ַאֲחֶריָה ִנְמְּכרּו ַהַּטָּבעֹות ְוַאט ַאט ָהַל ַהְּמַלאי ְוָאַזל.

ָּכ ָחְלפּו ִּכְׁשָנַתִים ָיִמים. ְּבַמֲהַל ְׁשָנַתִים ֵאּלּו ִהְמִׁשי ָהַרב ַלֲהגֹות ְּבִלּמּודוֹ ְּבֵאין ַמְפִריַע, 
ִהְרָּפה  ֶׁשֹּלא  ַהַּפְרָנָסה  ִעְנַין  ֶאת  ַאַחת  ְּבִמָּלה  ְולּו  ַמְזִּכיָרה  ֵאיָנּה  ִמִּצָּדּה  ָהַרָּבִנית  ַּכֲאֶׁשר 
ִמְּלָהִעיק ָעֶליָה ְּבַמֲעַמֵּקי ְלָבָבּה. ָּכל ַּתְכִׁשיט ֶׁשִּנְמַּכר ָצַרב ִּבְבָׂשָרּה ַהַחי, ַא ְלַמַען ִלּמּודוֹ 

- ָהָיה ָׁשֶוה ָלּה ַהּכֹל.

*

ַּגם ְּבאֹותֹו ַהַּלְיָלה ָׁשב ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ְלֵביתֹו ְוֻהְפַּתע ִלְמצֹא ֶאת ִאְׁשּתֹו ּבֹוִכָּיה. ַמָּבט ָקָצר 
ִהְסִּפיק לֹו ְּכֵדי ְלָהִבין. ֶזהּו. ַהֶּכֶסף ַּתם, ּוְכָבר ֵאין ְּבָיָדּה ָמה ִלְמּכֹר.

”א נֹוַתר ְולּו ַּתְכִׁשיט ֶאָחד?“ ִהְתַעְנֵין ָהַרב.

”ְמאּום!“ ֵהִׁשיָבה ָהַרָּבִנית, ”ְּבֶעֶצם, ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ֶׁשּנֹוַתר ִלי ַמֶּׁשהּו...“ ִהיא ִנְזְּכָרה ְּבַכִּפית 
ַהֶּכֶסף ַהְּמֻעֶּטֶרת ֶׁשִׁשְּמָׁשה ָלּה ַמְזֶּכֶרת ַאֲחרֹוָנה ֵמאֹוָתם ְיֵמי עֶֹׁשר זֹוֲהִרים. ָאְמָנם ֶעְרָּכּה 

ַהַּכְסִּפי א ָהָיה ַרב, ַא ֶעְרָּכּה ָהִרְגִׁשי ָהָיה ָּגבֹוַּה ַעד ְמאֹד.

ִלְרּכֹׁש  ַהָּפחֹות,  ְלָכל  נּוַכל,  ְּתמּוָרָתּה  ַהַּכִּפית,  ֶאת  ּומִ ְכִרי  ָהַרב: ”ְלִכי  ִּבֵּקׁש  זֹאת  ַלְמרֹות 
ָמזֹון ְליֹום ַהָּמָחר. ָּבטּוַח ֲאִני ִּכי ְיׁשּוַעת ה‘ ְקרֹוָבה ַעד ְמאֹד!“

ַּבּבֶֹקר ַהְׁשֵּכם ָיְצָאה ָהַרָּבִנית ְּכֶׁשַהַּכִּפית ְּבָיָדּה, ְוָׁשָבה ְּכֶׁשְּבַסָּלּה ִּכַּכר ֶלֶחם ַאַחת, ַּכד ָחָלב 
ַוֲחִריץ ְּגִביָנה, ְליֹוֵתר ִמֶּזה א ִהְסִּפיק ַהֶּכֶסף.

ְּבַמֲהַל ֲארּוַחת ַהּבֶֹקר ַהַּדָּלה ָּדְמעּו ֵעיֶניָה ְלא ֶהֶרף. ִהיא א ָהְיָתה ְמֻסֶּגֶלת ִלְטעֹם ָּדָבר.

ְוַאַחר  ְּבִבָּטחֹון,  ָאַמר  ַעִין!“,  ְּכֶהֶרף  ה‘  ”ְיׁשּוַעת  ְלִהְתעֹוֵדד:  ִמֶּמָּנה  ּוִבֵּקׁש  ִהְבִחין  ָהַרב 
ִּתְקָוה  ִמִּלְראֹות  ַמְרָּפה  ָהָאָדם  ֵעין  ַּכֲאֶׁשר  ְוָאְמרּו:  ֶׁשֵּבֲארּו  ֵמַרּבֹוַתי  ”ְמֻקְּבַלִני  הֹוִסיף: 

ַּגְׁשִמית ִליׁשּוָעתֹו, ֲאַזי ַמִּגיָעה ְיׁשּוַעת ה‘ ְּבֶרַגע ֶאָחד ּוְמַחַּלְצתֹו ִמן ַהָּצָרה...“

ּוְבָידֹו  ַהַּדָּור  ָעַמד  ַּבֶּפַתח  ַהֶּדֶלת.  ַעל  ְנִקיׁשֹות  ִנְׁשְמעּו  ְוִהֵּנה  ְׂשָפָתיו,  ַעל  ִמּלֹוָתיו  ְּבעֹוד 
ִמְבָרק ָּבהּול ִמְּקִהַּלת לֹוְנדֹון ַהַּמֲעִטיָרה. ֵּכס ָהַרָּבנּות ִּבְקִהָּלָתם ִהְתַּפָּנה, ְוַאַחר ֲחִקיָרה 

ּוְדִריָׁשה ֶׁשָּכְלָלה ִהְתַיֲעצּות ִעם ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור, ֻהְחַלט ִלְבחֹר ּבֹו ַלִּמְׂשָרה ָהָרָמה.

ִמְתַחְּיִבים ֵהם ִלְדאֹג ְּבַהְרָחָבה ְלָכל ָצְרֵכי ָהַרב ּוִמְׁשַּפְחּתֹו, ֻהְבַטח ַּבִּמְכָּתב, ּוְמָצְרִפים ֵהם 
ַאף ְסכּום ָהגּון ֶׁשַּיְסִּפיק ָלֶהם ְלָצְרֵכי ַהְּנִסיָעה ְוהֹוֵתר.

ֶאת ַהִּׂשְמָחה ְוָהְרָוָחה ֶׁשָּׁשְרָתה ַּבַּבִית ְּבאֹוָתם ְרָגִעים א ִנָּתן ְלָתֵאר. ָּבֶזה ַאַחר ֶזה ִנְּגׁשּו 
ַהְּיָלִדים ְּבקֹולֹות ָצֳהָלה ְוִנְּׁשקּו ֶאת ְיֵדי ֲאִביֶהם, ּתֹו ֶׁשִּלָּבם ָמֵלא ּתֹוָדה ְלׁשֹוֵכן ְמרֹוִמים 

ֶׁשֹּלא ֲעָזָבם ְוָׁשַלח ֶאת ְיׁשּוָעתֹו ְּבִדּיּוק ָּבֶרַגע ַהָּנכֹון.

’ֶחְדַות ַהַחִּיים‘ עמ‘ 158

”ְוַעל ַהְּמִדינֹות ּבֹו ֵיָאֵמר...“
”ִהֵּנה ֶׁשַבע ָׁשִנים ָּבאֹות ָׂשָבע ָּגדֹול ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים“ (מא כט)

ְלאֹור ִּדְבֵרי ֲחָז“ל ְּבַמֶּסֶכת רֹאׁש ַהָּׁשָנה (י ב) ִּכי: ”ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ָיָצא יֹוֵסף ִמֵּבית ָהֲאסּוִרים“, ֵיׁש 
ְלַהִּסיק ֶׁשֲחלֹומֹו ֶׁשל ַּפְרעֹה ָהָיה ְּבֵליל רֹאׁש ַהָּׁשָנה. ֶאָּלא ֶׁשִּלְכאֹוָרה ָקֶׁשה, ֲהלֹוא ּתֶֹכן ַהֲחלֹום 
עֹוֵסק ַּבֲעִתיד ְּתבּוָאָתּה ֶׁשל ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ְוֵכיָון ֶׁשַהְּזַמן ֶׁשּבֹו ִנּדֹון ָהעֹוָלם ַעל ַהְּתבּוָאה הּוא ַחג 

ַהֶּפַסח (ר“ה טז א), ָמה ִעְנָינֹו ֶׁשל ֲחלֹום ֶזה ְלֵליל רֹאׁש ַהָּׁשָנה?
ֵּבֵאר ַרֵּבנּו ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ: ָאְמָנם ַעל ְּתבּוַאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִנּדֹוִנים ְּבַחג ַהֶּפַסח, ַא ּגֹוָרָלּה ֶׁשל 
ְּתבּוַאת ֶיֶתר ַהְּמִדינֹות ִנּדֹון ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה, ְּכִפי ֶׁשאֹוְמִרים ָאנּו ְּבֻנַּסח ְּתִפַּלת מּוָסף ְלרֹאׁש ַהָּׁשָנה: 

”ְוַעל ַהְּמִדינֹות ּבֹו ֵיָאֵמר... ֵאיזֹו ָלָרָעב ְוֵאיזֹו ָלׂשַֹבע“.
’ִּתְפֶאֶרת ְיהֹוָנָתן‘ פר‘ ֱאמֹר

ֲאֵחי יֹוֵסף ִּבְּקׁשּו ְלִהְתַּפֵּלל ִלְׁשלֹומֹו
”ַוֵּיְרדּו ֲאֵחי יֹוֵסף ֲעָׂשָרה ִלְׁשּבֹר ָּבר ִמִּמְצָרִים“ (מב ג)

ֲעֶׂשֶרת  ָּכל  ֻהְצְרכוּ  ַמּדּוַע  ְוֵכן,  ַיֲעקֹב‘?  ִּכ‘ְבֵני  ְוא  יֹוֵסף‘  ַּכ‘ֲאֵחי  ַהָּכתּוב  אֹוָתם  ְמַכֶּנה  ָמה  ִמְּפֵני 
ָהַאִחים ָלֶרֶדת ְלִמְצַרִים, ְוִכי א ַּדי ָהָיה ְּבִמְקָצָתם?

ֵּבֵאר ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי: ַהָּכתּוב ְמַלְּמֵדנּו ִּכי ֲאֵחי יֹוֵסף ִהְתָחְרטּו ְּבִלָּבם ַעל ְמִכיָרתֹו ְלִמְצַרִים ְוִיֲחלּו ַעד 
ְמאֹד ָלׁשּוב ּוְלִהְתַנֵהג ִעּמֹו ְּבַאְחָוה ְוִלְפּדֹותֹו ֵמַהִּמְצִרים ְּבָכל ָממֹון ֶׁשּיּוַׁשת ֲעֵליֶהם.

ֵהם ִּתְכְננּו ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְׁשהּוָתם ְּבִמְצַרִים ַעל יֹוֵסף ֲאֵחיֶהם, ְוֵכיָון ֶׁשָּיְדעּו ֶׁשְּתִפָּלה ְּבִמְנָין מֹוִעיָלה 
ְּביֹוֵתר, ְּכִפי ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחָז“ל (ְּבָרכֹות כא ב) ִמן ַהָּכתּוב (ַוִּיְקָרא כב לב): ”ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ 

ֶׁשֵאין ַהְּקֻדָּׁשה ׁשֹוָרה ַעל ָּפחֹות ֵמֲעָׂשָרה, ְלִפיָכ ִהְצָטְרפּו ֲעָׂשָרה ֵמֶהם ַלְּיִריָדה ְלִמְצַרִים.

ֶרֶמז ְלׁשֹוָבִבי“ם ַּת“ת ִמן ַהּתֹוָרה
”ִּכי לּוֵלא ִהְתַמְהָמְהנּו ִּכי ַעָּתה ַׁשְבנּו ֶזה ַפֲעָמִים“ (מג י)

ְּב‘ָבֵאר ֵהיֵטב‘ (או“ח תרפה ב) מּוָבא ְּבֵׁשם ָהֲאִר“י ַהָּקדֹוׁש ִּכי ְיֵמי ְקִריַאת ָּפָרׁשֹות ’ׁשֹוָבִבי“ם ַּת“ת‘ 
ְּבָׁשָנה ְמֻעֶּבֶרת, ְמֻסָּגִלים ְמאֹד ִלְתׁשּוָבה.

ֶרֶמז ַלָּדָבר ָּדַרׁש ָהְרַה“ק ַּבַעל ’ִייַטב ֵלב‘ ִמִּסיֶגעט ִמָּכתּוב ֶזה:
”ִּכי לּוֵלא ִהְתַמְהָמְהנּו“ - ַּכֲאֶׁשר חֶֹדׁש ֱאלּול ִמְתַמְהֵמַּה ִמָּלבֹוא [’לּוֵלא‘ - אֹוִתּיֹות ’ֱאלּול‘], ְוזֹאת 
ִנְכָּפל  י“ב]  ְּבִגיַמְטִרָּיה  [’ֶזה‘  ָעָׂשר‘  ְׁשֵנים  ’חֶֹדׁש  ַהִּנְקָרא  ֲאָדר  ֶׁשחֶֹדׁש   - ַפֲעָמִים“  ”ֶזה  ֵמֲחַמת 

ַּפֲעַמִים, ֲאַזי ”ִּכי ַעָּתה ַׁשְבנּו“ - ְּבָׁשָנה זֹו ַהְּזַמן יֹוֵתר ָראּוי ּוְמֻסָּגל ִלְתׁשּוָבה.
’ַיְלקּוט ַהֵּגְרֻׁשִּני‘

ָהַרֲחִמים ְנתּוִנים ְּבֶיְדֶכם
”ְוֵא-ל ַׁשַּד-י ִיֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלְפֵני ָהִאיׁש ְוִׁשַּלח ָלֶכם ֶאת ֲאִחיֶכם“ (מג יד)

ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ַהְנָהָגתֹו  ִּכי  ָלַדַעת  ָהָאָדם  ַעל  ִמְּבֶרְסַלב:  ַנְחָמן  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ָאַמר 
ָהעֹוָלם ִהֵּנה ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים, ְוַאף ְּכֶׁשָחִליָלה עֹוְבִרים ָעָליו ְּדָבִרים ָקִׁשים ְּביֹוֵתר, ָׁשְרָׁשם נֹוֵבַע 
 ִמִּמַּדת ָהַרֲחִמים. אּוָלם ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ּוְמַיֲחִלים ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְראֹות ְּבֵעיֵנינּו ֶאת ַחְסֵדי ה‘. ְוֶזהּו ֶׁשֵּבֵר
ַיֲעקֹב ֶאת ָּבָניו: ”ְוֵא-ל ַׁשַּד-י ִיֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים“, ַהְינּו ֶׁשִּיְמסֹר ֶאת ָהַרֲחִמים ’ְּבֶיְדֶכם‘, ְּבֹאֶפן ֶׁשִּיְהיּו 

ְּגלּוִיים ’ָלֶכם‘ ְוֶנְחָׁשִבים ְּכַרֲחִמים ַאף ְלִפי ֲהָבַנְתֶכם.
ַּבָּקָׁשה ּוְבָרָכה זֹו ִהיא ַמהּותֹו ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ַּכִּנְרָמז ְּבָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ’ִיְׂשָרֵאל‘ ֶׁשֵהם: ’ֵא-ל 

ַׁשַּד-י ִיֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים‘.
’ִלּקּוֵטי מֹוָהָר“ן‘ ב סב

ָּכל ַהְּמַרֵחם ַעל ַהְּבִרּיֹות ְמַרֲחִמים ָעָליו ִמן ַהָּׁשַמִים
ֵּבאּור נֹוָסף ִּבְלׁשֹון ִּבְרָכתֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ָאַמר ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר ָזָצ“ל ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ֲחָז“ל (ַׁשָּבת 

קנא ב): ”ָּכל ַהְּמַרֵחם ַעל ַהְּבִרּיֹות ְמַרֲחִמים ָעָליו ִמן ַהָּׁשַמִים“ –

ַיֲעקֹב ִהְתַּפֵּלל ַעל ָּבָניו ֶׁשַהּבֹוֵרא ’ִיֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלְפֵני ָהִאיׁש‘, ַהְינּו ֶׁשִּיְתעֹוְררּו ַרֲחֵמיֶכם ַעל 
ִמן  ֲעֵליֶכם  ֶׁשְּיַרֲחמּו  ָלֶכם  ֻמְבָטח  ִיְהֶיה,   ָּכ ֶׁשִאם  ֲעֵליֶכם,  ֲאֵחִרים  ְיַרֲחמּו  ְּבֶטֶרם  עֹוד  ֲאֵחִרים 

ַהָּׁשַמִים ְוַתְצִליחּו ִּבְׁשִליחּוְתֶכם. 
’ִאְמֵרי ֶׁשֶפר‘

ֲאֵחי יֹוֵסף ִהְקִּדימּו ְלִהְתַּפֵּלל ִמְנָחה
”ַוָּיִכינּו ֶאת ַהִּמְנָחה ַעד ּבֹוא יֹוֵסף ַּבָּצֳהָרִים ִּכי ָׁשְמעּו ִּכי ָׁשם יֹאְכלּו ָלֶחם“ (מג כה)

 קֶיֵּבֵאר ָמָרן ַהִחידָ“א: ’ַוָּיִכינּו‘ הּוא ֶרֶמז ַלְּתִפָּלה, ִּכְלׁשֹון ַהָּכתּוב (ָעמֹוס ד יב): ”ִהּכֹון ִלְקַראת ֱא
ִיְׂשָרֵאל“, ְלַלֶּמְד ִּכי ֲאֵחי יֹוֵסף ִהְקִּדימּו ְלִהְתַּפֵּלל ֶאת ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה ֶטֶרם ְּכִניָסָתם ַלְּסעּוָדה, 
ֶׁשֵּכן ֲהָלָכה ְמפֶֹרֶׁשת ִהיא (ַׁשָּבת ט ב): ”ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע ְזַמן ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה - ָאסּור ְלָאָדם ֶׁשִּיְטעֹם 

ְּכלּום קֶֹדם ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה!“
‘חֹוַמת ֲאָנ’

ּכָֹחּה ֶׁשל ְּתִפַּלת ַהֶּדֶר
”ֵהם ָיְצאּו ֶאת ָהִעיר א ִהְרִחיקּו ְויֹוֵסף ָאַמר ַלֲאֶׁשר ַעל ֵּביתֹו קּום ְרדֹף ַאֲחֵרי ָהֲאָנִׁשים“ (מד ד)

ִמְּפֵני ָמה ֵזֵרז יֹוֵסף ֶאת ְׁשִליחֹו ִלְרּדֹף ַאֲחֵרי ֶאָחיו?
ִּבְגָנָזיו ֶׁשל ָהַרִּבי ָה‘ִאְמֵרי ֱאֶמת‘ ָספּון ָהָיה ְּכַתב ָיד ָנִדיר ֵמַרֵּבנּו ַחִּיים ִויָטאל, ֶׁשּבֹו ֵּפֵרׁש ָּפסּוק 
ֶזה ָּכ: יֹוֵסף ִּבֵּקׁש ְלַהְסִּפיק ְלַהִּׂשיג ֶאת ֶאָחיו ְּבֶטֶרם ַיְרִחיקּו ִמן ָהִעיר ְּכִׁשעּור ַּפְרָסה ְוִיְתַּפְללּו 
ְּתִפַּלת ַהֶּדֶר, ִּכי ָיַדע ֶׁשַאַחר ְּתִפָּלה ֲחׁשּוָבה ֶׁשָּכזֹו ׁשּוב א ַיְצִליַח ִלְטּפֹל ֲעֵליֶהם ֶאת ַאְׁשַמת 

ַהְּגֵנָבה.
’ִלּקּוֵטי ְיהּוָדה‘

ִסֵּפר ַהָּגאֹון ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ֵלִויְנסֹון ָזָצ“ל, ֲחַתן ַרֵּבנּו ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘, ֶאת ֲאֶׁשר ָרָאה ְּבֵעת ֶׁשִהְתַלָּוה 
ְלַרֵּבנּו ִּבְנִסיָעתֹו ֵמָהֲעָיָרה ְגִּניְבָקה ְלִביָאִליְסטֹוק: ְּבַמָּסָעם ִהְתַּפֵּלל ַרֵּבנּו ֶאת ’ְּתִפַּלת ַהֶּדֶר‘ ְּבֶרֶגׁש 
ּוִבְזִחיחּות  ְּבִזְלזּול  ּבֹו  ְוִהִּביט  ֵמַה‘ַּמְׂשִּכיִלים‘  ְיהּוִדי  ָצִעיר  ָיַׁשב  מּולֹו  ַּבַּסְפָסל  ְּכַדְרּכֹו.  ּוִבְדֵבקּות 

ַהַּדַעת. ַרֵּבנּו ִהְדִּגיׁש ָּכל ִמָּלה ְּכמֹוֶנה ָמעֹות ְוַהָּדָבר ָהָיה ִלְצִניִנים ְּבֵעיָניו.
ְּבָׁשָלב ְמֻסָּים א ָיכֹול ָהָיה ְלִהְתַאֵּפק ּוָפַלט ְּבַלַעג: ”ַסָּבא, ָיכֹול ַאָּתה ִלְהיֹות ָרגּוַע, ָהַרֶּכֶבת נֹוַע 

ָּתנּוַע ַּגם ְלא ְּתִפּלֹוֶתיךָ....“
ַרֵּבנּו א ִהְתַרֵּגׁש ְוָעָנה לֹו ְּבנַֹעם: ”ַּגם ִאם ָהַרֶּכֶבת ִּתַּסע, ִמי יּוַכל ְלַהְבִטיֵחנוּ ֶׁשָאנּו ִנְזֶּכה ִלְנסֹעַ 

ַיַחד ִעָּמּה...“
ִּדְבֵרי ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ ָהיּו ִנְרִאים ִּכְסתּוִמים, ַא ֲאִמָּתָתם ִהְתָּבְרָרה ַעד ְמֵהָרה: עֹוד ְּבֶטֶרם ָעְצָרה 
ָהַרֶּכֶבת ַּבַּתֲחָנה ַהָּבָאה - ָּבֲעָיָרה ’ִּביעְלְסק‘, ּוְכָבר ָחׁש ַהָּצִעיר ְּבָרע. ְּכֶׁשָעְצָרה ָהַרֶּכֶבת ִהְתַעֵּלף 

ָהִאיׁש ְוִחיׁש ַמֵהר ֻהְבַהל ִמן ַהָּקרֹון, ַהְיֵׁשר ְלֵבית ַהחֹוִלים.
’ָחֵפץ ַחִּיים ֶהָחָדׁש‘

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
ַהְּיׁשּוָעה ִהִּגיָעה ְּבִדּיּוק ָּבֶרַגע ַהָּנכֹון

ני ַמעּפְ
”ועל ַהְּמִד

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
הּגיעה ְּבד

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


