
ה ַצּוֶ ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַרק ְלִבְנָיִמין 'ֵיׁש ֶפּה'
"ְוַהּטּור ָהְרִביִעי ַּתְרִׁשיׁש ְוׁשַֹהם ְוָיְׁשפֵה" (כח כ) 

ָּדַרׁש ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ַחִּיים ַנְחָמִני: 
ֶׁשל  ְׁשמֹו  ָחרּות  ָהָיה  'ָיְׁשֵפה',  ָהַאֲחרֹוָנה  ָהֶאֶבן  ַעל 
ִלְדרֹׁש:  ְוֵיׁש  ח).  לח  (שמו"ר  ִּבְנָיִמין   – ָבִטים  ַהּׁשְ ַאֲחרֹון 
ֶׁשִּמָּכל   ְלָכ ֶרֶמז  פֶּה',   – 'ֵיׁש  נֹוְטִריקֹון:  'ָיְׁשֵפה' 
ֶׁשְּתִפָּלתֹו  ְּביֹוֵתר  ָהָראּוי  הּוא  ִּבְנָיִמין  ָבִטים  ַהּׁשְ
ִּתְתַקֵּבל. ֶׁשֵּכן ָאְמרּו ֲחָכִמים (ילקו"ש ְוזֹאת ַהְּבָרָכה תתקנז) 
ִּבְנָיִמין  ֶׁשל  ְּבֶחְלקֹו  ִנְבָנה  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית  ֶׁשַהִּסָּבה 
ָבִטים ֶׁשָהיּו ְמעָֹרִבים  ָהְיָתה ְלִפי ֶׁשְּבׁשֹוֶנה ִמֶּיֶתר ַהּׁשְ
ּוְלִפי  ַּבְּמִכיָרה.  ִהְׁשַּתֵּתף  א  ִּבְנָיִמין  יֹוֵסף,  ִּבְמִכיַרת 
ֶׁשָהַאִחים א ָׁשעּו ְלַתֲחנּוֵני יֹוֵסף ְוא ִרֲחמּו ָעָליו, ֵאין 
ְּתִפָּלָתם.  ִויַקְּבלּו  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ֲעֵליֶהם  ֶׁשְּיַרֲחמּו  ָראּוי 
ְלִפיָכ, ְּבֶחְלקֹו ֶׁשל ִּבְנָיִמין ֶׁשֹּלא ָהָיה ֻׁשָּתף ִלְמִכיַרת 
ְלַהְׁשָרַאת  ּוָמקֹום  ְּתִפָּלה  ֵּבית  ֶׁשּיּוַקם  ָראּוי  יֹוֵסף, 

ִכיָנה.  ַהּׁשְ
'ֶזַרע ִׁשְמׁשֹון' 

'ְיִציַאת ַצִּדיק עֹוָׂשה רֶֹׁשם'
"ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבבֹאוֹ ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִלְפֵני ה' ּוְבֵצאתֹו ְוא 

ָימּות" (כח לה)
ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  "ַהִּנְכָנס  א):  כט  (ְמִגָּלה  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 
ַּדְרּכֹו  ַקַּפְנַּדְרָיא" [ְלַקֵּצר  ַלֲעׂשֹותֹו  ִמְצָוה  ְלִהְתַּפֵּלל – 
ְּבָכ ֶׁשִּנְכָנס ְּבֶפַתח ֶאָחד ְויֹוֵצא ִמֶּפַתח ַאֵחר]. ְּבֵבאּור 
ִעְנָיָנּה ֶׁשל ִמְצָוה זֹו ֵּבֵאר ָהָר"ן (ָׁשם ט ב מדה"ר) ֶׁשָאָדם 
ִני,  ַהּׁשֵ ִמִּצּדֹו  ָלֵצאת  ְּכֵדי  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית   ְלאֶֹר ַהּפֹוֵסַע 

ַמְרֶאה ְּבַמֲעֵׂשהּו ֶזה ֶאת ֲחִביבּות ַהָּמקֹום ָעָליו. 
ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַאְרֵיה ַז"ק ַרָּבּה ֶׁשל ִּבָּיאֶלא ֵּבֵאר ִּכי ַרְעיֹון 

ָעמֹק ָטמּון ְּבִמְצָוה זֹו:
ת  ַהִּמְתַּפֵּלל ְולֹוֵמד ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ָצִרי ִלְסּפֹג ִמְּקֻדּׁשַ
ִעּמֹו  ֵאר  ְוִתּׁשָ  ַּתְמִׁשי ה  ֶׁשַהְּקֻדּׁשָ ְּבאֶֹפן  ַהָּמקֹום, 
עֹוֵסק  ֶׁשהּוא  ְּבָׁשָעה  ֶׁשַּגם   ָּכ ֻּכּלֹו,  ַהּיֹום   ְלאֶֹר
ִּבְמַלאְכּתֹו ִיְזּכֹר ֶאת ִיעּודוֹ ָּבעֹוָלם ְוִיְהיּו ַמֲעָׂשיו ְלֵׁשם 
ֶׁשֹּלא  אֹוָתנּו  ֶׁשִּצּוּו   ְּבָכ ֲחָכִמים  ִכּּוְנּו   ְלָכ ָׁשַמִים. 
ָלֵצאת ְּבאֹותֹו ֶּפַתח ֶׁשּבֹו ִנְכַנְסנּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת; ַהְינּו 
ֶׁשַהִּמְתַּפֵּלל א ֵיֵצא ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְּכִפי ֶׁשהּוא ִנְכַנס, 
ֶאת  ִעּמֹו  ְּבנֹוְׂשאֹו  ַאֵחר,  ְּכָאָדם  ִּביִציָאתֹו  ְיֵהא  ֶאָּלא 

ה ֶׁשָּסַפג ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת.  ִמְטַען ַהְּקֻדּׁשָ
קֹולֹו  "ְוִנְׁשַמע  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק  ִנְרָמז  ַאף  ֶזה  ְיסֹוד 
 ָצִרי ָהָאָדם  ֶׁשּקֹול  ִמְּלַבד   – ַהּקֶֹדׁש"  ֶאל  ְּבבֹאוֹ 
ָעָליו  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ִּבְדֵבקּות  ִּבְתִפָּלה  ַמע  ְלִהּׁשָ

ִלְדאֹג ֶׁשַאף: "ּוְבֵצאתֹו" ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת "ְוא ָימּות" – 
ת ַהָּמקֹום ֵמָעָליו. א ָימּות ְוִיְכֶלה רֶֹׁשם ְקֻדּׁשַ

'ִרְמֵזי ְּדָחְכְמָתא' ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות; 'ַיְגִּדיל ּתֹוָרה' 

ַהּכֵֹהן ִקֵּצר ִּבְתִפָּלתֹו 'ֶׁשֹּלא ְלַהְבִעית ֶאת ִיְׂשָרֵאל'
"ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבבֹאוֹ ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִלְפֵני ה' ּוְבֵצאתֹו ְוא 

ָימּות" (כח לה)
ָּפסּוק  ֵּפֵרׁש  ִאיַטְלָיה  ַחְכֵמי  ִמְּגדֹוֵלי  ֵחֶפץ  מֶֹׁשה  ַרִּבי 

 :ֶזה ָּכ
 א ָהָיה ַמֲאִרי ָאְמרּו ֲחָכִמים (יֹוָמא נג א) ֶׁשַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול
ִּבְתִפָּלתֹו ְּבקֶֹדׁש ַהָקָּדִׁשים ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ְּכֵדי "ֶׁשֹּלא 
ְלַהְבִעית ֶאת ִיְׂשָרֵאל". ֶׁשֵּכן ּכֲֹהִנים ַרִּבים ֵמתּו ְּבקֶֹדׁש 
ּנּו  ַהָקָּדִׁשים ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ָהיּו ְראּוִיים ְלַתְפִקיָדם אֹו ֶׁשּׁשִ
א),  ה  יֹוָמא  ָלַרְמָּב"ם  (פיה"מ  ַהְּקטֶֹרת  ְּבַמֲעֵׂשה  ָמה  ְּדַבר 
ַלֲחׁשֹׁש  ִיְׂשָרֵאל  ֲעלּוִלים  ִּבְתִפָּלתֹו,  ַהּכֵֹהן   ַיֲאִרי ְוִאם 

ֶׁשָּמא ַאף הּוא ֵמת ְּכמֹוֶהם. 

ַעל ִּפי ֶזה ֵיׁש לֹוַמר ִּכי ְלִפיָכ ַאף ִנְצַטּוָה ַהּכֵֹהן ִלְלּבֹשׁ 
ַּפֲעמֹוִנים ְּבׁשּוֵלי ְּבָגָדיו, ְּכֵדי ֶׁשִּמָּיד ְּכֶׁשְּיַסֵּים ְלִהְתַּפֵּלל 
ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ִיְׁשְמעּו  ַהָקָּדִׁשים,  ִמּקֶֹדׁש  ָלֵצאת  ְוָיֵחל 
ַּכּוַָנת  ֵאפֹוא  זֹוִהי  ֵמֶחְרָדָתם.  ְוֵיָרְגעוּ  ַהַּפֲעמֹוִנים  קֹול 
ֵיְדעּו   ֶׁשְּבָכ ְּכֵדי  ּוְבֵצאתֹו",  קֹולֹו...  "ְוִנְׁשַמע  ַהָּכתּוב: 
ִיְׂשָרֵאל ֶׁשהּוא נֹוַתר ַּבַחִּיים "ְוא ָימּות", ּוַפֲחָדם ָיפּוג. 
ָהָיה  א  ַהַּפֲעמֹוִנים,  ַלְמרֹות  ִּכי  ָלַדַעת  ֵיׁש  ְואּוָלם 
ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ַמֲאִרי ִּבְתִפָּלה ְּבקֶֹדׁש ַהָקָּדִׁשים, ֶאָּלא 
ִמְתַּפֵּלל ְּתִפָּלה ְקָצָרה. זֹאת ִמּשּׁום ֶׁשִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה 
ָהָיה עֹוֵמד ַעל ְמקֹומֹו ְוא ָהָיה ֵמִזיז ֶאת ַרְגָליו, ְוקֹול 

ַהַּפֲעמֹוִנים ָהָיה ִנְׁשָמע ַרק ְּבֵצאתֹו. 
'ְמֶלאֶכת ַמְחֶׁשֶבת' [ִויִניִציָאה ת"ע]; 'ִלּקּוֵטי ַרְצָב"א' 

ַאְרַּבַעת ַהְּבָגִדים ִנְרְמזּו ַּב'ְּסִליחֹות'
"ְוִלְבֵני ַאֲהרֹן ַּתֲעֶׂשה ֻכֳּתנֹת ְוָעִׂשיָת ָלֶהם ַאְבֵנִטים ּוִמְג־

ָּבעֹות ַּתֲעֶׂשה ָלֶהם ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת" (כח מ)
ָּדַרׁש ַרִּבי ְיִחיֵאל ֶהלֶר ַּבַעל ָה'ַעּמּוֵדי אֹור': 

ָאְמרּו ֲחָכִמים (ַסְנֶהְדִרין לט א) ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִנְקָרא 
'ּכֵֹהן'. עֹוד ָאְמרּו ('ִלּקּוֵטי ׁשֹוַׁשִּנים' [ָלָר"ׁש ֵמאֹוְסְטרֹוּפֹוִלי] ְּתִחַּלת 
ַהֵּסֶפר ִלּקּוט ב' ְּבֵׁשם 'ִמְדָרׁש ַהֶּנֱעָלם') ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 

ִּכְבָיכֹול,  ִמְתַלֵּבׁש,  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָהָיה  ַקָּים  ָהָיה 
ִיְׂשָרֵאל  ָחְטאּו  ּוִמּׁשֶ ָּגדֹול,  ְּככֵֹהן  ְּבָגִדים  ִּבְׁשמֹוָנה 
ְוֶנְחַרב ַהַּבִית הּוא ִמְתַלֵּבׁש ִּכְבָיכֹול ַרק ְּבַאְרַּבַעת ִּבְגֵדי 

ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט: ְּכתֶֹנת, ִמְכָנַסִים, ִמְגַּבַעת ְוַאְבֵנט. 
ְּבֵסֶדר  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ֶאת  ְלָבֵאר  ֵיׁש  זֹאת  ִּפי  ַעל 
['י"ג  ְּתׁשּוָבה  ְיֵמי  ֵמֲעֶׂשֶרת  י  ֲחִמּׁשִ ְליֹום  ְסִליחֹות 
 – נֹוַדְעָּת"  ָּגדֹול  ְּבִיְׂשָרֵאל  "ֱאִקים  ַּבִּפּיּוט:  ִמּדֹות'] 
ִּתְתַּכֶּסה   .ְּבִצְדקֹוֶתי ִּתְתַלֵּבׁש  ַבֲחִנינֹוֶתָך  "ִּתְתַאָּזר 
ֵאּלּו  ְלׁשֹונֹות  ַאְרַּבע   ."ַּבֲחִסידּוֶת ְוִתְתַעֵּטף   ְּבַרֲחֶמי
ִמְתַלֵּבׁש  ֶׁשִּכְבָיכֹול  ְּכֻהָּנה  ִּבְגֵדי  ְלַאְרַּבַעת  רֹוְמִזים 
ָּבֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּכַהּיֹום ַהֶּזה; 'ִּתְתַאָּזר' – ְּכֶנֶגד 
ַהֻּכֹּתֶנת,  ְּכֶנֶגד   – 'ִּתְתַלֵּבׁש'  'ֵאזֹור';  ַהִּנְקָרא  ָהַאְבֵנט 
ֻּכֳּתנֹת";  אָֹתם  יד): "ְוִהְלַּבְׁשָּת  מ  (ְׁשמֹות  ֶנֱאָמר  ֶׁשְּלַגֶּביָה 
כח  (ָׁשם  ָּכתּוב  ֶׁשֲעֵליֶהם  ַהִּמְכָנַסִים,  ְּכֶנֶגד   – 'ִּתְתַּכֶּסה' 
'ִּתְתַעֵּטף'  ְלַכּסֹות...";  ָבד  ִמְכְנֵסי  ָלֶהם  "ַוֲעֵׂשה  מב): 

ֶׁשַהּכֲֹהִנים   ָֹאר ָצִעיף  ְּכִמין  ֶׁשָהְיָתה  ַהִּמְגַּבַעת  ְּכֶנֶגד 
ָהיּו עֹוְטִפים ּבֹו ֶאת רֹאָׁשם (ַרְמָּב"ן ָׁשם לא). 

'ַעּמּוֵדי אֹור' ְּדרּוׁש קכב ַּבַהָּגָה"ה

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם
ָלֵתת 'ֵּדָעה' ְּברֹאׁש ַהְּבָרָכה

ֵחֶׁשב  ַעל  ִלְהיֹות  ִמַּטְּבעָֹתו...  ַהחֶֹׁשן  ֶאת  "ְוִיְרְּכסּו 
ָהֵאפֹוד" (כח כח)

ָּדַרׁש ר' ְׁשֶמעְלֵקא ִמִּניְקְלְׁשּבּוְרג:
ָהֵאפֹוד"  "ֵחֶׁשב  ַּבֵּתבֹות  'ָאֵמן'.  ְּבִגיַמְטִרָּיה  'ֵאפֹוד' 
ְלַהְׁשִקיַע  ָהָאָדם  ַעל  ׂשּוָמה  ִּכי  ַהּתֹוָרה  ָרְמָזה 

ַמֲחָׁשָבה ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ַלֲענֹוָתּה ְּבַכּוָָנה ְּכִהְלָכָתּה.
'ַרֵּבנּו ַחִּיים ֶּבְרִלין',  ַרִּבי ִיְצָחק הּוְטֶנר, רֹאׁש ְיִׁשיַבת 
'ָאֵמן'  ֶׁשַּלֲעִנַּית  ָלֻעְבָּדה  ֵּביתֹו  ָּבֵאי  ֶאת  ְמעֹוֵרר  ָהָיה 
ֶׁשל  'ָאֵמן'  ַּכּוַָנת  ּדֹוָמה  ְוֵאיָנּה  ַמְׁשָמֻעּיֹות,  ַּכָּמה  ֵיׁש 
ֵיׁש   ְלִפיָכ ַאֶחֶרת.  ְּבָרָכה  ֶׁשל  ְל'ָאֵמן'  זֹו  ְּבָרָכה 
ֵמֶהן  ֵאיזֹו  ַעל  ָלַדַעת  ְּכֵדי  ַלְּבָרכֹות  ֵהיֵטב  ְלַהְקִׁשיב 
 – ֵּדָעה  ֵאין  "ִאם  אֹוֵמר:  ָהָיה  ְמִליָצה   ְּבֶדֶר עֹוִנים. 
יֹוְדִעים  ֵאין  ִאם   – ב)  ה  ְּבָרכֹות  (ְירּוַׁשְלִמי  ִמַּנִין"  ַהְבָּדָלה 
ְלַהְבִּדיל  ֵיְדעּו  ֵּכיַצד  'ָאֵמן',  עֹוִנים  ְּבָרָכה  ֵאיזֹו  ַעל 
ֵּבין ַּכּוַָנת 'ָאֵמן' ֶׁשל ְּבָרָכה זֹו ְלַכּוַָנת ָאֵמן ֶׁשל ְּבָרָכה 
(ַסְנֶהְדִרין  ְּבאֹוְמָרם  ֲחָכִמים  ָרְמזּו   ְלָכ ֲהא  ַאֶחֶרת?! 
צב א): "ְּגדֹוָלה ֵּדָעה ֶׁשִּנְּתָנה ִּבְתִחַּלת ְּבָרָכה" – ַּכֲאֶׁשר 
ֲאַזי  ַהְּבָרָכה  ִמְּתִחַּלת  ְלַהְקִׁשיב  ַהַּדַעת  ֶאת  נֹוְתִנים 

ִנָּתן ַלֲענֹות ָעֶליָה 'ָאֵמן' ָּכָראּוי.
'ִּדְבֵרי ְׁשמּוֵאל' ָּפָרַׁשת ְּתַצּוֶה; 'ֶּכֶתר ְמלּוָכה' עמ' רעב

ה ַצּוֶ ת ּתְ ָרׁשַ 371ּפָ תשפ"א

"ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה"
ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ַהַּבֲעָל"ט, י"ח ַּבֲאָדר, ָיחּול יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ַהְּגַה"ק ַרִּבי ָאֶלְּכַסְנֶּדר ִזיְסִקיְנד 
ֵמהֹורֹוְדָנא ִזי"ַע ַּבַעל 'ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה'. ְּבִסְפרֹו ַהּנֹוָדע ִהְרָּבה ְּבֵתאּור ִׁשְבָחּה ּוַמֲעָלָתּה 

ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן ְּבַכָּוָנה, ְוָכ ָּכַתב ְּבִעְנַין ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא:

ְּבֵבית  ְלַסְּדָרם  טֹוב  ֲחָסִדים',  'ַהּגֹוֵמל  ַעד  בִיָנה'  ַלֶּׂשְכִוי  ֵמ'ַהּנֹוֵתן  ַהַּׁשַחר,  "ִּבְרכֹות 
ְמאֹד  ָמה  ִּכי  ִּבְרכֹוָתיו.  ַאַחר  ָאֵמן  ֲאֵחִרים  ֶׁשַּיֲענּו  ְּכֵדי  ַהְּתִפָּלה  ְׁשַאר  ִעם  ַהְּכֶנֶסת 
ְּגדֹוָלה ַמֲעַלת ַהְּבָרָכה ְּכֶׁשעֹוִנים ֲאֵחִרים ָאֵמן, ְּכִדְבֵרי ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ֵעֶקב רעא א)... 
ַעל ֵּכן ִמן ַהָּנכֹון ֶׁשִּיָּזֵהר ָהָאָדם ְלַהְׁשִמיַע ִּבְרכֹוָתיו ָּכל ָמה ְּדֶאְפָׁשר ִּבְפֵני ֲאֵחִרים, 

ְּכֵדי ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן ַאַחר ַהְּבָרָכה".
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ָזָצ"ל,  ְפֶלְנְסֶּבְרג  ִיְרְמָיהּו  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ָהִעיר  ֵׁשם  ַעל  ַׁשאִקי',  'ַגֲּאָב"ד  ְּבֵׁשם  ַהּנֹוָדע 
ִמְּגדֹוֵלי  ָהָיה  ְּבַרָּבנּות,  ִּכֵהן  ֶׁשָּבּה  ַהִּליָטִאית 
ָעִרים  ַּבּׁשְ נֹוַדע  ַהּסֹוֲעִרים  ַחָּייו  ִּבְׁשנֹות  ּדֹורֹו. 
ְּבִמְלַחְמּתֹו ָהַעָּזה ִעם ַהַּמְׂשִּכיִלים, ִּבְדָרׁשֹוָתיו 
עֹוַלם  ֶאת  ֶׁשֵהִאירּו  ּוִבְסָפָריו  ַהֻּמְפָלאֹות 
ַהּתֹוָרה,  ַעל  ִיְרְמָיהּו'  'ִּדְבֵרי  ָּבֶהם  ַהּתֹוָרה, 

ׁשּו"ת 'ְׁשֵאלֹות ַחִּיים' ָועֹוד.
ָהָיה  ִיְרְמָיהּו  ַחִּיים  ַרִּבי  ֶׁשל  מֹוָצאֹו 
ִאּמוֹ  ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל.  ַהְּמֻיָחסֹות  ֵמַהִּמְׁשָּפחֹות 
לֹום, ָהְיָתה  ַהִּצְדָקִנית, ָמַרת ֶטעַמא ָעֶליָה ַהּׁשָ
ַּכָּידּוַע  ֲאֶׁשר  ַהּדֹורֹות',  'ֵסֶדר  ַּבַעל  ִמֶּצֱאָצֵאי 
ָעָליו   ַהֶּמֶל ְלָדִוד  ַעד  ִיחּוס  ְּכַתב  ָהָיה  ְּבָיָדיו 

לֹום. ַהּׁשָ
ַרִּבי ַחִּיים ִיְרְמָיהּו נֹוַלד ְלהֹוָריו ְלֵעת ִזְקָנָתם. 
ֵלָדתֹו ְּכרּוָכה ְּבִסּפּור ִנְפָלא ַהְּמַלֵּמד ַעל ּכָֹחּה 

ֶׁשל ְּתִפָּלה ֶׁשְּלעֹוָלם ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ֵריָקם:
ֲאֶׁשר  ִנְכָּבד  ִליהּוִדי  ִאּמוֹ  ָאה  ִנּׂשְ ִּבְצִעירּוָתּה 
ְּבִמְסָחר  ָיָדיו  ָׁשַלח  ַּבּתֹוָרה  ִעּסּוקוֹ  ִמְּלַבד 
ֲאֻחָּזה  ָרַכׁש  ָהַרב  ְּבַכְסּפֹו  ְמאֹד.  ְוִהְצִליַח 
ְּגדֹוָלה ֶׁשָּכְלָלה ָׂשדֹות ְמִניִבים ְוָׁשְכָנה ְּבַפֲאֵתי 
ָהִעיר ֵאיְרּבּוְרג ַהְּסמּוָכה ְלקֹוְבָנה, ּוָבּה ֵהִקים 
 ְּבֶמֶׁש ּוְבַׁשְלָוה  ְּבָׁשלֹום  ְוַחי  ֵּביתֹו  ֶאת  ַהּזּוג 

ָׁשִנים ַרּבֹות.
ִלְהיֹות  ָהיּו  ְיכֹוִלים  ַהּזּוג  ְּבֵני  ֶׁשל  ַחֵּייֶהם 
ִרים ַעד ֵאין ֵקץ, ִאְלָמֵלא ַהָּצָרה ַהְּגדֹוָלה  ְמֻאּׁשָ
ַעל  ְוֵהִעיָבה  ָאְׁשָרם  ַעל  ֶּכָעָנן  ֶׁשֶהְחִׁשיָכה 

ַחֵּייֶהם; ֵהם א ָזכּו ִלְפִרי ֶּבֶטן.
ֻעְבָּדה זֹו ֶהֱאִפיָלה ַעל ָאְׁשָרם ַהְּמֻׁשָּתף. ְואּוָלם 
ְּבִהְתַעְּסקּות  ְיגֹונֹו  ֶאת  ִהְטִּביַע  ָהִאיׁש  ְּבעֹוד 
ִּבְלִּתי ּפֹוֶסֶקת ְּבִמְסָחרֹו ֶׁשָּגַדל ּוָפַרץ, ָהִאָׁשּה 
ְּכִמְנַהג  ְּבֵביָתּה  ָּבָדד  ֲאֻרּכֹות  ָׁשעֹות  ֶׁשָּיְׁשָבה 
ַהָּנִׁשים ַהְּצנּועֹות, א ָחְדָלה ְלֶרַגע ִמְּלַהְרֵהר 

ִּביגֹוָנּה.
ָהְלכּו  ַהֶּטַבע   ּוְבֶדֶר ִנים  ַהּׁשָ ֶׁשָחְלפּו  ְּכָכל 
ָהִאָׁשּה  ָחְדָלה  א   ָּכ ְוִהְתַמֲעטּו,  ִסּכּוֵייֶהם 
ְלֵעת  ִּכי  ְמאֹד  ֶׁשִּיָּתֵכן  ָהֻעְבָּדה  ֶאת  ִמְּלַדְמֵין 
א  ָחִליָלה  ָהעֹוָלם,  ִמן  ִּבְפִטיָרָתּה  ִזְקנּוָתּה, 
ִיְהֶיה ִמי ֶׁשּיֹאַמר 'ַקִּדיׁש' ַאֲחֶריָה, ְוַהָּדָבר ָּגַרם 

ָלּה ְלַצַער נֹוָרא.
ְלרֹב ִצְדקּוָתּה, א ָׁשְקָעה ְּבִדָּכאֹון ָחִליָלה, ִּכי 
 ָּכ ְלֵׁשם  ה'.  ִליׁשּוַעת  ֶהֶרף  ְלא  ִקּוְָתה  ִאם 
רּוַח  ּוְקֵׁשה  ָעִני  ָּכל   ָּכ ָלרֹב;  ְזֻכּיֹות  ִהְרְּבָתה 
ֶׁשִהִּגיַע ְלֵביָתּה ָזָכה ְלַקֵּבל ֶאת ֶעְזָרָתה ְּברַֹחב 
ָּדָבר  ְלָכל  ְוִראׁשֹון  ְּכרֹאׁש  נֹוְדָעה  ְוִהיא  ֵלב, 

ה. ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
טֹוִבים,  ְּבַמֲעִׂשים  ְמאֹד  ַעד  ִהְרְּבָתה  ִהיא 
ְּבכֹחַ  ִמְבָטָחּה  ָׂשָמה  ּוִבְפָרט  ְּבִעָּקר  אּוָלם 
ַהְּתִפָּלה. ְּבָכל יֹום ָויֹום ָהְיָתה ׁשֹוֶפֶכת ְּדָמעֹות 
ֲאדֹון  ִלְפֵני  ָוֶעֶרב  ָצֳהַרִים  ּבֶֹקר,  ִּבְתִפּלֹוֶתיהָ, 
ּכֹל, ִּכי ָיחֹן ֶאת ֵּביָתּה ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים 

ְוִיְפקֹד אֹוָתם ְּבֶזַרע ֶׁשל ַקָּיָמא.
ִויׁשּוָעָתּה  ִנים  ַהּׁשָ ֶׁשָחְלפּו  ְּכָכל  אּוָלם, 
ְוִהְתָמְררּו,  ַחֶּייָה  ָהְלכּו   ָּכ ִמָּלבֹוא,  ּבֹוְׁשָׁשה 
ֶׁשָּזְכָתה  ַהּטֹוִבים  ְוַהַחִּיים  ָעְׁשָרּה  ֶׁשָּכל  ַעד 
ָלֶהם, ָהיּו ָעֶליָה ְלָזָרא. ִּכי ִאם ֵאין ָלּה ָּבִנים – 

ָלָּמה ָלּה ַחִּיים?!
ָׁשִנים  ְׁשלֹוִׁשים  ִּכְמַעט  ְוָעְברּו  ָחְלפּו  ַּכֲאֶׁשר 
ִמִּנּשּׂוֶאיָה, ֵהֵחּלּו ְלִהְתרֹוֵצץ ְּבמָֹחּה ַמְחָׁשבֹות 
ֶׁשל ֵיאּושׁ; "ִמי יֹוֵדַע", ִהְרֲהָרה ְלַעְצָמּה, "אּוַלי 
ַאֵחר,  ְלִאיׁש  ְוֶאָּנֵׂשא  ִמַּבֲעִלי  ֶאְתָּגֵרׁש  ִאם 
ִיְהֶיה ֲעַדִין ִסּכּוי ֶׁשֶאְזֶּכה ְלֶיֶלד ֶׁשָּיִאיר ִלי ֶאת 

ֶחְׁשַכת ַחַּיי".
קֹוֶדֶרת  ְּבַמְחָׁשָבה  ִהְתַהְלָכה  ִמְסָּפר  ָיִמים 
ְּברּוָחה.  ַלֲעצֹר  ָהְיָתה  ְיכֹוָלה  א  ּוְלַבּסֹוף  זֹו, 
ַּבֲעָלּה  ִעם  ֶׁשָּסֲעָדה  ְּבֵעת  ַהָּיִמים,  ְּבַאַחד 
ְּבִחיל  ֵאָליו  ָּפְנָתה  ִהיא  ָהֶעֶרב,  ַּבֲארּוַחת 
ַהֲעָרָכָתּה  ֶאת  ְּבֵכנּות  ְּבָפָניו  ְוִהִּביָעה  ּוְרָעָדה 
 ְלאֶֹר ְמתֹם  ָּבּה  ָהָיה  א  ֲאֶׁשר  ְּכַלָּפיו  ָהַרָּבה 

ִנים. ְוָאז ִהִּציָעה ְּבקֹול ָרֶפה: ַהּׁשָ
"ֵהן ְׁשֵנינּו א יֹוְדִעים ְּבֶׁשל ִמי ַהַּסַער ַהָּגדֹול 
ָהעֹוֵבר ָעֵלינּו. ִמי יֹוֵדַע, ֶׁשָּמא ְלטֹוַבת ְׁשֵנינּו, 
ְלַמַען א ֵנֵל ִמן ָהעֹוָלם ֲעִריִרִּיים ּוְלא ֵזֶכר, 

מּוָטב ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ִיְפֶנה ְלַדְרּכֹו; ַאָּתה 
ִּתְבֶנה ֶאת ֵּביְת ֵמָחָדׁש ַוֲאִני ֶאְבֶנה ֶאת ֵּביִתי 
ֵמָחָדׁש, ָּכ אּוַלי ִנְזֶּכה ֶׁשְּשֵׁנינּו ִנָּבֶנה ְוַנֲעִמיד 
ֶאת  ִנְחֶיה  ַהָּפחֹות  ּוְלָכל  ָּבעֹוָלם,  ְׁשֵאִרית 

ַאֲחִרית ָיֵמינּו ְּבׁשּוָבה ָוַנַחת".
ְוֶנֱאַלם  ִנְבַהל  ְּדָבֶריָה,  ֶאת  ִאיָׁשּה  ִּכְׁשמַֹע 
ֶׁשַרְעיֹון  ְּבַדְעּתֹו  ִהְרֵהר  א  ֵמעֹוָלם  הּוא  ּדֹם. 
ָאַמר:  ְלַבּסֹוף  ֵּביתֹו.  ָּכְתֵלי  ֵּבין  ַיֲעֶלה  ֶׁשָּכֶזה 
ים, ְּבִגיל  "ֲהא ַאְּת ְּכָבר ְקרֹוָבה ְלִגיל ַהֲחִמּׁשִ
ְלִחָּנם   ַחַּיִי ֶאת  ֶׁשַּתְחִריִבי  ְמאֹד  ִיָּתֵכן  ֶׁשָּכֶזה 
ֶאָּלא  ּוִמָּכאן..."  ִמָּכאן  ֵקַרַחת  ֵּתְצִאי  ּוְלַבּסֹוף 
"ָּכל   :ְלָכ מּוָכָנה  ְּתׁשּוָבה  ָהְיָתה  ה  ֶׁשָּלִאּׁשָ
עֹוד ֶׁשַהִּמְסָּפר 'ַאְרָּבִעים' ֻמְזָּכר ְּבִמְנַין ְׁשנֹוַתי, 
ֲעַדִין א ָאְפָסה ִּתְקָוִתי, ְוַעל ֵּכן ְמַבֶּקֶׁשת ֲאִני 

ִמְּמ ְלַבל ִּתָּמַנע ִמְּלַמֵּלא ֶאת ַּבָּקָׁשִתי".
ִמּזֹאת",  יֹוֵתר  ָּדָבר   ִמְּמ ְמַבֶּקֶׁשת  "ֵאיֶנִּני 
ֲאִני  "מּוָכָנה  ְלִהְתַחֵּנן,  ָהִאָׁשּה  הֹוִסיָפה 
ֵריקֹות.  ְּבָיַדִים   ָּפֶני ֵמַעל  אֹוִתי  ֶׁשִּתְׁשַלח 

ֶאֱעזֹב ְּבָיְד ֶאת ָּכל ָעְׁשֵרנּו, ְוֵאֵצא ְּבַגִּפי".
ִּבְתִחָּלה א ָאָבה ָהִאיׁש ְלַמֵּלא ֶאת ַּבָּקָׁשָתּה, 
אּוָלם ְּכָכל ֶׁשָחְלפּו ַהָּיִמים ֶׁשָּבֶהם א ָחְדָלה 
ִמְּלִהְתַחֵּנן ְּבָפָניו, ָּכ ָהַל ֵסרּובוֹ ְוִהְתַרֵּכ, ַעד 

ֶׁשְּלַבּסֹוף ִהְסִּכים ְלָגְרָׁשּה.
ְוָכבֹוד,  עֶֹׁשר  ְׁשנֹות  ִּכְׁשלֹוִׁשים  ְלַאַחר   ,ָּכ
ֲעִנָּיה  ְּכֶׁשִהיא  ַּבֲעָלּה  ִמֵּבית  ָהִאָׁשּה  ָיְצָאה 
ְוֵריָקה ִמְּנָכִסים, ַא ְמֵלָאה ְּבִתְקָוה ּוִבְתִפָּלה 

מּות ִמְׁשַאְלָּתּה. ִּכי ִּתְזֶּכה סֹוף סֹוף ְלִהְתַּגּׁשְ
ְלַאְלָמן  ִנית  ַּבּׁשֵ ָאה  ִנּׂשְ ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָמה  ְזַמן 
ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ְּבֵׁשם  ְוִנְכָּבד  ָיָקר  ָחָכם  ַּתְלִמיד 
ֵמָחָדׁש  ֵּביתֹו  ֶאת  ְלָהִקים  ַמח  ֶׁשּׂשָ ְפֶלְנְסֶּבְרג, 
ּוַבֲעַלת  ָׁשַמִים  ְּכִיְרַאת  ֶׁשּנֹוְדָעה  זֹו  ה  ִאּׁשָ ִעם 

ִמּדֹות ְּתרּוִמּיֹות.
ִמּיֹום ִנּשּׂוֵאיֶהם א ָחְדָלה ָהִאָׁשּה ִמְּלִהְתַחֵּנן 
ּוְלַבֵּקׁש ִמִּלְפֵני ה' ִּכי ָקְרָּבָנּה א ִיְהֶיה ְלִחָּנם, 
ְוִכי ִּתְזֶּכה סֹוף סֹוף ְּבֶצֱאָצִאים. ֶאָּלא ֶׁשַּכֲחף 
ְלִגיל  ְקרֹוָבה  ְּכָבר  ְוִהיא  ִמִּנּשּׂוֵאיֶהם  ָׁשָנה 
ים, ֵהֵחל ַהֵּיאּושׁ ְלַכְרֵסם ָּבּה. ַהַּמֲחָׁשָבה  ֲחִמּׁשִ
ֶאת  ֶהֱחִריָבה  ְוא  ֶׁשַּלּׁשָ ְמאֹד  ֶׁשִּיָּתֵכן   ָּכ ַעל 
ַחֶּייָה ַהּקֹוְדִמים ָּגְרָמה ָלּה ִלְכֵאב ָעצּום ְונֹוָרא.
ָּכל  ֶאת  ְלַמֵּלא  ַהַּצַער  ֵהֵחל  ֶׁשָרְצָתה  ִמְּבִלי 
ְוִהיא  ָהֵעת,  ָּכל  ֲעצּובֹות  ָהיּו  ָּפֶניָה  ֵיׁשּוָתּה. 
ִּבְתִפָּלה.  ְוַרק   ַא ְזַמָּנּה  ָּכל  ֶאת  ִהְׁשִקיָעה 
ִהיא ִהְרְּבָתה ְּבַתֲעִנּיֹות ּוִפְּזָרה ֶאת ְּפרּוטֹוֶתיָה 
ּבֹוְׁשָׁשה  ֶׁשַהְּיׁשּוָעה  ֶאָּלא  ִלְצָדָקה,  ַהְּמַעּטֹות 

ִמָּלבֹוא.
ָהָיה ֶזה ְּבֶעֶרב ֶאָחד, ַּכֲאֶׁשר ַּבֲעָלּה ָיָצא ִלְלמֹד 
ְּכֶׁשִהיא  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  מֹוִתיר  ֲחֵברֹו,  ְּבֵבית 
ִלְפֵני  ִׂשיַח  ְוׁשֹוֶפֶכת  ְּבִדְמעֹוֶתיָה  ִמְתמֹוֶגֶגת 
ה' ִמּתֹו ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ֶׁשְּבָיָדּה. ַהֶּבִכי ָּתַקף 
ְלָחן  אֹוָתּה, ְוִהיא ִהְׁשִעיָנה ֶאת רֹאָׁשּה ַעל ַהּׁשֻ

ּוָבְכָתה ַעד ֶׁשִּנְרְּדָמה.
ְּבעֹוָדּה ְיֵׁשָנה ִנְגָלה ֵאֶליָה ְלֶפַתע ַּבֲחלֹום ִאיׁש 
ָזֵקן ַוֲהדּור ַמְרֶאה ֶׁשָאַחז ְּבָיָדיו ְקָעָרה ְמֻכָּסה. 
ָּפָנה ֵאֶליָה ָהִאיׁש ְוָאַמר ָלּה: "ֲאִני הּוא ִיְרְמָיהּו 
 ְּתִפָּלֵת ה'  ָׁשַמע  ִּכי  יֹוֵתר,  ִּתְבִּכי  ַאל  ַהָּנִביא, 

ְוִיֵּתן ָל ֵּבן ּוַבת".
ִמן  ְוֶנֱעַלם  ַהְּקָצִרים  ְּדָבָריו  ֶאת  ִסֵּים  ָהִאיׁש 
ה ִהְתעֹוְרָרה ְּבֶבָהָלה. ָחְלפּו ַּכָּמה  ָהַעִין, ְוָהִאּׁשָ
ֶׁשָעַבר  ֶאת  ְוֵהִביָנה  ֶׁשִהְתאֹוְׁשָׁשה  ַעד  ַּדּקֹות 
ְּבִתְקָוה  ְלֶפַתע  ְלִהְתַמֵּלא  ֵהֵחל  ִלָּבּה  ָעֶליָה. 

ֲחָדָׁשה.
ָהִעיר  ָּכל  ָחְגָגה  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָנה  ִמּׁשָ ָּפחֹות 
ִּבְסֻעַּדת ְּבִרית ַהִּמיָלה ֶׁשל ָהַר ַהּנֹוָלד, ַוִּיָּקֵרא 
ְׁשמֹו ְּבִיְׂשָרֵאל "ַחִּיים ִיְרְמָיהּו", 'ַחִּיים' ַעל ֵׁשם 
ֶׁשִּנְׁשַלח  ַהָּנִביא  ֵׁשם  ַעל  ְו'ִיְרְמָיהוּ'  ִאּמוֹ,  ֲאִבי 
ָהַרּבֹות  ְּתִפּלֹוֶתיהָ  ִּכי  ה  ָלִאּׁשָ ר  ְלַבּׂשֵ ַמִים  ִמּׁשָ

ִנְתַקְּבלּו.
ִּכְׁשָנַתִים ְלַאַחר ִמֵּכן ָיְלָדה ַּבת נֹוֶסֶפת, ֶׁשַּיַחד 
ִעם ָאִחיָה ַהְּבכֹור, ֶׁשָּצַמח ְוָגַדל ְלַבּסֹוף ְלַאַחד 
ְלהֹוֵריֶהם  ֶנָחָמה  ְמקֹור  ָהיּו  ִליָטא,  ִמְּגאֹוֵני 

ְלאֶֹר ָיִמים.
ְלַלֶּמְד ָמה ָּגדֹול ּכָֹחּה ֶׁשל ְּתִפָּלה.
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'ֲחָסִדים טֹוִבים' – א ְלִפי ֵעֶר ַהַּמֲעִׂשים
ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ֵׁשָנה'  'ַהַּמֲעִביר  ִּבְרַּכת  ְּבִסּיּום 
ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: "ְוִתְגְמֵלנּו ֲחָסִדים טֹוִבים". ַאף 
ַּבְּבָרָכה ָהִראׁשֹוָנה ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ְמָתֲאִרים 
ָאנּו ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: "ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים". 

ֵאָלה: ְוִכי ֵיׁש ֲחָסִדים ֶׁשֵאיָנם טֹוִבים?  ִוידּוָעה ַהּׁשְ
טֹוִבים"  "ֲחָסִדים  ֶׁשְּבָאְמֵרנוּ  ְמָפֵרׁש  ָיָקר  ַּבר  ר"י 
ֵמַהַּמִּגיַע  יֹוֵתר  ֲחָסִדים  ִעָּמנּו  ֶׁשִּיְגמֹל  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים 
ָלנּו ְלִפי ֵעֶר ַמֲעֵׂשינּו. ְּכִפי ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחָכִמים ַּבִּמְדָרׁש 
(ַּתְנחּוָמא ִמְׁשָּפִטים טו) ַעל ַהָּפסּוק (ִמְׁשֵלי יט יז): "ּוְגֻמלֹו 
ִלְגֹועַ  ֶׁשָעַמד  ְלָעִני  ְּפרּוָטה  ֶׁשַהּנֹוֵתן  לֹו",  ְיַׁשֶּלם 
ָּבָרָעב, ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּגֹוֵמל לֹו ְּכנֹוֵתן ְּפרּוָטה 
ְוֵאּלּו  ִמִּיְׂשָרֵאל.  ֶנֶפׁש  ְּכַמִּציל  ֶאָּלא  ִּבְלַבד,  ִלְצָדָקה 
ָעִני  ֶׁשל  ַנְפׁשֹו  הּוא:   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  "ָאַמר  ִּדְבֵריֶהם: 
ָהְיָתה ְמַפְרֶּכֶסת [ְמַפְרֶּפֶרת] ָלֵצאת ִמן ָהָרָעב, ְוָנַתָּת 
לֹו ַּפְרָנָסה ְוֶהֱחֵייָת אֹותֹו, ַחֶּיי ֶׁשֲאִני ַמֲחִזיר ְל ֶנֶפׁש 
ַּתַחת ֶנֶפׁש; ְלָמָחר ִּבְנ אֹו ִּבְּת ָּבִאין ִליֵדי חִֹלי ְוִליֵדי 
ִעם  ֶׁשָעִׂשיָת  ַהִּמְצָוה  ֶאת  ָלֶהם  ֲאִני  ְוֶאְזּכֹר  ִמיָתה, 
ַהְּתִפּלֹות  ('ֵּפרּוׁש  ַהִּמיָתה"  ִמן  אֹוָתם  ֲאִני  ּוַמִּציל  ֶהָעִני 

ְוַהְּבָרכֹות' ח"ב עמ' טו).

ֵהם  טֹוִבים'  ֶׁש'ֲחָסִדים  ְמָפֵרׁש  ַהָּקדֹוׁש  ָל"ה  ַהּׁשְ
ֵמֲחָמָתן  ִמְתַמֲעטֹות  ֵאיָנן  ָהָאָדם  ֶׁשְּזֻכּיֹות  ֲחָסִדים 
ֶׁשָּבא  ֶׁשְּבָׁשָעה  ָמָצאנּו  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ְלַגֵּבי  ְּכָלל. 
יא):  לב  (ְּבֵראִׁשית  ִּבְתִפָּלתֹו  ָאַמר  ִלְקָראתֹו  ָאִחיו  ֵעָׂשו 
 ,"ַעְבֶּד ֶאת  ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר  ַהֲחָסִדים...  ִמּכֹל  "ָקטְֹנִּתי 
ִנְתַמֲעטּו  ֶׁשָּמא  ֶׁשָחַׁשׁש  א)  לב  (ַׁשָּבת  ֲחָכִמים  ּוֵפְרׁשּו 
ֶׁשַּנֲעׂשּו  ָהַרִּבים  ַהֲחָסִדים  ֵמֲחַמת  ְזֻכּיֹוָתיו  ְוִהְתַקְּטנּו 
ֲחָסִדים  "ְוִתְגְמֵלנּו  ָּכאן:  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים   ְלָכ ִעּמֹו. 
('ִסּדּור  ֵמֲחָמָתם  ְזֻכּיֹוֵתינּו  ִיְתַקְּטנּו  ֶׁשֹּלא   – טֹוִבים" 

ָל"ה'). ַהּׁשְ

ָל"ה ְמַבְּקִׁשים  ֵיׁש ְלַצֵּין ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּלֵפרּוׁש ַהּׁשְ
ַעל  ְוַתְׁשלּום  ִּכְגמּול  ָיבֹואּו  ֶׁשֹּלא  ֲחָסִדים  ָאנּו 
ְלִפי  "ְוִתְגְמֵלנּו".  ִלְלׁשֹון  סֹוֵתר  ֶזה  ֵאין  ְזֻכּיֹוֵתינּו, 
ֵאינֹו  'ְּגמּול'  ֶׁשַהִּבּטּוי  ג)  ד  ָהָרָד"ק (יֹוֵאל  ֶׁשְּכָבר ֵּפֵרׁש 
ֶׁשהּוא,  ָּכל  ה  ַמֲעֹשֶ ֲעבּור  ַּתְׁשלּום  ְּבֶהְכֵרַח  ְמַבֵּטא 
ַּכֲעִׂשַּית  אֹו  ִּכְנִתיָנה  ַאף  ִמְתָּפֵרׁש  הּוא  ְלִעִּתים  ֶׁשֵּכן 

ְּפֻעָּלה ְלא ִסָּבה.

'ֲחָסִדים טֹוִבים' – ְּבטֹוָבה ַהִּנְגֵלית ָלֵעיַנִים
ֵעָׂשו  ִמיֵדי  ֶׁשּיֹוִׁשיעֹו  ה'  ִלְפֵני  ַיֲעקֹב  ִהְתַּפֵּלל  ַּכֲאֶׁשר 
ֶׁשֻהְבַטח  ַהַהְבָטָחה  ֶאת  ְּדָבָריו   ְּבתֹו ִהְזִּכיר  ָאִחיו, 
ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה (ָׁשם לב יג): "ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ֵהיֵטב ֵאיִטיב 
ֵאיִטיב',  'ֵהיֵטב   – ִּבְלׁשֹונֹו  ֶׁשָּכַפל  ַהִּסָּבה  ֶאת   ."ִעָּמ
'ֲחָסִדים'  ֵיׁש  ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב:  ִיְצָחק  ֵלִוי  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש 
ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהם ְלטֹוַבת ָהָאָדם, ְלֵעיָניו ֵהם ִנְרִאים 
 ְּכָרָעה. ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָרָצה ֶׁשִּיְגמֹל ִעּמֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
אֹותֹו  ֶׁשַּיִּציל   – ָלַעִין  ְּגלּוָיה  ֶׁשּטֹוָבָתם  ֲחָסִדים  הּוא 
ִמָּיד ֵעָׂשו ָאִחיו – ְלִפיָכ ָּכַפל ְוָאַמר: "ְוַאָּתה ָאַמְרָּת 
ִעִּמי  ְלֵהיִטיב  ִהְבַטְחָּת  ֲהא   –  "ִעָּמ ֵאיִטיב  ֵהיֵטב 

ְּבטֹוָבה ַהְּגלּוָיה ַאף ְלֵעיֵני ָּבָׂשר ָוָדם. 
ִּביסֹוד ֶזה ֵּפֵרׁש ַה'ְּפִרי ְמָגִדים' ֶאת ַּבָּקַׁשת: "ְוִתְגְמֵלנּו 
ֲחָסִדים טֹוִבים"; ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֶׁשִּיְגְמֵלנּו ה' ֲחָסִדים 
ֶׁשּטֹוָבָתם ִּתְהֶיה ְּגלּוָיה ְלֵעיֵנינּו, ְוא ָּכֵאּלּו ֶׁשּטֹוָבָתם 

ֻמְסֶּתֶרת ֵמֵעין ָהָאָדם (א"א או"ח מו ה). 
ה ָהָיה ְּבַרִּבי ר' ּבּוִנם ִמְּפִׁשיְסָחא ַּכֲאֶׁשר ְּבַאַחת  ַמֲעֹשֶ
ֻּכָּלּה  ָּבת  ַהּׁשַ  ְּבֶמֶׁש ַהָּפעֹוט.  ֶנְכּדֹו  ִנְפַטר  ָּבתֹות  ַהּׁשַ
ָׁשַלט ָהַרִּבי ְּבִרְגׁשֹוָתיו ְּבאֶֹפן ֻמְפָלא, ַעד ֶׁשֹּלא ִנְרָאה 
ְּבמֹוָצֵאי  ְוַרק  ָּבתֹות.  ַהּׁשַ ַאר  ִמּׁשְ ִׁשּנּוי  ָּכל  ָּפָניו  ַעל 
ְוָאַמר:  ִּבְבִכי  ָּפַרץ  ְלַהְבִּדיל,  ֶׁשִּסֵּים  ְלַאַחר  ָּבת,  ַהּׁשַ
ב):  ס  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ִּדְבֵרי  ַעל  ָאנּו  ֲאמּוִנים  "ָאְמָנם 
ִיְׁשְמֵרנּו   ַא  – ָעִביד'  ְלָטב  ַרֲחָמָנא  ְּדָעִביד  ָמה  'ָּכל 
ֶׁשל  ִרּבֹונוֹ   ,ִמְּמ ֲאִני  ְמַבֵּקׁש  ֶׁשָּכֵאּלּו...  ִמּטֹובֹות  ה' 
'ֵהיֵטב  ְלַיֲעקֹב:   ְּכַהְבָטָחְת  ָוֵאיָל ֶׁשִּמָּכאן  עֹוָלם, 
ֶׁשֶאְרֶאה  ְּבאֶֹפן  ִעִּמי  ֵּתיִטיב  ַאָּתה  ַאף   ,'ִעָּמ ֵאיִטיב 

ְּבפַֹעל ֶאת ַהּטֹוב" ('ֲחָׁשָבּה ְלטָֹבה' ִלּקּוִטים). 

'ֲחָסִדים טֹוִבים' – טֹוָבה ֻמְׁשֶלֶמת 
ְּבאֹוַפִּנים נֹוָסִפים ֵּבֲארּו ְמָפְרֵׁשי ַהְּתִפָּלה ֶאת ַּבָּקַׁשת: 

"ְוִתְגְמֵלנּו ֲחָסִדים טֹוִבים":

ַקָּיִמים ֲחָסִדים ֶׁשַאֲחִריָתם ָרָעה, ַּכֶּנֱאָמר (קֶֹהֶלת ה יב): 
"יֵשׁ... עֶֹׁשר ָׁשמּור ִלְבָעָליו ְלָרָעתוֹ ", ְלָכ ְמַבְּקִׁשים 
ָאנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ַלֲחָסִדים ֶׁשִּיְהיּו טֹוִבים ֵמֵראִׁשיָתם ְוַעד 

ַּתְכִליָתם (ֵּפרּוׁש 'ִׂשיַח ִיְצָחק' ֶׁשְּבִסּדּור ַהְגָּר"א). 
ֵּבאּור נֹוָסף הּוא ֶׁשֵּיׁש ְׁשֵני סּוֵגי ֲחָסִדים: ֵיׁש ֲחָסִדים 
ֵיׁש  ְואּוָלם  ָוׁשּוב,  ׁשּוב  לֹו  ֶׁשִּיָּנְתנּו  ָחֵפץ  ֶׁשָהָאָדם 
ִמי  ְּכֻדְגַמת  ִלְׁשָעָתם.  ֶאָּלא  טֹוִבים  ֶׁשֵאיָנם  ֲחָסִדים 
ֶׁשָהָיה ָאסּור ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים ְוָזָכה ְלִׁשְחרּור ֻמְקָּדם. 
ַיְחּפֹץ  א  ְּבַוַּדאי   ַא ָעצּום,  ְלֶחֶסד  ָזָכה  ֶזה  ִאיׁש 
ִנית ִּבְׁשִביל ִלְזּכֹות ׁשּוב ְלֶחֶסד ֶזה... ָלֵכן  ְלִהָּכֵלא ַּבּׁשֵ
'טֹוִבים'  ֶׁשֵהם  ֲחָסִדים  ה'  ֶׁשִּיְגְמֵלנּו  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו 
ִמַּצד ֶעֶצם ַמהּוָתם, ְוא ָּכֵאּלּו ֶׁשָהָאָדם ִנְזָקק ָלֶהם 
ֶׁשָאַמר'   ָּברּו') ָעָליו  ַהָּבָאה  ָצָרה  ְּבִעְקבֹות  ָּכְרחוֹ  ְּבַעל 

עמ' לב). 

"ְוַעל  א):  נד  (ְּבָרכֹות  ַּבִּמְׁשָנה  ֶנֱאָמר  ֵּפְרׁשּו:  עֹוד 
ְוַהֵּמִטיב'".  ַהּטֹוב   ָּברּו' אֹוֵמר:  טֹובֹות  ְּבׂשֹורֹות 
ּוֵפְרׁשּו ֲחָכִמים (ָׁשם נט ב) ֶׁשְּבָרָכה זֹו ֶנֱאֶמֶרת ַרק ַעל 
 :ְּבׂשֹוָרה ֶׁשִהיא טֹוָבה ַּגם ַלֲאֵחִרים, ֶׁשָאז ָראּוי ְלָבֵר
'ַהּטֹוב' – לֹו 'ְוַהֵּמִטיב' – ַלֲאֵחִרים. ְואּוָלם ַעל ְּבׂשֹוָרה 
ְוַהֵּמִטיב',  'ַהּטֹוב  ְמָבְרִכים  ֵאין  לֹו  ַרק  טֹוָבה  ֶׁשִהיא 
ְּבַבָּקַׁשת  ַאף  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש  ֶזה  ְּכֵעין  'ֶׁשֶהֱחָינוּ'.  ֶאָּלא 
'ֲחָסִדים  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  טֹוִבים" –  ֲחָסִדים  "ְוִתְגְמֵלנּו 
ַלֲאֵחִרים,  ְּבֶאְמָצעּוָתם  ְלֵהיִטיב  ַאף  ֶׁשּנּוַכל  טֹוִבים' 
ֶׁשּזֹוִהי ַהֲהָטָבה ַהֻּמְׁשֶלֶמת ְּביֹוֵתר ('ַטְלֵלי אֹורֹות' – ֵּבאּוֵרי 

ְּתִפָּלה ֵחֶלק א' עמ' רנז, ְּבֵׁשם ַהְּגַר"ׁש ְׁשֹוואבְּ). 

'ֲחָסִדים טֹוִבים – ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל'
ְלָחן ָערּו' (או"ח מו א) ּפֹוֵסק  ְּכִפי ֶׁשְּכָבר ִהְזַּכְרנּו, ַה'ּׁשֻ
ְּבֶגֶדר  ִהיא  זֹו  ֶׁשְּבָרָכה  ַהּסֹוְבִרים  ָהִראׁשֹוִנים  ְּכַדַעת 
ֵׁשָנה",  "ַהַּמֲעִביר  ְּבִבְרַּכת:  ַהִּנְפַּתַחת  ֲאֻרָּכה'  'ְּבָרָכה 
ְּבִבְרַּכת:  ְוֶנְחֶּתֶמת  ָרצֹון"  ַה"ְּיִהי  ְּבַבָּקַׁשת  ַמְמִׁשיָכה 
זֹאת  ְלאֹור  ִיְׂשָרֵאל".  ְלַעּמֹו  טֹוִבים  ֲחָסִדים  "ַהּגֹוֵמל 
ָּתְמהּו ַהּתֹוְספֹות (ְּבָרכֹות מו א ד"ה ָּכל): ֲהא ֲהָלָכה ִהיא 
ִּכי ֵיׁש ְלַסֵּים ָּכל 'ְּבָרָכה ֲאֻרָּכה' ְּבִמִּלים ֶׁשָּתְכָנן ָקרֹוב 
ֶקֶׁשר  ְוֵאיֶזה  ב),  קד  ְּפָסִחים  (ְרֵאה  ַהְּבָרָכה  ִלְפִתיַחת 
ְל"ַהַּמֲעִביר  טֹוִבים"  ֲחָסִדים  "ַהּגֹוֵמל  ֵּבין  ֵאפֹוא  ֵיׁש 
ְּבסֹוף  ַהֻּמְזֶּכֶרת  ַהֲחָסִדים  ִּבְגִמילּות  ּוֵפְרׁשּו:  ֵׁשָנה"? 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשּגֹוֵמל  ֶהָעצּום  ַהֶחֶסד  ַאף  ִנְכָלל  ַהְּבָרָכה, 
ֵמֵעיָניו  ֵׁשָנה  ֶׁשַּמֲעִביר   ְּבָכ ָהָאָדם  ִעם  הּוא   ָּברּו

ּוְמַחֵּדׁש ֶאת ּכֹחֹות ּגּופֹו ְוַנְפׁשֹו ִמֵּדי ּבֶֹקר. 
ַהִּסָּבה  ֶאת  ַאף  ְלָהִבין  נּוַכל  ַהּתֹוְספֹות  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל 
ֶׁשָאנּו ַמְדִּגיִׁשים ַּבֲחִתיַמת ַהְּבָרָכה – "ַהּגֹוֵמל ֲחָסִדים 
ָּכל  ִעם  ֲהא  ֶׁשִּלְכאֹוָרה  ַאף  ִיְׂשָרֵאל",  ְלַעּמֹו  טֹוִבים 
ְּבֵני ָהָאָדם ּגֹוֵמל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֲחָסִדים טֹוִבים? 
[ְוָאֵכן ְרֵאה ִּבְסָמ"ק (סי' קנא) ֶׁשָּגַרס: "ּגֹוֵמל ֲחָסִדים 

טֹוִבים ִלְבִרּיֹוָתיו"].
ָנה  ַהּׁשֵ ַהֲעָבַרת  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ְלַגֵּבי  ֶׁשַרק  ֶאָּלא 
ְלַדַעת  טֹוִבים'  ַּב'ֲחָסִדים  ָּכָאמּור  [ַהְּכלּוָלה 
ַהּתֹוְספֹות] ִהיא ְּבֶגֶדר "ֲחָסִדים טֹוִבים", ֶׁשֵּכן ְּכֶׁשֵהם 
ְלֻאּמֹות  ֲאָבל  ּוַבִּמְצוֹות.  ַּבּתֹוָרה  עֹוְסִקים  ֵהם  ֵעִרים 
ֶׁשּטֹוָבה  ִהיא  ָנה  ַהּׁשֵ ַאְדַרָּבה,  ָהְרָׁשִעים,   – ָהעֹוָלם 
ֵהם  ִנְמָנִעים  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ְלָפחֹות  ֶׁשֵּכן  ַּבֲעבּוָרם, 
ִמַּלֲחטֹא. ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים (ַסְנֶהְדִרין עא ב): "ֵׁשָנה 
ָלְרָׁשִעים – ֲהָנָאה ָלֶהן ַוֲהָנָאה ָלעֹוָלם, ְוַלַּצִּדיִקים – 
מב,  עמ'  ְּדַאְבָרָהם'  'ְצלֹוָתא  (ִסּדּור  ָלעֹוָלם"  ְוַרע  ָלֶהן  ַרע 

ְּבֵׁשם ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ַאְבָרָהם ִמְּטֶשְׁכנֹוב). 

ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  זֹו  ִּבְבָרָכה  מו):  (או"ח  ַהָּב"ח  ֵּבֵאר  עֹוד 
ֲחָסִדים  ַהּטֹוב.  ַּבֵּיֶצר  ְוִנָּדֵבק  ָהַרע  ֵמַהֵּיֶצר  ֶׁשִּנָּנֵצל 
"ַעּמֹו  ִעם  ַרק  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ּגֹוֵמל  ֶׁשָּכֵאּלּו 
ַהָּכבֹוד  ִּכֵּסא  ִמַּתַחת  ֲחצּוָבה  ֶׁשִּנְׁשָמָתם  ִיְׂשָרֵאל" 
ִּבְפִניִמּיּות   ּוְלִפיָכ ְוַהָּטֳהָרה",  ה  ַהְּקֻדּׁשָ ֶעֶצם  "ְוֵהם 
ְלֻאּמֹות  ְואּוָלם  ְּביֹוְצָרם.  ְלִהָּדֵבק  ֵהם  ֲחֵפִצים  ִלָּבם 
ָהעֹוָלם ֶׁשֵהם "ֶעֶצם ַהֻּטְמָאה, ְוֶחְלקֹו ֶׁשל ֵיֶצר ָהַרע" 
ָאנּו   ְלִפיָכ ִיְצָרם.  ִמיֵדי  ְלִהָּנֵצל  ְמַסֵּיַע  הּוא  ֵאין 
טֹוִבים  ֲחָסִדים  "ַהּגֹוֵמל  זֹו:  ְּבָרָכה  ְּבִסּיּום  ַמְדִּגיִׁשים 

ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל". 

ְּתִפּלֹות ֶׁשַּנֲענּו ְלַאַחר ֵיאּוׁש

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ׁשּנֲענּו ֹות

ִספּפּו
ל עלַ

ִ ם
ָנה' (ו) ֲעִביר ׁשֵ ת 'ַהּמַ מּוְך ְלִבְרּכַ 'ְיִהי ָרצֹון' ַהּסָ

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

ה ִפָלּ ֵסֶדר ַהְתּ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ּבְ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
מ הּסָ צֹון'

נִניננִני פּפְ ם 

ה'  ַאָּתה   ָּברּו ֵמֲחָמָתם:  ְזֻכּיֹוֵתינּו  ִיְתַמֲעטּו  ְוֶׁשֹּלא  ְּגלּוָיה  ֶׁשּטֹוָבָתם   – טֹוִבים  ֲחָסִדים  ְוִתְגְמֵלנּו 
ֲחצּוָבה  ֶׁשִּנְׁשָמָתם  ְלִפי  ִיְׂשָרֵאל,  ְלַעּמֹו  ַרק  ַהֵּיֶצר,  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ּוְמַסֵּיַע  טֹוִבים  ֲחָסִדים  ַהּגֹוֵמל 

ִמָּמקֹום ָקדֹוׁש. 


