
ץ ת ִמּקֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִוּדּוי ֵמעֶֹמק ַהֵּלב
”ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֲאָבל ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו“ (מב כא)

ֶאת ֵּתַבת ’ֲאָבל‘ ִּתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס: ”ְּבקּוְׁשָטא“ – ֶּבֱאֶמת. ְוֵיׁש 
ְלָהִבין ַמּדּוַע ָּבֲחרּו ָהַאִחים ְלהֹוִסיף ֵּתָבה זֹו ָּכאן?

ֵּפֵרׁש ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמּמֹוְדִז‘יץ:
ַּכֲאֶׁשר ָאנּו ִמְתַוִּדים ַעל ֲחָטֵאינּו, ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות זֹאת ֵמעֶֹמק 
ְּבֵסֶדר  ִמְתַוִּדים  ָאנּו   ָּכ ַעל  ְוַלחּוץ.  ָפה  ַהּׂשָ ִמן  ְוא  ַהֵּלב 
ִמן  ָאַמְרנּו  ַעְצמֹו  ַהּוִּדּוי  ֶאת  ֶׁשַאף  ֶׁשֶקר“ –  ַהּוִּדּוי: ”ָטַפְלנּו 
ָפה ְוַלחּוץ ְוא ֵמעֶֹמק ַהֵּלב. ְוָאֵכן ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ֶׁשְּלָכל  ַהּׂשָ

ַהָּפחֹות ֵּתבֹות ֵאּלּו ֵּתָאַמְרָנה ִמִּפינּו ְּבַכּוַָנת ַהֵּלב...
ַּכֲאֶׁשר ִּבְּקׁשּו ָהַאִחים ְלַהִּביַע ֶאת עֶֹמק ַצֲעָרם ַוֲחָרָטָתם ַעל 
ְמִכיַרת יֹוֵסף, ִהְדִּגיׁשּו: ”ֲאָבל ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו“ – ֶּבֱאֶמת ָאנּו 
ִמְתָחְרִטים ַעל ָּכ ֶׁשָּמַכְרנּו ֶאת ָאִחינּו, ְוֵאיֶנּנּו ִמְתַוִּדים ַעל 

ָפה ְוַלחּוץ. ’ִּדְבֵרי ִיְׂשָרֵאל‘ ָּכ ַרק ִמן ַהּׂשָ

ְלִהְתַוּדֹות ַאף ַעל ַהַהְתָרָאה
ְראּוֵבן  ַוַּיַען  ֲאַנְחנּו...  ֲאֵׁשִמים  ֲאָבל  ָאִחיו  ֶאל  ִאיׁש  ”ַוּיֹאְמרּו 
אָֹתם ֵלאמֹר ֲהלֹוא ָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ֵלאמֹר ַאל ֶּתֶחְטאּו ַבֶּיֶלד 

ְוא ְׁשַמְעֶּתם“ (מב כא-כב)
ָהָיה  ַּדי  ֶׁשֵּכן  ִּכְמֻיֶּתֶרת,  ִנְרֵאית  ”ֵלאמֹר“  ַהִּמָּלה  ִלְכאֹוָרה 

ִלְכּתֹב: ”ַוַּיַען ְראּוֵבן אָֹתם ֲהלֹוא ָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם...“?
ֵּפֵרׁש ָהַרִּבי ר‘ ּבּוִנם ִמְּפִׁשיְסָחא: 

ְלַבל  ְּבָפָניו  ֶׁשִהְתרּו  ְלַאַחר  ֶׁשָחָטא  ִמי  ֶׁשל  ֲעוֹונֹו  ָחמּור 
ֶיֱחָטא, ִמִּמי ֶׁשָחָטא ְלא ַהְתָרָאה. ַּכֲאֶׁשר ַהחֹוֵטא ֶׁשִהְתרּו 
ּבֹו ָׁשב ִּבְתׁשּוָבה, ָעָליו ְלִהְתַוּדֹות ִמְּלַבד ַעל ֶעֶצם ַהֵחְטא ַאף 

ַעל ָּכ ֶׁשִהְתַעֵּלם ֵמַהַהְתָרָאה. 
”ֲאָבל  ְואֹוְמִרים:  ִמְתַוִּדים  ֶאָחיו  ֶאת  ְראּוֵבן  ַמע  ּׁשָ ִמּׁשֶ
ַעל  ְּבִוּדּוְיֶכם  ַּדי  ֵאין  ָלֶהם:  ְוָאַמר  הֹוִסיף  ֲאַנְחנּו“,  ֲאֵׁשִמים 
 ֶעֶצם ַהֵחְטא, ֶׁשֵּכן ֲעֵליֶכם ”ֵלאמֹר“ – ְלִהְתַוּדֹות ַאף ַעל ָּכ
ַבֶּיֶלד“,  ֶּתֶחְטאּו  ַאל  ֲאֵליֶכם...  ”ָאַמְרִּתי  ֲחָטאֶתם:  ֶׁשְּבֶטֶרם 

ּוְבָכל זֹאת ֲחָטאֶתם ”ְוא ְׁשַמְעֶּתם“ ְלַהְתָרָאִתי.
’קֹול ִׂשְמָחה‘

ָּכל ֶאָחד ֵמָהַאִחים ָחַרד ַעל ָאִחיו
ָעָׂשה  ּזֹאת  ַמה  ֵלאמֹר  ָאִחיו  ֶאל  ִאיׁש  ַוֶּיֶחְרדּו  ִלָּבם  ”ַוֵּיֵצא 

ֱאִהים ָלנּו“ (מב כח)
ִלְכאֹוָרה ֵּתבֹות ”ִאיׁש ֶאל ָאִחיו“ ִנְראֹות ִּכְמֻיָּתרֹות, ֶׁשֵּכן ַּדי 

ָהָיה ִלְכּתֹב: ”ַוֶּיֶחְרדּו ֵלאמֹר ָמה זֹאת...“?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ַזְלָמן ֱאֶרְנַרִייךְ ַרָּבּה ֶׁשל ַׁשאְמלֹוי:

ַעל  ִהְצִּדיק  ֵמָהַאִחים  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ְלַהְדִּגיׁש  ַהּתֹוָרה  ִּבְּקָׁשה 
ָאָדם  א): ”ַחָּיב  נד  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ְּכַמֲאַמר  ָׁשַמִים,  ִּדין  ַעְצמֹו 
ֵּכיָון  ְואּוָלם,  ַהּטֹוָבה“.  ַעל   ֶׁשְּמָבֵר ְּכֵׁשם  ָהָרָעה  ַעל   ְלָבֵר
ֶׁשֲהָלָכה זֹו ֵאיָנּה ֲאמּוָרה ֶאָּלא ְּבַיַחס ְלחֹוַבת ָהָאָדם ְּכַלֵּפי 
 ְלִפיָכ ְלִהְׁשַּתֵּתף,  ָעָליו  ְּבַוַּדאי  ֵרֵעהּו  ְּבַצַער   ַא ַעְצמֹו, 
ְמִעיָדה ַהּתֹוָרה ַעל ָהַאִחים: ”ַוֵּיֵצא ִלָּבם“, ְּכלֹוַמר: ֵהם 

ִאם:  ִּכי  ֶחְרָדָתם,  ָהְיָתה  ָעָליו  ְוא  ָהִאיִׁשי  ִמַּצֲעָרם  ’ָיְצאּו‘ 
”ַוֶּיֶחְרדּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו“ – ַעל ַצַער ֲאֵחיֶהם.

’ְּדָרׁשֹות ֶלֶחם ְׁשמֹה‘ ְּדרּוׁש קלה 

ֲחלֹום ֶׁשֵּיׁש ּבֹו טֹוָבה ֵאינֹו ִמְתַּבֵּטל
ֶאֶרץ  ַעל  ִויִׁשיֵתהּו  ְוָחָכם  ָנבֹון  ִאיׁש  ַפְרעֹה  ֵיֶרא  ”ְוַעָּתה 

ִמְצָרִים“ (מא לג) 
ִלְׁשנֹות  ַעְצָמם  ֶאת  ְלָהִכין  ַלִּמְצִרים  יֹוֵסף  ִהְמִליץ  ַמּדּוַע 
ֶׁשִּתְתַּבֵּטל  ְּכֵדי  ִּבְתׁשּוָבה  ָלׁשּוב  ָלֶהם  ִהְמִליץ  ְוא  ָהָרָעב 
ִניְנֵוה  ַאְנֵׁשי  ֵמַעל  ַהְּגֵזָרה  ֶׁשִהְתַּבְּטָלה  ְּכִפי  ָהָרָעב,  ְּגֵזַרת 

בּו ִּבְתׁשּוָבה? ְּכֶׁשּׁשָ
ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  זֹאת  ֵּבֵאר  ִמְּדִויְנְסק  ַהּכֵֹהן  ִׂשְמָחה  ֵמִאיר  ַרִּבי 
ָהַרְמָּב“ם (ְיסֹוֵדי ַהּתֹוָרה י ד): ”ָּכל ְּדַבר טֹוָבה ֶׁשִּיְגזֹר ָהֵא-ל ֲאִפּלוּ 
ַבע ְׁשנֹות ַהׂשַֹּבע  ַעל ְּתַנאי ֵאינֹו חֹוֵזר“. ְלִעְנָיֵננוּ, ִמְּלַבד ֶׁשּׁשֶ
ֶׁשֲעֵליֶהן ָחַלם ַּפְרעֹה ָהיּו ְלטֹוָבה, ַאף ְּבֶׁשַבע ְׁשנֹות ָהָרָעב 
ְּגנּוָזה ָהְיָתה ְלִמְצַרִים טֹוָבה ְּגדֹוָלה, ֶׁשֲהֵרי: ”ָּכל ֶּכֶסף ְוָזָהב 
ַהְּתבּוָאה  ְּתמּוַרת  ְלִמְצַרִים“  ֶוֱהִביאֹו  ִלְּקטֹו  יֹוֵסף  ֶׁשָּבעֹוָלם 
ָהַרָּבה ֶׁשָּמְכרּו ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם ִּבְׁשנֹות ָהָרָעב (ְּפָסִחים קיט א). 

ֵּכיָון ֶׁשָּכ ָּבטּוַח ָהָיה יֹוֵסף ֶׁשְּדַבר ַהֲחלֹום א ִיְתַּבֵּטל.
’ֶמֶׁש ָחְכָמה‘ 

ַמִים ַהְּמַרֵחם ַעל ַהְּבִרּיֹות ְמַרֲחִמים ָעָליו ִמן ַהּׁשָ
ֶאת  ָלֶכם  ְוִׁשַּלח  ָהִאיׁש  ִלְפֵני  ַרֲחִמים  ָלֶכם  ִיֵּתן  ַׁשַּד-י  ”ְוֵא-ל 

ֲאִחיֶכם“ (מג יד)
ִמְּפֵני ָמה ֵּבְרָכם ַיֲעקֹב: ”ְוֵא-ל ַׁשַּד-י ִיֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים“, ֲהא 
ְּכֵדי  ִמְצַרִים  ַׁשִּליט  ְּבֵלב  ַרֲחִמים  ה‘  ֶׁשִּיֵּתן  ִנְצְרָכה  ַהְּבָרָכה 

ֶׁשֶּיְחַּדל ִמְּלִהְתַעֵּמר ָּבֶהם?
ֵּבֵאר ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר:

ִמַּדת  ֶאת  ְּבִלָּבם  ה‘  ֶׁשִּיַּטע  ָּבָניו,  ַעל  ְלַבֵּקׁש  ִּכּוֵן  ַיֲעקֹב 
ָהַרֲחִמים, ְּכֵדי ֶׁשִּיְנֲהגּו ִאיׁש ְּבזּוָלתֹו ְּבַרֲחִמים. ְוַכֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו 
מֹוֵׁשל  ִלְפֵני  ֶׁשִּיְתַיְּצבוּ  קֶֹדם  ְּכלֹוַמר:  ָהִאיׁש“,  ”ִלְפֵני  זֹאת 
ְּבֶחֶסד  ִעָּמם  ִיְנַהג  ַהָּלה  ֶׁשַאף  ָלֶהם  ֻמְבָטח  ֲאַזי  ִמְצַרִים, 
ַעל  ַהְּמַרֵחם  ”ָּכל  ב):  קנא  (ַׁשָּבת  ֲחָכִמים  ְּכַמֲאַמר  ּוְבַרֲחִמים, 

ַמִים“.  ’ִאְמֵרי ֶׁשֶפר‘ַהְּבִרּיֹות ְמַרֲחִמין ָעָליו ִמן ַהּׁשָ

ֲאֵחי יֹוֵסף ִהְקִּדימּו ’ִמְנָחה‘ ַלְּסֻעָּדה
”ַוָּיִכינּו ֶאת ַהִּמְנָחה ַעד ּבֹוא יֹוֵסף ַּבָּצֳהָרִים ִּכי ָׁשְמעּו ִּכי ָׁשם 

יֹאְכלּו ָלֶחם“ (מג כה)
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִויַדאל צְָרָפִתי ַרֲאַב“ד ַפאס:

”ִהּכֹון  יב):  ד  (ָעמֹוס  ַּכָּכתּוב  ִלְתִפָּלה,  רֹוֶמֶזת  ”ְוָיִכינּו“  ְלׁשֹון: 
ִלְקַראת ֱאֶקיךָ ִיְׂשָרֵאל“. ָלַמְדנּו ִמָּכאן ֶׁשֲאֵחי יֹוֵסף ’ֵהִכינּו‘ 
ָלֶחם“  ”יֹאְכלּו  ְּבֶטֶרם  ַהִּמְנָחה“,  ”ֶאת  ְלִהְתַּפֵּלל  ִהְקִּדימּו   –
– ַּבְּסֻעָּדה. ֶׁשֵּכן ֲהָלָכה ְמפֶֹרֶׁשת ִהיא (שו“ע או“ח רלב ב): ”א 
ְלִמְנָחה   ָסמּו ְקַטָּנה,  ְסֻעָּדה  ֲאִפּלוּ  ֶלֱאכֹל...  ָאָדם  ֵיֵׁשב 

ְּגדֹוָלה“. 
’צּוף ְּדַבׁש‘ 

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם

ִחּנּו ַהְּקַטִּנים ַלֲעִנַּית ָאֵמן
”ְוֶאת ֲאִחיֶכם ַהָּקטֹן ָּתִביאּו ֵאַלי ְוֵיָאְמנּו ִדְבֵריֶכם“ (מב כ)

ֲחָכֵמינּו ָׂשמּו ָּדֵגׁש ְמֻיָחד ַעל ִחּנּו ַהְּקַטִּנים ַלֲעִנַּית ָאֵמן. 
ְידּוִעים ֵהם ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ַסְנֶהְדִרין קי ב): ”ָקָטן, ֵמֵאיָמַתי 
ָעה  ִמּׁשָ ֵמִאיר:  ַרִּבי  ִמּשּׁום  ַּתָּנא  ַהָּבא?  ָלעֹוָלם  ָּבא 
ֶׁשּיֹאַמר ָאֵמן, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְיַׁשְעָיה כו ב): ’ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא 
גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים“ – ַאל ִּתְקִרי ’ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים‘ ֶאָּלא 
קכד  (או“ח  ָהַרמָּ“א  ּפֹוֵסק  זֹאת  ְּבִעְקבֹות  ָאֵמן‘“.  ’ֶׁשאֹוֵמר 
ז): ”ִויַלֵּמד ָּבָניו ַהְּקַטִּנים ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן, ִּכי ִמָּיד ֶׁשַהִּתינֹוק 

עֹוֶנה ָאֵמן ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא“. 
ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַלִניָאדוֹ ’ַּבַעל ַהֵּכִלים‘ ְמָבֵאר ֶׁשַהִּסָּבה ֶׁשַרִּבי 
ִהיא  ָקָטן,  ֶׁשל  ָאֵמן  ַעל  ַּדְוָקא  ֶזה  ִמָּפסּוק  ָלַמד  ֵמִאיר 
ְלִפי ֶׁשֶּנֱאָמר ּבֹו: ”גֹוי ַצִּדיק“, ּוְכָבר ָמִצינּו ָקָטן ַהְּמֻכֶּנה 

 .“ּגֹוי ַּכָּכתּוב (ְּבֵראִׁשית כה כג): ”ְׁשֵני גִֹיים ְּבִבְטֵנ
ֶרֶמז ִנְפָלא ַלֲהָלָכה זֹו ָלַמד ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ְיהֹוֵסף ִמּקֹוסֹון 
 – ֵאַלי“  ָּתִביאּו  ַהָּקטֹן  ֲאִחיֶכם  ”ְוֶאת  ֶזה:  ָּכתּוב  ִמְּלׁשֹון 
ִּבְזכּות:  ַהָּבא?  ָלעֹוָלם  ָלבֹא  זֹוֶכה  ’ַהָּקָטן‘  ָמה  ִּבְזכּות 

”ְוֵיָאְמנּו ִדְבֵריֶכם“ – ֶׁשְּמַלְּמִדים אֹותֹו ַלֲענֹות ָאֵמן. 
’ְּכִלי ָפּז‘ ְיַׁשְעָיה כו ב; ’ִלּקּוֵטי ְּבֵני ִׁשֵּלִׁשים‘ ִמֵּקץ

ֶבט מּוָסר‘ ָּדַרׁש ִּכי  ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ַהּכֵֹהן ֵמִאיְזִמיר ַּבַעל ַה‘ּׁשֵ
ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ֶׁשִּנְזַהר  ַעְצמֹו  ַעל  ֵהִעיד  ְּכָבר   ַהֶּמֶל ָּדִוד 
ְּבַקְטנּותֹו, ֶׁשָּכ ָאַמר: ”לּוֵלא ֶהֱאַמְנִּתי ִלְראֹות ְּבטּוב ה‘ 
ְּבֶאֶרץ ַחִּיים“ – ִאְלָמֵלא ָהִייִתי ִמְתַרֵּגל ִמַּקְטנּוִתי ַלֲענֹות 
ָאֵמן ַאַחר ָּכל ְּבָרָכה, ֲאַזי א ָהִייִתי זֹוֶכה ִלְראֹות ְּבטּוב 
ָלעֹוָלם  זֹוִכים  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ִּבְזכּות  ִּכי  ַהָּבא,  ָּבעֹוָלם  ה‘ 

ַהָּבא.
ַהַּצִּדיק  ָמְרְּדַכי  ַאף  ַהּכֵֹהן, ִּכי  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  הֹוִסיף ְוָדַרׁש 
ָאֵמן.  ַלֲענֹות  ְּבֵביתֹו  ֶׁשָּגְדָלה  ַהַּמְלָּכה  ֶאְסֵּתר  ֶאת   ִחֵּנ
ֶאת  אֵֹמן  ז): ”ַוְיִהי  ב  (ֶאְסֵּתר  ַהָּפסּוק  ֶאת  ִלְדרֹׁש  ֵיׁש   ֶׁשָּכ
ֲהַדָּסה ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת ּדֹדֹו ִּכי ֵאין ָלּה ָאב ָוֵאם“ – ֵּכיָון 
ָאֵמן,  ַלֲענֹות  ֶׁשְּיַלְּמדּוָה  ְוֵאם  ָאב  ָהיּו  א  ֶׁשְּלֶאְסֵּתר 
ְלִפיָכ ִמֵּלא ָמְרְּדַכי ֶאת ְמקֹוָמם, ”ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת ֲהַדָּסה 

ִהיא ֶאְסֵּתר“ – ֶׁשִּלְּמָדּה ַלֲענֹות ָאֵמן.
ֲחִסיִדים‘  ’ִמְׁשַנת  ַּבַעל  רִיִקי  ַחי  ִעָּמנּוֵאל  ַרִּבי  ַהְּמֻקָּבל 
ֵהִביא ֶרֶמז ְלִדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר ֶׁשַהָּקָטן זֹוֶכה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם 
”ֶּבן  ַהֵּתבֹות:  ֶׁשּסֹוֵפי   ִמָּכ ָאֵמן,  ֶׁשַּיֲעֶנה  ָעה  ִמּׁשָ ַהָּבא 

ָהעֹוָלם ַהָּבא“ ֵהם ’ָאֵמן‘. 

’ִמְנַחת ֵאִלָּיהּו‘ ֶּפֶרק לב; ’חֹוֵׁשב ַמְחָׁשבֹות‘ ַמֲאַמר רּוַח ְנבּוָאה אֹות כו

ץ ת ִמּקֵ ָרׁשַ 310ּפָ תש"פ

א יָסוּר ִמּמֶנָּה“
ֹ
 גַּם כִּי יַזְקִין ל

ֹ
ךְ לַנַּעַר עַל פִּי דְַרכּו

ֹ
”חֲנ

ַהְקָּפָדה ְמֻיֶחֶדת ָמָצאנּו ִּבְמקֹורֹוֵתינּו ְלחֹוַבת ִחּנּו ַהְּקַטִּנים ַלֲעִנַּית ָאֵמן: 
”ָקָטן, ֵמֵאיָמַתי ָּבא ָלעֹוָלם ַהָּבא? 

ָעה ֶׁשּיֹאַמר ָאֵמן“ (ַסְנֶהְדִרין קי ב).  ַּתָּנא ִמּשּׁום ַרִּבי ֵמִאיר: ִמּׁשָ
”ִויַלֵּמד ָּבָניו ַהְּקַטִּנים ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן, ִּכי ִמָּיד ֶׁשַהִּתינֹוק עֹוֶנה ָאֵמן 

ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא“ (ָהַרָמּ“א או“ח קכד ז).

 .“
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ם נִכְבָּד לִבְנֵי אֱמּונִים, זְהִיִרים לְש ”הַיּוֹ
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ַהַּמִּגיד  ָׁשַמע  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהַּמְדִהים  ַהִּסּפּור  ֶאת 
ְׁשִליָט“א  ְלִויְנְׁשֵטיין  ְׁשמֹה  ר‘  ַהָּגאֹון  ָהַרב 
ִמיִדידֹו ָהַרב ֶּבן ִצּיֹון ְסֶנה ְׁשִליָט“א  ֵמַאְרצֹות 
ִעְנַין  ְוִחּזּוק  ְּבִעּדּוד  ַרּבֹות  ָהעֹוֵסק  ַהְּבִרית, 
ֱאמּוֵני  ְׁשלֹוֵמי  ְּבֶקֶרב  ְוַההֹוָדָאה  ַהְּתִפָּלה 

ִיְׂשָרֵאל.
ְוָכ ְמַסֵּפר ָהַרב ְסֶנה:

ְּבָפַני  ְוָׂשח  ִמַּמָּכַרי  ְיהּוִדי  ֵאַלי  ָּפָנה  ֶאָחד  ”יֹום 
ֶאת ָצָרתֹו: ’ְּבִני ַהָּיָקר, ֶיֶלד ֶחֶמד, סֹוֵבל ָׁשִנים 
ְוֶׁשָּמא   ,ְלָכ ְּבנֹוָסף  ָקׁשֹות.  ִרּכּוז  ִמְּבָעיֹות 
ְוהּוא  ּוְמֻׁשָּבׁש  ָקטּוַע  ִּדּבּורֹו  ַּגם   ,ָּכ ְּבִעְקבֹות 
ַהְּבָעיֹות  ַּבֶחְבָרה.  ְלִהְׁשַּתֵּלב  ְמאֹד  ה  ִמְתַקּׁשֶ
ְּבָכל  לֹו  ּוַמְפִריעֹות  ָעָליו  ַמְקׁשֹות  ַהָּללּו 
ִמְּבִחיָנה  ְוֵהן  ִלּמּוִדית  ִמְּבִחיָנה  ֵהן  ַהְּתחּוִמים, 

ֶחְבָרִתית.
ָׂשַכְרנּו  לֹו.  ַלֲעזֹר  ְּכֵדי  ַהּכֹל  ַלֲעׂשֹות  ִנִּסינּו 
ַּבֲעבּורֹו ְמַלֵּמד ְּפָרִטי, ָלַקְחנּו אֹותֹו ְלִטּפּוִלים 
ַהֻּמְמִחים,  טֹוֵבי  ֵאֶצל  ְוִהְתַנֲהגּוִתִּיים  ִרְגִׁשִּיים 
ּוְכִאּלּו  ֻמְמִחים,  רֹוְפִאים  ֵאֶצל  ִעּמֹו  ִּבַּקְרנּו 
ַטח, ְוַאְדַרָּבה  ְּכלּום – ׁשּום ִׁשּפּור א ִנְרֶאה ַּבּׁשֶ

ַמָּצבֹו ַרק הֹוֵל ּוַמְחִמיר.
ְּכָבר  ַּבֲעבּורֹו  ִטּפּוִלים  ַעל  ּכֹה  ַעד  הֹוֵצאִתי 
ׁשּום  ְוֵאין  ּדֹוָלר,  ֶאֶלף  ֵמַאְרָּבִעים  ְלַמְעָלה 
’ֲאִני  ִּבְמִרירּות:  ְוהֹוִסיף  ָהִאיׁש  ָאַמר  ְּתזּוָזה‘, 

ַמְרִּגיׁש ָאבּוד ַוֲחַסר ִּתְקָוה‘“.
ְׁשִתיָקה ְקָצָרה ֶׁשל ֻׁשָּתפּות ַּבְּכֵאב ִהְׂשָּתְרָרה 
’ֵאֶצל  ָהִאיׁש:  ֶאת  ָׁשַאְלִּתי  ְּכֶׁשְּבִסּיּוָמּה  ֵּביֵנינּו, 
רֹוֵפא ְּפלֹוִני ָהִייָת ְּכָבר?‘ ְּבַכּוָָנה ָנַקְבִּתי ִּבְׁשמֹו 
ֲאֶׁשר  ּוְמֻפְרָסם  נֹוָדע  ְלִהְתַּפְּתחּות  רֹוֵפא  ֶׁשל 
ָטִבין  ּגֹוֶבה  הּוא  ְּבִמְרְּפָאתֹו  ִּבּקּור  ָּכל  ַעל 
ְלָפֵרט  ְוֵהֵחל  ָהִאיׁש  ֵהִׁשיב  ’ְּבַוַּדאי!‘  ּוְתִקיִלין. 
’ָיַׁשְבנּו  ַּגֲאָוה:  ֶׁשל  ֶׁשֶמץ  ּבֹו  ֶׁשִּנְמַהל  ְּבקֹול 
ִׁשַּלְמִּתי  ֶׁשֲעֵליֶהן  ָעַתִים,  ִמּׁשְ ְלַמְעָלה  ֶאְצלֹו 
ְּבֵמיַטב ַּכְסִּפי. ֶזהּו רֹוֵפא ִמְקצֹוִעי ִויסֹוִדי ְמאֹד, 
ּוְבֶהְתֵאם ְלָכ הּוא ָחַקר אֹוָתנּו ֲאֻרּכֹות ַעל ָּכל 
ַעָּתה.  ְוַעד  ֵלָדתֹו  ִמּיֹום  ְּבֵננּו,  ֶׁשל  ַחָּייו  קֹורֹות 
ְמקֹור  ֶאת   ְּבָכ ְלָהִבין  ִנָּסה  הּוא  ַהִּנְרֶאה  ְּכִפי 

ִליִלִּיים ֶׁשל ַהֶּיֶלד‘. ִרְגׁשֹוָתיו ַהּׁשְ
’ְלַאַחר אֹותֹו ַהִּבּקּור ִהַּגְענּו ֵאָליו ְלִבּקּור נֹוָסף 
הֹוִסיף  זֹול‘,  ְוא  ָקָצר  א  ָהָיה  הּוא  ֶׁשַּגם 
ָּדָבר  ׁשּום  ָאַמְרִּתי:  ְּכָבר  ’אּוָלם  ָהָאב,  ְוָאַמר 
א  ְוַהּנֹוָדע  ַהָּגדֹול  ָהרֹוֵפא  ֲאִפּלוּ  הֹוִעיל.  א 
ִהְצִליַח ִלְמצֹא ָמזֹור ִלְבָעָיתוֹ ַהָּקָׁשה ֶׁשל ְּבִני...‘
’ֲאִני  ִּבְׁשֵאָלה,  ָהָאב  ִּדְבֵרי  ֶאת  ָקַטְעִּתי  ’ְיִדיִדי‘, 
ֲאֻרּכֹות  ָׁשעֹות  ֶהֱעַבְרָּת  ֶׁשְּכָבר   ִמִּפי ׁשֹוֵמַע 
ָמַתי   ַא ׁשֹוִנים.  ֻמְמִחים  ְוֵאֶצל  רֹוְפִאים  ֵאֶצל 
ַּבַּפַעם ָהַאֲחרֹוָנה ִּדַּבְרָּת ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ַעל ְּבָעָיתֹו ֶׁשל ִּבְנ ְּבֶמֶׁש ַּכָּמה ָׁשעֹות?‘
ֵאָלה. הּוא ִהְרֵהר ְמַעט  ָהָאב ָהָיה ֻמְפָּתע ֵמַהּׁשְ
ְוָאז ֵהִׁשיב: ’אֹוֶדה ַעל ָהֱאֶמת, ִנְדֶמה ִלי ֶׁשִאם 
ֶׁשל  ִרּבֹונוֹ  ִעם  ֶׁשִּדַּבְרִּתי  ָמה  ָּכל  ֶאת  ֲאָצֵרף 
ַאִּגיַע  א  ָהַאֲחרֹוָנה,  ָנה  ַהּׁשָ ָּכל   ְּבֶמֶׁש עֹוָלם 

ְלָׁשלֹוׁש ָׁשעֹות...‘
ְלרֹוֵפא  ’ָהַלְכָּת  ִלְדָבָריו,  ֵהַגְבִּתי  ֵמִבין‘,  ’ֵאיֶנִּני 
ָּבָׂשר ָוָדם – ֶׁשּזֹוִהי ַרק ִהְׁשַּתְּדלּות – ִׁשַּלְמָּת לֹו 
ֶּכֶסף ַרב ְוִדַּבְרָּת ִאּתֹו ְּבֶמֶׁש ְׁשָעַתִים ְרצּופֹות. 
ָּבאָת ֵאָליו ׁשּוב ִלְׁשָעַתִים נֹוָספֹות ְוַגם ֲעֵליֶהן 
ָּכל  רֹוֵפא  ִעם  ְוִאּלּו   ,ַּכְסְּפ ִמֵּמיַטב  ִׁשַּלְמָּת 
ּוְמֻזָּמן  מּוָכן  הּוא  ֲאֶׁשר  ָיכֹול,  ַהּכֹל  ָּבָׂשר, 
ֵאין  ִחָּנם  ָׁשָעה,  ּוְבָכל  ֵעת  ְּבָכל   ְל ְלַהְקִׁשיב 
ָּכֶסף, ַהִאם ִאּתֹו א ָמָצאָת ְזַמן ְלַדֵּבר?! ֲהא 
ְלַמְעָלה   ְּבֶמֶׁש ְּכָבר  ְמַדֵּבר  ַאָּתה  ִאִּתי  ֲאִפּלוּ 

ֵמֶרַבע ָׁשָעה...?‘
ּוִמָּתִמיד  ’ֵמָאז  ָהִאיׁש,  ִהְתּגֹוֵנן  ֶאֱעֶׂשה‘,  ’ּוָמה 
 ָֹאר ּכֹה  ְזַמן   ְּבֶמֶׁש ְלִהְתַּפֵּלל  ִלי  ָקֶׁשה 
ֲאִני   – ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת  ֲאִפּלוּ  ְּבֶרֶצף. 

ַרק ַמְתִחיל ֶאת ַהְּתִפָּלה ּוְכָבר ּתֹוְקפֹות אֹוִתי 
ַהַּמְחָׁשבֹות ִמָּכל ִּכּוּון... ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה 

ִּבְתִפָּלה ֶׁשֵאיָנּה ִמן ַהִּמְנָין‘.
ֶׁשֵאֶליָה  ַהְּיִחיָדה  ַהְּכתֶֹבת  ֶׁשּזֹו  ַלֲעׂשֹות  ’ּוָמה 
 א ַאָּתה ְּבַעְצְמַאָּתה ָאמּור ִלְפנֹות ָּכֶרַגע, ֲה
ַלֲעָצִתי,  ְׁשַמע  ַהִּקִּצין.  ָּכל  ָּכלּו  ֶׁשְּכָבר  ֵמִעיד 
ֵמרֹאׁש   ְל ּוְכתֹב  ְׁשָעַתִים-ָׁשלֹוׁש   ְל ַּפֵּנה 
ָמה ַאָּתה עֹוֵמד ְלַדֵּבר, ָּכ ִּתְהֶיה ָּבטּוַח ֶׁשֹּלא 

ִּתְהֶייָנה ְל ַהְפָרעֹות‘“.
ַמְמִׁשי ּוְמַסֵּפר ָהַרב ְסֶנה: 

ָהָאב  ֵאַלי  ר  ִהְתַקּׁשֵ ֲאִני  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ”ְׁשבּוַעִים 
ר ִלי ְּבאֶֹׁשר: ’ִקַּבְלִּתי ְּתׁשּוָבה ֵמָהרֹוֵפא‘. ֶׁשִּבּׂשֵ

’ֵאיֶזה רֹוֵפא?‘ ָּתַמְהִּתי. ְּכָבר ִהְסַּפְקִּתי ֵּביְנַתִים 
ּוַמְפִליא  ָּבָׂשר  כָל  ’רֹוֵפא  ֵמַהִּסּפּור,  ִלְׁשּכֹחַ 

ַלֲעׂשֹות!‘ ֵהִׁשיב ָהָאב ַהִּנְרָּגׁש, ּוִמָּיד ִהְסִּביר:
יָחה ִאְּת ֶהְחַלְטִּתי  ’ְּכָבר ַּבּבֶֹקר ֶׁשְּלָמֳחַרת ַהּׂשִ
ַהְׁשֵּכם  ְלַמֲעֶׂשה;  ֲהָלָכה   ְּדָבֶרי ֶאת  ְלַבֵּצַע 
ָלֲעבֹוָדה  ֶׁשֲאַאֵחר  ֶׁשִּלי  ַלּבֹוס  הֹוַדְעִּתי  ַּבּבֶֹקר 
ְּבַכָּמה ָׁשעֹות, ִהְתַּפַּלְלִּתי ַׁשֲחִרית ְּבַכּוָָנה ְּבֵבית 
ִלּמּוד  ְלַאַחר  ּוִמָּיד  ְלֵביִתי,   ַהָּסמּו ַהְּכֶנֶסת 
ָיָצאִתי  ְקָצָרה,  ּבֶֹקר  ַוֲארּוַחת  ַהָּקבּוַע  ַהִׁשּעּור 
ַעל  ָׁשם  ְבִּתי  ִהְתַיּׁשַ ְצָדִדית,  ְלֻחְרָׁשה  ְּבִרְכִּבי 

ַסְפָסל מּוָצל ְוִהְתַחְלִּתי ְלִהְתַּפֵּלל.
אּוָלם  ַּכְּמֻצֶּפה,  הֹוִפיעּו  ְוַהַהְפָרעֹות  ַהְּטָרדֹות 
ִהְתּכֹוַנְנִּתי ְלָכ ֵמרֹאׁש. ְּבָיַדי ָהָיה מּוָכן ְצרֹור 
ַהּנֹוְׂשִאים  ָּכל  ֶאת  ָּכַתְבִּתי  ֶׁשֲעֵליֶהם  ַּדִּפים 
 ,ְוָכ  .ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ִעם  ְלַדֵּבר  ֶׁשִּבַּקְׁשִּתי 
ָּכל  ֶאת  ָׁשַפְכִּתי  ֲאֻרּכֹות  ָׁשעֹות   ְּבֶמֶׁש
ְּתקּוָפה  ְלַאַחר  ַּבֵּלב  ִלי  ֶׁשִהְצַטְּבָרה  ַהְּמִרירּות 
ה‘  ִעם  ִּדַּבְרִּתי  ִהְתמֹוְדדּות.  ֶׁשל  ֲאֻרָּכה  ּכֹה 
ַהְּקָׁשִיים  ָּכל  ַעל  לֹו  ִסַּפְרִּתי  ַהּכֹל,  ַעל   ִיְתָּבַר
ֶׁשָעַבְרנּו ַעד ּכֹה ִעם ְּבֵננּו, ּוְבֶטֶרם ִּבַּקְׁשִּתי ַעל 
ֶהָעִתיד, הֹוֵדיִתי לֹו ְּבחֹם ַעל ָּכל ַהּטֹוב ֶׁשהּוא 

ַמְרִעיף ָעַלי.
ְּכָבר  ָהֲאֻרָּכה  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ִסַּיְמִּתי  ַּכֲאֶׁשר 
ְלֵבית  ׁשּוב  ָיָצאִתי  ַהִּמְנָחה.  ְׁשַעת  ִהִּגיָעה 
ם  ַהְּכֶנֶסת ְוִהְתַּפַּלְלִּתי ִמְנָחה ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי, ּוִמּׁשָ
ָיָצאִתי ַלֲעַמל יֹוִמי, ְּכֶׁשְּבִלִּבי ּפֹוֶׁשֶטת ְּתחּוַׁשת 

ַׁשְלָוה. ַחְׁשִּתי ִּכי סֹוף סֹוף ִמיֶׁשהּו ֶהֱאִזין ִלי.
ְּבאֹותֹו  י  ֲחִמּׁשִ ְּביֹום  ִראׁשֹון.  ְּביֹום  ֶזה  ָהָיה 
ֶׁשּבֹו  ַהֵחיֶדר  ֶׁשל  ַהּבֹוֵחן  ֵאַלי  ר  ִהְתַקּׁשֵ ָׁשבּוַע 
ַרּבֹות  ְמֻׁשָּתפֹות  ִׂשיחֹות  ָלנּו  ָהיּו  ְּבִני.  לֹוֵמד 
ָהיּו  א  ֵהן  ְּכָלל   ּוְבֶדֶר ָהַאֲחרֹונֹות,  ִנים  ַּבּׁשָ
ָהְיָתה  ַהַּפַעם  יָחה  ַהּׂשִ אּוָלם  ִּבְמֻיָחד,  ְנִעימֹות 
בּוַע  ֶׁשַהּׁשָ ִלי  ר  ְלַבּׂשֵ ָׂשַמח  ַהבֹּוֵחן  ׁשֹוָנה. 
ָּכל  ֶאת  ָאַמר  ְוהּוא  ַּבִּמְבָחן,  ֶׁשִּלי  ַהֵּבן  ִהְצִליַח 
ַמָּמׁש  ְמֻיֶחֶדת.  ִּבְבִהירּות  ְוַטְרָיא‘  ְקָלא  ַה‘ּׁשַ

ַהְפֵלא ָוֶפֶלא.
ַהְּמַלֵּמד  ֵאַלי  ר  ִהְתַקּׁשֵ ִמֵּכן  ֶׁשְּלַאַחר  בּוַע  ַּבּׁשָ
ֶׁשָּתְכָנּה  ְקָצָרה  ִׂשיָחה  ִאִּתי  ְוׂשֹוֵחַח  ַּבֵחיֶדר 
ַלָּקֶצה...‘  ֵמַהָּקֶצה  ִהְׁשַּתָּנה   ֶׁשְּל ’ַהֵּבן  ָהָיה: 
 ָהַאְבֵר ַּגם  ֵאַלי  ר  ִהְתַקּׁשֵ ָׁשבּוַע  ְּבאֹותֹו 
ֶאת  ִהִּביַע  הּוא  ְוַגם  ְּפָרִטי,  ְּבאֶֹפן  ִעּמֹו  ֶׁשָּלַמד 
רֹוֶאה  ֶׁשהּוא  ַהַּמְדִהים  ּנּוי  ֵמַהּׁשִ ִהְתַּפֲעלּותֹו 

עּוִרים. ְּבַמֲהַל ַהּׁשִ
ַהִּנְרָּגׁש,  ָהָאב  ִסֵּים   ,‘ְל ּתֹוָדה  ֲאִסיר  ’ֲאִני 
’ִמְסַּתֵּבר ֶׁשִהְפֵניָת אֹוִתי ָלרֹוֵפא ַהָּנכֹון. ְלרֹוֵפא 
א  ְוַהְּיׁשּוָעה  ַלֲעׂשֹות,  ּוַמְפִליא  ָּבָׂשר  כָל 

ִאֲחָרה ִמָּלבֹוא‘“.
’ּוָמתֹוק ָהאֹור‘ – ֲחֻנָּכה עמ‘ רט

ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום
ְלֵעיל:  ִּבַּקְׁשנּו  ֶׁשְּכָבר  ְלַאַחר  ְלָהִבין,  ֵיׁש 
ֵיׁש  ָמה  ִמְּפֵני  ּוְלַרֲחִמים“,  ּוְלֶחֶסד  ”ְלֵחן 
ְוָׁשלֹום“.  ְוַחִּיים  ”ְוַרֲחִמים  ּוְלַבֵּקׁש:  ָלׁשּוב 
 ,ָּכ ָמִצינּו  ָׁשלֹום‘  ’ִׂשים  ְּבִבְרַּכת  ַאף 
ְוֶחֶסד  ”ֵחן  ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ֶׁשִּבְתִחָּלה 
ְוַחִּיים  ”ְוַרֲחִמים   :ּוַבֶהְמֵׁש ְוַרֲחִמים“, 

ְוָׁשלֹום“, ְוֵיׁש ְלָהִבין ֶאת ַטַעם ַהָּדָבר.
ֶׁשָה‘ַרֲחִמים‘  ִהְתָּבֵאר  קֹוְדִמים  ְּבַמֲאָמִרים 
ָהֹאֶפן  ֶׁשֵהם  ֵמַה‘ְּגמּולֹות‘,  הּוא  ָהִראׁשֹון 
ַהֲהָטבֹות  ָּכל  ָעֵלינּו  ֻיְׁשְּפעּו  ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו 
ְוִאּלּו  ּוְלֶרַוח“.  ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ”ְלֵחן   –
ַעְצָמן,  ֵמַה‘ֲהָטבֹות‘  הּוא  ִני  ַהּׁשֵ ָה‘ַרֲחִמים‘ 
ֶׁשָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֶׁשִּנְהֶיה ְּבַעְצֵמנּו ַרְחָמִנים 

(ְרֵאה ’ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי‘ ְּבֵׁשם הגרח“ק).

ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  זֹאת  ּוְלָבֵאר  ְלהֹוִסיף  ֵיׁש 
ַעל  ַהְּמַרֵחם  ”ָּכל  ב):  קנא  (ַׁשָּבת  ַהְּגָמָרא 
ַמִים“.  ַהּׁשָ ִמן  ָעָליו  ְמַרֲחִמין  ַהְּבִרּיֹות 
ִּבַּקְׁשנּו  ֶׁשִּבְתִחָּלה  ְלָהִבין,  ִנָּתן  ֶזה  ְלִפי 
ַרֲחָמיו  ִיְמַנע  ֶׁשֹּלא  הּוא   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש 
ִמֶּמּנּו  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ְוַעָּתה  ֵמִאָּתנּו, 
ֶׁשַּיֲעִניק ָלנּו ַעְצֵמנּו ִמִּמַּדת ַרֲחָמיו, ִּכְלׁשֹון 
ַרֲחִמים“   ְל ”ְוָנַתן  יח):  יג  (ְּדָבִרים  ַהָּפסּוק 
ֶׁשְּבֶאְמָצעּות  ְּכֵדי  ָׁשם),  ַהַחִּיים‘  ’אֹור  (ְרֵאה 
ַעל  ְלַרֵחם  נּוַכל  ָלנּו  ֶׁשִּיָּנְתנּו  ָהַרֲחִמים 
ַמִים  ֲאֵחִרים, ּוִמֵּמיָלא ְיַרֲחמּו ָעֵלינּו ִמן ַהּׁשָ
עמ‘  ָאבֹות‘  ֶׁשל  ’ּתֹוְלדֹוָתן  ִׁשְמעֹוִני‘;  ’ַיְלקּוט  (הגש“פ 
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לֹום – ְּכִלי ַמֲחִזיק ְּבָרָכה ַהּׁשָ
ַּבָּקׁשֹות  ְּבִסּיּום  ְנחּוָצה  ’ְוָׁשלֹום‘  ַּבָּקַׁשת 
מֹוִעילֹות  ַהְּבָרכֹות  ֵאין  ֶׁשֵּכן  ַה‘ֲהָטָבה‘, 
ֲחָכִמים  ְּכַמֲאַמר  ִעָּמֶהן,  ָׁשלֹום  ֵאין  ִאם 
ַהָּקדֹוׁש  ָמָצא  ”א  יב):  ג  (ֳעָקִצין  ַּבִּמְׁשָנה 
ְלִיְׂשָרֵאל  ְּבָרָכה  ַמֲחִזיק  ְּכִלי  הּוא   ָּברּו
לֹום“. ְוֵכן ָאְמרּו ַּבִּמְדָרׁש (במדב“ר  ֶאָּלא ַהּׁשָ
ֶאָּלא  ְּכלּום  מֹוִעילֹות  ַהְּבָרכֹות  ”ֵאין  ז):  יא 

ִאם ֵּכן ָׁשלֹום ִעָּמֶהם“.
ִּבְפָרט ְלִעְנַין ַהָּמזֹון ָאְמרּו ְּבתֹוַרת ּכֲֹהִנים 
(ְּבֻחּקַֹתי א ח), ֶׁשִּבְרַּכת ”ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ“ 
ַלְחְמֶכם  ”ַוֲאַכְלֶּתם  ִּבְרַּכת  ְלַאַחר  ְנחּוָצה 
ַהָּמזֹון  ַּכֲאֶׁשר  ֶׁשַאף  ה-ו),  כו  (ַוִּיְקָרא  ָלׂשַֹבע“ 
ֵאין  ְּבֶאֶרץ  ָׁשלֹום  ֵאין  ִאם   – ְּבֶׁשַפע  ָמצּוי 
 ַהָּמזֹון מֹוִעיל ְּכלּום. ּוֵבֲארּו ָׁשם ִּכי ְלִפיָכ
ֶאת  ּובֹוֵרא  ָׁשלֹום  ”עֹ ֶׂשה  ְמָבְרִכים:  ָאנּו 
ִנְׁשֶלֶמת  לֹום  ַהּׁשָ ֶׁשְּבֶאְמָצעּות  ַהּכֹל“, 
לֹום  ַהְּבִריָאה ֻּכָּלּה (ּוְרֵאה עֹוד ִּפְרֵקי דר“א ֶּפֶרק ַהּׁשָ

א-ב).

’ְוָכל טֹוב ּוִמָּכל טּוב‘
ַהַּבָּקָׁשה,  ְּכִפילּות  ֵּפֶׁשר  ֶאת  ְלָהִבין  ֵיׁש 
’ְוָכל טֹוב ּוִמָּכל טּוב‘. ִּבְפָרט ַאַחר ֶׁשְּכָבר 
ָמה   – ֲהָטָבה  ֶׁשל  ַרּבֹות  ְלׁשֹונֹות  ִּבַּקְׁשנּו 
’ּוִמָּכל טּוב  עֹוד נֹוָתר ָלנּו ְלַבֵּקׁש ַּבִּמִּלים 

ְלעֹוָלם ַעל ְיַחְּסֵרנּו‘?
ַּכָּמה ֵּבאּוִרים ֶנֶאְמרּו ְּבִעְנָין ֶזה:

ָּכל  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ַרִּבים  ֲאָנִׁשים  ַקָּיִמים  א. 
ִמֶּמּנּו,  ֵלָהנֹות  ְיכֶֹלת  ְּבָיָדם  ֵאין   ַא טּוב, 
ִסּבֹות  ֵמֲחַמת  ְוִאם  חִֹלי  ֵמֲחַמת  ִאם 
ּוְמַבְּקִׁשים  מֹוִסיִפים  ָאנּו   ְלִפיָכ ֲאֵחרֹות. 
ֶׁשִּמְּלַבד  ְיַחְּסֵרנּו‘,  ַאל  ְלעֹוָלם  טּוב  ’ּוִמָּכל 
ַאף  נּוַכל  ִּבְרׁשּוֵתנּו,  ִיְהֶיה  ַהּטֹוב  ֶׁשָּכל 

ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו (’אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות‘ – ִעּיּון ְּתִפָּלה).
ב. ַאף ִּכי ְּבַוַּדאי עֹוֶׂשה ִעָּמנּו ה‘ ְּבָכל ֶרַגע 
ָאנּו  ָּתִמיד  א  ֵקץ,  ְלא  טֹובֹות  ְוֶרַגע 

ְמֻסָּגִלים ְלַהִּכיר ָּבֶהן ְּבפַֹעל ִמָּיד. ָלֵכן ָאנּו 
מֹוִסיִפים ’ּוִמָּכל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְּסֵרנּו‘ 
טֹוב‘,  ְל‘ָכל  ֶׁשִּנְזֶּכה  ַרק  ֶׁשֹּלא  ּוְמַבְּקִׁשים 
ֶאָּלא ֶׁשַאף ַנְרִּגיׁש ְוִנְרֶאה ְּבֵעיֵנינּו ֶאת ָּכל 

ַהּטֹוָבה ַהּזֹו (’ִמְׁשַנת מֶֹׁשה‘ ַעל הגש“פ).

(ַּתֲעִנית  ַּבְּגָמָרא  הּוָבא  ָידּוַע  ה  ַמֲעֹשֶ ג. 
ּדֹוָסא,  ֶּבן  ֲחִניָנא  ַרִּבי  אֹודֹות  ַעל  א)  כה 

ֶׁשְּכֶׁשָהֲעִנּיּות ְּבֵביתֹו ָּגְדָלה ַעד ְלא ְנׂשֹוא, 
ַמִים ֶרֶגל ֻׁשְלָחן  ִהְתַּפֵּלל ְוהֹוִרידּו לֹו ִמן ַהּׁשָ
ֶׁשֵהם  ִאְׁשּתֹו  ָחְלָמה  ֶׁשָאז  ֶאָּלא  ִמָּזָהב. 
לֹו  ֶׁשֲחֵסָרה  ֻׁשְלָחן  ְלַצד  ַמִים  ַּבּׁשָ יֹוְׁשִבים 
ָכר  ֵמַהּׂשָ ָלֶהם  ֶׁשָּנְתנּו  ֵהִביָנה   ִמָּכ ֶרֶגל. 
ַהֻּמְבָטח ָלֶהם ֶלָעִתיד, ּוִמָּיד ָּדְרָׁשה ֵמַרִּבי 
ֲחִניָנא ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ֶׁשִּיְּקחוּ ֶאת ָהֶרֶגל ַּבֲחָזָרה 
ָכָרם, ְוֻהְצַר ר‘  ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֶיְחַסר ָלֶהם ִמּׂשְ
ֲחִניָנא ְלַבֵּקׁש ַרֲחִמים ְּכֵדי ֶׁשִּתָּנֵטל ָהֶרֶגל 
טּוב  ”ּוִמָּכל  ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו   ְלִפיָכ ֵמֶהם. 
ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְּסֵרנּו“ – ֶׁשַּגם ַאַחר ֶׁשִּנְזֶּכה 
ִיָּגַרע  א  ִּבַּקְׁשנּו,  ֶׁשָעָליו  ַהּטֹוב  ְלָכל 
ֲאָמִרים‘  ’צּוף  (הגש“פ  ַהָּבא  ָלעֹוָלם  ֵמֶחְלֵקנּו 

ְּבֵׁשם ַרִּבי ֵמִאיר ִמַּפְרִמיְׁשָלאן).

ָּכַתב,  ו)  אֹות  (ְּבַהֲעְתָך  ַהָּקדֹוׁש  ָל“ה  ַהּׁשְ ד. 
 – ֶׁש‘ּטֹוב‘  ְל‘טּוב‘,  ’טֹוב‘  ֵּבין  ִחּלּוק  ֶׁשֵּיׁש 
ְּבחֹוָלם מֹוֶרה ַעל טֹוב ִנְגֶלה, ְוִאּלּו ’טּוב‘ – 
ְּבׁשּורּוק מֹוֶרה ַעל טֹוב ִנְסָּתר. ִלְדָבָריו ֵיׁש 
ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ֶׁשַעל  ְלָפֵרׁש 
טֹוב  ֶאָּלא  ּבֹו  ָלנּו  ֵאין  ִּכי  ’טֹוב‘,  ַּבִּמָּלה 
ַהָּבא,  ָהעֹוָלם  ַעל  אּוָלם  ָלֵעיַנִים,  ַהִּנְגֶלה 
ִנְגֶלה  ֶׁשֵאינֹו  ַּבּטֹוב  ַּגם  ַנִּכיר  ֶׁשּבֹו  ֵּכיָון 
ֶׁשִּמָּכל  ּוְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  מֹוִסיִפים  ָלֵעיַנִים, 

טֹוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְּסֵרנּו (’ִּבְרַּכת ָּדִוד‘).

ְּבֵסֶפר  ַלְנּדֹא  רממ“ח  ֵּפֵרׁש  עֹוד  ה. 
ִעַּקר  ֶאת  ְמַסֵּמל  ֶׁש‘ּטֹוב‘  ַאְבָרָהם‘,  ’ַוַּיַעׂש 
 ַא ָלָאָדם,  ַהִּנְצָרִכים  ַהּטֹוִבים  ַהְּדָבִרים 
ַהְּמֻׁשָּבִחים  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ְמַסֵּמל  ’טּוב‘ 
ַיֲעקֹב  ִלְבֵני  ַּפְרעֹה  ֶׁשָאַמר  ְּכִפי  ִּבְמֻיָחד. 
טּוב  ֶאת  ָלֶכם  ”ְוֶאְּתָנה  יח):  מה  (ְּבֵראִׁשית 

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוִאְכלּו ֶאת ֵחֶלב ָהָאֶרץ“. ְוֶזהּו 
 ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ִּבְתִחָּלה  ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשָאנּו 
ּומֹוִסיִפים  ַהּטֹוב,  ָּכל  ֶאת  ֶׁשִּיְגְמֵלנּו  הּוא 
ֵמַהְּמֻׁשָּבח  ַּגם  ְיַחְּסֵרנּו‘  ֶׁש‘ַאל  ּוְמַבְּקִׁשים 

ְּביֹוֵתר.

ְזִהירֹות ִּבְכבֹוד ַהַּפת
’ַאל  הּוא   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ְּבַבָּקָׁשֵתנּו 
ְיַחְּסֵרנּו‘, ָחׁשּוב ֶׁשִּנְזּכֹר ִּכי ֲהָלָכה ְמפֶֹרֶׁשת 
ֶׁשִּמי  ד)  קפ  (או“ח   ‘ָערּו ְלָחן  ַּב‘ּׁשֻ ִהיא 
ֶׁשֵאינֹו ָזִהיר ִּבְכבֹוד ַהַּפת ְוֵאינֹו נֹוֵהג ָּכבֹוד 
ְלַהִּגיַע  ָעלּול  ִמֶּמָּנה,  ַהּנֹוָתִרים  ַּבֵּפרּוִרים 

ָחִליָלה ִליֵדי ֲעִנּיּות.

ָזָצ“ל,  ֶהְרָמן  ָּדִוד  ַנחּום  ַרִּבי  ֶׁשִּסֵּפר  ְּכִפי 
נֹוַכח  ַחִּיים‘  ֶה‘ָחֵפץ  ְּבֵבית  ֶׁשִּבְהיֹותוֹ 
ִּבְזִהירּות  הּוא  ָנַהג  ַּכָּמה  ַעד  ִלְראֹות 
ַהְּדָבִרים  ָהָאֶרץ.  ַעל  ֶׁשָּנְפלּו  ַּבֵּפרּוִרים 
ָהיּו ְּתמּוִהים ְמַעט ְּבֵעיָניו, ְוֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘ 
ַאָּתה  ָּתֵמַּה  ”ַהִאם  לֹו:  ְוָאַמר   ְּבָכ ִהְבִחין 
ַהֵּפרּוִרים?!  ֶאת  ׁשֹוֵמר  ֶׁשֲאִני   ָּכ ַעל 
ָלרּוץ   ָצִרי ֵאינֹו  ָאְמָנם  ְיהּוִדי  ָנא:  ְׁשַמע 
 א ָצִרי הּוא ְּבַוַּדאי ַאַחר ָהֲעִׁשירּות, ַא
ְלַהְזִמין ֵאָליו ַהַּבְיָתה ֶאת ַׂשר ָהֲעִנּיּות...!“ 

(הגש“פ ’ִּתְפֶאֶרת ִׁשְמׁשֹון‘)

ִניִנים ּוֵבאּוִרים  ּפְ
זֹון ת ַהּמָ ְלִבְרּכַ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ

ְלַדֵּבר ִעם ָהרֹוֵפא ָהֲאִמִּתי

ע ִנינִניּתַ פפּפְְ
לְלְלִבר ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ה לדּבר ִעם

ּו פפּפּ סִסִ ם
ִטיב‘ (ט‘) זֹון – ’ַהּטֹוב ְוַהּמֵ 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


