
’שלימות‘ עדיפה מ‘גדלות‘
”נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים“ (ו ט)

בכך  התבטא  נח  של  שבחו  כי  מצינו  הקדושה  בתורתנו 
שהיה ’צדיק תמים‘, כלומר, שלם במעשיו.

ביניהם  הִדַּיינו  מלובלין‘  ה‘חוזה  של  תלמידיו  כי  מסופר 
איזו היא המעלה המשובחת יותר – ’גדלות‘ או ’שלימות‘; 
גדולים  להישגים  ולהגיע  לשאוף  לאדם  לו  מוטב  האם 
ייעשו  לא  המעשים  כך  שמתוך  העובדה  מן  ולהתעלם 
נמוכים,  בהישגים  להסתפק  עדיף  שמא  או  בשלימות, 

ובלבד שכל מעשה ייעשה בשלימות?

”צאו  להם:  השיב  הגדול,  רבם  פי  את  כך  על  כששאלו 
ולמדו מהלכות בציעת הפת; ב‘שולחן ערוך‘ (או“ח קסח א) 
נפסק כי מי שיש לפניו שתי חלות, האחת גדולה וחסרה 
והשנייה קטנה ושלימה, עליו לברך על השלימה למרות 

קטנותה. הרי לכם כי שלימות עדיפה מגדלות“.
’טוב הפנינים‘

כמה  עד  מכאן  ללמוד  נוכל  כי  נראה  הדברים  בשולי 
עלינו להשתדל לברך ברכותינו בפני מי שיענה אחריהן 
אמן. שכן עניית אמן משלימה את הברכה, כדברי הזוהר 
היא  זו  אמן,  עליה  שענו  ברכה  שכל  א)  רעא  (עקב  הקדוש 
למדנו  עתה  זה  ואם  כיאות.  בשלימות  שנאמרה  הברכה 
כי אף למעשים קטנים הנעשים בשלימות קיימת מעלה 
יתירה, על אחת כמה וכמה עניית אמן, שמלבד גדלותה, 
ברוך  הקדוש  לפני  גדול  ”אין  א):  ז  (דב“ר  המדרש  כדברי 
מעלת  את  אף  בה  יש  עונין“,  שישראל  מאמן  יותר  הוא 

השלימות.

להתנהג בבית כבחוץ
ֶאת  ְּבדֹרָֹתיו  ָהָיה  ָּתִמים  ַצִּדיק  ִאיׁש  נַֹח  נַֹח  ּתֹוְלדֹת  ”ֵאֶּלה 

ָהֱאקִים ִהְתַהֶּל נַֹח" (ו ט)

מפני מה כפלה התורה את שבחו של נח, ומלבד שכתבה 
’את  וכתבה:  הוסיפה  בדורותיו‘  תמים  ’צדיק  היה  כי 

האלוקים התהלך...‘?

פירש רבי צבי הירש כהנא מו“צ בוורשא:

אך  במצוות,  מאוד  מדקדקים  שבביתם  אדם  בני  ישנם 
מתנהגים  אינם  הבושה  מחמת  הבריות,  בין  בהתהלכם 
להיפך;  הנוהגים  יש  זאת  לעומת  כבביתם.  בדקדוק 
בחוץ  אך  והיקר,  הקדוש  בכל  הם  מזלזלים  בביתם 
מתעטפים הם באדרת של יראת שמים ומעמידים פנים 

כיראים ושלמים.

היא  הנכונה  הדרך  כיאות.  מתנהגים  אינם  אלו  גם  אלו 
להיות יהודי ’מבית ומחוץ‘, וכפי שאנו אומרים בכל בוקר 
בתפילת שחרית: ”לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר 

ובגלוי...“.

וכך מעיד הכתוב אף על נח: ”ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה“, בין 
”ְּבדֹרָֹתיו“ – כשהתהלך בין הבריות, ובין ”ֶאת ָהֱאקִים“ – 

כשהיה לבדו, הוא ואלוקיו.
’ליקוטי רצב“א‘

מענה כסיל כאיוולתו 
”ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת ַהַּמּבּול ַמִים ַעל ָהָאֶרץ“ (ו יז)

מעשה שהיה בעיר פרנקפורט שבגרמניה: באחת השנים 
נעצרו הגשמים ומטר לא ירד על הארץ. עמד רב העיר 
רבים.  לתפילת  הציבור  את  וכינס  אביש  אברהם  רבי 
דעת  וקל  פוקר  באיש  הוא  פגש  לתפילה  בדרכו  והנה, 
”מדוע  לו.  נוגעת  הצרה  אין  כביכול  מעדנות  המתהלך 
תימנע מלהצטרף אלינו לתפילה?“, התעניין רבי אביש, 
והאיש היתמם: ”וכי מה תועיל תפילתי, הלוא טיפת גשם 
לא תרד בזכותה“. ”טעות בידך“, השיב לו הרב בשנינות, 
”אנשים כמוך כבר הביאו לעולם, לא רק גשם, אלא אף 

מבול אדיר...“.
’אהל אברהם‘ [לרא“ח מיכלזון – פיעטרקוב תרע“א] דף כב

רק המתפלל על בני דורו נקרא ’צדיק‘
”ַוִּיָּׁשֶאר ַא נַֹח“ (ז כג)

וכי רק נח נשאר, הלוא אף בני ביתו ניצלו עמו?

ביאר רבנו אברהם ברודא אב“ד פרנקפורט:

במסכת מכות (יא א) מובא כי הצדיק נתבע על כך שאינו 

מגן בתפילתו על בני דורו, וכך אף נח; לפני המבול מכנה 
לאחר  אך  ָּתִמים“,  ַצִּדיק  ”ִאיׁש  ט):  ו  (לעיל  התורה  אותו 
 – נַֹח“   ַא ”ַוִּיָּׁשֶאר  דורו,  בני  על  התפלל  משלא  המבול, 

נשמט ממנו התואר ’צדיק‘ ומעתה כונה רק ’נח‘.
’אסיפת חכמים וליקוטי שושנים‘ (אופנבך תפ“ב)

נח איחר מלהתפלל על דורו
”ַוִּיָּׁשֶאר ַא נַֹח“ (ז כג)

”ויש  רש“י:  פירש  מיעוט  שמשמעותה  ’אך‘  לשון  את 
אומרים שאיחר מזונות לארי והכישו...“, כלומר שמחמת 
יש  ובאמת  נח.  של  כוחו  והתמעט  נחלש  הארי  הכשת 
להבין: הכיצד זה לא נזהר נח מלעכב את מזונו של מלך 

החיות?

’דרך  בעל  מגיביטש  כהנא  משה  רבי  הקדמון  המוכיח 
אלא  כפשוטם,  הדברים  את  לפרש  אין  כי  פירש  משה‘ 
כוונת רש“י לרמוז כאן על חטאו של נח בעובדה שנמנע 
ולכך  קרבנות.  ובהקרבת  בתפילה  ה‘  פני  את  מלרצות 
התפלל  שלא  כלומר   – לארי“  מזונות  ”שאיחר  פירש: 
כדברי  ’ארי‘,  המכָֻנּה:  המזבח  אש  על  קרבנות  והקריב 
של  באש  נאמרו  דברים  ”חמשה  ב):  כא  (יומא  הגמרא 

מערכה: רבוצה כארי...“.

פירש  נבחר‘  ’כסף  בעל  מרגליות  זליג  אביעזרי  רבי  אף 
הסביר  ל‘ארי‘  תפילה  בין  הקשר  שאת  אלא  זה,  כעין 

בדרך אחרת:

(א  יחזקאל  בנביא  המובא  המרכבה  מעשה  תיאור  בתוך 
י) נאמר כי במרכבה העליונה ישנן ארבע דמויות: אדם, 
כד  חדש  (תיקו“ז  הקדוש  בזוהר  והנה,  ונשר.  שור  אריה, 
לכל  הראשונה  [שהיא  שחרית  תפילת  את  כי  מובא  ב) 
התפילות, שכן נתקנה על ידי אברהם אבינו (ברכות כו ב)], 
רש“י:  רמז  ולכך  שבמרכבה.  ה‘ארי‘  בזרועותיו  מקבל 
שנמנע  בכך  שבמרכבה,  ה‘ארי‘  של  מזונו  את  איחר  נח 
שלמטה  הארי  הכישו  ולפיכך  דורו,  בני  על  מלהתפלל 

בתיבה.
’דרך משה‘ (אמשטרדם תנ“ט) בהקדמה; ’כסף נבחר‘ (אמשטרדם תע“ב)

קרבן עולה לנמנע מלהתפלל בעת צרה
”ַוִּיֶבן נַֹח ִמְזֵּבַח ַלה‘... ַוַּיַעל עֹת ַּבִּמְזֵּבַח" (ח כ)

מדוע בחר נח להקריב דווקא קרבן עולה?

תירץ רבנו יהונתן אייבשיץ:

ה)  מצווה  המצוות,  לספר  (בהשגותיו  הרמב“ן  דעת  היא  ידועה 
נח  אף  להתפלל.  מדאורייתא  חובה  ישנה  צרה  בעת  כי 
מצוי היה בשעת צרה, ונמצא כי בכך שלא התפלל ביטל 
העולה  כי  א)  לו  (יומא  חכמים  שאמרו  ולפי  עשה.  מצוות 
מכפרת על ביטול מצוות עשה, הקריב נח לאחר המבול 

’תפארת יהונתן‘ קרבן עולה דייקא.

פרשת נח

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
ת‘

פני ם

העונה אמן נקרא צדיק
”ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת נַֹח נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבדֹרָֹתיו 

ֶאת ָהֱאקִים ִהְתַהֶּל נַֹח" (ו ט)

צ“א  בגימטרייה  הם  ַצִּדיק‘,  ’ִאיׁש  התיבות:  ראשי 
על  המקפיד  כי  ללמדך  ’אמן‘.  של  כגימטרייה 
עניית אמן נקרא צדיק, כפי שדרשו חז“ל (שבת קיט 
ב) מלשון הכתוב (ישעיה כו ב): ”ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא 
גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים“ – ”אל תקרי שומר אמונים 

אלא שאומרים אמן“. 
’תורת יחיאל‘; ’זכרון מאיר‘ ח“ג דרוש לב 

יש להוסיף, כי אף המשך הכתוב רומז לכך: ”ֶאת 
בגימטרייה  ’האל-הים‘   – נַֹח“   ִהְתַהֶּל ָהֱאקִים 
’אמן‘, ללמדך כי נח כונה ’איש צדיק‘ לפי שהרגיל 

עצמו תמיד לומר אמן.
נשיא ’בני אמונים‘ רבי יעקב דב מרמורשטיין
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וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

התפילה  היא  חשובה  כמה  עד  לדעת  רצונכם  אם 
גלמודים,  נפטרים  של  נשמתם  לטובת  הנאמרת 
ועד כמה רבה הכרת הטוב שלהם כלפי המיטיבים 
את  נא  קראו  נשמתם,  לטובת  והפועלים  עימם 
הסיפור המופלא על הגיורת ימימה מוסקורה הי“ד 
שנרצחה לפני כארבע שנים בפיגוע רצחני שאירע 

בירושלים, לא הרחק מהכותל המערבי.
”ימימה בת אברהם אבינו“ – נראה כי אין מי שלא 
שנפצעה  הקדושה  הגיורת  של  שמעה  את  שמע 
מרחשוון  בער“ח  שאירע  אכזרי  בפיגוע  אנושות 
לאחר  יומיים  במרחשוון,  בב‘  ונפטרה  תשע“ה, 
הקדושה  התינוקת  אף  נרצחה  פיגוע  באותו  מכן. 
שלושה  בת  כשהיא  הי“ד,  בראון  זיסל  חיה  מרת 

חודשים בלבד.
עקידתה  טרם  חודשים  שמונה  מאשר  יותר  לא 
בבית  כדת וכדין  ימימה גיור  עברה  ה‘,  על קידוש 
דינו של הגאון רבי ניסים קרליץ שליט“א. זמן מה 
לאחר הפיגוע פורסם באחד העיתונים מאמר, פרי 
עטו של דיין שעסק בגיורה, שבו סיפר את סיפורה 
שדבקה  אמריקנית  הדרום  הצעירה  של  המרגש 

בעם היהודי במסירות נפש.
באותו מאמר סופר כי בשעת הפיגוע הייתה ימימה 
’איילת  במדרשת  תורה  לשיעור  בדרכה  הי“ד 
למקום  הסמוכה  אשכול‘  ’רמת  שבשכונת  השחר‘ 
הפיגוע. הכותב ציין במאמרו את אצילות מידותיה 
של הגיורת, את יראת השמים המופלגת שלה, את 
הרע  לשון  נדנוד  מכל  הפשרות  חסרת  זהירותה 

ואת מידת החסד שבה הצטיינה באופן מופלא. 
כצפוי, זכתה הכתבה להדים רבים. רבים שנחשפו 
לפעול  ביקשו  המיוחדת  לדמותה  המאמר  דרך 
מהם  אחד  לעשות  הגדיל  אולם  נשמתה,  לעילוי 
אשר כה התרגש מהסיפור המופלא, עד שהחליט 
מדעת עצמו לעשות מעשה רב משמעות ו‘לאמץ‘ 
לומר  התנדב  יהודי  אותו  וכיצד?  נשמתה.  את 
עשר  אחד  כל  במשך  נשמתה  לעילוי  ’קדיש‘ 
’נר  להדליק  ואף  פטירתה,  שלאחר  החודשים 
נשמה‘ בעבורה בכל יום טוב שבו נאמרת תפילת 

’יזכור‘.
וכך מספר האיש:

נשמת  אחר  ’קדיש‘  אמרתי  שלמה  שנה  ”במשך 
וכשהתאפשר  יום,  בכל  תפילות  שלוש  הנפטרת, 
לי אף ניגשתי ל‘עמוד‘ והתפללתי לעילוי נשמתה. 
ידעו  אשר  הכנסת,  בית  מתפללי  של  לתמיהתם 
לאורך  חי  ואבי  מספר  שנים  לפני  נפטרה  אמי  כי 
ימים טובים, מפני מה בחרתי ביום בהיר להתחיל 
אומר  אני  כי  להם  הסברתי  כאבל?  ’קדיש‘  לומר 
שיאמר  מי  שאין  גיורת  של  נשמתה  לעילוי  זאת 

אחריה קדיש.
במהלכה  כשכאמור,  האבל,  שנת  לה  חלפה  כך 
כדי  אחת  תפילה  אף  להחמיץ  שלא  השתדלתי 
לומר קדיש, ובלא מעט פעמים אף ניגשתי כשליח 
’לעילוי  בפירוש:  מכוון  הנני  פעם  כשבכל  ציבור, 
עליו  אבינו  אברהם  בת  ימימה  הקדושה  נשמת 

השלום‘.
את  לשמור  הקפדתי  השנה  שחלפה  לאחר  אף 
תאריך ה‘יארצייט‘, ב‘ בחשוון. ביום זה אני מדליק 
נר לעילוי נשמתה ומקפיד להתפלל ולומר אחריה 
כן  שלפני  בשבת  לרכוש  ואף  העמוד  לפני  קדיש 
עליית ’מפטיר‘ כנהוג, כביכול היה זה יארצייט של 

בת משפחתי“.
ממשיך ומספר בעל המעשה:

”לאחר שלפני למעלה משנה זכיתי להשיא את בני 
שיחי‘ למזל טוב, זיכני הקדוש ברוך הוא בשמחה 
נוספת בביתי, כאשר בשנה האחרונה זכיתי לשדך 
את בתי שתחי‘. השמחה הייתה גדולה, אך היא לא 
זכיתי  אני  שבעוד  משום  וזאת  מושלמת,  הייתה 
להשיא את צאצאיי, בתה של אחותי הגדולה ישבה 

בביתה כשהיא מצפה לשידוך.
הכאב על כך קינן בליבי והחלטתי לעשות מעשה; 
כמנהגי  נר  מדליק  בעודי  פסח,  של  שביעי  בערב 
תפילת  לכבוד  הקדושה,  הגיורת  נשמת  לעילוי 
לפנות  החלטתי  טוב,  ביום  שתיאמר  ה‘יזכור‘ 

לבורא העולם בדמעות ולבקש בעבור אחייניתי.

מדבר,  הדולק,  הנר  מול  אל  עומד  עצמי  מצאתי 
ומתנה  הקדושה  הגיורת  של  נשמתה  אל  כביכול, 

בפניה את כאבי הגדול:
’אמנם איני מכירך, אולם ברור לי מעל לכל ספק 
שהנך מכירה אותי היטב, בזכות חבילות המצוות 
ששלחתי ועודני שולח בעבורך כל העת מהעולם 
אנא,  ממך:  אני  מבקש  הכבוד.  לכיסא  עד  הזה 
ימציא  כי  במרומים,  השוכן  לפני  רחמים  העתירי 
בקרוב את הזיווג ההגון בעבור בת אחותי, פלונית 
בת פלונית, וכי נזכה לראות בשמחתה עוד קודם 
חתונתה של בתי, כי רק כך תהיה שמחתי שלימה‘. 
המשכתי להתפלל בדמעות במשך דקות ארוכות, 
ושישה שבועות לאחר מכן, בהדלקת הנר של ערב 

חג השבועות חזרתי על אותה תפילה בשנית.
חג  לאחר  מספר  ימים  מופלא;  היה  ההמשך 
לקו  כשמעבר  בביתי,  הטלפון  צלצל  השבועות 
נשמע קולה המרוגש של אחותי הגדולה המבשר 
לי כי הנה הגיע הרגע הגדול, וסוף סוף הם זוכים 
חתן  עם  ומוצלחת,  טובה  בשעה  וורט‘  ’לסגור 

מוצלח ומופלג.
היושב  כשרק  בהתרגשות,  עניתי  טוב!‘,  ’מזל 
שמחתי  גדולה  הייתה  כמה  עד  יודע  במרומים 
דמעות  כמה  ידע  לא  איש  הבשורה.  למשמע 
שמים  בחסדי  והנה  בתפילתי,  שפכתי  לישועתה 

התקבלה התפילה.
התקיימה  בתי  של  החתונה  דשמיא  בסייעתא 
אין  עד  גדולה  הייתה  השמחה  המיועד.  בזמנה 
עתידה  מה  זמן  בעוד  כי  הידיעה  בשל  שיעור, 
עם  במשפחתנו,  נוספת  גדולה  שמחה  להיערך 
כך  כל  ציפו  שהכול  האחיינית  של  נישואיה 

לחתונתה.
נדמה כי בזאת תם המעשה, אולם לא;

שלאחר  בשבת  שנערכה  ברכות‘  ה‘שבע  בשמחת 
נישואיה של אחייניתי, התגלגלה השיחה ביני לבין 
באחת  חשוב  כדיין  המשמש  החתן,  אבי  המחותן, 
לי  התברר  השיחה  במהלך  הארץ.  במרכז  הערים 
הדין  בבית  כדיין  הוא  העיקרי  עיסוקו  תחום  כי 
מפעם  נוהג  הוא  זה  עיסוקו  ובמסגרת  לגיורים, 
לפעם לאמץ גרים שאותם גייר ולהיות להם כאב.

הכרת  ’האם  שאלתיו:  ומיד  נדרכתי  זאת  בשומעי 
אברהם  בת  ימימה  הגיורת  את  עיסוקך  במסגרת 

אבינו, זו שנרצחה בפיגוע?‘. 
הייתה  היא  ’הלוא  הדיין,  השיב  שהכרתי‘,  ’בוודאי 
בביתי  גדלה  והיא  לאמץ  שזכיתי  מהגרים  אחת 

כבת‘.
את  שאימץ  הדיין  הוא  הנה  הכול:  הבנתי  ולפתע 
ימימה כבת! אבי החתן שלפניי הוא הדיין שפרסם 
את המאמר שבעקבותיו קיבלתי על עצמי לפעול 

לטובת נשמתה.
הדיבור  רשות  את  נטלתי  רגע  של  שהות  ללא 
כשאמרתי  בקהל,  השתררה  דממה  ונעמדתי. 
שקיבל  שדכן  כאן  יש  ’אמנם  בהתרגשות:  לקהל 
דעו  אך  השידוך,  למען  טרחתו  תמורת  תשלום 
ימימה  הגיורת  היא  האמתית  השדכנית  כי  לכם 
שמאז  ימימה  אותה  ע“ה.  אבינו  אברהם  בת 
הסתלקותה השתדלתי והתאמצתי לפעול לעילוי 
נשמתה, והנה עתה היא השיבה לי בחסד משלה 
בגיורה  שעסק  הדיין  בן  ’אחיה‘,  את  כששידכה 

ואימץ אותה לבת, עם בת אחותי‘.
התחלתי  ואני  הבנה,  בחוסר  בי  הביטו  הנוכחים 
לספר את סיפורי באריכות, כשבסיומו לא נותרה 
עין אחת יבשה. הכול נוכחו לראות עין בעין כיצד 
פעלה נשמתה של הגיורת לטובת קבלת תפילתו 
את  בשדכה  בתפילותיו,  עמה  שהיטיב  מי  של 
’אחיה‘, בן הרב שהכניסָהּ תחת כנפי היהדות, עם 

אחייניתו של מי שהיטיב עמה. ויהי לפלא.
’לוח דבר בעתו‘ א‘ במרחשוון תשע“ח

יצר‘,  ’אשר  לברכת  הבאים  המאמרים  את  אי“ה  נקדיש  רבים  לבקשת 
פעולתן  על  יתברך  לבורא  להודות  זוכים  אנו  שבה  המופלאה  הברכה 
כסגולה  נודעה  בכוונה  אמירתה  ואשר  גופנו,  מערכות  של  התקינה 
מוקדשים  הדברים  שיהיו  רצון  יהי  דשמיא.  בסייעתא  הגוף  לבריאות 
לרפואת כל חולי עמו ישראל, לישועת הכלל והפרט ולברכה בכל מילי 

דמיטב.
הודאה על יצירה מופלאה

אנו  מתעוררים  עת  בוקר,  בכל 
על  ונעמדים  הלילה  משנת 
נזכרים  ובטוחים,  יציבים  רגלינו 
שהעמיד  הפלאים  במכונת  אנו 
כדי  לרשותנו  יתברך  הבורא 
מצוותיו  ולקיים  לעובדו  שנוכל 
הלוא  מכשול;  וללא  הפרעה  ללא 
המופלאה  הגוף  מערכת  היא 
ברוב  ה‘  אותנו  שחנן  והמורכבת 

חסדיו ורחמיו.
אחד  פרט  ולו  אין  זו  במערכת 
הינו  בה  וחלק  חלק  כל  מיותר. 
מבחינת  הן  מלא‘,  ’עולם  בבחינת 
בעטיו  לנו  הנגרמת  התועלת 
האלוקית  החכמה  מבחינת  והן 

והמורכבות שהוא בנוי.
טובה  על  להודות  שנוכל  כדי 
גדולה זו כראוי, תיקנו לנו חכמים 
ברכת  מיוחדת,  ברכה  ב)  ס  (ברכות 
’אשר יצר‘, שבה אנו משבחים את 
את  שברא  על  הוא  ברוך  הקדוש 
ומודים  ובתבונה,  בחכמה  גופנו 
לו על החסד הגדול שעושה עמנו 
יציאתנו  בעת  ובפרט  שעה  בכל 
הגוף  מערכות  כאשר  לצרכינו, 
תוך  תקינה,  בצורה  כולן  פועלות 
תיאום מופלא ומדויק, למען נוכל 
בבריאות  ה‘  את  ולעבוד  להמשיך 

הגוף והנפש.
דברים מעוררי לב בעניין זה הובאו 
ב‘ילקוט מעם לועז‘ (בראשית ח“א עמ‘ 
פח): ”כל מי שמתבונן בסוד יצירת 
האדם ואיבריו, יהיה נוכח שהאדם 
צריך לעבוד את השם יתברך בלב 
שכר,  קבלת  בלי  אפילו  ונפש 
הגדולים  החסדים  בגלל  רק  אלא 
שעשה עמנו – שעשה אותנו בכל 
ברוך  שהקדוש  ומאחר  השלמות. 
הוא עשה חסד גדול כל כך שברא 
לכן  איברים,  תיקוני  כל  עם  אדם 
ולשבח  ה‘  את  לברך  חייבים  אנו 
אותו על הטוב הזה שעשה עמנו“.

ברכת ’הגומל‘ בכל יום
היא  זו  ברכה  של  שמהותה  היות 
תפקודן  על  מפורטת  הודאה 
בכלל  הגוף  מערכות  של  התקין 
ושל מערכת העיכול בפרט, כתבו 
סי‘  השמים‘  ’מן  שו“ת  (ראה  הראשונים 
’הגומל‘  לברכת  שווה  דינה  כי  לד) 
זאת  שהתרפא.  חולה  שמברך 
ממי  גדול  חולי  לך  שאין  משום 
אינה  בקרבו  העיכול  שמערכת 

פועלת כיאות חלילה.

ניתוח מסובך – ללא הרדמה 
וללא כאבים

’סדר היום‘: ”ויברך  וכך כתב בעל 
אותה בכונה, ויאמר מילה במילה 
הגדול  בחסד  ויכוין  ענינה.  כל 
האדם  עם  עושה  יתברך  שהשם 
מכל שעה שיוצא לנקביו שמקיא 
מה שאכל ויכול לעמוד. דאלמלא 
ממון  כל  לו  מספיק  היה  לא  כן 
ממנו,  שיצא  לרפואתו  שבעולם 
העולם.  מן  ובטל  שמת  וסופו 
והקדוש ברוך הוא ברחמיו עושה 
בגופו  ועניינים  ומדורות  מכונות 
ולהוציא  הראוי  להכניס  אדם  של 

ולהוציא  הסולת  לקלוט  הראוי, 
שיהא  גופו  ולהברות  הפסולת, 

ראוי ומוכן לעבודתו כל ימיו.
בדעותיו  שלם  יהא  האדם  ואם 
יחלה  לא  דבריו  במשפט  ומכלכל 
ולא  לרופא  יצטרך  ולא  ימיו  כל 
לרפואתו. אם כן, ודאי ראוי לברך 
שלמה  ובדעת  גמורה  בכונה 
לרופא כל בשר ומפליא לעשות... 
ומברכותיו של אדם ניכר מה טיבו 
שמים  וירא  הוא  חכם  תלמיד  אם 

אם סכל הוא בעבודתו“.
אליעזר‘  ’דמשק  בספר  כתב  וכך 
’אשר  ערך  א‘  אות  [מסרייבו],  פאפו  (לר“א 

יצר‘ ב):

עלינו  מוטל  הברכות  בכל  אם 
החיוב לברכן ביראה ובאהבה, כל 
הרואות  שעינינו  זו.  בברכה  שכן 
המצטערים  סביבנו  אנשים 
הפעולות  על  נפשם  כלות  עד 
כפשוטות  הנראות  הגופניות 
ביותר, ואילו אנו זוכים לבצע את 
וכאב.  מיחוש  בלי  פעולות  אותן 
בלי  לברכה  נוכל  היאך  כן  על 
או  הידיים,  ניגוב  תוך  לב,  שימת 
ולשכוח  דעת  להסיח  מכך  גרוע 

מלברכה.
ייזהר  ה‘  דבר  את  הירא  כן  על 
ביראה  רבה,  בשמחה  לברכה 
יכוון  אם  והותר  ודי  ובאהבה, 
הדברים  פשט  את  להבין  בליבו 
על  יבוא  ובודאי  מפיו,  היוצאים 

שכרו מאת ה‘.
רבים  האריכו  האלה  כדברים 
לברכה  בנוגע  במיוחד  מרבותינו 
הכרת  משום  בה  יש  שכאמור,  זו, 
עמנו  שעושה  למי  בסיסית  הטוב 
יום  בכל  ועצומים  גדולים  ניסים 
חשיבות  רבה  מה  לפיכך  ויום. 
וביישוב  רבה  בכוונה  אמירתה 
תהיה  שהודאתנו  כדי  הדעת, 
היה  וכבר  ומתוקנת.  מושלמת 
הרה“צ  הנודע  המשפיע  רגיל 
לומר  זצ“ל  ראטה  אליהו  רבי 
מבינים  ”וכי  לתלמידיו:  תדיר 
בברכת  התחייבתם  מה  על  אתם 
כרגע  עברתם  הלוא  יצר‘?!  ’אשר 
’ניתוח‘ קשה ומסובך שבו נוקתה 
ובמקום  מגופכם,  הפסולת 
או  בהרדמה  ייעשה  זה  שניתוח 
הרופא  עליכם  חס  כאבים,  מתוך 
יתברך,  הבורא   – בעולם  הגדול 
ביותר  הקל  באופן  זאת  ועשה 
ראוי  לא  האם  תשלום.  כל  וללא 
בכוונה?!“  כך  על  שתשבחוהו 

(’המברך יתברך‘ עמ‘ סד).

רבי  המשגיח  אמר  זאת,  מלבד 
עצם  זצ“ל:  לוינשטיין  יחזקאל 
שנים  עשרות  שבמשך  העובדה 
וללא  צורה  באותה  גופנו  פועל 
כיציאת  גדול  נס  הינה  שינוי,  כל 
מצרים. שהרי אף המכונה הטובה 
מפעם  מתקלקלת  בעולם  ביותר 
השימוש  רוב  מחמת  לפעם 
גופנו  וכמה  כמה  אחת  על  בה, 
קטנות  ’מכונות‘  ממאות  שמורכב 
אין  זאת  ולמרות  ומשוכללות... 
שנים  יום  בכל  מלפעול  חדל  הוא 

רבות (’טללי אורות‘).

הארות בסדר התפילה  ההאאארתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעשה אמונים סססימעלה  ם
הגיורת פעלה משמים

רופא כל בשר
- פתיחה -


