
ץ ת ִמּקֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ָטֳהַרת ַהֵּלב ְּכַהְחָלַפת ְּבָגִדים
ַוְיַגַּלח  ַהּבֹור  ִמן  ַוְיִריֻצהּו  יֹוֵסף  ֶאת  ַוִּיְקָרא  ַּפְרעֹה  ”ַוִּיְׁשַלח 

ַוְיַחֵּלף ִׂשְמָתיו ַוָּיבֹא ֶאל ַּפְרעֹה“ (מא יד)
ָּכַתב ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֶּבן ָחְפִני ָּגאֹון:

ִמָּפסּוק ֶזה נּוַכל ִלְלמֹד ֵּכיַצד ֵיׁש ְלִהְתּכֹוֵנן ַלֲעִמיָדה ִּבְתִפָּלה 
ִלְפֵני ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים; ִלְפֵני ֶמֶל ָּבָׂשר ָוָדם ֶׁשֵאין ְלָפָניו 
ֶאָּלא ָמה ֶׁשֵעיָניו רֹואֹות ֵיׁש ְלִהְתּכֹוֵנן ְּבִחיצֹוִנּיּות, ְּבֶאְמָצעּות 
ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי   ֶמֶל ִלְפֵני   ַא ְּבָגִדים,  ְוַהְחָלַפת  ִּתְגַלַחת 
ַהּבֹוֵחן ְּכָליֹות ָוֵלב, ֵיׁש ְלִהְתּכֹוֵנן ַּגם ִּבְפִניִמּיּות, ְּבֶאְמָצעּות 

ָטֳהַרת ַהֵּלב ְוַהַּמְחָׁשָבה ּוַבֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה ַעל ֲעוֹונֹוֵתינּו.
’ֵּפרּוׁש ַהּתֹוָרה ְלַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֶּבן ָחְפִני ָּגאֹון‘ עמ‘ קי

’ְּבָרָעב ַזְנָּתנּו‘ ַאף ֶׁשַּגם ’ְּבָׂשָבע ִּכְלַּכְלָּתנּו‘
”ַוִּיְקּבֹץ ֶאת ָּכל אֶֹכל ֶׁשַבע ָׁשִנים“ (מא מח)

ָּכַתב ַרִּבי יֹוֵסף ָׁשאּול ָנַתְנזֹון ַּבַעל ַה‘ּשֹׁוֵאל ּוֵמִׁשיב‘:
ְוֶלֱאגֹר  ִמְּמזֹוָנם  ְלַקֵּמץ  ַהִּמְצִרים  ֻהְצְרכּו  ַהׂשַֹּבע  ִּבְׁשנֹות 
ִמֶּמּנּו ִלְׁשנֹות ָהָרָעב, ּוְלִפיָכ ִמְסַּתֵּבר ִּכי א ֶנֱהנּו ֵמַהׂשַֹּבע 
ְּכִפי ִסּפּוָקם. ְּבָכ נּוַכל ְלָהִבין ְּתִמיָהה ָהעֹוָלה ְּבֻנַּסח ְּתִפַּלת 
ִנְׁשַמת: ”ְּבָרָעב ַזְנָּתנּו ּוְבָׂשָבע ִּכְלַּכְלָּתנּו“ – ִאם ִׁשַּבְחנּו ֶאת 
ָמה  ָהָרָעב,  ִּבְׁשנֹות  ֲאִפּלּו  אֹוָתנּו  ֶׁשָּזן  ַעל   ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא 

ֶׁשַבח הּוא ְּבָכ ֶׁשִּכְלֵּכל אֹוָתנּו ִּבְׁשנֹות ַהׂשַֹּבע?
 ָּכ ַעל  מֹוִדים  ָאנּו  ַזְנָּתנּו“  ”ְּבָרָעב  ַּבִּמִּלים  ִּכי  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָזן אֹוָתנּו ִּבְׁשנֹות ָהָרָעב, ַא ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 
ִּבְׁשנֹות  ִמְּמזֹונֹוֵתינּו  ְלַקֵּמץ   ָּכ ְלֵׁשם  ֶׁשֻהְצַרְכנּו  ַנְחׁשֹב 
ַאף  ְּכלֹוַמר:  ִּכְלַּכְלָּתנּו“,  ”ְּבָׂשָבע  מֹוִסיִפים:  ָאנּו  ַהׂשַֹּבע, 

ִּבְׁשנֹות ַהׂשַֹּבע א ֶנְחַסר ִמְּמזֹונֹוֵתינּו ָּדָבר.
”ְוָנא  ַהָּמזֹון‘:  ְּב‘ִבְרַּכת  ַּבָּקָׁשֵתנּו  ֶאת  ַאף  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש   ְּבָכ
 ְלָיְד ִאם  ִּכי  ָוָדם...  ָּבָׂשר  ַמְּתַנת  ִליֵדי  א  ַּתְצִריֵכנּו,  ַאל 
ִהיא  ֶׁשְּלִעִּתים  ָוָדם‘  ’ָּבָׂשר  ֶׁשל  ִמָּידֹו  ְלַהְבִּדיל  ַהְּמֵלָאה“; 
ֲחֵסָרה, ’ָידֹו‘ ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּתִמיד ’ְמֵלָאה‘, ְוַעל ֵּכן 
ַהּבֹוֵטַח ּבֹו ֵאינֹו ָצִרי ְלַקֵּמץ ִמְּמזֹונֹוָתיו ְלצֶֹר יֹום ַהָּמָחר. 
’ִּדְבֵרי ָׁשאּול‘ [ַמֲהד‘ ְרִביָעָאה]

ָבִטים ְלִמְצַרִים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָיַרד ִעם ַהּׁשְ
”ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו א ֲאֹדִני ַוֲעָבֶדי ָּבאּו ִלְׁשָּבר אֶֹכל“ (מב י)

ִנְרֵאית  ֶׁשֵאיָנּה  ַאף  ַהִחּבּור,  ְּבָוי“ו  ְּכתּוָבה   “ַוֲעָבֶדי” ֵּתַבת 
ְקׁשּוָרה ַלֵּתָבה ֶׁשְּלָפֶניָה. ַמּדּוַע?

ֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ:
ַהִּמְתַקְּבִצים  ֲאָנִׁשים  ֲעָׂשָרה  ִּכי  ֶנֱאָמר  א)  ו  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא 
ָבִטים  ַהּׁשְ ֲעֶׂשֶרת  ַאף  ֵּכן,  ִאם  ִעָּמֶהם“.  ”ְׁשִכיָנה   – ִלְתִפָּלה 
ִיְתָּפֵרׁש  ֶזה  ְלִפי  ֵּביֵניֶהם.  ָהְיָתה  ְׁשִכיָנה   – ְלִמְצַרִים  ֶׁשָּיְרדּו 
ַהָּכתּוב ָּכ: ”ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו: א“ – ְמַרְּגִלים ָאנּו, ִּכי ִאם ”ֲא-

רּוָיה ֵּביֵנינּו ”ַוֲעָבֶדי“ – ”ָּבאּו  ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ַהּׁשְ דִֹני“ – ַהּׁשְ
ִלְׁשָּבר אֶֹכל“ ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים.

’ִּתְפֶאֶרת ְיהֹוָנָתן‘

ב ֶּבָעִתיד  ’ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב‘ – ִמְּבִלי ְלִהְתַחּׁשֵ
”ַוּיֹאֶמר ֶאל ֶאָחיו הּוַׁשב ַּכְסִּפי... ַוֵּיֵצא ִלָּבם ַוֶּיֶחְרדּו ִאיׁש ֶאל 

ָאִחיו ֵלאמֹר ַמה ּזֹאת ָעָׂשה ֱאִקים ָלנּו“ (מב כח)
ָלֶהם  הּוַטב  א  ְוִכי  ָהַאִחים,  ֶנְחְרדּו  ִמָּמה  ָּתְמהּו:  ַרִּבים 

ְּכֶׁשהּוַׁשב ַּכְסָּפם?
ֵּבֵאר ַרִּבי יֹוֵסף ָׁשאּול ָנַתְנזֹון ַּבַעל ’ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב‘: 

ָקַבע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבֵסֶדר ַהְנָהַגת ָהעֹוָלם ֶׁשִּיְהיּו ַהּטֹוב 
ְוָהַרע ְמעָֹרִבים ֶזה ָּבֶזה, ּוְלעֹוָלם ֵאין ’טֹוב‘ ֻמְחָלט ְוֵאין ’ַרע‘ 
ַּכְסָּפם,  ֶׁשהּוַׁשב  ְּבֵעת  ָבִטים  ַלּׁשְ ְּכֶׁשהּוַטב  ֵּכן,  ַעל  ֻמְחָלט. 
 ּוִמָּכ ,ִמָּיד ִקֵּנן ְּבִלָּבם ַהֲחָׁשׁש ֵמָהָרָעה ֶׁשאּוַלי ִּתְצַמח ִמָּכ

ָחְרדּו. 
ְלָהַרְמָּב“ם  פיה“מ  ע“פ  א,  ס  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ְּכָבר  ָאְמָנם, 
ְּבָרכֹות פ“ט מ“ג) ֶׁשַאף ַעל טֹוָבה ֶׁשֲעלּוָלה ַלֲהפֹ ְלָרָעה [ְּכגֹון 

ַהּמֹוֵצא ְמִציָאה, ֶׁשִאם ִיְׁשַמע ַהֶּמֶל ֶׁשִּנְּטָלה ִיָּקֶחָּנה ִמָּיָדיו 
ְוַיֲעִניׁשֹו] ֵיׁש ְלָבֵר ’ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב‘. ְוזֹאת ִמּשּׁום ֶׁשַעְכָׁשו 

ְּבַוַּדאי טֹוָבה ִהיא, ְוָהָרָעה ָהֲעִתיָדה – ָסֵפק ִאם ִּתְתַקֵּים.
’ִּדְבֵרי ָׁשאּול‘ [ַמֲהדּוָרה ִּתְנָיָנא]

’ִנְּפָלה ָּנא ְבַיד ה‘... ּוְבַיד ָאָדם ַאל ֶאֹּפָלה‘
ֶאת  ָלֶכם  ְוִׁשַּלח  ָהִאיׁש  ִלְפֵני  ַרֲחִמים  ָלֶכם  ִיֵּתן  ַׁש-ַּדי  ”ְוֵאל 
ֲאִחיֶכם ַאֵחר ְוֶאת ִּבְנָיִמין ַוֲאִני ַּכֲאֶׁשר ָׁשֹכְלִּתי ָׁשָכְלִּתי“ (מג יד)
ָהִאיׁש“,  ִלְפֵני  ”ַרֲחִמים  ְלָבָניו  ה‘  ֶׁשִּיֵּתן  ַיֲעקֹב  ִּבֵּקׁש  ִאם 
ַמּדּוַע הּוא ְמַסֵּים ִּבְקִביָעה ֶׁשְּתִפָּלתֹו א ִּתְתַקֵּבל ְו: ”ַּכֲאֶׁשר 

ָׁשכְֹלִּתי – ָׁשָכְלִּתי“?
ֵּפֵרׁש ַה‘ְּכַתב סֹוֵפר‘:

ְלטֹוָבתֹו,  ִהָּנם  ָעָליו  ַהָּבִאים  ַהִּיּסּוִרים  ִּכי  ַיֲעקֹב  ָיַדע  ָידַֹע 
ְלֵהָעֵנׁש  ָהָיה  ֶׁשָרָצה  ָּכל  ֵמֶהם.  ְלִהָּפֵטר  ִּבֵּקׁש  א  ּוְבַוַּדאי 
ִּביֵדי ָׁשַמִים ְוא ִּביֵדי ָאָדם, ּוְכִפי ֶׁשִּבֵּקׁש ָּדִוד ַהֶּמֶל (ש“ב 
ַאל  ָאָדם  וְּבַיד  ַרֲחָמיו  ַרִּבים  ִּכי  ה‘  ְבַיד  ָּנא  ”ִנְּפָלה  יד):  כד 
ֶאֹּפָלה“. ְוֶזהּו ֶׁשִּבֵּקׁש ַיֲעקֹב: ”ְוֵא-ל ַׁש-ַּדי ִיֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים 
ִלְפֵני ָהִאיׁש“ – ֶׁשִּתָּנְצלּו ִמיֵדי ָאָדם, ְוִאם ִנְגַזר ָעַלי ְלֵהָעֵנׁש: 

”ַּכֲאֶׁשר ָׁשכְֹלִּתי ָׁשָכְלִּתי“ – ִּביֵדי ָׁשַמִים.
ְּבָכ ָנִבין ִמְּפֵני ָמה ִהְסִמיכּו ַּבִּמְדָרׁש (ב“ר צב א) ְלָפסּוק ֶזה, 
ֶאת ַהָּפסּוק (ְּתִהִּלים צד יב): ”ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ְּתַיְּסֶרּנּו ָי-ּה“, 
ֶׁשּזֹו ָהְיָתה ַּבָּקַׁשת ַיֲעקֹב: ְלִהְתַיֵּסר ִּביֵדי ה‘ ְוא ִּביֵדי ָאָדם.
’ְּכַתב סֹוֵפר‘

ִנֵּסי ַהֲחֻנָּכה – ְּבֶחְלקֹו ֶׁשל ִּבְנָיִמין
”ַוֵּתֶרב ַמְׂשַאת ִּבְנָיִמן ִמַּמְׂשאֹת ֻּכָּלם ָחֵמׁש ָידֹות“ (מג לד)

ֶרֶמז  ֲחֻנָּכה‘.  ְּב‘ַׁשָּבת  ִמֵּקץ  ָּפָרַׁשת  ִנְקֵראת  ִנים  ַהּׁשָ ְּבַמְרִּבית 
ִנְפָלא ַלֶּקֶׁשר ֵּבין ָּפָרָׁשֵתנּו ְלֵנס ַהֲחֻנָּכה ָלַמד ַהַּצִּדיק ַרִּבי ֵלִוי 
יֹוֵסף  ַמְּתנֹות  ֶאת  ַהְּמָתֵאר  ֶזה  ִמָּפסּוק  ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב  ִיְצָחק 

ְלִבְנָיִמין:
ְלִנְצחֹון   ְּבָכ ָרַמז  ָידֹות“  ”ָחֵמׁש  ְלִבְנָיִמין  יֹוֵסף  ְּכֶׁשָּנַתן 
ְמָפְרִטים  ֶׁשָאנּו  ּוְכִפי  ”ָידֹות“,  ָחֵמׁש  ּבֹו  ֶׁשָהיּו  ַהַחְׁשמֹוָנִאים 
ב.  ַחָּלִׁשים“,  ְּבַיד  ִּגּבֹוִרים  ”ָמַסְרָּת  א.  ַהִּנִּסים‘:  ’ַעל  ִּבְתִפַּלת 
”ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים“, ג. ”ּוְטֵמִאים ְּבַיד ְטהֹוִרים“, ד. ”ּוְרָׁשִעים 

.“ְּבַיד ַצִּדיִקים“, ה. ”ְוֵזִדים ְּבַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶת
ַהּכֹוְלִלים  רֹאׁש  ְׁשִליָט“א  ְפִריְדָמן  ִּפיְנָחס  ַרִּבי  ְוָאַמר  הֹוִסיף 
ִנְרְמזּו  ַהֲחֻנָּכה  ֶׁשִּנֵּסי  ָהֻעְבָּדה  ְלאֹור  ִּכי  ֶּבעְלְזא,  ַּדֲחִסיֵדי 
ֵּבין  ְמֻיָחד  ֶקֶׁשר  ַעל  ְלַהְצִּביַע  ִנָּתן  ְלִבְנָיִמין,  יֹוֵסף  ְּבַמְּתנֹות 

ִּבְנָיִמין ְלֵנס ַהֲחֻנָּכה:
ְּבֶחְלָקם  ִנְבָנה  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ִּכי  ְמבָֹאר  א)  יב  (יֹוָמא  ַּבְּגָמָרא 
ָקְדֵׁשי  ּוֵבית  ְוֵהיָכל  ”אּוָלם   ַא ִּבְמֻׁשָּתף,  ּוִבְנָיִמין  ְיהּוָדה  ֶׁשל 
ַהֳּקָדִׁשים“ ִנְבנּו ְּבֶחְלקֹו ֶׁשל ִּבְנָיִמין. ּוְלִפי ֶזה ִנְמָצא ֶׁשֵּנס ִנְצחֹון 
ַהֵהיָכל,  ֶאת  ַהַחְׁשמֹוָנִאים  ִטֲהרּו  ֶׁשְּבַמֲהָלכֹו  ַהַחְׁשמֹוָנִאים, 
ִלְדִביר   ָבֶני ָּבאּו  ֵּכן  ”ְוַאֲחֵרי  ַהִּנִּסים‘:  ’ַעל  ִּבְתִפַּלת  ַּכֶּנֱאָמר 
ִהְתחֹוֵלל   –  “...ִמְקָּדֶׁש ֶאת  ְוִטֲהרֹו   ֵהיָכֶל ֶאת  ּוִפּנּו   ,ֵּביֶת

ְּבֶחְלקֹו ֶׁשל ִּבְנָיִמין, ֶׁשִּנְפַּגם ְּבָׁשָעה ֶׁשִּטְּמאּוהּו ַהְּיָוִנים.
ת ֵלִוי‘ ִחּדּוֵׁשי ַאָּגדֹות ד“ה ַוֵּתֶרב; ’ִלּקּוֵטי ַמֲאָמִרים ְׁשִביֵלי ִּפיְנָחס‘ – תשע“א, עמ‘ קא ’ְקֻדּׁשַ

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
דים

ויג ר

ני ּפְ ם

ְּגֵזַרת ַמְלכּות ָיָון
ִׁשְבֵחי  ֵסֶדר  ִּכי  א)  סי‘  ִויְטִרי‘  (’ַמְחזֹור  ַהַּקְדמֹוִנים  ָּכְתבּו 
’ָאֵמן‘  אֹוִתּיֹות  ְּכֵסֶדר  ִהָּנם  ֵּכאֵקינּו‘  ’ֵאין  ְּתִפַּלת 
ֵלאֵקינּו“,  נֹוֶדה  ֵּכאֵקינּו,  ִמי  ֵּכאֵקינּו,  ”ֵאין   –
הּוא  ַאָּתה  ֱאֵקינּו,   ָּברּו” ְּבָרָכה:  ִּבְלׁשֹון  ְוֶהְמֵׁשָכם 

ֱאֵקינּו“.
ְּבִמְדָרׁש ַקְדמֹון הּוָבא ִּכי ִּבְתקּוַפת ַמְלכּות ָיָון ָּגְזרּו 
ֶׁשֹּלא  ּוְכֵדי  ָאֵמן,  ַלֲענֹות  ֶׁשֹּלא  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ַהְּיָוִנים 
ַכח ֲעִנַּית ָאֵמן ִמִּיְׂשָרֵאל ִּתְּקנּו ְּתִפָּלה זֹו. ְוַאף ַעל  ִּתּׁשָ

ִּפי ֶׁשִהְתַּבְּטָלה ְּגֵזָרה א ָעְקרּו ַּתָּקָנה זֹו ִמְּמקֹוָמּה.
’ַמאי ֲחֻנָּכה‘ [ְלר“י ַרַצאִּבי] ְּבֵׁשם ַמֲהִר“י ַוַנה ֵמַחְכֵמי ֵּתיָמן

ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ֶׁש“ָּגדֹול  ֶׁשְּלִפי  ְולֹוַמר,  ְלהֹוִסיף  ִנָּתן 
ֶאת  ָּכאן  ִהְקִּדימּו   ְלָכ ב)  נג  (ְּבָרכֹות   “ֵמַהְּמָבֵר יֹוֵתר 

ֶרֶמז ָה‘ָאֵמן‘ ְל‘ָברּו ַאָּתה‘.
יֹו“ר ’ְּבֵני ֱאמּוִנים‘ ָהַרב ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ְׁשִליָט“א

’ָאֵמן‘ – ’ַּבֲחֻנָּכה‘
’ַּבֲחֻנָּכה‘ ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ָאֵמן‘.

’ֲחֻנַּכת ַהַּבִית‘ [ְלַרִּבי ָׁשאּול ב“ר ָּדִוד] ְּפָראג שע“ו

ַהַּמְלָאִכים עֹוִנים ָאֵמן
”ְמזּוָזה  מּוָבא:  כו)  (ַוִּיְׁשַלח  ַאַחאי  ְּדַרב  ִּבְׁשִאיְלתֹות 
ְּבַטִּלית  ַהַּבִית  ּוַבַעל  ִּבְׂשמֹאל,  ֲחֻנָּכה  ְוֵנר  ְּבָיִמין, 
ְמֻצֶּיֶצת ָּבֶאְמַצע“. ְוִהֵּנה, ’ֵנר‘, ’ְמזּוָזה‘ ’ָאָדם‘ – ָראֵׁשי 
(ֶּפֶרק  ַהָּיָׁשר‘  ַה‘ַּקב  ְלִדְבֵרי  ֶרֶמז  ִמָּכאן  ’ָאֵמן‘.  ֵּתבֹות: 
צו) ֶׁשְּכֶׁשָאָדם ְמָבֵר ִלְפֵני ִקּיּום ַהִּמְצָוה, ַהַּמְלָאִכים 
ָאֵמן  ְועֹוִנים  ִמְתַאְּסִפים  זֹו  ִמְצָוה  ִמִּקּיּום  ֶׁשִּנְבְראּו 

’ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים‘ ֲחֻנָּכהַאַחר ִּבְרָכתֹו. 

ץ ת ִמּקֵ ָרׁשַ 256ּפָ תשע"ט

ִרְמֵזי ָאֵמן 
ה ַעל ֲחֻנּכָ ָרֵזי ֱאמּוִנים
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”ִּבְזכּות ִמי ִנְפָרע ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלִיְׂשָרֵאל ֵמֻאּמֹות ָהעֹוָלם? ִּבְזכּות 
ְּבֵני ָאָדם ֶׁשַּמְׁשִּכיִמים ּוַמֲעִריִבים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ְועֹוִנים ָאֵמן 

ּוְמָבְרִכים ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבָאֵמן“ (’ָּתָנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו‘ ַרָּבה יא).

ְּבֵבית  ְּבַחְברּוָתא  ַחר  ַהּשַׁ ִּבְרכֹות   ְלָבֵר ָאנּו  ַאף  ַנְׁשִּכים 
ַהְּכֶנֶסת ְוִנְזֶּכה ִלְראֹות ַאף ַּבְּזַמן ַהֶּזה ִּבְנִפיַלת ׂשֹוְנֵאינּו, ָאֵמן.  ׁשּועֹות ַעל ַהּתְ

ְלָחמֹו      ְוַעל ַהּמִ
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ַרִּבי  ַהְּגַה“צ  ִסֵּפר  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהִּסּפּור  ֶאת 
ֶאת  ְׁשִליָט“א.  ַרִּבינֹוִביץ  ַהּכֵֹהן  ַּגְמִליֵאל 
ַהַּמֲעֶׂשה  ַּבַעל  ִמִּפי  הּוא  ָׁשַמע  ַהִּסּפּור 
ֶחִׁשין,   ֱאִליֶמֶל ַרִּבי  ַהּנֹוָדע   ַהְּמַחֵּנ
ִּדירּוָׁשַלִים,  ְמַלְּמֵדי-ַּדְרְּדֵקי  ִמָּוִתיֵקי 
ֵּמׁש ַּבּקֶֹדׁש ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה ’ֵעץ ַחִּיים‘  ֶׁשּׁשִ

ים ָׁשָנה. ּׁשִ ְּבֶמֶׁש ְלַמְעָלה ִמּׁשִ
ֶיֶלד,  ְּבִכָּתתֹו  ִלְלמֹד  ִהִּגיַע  ִנים  ַהּׁשָ ְּבַאַחת 
ֵּבן ְלִמְׁשָּפָחה ְקַׁשת יֹום, ֶׁשְּלַמְרֵּבה ַהַּצַער 
 ְוָהַפ ְּבִלּמּוָדיו  ַחִיל  ַלֲעׂשֹות  ִהְצִליַח  א 
ֶאת  ְּכָלל  ָהְלָמה  א  ֶׁשִהְתַנֲהגּותֹו  ְלֶיֶלד 
מּור ֶׁשל ַה‘ַּתְלמּוד ּתֹוָרה‘. ִּבְזַמֵּני  ָאְפיֹו ַהּׁשָ
עּוִרים הּוא א ָּפַסק ִמְּלַהְפִריַע, ְוִנָּתן  ַהּׁשִ
ְוַהְּמַלְּמִדים  ַהִּכָּתה  ַיְלֵדי  ָּכל  ִּכי  לֹוַמר 

ָסְבלּו ְּבִגינֹו.
ַהּכֹל  ְוָעׂשּו  ְיָכְלָּתם  ְּכָכל  ִנּסּו  ַהְּמַלְּמִדים 
ִהְתַנֲהגּותֹו,  ֶאת  ְלַׁשֵּפר  לֹו  ִלְגרֹם  ְּכֵדי 
ְּבִהְׁשַּתְּדֻלּיֹוֵתיֶהם.  ְּבָרָכה  ָראּו  א   ַא
ְלִמְטָרד  ָהְיָתה  ַהֶּיֶלד  ֶׁשל  ִהְתַנֲהגּותֹו 
ְלַהְׁשעֹותֹו  ְליֹום.  ִמּיֹום  ְוֶהְחִריף   ֶׁשָהַל
ֵהן  ִנָּתן,  ָהָיה  א   – ּתֹוָרה‘  ֵמַה‘ַּתְלמּוד 
ָעצּום  ִלְכֵאב  ּגֹוֵרם  ָהָיה  ֶׁשַהָּדָבר  ִמּשּׁום 
ֶׁשַהָּדָבר  ִמְּפֵני  ְוֵהן  בּוָרה,  ַהּׁשְ ַלִּמְׁשָּפָחה 
ָהָיה ָעלּול ִלְגרֹם ְלִדְרּדּור ְּבַמָּצבֹו ָהרּוָחִני, 

ָחִליָלה.
ַהְּמַלֵּמד  ִעם  נֹוֶקֶבת  ְלִׂשיָחה  ִנְקָרא  ָהָאב 
נֹוַכח  ְמֵהָרה  ַעד  ַהְּמיָֹעד.  ַּבְּזַמן  ְוהֹוִפיַע 
ֵמָהָאב  א  ִּכי  ָלַדַעת  ַהִּפֵּקַח  ַהְּמַלֵּמד 
ִנָּסה  א  ָהָאב  ָאְמָנם  ַהְּיׁשּוָעה.  ִּתְצַמח 
ֵהיֵטב  מּוָדע  ְוָהָיה  ֵמַאֲחָריּות  ְלִהְׁשַּתֵּמט 
ַלְּקָׁשִיים ְוַלְּבָעיֹות ֶׁשּגֹוֵרם ַה‘ֵּבן ַיִּקיר‘ ֶׁשּלֹו 
ַּב‘ַּתְלמּוד ּתֹוָרה‘, ַא הּוא ָטַען ְּבתֶֹקף ִּכי 
ֵאין לֹו ְיכֶֹלת ַלֲעׂשֹות ָּדָבר. ְלַטֲעָנתֹו הּוא 
 ַא ַהַּקָּימֹות,  ָהֶאְפָׁשֻרּיֹות  ָּכל  ֶאת  ִמָּצה 
ַעל  ְׁשִליָטה  ָּכל  לֹו  ֵאין  ִּכי  ָלַדַעת  נֹוַכח 
ַּבַּבִית  ֶׁשַּגם  ְוִהְדִּגיׁש  הֹוִסיף  הּוא  ַהֶּיֶלד . 
ֵאינֹו  ְוהּוא  ְמרֹוִרים,  אֹותֹו  ַמְׂשִּביַע  ַהֶּיֶלד 

רֹוֶאה ָּכל ַהְצָלָחה ְּבִחּנּוכֹו.
ְלַהְחִזירֹו  ִנָּתן  ֵּכיַצד  ג  ֻמּׂשָ ָּכל  ִלי  ”ֵאין 
ִאּלּו  ְּכֶׁשְּבִמִּלים  ָהָאב,  ִסֵּכם  ַלּמּוָטב“, 
ֵמָעָליו  ָהַאֲחָריּות  ֶאת  ֵמִסיר  ְּבֶעֶצם  הּוא 

ּוַמְחִזיָרּה ְלֶצֶות ַה‘ַּתְלמּוד ּתֹוָרה‘.
ַהְּמַלֵּמד ִנָּסה ַלֲעזֹר: ”אּוַלי ְּתַנֶּסה ִלְׂשּכֹר 
ַּבֲעבּורֹו חֹוֵנ, מֹוֶרה ְּפָרִטי ֶׁשּיּוַכל ְלַסֵּיַע 
ַהִּנָּסיֹון  ְּבִלּמּוָדיו;  ּוְלַקְּדמֹו  ְלַחְּנכֹו   ְל
ְיָכְלּתֹו  ִמְּלַבד  ֶׁשָּכֶזה,   חֹוֵנ ִּכי  מֹוִכיַח 
ַּגם  ָיכֹול  ְּבִלּמּוָדיו,  ַהֶּיֶלד  ֶאת  ְלַקֵּדם 
ַאֲהָבה   ּוִמּתֹו ּוְלַנְפׁשֹו,  ְלִלּבֹו  ְלִהְתָקֵרב 
ּוְלָהִביא  ַהְּכָלִלית  ְלַהְצָלָחתֹו  ְלַסֵּיַע  ָיכֹול 

ְלִׁשּפּור ִנָּכר ְּבִהְתַנֲהגּותֹו ּוְבִמּדֹוָתיו“.
ֶאָּלא ֶׁשַּגם ְלַהָּצָעה זֹו ֵסֵרב ָהָאב: ”ַצר ִלי, 
ְלַמֵּמן  ַּכְסִּפית  ֶאְפָׁשרּות  ָּכל  ִלי  ֵאין   ַא
ִמְתַּפְרֵנס  ֲאִני  ֶׁשָּכֶזה.  ְּפָרִטי   חֹוֵנ ַלֶּיֶלד 
ְּבָבֵּתי  ְּבִנָּקיֹון  ַהָּקָׁשה  ֵמֲעבֹוָדִתי  ְּבדַֹחק 
ָיכֹול  ֵאיִני  ַמְדֵרגֹות.  ּוְבַחְדֵרי  ִמְדָרׁש 
ְּבׁשּום ָּפִנים ָואֶֹפן ָלֵׂשאת ְּבֵנֶטל נֹוָסף ֶׁשל 

.“...ַּתְׁשלּום ְלחֹוֵנ
”ֵאין ִלי ָמה ַלֲעׂשֹות. ֶּבֱאֶמת ֶׁשֵאין ִּביָכְלִּתי 
ְּדָבָריו  ֶאת  ָהָאב  ִסֵּים  ָּדָבר!“,  ַלֲעׂשֹות 

ְּבָפִנים ֻמְׁשָּפלֹות ּוָפָנה ָלֵצאת ֵמַהֶחֶדר.
ַהְּמַלֵּמד א ָיַדע ֶאת ַנְפׁשֹו ִמַּצַער. ָקֶׁשה 
ְׁשִביָתה  ֶׁשָּקָנה  ַּבֵּיאּוׁש  ִלְראֹות  לֹו  ָהָיה 
ִסּכּוי  ְלַיְלּדֹו  ֵאין  ִּכְבָיכֹול  ָהָאב,  ֶׁשל  ְּבִלּבֹו 

ָחִליָלה...

ִנְנַער  ֵמַהֶחֶדר  ָהָאב  ֶׁשָּיָצא  ִלְפֵני  ֶרַגע 
ְלֶפַתע ַהְּמַלֵּמד ְוָקָרא ְלֶעְברֹו:

ִנִּסיָת  ֶׁשְּכָבר  חֹוֵׁשב  ַאָּתה  ָיָקר,  ”ַאָּבא 
ְלַסֵּיַע  ֶאְפָׁשרּות  ָּכל   ְּבָיְד ְוֵאין  ַהּכֹל, 
ְלִבְנ. ַא חֹוְׁשַבִני ִּכי טֹוֶעה ַאָּתה ָטעּות 
ַלֲאִפיִקים  ּפֹוֶנה   ֶׁשְּל ַהֵּבן  ָאְמָנם  ָמָרה! 
 ַא ַהְמָעָטה,  ִּבְלׁשֹון  ְרצּוִיים,  ֶׁשֵאיָנם 
ַאָּתה  ָיכֹול  לֹו;  ַלֲעזֹר   ְּבָיְד ֵיׁש  ֲעַדִין 
ְלַהְרּבֹות ִּבְתִפָּלה ַּבֲעבּורֹו ְוִלְׁשּפֹ ְּדָמעֹות 
ַמִים ַהְּמַצֶּפה  ַּכַּמִים. ֵהן ַאָּבא ָּגדֹול ֵיׁש ַּבּׁשָ
ְלָפָניו  ַהֲעֵתר   .ּוְלִדְמעֹוֶתי  ִלְתִפּלֹוֶתי
ּוְׁשפֹ ֶאת ִלְּב, ְוהּוא ְּבַוַּדאי א ִיְתַעֵּלם 

“!...ִמַּבָּקׁשֹוֶתי
ְּבֶטֶרם ִנְסְּגָרה ַהֶּדֶלת ַּבֲעדֹו, עֹוד ִהְסִּפיק 
ַהּזֹוְלגֹות  ַּבְּדָמעֹות  ְלַהְבִחין  ַהְּמַלֵּמד 
ְּבִלּבֹו,  ִנְּצָתה  ֲחָדָׁשה  ִּתְקָוה  ָהָאב.  ֵמֵעיֵני 

ְוהּוא א ִאֵחר ְלַנְּצָלּה.
ַההֹוִרים  ִהְרּפּו  א   ָוֵאיָל ֶזה  ִמּיֹום 
ְלַהְצָלַחת  ּוִמְּבִכָּיה  ִמְּתִפָּלה  ַהּכֹוֲאִבים 
ְּבָנם. ִאם א ַּדי ְּבָכ, ֵהם עֹוְררּו ַאף ֶאת 
ַאף  ָהָאב   .ָּכ ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ְקרֹוֵביֶהם 
ְּגדֹוֵלי  ֶׁשל  ְּפֵניֶהם  ֶאת  ְלַחּלֹות  הֹוִסיף 
ִהִּכיר  ֶׁשאֹוָתם  ֲחָכִמים  ְוַתְלִמיֵדי  ּתֹוָרה 
ִּכי  ּוִבְתִחָּנה  ְּבַבָּקָׁשה  ֲעבֹוָדתֹו,  ְּבִמְסֶּגֶרת 
ַיְקִּדיׁשּו ַּדּקֹות ְספּורֹות ִמְּזַמָּנם ְלַהְצָלַחת 

ְּבנֹו, ְוַהָּללּו א ָיְכלּו ְלָסֵרב ַלַּבָּקָׁשה.
ה,  ַמֲעֹשֶ ִלְנקֹט  ֶהְחִליטּו  ַאף  ֵמֶהם  ַּכָּמה 
לֹו  ִהִּציעּו  ַהֶּיֶלד  ַעל  ַרֲחֵמיֶהם   ּוִמּתֹו
ָׁשָעה,  ֶרַבע  ֶזה  ְמַעט:  ִעָּמם  ִלְלמֹד 

ּוִמְׁשֵנהּו ֶעְׂשִרים ַּדּקֹות ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה.
ַהֶּיֶלד  ֵּבין  ָהדּוק  ֶקֶׁשר  ִנְרַקם  ַאט  ַאט 
ְלאֹוָתם ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ַהָּללּו ָלְקחּו ֶאל 
ִלָּבם ֶאת ַמָּצבֹו, ּוִמּתֹו ָּכ ִהְרּבּו ְלעֹוְדדֹו 
ֲאֻרָּכה  א  ְּתקּוָפה  ְלַאַחר   ,ְוָכ ּוְלַחְּזקֹו. 
ֵמָאז ֵהֵחּלּו ַההֹוִרים ּוַמִּכיֵריֶהם ְלִהְתַּפֵּלל 
ַעל ַהֶּיֶלד, ִהְתַרֵחׁש ַהֵּנס; ִלְפִליַאת הֹוָריו 
ּוְמַחְּנָכיו ִהְתַהֵּפ ִלּבֹו ֶׁשל ַהַּנַער ְלטֹוָבה. 
ְוָהָיה  ָקֶצה  ֶאל  ִמָּקֶצה  ִהְׁשַּתָּנה  הּוא 

ְלֶאָחד ִמְּמֻצְּיֵני ַה‘ַּתְלמּוד ּתֹוָרה‘.
ֶׁשל  ַהִּמְזָרח  ּכֶֹתל  ֶאת  ְמָפֵאר  הּוא   ַּכּיֹום 
ַמְרִּביֵצי  ִמְּגדֹוֵלי  ְּכֶאָחד  ַהְּיִׁשיבֹות,  עֹוַלם 
ֶׁשֲעַדִין  הֹוָריו  ֶׁשל  ָאְׁשָרם  ְלרֹב  ַהּתֹוָרה, 

ׁשֹוְפִכים ְּתִפּלֹות ְלַהְצָלָחתֹו.
ֵהֵחל  ַהָּגדֹול  ּנּוי  ַהּׁשִ ִּכי  ָסֵפק  ָּכל  ִלי  ”ֵאין 
ְלִהְתחֹוֵלל ַּבֶּיֶלד ַרק ֵמאֹותֹו ֶרַגע ֶׁשֵהֵחּלּו 
ְּתִפּלֹוֵתיֶהם  ֶאת  ַּבֲעבּורֹו  ָלֵׂשאת  הֹוָריו 
ַהִּנְלָהבֹות“, ָאַמר ָהַרב ֶחִׁשין, ָׁשִנים ַרּבֹות 

ְלַאַחר ַהַּמֲעֶׂשה. 
ַהִּמִּלים  ֶאת  ְּבִפי  ָׂשמּו  ַמִים  ”ִמּׁשָ
ָעה  ּוִמּׁשָ ַהָּנכֹון,  ָּבֶרַגע  ַהַּמְתִאימֹות 
ִלְתִפָּלה  ּכָֹחם  ָּכל  ֶאת  ִהְפנּו  ֶׁשַההֹוִרים 
ֶאת  ְוִכּּוְנּו  ָלֶהם  ִסְּיעּו  ִמָּמרֹום  ַּבֲעבּורֹו, 

ַהֶּיֶלד ַלֶּדֶר ַהְּנכֹוָנה ַּבֲעבּורֹו“.
ַרִּבינֹוִביץ  ָהַרב  ְמַסֵּים  ְיָקִרים“,  ”הֹוִרים 
”ְלעֹוָלם  ִנְרֶּגֶׁשת,  ִּבְקִריָאה  ִסּפּורֹו  ֶאת 
ֶאְפָׁשרּות  ִּביֵדיֶכם  ֵאין  ִּכי  ּתֹאְמרּו  ַאל 
ַאֶּתם  ְלִהְתַּפֵּלל  ֵהן  ְלַיְלְדֶּכם;  ַלֲעזֹר 
ִאם  ִּכי  ָסֵפק  ָּכל  ֵאין  ָּתִמיד.  ְיכֹוִלים 
ֶאְתֶכם  ַּגם  ְיַכּוְנּו  ַמִים  ִמּׁשָ זֹאת,  ַּתֲעׂשּו 
ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשּיּוְכלּו  ַהְּנכֹוִנים  ָלֲאָנִׁשים 

ַהִהְׁשַּתְּדלּות ָהְראּוָיה ַּבֲעבּורֹו“.
’ִטיב ַהְּקִהָּלה‘ ִיְתרֹו תשע“ב 

’ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם‘ – ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו
ִהָּנּה  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְּבֵסֶדר  ָהִראׁשֹוָנה  ַהְּבָרָכה 
ִּבְרַּכת ’ַהָּזן‘, ֶׁשאֹוָתּה ִּתֵּקן מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְלִיְׂשָרֵאל 
ְוִהֵּנה,  ב).  מח  (ְּבָרכֹות  ָמן  ָלֶהם  ֶׁשָּיַרד  ְּבָׁשָעה 
ְּבֵני  ָאְכלּו  ַהָּמן  ְיִריַדת  ֶטֶרם  עֹוד  ֶׁשְּבַוַּדאי  ַאף 
ִּתֵּקן  א  ְּבִמְצַרִים,  ֶשָׁאפּו  ַהַּמּצֹות  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל 
ַהָּמן.  ִליִריַדת  ַעד  ’ַהָּזן‘  ִּבְרַּכת  ֶאת  מֶֹׁשה  ָלֶהם 
ֶׁשֵּכן ִּביִריַדת ַהָּמן, ְּכֶׁשהּוא מּוָכן ַלֲאִכיָלה ְלא 
ּכֹל  ְלֵעין  ִנְּכָרה  ְמֻיֶחֶדת,  ּוַבֲהָכָנה  ְּבטַֹרח   צֶֹר
נֹוֵתן  ”הּוא  ַהְּבָרָכה:  ְוִכְלׁשֹון   .ִיְתָּבַר ַהְׁשָּגָחתֹו 
ִּבְכבֹודֹו  הּוא  ֶׁשִּכְבָיכֹול   – ָּבָׂשר“  ְלָכל  ֶלֶחם 
ּוְבַעְצמֹו ְמַסֵּפק ִלְברּוָאיו ָמזֹון ִמָּיָדיו ַמָּמׁש, ַאף 
ַהָּדָבר  ִנְמָסר  ְּכִאּלּו  ִנְדֶמה  ֶׁשַּבֲחָטֵאינּו  ִּפי  ַעל 

ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהֶּטַבע (’ְּכִלי ֶחְמָּדה‘ ֵעֶקב סי‘ ב אֹות א).
ְוָכ ָאֵכן ָּכְתבּו ַרּבֹוֵתינּו ָהִראׁשֹוִנים, ִּכי ְּבִבְרַּכת 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ּוְמַׁשְּבִחים  מֹוִדים  ָאנּו  ’ַהָּזן‘ 
ִּבְכבֹודֹו  הּוא  ָויֹום,  יֹום  ֶׁשְּבָכל   ָּכ ַעל  הּוא 
ִמָּידֹו  ְּבִרּיֹוָתיו  ְלָכל  ָמזֹון  ְמַסֵּפק  ּוְבַעְצמֹו 
ּוְבַרֲחִמים,  ְּבֶחֶסד  ְּבֵחן  ְוָהְרָחָבה  ַהְּפתּוָחה 
ְלא ַמְחסֹור ְּכָלל. ּוֶבֱאֶמת ֶׁשַבח ֶזה ְמֻיָּסד ַעל 
ִליִׁשי  ַהּׁשְ ֶׁשַּבֵחֶלק  ב)  ג  (ע“ז  ַּבְּגָמָרא  ַהְּמפָֹרׁש 
ֵמַאְרַּבַעת ֶחְלֵקי ַהּיֹום יֹוֵׁשב ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ּוְמַסֵּפק ָמזֹון ָלעֹוָלם ֻּכּלֹו ַעל 
ִּכִּנים  ֵּביֵצי  ְוַעד  ְרֵאִמים  ִמַּקְרֵני  ְּבִרּיֹוָתיו,  ָּכל 

(’ִׁשֳּבֵלי ַהֶּלֶקט‘, ֵסֶדר ְּבָרכֹות קנז).

סא)  ַהְּיסֹודֹות  ַׁשַער  ֱאִקים‘  (’ֵּבית  ַהַּמִּבי“ט  ָּכַתב  ָאֵכן, 
ֶׁשִּתֵּקן  ַהָּזן‘  ’ִּבְרַּכת  ֻנַּסח  ִּכי  ַהְּמֻקָּבִלים,  ְּבֵׁשם 
מֶֹׁשה ָהָיה ׁשֹוֶנה ֵמַהֻּנָּסח ַהָּמצּוי ְּבָיֵדינּו. ּוְלִפי 
ֶׁשָּיַדע ֶאת סֹוד ֵׁשם ֲהָוָי“ה ָּכַלל ָּבּה כ“ו ֵּתבֹות 
ִּבְלַבד, ְוכֹה ָהָיה ֻנָּסָחּה: ”ָּברּו ַאָּתה ה‘ ֱאֵקינּו 
ֶמֶל ָהעֹוָלם, ָהֵא-ל ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבטּובֹו 
ְּבֶחֶסד, נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו, 

ָּברּו ַאָּתה ה‘ ַהָּזן ֶאת ַהּכֹל“.

ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו
ֵעיֵנינּו  ֲהא  ְלֵעיל,  ָהָאמּור  ַעל  ִיְתְמהּו  ַרִּבים 
ים  ִמְתַקּׁשִ ָהָאָדם  ִמְּבֵני  ַרִּבים  ִּכי  ָהרֹואֹות 
ַלֶּלֶחם,  ְרֵעִבים  ַאף  ּוֵמֶהם  ְמזֹוָנם  ֶאת  יג  ְלַהּׂשִ
ְוֵהיָכן הּוא אֹותֹו ֶׁשַפע ֶׁשִּנְפָסק ָלֶהם ִמְּמרֹוִמים 

ְּבָכל יֹום ָויֹום?
ַפת ֱאֶמת‘ (ְּבַהר תרמ“א)  ְּתׁשּוָבה ַלָּדָבר ָּכַתב ַה‘ּׂשְ
ְּבֵבאּור ֶּכֶפל ַהָּלׁשֹון: ’ֶאת ָהעֹוָלם-ֻּכּלֹו‘, ִּכי ָאֵכן 
מֹוִריד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָלעֹוָלם ְּבָכל יֹום ֶׁשַפע 
ַהְּבִרּיֹות.  ְּכַלל  ֶׁשל  ִסּפּוָקם  ְּכֵדי  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ָמזֹון 
ֶׁשֶחְלָקם  ָהֶעְליֹוָנה,  ַהַהְׁשָּגָחה  ָּגְזָרה   ָּכ  ַא
ְּכֵדי  ַחְבֵריֶהם,  ִּביֵדי  ִנָּתן  ָאָדם  ְּבֵני  ִמְקָצת  ֶׁשל 
ֶׁשַהָּללּו ִיְתְמכּו ָּבֶהם. ְוזֹוִהי ַהַּכָּוָנה ַּבָּלׁשֹון ’ֻּכּלֹו‘, 
ֶׁשַהָּמזֹון ָאֵכן ִנָּתן ְּבָכל יֹום ְּכֵדי ִסּפּוָקם ֶׁשל ְּכַלל 
ָיִחיד  ְלָכל  ְּבֶהְכֵרַח  ִנָּתן  הּוא  ֵאין   ַא ַהְּבִרּיֹות. 
ַפע  ִּבְפֵני ַעְצמֹו, ּוְכֵדי ֶׁשֻּכָּלם ִיְזּכּו ֵלָהנֹות ֵמַהּׁשֶ
 ָּכ ֶׁשַרק  ְּבַאְחדּות,  ִלְהיֹות  ַהְּבִרּיֹות  ִנְדָרִׁשים 
ָיִׂשימּו ִלָּבם ִאיׁש ְלָצְרֵכי ֵרֵעהּו ְוִיְתְמכּו ֶזה ָּבֶזה, 
ְוִנְמָצא ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשֵּיׁש ַאְחדּות – ַהְּבָרָכה יֹוֵצאת 

ִמן ַהּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל.

ְנִתיָנה ְּבַעִין ָיָפה
ֵצרּוף ַהִּמִּלים ’ֵחן‘ ’ֶחֶסד‘ ְו‘ַרֲחִמים‘ ֻמְזָּכר ְּבִפינּו 
ֵׁשָנה‘;  ’ַהַּמֲעִביר  [ִּבְרַּכת  ְּתִפּלֹות  ְוַכָּמה  ְּבַכָּמה 
זֹו  ִּבְבָרָכה  ָועֹוד].  ְוָיבֹא‘  ’ַיֲעֶלה  ָׁשלֹום‘;  ’ִׂשים 
ֵיׁש ְלֵצרּוף ֶזה ַמְׁשָמעּות ְמֻיֶחֶדת, ֶׁשֵּכן הּוא ָּבא 
ָּתלּוי  ָהעֹוָלם  ָּכל  ֶׁשְּמזֹון  ָהֻעְבָּדה  ֵּתאּור  ַאַחר 
ְּבָיָדיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. ְוִהֵּנה, ִאם ְנָתֵאר 
ְלַעְצֵמנּו ֶמֶל ָּבָׂשר ָוָדם ֶׁשָּכל ְנִתיָניו ְּתלּוִיים ּבֹו 
א  ִיְתַנּׂשֵ ֶׁשהּוא  ִיָּמֵלט  ֶׁשֹּלא  ֲהֵרי  ֻמְחָלט,  ְּבאֶֹפן 
ֲעֵליֶהם ִויַסֵּפק ָלֶהם ֶאת ְמזֹונֹוֵתיֶהם ְּבָיד ָרָפה 
ָזן  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  אּוָלם  חֹוָבה.  ְיֵדי  ְּכיֹוֵצא 

ְּבַעִין   – ּוְבַרֲחִמים“  ְּבֶחֶסד  ”ְּבֵחן  ָהעֹוָלם  ֶאת 
טֹוָבה ּוְבָפִנים ָיפֹות (’אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות‘ – ’ֵעץ יֹוֵסף‘).

ַּבֲעֵלי ַהּמּוָסר ִהְסִּבירּו ֻעְבָּדה זֹו ְּבֶיֶתר ֵּפרּוט:
ֶאת  ִלְברֹא  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָהָיה  ָיכֹול 
ִּבְלַבד.  ְוָלָבן  ָׁשחֹר  ְּבִצְבֵעי  ְלֻדְגָמה,  ְמזֹונֹוֵתינּו, 
ַּכָּמה ֶחֶסד ָעָׂשה ִעָּמנּו ְּבַרֲחָמיו, ֶׁשִּמְּלַבד ֶׁשָּבָרא 
הֹוִסיף  ּוְטִעיִמים,  ְּבִריִאים  ַמֲאָכִלים  ַּבֲעבּוֵרנּו 
ְּבֶאְמָצעּות  ְּבֵעיֵנינּו,  ֵחן  אּו  ִיּׂשְ ֶׁשֵהם  ַּגם  ְוָדַאג 
ּוִמְּלַבד  ְוָנִעים,   מֹוֵׁש ּוַמְרֶאה  ְמֻגּוִָנים  ְצָבִעים 
זֹאת הֹוִסיף ִעָּמנּו ֶחֶסד ְוָדַאג ֶׁשּנֹאְכָלם ְּבנֹוחּות. 
ָּתְכנֹו   – ַהַּתּפּוז  ַהַּתּפּוז;  ְּפִרי  הּוא   ְלָכ ֻּדְגָמה 
ַּכַּתּפּוַח,  ַאַחת  ִּבְקִלָּפה  ִנָּתן  ָהָיה  ְוִאּלּו  נֹוְזִלי, 
נֹוְגִסים  ְּכֶׁשָהִיינּו  ִמָּיד  ִמֶּמּנּו  ָזב  ַהִּמיץ  ָהָיה 
ּבֹו. ִאי ְלָכ ִחְּלקֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבַרֲחָמיו 
ְקַטִּנים  ְלַׂשִּקיִקים  ִחֵּלק  ֶּפַלח  ְוָכל  ִלְפָלִחים, 

ֶׁשָּבֶהם ָנַתן ֶאת ַהִּמיץ.
ָּכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה ָּגְדלּו טֹובֹוָתיו ָעֵלינּו, ְוִאם ִנְתּבֹוֵנן 
ֵאיְנְספֹור  ַקָּימֹות  ִּכי  ִלְראֹות  נֹוִסיף  ְסִביֵבנּו 
ָּבָרא  ֶׁשּבֹו  ַהָּגדֹול  ַהֶחֶסד  ִנָּכר  ֶׁשָּבֶהן  ֻּדְגָמאֹות 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ַהַּמֲאָכִלים. ַּכָּמה ְּגדֹוָלה 
חֹוָבֵתנּו ְלהֹודֹות ַעל ָּכ! (הגש“פ ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל עמ‘ 
ריב ְּבֵׁשם ַהְּגָרָׁש“ז ְּברֹויֶדא; הגש“פ ’ִּתְפֶאֶרת ִׁשְמׁשֹון‘ עמ‘ רנג).

’ֵחן‘, ’ֶחֶסד‘ ְו‘ַרֲחִמים‘
ְּבֶעֶצם ַמְׁשָמעּוָתן ֶׁשל ְלׁשֹונֹות ֵאּלּו ָמִצינּו ַּכָּמה 

ֶהְסֵּבִרים:
א. ַרֵּבנּו יֹוֵסף ֶאְלּבֹו ֵּבֵאר: ַחֵּיי ָהָאָדם ֶנְחָלִקים 
ְׁשנֹות  ָהֲעִלָּיה,  ְׁשנֹות  ְּתקּופֹות:  ְלָׁשלֹוׁש 
ָהֲעִלָּיה  ִּבְׁשנֹות  ַהְּיִריָדה.  ּוְׁשנֹות  ָהֲעִמיָדה 
ּתֹוֶעֶלת  ְלָהִפיק  ּוְמֻסָּגל  ָּבִריא  ַהּגּוף  ֶׁשָּבֶהן 
ִמָּיָדיו  ַהִּנָּתן  ַּב‘ֵחן‘  ַּדי  ָמזֹון,  ִמְּמַעט  ַאף  ַרָּבה 
ִמְּמזֹונֹו  ְלהֹוִציא  ָהָאָדם  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי   ,ִיְתָּבַר
ֶאת ָהְרִכיִבים ַהְּדרּוִׁשים לֹו ְּכֵדי ַחּיּותֹו. ִּבְׁשנֹות 
ּוְמֻסָּגל  ְמַעט  ַהּגּוף  ֶנְחָלׁש  ֶׁשָּבֶהן  ָהֲעִמיָדה 
ַהַּמֲאָכל  ַּכּמּות  ְּכִפי  ּתֹוֶעֶלת  ֵמַהָּמזֹון  ְלָהִפיק 
ְּכֵדי  יֹוֵתר  ְמֻרֶּבה  ְל‘ֶחֶסד‘  הּוא  ִנְזָקק   ,ְלֵעֶר
ֶנְחָלׁש  ֶׁשָּבֶהן  ַהְּיִריָדה  ִּבְׁשנֹות  ְוֵאּלּו  ְלִהְתַקֵּים. 
ְּכֵדי  ְּגדֹוִלים  ְל‘ַרֲחִמים‘  הּוא  ִנְזָקק  ְמאֹד,  ַהּגּוף 

ֶׁשַּיֲעמֹד ַּבַחִּיים (’ֵסֶפר ָהִעָּקִרים‘ ד לג).
ב. ַהַּמֲהָר“ל ֵּבֵאר: ּפֹוְתִחים ָאנּו ַּבֲאִמיַרת: ”ַהָּזן 
טּובֹו  ִמַּצד  ִּכי  ֵלאמֹר,  ְּבטּובֹו“ –  ָהעֹוָלם...  ֶאת 
ָהעֹוָלם.  ָּכל  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְמַפְרֵנס 
ֵיׁש  ִמּדֹות  ָׁשלֹוׁש  ִּכי  ָאנּו  ְמָפְרִטים  ָאְמָנם 
ַּבָּדָבר: ’ְּבֵחן‘ – ֵאּלּו ַהַּצִּדיִקים ֶׁשְּבכַֹח ַמֲעֵׂשיֶהם 
נֹוְׂשִאים ֵחן ְּבֵעיֵני ה‘, ַּכָּכתּוב (ְּבֵראִׁשית ו ח): ”ְונַֹח 
ְּבֵני  רֹב  ֵאּלּו   – ’ְּבֶחֶסד‘  ה‘“.  ְּבֵעיֵני  ֵחן  ָמָצא 
ָהָאָדם ֶׁשִּמַּצד ַמֲעֵׂשיֶהם ֵאיָנם ְראּוִיים ִלְנִׂשיַאת 
ֵחן ְמֻיֶחֶדת, ַא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָזָנם ִמִּמַּדת 
 – ’ּוְבַרֲחִמים‘  לֹו.  ָהָראּוי  ְּכִפי  ֶאָחד  ָּכל  ַהֶחֶסד, 
 ָּכ ֵאּלּו ַהְּקַטִּנים ֶׁשֵאין ָּבֶהם ַּדַעת ְּכָלל, ּוִמּתֹו
ּוְלַפְרְנָסם  ְלזּוָנם  ֲעֵליֶהם  ה‘  ַרֲחֵמי  ִמְתעֹוְרִרים 
ְּכֵדי ִסּפּוָקם (’ְנִתיבֹות עֹוָלם‘ ְנִתיב ָהֲעבֹוָדה יח, ּוְרֵאה ’אֹור 

ַהַחָּמה‘ ברהמ“ז).

ְלָחן‘ (קפז ד) ֵּבֵאר ִּכי ָאנּו רֹוְמִזים  ג. ֶּב‘ָערּו ַהּׁשֻ
ָהָאָדם  ְּבֵני  סּוֵגי  ְׁשֶׁשת  ַעל  ֵאּלּו  ְּבִמִּלים 
ַעל   – ’ְּבֵחן‘   ;ִיְתָּבַר טּובֹו  ַפע  ִמּׁשֶ ַהֶּנֱהִנים 
ַעד  ְמֻיֶחֶדת  ֵחן  ִלְנִׂשיאּות  ַהּזֹוִכים  ָהֲעִׁשיִרים 
 – ’ְּבֶחֶסד‘  ’מֹוָתרֹות‘,  ִלְרִכיַׁשת  ַאף  ְּבָיָדם  ֶׁשֵּיׁש 
ַעל רֹב ְּבֵני ָהָאָדם ֶׁשָּכל ַהִּנְצָר ְלִקּיּוָמם ָמצּוי 
ֶׁשַּפְרָנָסָתם  ָהֲעִנִּיים  ַעל   – ’ּוְבַרֲחִמים‘  ְּבָיָדם, 
ְּכֵדי  ְּגדֹוִלים  ְלַרֲחִמים  ֵהם  ּוְזקּוִקים  ְּדחּוָקה 

ְלִהְתַקֵּים.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַעל ַהַּנַער ַהֶּזה ִהְתַּפַּלְלִּתי

ע טּתַ בבּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
הֶּזה ער

ססִספפּפּורר ם
ן (א) ת ַהזָּ ְרּכַ זֹון – ּבִ ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ

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


