
צרת יוסף ’קפצה‘ בפתאומיות
”ַוֵּיֶׁשב ַיֲעקֹב“ (לז א)

של  רוגזו  עליו  קפץ  בשלוה,  לישב  יעקב  ”ביקש 
יוסף“ (רש“י).

מהי משמעות לשון ’קפץ‘?
יוסטמן  אליעזר  מנחם  פינחס  רבי  האדמו“ר  ביאר 

מפילץ:
שעתידות  הצרות  כל  מראש  התגלו  אבינו  ליעקב 
לבוא עליו (ראה זוהר ויצא קנח ב), מלבד צרת היעלמותו 
שצרה  הסיבה  בפתאומיות.  עליו  שקפצה  יוסף  של 
זו לא התגלתה לו היא משום שבשונה מיתר הצרות 
שאף שידע עליהן מראש, קיבלן באהבה ולא התפלל 
שלא תבואנה עליו, על צרת יוסף בנו אהובו לא היה 

עוצר ברוחו מלבקש רחמים כדי לבטלה.
’שפתי צדיק‘

’ומחלן לשבטי ישרון‘
”ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָּכל ָּבָניו ִּכי ֶבן ְזֻקִנים הּוא לֹו 

ְוָעָׂשה לֹו ְּכתֶֹנת ַּפִּסים“ (לז ג)
שבשביל  הבנים,  בין  בנו  אדם  יְשַׁנֶּה  אל  ”לעולם 
משקל שני סלעים מילת [צמר משובח] שנתן יעקב 
ונתגלגל  אחיו  בו  נתקנאו  בניו,  משאר  יותר  ליוסף 

הדבר וירדו אבותינו למצרים“ (שבת י ב).
כתב ה‘משך חכמה‘:

הזהורית  לשון  משקל  אף  כי  נמצא  נדקדק  אם 
הכיפורים  ביום  המשתלח  השעיר  בראש  שניתנה 
כך  שתיקנו  הסיבה  א).  מב  (יומא  סלעים‘  ’שני  היה 
יוסף,  מכירת  חטא  על  לכפר  כדי  היא  לדורות 
שרושמו נותר קיים בכל דור ודור (’שוחר טוב‘ משלי א). 
שבו  המיוחד  הנוסח  את  וביאר  הוסיף  זאת  פי  על 
אתה  ”כי  הכיפורים:  יום  בתפילת  ישראל  מכונים 
על   – ’ומחלן‘  ישֻׁרון“;  לשבטי  ומחלן  לישראל  סלחן 

חטאם של ’שבטי ישרון‘ במכירת יוסף. 
הוסיף ואמר רבי יוסף כהן אב“ד ירושלים:

הכיפורים  ביום  שנה  שבכל  חכמה‘  ה‘משך  לדברי 
ניתן  יוסף,  מכירת  חטא  לנו  שיכופר  אנו  מבקשים 
להסביר שאף איסור נעילת מנעלים ביום הכיפורים 
נועד כדי שלא ייזכר על ידם חטא מכירת יוסף אשר 
ִמְכָרם  ”ַעל  ו):  ב  (עמוס  ככתוב  נעליים,  בעבור  נמכר 
ַּבֶּכֶסף ַצִּדיק ְוֶאְביֹון ַּבֲעבּור ַנֲעָלִים“. כפי שהכהן הגדול 
אינו לובש בגדי זהב בעבודת יום הכיפורים כדי לא 
לובשים  איננו  כך  א),  כו  (ר“ה  העגל  חטא  את  להזכיר 
מנעלים בבקשתנו על כפרת חטא מכירת יוסף, כדי 

שלא להזכיר את החטא. 
’משך חכמה‘ אחרי מות; ’דברי יוסף‘

על אחיי אנוכי מבקש
ַאַחי  ֶאת  ַוּיֹאֶמר  ְּתַבֵּקׁש;  ַמה  ֵלאמֹר  ָהִאיׁש  ”ַוִּיְׁשָאֵלהּו 

ָאֹנִכי ְמַבֵּקׁש ַהִּגיָדה ָּנא ִלי ֵאיפֹה ֵהם רִֹעים“ (לז טו-טז)
מליז‘ענסק:  אלימלך  רבי  בן  יעקב  רבי  פירש 
ישאלך  אם   – ְּתַבֵּקׁש“  ַמה  ֵלאמֹר  ָהִאיׁש  ”ַוִּיְׁשָאֵלהּו 
”ַוּיֹאֶמר  ה‘,  לפני  ביותר  הראויה  התפילה  מהי  אדם 
ביותר  הטוב  כי  לו  השב   – ְמַבֵּקׁש“  ָאֹנִכי  ַאַחי  ֶאת 
בצרה  הנתונים  ישראל  בני  אחינו  על  להתפלל  הוא 

ובשביה.
הוסיף האדמו“ר רבי לייבוש מברז‘אן:

עד  מרומים,  בשמי  ביותר  מתקבלת  שכזו  תפילה 
כורחם  בעל  ’אמן‘  אחריה  עונים  המקטרגים  שאף 
לי“  ”נא   – ִלי“  ָּנא  ”ַהִּגיָדה  הכתוב:  בלשון  כנרמז 

בגימטרייה ’אמן‘.
’בית יעקב‘ (ינובסקי) עמ‘ צח; ’אמרי יהודה‘ [ברז‘אן]

יוסף ניצל בזכות ’המוציא‘
”ַמה ֶּבַצע ִּכי ַנֲהרֹג ֶאת ָאִחינּו ְוִכִּסינּו ֶאת ָּדמֹו“ (לז כו)

(ראה  פליאה‘  ’מדרש  לשון  הובא  המפרשים  בספרי 
נברך  איך  אחינו,  את  נהרוג  ”אם  ו):  עקב  תנחומא  מדרש 

המוציא?“ להלן שני פירושים שניתנו למדרש זה:
רבי שמואל אבא הורודצקי ביאר:

את הסיבה שאנו מברכים: ”המוציא לחם מן הארץ“, 
יצחק  רבי  ביאר  לחם,  ולא  דגן  מוציאה  שהארץ  אף 
קארו שתיקנו כן על שם העתיד, שכן אמרו חכמים 
גלוסקאות  שתוציא  ישראל  ארץ  ”עתידה  ב):  ל  (שבת 
[מאפים מוכנים] וכלי מילת [בגדים העשויים מצמר 
שאמרו  המדרש  דברי  יתפרשו  בכך  משובח]“. 
האחים: הלוא הסיבה שאנו מברכים בלשון ’המוציא 
בארץ  מצויים  יהיו  לבוא  שלעתיד  משום  היא  לחם‘ 
אנו  מבקשים  והיאך  לרוב,  מילת‘  וכלי  ’גלוסקאות 
על  בקנאה  שמקורה  שנאה  מתוך  אחינו  את  להרוג 

כתונת ’מילת‘ (שבת י ב) שקיבל מאבינו?!
באופן אחר ביאר רבי נפתלי צבי שטרן:

בתוספות (ברכות לח ב ד“ה והלכתא) הובא בשם הירושלמי 
הוא  ’מוציא‘,  ולא  ’המוציא‘  לברך  שתיקנו  שהסיבה 
שבסוף  מ“ם  האות  את  המברך  יבליע  שלא  כדי 
התיבה  את  המתחילה  מ“ם  באות  ’העולם‘  מילת 
כמילה  נשמעות  יהיו  הן  וכך  ’מוציא‘,   – שאחריה 
”אם  לאחיו:  יהודה  שאמר  זהו  ’ָהעֹוָלמֹוִציא‘.  אחת: 
על תיבה אחת חוששים אנו שלא תיבלע, ובגינה אנו 
’מוציא‘, היאך לא נחמול על  ’המוציא‘ ולא  מברכים 

נפש מישראל?!“ 
’תולדות יצחק‘ בהר; ’פעלים לתורה‘ (נדפס בסוף ספר ’בית האוצר‘) 

דף ז; ’גרסא דינקותא‘
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’וימאן‘ – ’ויי אמן‘
”ַוְיָמֵאן...; ְוֵאי ֶאֱעֶׂשה ָהָרָעה ַהְּגֹדָלה ַהּזֹאת ְוָחָטאִתי ֵלאקִים“ (לט 

ח-ט)

דרש רבי שלמה זלמן ארנרייך רבה של שאמלוי:
כפי שדרשו חכמים (ביצה טז א) את המילה ”ַוִּיָּנַפשׁ“ שנאמרה בעניין 
[בצאת  נפש“  אבדה  ”ויי  התיבות:  כקיצור  יז),  לא  (שמות  השבת 
היתרה  הנשמה  ממנו  שנלקחה  כך  על  האדם  מתאבל  השבת 
שניתנה בו בכניסת השבת], כך נוכל לדרוש אף כאן: ”וימאן“ – 
’ויי אמן‘. שכך אמר יוסף: היאך אכשל בחטא ובכך אפגום בייחוד 

השמות הקדושים שנרמזו בתיבת ’אמן‘.
לתפילת  הצדיק  יוסף  רמז  ’אמן‘  בהזכרת  כי  לדרוש  יש  עוד 
כאלוקינו...  ”אין  ’אמן‘:  אותיות  כסדר  שסודרה  כאלוקינו‘  ’אין 
ברוממות  נזכר  שבאמצעותה  לאלוקינו...“,  נודה  כאלוקינו...  מי 

הבורא ובחובתו לעובדו ולהודות לו, ובכך נמנע ממנו החטא. 
’אבן שלמה‘ אות כד

מקרי;  אינו  ’אמן‘  אותיות  לפי  כאלוקינו‘  ’אין  שבחי  של  סידורם 
הדין  שמן  שאף  מבאר,  הרמב“ן  של  רבו  יקר  ברבי  יהודה  רבי 
להשיב:  מכן  לאחר  ורק  כאלוקינו?“,  ”מי  בשאלה:  לפתוח  היה 
”אין כאלוקינו“, מכל מקום: ”אומרים הסדר הזה, לפי שנרמז בו 

’אמן‘“.
מהר“י צאלח מגדולי חכמי תימן מוסיף ומביא בפירושו ’עץ חיים‘ 
לסידור התפילה, כי מסורת קדומה מקובלת בקרב חכמי תימן, 
שלפיכך נתקנה תפילה זו בסדר אותיות ’אמן‘: ”שפעם אחת גזרה 
תקנו  עשו?  מה  אמן.  לענות  שלא  ישראל  על  הרשעה  מלכות 
לאומרו ברמז, בראשי תיבות: ’אין... מי... נודה‘, כדי שלא יבינו. 

ואף על פי כן כשנתבטלה הגזירה, תקנה לא זזה ממקומה“.
’פירוש התפילות והברכות‘ עמ‘ קכו; ’עץ חיים‘ תפילת ’אין כאלוקינו‘

מי...  ’אין...  בתפילת  ’אמן‘  לרמוז  הקדימו  לכך  כי  להוסיף,  יש 
הוא  אתה  ’ברוך...  לברכה:  הרומזים  לשבחים  לאלוקינו‘,  נודה 
של  מעלתה  גודל  על  אף  לרמוז  ביקשו  זו  בהקדמה  אלוקינו...‘. 
אמן  העונה  ”גדול  ב):  נג  (ברכות  חכמים  כמאמר  הברכה,  על  ’אמן‘ 

יותר מן המברך“. 
מאריכים  אנו  זו  שבתפילה  העובדה  מעצם  כי  לפרש  יש  עוד 
’מלכנו‘,  ’אדוננו‘,  [’אלוקינו‘,  רבים  באופנים  שמיים  שם  להזכיר 
עניית  של  מעלתה  ורום  סודה  גודל  על  ללמוד  ניתן  ’מושיענו‘], 
’אמן‘, וכפי שכתב המקובל הקדמון רבי אהרן הזקן מקרדינא בעל 
ספר ’קרניים‘ [חי לפני כאלף שנים] בספרו ’אגרת הטעמים‘ (דף 
יב): ”כי תיבת אמן מלא על כל גדותיו, פנים ואחור מעלה ומטה, 
דכולא ביה, לא יחסר כל בו, מנגלה ומנסתר, פנימי וחצון, פלא 
פלאות, מופלאים נעלמים, סודות גדולות הערך באורך וברוחב, 
שהן כבשונו של עולם מסתרי תורה עמוק עמוק מי ימצאנו, מי 

ימלל גבורת ה‘ והמשכיל יבין“. 
יו“ר ’בני אמונים‘ רבי יעקב דב מרמורשטיין הי“ו
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מהר“י צאלח מגדולי חכמי תימן הביא בפירושו ’עץ 
חיים‘ לסידור התפילה, כי מסורת קדומה הייתה בידי 
חכמי תימן, שלכך נתקנה תפילת: ”אין כאלוקינו... 
מי כאלוקינו... נודה לאלוקינו...“ בסדר אותיות אמן, 
לפי: ”שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה על ישראל 
ברמז,  לאומרו  תקנו  עשו?  מה  אמן.  לענות  שלא 

בראשי תיבות: אין, מי, נודה, כדי שלא יבינו“.
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תשמ“ט,  בשנת  החל  שלפנינו  הסיפור 
הברזל‘  ’מסך  של  התמוטטותו  בתקופת 
את  סגר  הקומוניזם  שנות  שבעים  שבמשך 
אלפי  מאות  בפני  המועצות  ברית  שערי 
לחלוטין  מנותקים  מאחוריו  שנותרו  יהודיה 
וגזרות  קשה  להתעמרות  נתונים  מאחיהם, 
אשר  האכזרי,  המשטר  ראשי  בידי  איומות 

עשה הכול כדי לנתקם מיהדותם.

באותה שנה הוזמנה קבוצה של שישה רבנים 
לפגישה  הברית  וארצות  אירופה  מישראל, 
עם ראשי השלטון בארמון ה‘קרמלין‘. לאחר 
הפגישה הורשו הרבנים לבקר את הקהילות 
היהודיות בשתי ערים, במוסקבה ובלנינגרד 
הרב  מספר  וכך  פטרבורג.  סן  היא  הלוא   –
שהשתתף  שליט“א,  לאו  מאיר  ישראל 

במשלחת רבנים זו:

”ביקורנו במוסקבה התקיים באחד במאי, יום 
אידם של הקומוניסטים. העיר הייתה עטויה 
כולה באדום – צבע המהפכה הקומוניסטית. 
הבתים,  מעל  התנוססו  אדומים  דגלים 
הרבנים  חבריי  ועל  עליי  היה  זו  ובאווירה 
מבקש‘,  אנכי  אחי  ’את  הפסוק:  את  לקיים 
אלו  היהודית,  הקהילה  שרידי  אחר  ולתור 

שעוד נותרו נאמנים ליהדותם. 

משכונות  לאחת  הגענו  אייר  חודש  בראש 
שמה.  רושצ‘ה‘  ’מרינה  מוסקבה,  של  העוני 
ישן  הכנסת  בית  עומדו  על  נותר  שם 
המהפכה  שנת  תרע“ח,  בשנת  אשר  מעץ, 
המהפכה  ראשי  הסכימו  הקומוניסטית, 
העניים  היהודים  בעבור  כנו  על  להותירו 

והזקנים שהתפללו בו.

בית כנסת זה נותר פעיל במתכונת מצומצמת 
הגענו  וכאשר  המהפכה,  שנות  כל  לאורך 
לשם מצאנו בתוכו שתי קבוצות קטנות של 
יהודים; האחת של ישישים מופלגים בשנים, 
הקושי  למרות  ליהדותם  נאמנים  שנותרו 
בעלי  של  והשנייה  בכך,  כרוך  שהיה  הגדול 
תשובה צעירים, עטורי זקנים וציציות, אשר 
חינוך  של  שנים  משבעים  למעלה  לאחר 
אתאיסטי וכפרני, היו בבחינת נס של ממש.

לפני  לעבור  כיבדוני  הכנסת  בית  מתפללי 
חודש.  ראש  של  הלל  לתפילת  התיבה 
סביבי;  והתבוננתי  התפילה  לעמוד  ניגשתי 
הכנסת  בבתי  התפילה  עמוד  על  כלל  בדרך 
או  תמיד‘,  לנגדי  ה‘  ’שויתי  הפסוק:  חקוק 
לשון המשנה: ’דע לפני מי אתה עומד‘, ואילו 
כאן נכונה לי הפתעה; על עמוד התפילה של 
בית הכנסת של מרינה רושצ‘ה נחקקו מילים 
אחרות – היו אלו ארבע מילים מתוך פסוקי 

ההלל: ’אנא ה‘ מלטה נפשי‘.

התבוננתי  המרגשת,  התפילה  כל  לאורך 
כיצד  וחשתי  והפשוטות  התמימות  במילים 
סיום  עם  העז.  בקור  בליבי  חום  מפיצות  הן 
המתפללים  מזקני  לאחד  ניגשתי  התפילה 
ושאלתיו לפשר הסיבה שבשונה מהמקובל, 
דווקא פסוק זה נחקק על עמוד החזן. והלה 

סיפר לי מעדותו האישית:

לפלטה  לנו  ניתן  זה  כנסת  בית  כאשר 
בשנת תרע“ח ברשותם של ראשי המהפכה 
להיכן  מהרה  עד  הבנו  הקומוניסטית, 
מתכננים רשעים אלו להובילנו. חיפשנו דרך 
לדורות  לחקוק  נוכל  שבאמצעותה  עקיפה 

ששולטים  בעת  שאף  אמונתנו,  את  הבאים 
נאמנה  נשמתנו  נותרת  בגופנו,  הרשעים 
ושייכת לקדוש ברוך הוא. לכן בחרנו בפסוק 
ויגון  ’צרה  כאשר:  שאף  לנו  המזכיר  זה 
ה‘  ’אנא  ה‘:  בשם  לקרוא  נוכל  תמיד  אמצא‘ 

מלטה נפשי‘.

ברוסיה,  ביקורנו  לאחר  ספורים  חודשים 
מרינה  של  הכנסת  בית  כי  לשמוע  נחרדנו 
שהזדהו  אנטישמים  בידי  הוצת  רושצ‘ה 
והוא  הסובייטית‘,  הסופרים  ’אגודת  כחברי 
ספרי  מלבד  תכולתו,  כל  על  באש  עלה 

התורה שניצלו מבעוד מועד.

כדי  למוסקבה  שוב  הוזמנתי  תשנ“ו,  בשנת 
לחנוך מקווה טהרה ולהניח אבן פינה לבית 
הפעם  רושצ‘ה.  מרינה  של  החדש  הכנסת 
תוכנן לקום בניין של ממש במקום שבו עמד 

הצריף הישן שנשרף.

היה זה כבר תקופה ארוכה לאחר התמוטטות 
אבן  הנחת  ולמעמד  הקומוניסטי,  השלטון 
הפינה נאספו יהודים רבים מכל קצוות תבל. 
ראש  גם  היתר  בין  נכחו  המפואר  במעמד 
העיר של מוסקבה וכן שגריר ארצות הברית 

ברוסיה.

בטרם  אולם  דברים.  לשאת  התבקשתי 
שלושה  אליי  ניגשו  המיקרופון  אל  ניגשתי 
עץ.  פיסת  בפניי  והציגו  הקהילה  מראשי 
שניצלו,  התורה  ספרי  מלבד  לדבריהם, 
הייתה פיסת עץ זו בבחינת ’אוד מוצל מאש‘ 
באותו  באש  עלה  שלא  היחיד  השריד   –
לילה שבו הוצת בית הכנסת. הבטתי בפיסת 
העץ ולא האמנתי למראה עיניי; היה זה לא 
אחר מאותו שלט מהוה שעליו היו רשומות 
השלט  נפשי‘,  מלטה  ה‘  ’אנה  המילים: 
מרגש  ביקור  מאותו  היטב  הכרתי  שכמובן 

שערכתי במוסקבה שבע שנים קודם לכן.

דמעותיי,  בעד  לעצור  יכולתי  לא  למראהו 
הנאום  את  לשאת  קשה  לי  היה  וכבר 
שתכננתי לשאת. ומאז ועד עצם היום הזה, 
בכל פעם שאני מגיע באמירת ה‘הלל‘ בראש 
חודש, במועדים ובליל הסדר, למילים: ’אנה 
להיזכר  שלא  יכול  איני  נפשי‘,  מלטה  ה‘ 
אותו  עומד  עיניי  לנגד  מרגש.  מעמד  באותו 
עשיר  אך  בחיצוניותו  דל  עתיק,  כנסת  בית 
למסירות  מופלא  כביטוי  בפנימיותו,  מאוד 
אלפיים  לאורך  עמנו  את  שהחזיקה  הנפש 
שנות גלות, כאשר גם בעומק הצרה והצוקה, 
בתפילה:  למרום  נשואות  עינינו  היו  תמיד 

’אנה ה‘ מלטה נפשי‘.

של  במוסקבה  דור,  אותו  זקני  של  תבונתם 
שזהו  להבין  להם  עמדה  המהפכה,  שנות 
לדור  להעביר  שיוכלו  ביותר  החשוב  המסר 
גופנו,  על  שיעבור  מה  כל  למרות  ההמשך: 
העולמים,  ריבון  של  בידיו  נשמתנו  נותרת 
עינינו  את  אליו  מלשאת  נחדל  לא  ולעולם 

עד אשר יגאל אותנו ברחמיו“.
הגדה של פסח ’יחל ישראל‘ עמ‘ קנג

פנינים וביאורים 
לברכת המזון פפניינניתעתענה אמונים 

ללבבר סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  סיפפומעמעשה אמונים ם
ברכת המזון – ’הטוב והמטיב‘ (ח‘)

וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

אנה מלטה נפשי
חמש עשרה בקשות 

את ברכת ’הטוב והמטיב‘ אנו מסיימים 
אחת  כל  אשר  בקשות  עשרה  בחמש 
רבי  ששח  וכפי  מלא,  עולם  היא  מהן 

שמשון פינקוס באחת מדרשותיו:
חיים‘  ה‘חפץ  ליד  יהודי  עמד  ”פעם 
והמטיב‘  ’הטוב  ברכת  את  ובירך 
במרוצה. כשסיים שאלו ה‘חפץ חיים‘: 
לא  עתה  שביקשת  יודע  אתה  ”האם 
פחות מחמישה עשר דברים?“ האיש 
וה‘חפץ  הדברים,  למשמע  התפלא 

חיים‘ מנה לו כדוגמה:
חן  שתמצא   – ’לחן‘  ביקשת:  ”תחילה 
ביקשת:  מכן  לאחר  אדם.  בני  בעיני 
שיהיה   – ולרוח‘  ולרחמים  ’ולחסד 
לך מקום ברווח ולא תחיה בצפיפות. 
פעמים  כמה  בנפשך,  שער   – ’הצלה‘ 
את  עוברים  שלך  הילדים  ביום 
הרחוב...?! הלוא ה‘הצלה‘ נחוצה לכל 
’והצלחה‘  שעה.  ובכל  עת  בכל  אחד, 
תצליח  ללמוד,  הולך  אתה  כאשר   –
הברכה:  בהמשך  גם  כך  בלימודך. 
וכלכלה  פרנסה  נחמה  ישועה  ’ברכה 
ורחמים וחיים ושלום וכל טוב‘ – בכל 

מילה טמונה בקשה מלאת עומק“.
”תאר  חיים‘:  ה‘חפץ  סיים  כך“,  ”אם 
ממך:  יבקש  שבנך  אפוא  לעצמך 
זה...‘,  ואת  זה  ואת  זה  את  צריך  ’אני 
כך  וכי   – לב  שימת  ובחוסר  במהירות 
אמונה  שמשון‘  (’נפש  בקשות?!“  מבקשים 

עמ‘ סז).

רווח קודם להצלה
סדר הבקשות: ”ולרוח, הצלה“, מיוסד 
על לשון הפסוק במגילת אסתר (ד יד): 
ואכן,  ליהודים“.  יעמוד  והצלה  ”רוח 
תמה רבי שלמה קלוגר, כי בדרך כלל 
תחילה מתרחשת ההצלה ולאחר מכן 
הרווח, ומדוע סידרו את הרווח קודם 
להצלה? ותירץ זאת על פי מה שאמרו 
חכמים (מגילה יג ב) שהקדוש ברוך הוא 
כיוון  מעתה,  למכה.  רפואה  מקדים 
יודע  האדם  אין  המכה  שבאה  שעד 
מהי הרפואה שקדמה לה, ורק לאחר 
רפואה,  לה  שקדמה  מבין  שמתרפא 
לפיכך ראוי להקדים את ה‘רווח‘ לפני 
ה‘הצלה‘. שכן רק לאחר שהורווח לו 
מבין האדם מהו חבל ההצלה שנשלח 
בספר  (הובא  בפועל  טרם ניצל  עוד  אליו 

’עניינו של יום‘ ח“ג עמ‘ עב).

דברי  פי  על  זאת  שביארו  יש  עוד 
שמדרך  תרל“ד)  (פורים  אמת‘  ה‘שפת 
הצדיקים שאף שהם בטוחים בישועה 
אינם  כאילו  הם  מתפללים  שתבוא, 
את  לבאר  יש  ובכך  עליה.  יודעים 
מביעים  שאנו  שאף  הברכה  נוסח 
אנו  לנו,  שיינתן  ב‘רוח‘  ביטחוננו  את 
עמ‘  תורה‘  זו  (’אורה  ההצלה  על  מבקשים 

קפב).

דברי  פי  על  זאת  ביארו  נוסף  באופן 
יעקב  שביקש  יג)  עה  (ב“ר  המדרש 
שאם נגזרו  הוא  ברוך  אבינו מהקדוש 
עליהם  יביאן  לא  ישראל,  על  צרות 

בבת אחת, אלא ייתן רווח ביניהן כדי 
אנו  מקדימים  לכך  מעליהם.  להקל 
’רוח‘ ל‘הצלה‘, שעוד בטרם ה‘הצלה‘, 
עלינו  שנגזרו  שהצרות  אנו  מבקשים 
חיים‘  (’תפוחי  אחת  בבת  עלינו  יוטלו  לא 

אסתר שם; מקדשי ה‘ ח“ב בפתיחה).

אף אחר ההצלה נחוצה הצלחה
כפי שכאן אנו מבקשים על ’הצלחה‘, 
ההלל  בנוסח  גם  כך  ה‘הצלה‘,  לאחר 
אנו מבקשים תחילה: ’אנא ה‘ הושיעה 
ויש  נא‘.  ’הצליחה  מכן:  ולאחר  נא‘, 
ולבקש  להוסיף  יש  מה  לשם  להבין 
על  ביקשנו  שכבר  לאחר  הצלחה  על 

ההצלה?
תנועת  שקיימה  הודיה  במסיבת 
לאחר  היהודי  ברובע  ישראל‘  ’אגודת 
דברים  נשא  תשכ“ז,  בשנת  שחרורו 
רבי יחזקאל סרנא זצ“ל, ראש ישיבת 
בסיפור  פתח  דבריו  ואת  ’חברון‘, 

משנות בחרותו:
”בתקופה שלמדתי בישיבת סלבודקא 
היה  הישיבה  תלמידי  בין  שבליטא, 
כשרוני  בחור  גדליה,  ושמו  בחור 
כל  על  במיוחד  חביב  שהיה  במיוחד, 
באחד  והינה,  ורבניה.  הישיבה  בני 
קשה,  במחלה  הבחור  חלה  הימים 
לוינה,  לנסוע  הוצרך  רפואתו  ולצורך 
מאושפז  היה  שם  הרפואה,  בירת 

במשך שישה חודשים עד שהבריא.
הבריא  שגדליה  כך  על  השמועה 
לשוב  ציפינו  וכבר  לאוזנינו,  הגיעה 
ולראותו בין כותלי בית המדרש. אולם 
מה רבה הייתה אכזבתנו כאשר גדליה 
נודע  מה  זמן  לאחר  לישיבה.  שב  לא 
לנו שבתקופת שהותו בבית הרפואה, 
כמה  בידי  הבחור  של  דעתו  הושפעה 
מתבוללים.  יהודים  שהיו  מהרופאים 
הללו שכנעוהו לעזוב את דרך ה‘, וכך 
הפסיד עולם התורה בן עלייה שיכול 
היה להאיר את העולם בתורתו. גדליה 
ל‘הצלחה‘  אולם  ל‘הצלה‘,  אפוא  זכה 

לא הגיע“.
”במשך  יחזקאל:  רבי  וזעק  הוסיף 
הישועה  על  התפללנו  רבות  שנים 
הערבי  האויב  בסילוק  אלינו  שתבוא 
מירושלים עיר קודשנו. בחסדי שמיים 
עתה  אולם  לישועה,  לבסוף  זכינו 
מחמת  אם  ל‘הצלחה‘.  זקוקים  אנו 
ליהודי  ולו  מכשול,  ייגרם  ה‘הצלה‘ 
אחד, שיעלה להר הבית בטומאה, הרי 
והישועה  כאן,  הייתה  לא  ש‘הצלחה‘ 

התבררה כלא כדאית“.
לישועה,  מייחלים  אנו  רבות  פעמים 
עלינו  לה,  זוכים  אנו  כאשר  אף  אולם 
לדעת כי מחובתנו לנצל אותה כמנוף 
לאחר  חלילה  שאם  רוחנית.  לעלייה 
הישועה נותרנו במצבנו, הרי שהייתה 
(’להאיר‘,  ’הצלחה‘.  לא  אך  ’הצלה‘  לנו 

זמירות שבת עמ‘ תקמט)


