
ת נַֹח ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

’ְׁשֵלמּות‘ ֲעִדיָפה ִמ‘ַּגְדלּות‘
”נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים“ (ו ט)

 ְּבָכ ִהְתַּבֵּטא  נַֹח  ֶׁשל  ִׁשְבחֹו  ִּכי  ָמִצינּו  ַהְּקדֹוָׁשה  ְּבתֹוָרֵתנּו 
ֶׁשָהָיה ’ַצִּדיק ָּתִמים‘, ְּכלֹוַמר, ָׁשֵלם ְּבַמֲעָׂשיו.

ְמֻסָּפר ִּכי ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַה‘חֹוֶזה ִמֻּלְּבִלין‘ ִהַּדְּינּו ֵּביֵניֶהם ֵאיזֹו 
ִהיא ַהַּמֲעָלה ַהְּמֻׁשַּבַחת יֹוֵתר – ’ַּגְדלּות‘ אֹו ’ְׁשֵלמּות‘; ַהִאם 
מּוָטב לֹו ָלָאָדם ִלְׁשאֹף ּוְלַהִּגיַע ְלֶהֵּׂשִגים ְּגדֹוִלים ּוְלִהְתַעֵּלם 
ִּבְׁשֵלמּות,  ֵיָעׂשּו  א  ַהַּמֲעִׂשים   ָּכ  ֶׁשִּמּתֹו ָהֻעְבָּדה  ִמן 
ֶׁשָּכל  ּוִבְלַבד  ְנמּוִכים,  ְּבֶהֵּׂשִגים  ְלִהְסַּתֵּפק  ָעִדיף  ֶׁשָּמא  אֹו 

ה ֵיָעֶׂשה ִּבְׁשֵלמּות? ַמֲעֹשֶ

”ְצאּו  ָלֶהם:  ֵהִׁשיב  ַהָּגדֹול,  ַרָּבם  ִּפי  ֶאת   ָּכ ַעל  ְּכֶׁשָּׁשֲאלּו 
א)  קסח  (או“ח   ‘ָערּו ַּב‘ֻּׁשְלָחן  ַהַּפת;  ְּבִציַעת  ֵמִהְלכֹות  ְוִלְמדּו 
ִנְפָסק ִּכי ִמי ֶׁשֵּיׁש ְלָפָניו ְׁשֵּתי ַחּלֹות, ָהַאַחת ְּגדֹוָלה ַוֲחֵסָרה 
ַלְמרֹות  ַהְּׁשֵלָמה  ַעל   ְלָבֵר ָעָליו  ּוְׁשֵלָמה,  ְקַטָּנה  ְוַהְּׁשִנָּיה 

ַקְטנּוָתּה. ֲהֵרי ָלֶכם ִּכי ְׁשֵלמּות ֲעִדיָפה ִמַּגְדלּות“.
’טּוב ַהְּפִניִנים‘

ְּבׁשּוֵלי ַהְּדָבִרים ִנְרֶאה ִּכי נּוַכל ִלְלֹמד ִמָּכאן ַעד ַּכָּמה ָעֵלינּו 
ָאֵמן.  ַאֲחֵריֶהן  ֶׁשַּיֲעֶנה  ִמי  ִּבְפֵני  ִּבְרכֹוֵתינּו   ְלָבֵר ְלִהְׁשַּתֵּדל 
ֶׁשֵּכן ֲעִנַּית ָאֵמן ַמְׁשִליָמה ֶאת ַהְּבָרָכה, ְּכִדְבֵרי ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש 
ַהְּבָרָכה  ִהיא  זֹו  ָאֵמן,  ָעֶליָה  ֶׁשָענּו  ְּבָרָכה  ֶׁשָּכל  א)  רעא  (ֵעֶקב 

ַאף  ִּכי  ָלַמְדנּו  ַעָּתה  ֶזה  ְוִאם  ַּכָּיאּות.  ִּבְׁשֵלמּות  ֶׁשֶּנֶאְמָרה 
ְיֵתָרה,  ַמֲעָלה  ַקֶּיֶמת  ִּבְׁשֵלמּות  ַהַּנֲעִׂשים  ְקַטִּנים  ְלַמֲעִׂשים 
ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֲעִנַּית ָאֵמן, ֶׁשִּמְּלַבד ַּגְדלּוָתּה, ְּכִדְבֵרי 
ַהִּמְדָרׁש (דב“ר ז א): ”ֵאין ָּגדֹול ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵתר 

ֵמָאֵמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנין“, ֵיׁש ָּבּה ַאף ֶאת ַמֲעַלת ַהְּׁשֵלמּות.

ְלִהְתַנֵהג ַּבַּבִית ְּכַבחּוץ
ֶאת  ְּבדֹרָֹתיו  ָהָיה  ָּתִמים  ַצִּדיק  ִאיׁש  נַֹח  נַֹח  ּתֹוְלדֹת  ”ֵאֶּלה 

ָהֱאקִים ִהְתַהֶּל נַֹח" (ו ט)

ִמְּפֵני ָמה ָּכְפָלה ַהּתֹוָרה ֶאת ִׁשְבחֹו ֶׁשל נַֹח, ּוִמְּלַבד ֶׁשָּכְתָבה 
’ֶאת  ְוָכְתָבה:  הֹוִסיָפה  ְּבדֹורֹוָתיו‘  ָּתִמים  ’ַצִּדיק  ָהָיה  ִּכי 

?‘...ִקים ִהְתַהֶּלָהֱא

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ַּכֲהָנא מֹו“צ ְּבַוְרָׁשא:

 ַא ְּבִמְצוֹות,  ְמאֹד  ְמַדְקְּדִקים  ֶׁשְּבֵביָתם  ָאָדם  ְּבֵני  ֶיְׁשָנם 
ִמְתַנֲהִגים  ֵאיָנם  ַהּבּוָׁשה  ֵמֲחַמת  ַהְּבִרּיֹות,  ֵּבין  ְּבִהְתַהְּלָכם 
ְּבִדְקּדּוק ִּכְבֵביָתם. ְלֻעַּמת זֹאת ֵיׁש ַהּנֹוֲהִגים ְלֵהֶפ; ְּבֵביָתם 
ִמְתַעְּטִפים  ַּבחּוץ   ַא ְוַהָּיָקר,  ַהָּקדֹוׁש  ְּבָכל  ֵהם  ְמַזְלְזִלים 
ִּכיֵרִאים  ָּפִנים  ּוַמֲעִמיִדים  ָׁשַמִים  ִיְרַאת  ֶׁשל  ְּבַאֶּדֶרת  ֵהם 

ּוְׁשֵלִמים.

ִהיא  ַהְּנכֹוָנה   ַהֶּדֶר ַּכָּיאּות.  ִמְתַנֲהִגים  ֵאיָנם  ֵאּלּו  ַּגם  ֵאּלּו 
ִלְהיֹות ְיהּוִדי ’ִמַּבִית ּוִמחּוץ‘, ּוְכִפי ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ְּבָכל ּבֶֹקר 
ַּבֵּסֶתר  ָׁשַמִים  ְיֵרא  ָאָדם  ְיֵהא  ”ְלעֹוָלם  ַׁשֲחִרית:  ִּבְתִפַּלת 

ּוַבָּגלּוי...“.

ָּתִמים  ַצִּדיק  ”ִאיׁש  נַֹח:  ַעל  ַאף  ַהָּכתּוב  ֵמִעיד   ְוָכ

”ֶאת  ּוֵבין  ַהְּבִרּיֹות,  ֵּבין   ְּכֶׁשִהְתַהֵּל  – ”ְּבדֹרָֹתיו“  ֵּבין  ָהָיה“, 
ָהֱאִקים“ – ְּכֶׁשָהָיה ְלַבּדֹו, הּוא ֶוֱאָקיו.

’ִלּקּוֵטי ַרְצָב“א‘

ַמֲעֵנה ְּכִסיל ְּכִאַּוְלּתֹו 
”ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת ַהַּמּבּול ַמִים ַעל ָהָאֶרץ“ (ו יז)

ה ֶׁשָהָיה ָּבִעיר ְפַרְנְקפּוְרט ֶׁשְּבֶגְרַמְנָיה: ְּבַאַחת ַהָּׁשִנים  ַמֲעֹשֶ
ֶנֶעְצרּו ַהְּגָׁשִמים ּוָמָטר א ָיַרד ַעל ָהָאֶרץ. ָעַמד ַרב ָהִעיר 
ַרִּבי ַאְבָרָהם ַאִּביׁש ְוִכֵּנס ֶאת ַהִּצּבּור ִלְתִפַּלת ַרִּבים. ְוִהֵּנה, 
 ְּבַדְרּכֹו ַלְּתִפָּלה ָּפַגׁש הּוא ְּבִאיׁש ּפֹוֵקר ְוַקל ַּדַעת ַהִּמְתַהֵּל
ִּתָּמַנע  ”ַמּדּוַע  לֹו.  נֹוַגַעת  ַהָּצָרה  ֵאין  ִּכְבָיכֹול  ַמֲעַדּנֹות 
ְוָהִאיׁש  ַאִּביׁש,  ַרִּבי  ִהְתַעְנֵין  ַלְּתִפָּלה?“,  ֵאֵלינּו  ִמְּלִהְצָטֵרף 
ִהַּתֵּמם: ”ְוִכי ָמה ּתֹוִעיל ְּתִפָּלִתי, ֲהא ִטַּפת ֶּגֶׁשם א ֵּתֵרד 
ִּבְזכּוָתּה“. ”ָטעּות ְּבָיְד“, ֵהִׁשיב לֹו ָהַרב ִּבְׁשִנינּות, ”ֲאָנִׁשים 
ַמּבּול  ַאף  ֶאָּלא  ֶּגֶׁשם,  ַרק  א  ָלעֹוָלם,  ֵהִביאּו  ְּכָבר   ָּכמֹו

ַאִּדיר...“.
’אֶֹהל ַאְבָרָהם‘ [לרא“ח ִמיְכְלזֹון – ְּפיֹעְטֶרקֹוב ַּתְרָע“א] ַּדף כב

ַרק ַהִּמְתַּפֵּלל ַעל ְּבֵני ּדֹורֹו ִנְקָרא ’ַצִּדיק‘
”ַוִּיָּׁשֶאר ַא נַֹח“ (ז כג)

ְוִכי ַרק נַֹח ִנְׁשַאר, ֲהא ַאף ְּבֵני ֵּביתֹו ִנְּצלּו ִעּמֹו?

ֵּבֵאר ַרֵּבנּו ַאְבָרָהם ְּברֹוָדא ָאָב“ד ְפַרְנְקפּוְרט:

ְּבַמֶּסֶכת ַמּכֹות (יא א) מּוָבא ִּכי ַהַּצִּדיק ִנְתָּבע ַעל ָּכ ֶׁשֵאינֹו 

ֵמֵגן ִּבְתִפָּלתֹו ַעל ְּבֵני ּדֹורֹו, ְוָכ ַאף נַֹח; ִלְפֵני ַהַּמּבּול ְמַכָּנה 
ְלַאַחר   ַא ָּתִמים“,  ַצִּדיק  ”ִאיׁש  ט):  ו  (ְלֵעיל  ַהּתֹוָרה  אֹותֹו 
 – נַֹח“   ַא ”ַוִּיָּׁשֶאר  ּדֹורֹו,  ְּבֵני  ַעל  ִהְתַּפֵּלל  ִמֶּׁשֹּלא  ַהַּמּבּול, 

ִנְׁשַמט ִמֶּמּנּו ַהּתַֹאר ’ַצִּדיק‘ ּוֵמַעָּתה ֻּכָּנה ַרק ’נַֹח‘.
’ֲאֵסַפת ֲחָכִמים ְוִלּקּוֵטי ׁשֹוַׁשִּנים‘ (אֹוֶפְנַּב תפ“ב)

נַֹח ִאֵחר ִמְּלִהְתַּפֵּלל ַעל ּדֹורֹו
”ַוִּיָּׁשֶאר ַא נַֹח“ (ז כג)

”ְוֵיׁש  ַרִׁש“י:  ֵּפֵרׁש  ִמעּוט  ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתּה   ‘ַא’ ְלׁשֹון  ֶאת 
אֹוְמִרים ֶׁשִאֵחר ְמזֹונֹות ַלֲאִרי ְוִהִּכיׁשֹו...“, ְּכלֹוַמר ֶׁשֵּמֲחַמת 
ֵיׁש  ּוֶבֱאֶמת  נַֹח.  ֶׁשל  ּכֹחֹו  ְוִהְתַמֵעט  ֶנֱחַלׁש  ָהֲאִרי  ַהָּכַׁשת 
 א ִנְזַהר נַֹח ִמְּלַעֵּכב ֶאת ְמזֹונֹו ֶׁשל ֶמֶל ְלָהִבין: ָהֵכיַצד ֶזה

ַהַחּיֹות?

 ֶּדֶר’ ַּבַעל  ִמִּגיִּביְטׁש  ַּכֲהָנא  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהַּקְדמֹון  ַהּמֹוִכיַח 
מֶֹׁשה‘ ֵּפֵרׁש ִּכי ֵאין ְלָפֵרׁש ֶאת ַהְּדָבִרים ִּכְפׁשּוָטם, ֶאָּלא ַּכָּוַנת 
ַרִׁש“י ִלְרמֹז ָּכאן ַעל ֶחְטאֹו ֶׁשל נַֹח ָּבֻעְבָּדה ֶׁשִּנְמַנע ִמְּלַרּצֹות 
ֶאת ְּפֵני ה‘ ִּבְתִפָּלה ּוְבַהְקָרַבת ָקְרָּבנֹות. ּוְלָכ ֵּפֵרׁש: ”ֶׁשִאֵחר 
ָקְרָּבנֹות  ְוִהְקִריב  ִהְתַּפֵּלל  ֶׁשֹּלא  ְּכלֹוַמר   – ַלֲאִרי“  ְמזֹונֹות 
ב):  כא  (יֹוָמא  ַהְּגָמָרא  ְּכִדְבֵרי  ’ֲאִרי‘,  ַהְּמֻכָּנה:  ַהִּמְזֵּבַח  ֵאׁש  ַעל 
”ֲחִמָּׁשה ְּדָבִרים ֶנֶאְמרּו ְּבֵאׁש ֶׁשל ַמֲעָרָכה: ְרבּוָצה ַּכֲאִרי...“.

ֵּפֵרׁש  ִנְבָחר‘  ’ֶּכֶסף  ַּבַעל  ַמְרָּגִלּיֹות  ֶזִליג  ֲאִביֶעְזִרי  ַרִּבי  ַאף 
 ְּכֵעין ֶזה, ֶאָּלא ֶׁשֶאת ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְּתִפָּלה ַל‘ֲאִרי‘ ִהְסִּביר ְּבֶדֶר

ַאֶחֶרת:

(א  ְיֶחְזֵקאל  ַּבָּנִביא  ַהּמּוָבא  ַהֶּמְרָּכָבה  ַמֲעֵׂשה  ֵּתאּור   ְּבתֹו
ָאָדם,  ְּדֻמּיֹות:  ַאְרַּבע  ֶיְׁשָנן  ָהֶעְליֹוָנה  ַּבֶּמְרָּכָבה  ִּכי  ֶנֱאָמר  י) 
כד  ָחָדׁש  (תיקו“ז  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר  ְוִהֵּנה,  ְוֶנֶׁשר.  ׁשֹור  ַאְרֵיה, 
ְלָכל  ָהִראׁשֹוָנה  [ֶׁשִהיא  ַׁשֲחִרית  ְּתִפַּלת  ֶאת  ִּכי  מּוָבא  ב) 
ַהְּתִפּלֹות, ֶׁשֵּכן ִנְתְקָנה ַעל ְיֵדי ַאְבָרָהם ָאִבינּו (ְּבָרכֹות כו ב)], 
ַרִׁש“י:  ָרַמז   ּוְלָכ ֶׁשַּבֶּמְרָּכָבה.  ָה‘ֲאִרי‘  ִּבְזרֹועֹוָתיו  ְמַקֵּבל 
ֶׁשִּנְמַנע   ְּבָכ ֶׁשַּבֶּמְרָּכָבה,  ָה‘ֲאִרי‘  ֶׁשל  ְמזֹונֹו  ֶאת  ִאֵחר  נַֹח 
ֶׁשְּלַמָּטה  ָהֲאִרי  ִהִּכיׁשֹו   ּוְלִפיָכ ּדֹורֹו,  ְּבֵני  ַעל  ִמְּלִהְתַּפֵּלל 

ַּבֵּתָבה.
’ֶּדֶר מֶֹׁשה‘ (ַאְמְׂשֶטְרַּדם תנ“ט) ַּבַהְקָּדָמה; ’ֶּכֶסף ִנְבָחר‘ (ַאְמְׂשֶטְרַּדם תע“ב)

ָקְרַּבן עֹוָלה ַלִּנְמָנע ִמְּלִהְתַּפֵּלל ְּבֵעת ָצָרה
”ַוִּיֶבן נַֹח ִמְזֵּבַח ַלה‘... ַוַּיַעל עֹת ַּבִּמְזֵּבַח" (ח כ)

ַמּדּוַע ָּבַחר נַֹח ְלַהְקִריב ַּדְוָקא ָקְרַּבן עֹוָלה?

ֵּתֵרץ ַרֵּבנּו ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ:

ִּכי  ה)  ִמְצָוה  ַהִּמְצוֹות,  ְלֵסֶפר  (ְּבַהָּׂשגֹוָתיו  ָהַרְמָּב“ן  ַּדַעת  ִהיא  ְידּוָעה 
ְּבֵעת ָצָרה ֶיְׁשָנה חֹוָבה ִמְּדאֹוָרְיָתא ְלִהְתַּפֵּלל. ַאף נַֹח ָמצּוי 
ָהָיה ִּבְׁשַעת ָצָרה, ְוִנְמָצא ִּכי ְּבָכ ֶׁשֹּלא ִהְתַּפֵּלל ִּבֵּטל ִמְצַות 
(יֹוָמא לו א) ִּכי ָהעֹוָלה ְמַכֶּפֶרת  ֲעֵׂשה. ּוְלִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים 
ָקְרַּבן  ַהַּמּבּול  ְלַאַחר  נַֹח  ִהְקִריב  ֲעֵׂשה,  ִמְצַות  ִּבּטּול  ַעל 

עֹוָלה ַּדְיָקא.
’ִּתְפֶאֶרת ְיהֹוָנָתן‘ 

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם
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ָהעֹוֶנה ָאֵמן ִנְקָרא ַצִּדיק

”ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת נַֹח נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבדֹרָֹתיו 
ֶאת ָהֱאקִים ִהְתַהֶּל נַֹח" (ו ט)

צ“א  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֵהם  ַצִּדיק‘,  ’ִאיׁש  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי 
ַעל  ַהַּמְקִּפיד  ִּכי   ְלַלֶּמְד ’ָאֵמן‘.  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה 
ֲעִנַּית ָאֵמן ִנְקָרא ַצִּדיק, ְּכִפי ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחָז“ל (ַׁשָּבת קיט 
ב) ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב (ְיַׁשְעָיה כו ב): ”ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא 
גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים“ – ”ַאל ִּתְקִרי ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים 

ֶאָּלא ֶׁשאֹוְמִרים ָאֵמן“. 
’ּתֹוַרת ְיִחיֵאל‘; ’ִזְכרֹון ֵמִאיר‘ ח“ג ְּדרּוׁש לב 

ֵיׁש ְלהֹוִסיף, ִּכי ַאף ֶהְמֵׁש ַהָּכתּוב רֹוֵמז ְלָכ: ”ֶאת 
ְּבִגיַמְטִרָּיה  ’ָהֱא-ִהים‘   – נַֹח“   ִהְתַהֶּל ָהֱאקִים 
’ָאֵמן‘, ְלַלֶּמְד ִּכי נַֹח ֻּכָּנה ’ִאיׁש ַצִּדיק‘ ְלִפי ֶׁשִהְרִּגיל 

ַעְצמֹו ָּתִמיד לֹוַמר ָאֵמן.
ְנִׂשיא ’ְּבֵני ֱאמּוִנים‘ ַרִּבי ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין

ָרֵזי ֱאמּוִנים
ם‘

ינּו 
אֵמן. 
ָרֵזידֹוׁש

נְקָרא ַצִּד מן

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ
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ַהְּתִפָּלה  ִהיא  ֲחׁשּוָבה  ַּכָּמה  ַעד  ָלַדַעת  ְרצֹוְנֶכם  ִאם 
ַּגְלמּוִדים,  ִנְפָטִרים  ֶׁשל  ִנְׁשָמָתם  ְלטֹוַבת  ַהֶּנֱאֶמֶרת 
ְוַעד ַּכָּמה ַרָּבה ַהָּכַרת ַהּטֹוב ֶׁשָּלֶהם ְּכַלֵּפי ַהֵּמיִטיִבים 
ֶאת  ָנא  ִקְראּו  ִנְׁשָמָתם,  ְלטֹוַבת  ְוַהּפֹוֲעִלים  ִעָּמם 
ַהִּסּפּור ַהֻּמְפָלא ַעל ַהִּגּיֹוֶרת ְיִמיָמה מֹוְסקֹוָרה הי“ד 
ֶׁשֵאַרע  ַרְצָחִני  ְּבִפּגּוַע  ָׁשִנים  ְּכַאְרַּבע  ִלְפֵני  ֶׁשִּנְרְצָחה 

ִּבירּוָׁשַלִים, א ַהְרֵחק ֵמַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי.

”ְיִמיָמה ַּבת ַאְבָרָהם ָאִבינּו“ – ִנְרֶאה ִּכי ֵאין ִמי ֶׁשֹּלא 
ֶׁשִּנְפְצָעה  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהִּגּיֹוֶרת  ֶׁשל  ִׁשְמָעּה  ֶאת  ָׁשַמע 
חֶֹדש  רֹאש  ְּבֶעֶרב  ֶׁשֵאַרע  ַאְכָזִרי  ְּבִפּגּוַע  ֲאנּוׁשֹות 
יֹוַמִים  ְּבַמְרֶחְׁשָון,  ְּבב‘  ְוִנְפְטָרה  תשע“ה,  ַמְרֶחְׁשָון 
ַהִּתינֹוֶקת  ַאף  ִנְרְצָחה  ִּפּגּוַע  ְּבאֹותֹו  ִמֵּכן.  ְלַאַחר 
ַּבת  ְּכֶׁשִהיא  הי“ד,  ְּבָראּון  ִזיְסל  ַחָּיה  ָמַרת  ַהְּקדֹוָׁשה 

ְׁשלֹוָׁשה ֳחָדִׁשים ִּבְלַבד.

א יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ְׁשמֹוָנה ֳחָדִׁשים ֶטֶרם ֲעִקיָדָתּה ַעל 
ִקּדּוׁש ה‘, ָעְבָרה ְיִמיָמה ִּגּיּור ַּכָּדת ְוַכִּדין ְּבֵבית ִּדינֹו 
ֶׁשל ַהָּגאֹון ַרִּבי ִנִּסים ַקֶרִליץ ְׁשִליָט“א. ְזַמן ָמה ְלַאַחר 
ַהִּפּגּוַע ֻּפְרַסם ְּבַאַחד ָהִעּתֹוִנים ַמֲאָמר, ְּפִרי ֵעטֹו ֶׁשל 
ַהְּמַרֵּגׁש  ִסּפּוָרּה  ֶאת  ִסֵּפר  ֶׁשּבֹו  ְּבִגּיּוָרּה,  ֶׁשָעַסק  ַּדָּין 
ָּבָעם  ֶׁשָּדְבָקה  ָאֶמִריָקִנית  ַהְּדרֹום  ַהְּצִעיָרה  ֶׁשל 

ַהְּיהּוִדי ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש.

ְיִמיָמה  ָהְיָתה  ַהִּפּגּוַע  ִּבְׁשַעת  ִּכי  ֻסַּפר  ַמֲאָמר  ְּבאֹותֹו 
הי“ד ְּבַדְרָּכּה ְלִׁשעּור ּתֹוָרה ְּבִמְדֶרֶׁשת ’ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר‘ 
ַהִּפּגּוַע.  ִלְמקֹום  ַהְּסמּוָכה  ֶאְׁשּכֹול‘  ’ָרַמת  ֶׁשִּבְׁשכּוַנת 
ֶׁשל  ִמּדֹוֶתיָה  ֲאִצילּות  ֶאת  ְּבַמֲאָמרֹו  ִצֵּין  ַהּכֹוֵתב 
ֶאת  ֶׁשָּלּה,  ַהֻּמְפֶלֶגת  ַהָּׁשַמִים  ִיְרַאת  ֶאת  ַהִּגּיֹוֶרת, 
ָהַרע  ָלׁשֹון  ִנְדנּוד  ִמָּכל  ַהְּפָׁשרֹות  ַחְסַרת  ְזִהירּוָתּה 

ְוֶאת ִמַּדת ַהֶחֶסד ֶׁשָּבּה ִהְצַטְּיָנה ְּבֹאֶפן ֻמְפָלא. 

ַּכָּצפּוי, ָזְכָתה ַהַּכָּתָבה ְלֵהִדים ַרִּבים. ַרִּבים ֶׁשֶּנְחְׂשפּו 
ֶּדֶר ַהַּמֲאָמר ִלְדמּוָתּה ַהְּמֻיֶחֶדת ִּבְּקׁשּו ִלְפעֹל ְלִעּלּוי 
ִנְׁשָמָתּה, אּוָלם ִהְגִּדיל ַלֲעׂשֹות ֶאָחד ֵמֶהם ֲאֶׁשר ּכֹה 
ִמַּדַעת  ֶׁשֶהֱחִליט  ַעד  ַהֻּמְפָלא,  ֵמַהִּסּפּור  ִהְתַרֵּגׁש 
ֶאת  ּו‘ְלַאֵּמץ‘  ַמְׁשָמעּות  ַרב  ה  ַמֲעֹשֶ ַלֲעׂשֹות  ַעְצמֹו 
’ַקִּדיׁש‘  לֹוַמר  ִהְתַנֵּדב  ְיהּוִדי  אֹותֹו  ְוֵכיַצד?  ִנְׁשָמָתּה. 
ֶהֳחָדִׁשים  ָעָׂשר  ַאַחד  ָּכל   ְּבֶמֶׁש ִנְׁשָמָתּה  ְלִעּלּוי 
ֶׁשְּלַאַחר ְּפִטיָרָתּה, ְוַאף ְלַהְדִליק ’ֵנר ְנָׁשָמה‘ ַּבֲעבּוָרּה 

ְּבָכל יֹום טֹוב ֶׁשּבֹו ֶנֱאֶמֶרת ְּתִפַּלת ’ִיְזּכֹר‘.

ְוָכ ְמַסֵּפר ָהִאיׁש:

ִנְׁשַמת  ַאַחר  ’ַקִּדיׁש‘  ָאַמְרִּתי  ְׁשֵלָמה  ָׁשָנה   ְּבֶמֶׁש”
ּוְכֶׁשִהְתַאְפֵׁשר  יֹום,  ְּבָכל  ְּתִפּלֹות  ָׁשלֹוׁש  ַהִּנְפֶטֶרת, 
ִנְׁשָמָתּה.  ְלִעּלּוי  ְוִהְתַּפַּלְלִּתי  ָל‘ַעּמּוד‘  ִנַּגְׁשִּתי  ַאף  ִלי 
ִלְתִמיָהָתם ֶׁשל ִמְתַּפְּלֵלי ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ֲאֶׁשר ָיְדעּו ִּכי 
ִאִּמי ִנְפְטָרה ִלְפֵני ָׁשִנים ִמְסָּפר ַוֲאִבי ַחי ְלאֶֹר ָיִמים 
טֹוִבים, ִמְּפֵני ָמה ָּבַחְרִּתי ְּביֹום ָּבִהיר ְלַהְתִחיל לֹוַמר 
זֹאת  אֹוֵמר  ֲאִני  ִּכי  ָלֶהם  ִהְסַּבְרִּתי  ְּכָאֵבל?  ’ַקִּדיׁש‘ 
ְלִעּלּוי ִנְׁשָמָתּה ֶׁשל ִּגּיֹוֶרת ֶׁשֵאין ִמי ֶׁשּיֹאַמר ַאֲחֶריָה 

ַקִּדיׁש.

ְּבַמֲהָלָכּה  ְּכֶׁשָּכָאמּור,  ָהֵאֶבל,  ְׁשַנת  ָלּה  ָחְלָפה   ָּכ
ִהְׁשַּתַּדְלִּתי ֶׁשֹּלא ְלַהֲחִמיץ ַאף ְּתִפָּלה ַאַחת ְּכֵדי לֹוַמר 
ַקִּדיׁש, ּוְבא ְמַעט ְּפָעִמים ַאף ִנַּגְׁשִּתי ִּכְׁשִליַח ִצּבּור, 
ִנְׁשַמת  ’ְלִעּלּוי  ְּבֵפרּוׁש:  ְמַכֵּון  ִהְנִני  ַּפַעם  ְּכֶׁשְּבָכל 

ַהְּקדֹוָׁשה ְיִמיָמה ַּבת ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום‘.

ֶאת  ִלְׁשמֹר  ִהְקַּפְדִּתי  ַהָּׁשָנה  ֶׁשָחְלָפה  ְלַאַחר  ַאף 
ַּתֲאִרי ַה‘ָּיאְרַצייט‘, ב‘ ְּבֶחְׁשָון. ְּביֹום ֶזה ֲאִני ַמְדִליק 
ֵנר ְלִעּלּוי ִנְׁשָמָתּה ּוַמְקִּפיד ְלִהְתַּפֵּלל ְולֹוַמר ַאֲחֶריָה 
ֵכן  ֶׁשִּלְפֵני  ַּבַּׁשָּבת  ִלְרּכֹׁש  ְוַאף  ָהַעּמּוד  ִלְפֵני  ַקִּדיׁש 
ֲעִלַּית ’ַמְפִטיר‘ ַּכָּנהּוג, ִּכְבָיכֹול ָהָיה ֶזה ָיאְרַצייט ֶׁשל 

ַּבת ִמְׁשַּפְחִּתי“.

ַמְמִׁשי ּוְמַסֵּפר ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה:

”ְלַאַחר ֶׁשִּלְפֵני ְלַמְעָלה ִמָּׁשָנה ָזִכיִתי ְלַהִּׂשיא ֶאת ְּבִני 
ְּבִׂשְמָחה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִזַּכִני  טֹוב,  ְלַמָּזל  ֶׁשְּיִחי‘ 
 נֹוֶסֶפת ְּבֵביִתי, ַּכֲאֶׁשר ַּבָּׁשָנה ָהַאֲחרֹוָנה ָזִכיִתי ְלַׁשֵּד
ִהיא   ַא ְּגדֹוָלה,  ָהְיָתה  ַהִּׂשְמָחה  ֶׁשְּתִחי‘.  ִּבִּתי  ֶאת 
א ָהְיָתה ֻמְׁשֶלֶמת, ְוזֹאת ִמּׁשּום ֶׁשְּבעֹוד ֲאִני ָזִכיִתי 
ְלַהִּׂשיא ֶאת ֶצֱאָצַאי, ִּבָּתּה ֶׁשל ֲאחֹוִתי ַהְּגדֹוָלה ָיְׁשָבה 

.ְּבֵביָתּה ְּכֶׁשִהיא ְמַצָּפה ְלִׁשּדּו

ה;  ַמֲעֹשֶ ַלֲעׂשֹות  ְוֶהְחַלְטִּתי  ְּבִלִּבי  ִקֵּנן   ָּכ ַעל  ַהְּכֵאב 
ְּכִמְנָהִגי  ֵנר  ַמְדִליק  ְּבעֹוִדי  ֶּפַסח,  ֶׁשל  ְׁשִביִעי  ְּבֶעֶרב 
ְּתִפַּלת  ִלְכבֹוד  ַהְּקדֹוָׁשה,  ַהִּגּיֹוֶרת  ִנְׁשַמת  ְלִעּלּוי 

ַה‘ִּיְזּכֹר‘ ֶׁשֵּתָאֵמר ְּביֹום טֹוב, ֶהְחַלְטִּתי ִלְפנֹות ְלבֹוֵרא 
ָהעֹוָלם ִּבְדָמעֹות ּוְלַבֵּקׁש ַּבֲעבּור ַאְחָיִניִתי.

ְמַדֵּבר,  ַהּדֹוֵלק,  ַהֵּנר  מּול  ֶאל  עֹוֵמד  ַעְצִמי  ָמָצאִתי 
ּוְמַתֶּנה  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהִּגּיֹוֶרת  ֶׁשל  ִנְׁשָמָתּה  ֶאל  ִּכְבָיכֹול, 

ְּבָפֶניָה ֶאת ְּכֵאִבי ַהָּגדֹול:

ֵמַעל ְלָכל ָסֵפק  ַמִּכיֵר, אּוָלם ָּברּור ִלי  ’ָאְמָנם ֵאיִני 
ֶׁשִהֵּנ ַמִּכיָרה אֹוִתי ֵהיֵטב, ִּבְזכּות ֲחִבילֹות ַהִּמְצוֹות 
ֶׁשָּׁשַלְחִּתי ְועֹוֶדִּני ׁשֹוֵלַח ַּבֲעבּוֵר ָּכל ָהֵעת ֵמָהעֹוָלם 
ָאָּנא,   :ִמֵּמ ֲאִני  ְמַבֵּקׁש  ַהָּכבֹוד.  ְלִכֵּסא  ַעד  ַהֶּזה 
ַיְמִציא  ִּכי  ַּבְּמרֹוִמים,  ַהּׁשֹוֵכן  ִלְפֵני  ַרֲחִמים  ַהֲעִתיִרי 
ְּבָקרֹוב ֶאת ַהִּזּוּוג ֶהָהגּון ַּבֲעבּור ַּבת ֲאחֹוִתי, ְּפלֹוִנית 
קֶֹדם  עֹוד  ְּבִׂשְמָחָתּה  ִלְראֹות  ִנְזֶּכה  ְוִכי  ְּפלֹוִנית,  ַּבת 
ֲחֻתָּנָתּה ֶׁשל ִּבִּתי, ִּכי ַרק ָּכ ִּתְהֶיה ִׂשְמָחִתי ְׁשֵלָמה‘. 

ֲאֻרּכֹות,  ַּדּקֹות   ְּבֶמֶׁש ִּבְדָמעֹות  ְלִהְתַּפֵּלל  ִהְמַׁשְכִּתי 
ְוִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ְלַאַחר ִמֵּכן, ְּבַהְדָלַקת ַהֵּנר ֶׁשל ֶעֶרב 

ַחג ַהָּׁשבּועֹות ָחַזְרִּתי ַעל אֹוָתּה ְּתִפָּלה ַּבֵּׁשִנית.

ַחג  ְלַאַחר  ִמְסָּפר  ָיִמים  ֻמְפָלא;  ָהָיה   ַהֶהְמֵׁש
ַלַּקו  ְּכֶׁשֵּמֵעֶבר  ְּבֵביִתי,  ַהֶּטֶלפֹון  ִצְלֵצל  ַהָּׁשבּועֹות 
ַהְּמַבֵּׂשר  ַהְּגדֹוָלה  ֲאחֹוִתי  ֶׁשל  ַהְּמֻרָּגׁש  קֹוָלּה  ִנְׁשַמע 
ִלי ִּכי ִהֵּנה ִהִּגיַע ָהֶרַגע ַהָּגדֹול, ְוסֹוף סֹוף ֵהם זֹוִכים 
’ִלְסּגֹר וֹוְרט‘ ְּבָׁשָעה טֹוָבה ּוֻמְצַלַחת, ִעם ָחָתן ֻמְצָלח 

ּוֻמְפָלג.

ַהּיֹוֵׁשב  ְּכֶׁשַרק  ְּבִהְתַרְּגׁשּות,  ָעִניִתי  טֹוב!‘,  ’ַמָּזל 
ִׂשְמָחִתי  ְּגדֹוָלה  ָהְיָתה  ַּכָּמה  ַעד  יֹוֵדַע  ַּבְּמרֹוִמים 
ְּדָמעֹות  ַּכָּמה  ָיַדע  א  ִאיׁש  ַהְּבׂשֹוָרה.  ְלִמְׁשַמע 
ָׁשַמִים  ְּבַחְסֵדי  ְוִהֵּנה  ִּבְתִפָּלִתי,  ָׁשַפְכִּתי  ִליׁשּוָעָתּה 

ִהְתַקְּבָלה ַהְּתִפָּלה.

ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ַהֲחֻתָּנה ֶׁשל ִּבִּתי ִהְתַקְּיָמה ִּבְזַמָּנּה 
ִׁשעּור,  ֵאין  ַעד  ְּגדֹוָלה  ָהְיָתה  ַהִּׂשְמָחה  ַהְּמיָֹעד. 
 ְלֵהָעֵר ֲעִתיָדה  ָמה  ְזַמן  ְּבעֹוד  ִּכי  ַהְּיִדיָעה  ְּבֶׁשל 
ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה נֹוֶסֶפת ְּבִמְׁשַּפְחֵּתנּו, ִעם ִנּׂשּוֶאיָה ֶׁשל 

ָהַאְחָיִנית ֶׁשַהּכֹל ִצּפּו ָּכל ָּכ ַלֲחֻתָּנָתּה.

ִנְדֶמה ִּכי ְּבזֹאת ַּתם ַהַּמֲעֶׂשה, אּוָלם א;

ֶׁשְּלַאַחר  ְּבַׁשָּבת  ֶׁשֶּנֶעְרָכה  ְּבָרכֹות‘  ַה‘ֶּׁשַבע  ְּבִׂשְמַחת 
ְלֵבין  ֵּביִני  ַהִּׂשיָחה  ִהְתַּגְלְּגָלה  ַאְחָיִניִתי,  ֶׁשל  ִנּׂשּוֶאיָה 
ְּבַאַחת  ָחׁשּוב  ְּכַדָּין  ַהְּמַׁשֵּמׁש  ֶהָחָתן,  ֲאִבי  ַהְּמֻחָּתן, 
ֶהָעִרים ְּבֶמְרַּכז ָהָאֶרץ. ְּבַמֲהַל ַהִּׂשיָחה ִהְתָּבֵרר ִלי ִּכי 
ְּתחּום ִעּסּוקֹו ָהִעָּקִרי הּוא ְּכַדָּין ְּבֵבית ַהִּדין ְלִגּיּוִרים, 
ּוְבִמְסֶּגֶרת ִעּסּוקֹו ֶזה הּוא נֹוֵהג ִמַּפַעם ְלַפַעם ְלַאֵּמץ 

ֵּגִרים ֶׁשאֹוָתם ִּגֵּיר ְוִלְהיֹות ָלֶהם ְּכָאב.

ִהַּכְרָּת  ’ַהִאם  ְׁשַאְלִּתיו:  ּוִמָּיד  ִנְדַרְכִּתי  זֹאת  ְּבׁשֹוְמִעי 
ַאְבָרָהם  ַּבת  ְיִמיָמה  ַהִּגּיֹוֶרת  ֶאת   ִעּסּוְק ְּבִמְסֶּגֶרת 

ָאִבינּו, זֹו ֶׁשִּנְרְצָחה ַּבִּפּגּוַע?‘. 

’ְּבַוַּדאי ֶׁשִהַּכְרִּתי‘, ֵהִׁשיב ַהַּדָּין, ’ֲהא ִהיא ָהְיָתה ַאַחת 
ֵמַהֵּגִרים ֶׁשָּזִכיִתי ְלַאֵּמץ ְוִהיא ָּגְדָלה ְּבֵביִתי ְּכַבת‘.

ֶאת  ֶׁשִאֵּמץ  ַהַּדָּין  הּוא  ִהֵּנה  ַהּכֹל:  ֵהַבְנִּתי  ּוְלֶפַתע 
ֶׁשִּפְרֵסם  ַהַּדָּין  ֶׁשְּלָפַני הּוא  ֶהָחָתן  ֲאִבי  ְיִמיָמה ְּכַבת! 
ִלְפעֹל  ַעְצִמי  ַעל  ִקַּבְלִּתי  ֶׁשְּבִעְקבֹוָתיו  ַהַּמֲאָמר  ֶאת 

ְלטֹוַבת ִנְׁשָמָתּה.

ַהִּדּבּור  ְרׁשּות  ֶאת  ָנַטְלִּתי  ֶרַגע  ֶׁשל  ְׁשהּות  ְלא 
ְּכֶׁשָאַמְרִּתי  ַּבָּקָהל,  ִהְׂשָּתְרָרה  ְּדָמָמה  ְוֶנֱעַמְדִּתי. 
ֶׁשִּקֵּבל  ַׁשְדָכן  ָּכאן  ֵיׁש  ’ָאְמָנם  ְּבִהְתַרְּגׁשּות:  ַלָּקָהל 
ְּדעּו   ַא  ,ַהִּׁשּדּו ְלַמַען  ִטְרָחתֹו  ְּתמּוַרת  ַּתְׁשלּום 
ְיִמיָמה  ַהִּגּיֹוֶרת  ִהיא  ָהֲאִמִּתית  ַהַּׁשְדָכִנית  ִּכי  ָלֶכם 
ֶׁשֵּמָאז  ְיִמיָמה  אֹוָתּה  ע“ה.  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ַּבת 
ְלִעּלּוי  ִלְפעֹל  ְוִהְתַאַּמְצִּתי  ִהְׁשַּתַּדְלִּתי  ִהְסַּתְּלקּוָתּה 
ִמֶּׁשָּלּה  ְּבֶחֶסד  ִלי  ֵהִׁשיָבה  ִהיא  ַעָּתה  ְוִהֵּנה  ִנְׁשָמָתּה, 
ְּכֶׁשִּׁשְּדָכה ֶאת ’ָאִחיָה‘, ֶּבן ַהַּדָּין ֶׁשָעַסק ְּבִגּיּוָרּה ְוִאֵּמץ 

אֹוָתּה ְלַבת, ִעם ַּבת ֲאחֹוִתי‘.

ִהְתַחְלִּתי  ַוֲאִני  ֲהָבָנה,  ְּבחֶֹסר  ִּבי  ִהִּביטּו  ַהּנֹוְכִחים 
נֹוְתָרה  א  ְּכֶׁשְּבִסּיּומֹו  ַּבֲאִריכּות,  ִסּפּוִרי  ֶאת  ְלַסֵּפר 
ַעִין ַאַחת ְיֵבָׁשה. ַהּכֹל נֹוְכחּו ִלְראֹות ַעִין ְּבַעִין ֵּכיַצד 
ְּתִפָּלתֹו  ַקָּבַלת  ְלטֹוַבת  ַהִּגּיֹוֶרת  ֶׁשל  ִנְׁשָמָתּה  ָּפֲעָלה 
ֶאת  ְּבַׁשְּדָכּה  ִּבְתִפּלֹוָתיו,  ִעָּמּה  ֶׁשֵהיִטיב  ִמי  ֶׁשל 
’ָאִחיָה‘, ֶּבן ָהַרב ֶׁשִהְכִניָסּה ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהַּיֲהדּות, ִעם 

ַאְחָיִניתֹו ֶׁשל ִמי ֶׁשֵהיִטיב ִעָּמּה. ַוְּיִהי ְלֶפֶלא.
’לּוַח ָּדָבר ְּבִעּתֹו‘ א‘ ְּבַמְרֶחְׁשָון ַּתְׁשָע“ח

ַהְּבָרָכה  ָיַצר‘,  ’ֲאֶׁשר  ְלִבְרַּכת  ַהָּבִאים  ַהַּמֲאָמִרים  ֶאת  אי“ה  ַנְקִּדיׁש  ַרִּבים  ְלַבָּקַׁשת 
ַהֻּמְפָלָאה ֶׁשָּבּה ָאנּו זֹוִכים ְלהֹודֹות ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ַעל ְּפֻעָּלָתן ַהַּתִּקיָנה ֶׁשל ַמַעְרכֹות 
ּגּוֵפנּו, ַוֲאֶׁשר ֲאִמיָרָתּה ְּבַכָּוָנה נֹוְדָעה ִּכְסֻגָּלה ִלְבִריאּות ַהּגּוף ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא. ְיִהי 
ַהְּכָלל  ִליׁשּוַעת  ִיְׂשָרֵאל,  ַעּמֹו  חֹוֵלי  ָּכל  ִלְרפּוַאת  ֻמְקָּדִׁשים  ַהְּדָבִרים  ֶׁשִּיְהיּו  ָרצֹון 

ְוַהְּפָרט ְוִלְבָרָכה ְּבָכל ִמיֵלי ְּדֵמיָטב.

הֹוָדָאה ַעל ְיִציָרה ֻמְפָלָאה
ִמְּׁשַנת  ָאנּו  ִמְתעֹוְרִרים  ֵעת  ּבֶֹקר,  ְּבָכל 
ַיִּציִבים  ַרְגֵלינּו  ַעל  ְוֶנֱעָמִדים  ַהַּלְיָלה 
ּוְבטּוִחים, ִנְזָּכִרים ָאנּו ִּבְמכֹוַנת ַהְּפָלִאים 
ִלְרׁשּוֵתנּו   ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ֶׁשֶהֱעִמיד 
ִמְצוֹוָתיו  ּוְלַקֵּים  ְלעֹוְבדֹו  ֶׁשּנּוַכל  ְּכֵדי 
ִהיא  ֲהא  ִמְכׁשֹול;  ּוְלא  ַהְפָרָעה  ְלא 
ְוַהֻּמְרֶּכֶבת  ַהֻּמְפָלָאה  ַהּגּוף  ַמֲעֶרֶכת 

ֶׁשָחַנן אֹוָתנּו ה‘ ְּברֹב ֲחָסָדיו ְוַרֲחָמיו.

ְמֻיָּתר.  ֶאָחד  ְּפָרט  ְולּו  ֵאין  זֹו  ְּבַמֲעֶרֶכת 
’עֹוָלם  ִּבְבִחיַנת  ִהּנֹו  ָּבּה  ְוֵחֶלק  ֵחֶלק  ָּכל 
ַהִּנְגֶרֶמת  ַהּתֹוֶעֶלת  ִמְּבִחיַנת  ֵהן  ָמֵלא‘, 
ַהָחְכָמה  ִמְּבִחיַנת  ְוֵהן  ְּבֶעְטיֹו  ָלנּו 

ָהֱאִקית ְוַהֻּמְרָּכבּות ֶׁשהּוא ָּבנּוי.

ְּגדֹוָלה  טֹוָבה  ַעל  ְלהֹודֹות  ֶׁשּנּוַכל  ְּכֵדי 
ב)  ס  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ָלנּו  ִּתְּקנּו  ָּכָראּוי,  זּו 
’ֲאֶׁשר ָיַצר‘, ֶׁשָּבּה  ְּבָרָכה ְמֻיֶחֶדת, ִּבְרַּכת 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ְמַׁשְּבִחים  ָאנּו 
ַעל ֶׁשָּבָרא ֶאת ּגּוֵפנּו ְּבָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה, 
ֶׁשעֹוֶׂשה  ַהָּגדֹול  ַהֶחֶסד  ַעל  לֹו  ּומֹוִדים 
ְיִציָאֵתנּו  ְּבֵעת  ּוִבְפָרט  ָׁשָעה  ְּבָכל  ִעָּמנּו 
ְלָצְרֵכינּו, ַּכֲאֶׁשר ַמַעְרכֹות ַהּגּוף ּפֹוֲעלֹות 
ֻמְפָלא  ֵּתאּום   ּתֹו ַּתִּקיָנה,  ְּבצּוָרה  ֻּכָּלן 
ּוְמֻדָּיק, ְלַמַען נּוַכל ְלַהְמִׁשי ְוַלֲעבֹד ֶאת 

ה‘ ִּבְבִריאּות ַהּגּוף ְוַהֶּנֶפׁש.

הּוְבאּו  ֶזה  ְּבִעְנָין  ֵלב  ְמעֹוְרֵרי  ְּדָבִרים 
ְּב‘ַיְלקּוט ֵמַעם ֵעז‘ (ְּבֵראִׁשית ח“א עמ‘ פח): 
ָהָאָדם  ְיִציַרת  ְּבסֹוד  ֶׁשִּמְתּבֹוֵנן  ִמי  ”ָּכל 
ְוֵאיָבָריו, ִיְהֶיה נֹוָכח ֶׁשָהָאָדם ָצִרי ַלֲעבֹד 
ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְּבֵלב ָוֶנֶפׁש ֲאִפּלּו ְּבִלי 
ַהֲחָסִדים  ִּבְגַלל  ַרק  ֶאָּלא  ָׂשָכר,  ַקָּבַלת 
ַהְּגדֹוִלים ֶׁשָעָׂשה ִעָּמנּו – ֶׁשָעָׂשה אֹוָתנּו 
 ְּבָכל ַהְּׁשֵלמּות. ּוֵמַאַחר ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ָעָׂשה ֶחֶסד ָּגדֹול ָּכל ָּכ ֶׁשָּבָרא ָאָדם 
ַחָּיִבים  ָאנּו  ָלֵכן  ֵאיָבִרים,  ִּתּקּוֵני  ָּכל  ִעם 
ַהּטֹוב  ַעל  אֹותֹו  ּוְלַׁשֵּבַח  ה‘  ֶאת   ְלָבֵר

ַהֶּזה ֶׁשָעָׂשה ִעָּמנּו“.

ִּבְרַּכת ’ַהּגֹוֵמל‘ ְּבָכל יֹום
ִהיא  זֹו  ְּבָרָכה  ֶׁשל  ֶׁשַּמהּוָתּה  ֱהיֹות 
ַהַּתִּקין  ִּתְפקּוָדן  ַעל  ְמפֶֹרֶטת  הֹוָדָאה 
ַמֲעֶרֶכת  ְוֶׁשל  ַהּגּוף ִּבְכָלל  ַמַעְרכֹות  ֶׁשל 
ָהִראׁשֹוִנים  ָּכְתבּו  ִּבְפָרט,  ָהִעּכּול 
ִּדיָנּה  ִּכי  לד)  סי‘  ַהָּׁשַמִים‘  ’ִמן  ׁשּו“ת  (ְרֵאה 

חֹוֶלה   ֶׁשְּמָבֵר ’ַהּגֹוֵמל‘  ְלִבְרַּכת  ָׁשֶוה 
חִֹלי   ְל ֶׁשֵאין  ִמּׁשּום  זֹאת  ֶׁשִהְתַרֵּפא. 
ְּבִקְרּבֹו  ָהִעּכּול  ֶׁשַּמֲעֶרֶכת  ִמִּמי  ָּגדֹול 

ֵאיָנּה ּפֹוֶעֶלת ַּכָּיאּות ָחִליָלה.

ִנּתּוַח ְמֻסָּב – ְלא ַהְרָּדָמה 
ּוְלא ְּכֵאִבים

 ִויָבֵר” ַהּיֹום‘:  ’ֵסֶדר  ַּבַעל  ָּכַתב   ְוָכ
ָּכל  ְּבִמָּלה  ִמָּלה  ְויֹאַמר  ְּבַכָּוָנה,  אֹוָתּה 
ֶׁשַהֵּׁשם  ַהָּגדֹול  ְּבֶחֶסד  ִויַכֵּון  ִעְנָיָנּה. 
ָׁשָעה  ִמָּכל  ָהָאָדם  ִעם  עֹוֶׂשה   ִיְתָּבַר
ֶׁשָאַכל  ָמה  ֶׁשֵּמִקיא  ִלְנָקָביו  ֶׁשּיֹוֵצא 
ָהָיה  א  ֵּכן  ְּדִאְלַמֵּלא  ַלֲעמֹד.  ְוָיכֹול 
ַמְסִּפיק לֹו ָּכל ָממֹון ֶׁשָּבעֹוָלם ִלְרפּוָאתֹו 
ִמן  ּוָבֵטל  ְוסֹופֹו  ֶׁשֵּמת  ִמֶּמּנּו,  ֶׁשָּיָצא 
ְּבַרֲחָמיו  הּוא   ָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש  ָהעֹוָלם. 

ְּבגּופֹו  ְוִעְנָיִנים  ּוְמדֹורֹות  ְמכֹונֹות  עֹוֶׂשה 
ּוְלהֹוִציא  ָהָראּוי  ְלַהְכִניס  ָאָדם  ֶׁשל 
ָהָראּוי, ִלְקט ַהֹּסֶלת ּוְלהֹוִציא ַהְּפֹסֶלת, 
ּומּוָכן  ָראּוי  ֶׁשְּיֵהא  ּגּופֹו  ּוְלַהְברֹות 

ַלֲעבֹוָדתֹו ָּכל ָיָמיו.

ְוִאם ָהָאָדם ְיֵהא ָׁשֵלם ְּבֵדעֹוָתיו ּוְמַכְלֵּכל 
ְוא  ָיָמיו  ָּכל  ֶיֱחֶלה  א  ְּדָבָריו  ְּבִמְׁשָּפט 
ֵּכן,  ִאם  ִלְרפּוָאתֹו.  ְוא  ָלרֹוֵפא   ִיְצָטֵר
ּוְבַדַעת  ְּגמּוָרה  ְּבַכָּוָנה   ְלָבֵר ָראּוי  ַוַּדאי 
ּוַמְפִליא  ָּבָׂשר  ָּכל  ְלרֹוֵפא  ְׁשֵלָמה 
ַלֲעׂשֹות... ּוִמִּבְרכֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ִנָּכר ָמה 
ִטיבֹו ִאם ַּתְלִמיד ָחָכם הּוא ִויֵרא ָׁשַמִים 

ִאם ָסָכל הּוא ַּבֲעבֹוָדתֹו“.

(לר“א  ֱאִליֶעֶזר‘  ’ַּדֶּמֶׂשק  ְּבֵסֶפר  ָּכַתב   ְוָכ
ַּפאּפֹו [ִמָּסָרֶיבֹו], אֹות א‘ ֵעֶר ’ֲאֶׁשר ָיַצר‘ ב):

ַהִחּיּוב  ָעֵלינּו  מּוָטל  ַהְּבָרכֹות  ְּבָכל  ִאם 
ֶׁשֵּכן  ָּכל  ּוְבַאֲהָבה,  ְּבִיְרָאה  ְלָבְרָכן 
ֲאָנִׁשים  ָהרֹואֹות  ֶׁשֵעיֵנינּו  זֹו.  ִּבְבָרָכה 
ְסִביֵבנּו ַהִּמְצַטֲעִרים ַעד ְּכלֹות ַנְפָׁשם ַעל 
ִּכְפׁשּוטֹות  ַהִּנְראֹות  ַהּגּוָפִנּיֹות  ַהְּפֻעּלֹות 
ְּביֹוֵתר, ְוִאּלּו ָאנּו זֹוִכים ְלַבֵּצַע ֶאת אֹוָתן 
 ֵהיַא ֵּכן  ַעל  ּוְכֵאב.  ֵמחּוׁש  ְּבִלי  ְּפֻעּלֹות 
ִנּגּוב   ּתֹו ֵלב,  ִׂשיַמת  ְּבִלי  ְלָבְרָכּה  נּוַכל 
ַּדַעת  ְלַהִּסיַח   ִמָּכ ָּגרּוַע  אֹו  ַהָּיַדִים, 

ְוִלְׁשּכַֹח ִמְּלָבְרָכּה.

ְלָבְרָכּה  ִיָּזֵהר  ה‘  ְּדַבר  ֶאת  ַהָּיֵרא  ֵּכן  ַעל 
ְוַדי  ּוְבַאֲהָבה,  ְּבִיְרָאה  ַרָּבה,  ְּבִׂשְמָחה 
ְּפַׁשט  ֶאת  ְלָהִבין  ְּבִלּבֹו  ְיַכֵּון  ִאם  ְוהֹוֵתר 
ַהְּדָבִרים ַהּיֹוְצִאים ִמִּפיו, ּוְבַוַּדאי ָיבֹא ַעל 

ְׂשָכרֹו ֵמֵאת ה‘.

ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶהֱאִריכּו ַרִּבים ֵמַרּבֹוֵתינּו 
ֶׁשָּכָאמּור,  זֹו,  ִלְבָרָכה  ְּבנֹוֵגַע  ִּבְמֻיָחד 
ְּבִסיִסית  ַהּטֹוב  ַהָּכַרת  ִמּׁשּום  ָּבּה  ֵיׁש 
ְּגדֹוִלים  ִנִּסים  ִעָּמנּו  ֶׁשעֹוֶׂשה  ְלִמי 
ַוֲעצּוִמים ְּבָכל יֹום ָויֹום. ְלִפיָכ ָמה ַרָּבה 
ּוְבִיּׁשּוב  ַרָּבה  ְּבַכָּוָנה  ֲאִמיָרָתּה  ֲחִׁשיבֹות 
ַהַּדַעת, ְּכֵדי ֶׁשהֹוָדָאֵתנּו ִּתְהֶיה ֻמְׁשֶלֶמת 
ַהַּמְׁשִּפיַע  ָרִגיל  ָהָיה  ּוְכָבר  ּוְמֻתֶּקֶנת. 
רֹאָטה  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ָהַרב  ַהּנֹוָדע 
”ְוִכי  ְלַתְלִמיָדיו:  ָּתִדיר  לֹוַמר  ָזָצ“ל 
ְמִביִנים ַאֶּתם ַעל ָמה ִהְתַחַּיְבֶּתם ְּבִבְרַּכת 
’ֲאֶׁשר ָיַצר‘?! ֲהא ֲעַבְרֶּתם ָּכֶרַגע ’ִנּתּוַח‘ 
ַהְּפֹסֶלת  ֻנְּקָתה  ֶׁשּבֹו   ּוְמֻסָּב ָקֶׁשה 
ֵיָעֶׂשה  ֶזה  ֶׁשִּנּתּוַח  ּוִבְמקֹום  ִמּגּוְפֶכם, 
ֲעֵליֶכם  ָחס  ְּכֵאִבים,   ִמּתֹו אֹו  ְּבַהְרָּדָמה 
 ,ָהרֹוֵפא ַהָּגדֹול ָּבעֹוָלם – ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר
ְוָעָׂשה זֹאת ְּבֹאֶפן ַהַּקל ְּביֹוֵתר ּוְלא ָּכל 
ַּתְׁשלּום. ַהִאם א ָראּוי ֶׁשְּתַׁשְּבחּוהּו ַעל 

ָּכ ְּבַכָּוָנה?!“ (’ַהְּמָבֵר ִיְתָּבֵר‘ עמ‘ סד).

ִמְּלַבד זֹאת, ָאַמר ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל 
 ְלִויְנְׁשֵטיין ָזָצ“ל: ֶעֶצם ָהֻעְבָּדה ֶׁשְּבֶמֶׁש
ַעְׂשרֹות ָׁשִנים ּפֹוֵעל ּגּוֵפנּו ְּבאֹוָתּה צּוָרה 
ִּכיִציַאת  ָּגדֹול  ֵנס  ִהָּנּה  ִׁשּנּוי,  ָּכל  ּוְלא 
ַהּטֹוָבה  ַהְּמכֹוָנה  ַאף  ֶׁשֲהֵרי  ִמְצַרִים. 
ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם ִמְתַקְלֶקֶלת ִמַּפַעם ְלַפַעם 
ֵמֲחַמת רֹב ַהִּׁשּמּוׁש ָּבּה, ַעל ַאַחת ַּכָּמה 
’ְמכֹונֹות‘  ִמְּמאֹות  ֶׁשֻּמְרָּכב  ּגּוֵפנּו  ְוַכָּמה 
ְקַטּנֹות ּוְמֻׁשְכָללֹות... ְוַלְמרֹות זֹאת ֵאין 
הּוא ָחֵדל ִמִּלְפעֹל ְּבָכל יֹום ָׁשִנים ַרּבֹות 

(’ַטְלֵלי אֹורֹות‘).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַהִּגּיֹוֶרת ָּפֲעָלה ִמָּׁשַמִים

ע טּתַ בּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
הּגּיֹורת

סִספפּפו ם

ר ׂשָ רֹוֵפא ָכל ּבָ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ

ִתיָחה - - ּפְ


