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ּ ְפ ִניני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

וִ דּוּי ֵמע ֶֹמק ַה ֵלּב
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶאל ָא ִחיו ֲא ָבל ֲא ֵשׁ ִמים ֲאנַ ְחנוּ“ )מב כא(
”וַ יּ ְ

קוּשׁ ָטא“ – ֶבּ ֱא ֶמת .וְ יֵ שׁ
”בּ ְ
ֶאת ֵתּ ַבת ֲ’א ָבל‘ ִתּ ְרגֵּ ם אוּנְ ְקלוֹסְ :
הוֹסיף ֵתּ ָבה זוֹ כָּ אן?
דּוּע ָבּ ֲחרוּ ָה ַא ִחים ְל ִ
ְל ָה ִבין ַמ ַ
מּוֹדזִ‘יץ:
ֵפּ ֵרשׁ ָה ַא ְדמוֹ“ר ַר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְ
כַּ ֲא ֶשׁר ָאנוּ ִמ ְתוַ ִדּים ַעל ֲח ָט ֵאינוָּ ,ע ֵלינוּ ַל ֲעשׂוֹת זֹאת ֵמע ֶֹמק
ַה ֵלּב וְ א ִמן ַה ָשּׂ ָפה וְ ַלחוּץַ .על כָּ ָ אנוּ ִמ ְתוַ ִדּים ְבּ ֵס ֶדר
ַהוִּדּוּיָ :
”ט ַפ ְלנוּ ֶשׁ ֶקר“ – ֶשׁ ַאף ֶאת ַהוִּדּוּי ַע ְצמוֹ ָא ַמ ְרנוּ ִמן
ַה ָשּׂ ָפה וְ ַלחוּץ וְ א ֵמע ֶֹמק ַה ֵלּב .וְ ָאכֵ ן יֵ שׁ ְל ַה ְק ִפּיד ֶשׁ ְלּכָ ל
ַה ָפּחוֹת ֵתּבוֹת ֵאלּוּ ֵתּ ָא ַמ ְרנָ ה ִמ ִפּינוּ ְבּכַ וָּנַ ת ַה ֵלּב...
כַּ ֲא ֶשׁר ִבּ ְקּשׁוּ ָה ַא ִחים ְל ַה ִבּ ַיע ֶאת ע ֶֹמק ַצ ֲע ָרם וַ ֲח ָר ָט ָתם ַעל
”א ָבל ֲא ֵשׁ ִמים ֲאנַ ְחנוּ“ – ֶבּ ֱא ֶמת ָאנוּ
יוֹסףִ ,ה ְדגִּ ישׁוֲּ :
ְמכִ ַירת ֵ
ִמ ְת ָח ְר ִטים ַעל כָּ ֶ שׁ ָמּכַ ְרנוּ ֶאת ָא ִחינוּ ,וְ ֵאינֶ נּוּ ִמ ְתוַ ִדּים ַעל
כָּ ַ רק ִמן ַה ָשּׂ ָפה וְ ַלחוּץ.
ִ’דּ ְב ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל‘

ְל ִה ְתוַ דּוֹת ַאף ַעל ַה ַה ְת ָר ָאה
אוּבן
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶאל ָא ִחיו ֲא ָבל ֲא ֵשׁ ִמים ֲאנַ ְחנוּ ...וַ יַּ ַען ְר ֵ
”וַ יּ ְ
א ָֹתם ֵלאמֹר ֲהלוֹא ָא ַמ ְר ִתּי ֲא ֵליכֶ ם ֵלאמֹר ַאל ֶתּ ֶח ְטאוּ ַביֶּ ֶלד
וְ א ְשׁ ַמ ְע ֶתּם“ )מב כא-כב(
”לאמֹר“ נִ ְר ֵאית כִּ ְמיֻ ֶתּ ֶרתֶ ,שׁכֵּ ן ַדּי ָהיָ ה
אוֹרה ַה ִמּ ָלּה ֵ
ִלכְ ָ
אוּבן א ָֹתם ֲהלוֹא ָא ַמ ְר ִתּי ֲא ֵליכֶ ם?“...
ִלכְ תֹּב” :וַ יַּ ַען ְר ֵ
ֵפּ ֵרשׁ ָה ַר ִבּי ר‘ בּוּנִ ם ִמ ְפּ ִשׁ ְיס ָחא:
ָחמוּר ֲעווֹנוֹ ֶשׁל ִמי ֶשׁ ָח ָטא ְל ַא ַחר ֶשׁ ִה ְתרוּ ְבּ ָפנָ יו ְל ַבל
חוֹטא ֶשׁ ִה ְתרוּ
יֶ ֱח ָטאִ ,מ ִמּי ֶשׁ ָח ָטא ְלא ַה ְת ָר ָאה .כַּ ֲא ֶשׁר ַה ֵ
שׁוּבהָ ,ע ָליו ְל ִה ְתוַ דּוֹת ִמ ְלּ ַבד ַעל ֶע ֶצם ַה ֵח ְטא ַאף
בּוֹ ָשׁב ִבּ ְת ָ
ַעל כָּ ֶ שׁ ִה ְת ַע ֵלּם ֵמ ַה ַה ְת ָר ָאה.
”א ָבל
אוֹמ ִריםֲ :
ִמ ֶשּׁ ָשּׁ ַמע ְר ֵ
אוּבן ֶאת ֶא ָחיו ִמ ְתוַ ִדּים וְ ְ
הוֹסיף וְ ָא ַמר ָל ֶהםֵ :אין ַדּי ְבּוִ דּוּיְ כֶ ם ַעל
ֲא ֵשׁ ִמים ֲאנַ ְחנוּ“ִ ,
ֶע ֶצם ַה ֵח ְטאֶ ,שׁכֵּ ן ֲע ֵליכֶ ם ֵ
”לאמֹר“ – ְל ִה ְתוַ דּוֹת ַאף ַעל כָּ 
”א ַמ ְר ִתּי ֲא ֵליכֶ םַ ...אל ֶתּ ֶח ְטאוּ ַביֶּ ֶלד“,
אתםָ :
ֶשׁ ְבּ ֶט ֶרם ֲח ָט ֶ
אתם ”וְ א ְשׁ ַמ ְע ֶתּם“ ְל ַה ְת ָר ָא ִתי.
ְוּבכָ ל זֹאת ֲח ָט ֶ
’קוֹל ִשׂ ְמ ָחה‘

כָּ ל ֶא ָחד ֵמ ָה ַא ִחים ָח ַרד ַעל ָא ִחיו
”וַ יֵּ ֵצא ִל ָבּם וַ יֶּ ֶח ְרדוּ ִאישׁ ֶאל ָא ִחיו ֵלאמֹר ַמה זֹּאת ָע ָשׂה
הים ָלנוּ“ )מב כח(
ֱא ִ
”אישׁ ֶאל ָא ִחיו“ נִ ְראוֹת כִּ ְמיֻ ָתּרוֹתֶ ,שׁכֵּ ן ַדּי
אוֹרה ֵתּבוֹת ִ
ִלכְ ָ
ָהיָ ה ִלכְ תֹּב” :וַ יֶּ ֶח ְרדוּ ֵלאמֹר ָמה זֹאת?“...
אמלוֹי:
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ְשׁמֹה זַ ְל ָמן ֱא ֶרנְ ַריִ יךְ ַר ָבּהּ ֶשׁל ַשׁ ְ
תּוֹרה ְל ַה ְדגִּ ישׁ ֶשׁכָּ ל ֶא ָחד ֵמ ָה ַא ִחים ִה ְצ ִדּיק ַעל
ִבּ ְקּ ָשׁה ַה ָ
”חיָּ ב ָא ָדם
ַע ְצמוֹ ִדּין ָשׁ ַמיִ ם ,כְּ ַמ ֲא ַמר ֲחכָ ִמים ְ)בּ ָרכוֹת נד א(ַ :
אוּלם ,כֵּ יוָ ן
טּוֹבה“ .וְ ָ
ְל ָב ֵרַ על ָה ָר ָעה כְּ ֵשׁם ֶשׁ ְמּ ָב ֵרַ על ַה ָ
חוֹבת ָה ָא ָדם כְּ ַל ֵפּי
מוּרה ֶא ָלּא ְבּיַ ַחס ְל ַ
ֶשׁ ֲה ָלכָ ה זוֹ ֵאינָ הּ ֲא ָ
ַע ְצמוַֹ ,אְ בּ ַצ ַער ֵר ֵעהוּ ְבּוַ ַדּאי ָע ָליו ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵתּףְ ,ל ִפיכָ 
לוֹמרֵ :הם
תּוֹרה ַעל ָה ַא ִחים” :וַ יֵּ ֵצא ִל ָבּם“ ,כְּ ַ
ְמ ִע ָידה ַה ָ

ִחנּוַּ ה ְקּ ַטנִּ ים ַל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן
”וְ ֶאת ֲא ִחיכֶ ם ַה ָקּטֹן ָתּ ִביאוּ ֵא ַלי וְ יֵ ָא ְמנוּ ִד ְב ֵריכֶ ם“ )מב כ(
ֲחכָ ֵמינוּ ָשׂמוּ ָדּגֵ שׁ ְמיֻ ָחד ַעל ִחנּוַּ ה ְקּ ַטנִּ ים ַל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן.
ימ ַתי
”ק ָטןֵ ,מ ֵא ָ
דוּעים ֵהם ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ַ)סנְ ֶה ְד ִרין קי ב(ָ :
יְ ִ
עוֹלם ַה ָבּא? ַתּנָּ א ִמשּׁוּם ַר ִבּי ֵמ ִאירִ :מ ָשּׁ ָעה
ָבּא ָל ָ
ֶשׁיּ ַ
ֹאמר ָא ֵמןֶ ,שׁנֶּ ֱא ָמר )יְ ַשׁ ְעיָ ה כו ב(’ִ :פּ ְתחוּ ְשׁ ָע ִרים וְ יָ בֹא
גוֹי ַצ ִדּיק שׁ ֵֹמר ֱא ֻמנִ ים“ – ַאל ִתּ ְק ִרי ’שׁ ֵֹמר ֱא ֻמנִ ים‘ ֶא ָלּא
פּוֹסק ָה ַרמָּ“א )או“ח קכד
אוֹמר ָא ֵמן‘“ְ .בּ ִע ְקבוֹת זֹאת ֵ
ֶ’שׁ ֵ
ז(” :וִ ַיל ֵמּד ָבּנָ יו ַה ְקּ ַטנִּ ים ֶשׁיַּ ֲענוּ ָא ֵמן ,כִּ י ִמיָּ ד ֶשׁ ַה ִתּינוֹק
עוֹלם ַה ָבּא“.
עוֹנֶ ה ָא ֵמן יֵ שׁ לוֹ ֵח ֶלק ָל ָ
מוּאל ַלנִ ָיאדוֹ ַ’בּ ַעל ַהכֵּ ִלים‘ ְמ ָב ֵאר ֶשׁ ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ַר ִבּי
ַר ִבּי ְשׁ ֵ
ֵמ ִאיר ָל ַמד ִמ ָפּסוּק זֶ ה ַדּוְ ָקא ַעל ָא ֵמן ֶשׁל ָק ָטןִ ,היא
ְל ִפי ֶשׁנֶּ ֱא ָמר בּוֹ” :גוֹי ַצ ִדּיק“ ,וּכְ ָבר ָמ ִצינוּ ָק ָטן ַה ְמּכֻ נֶּ ה
”שׁנֵ י גֹיִ ים ְבּ ִב ְטנֵ .“
גּוֹי כַּ כָּ תוּב ְ)בּ ֵר ִ
אשׁית כה כג(ְ :
הוֹסף ִמקּוֹסוֹן
ֶר ֶמז נִ ְפ ָלא ַל ֲה ָלכָ ה זוֹ ָל ַמד ָה ַא ְדמוֹ“ר ַר ִבּי יְ ֵ
ִמ ְלּשׁוֹן כָּ תוּב זֶ ה” :וְ ֶאת ֲא ִחיכֶ ם ַה ָקּטֹן ָתּ ִביאוּ ֵא ַלי“ –
עוֹלם ַה ָבּא? ִבּזְ כוּת:
ִבּזְ כוּת ָמה ַ’ה ָקּ ָטן‘ זוֹכֶ ה ָלבֹא ָל ָ
”וְ יֵ ָא ְמנוּ ִד ְב ֵריכֶ ם“ – ֶשׁ ְמּ ַל ְמּ ִדים אוֹתוֹ ַל ֲענוֹת ָא ֵמן.
קּוּטי ְבּנֵ י ִשׁ ֵלּ ִשׁים‘ ִמ ֵקּץ
’כְּ ִלי ָפּז‘ יְ ַשׁ ְעיָ ה כו ב; ִ’ל ֵ

מוּסר‘ ָדּ ַרשׁ כִּ י
ַר ִבּי ֵא ִליָּ הוּ ַהכּ ֵֹהן ֵמ ִאיזְ ִמיר ַבּ ַעל ַה‘ ֵשּׁ ֶבט ָ
ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶל כְּ ָבר ֵה ִעיד ַעל ַע ְצמוֹ ֶשׁנִּ זְ ַהר ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן
”לוּלא ֶה ֱא ַמנְ ִתּי ִל ְראוֹת ְבּטוּב ה‘
ֵ
ְבּ ַק ְטנוּתוֶֹ ,שׁכָּ ָ א ַמר:
נוּתי ַל ֲענוֹת
ְבּ ֶא ֶרץ ַחיִּ ים“ – ִא ְל ָמ ֵלא ָהיִ ִיתי ִמ ְת ַרגֵּ ל ִמ ַקּ ְט ִ
ָא ֵמן ַא ַחר כָּ ל ְבּ ָרכָ הֲ ,אזַ י א ָהיִ ִיתי זוֹכֶ ה ִל ְראוֹת ְבּטוּב
עוֹלם
עוֹלם ַה ָבּא ,כִּ י ִבּזְ כוּת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן זוֹכִ ים ָל ָ
ה‘ ָבּ ָ
ַה ָבּא.
הוֹסיף וְ ָד ַרשׁ ַר ִבּי ֵא ִליָּ הוּ ַהכּ ֵֹהן ,כִּ י ַאף ָמ ְר ְדּכַ י ַה ַצּ ִדּיק
ִ
ִחנֵּ ֶ את ֶא ְס ֵתּר ַה ַמּ ְלכָּ ה ֶשׁגָּ ְד ָלה ְבּ ֵביתוֹ ַל ֲענוֹת ָא ֵמן.
ֶשׁכָּ  יֵ שׁ ִל ְדרֹשׁ ֶאת ַה ָפּסוּק ֶ)א ְס ֵתּר ב ז(” :וַ יְ ִהי א ֵֹמן ֶאת
ֲה ַד ָסּה ִהיא ֶא ְס ֵתּר ַבּת דֹּדוֹ כִּ י ֵאין ָלהּ ָאב וָ ֵאם“ – כֵּ יוָ ן
דוּה ַל ֲענוֹת ָא ֵמן,
ֶשׁ ְלּ ֶא ְס ֵתּר א ָהיוּ ָאב וְ ֵאם ֶשׁיְּ ַל ְמּ ָ
ְל ִפיכָ ִ מ ֵלּא ָמ ְר ְדּכַ י ֶאת ְמ ָ
קוֹמם” ,וַ יְ ִהי א ֵֹמן ֶאת ֲה ַד ָסּה
ִהיא ֶא ְס ֵתּר“ – ֶשׁ ִלּ ְמּ ָדהּ ַל ֲענוֹת ָא ֵמן.
נוּאל ַחי ר ִִיקי ַבּ ַעל ִ’מ ְשׁנַ ת ֲח ִס ִידים‘
ַה ְמּ ֻק ָבּל ַר ִבּי ִע ָמּ ֵ
עוֹלם
ֵה ִביא ֶר ֶמז ְל ִד ְב ֵרי ַר ִבּי ֵמ ִאיר ֶשׁ ַה ָקּ ָטן זוֹכֶ ה ְל ַחיֵּ י ָה ָ
”בּן
סּוֹפי ַה ֵתּבוֹתֶ :
ַה ָבּא ִמ ָשּׁ ָעה ֶשׁיַּ ֲענֶ ה ָא ֵמןִ ,מכָּ ֶ שׁ ֵ
עוֹלם ַה ָבּא“ ֵהם ָ’א ֵמן‘.
ָה ָ
בוּאה אוֹת כו
רוּח נְ ָ
’חוֹשׁב ַמ ְח ָשׁבוֹת‘ ַמ ֲא ַמר ַ
ֵ
ִ’מנְ ַחת ֵא ִליָּ הוּ‘ ֶפּ ֶרק לב;

ישׁי וְ א ָע ָליו ָהיְ ָתה ֶח ְר ָד ָתם ,כִּ י ִאם:
’יָ ְצאוּ‘ ִמ ַצּ ֲע ָרם ָה ִא ִ
”וַ יֶּ ֶח ְרדוּ ִאישׁ ֶאל ָא ִחיו“ – ַעל ַצ ַער ֲא ֵח ֶיהם.

ְ’דּ ָרשׁוֹת ֶל ֶחם ְשׁמֹה‘ ְדּרוּשׁ קלה

טוֹבה ֵאינוֹ ִמ ְת ַבּ ֵטּל
ֲחלוֹם ֶשׁיֵּ שׁ בּוֹ ָ
ישׁ ֵיתהוּ ַעל ֶא ֶרץ
”וְ ַע ָתּה יֵ ֶרא ַפ ְרעֹה ִאישׁ נָ בוֹן וְ ָחכָ ם וִ ִ
ִמ ְצ ָריִ ם“ )מא לג(
יוֹסף ַל ִמּ ְצ ִרים ְל ָהכִ ין ֶאת ַע ְצ ָמם ִל ְשׁנוֹת
דּוּע ִה ְמ ִליץ ֵ
ַמ ַ
שׁוּבה כְּ ֵדי ֶשׁ ִתּ ְת ַבּ ֵטּל
ָה ָר ָעב וְ א ִה ְמ ִליץ ָל ֶהם ָלשׁוּב ִבּ ְת ָ
גְּ זֵ ַרת ָה ָר ָעב ,כְּ ִפי ֶשׁ ִה ְת ַבּ ְטּ ָלה ַהגְּ זֵ ָרה ֵמ ַעל ַאנְ ֵשׁי נִ ינְ וֵ ה
שׁוּבה?
כְּ ֶשׁ ָשּׁבוּ ִבּ ְת ָ
ַר ִבּי ֵמ ִאיר ִשׂ ְמ ָחה ַהכּ ֵֹהן ִמ ְדּוִ ינְ ְסק ֵבּ ֵאר זֹאת ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי
סוֹדי ַה ָ
ָה ַר ְמ ָבּ“ם )יְ ֵ
טוֹבה ֶשׁיִּ גְ זֹר ָה ֵא-ל ֲא ִפלּוּ
תּוֹרה י ד(” :כָּ ל ְדּ ַבר ָ
ַעל ְתּנַ אי ֵאינוֹ חוֹזֵ ר“ְ .ל ִענְ יָ נֵ נוִּ ,מ ְלּ ַבד ֶשׁ ֶשּׁ ַבע ְשׁנוֹת ַהשּׂ ַֹבע
טוֹבהַ ,אף ְבּ ֶשׁ ַבע ְשׁנוֹת ָה ָר ָעב
ֶשׁ ֲע ֵל ֶיהן ָח ַלם ַפּ ְרעֹה ָהיוּ ְל ָ
דוֹלהֶ ,שׁ ֲה ֵרי” :כָּ ל כֶּ ֶסף וְ זָ ָהב
טוֹבה גְּ ָ
גְּ נוּזָ ה ָהיְ ָתה ְל ִמ ְצ ַריִ ם ָ
בוּאה
מוּרת ַה ְתּ ָ
יוֹסף ִל ְקּטוֹ וֶ ֱה ִביאוֹ ְל ִמ ְצ ַריִ ם“ ְתּ ַ
עוֹלם ֵ
ֶשׁ ָבּ ָ
ָה ַר ָבּה ֶשׁ ָמּכְ רוּ ְל ֻאמּוֹת ָה ָ
עוֹלם ִבּ ְשׁנוֹת ָה ָר ָעב ְ)פּ ָס ִחים קיט א(.
יוֹסף ֶשׁ ְדּ ַבר ַה ֲחלוֹם א יִ ְת ַבּ ֵטּל.
טוּח ָהיָ ה ֵ
כֵּ יוָ ן ֶשׁכָּ ָ בּ ַ
ֶ’מ ֶשָׁ חכְ ָמה‘

ַה ְמּ ַר ֵחם ַעל ַה ְבּ ִריּוֹת ְמ ַר ֲח ִמים ָע ָליו ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם
”וְ ֵא-ל ַשׁ ַדּ-י יִ ֵתּן ָלכֶ ם ַר ֲח ִמים ִל ְפנֵ י ָה ִאישׁ וְ ִשׁ ַלּח ָלכֶ ם ֶאת
ֲא ִחיכֶ ם“ )מג יד(
ִמ ְפּנֵ י ָמה ֵבּ ְרכָ ם יַ ֲעקֹב” :וְ ֵא-ל ַשׁ ַדּ-י יִ ֵתּן ָלכֶ ם ַר ֲח ִמים“ֲ ,הא
ַה ְבּ ָרכָ ה נִ ְצ ְרכָ ה ֶשׁיִּ ֵתּן ה‘ ַר ֲח ִמים ְבּ ֵלב ַשׁ ִלּיט ִמ ְצ ַריִ ם כְּ ֵדי
ֶשׁיֶּ ְח ַדּל ִמ ְלּ ִה ְת ַע ֵמּר ָבּ ֶהם?
ֵבּ ֵאר ַר ִבּי ְשׁמֹה ְקלוּגֶ ר:
יַ ֲעקֹב כִּ וֵּן ְל ַב ֵקּשׁ ַעל ָבּנָ יוֶ ,שׁיִּ ַטּע ה‘ ְבּ ִל ָבּם ֶאת ִמ ַדּת
זוּלתוֹ ְבּ ַר ֲח ִמים .וְ כַ ֲא ֶשׁר יַ ֲעשׂוּ
ָה ַר ֲח ִמים ,כְּ ֵדי ֶשׁיִּ נְ ֲהגוּ ִאישׁ ְבּ ָ
”ל ְפנֵ י ָה ִאישׁ“ ,כְּ ַ
זֹאת ִ
מוֹשׁל
ֵ
לוֹמר :ק ֶֹדם ֶשׁיִּ ְתיַ ְצּבוּ ִל ְפנֵ י
ִמ ְצ ַריִ םֲ ,אזַ י ֻמ ְב ָטח ָל ֶהם ֶשׁ ַאף ַה ָלּה יִ נְ ַהג ִע ָמּם ְבּ ֶח ֶסד
ְוּב ַר ֲח ִמים ,כְּ ַמ ֲא ַמר ֲחכָ ִמים ַ)שׁ ָבּת קנא ב(” :כָּ ל ַה ְמּ ַר ֵחם ַעל
ַה ְבּ ִריּוֹת ְמ ַר ֲח ִמין ָע ָליו ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם“.
ִ’א ְמ ֵרי ֶשׁ ֶפר‘

יוֹסף ִה ְק ִדּימוּ ִ’מנְ ָחה‘ ַל ְסּ ֻע ָדּה
ֲא ֵחי ֵ
יוֹסף ַבּ ָצּ ֳה ָריִ ם כִּ י ָשׁ ְמעוּ כִּ י ָשׁם
”וַ יָּ כִ ינוּ ֶאת ַה ִמּנְ ָחה ַעד בּוֹא ֵ
יֹאכְ לוּ ָל ֶחם“ )מג כה(
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי וִ ַידאל צ ְָר ָפ ִתי ַר ֲאבַ“ד ַפאס:
ְלשׁוֹן” :וְ יָ כִ ינוּ“ ֶ
”הכּוֹן
רוֹמזֶ ת ִל ְת ִפ ָלּה ,כַּ כָּ תוּב ָ)עמוֹס ד יב(ִ :
יוֹסף ֵ’הכִ ינוּ‘
קיךָ יִ ְשׂ ָר ֵאל“ָ .ל ַמ ְדנוּ ִמכָּ אן ֶשׁ ֲא ֵחי ֵ
ִל ְק ַראת ֱא ֶ
”את ַה ִמּנְ ָחה“ְ ,בּ ֶט ֶרם ”יֹאכְ לוּ ָל ֶחם“
– ִה ְק ִדּימוּ ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶ
– ַבּ ְסּ ֻע ָדּהֶ .שׁכֵּ ן ֲה ָלכָ ה ְמפ ֶֹר ֶשׁת ִהיא )שו“ע או“ח רלב ב(” :א
יֵ ֵשׁב ָא ָדם ֶל ֱאכֹלֲ ...א ִפלּוּ ְס ֻע ָדּה ְק ַטנָּ הָ ,סמוְּ ל ִמנְ ָחה
דוֹלה“.
גְּ ָ
’צוּף ְדּ ַבשׁ‘

“.

ימ ַתי ָבּא לָ עוֹלָ ם ַה ָבּא?
”ק ָטןֵ ,מ ֵא ָ
ָ
)סנְ ֶה ְד ִרין קי ב(.
ֹאמר ָא ֵמן“ ַ
ַתּנָּ א ִמשּׁוּם ַר ִבּי ֵמ ִאירִ :מ ָשּׁ ָעה ֶשׁיּ ַ
”וִ ילַ ֵמּד ָבּנָ יו ַה ְקּ ַטנִּ ים ֶשׁיַּ ֲענוּ ָא ֵמן ,כִּ י ִמיָּ ד ֶשׁ ַה ִתּינוֹק עוֹנֶ ה ָא ֵמן
)ה ַר ָמּ“א או“ח קכד ז(.
יֵ שׁ לוֹ ֵחלֶ ק לָ עוֹלָ ם ַה ָבּא“ ָ

ֹ
”הַיּום נִכ ְ ּ
בָד לִ
בְנֵי

חוֹבת ִחנּוַּ ה ְקּ ַטנִּ ים לַ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן:
קוֹרוֹתינוּ לְ ַ
ֵ
ַה ְק ָפּ ָדה ְמיֻ ֶח ֶדת ָמ ָצאנוּ ִבּ ְמ

אֱ

”ח ֲנֹך ְל ַנ ַּע ַר ע ַל ּ
פִי דַרְכּו ֹג ַּם כִּי יַזְקִין לֹא יָסוּר מ ּ
ִמֶנ ָּה“

ׁ ֹ
ֹ
זְהִי ִרים לְשומְרו אָב ֹ
ּ ים,
ו
תו ּ
מונ ִ
בָנ ִ
י
ם

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ּ ְפנִינִיִים וּבֵ או ִּרים
לְלבִבִ ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ן

ִ ּב ְר ַּכת ַה ּ ָמזוֹ ן – ַ’ה ּטוֹ ב ְו ַה ּ ֵמ ִטיב‘ )ט‘(
וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּ ים וְ ָשׁלוֹם
יֵ שׁ ְל ָה ִביןְ ,ל ַא ַחר ֶשׁכְּ ָבר ִבּ ַקּ ְשׁנוּ ְל ֵעיל:
וּל ַר ֲח ִמים“ִ ,מ ְפּנֵ י ָמה יֵ שׁ
וּל ֶח ֶסד ְ
”ל ֵחן ְ
ְ
וּל ַב ֵקּשׁ” :וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּ ים וְ ָשׁלוֹם“.
ָלשׁוּב ְ
ַאף ְבּ ִב ְרכַּ ת ִ’שׂים ָשׁלוֹם‘ ָמ ִצינוּ כָּ ,
”חן וְ ֶח ֶסד
ֶשׁ ִבּ ְת ִח ָלּה ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁיםֵ :
וְ ַר ֲח ִמים“ַ ,וּב ֶה ְמ ֵשׁ” :וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּ ים
וְ ָשׁלוֹם“ ,וְ יֵ שׁ ְל ָה ִבין ֶאת ַט ַעם ַה ָדּ ָבר.
קוֹד ִמים ִה ְת ָבּ ֵאר ֶשׁ ָה ַ‘ר ֲח ִמים‘
ְבּ ַמ ֲא ָמ ִרים ְ
ָה ִראשׁוֹן הוּא ֵמ ַה‘גְּ מוּלוֹת‘ֶ ,שׁ ֵהם ָהא ֶֹפן
ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּתוֹ יֻ ְשׁ ְפּעוּ ָע ֵלינוּ כָּ ל ַה ֲה ָטבוֹת
וּל ֶרוַ ח“ .וְ ִאלּוּ
וּל ַר ֲח ִמים ְ
וּל ֶח ֶסד ְ
”ל ֵחן ְ
– ְ
ָה ַ‘ר ֲח ִמים‘ ַה ֵשּׁנִ י הוּא ֵמ ַה ֲ‘ה ָטבוֹת‘ ַע ְצ ָמן,
ֶשׁ ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ֶשׁנִּ ְהיֶ ה ְבּ ַע ְצ ֵמנוּ ַר ְח ָמנִ ים
ְ)ר ֵאה ִ’שׁ ְמ ָעה ְת ִפ ָלּ ִתי‘ ְבּ ֵשׁם הגרח“ק(.
וּל ָב ֵאר זֹאת ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי
יֵ שׁ ְל ִ
הוֹסיף ְ
ַהגְּ ָמ ָרא ַ)שׁ ָבּת קנא ב(” :כָּ ל ַה ְמּ ַר ֵחם ַעל
ַה ְבּ ִריּוֹת ְמ ַר ֲח ִמין ָע ָליו ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם“.
ְל ִפי זֶ ה נִ ָתּן ְל ָה ִביןֶ ,שׁ ִבּ ְת ִח ָלּה ִבּ ַקּ ְשׁנוּ
ֵמ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶשֹּׁלא יִ ְמנַ ע ַר ֲח ָמיו
ֵמ ִא ָתּנוּ ,וְ ַע ָתּה ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ִמ ֶמּנּוּ
ֶשׁיַּ ֲענִ יק ָלנוּ ַע ְצ ֵמנוּ ִמ ִמּ ַדּת ַר ֲח ָמיו ,כִּ ְלשׁוֹן
ַה ָפּסוּק ְ)דּ ָב ִרים יג יח(” :וְ נָ ַתן ְלַ ר ֲח ִמים“
ְ)ר ֵאה ’אוֹר ַה ַחיִּ ים‘ ָשׁם( ,כְּ ֵדי ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת
ָה ַר ֲח ִמים ֶשׁיִּ נָּ ְתנוּ ָלנוּ נוּכַ ל ְל ַר ֵחם ַעל
וּמ ֵמּ ָילא יְ ַר ֲחמוּ ָע ֵלינוּ ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם
ֲא ֵח ִריםִ ,
דוֹתן ֶשׁל ָאבוֹת‘ עמ‘
’תּוֹל ָ
)הגש“פ ’יַ ְלקוּט ִשׁ ְמעוֹנִ י‘;
ְ
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ַה ָשּׁלוֹם – כְּ ִלי ַמ ֲחזִ יק ְבּ ָרכָ ה

ְמ ֻסגָּ ִלים ְל ַהכִּ יר ָבּ ֶהן ְבּפ ַֹעל ִמיָּ דָ .לכֵ ן ָאנוּ
עוֹלם ַאל יְ ַח ְסּ ֵרנוּ‘
’וּמכָּ ל טוּב ְל ָ
מוֹס ִיפים ִ
ִ
וּמ ַב ְקּ ִשׁים ֶשֹּׁלא ַרק ֶשׁנִּ זְ כֶּ ה ְל‘כָ ל טוֹב‘,
ְ
ֶא ָלּא ֶשׁ ַאף נַ ְרגִּ ישׁ וְ נִ ְר ֶאה ְבּ ֵעינֵ ינוּ ֶאת כָּ ל
ַה ָ
)’מ ְשׁנַ ת מ ֶֹשׁה‘ ַעל הגש“פ(.
טּוֹבה ַהזּוֹ ִ
)תּ ֲענִ ית
הוּבא ַבּגְּ ָמ ָרא ַ
ָ
דוּע
גַ .מ ֲע ֶשֹה יָ ַ
דּוֹסא,
כה א( ַעל אוֹדוֹת ַר ִבּי ֲחנִ ינָ א ֶבּן ָ
ֶשׁכְּ ֶשׁ ָה ֲענִ יּוּת ְבּ ֵביתוֹ גָּ ְד ָלה ַעד ְלא נְ שׂוֹא,
הוֹרידוּ לוֹ ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֶרגֶ ל ֻשׁ ְל ָחן
ִה ְת ַפּ ֵלּל וְ ִ
ִמזָּ ָהבֶ .א ָלּא ֶשׁ ָאז ָח ְל ָמה ִא ְשׁתּוֹ ֶשׁ ֵהם
יוֹשׁ ִבים ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ְל ַצד ֻשׁ ְל ָחן ֶשׁ ֲח ֵס ָרה לוֹ
ְ
ֶרגֶ לִ .מכָּ ֵ ה ִבינָ ה ֶשׁנָּ ְתנוּ ָל ֶהם ֵמ ַה ָשּׂכָ ר
וּמיָּ ד ָדּ ְר ָשׁה ֵמ ַר ִבּי
ַה ֻמּ ְב ָטח ָל ֶהם ֶל ָע ִתידִ ,
ֲחנִ ינָ א ֶשׁיִּ ְת ַפּ ֵלּל ֶשׁיִּ ְקּחוּ ֶאת ָה ֶרגֶ ל ַבּ ֲחזָ ָרה
כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא יֶ ְח ַסר ָל ֶהם ִמ ְשּׂכָ ָרם ,וְ ֻה ְצ ַר ר‘
ֲחנִ ינָ א ְל ַב ֵקּשׁ ַר ֲח ִמים כְּ ֵדי ֶשׁ ִתּנָּ ֵטל ָה ֶרגֶ ל
”וּמכָּ ל טוּב
ֵמ ֶהםְ .ל ִפיכָ ָ אנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁיםִ :
עוֹלם ַאל יְ ַח ְסּ ֵרנוּ“ – ֶשׁגַּ ם ַא ַחר ֶשׁנִּ זְ כֶּ ה
ְל ָ
ְלכָ ל ַהטּוֹב ֶשׁ ָע ָליו ִבּ ַקּ ְשׁנוּ ,א יִ גָּ ַרע
עוֹלם ַה ָבּא )הגש“פ ’צוּף ֲא ָמ ִרים‘
ֵמ ֶח ְל ֵקנוּ ָל ָ
ְבּ ֵשׁם ַר ִבּי ֵמ ִאיר ִמ ַפּ ְר ִמ ְישׁ ָלאן(.
תךָ אוֹת ו( כָּ ַתב,
דַ .ה ְשּׁ ָל“ה ַה ָקּדוֹשׁ ְ)בּ ַה ֲע ְ
ֶשׁיֵּ שׁ ִחלּוּק ֵבּין ’טוֹב‘ ְל‘טוּב‘ֶ ,שׁ‘טּוֹב‘ –
מוֹרה ַעל טוֹב נִ גְ ֶלה ,וְ ִאלּוּ ’טוּב‘ –
חוֹלם ֶ
ְבּ ָ
מוֹרה ַעל טוֹב נִ ְס ָתּרִ .ל ְד ָב ָריו יֵ שׁ
ְבּשׁוּרוּק ֶ
עוֹלם ַהזֶּ ה ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים
ְל ָפ ֵרשׁ ֶשׁ ַעל ָה ָ
ַבּ ִמּ ָלּה ’טוֹב‘ ,כִּ י ֵאין ָלנוּ בּוֹ ֶא ָלּא טוֹב
עוֹלם ַה ָבּא,
אוּלם ַעל ָה ָ
ַהנִּ גְ ֶלה ָל ֵעינַ יִ םָ ,
כֵּ יוָ ן ֶשׁבּוֹ נַ כִּ יר גַּ ם ַבּטּוֹב ֶשׁ ֵאינוֹ נִ גְ ֶלה
וּמ ַב ְקּ ִשׁים ֶשׁ ִמּכָּ ל
ָל ֵעינַ יִ םִ ,
מוֹס ִיפים ָאנוּ ְ
טוֹב ְל ָ
עוֹלם ַאל יְ ַח ְסּ ֵרנוּ ִ)’בּ ְרכַּ ת ָדּוִ ד‘(.
ה .עוֹד ֵפּ ֵרשׁ רממ“ח ַלנְ דֹּא ְבּ ֵס ֶפר
’וַ יַּ ַעשׂ ַא ְב ָר ָהם‘ֶ ,שׁ‘טּוֹב‘ ְמ ַס ֵמּל ֶאת ִע ַקּר
טּוֹבים ַהנִּ ְצ ָרכִ ים ָל ָא ָדםַ ,א
ַה ְדּ ָב ִרים ַה ִ
’טוּב‘ ְמ ַס ֵמּל ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ַה ְמּ ֻשׁ ָבּ ִחים
ִבּ ְמיֻ ָחד .כְּ ִפי ֶשׁ ָא ַמר ַפּ ְרעֹה ִל ְבנֵ י יַ ֲעקֹב
ְ)בּ ֵר ִ
אשׁית מה יח(” :וְ ֶא ְתּנָ ה ָלכֶ ם ֶאת טוּב
ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וְ ִאכְ לוּ ֶאת ֵח ֶלב ָה ָא ֶרץ“ .וְ זֶ הוּ
ֶשׁ ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ִבּ ְת ִח ָלּה ֵמ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
וּמוֹס ִיפים
ִ
הוּא ֶשׁיִּ גְ ְמ ֵלנוּ ֶאת כָּ ל ַהטּוֹב,
וּמ ַב ְקּ ִשׁים ֶשׁ ַ‘אל יְ ַח ְסּ ֵרנוּ‘ גַּ ם ֵמ ַה ְמּ ֻשׁ ָבּח
ְ
יוֹתר.
ְבּ ֵ

רוֹפא ָה ֲא ִמ ִתּי
לדבּר ִעם ָה ֵ
ְל ַד ֵבּר
ֶאת ַה ִסּפּוּר ַה ַמּ ְד ִהים ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ ָשׁ ַמע ַה ַמּגִּ יד
ָה ַרב ַהגָּ אוֹן ר‘ ְשׁמֹה ְלוִ ינְ ְשׁ ֵטיין ְשׁ ִל ָיט“א
ִמ ִידידוֹ ָה ַרב ֶבּן ִציּוֹן ְסנֶ ה ְשׁ ִל ָיט“א ֵמ ַא ְרצוֹת
ַה ְבּ ִריתָ ,ה ֵ
עוֹסק ַרבּוֹת ְבּ ִעדּוּד וְ ִחזּוּק ִענְ יַ ן
לוֹמי ֱאמוּנֵ י
הוֹד ָאה ְבּ ֶק ֶרב ְשׁ ֵ
ַה ְתּ ִפ ָלּה וְ ַה ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל.
וְ כָ ְ מ ַס ֵפּר ָה ַרב ְסנֶ ה:
הוּדי ִמ ַמּכָּ ַרי וְ ָשׂח ְבּ ָפנַ י
”יוֹם ֶא ָחד ָפּנָ ה ֵא ַלי יְ ִ
סוֹבל ָשׁנִ ים
ֶאת ָצ ָרתוֹ’ְ :בּנִ י ַהיָּ ָקר ,יֶ ֶלד ֶח ֶמדֵ ,
נוֹסף ְלכָ  ,וְ ֶשׁ ָמּא
ִמ ְבּ ָעיוֹת ִרכּוּז ָקשׁוֹתְ .בּ ָ
וּמ ֻשׁ ָבּשׁ וְ הוּא
ְבּ ִע ְקבוֹת כָּ  ,גַּ ם ִדּבּוּרוֹ ָק ַ
טוּע ְ
ִמ ְת ַק ֶשּׁה ְמאֹד ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵלּב ַבּ ֶח ְב ָרהַ .ה ְבּ ָעיוֹת
וּמ ְפ ִריעוֹת לוֹ ְבּכָ ל
ַה ָלּלוּ ַמ ְקשׁוֹת ָע ָליו ַ
מּוּדית וְ ֵהן ִמ ְבּ ִחינָ ה
חוּמיםֵ ,הן ִמ ְבּ ִחינָ ה ִל ִ
ַה ְתּ ִ
ֶח ְב ָר ִתית.
נִ ִסּינוּ ַל ֲעשׂוֹת ַהכֹּל כְּ ֵדי ַל ֲעזֹר לוָֹ .שׂכַ ְרנוּ
פּוּלים
ַבּ ֲעבוּרוֹ ְמ ַל ֵמּד ְפּ ָר ִטיָ ,ל ַק ְחנוּ אוֹתוֹ ְל ִט ִ
טוֹבי ַה ֻמּ ְמ ִחים,
גוּתיִּ ים ֵא ֶצל ֵ
ִרגְ ִשׁיִּ ים וְ ִה ְתנַ ֲה ִ
רוֹפ ִאים ֻמ ְמ ִחים ,וּכְ ִאלּוּ
ִבּ ַקּ ְרנוּ ִעמּוֹ ֵא ֶצל ְ
כְּ לוּם – שׁוּם ִשׁפּוּר א נִ ְר ֶאה ַבּ ֶשּׁ ַטח ,וְ ַא ְד ַר ָבּה
וּמ ְח ִמיר.
הוֹלַ 
ַמ ָצּבוֹ ַרק ֵ
פּוּלים ַבּ ֲעבוּרוֹ כְּ ָבר
אתי ַעד כֹּה ַעל ִט ִ
הוֹצ ִ
ֵ
דּוֹלר ,וְ ֵאין שׁוּם
ָ
ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַא ְר ָבּ ִעים ֶא ֶלף
הוֹסיף ִבּ ְמ ִרירוּת’ֲ :אנִ י
ְתּזוּזָ ה‘ָ ,א ַמר ָה ִאישׁ וְ ִ
ַמ ְרגִּ ישׁ ָאבוּד וַ ֲח ַסר ִתּ ְקוָ ה‘“.
ְשׁ ִת ָיקה ְק ָצ ָרה ֶשׁל ֻשׁ ָתּפוּת ַבּכְּ ֵאב ִה ְשׂ ָתּ ְר ָרה
יּוּמהּ ָשׁ ַא ְל ִתּי ֶאת ָה ִאישׁ’ֵ :א ֶצל
ֵבּינֵ ינוּ ,כְּ ֶשׁ ְבּ ִס ָ
רוֹפא ְפּלוֹנִ י ָהיִ ָית כְּ ָבר?‘ ְבּכַ וָּנָ ה נָ ַק ְב ִתּי ִבּ ְשׁמוֹ
ֵ
ֶשׁל ֵ
וּמ ֻפ ְר ָסם ֲא ֶשׁר
רוֹפא ְל ִה ְת ַפּ ְתּחוּת ָ
נוֹדע ְ
גּוֹבה ָט ִבין
ַעל כָּ ל ִבּקּוּר ְבּ ִמ ְר ְפּ ָאתוֹ הוּא ֶ
וּת ִק ִילין’ְ .בּוַ ַדּאי!‘ ֵה ִשׁיב ָה ִאישׁ וְ ֵה ֵחל ְל ָפ ֵרט
ְ
ְבּקוֹל ֶשׁנִּ ְמ ַהל בּוֹ ֶשׁ ֶמץ ֶשׁל גַּ ֲאוָ ה’ :יָ ַשׁ ְבנוּ
ֶא ְצלוֹ ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְשּׁ ָע ַתיִ םֶ ,שׁ ֲע ֵל ֶיהן ִשׁ ַלּ ְמ ִתּי
יסוֹדי ְמאֹד,
צוֹעי וִ ִ
רוֹפא ִמ ְק ִ
ְבּ ֵמ ַיטב כַּ ְס ִפּי .זֶ הוּ ֵ
אוֹתנוּ ֲא ֻרכּוֹת ַעל כָּ ל
ְוּב ֶה ְת ֵאם ְלכָ  הוּא ָח ַקר ָ
קוֹרוֹת ַחיָּ יו ֶשׁל ְבּנֵ נוִּ ,מיּוֹם ֵל ָדתוֹ וְ ַעד ַע ָתּה.
כְּ ִפי ַהנִּ ְר ֶאה הוּא נִ ָסּה ְל ָה ִבין ְבּכָ ֶ את ְמקוֹר
שׁוֹתיו ַה ְשּׁ ִל ִיליִּ ים ֶשׁל ַהיֶּ ֶלד‘.
ִרגְ ָ
נוֹסף
ְ’ל ַא ַחר אוֹתוֹ ַה ִבּקּוּר ִהגַּ ְענוּ ֵא ָליו ְל ִבקּוּר ָ
הוֹסיף
ֶשׁגַּ ם הוּא ָהיָ ה א ָק ָצר וְ א זוֹל‘ִ ,
ָ
וְ ָא ַמר ָה ָאב,
’אוּלם כְּ ָבר ָא ַמ ְר ִתּי :שׁוּם ָדּ ָבר
נּוֹדע א
רוֹפא ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָ
הוֹעילֲ .א ִפלּוּ ָה ֵ
א ִ
יח ִל ְמצֹא ָמזוֹר ִל ְב ָעיָ תוֹ ַה ָקּ ָשׁה ֶשׁל ְבּנִ י‘...
ִה ְצ ִל ַ
’יְ ִד ִידי‘ָ ,ק ַט ְע ִתּי ֶאת ִדּ ְב ֵרי ָה ָאב ִבּ ְשׁ ֵא ָלה’ֲ ,אנִ י
שׁוֹמ ַע ִמ ִפּיֶ שׁכְּ ָבר ֶה ֱע ַב ְר ָתּ ָשׁעוֹת ֲא ֻרכּוֹת
ֵ
רוֹפ ִאים וְ ֵא ֶצל ֻמ ְמ ִחים שׁוֹנִ יםַ .אָ מ ַתי
ֵא ֶצל ְ
ַבּ ַפּ ַעם ָה ַא ֲחרוֹנָ ה ִדּ ַבּ ְר ָתּ ִעם ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
ַעל ְבּ ָעיָ תוֹ ֶשׁל ִבּנְ ְ בּ ֶמ ֶשׁ כַּ ָמּה ָשׁעוֹת?‘
ָה ָאב ָהיָ ה ֻמ ְפ ָתּע ֵמ ַה ְשּׁ ֵא ָלה .הוּא ִה ְר ֵהר ְמ ַעט
’אוֹדה ַעל ָה ֱא ֶמת ,נִ ְד ֶמה ִלי ֶשׁ ִאם
וְ ָאז ֵה ִשׁיבֶ :
ֲא ָצ ֵרף ֶאת כָּ ל ָמה ֶשׁ ִדּ ַבּ ְר ִתּי ִעם ִרבּוֹנוֹ ֶשׁל
עוֹלם ְבּ ֶמ ֶשׁ כָּ ל ַה ָשּׁנָ ה ָה ַא ֲחרוֹנָ ה ,א ַאגִּ ַיע
ָ
ְל ָשׁלוֹשׁ ָשׁעוֹת‘...
רוֹפא
ֵ’אינֶ נִּ י ֵמ ִבין‘ֵ ,הגַ ְב ִתּי ִל ְד ָב ָריו’ָ ,ה ַלכְ ָתּ ְל ֵ
זּוֹהי ַרק ִה ְשׁ ַתּ ְדּלוּת – ִשׁ ַלּ ְמ ָתּ לוֹ
ָבּ ָשׂר וָ ָדם – ֶשׁ ִ
כֶּ ֶסף ַרב וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ִאתּוֹ ְבּ ֶמ ֶשְׁ שׁ ָע ַתיִ ם ְרצוּפוֹת.
נוֹספוֹת וְ גַ ם ֲע ֵל ֶיהן
את ֵא ָליו שׁוּב ִל ְשׁ ָע ַתיִ ם ָ
ָבּ ָ
רוֹפא כָּ ל
ִשׁ ַלּ ְמ ָתּ ִמ ֵמּ ַיטב כַּ ְס ְפּ ,וְ ִאלּוּ ִעם ֵ
וּמזֻ ָמּן
ָבּ ָשׂרַ ,הכֹּל יָ כוֹלֲ ,א ֶשׁר הוּא מוּכָ ן ְ
ְל ַה ְק ִשׁיב ְלְ בּכָ ל ֵעת ְוּבכָ ל ָשׁ ָעהִ ,חנָּ ם ֵאין
את זְ ַמן ְל ַד ֵבּר?! ֲהא
כָּ ֶסףַ ,ה ִאם ִאתּוֹ א ָמ ָצ ָ
ֲא ִפלּוּ ִא ִתּי ַא ָתּה ְמ ַד ֵבּר כְּ ָבר ְבּ ֶמ ֶשְׁ ל ַמ ְע ָלה
ֵמ ֶר ַבע ָשׁ ָעה‘?...
וּמ ָתּ ִמיד
’וּמה ֶא ֱע ֶשׂה‘ִ ,ה ְתגּוֹנֵ ן ָה ִאישׁ’ֵ ,מ ָאז ִ
ָ
ָק ֶשׁה ִלי ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ֶמ ֶשׁ זְ ַמן כֹּה ָארֹ
ְבּ ֶר ֶצףֲ .א ִפלּוּ ִבּ ְת ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה – ֲאנִ י

אוֹתי
תּוֹקפוֹת ִ
ַרק ַמ ְת ִחיל ֶאת ַה ְתּ ִפ ָלּה וּכְ ָבר ְ
ַה ַמּ ְח ָשׁבוֹת ִמכָּ ל כִּ וּוּןַ ...על ַא ַחת כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה
ִבּ ְת ִפ ָלּה ֶשׁ ֵאינָ הּ ִמן ַה ִמּנְ יָ ן‘.
’וּמה ַל ֲעשׂוֹת ֶשׁזּוֹ ַהכְּ ת ֶֹבת ַהיְּ ִח ָידה ֶשׁ ֵא ֶל ָיה
ָ
ַא ָתּה ָאמוּר ִל ְפנוֹת כָּ ֶרגַ עֲ ,הא ַא ָתּה ְבּ ַע ְצ ְמ
ֵמ ִעיד ֶשׁכְּ ָבר כָּ לוּ כָּ ל ַה ִקּ ִצּיןְ .שׁ ַמע ַל ֲע ָצ ִתי,
ם-שׁלוֹשׁ וּכְ תֹב ְלֵ מרֹאשׁ
ַפּנֵּ ה ְלְ שׁ ָע ַתיִ ָ
טוּח ֶשֹּׁלא
עוֹמד ְל ַד ֵבּר ,כָּ ִ תּ ְהיֶ ה ָבּ ַ
ָמה ַא ָתּה ֵ
ִתּ ְהיֶ ינָ ה ְלַ ה ְפ ָרעוֹת‘“.
וּמ ַס ֵפּר ָה ַרב ְסנֶ ה:
ַמ ְמ ִשׁיְ 
בוּעיִ ם ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ֲאנִ י ִה ְת ַק ֵשּׁר ֵא ַלי ָה ָאב
”שׁ ַ
ְ
רוֹפא‘.
שׁוּבה ֵמ ָה ֵ
ֶשׁ ִבּ ֵשּׂר ִלי ְבּא ֶֹשׁר’ִ :ק ַבּ ְל ִתּי ְתּ ָ
ֵ’איזֶ ה ֵ
רוֹפא?‘ ָתּ ַמ ְה ִתּי .כְּ ָבר ִה ְס ַפּ ְק ִתּי ֵבּינְ ַתיִ ם
וּמ ְפ ִליא
’רוֹפא כָל ָבּ ָשׂר ַ
ֵ
ִל ְשׁכֹּחַ ֵמ ַה ִסּפּוּר,
וּמיָּ ד ִה ְס ִבּיר:
ַל ֲעשׂוֹת!‘ ֵה ִשׁיב ָה ָאב ַהנִּ ְרגָּ שִׁ ,
יחה ִא ְתֶּ ה ְח ַל ְט ִתּי
’כְּ ָבר ַבּבּ ֶֹקר ֶשׁ ְלּ ָמ ֳח ַרת ַה ִשּׂ ָ
ְל ַב ֵצּ ַע ֶאת ְדּ ָב ֶריֲ ה ָלכָ ה ְל ַמ ֲע ֶשׂה; ַה ְשׁכֵּ ם
בוֹדה
הוֹד ְע ִתּי ַלבּוֹס ֶשׁ ִלּי ֶשׁ ֲא ַא ֵחר ָל ֲע ָ
ַבּבּ ֶֹקר ַ
ְבּכַ ָמּה ָשׁעוֹתִ ,ה ְת ַפּ ַלּ ְל ִתּי ַשׁ ֲח ִרית ְבּכַ וָּנָ ה ְבּ ֵבית
וּמיָּ ד ְל ַא ַחר ִלמּוּד
ַהכְּ נֶ ֶסת ַה ָסּמוְּ ל ֵב ִיתיִ ,
אתי
רוּחת בּ ֶֹקר ְק ָצ ָרה ,יָ ָצ ִ
בוּע וַ ֲא ַ
ַה ִשּׁעוּר ַה ָקּ ַ
ְבּ ִרכְ ִבּי ְל ֻח ְר ָשׁה ְצ ָד ִדיתִ ,ה ְתיַ ַשּׁ ְב ִתּי ָשׁם ַעל
מוּצל וְ ִה ְת ַח ְל ִתּי ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל.
ַס ְפ ָסל ָ
אוּלם
הוֹפיעוּ כַּ ְמּ ֻצ ֶפּהָ ,
ַה ְטּ ָרדוֹת וְ ַה ַה ְפ ָרעוֹת ִ
ִה ְתכּוֹנַ נְ ִתּי ְלכָ ֵ מרֹאשְׁ .בּיָ ַדי ָהיָ ה מוּכָ ן ְצרוֹר
נּוֹשׂ ִאים
ַדּ ִפּים ֶשׁ ֲע ֵל ֶיהם כָּ ַת ְב ִתּי ֶאת כָּ ל ַה ְ
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַר .וְ כָ ,
ֶשׁ ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּי ְל ַד ֵבּר ִעם ַה ֵ
ְבּ ֶמ ֶשָׁ שׁעוֹת ֲא ֻרכּוֹת ָשׁ ַפכְ ִתּי ֶאת כָּ ל
קוּפה
ַה ְמּ ִרירוּת ֶשׁ ִה ְצ ַט ְבּ ָרה ִלי ַבּ ֵלּב ְל ַא ַחר ְתּ ָ
מוֹדדוּתִ .דּ ַבּ ְר ִתּי ִעם ה‘
כֹּה ֲא ֻרכָּ ה ֶשׁל ִה ְת ְ
יִ ְת ָבּ ַרַ על ַהכֹּלִ ,ס ַפּ ְר ִתּי לוֹ ַעל כָּ ל ַה ְקּ ָשׁיִ ים
ֶשׁ ָע ַב ְרנוּ ַעד כֹּה ִעם ְבּנֵ נוְּ ,וּב ֶט ֶרם ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּי ַעל
הוֹד ִיתי לוֹ ְבּחֹם ַעל כָּ ל ַהטּוֹב ֶשׁהוּא
ֶה ָע ִתידֵ ,
ַמ ְר ִעיף ָע ַלי.
כַּ ֲא ֶשׁר ִסיַּ ְמ ִתּי ֶאת ַה ְתּ ִפ ָלּה ָה ֲא ֻרכָּ ה כְּ ָבר
אתי שׁוּב ְל ֵבית
ִהגִּ ָיעה ְשׁ ַעת ַה ִמּנְ ָחה .יָ ָצ ִ
וּמ ָשּׁם
ַהכְּ נֶ ֶסת וְ ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ִתּי ִמנְ ָחה כְּ מוֹ ֶשׁ ָצּ ִריִ ,
חוּשׁת
פּוֹשׁ ֶטת ְתּ ַ
יוֹמי ,כְּ ֶשׁ ְבּ ִל ִבּי ֶ
אתי ַל ֲע ַמל ִ
יָ ָצ ִ
ישׁהוּ ֶה ֱאזִ ין ִלי.
ַשׁ ְלוָ הַ .ח ְשׁ ִתּי כִּ י סוֹף סוֹף ִמ ֶ
ָהיָ ה זֶ ה ְבּיוֹם ִראשׁוֹןְ .בּיוֹם ֲח ִמ ִשּׁי ְבּאוֹתוֹ
בּוֹחן ֶשׁל ַה ֵח ֶידר ֶשׁבּוֹ
בוּע ִה ְת ַק ֵשּׁר ֵא ַלי ַה ֵ
ָשׁ ַ
לוֹמד ְבּנִ יָ .היוּ ָלנוּ ִשׂיחוֹת ְמ ֻשׁ ָתּפוֹת ַרבּוֹת
ֵ
ַבּ ָשּׁנִ ים ָה ַא ֲחרוֹנוֹתְ ,וּב ֶד ֶר כְּ ָלל ֵהן א ָהיוּ
יחה ַה ַפּ ַעם ָהיְ ָתה
אוּלם ַה ִשּׂ ָ
נְ ִעימוֹת ִבּ ְמיֻ ָחדָ ,
בוּע
ּוֹחן ָשׂ ַמח ְל ַב ֵשּׂר ִלי ֶשׁ ַה ָשּׁ ַ
שׁוֹנָ הַ .הב ֵ
יח ַה ֵבּן ֶשׁ ִלּי ַבּ ִמּ ְב ָחן ,וְ הוּא ָא ַמר ֶאת כָּ ל
ִה ְצ ִל ַ
ַה‘ ַשּׁ ְק ָלא וְ ַט ְריָ א‘ ִבּ ְב ִהירוּת ְמיֻ ֶח ֶדתַ .מ ָמּשׁ
ַה ְפ ֵלא וָ ֶפ ֶלא.
בוּע ֶשׁ ְלּ ַא ַחר ִמכֵּ ן ִה ְת ַק ֵשּׁר ֵא ַלי ַה ְמּ ַל ֵמּד
ַבּ ָשּׁ ַ
יחה ְק ָצ ָרה ֶשׁ ָתּכְ נָ הּ
שׂוֹח ַח ִא ִתּי ִשׂ ָ
ַבּ ֵח ֶידר וְ ֵ
ָהיָ ה’ַ :ה ֵבּן ֶשׁ ְלִּ ה ְשׁ ַתּנָּ ה ֵמ ַה ָקּ ֶצה ַל ָקּ ֶצה‘...
בוּע ִה ְת ַק ֵשּׁר ֵא ַלי גַּ ם ָה ַא ְב ֵר
ְבּאוֹתוֹ ָשׁ ַ
ֶשׁ ָלּ ַמד ִעמּוֹ ְבּא ֶֹפן ְפּ ָר ִטי ,וְ גַ ם הוּא ִה ִבּ ַיע ֶאת
רוֹאה
ִה ְת ַפּ ֲעלוּתוֹ ֵמ ַה ִשּׁנּוּי ַה ַמּ ְד ִהים ֶשׁהוּא ֶ
עוּרים.
ְבּ ַמ ֲה ַלַ ה ִשּׁ ִ
ָ
ֲ’אנִ י ֲא ִסיר
תּוֹדה ְלִ ,‘סיֵּ ם ָה ָאב ַהנִּ ְרגָּ שׁ,
רוֹפא
רוֹפא ַהנָּ כוֹןְ .ל ֵ
אוֹתי ָל ֵ
ִ’מ ְס ַתּ ֵבּר ֶשׁ ִה ְפנֵ ָית ִ
שׁוּעה א
וּמ ְפ ִליא ַל ֲעשׂוֹת ,וְ ַהיְּ ָ
כָל ָבּ ָשׂר ַ
ִא ֲח ָרה ִמ ָלּבוֹא‘“.

ש ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ָל ַמ ְד ָּת ִאם ֵי ׁש בּ וֹ ָּד ָבר ֲא ׁ ֶשר ּת ּו ַכל ְל ַק ְ ּימוֹ .
ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּתק ּום ִמן ַה ֵּס ֶפרְּ ,ת ַח ּ ֵפ ׂ

’וּמתוֹק ָהאוֹר‘ – ֲחנֻ כָּ ה עמ‘ רט
ָ

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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חוּצה ְבּ ִסיּוּם ַבּ ָקּשׁוֹת
ַבּ ָקּ ַשׁת ’וְ ָשׁלוֹם‘ נְ ָ
מוֹעילוֹת
ִ
ַה ֲ‘ה ָט ָבה‘ֶ ,שׁכֵּ ן ֵאין ַה ְבּ ָרכוֹת
ִאם ֵאין ָשׁלוֹם ִע ָמּ ֶהן ,כְּ ַמ ֲא ַמר ֲחכָ ִמים
ַבּ ִמּ ְשׁנָ ה ֳ)ע ָק ִצין ג יב(” :א ָמ ָצא ַה ָקּדוֹשׁ
ָבּרוּ הוּא כְּ ִלי ַמ ֲחזִ יק ְבּ ָרכָ ה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל
ֶא ָלּא ַה ָשּׁלוֹם“ .וְ כֵ ן ָא ְמרוּ ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )במדב“ר
מוֹעילוֹת כְּ לוּם ֶא ָלּא
”אין ַה ְבּ ָרכוֹת ִ
יא ז(ֵ :
ִאם כֵּ ן ָשׁלוֹם ִע ָמּ ֶהם“.
תוֹרת כּ ֲֹהנִ ים
ִבּ ְפ ָרט ְל ִענְ יַ ן ַה ָמּזוֹן ָא ְמרוּ ְבּ ַ
ְ)בּ ֻחקּ ַֹתי א ח(ֶ ,שׁ ִבּ ְרכַּ ת ”וְ נָ ַת ִתּי ָשׁלוֹם ָבּ ָא ֶרץ“
חוּצה ְל ַא ַחר ִבּ ְרכַּ ת ”וַ ֲאכַ ְל ֶתּם ַל ְח ְמכֶ ם
נְ ָ
ָלשׂ ַֹבע“ )וַ יִּ ְק ָרא כו ה-ו(ֶ ,שׁ ַאף כַּ ֲא ֶשׁר ַה ָמּזוֹן
ָמצוּי ְבּ ֶשׁ ַפע – ִאם ֵאין ָשׁלוֹם ְבּ ֶא ֶרץ ֵאין
מוֹעיל כְּ לוּםֵ .וּב ֲארוּ ָשׁם כִּ י ְל ִפיכָ 
ַה ָמּזוֹן ִ
וּבוֹרא ֶאת
ֵ
ָאנוּ ְמ ָב ְרכִ ים” :ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם
ַהכֹּל“ֶ ,שׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ַה ָשּׁלוֹם נִ ְשׁ ֶל ֶמת
זְ ִהירוֹת ִבּכְ בוֹד ַה ַפּת
)וּר ֵאה עוֹד ִפּ ְר ֵקי דר“א ֶפּ ֶרק ַה ָשּׁלוֹם
ַה ְבּ ִר ָ
יאה כֻּ ָלּהּ ְ
א-ב(.
ְבּ ַב ָקּ ָשׁ ֵתנוּ ֵמ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַ’אל
יְ ַח ְסּ ֵרנוּ‘ָ ,חשׁוּב ֶשׁנִּ זְ כֹּר כִּ י ֲה ָלכָ ה ְמפ ֶֹר ֶשׁת
וּמכָּ ל טוּב‘
’וְ כָ ל טוֹב ִ
יֵ שׁ ְל ָה ִבין ֶאת ֵפּ ֶשׁר כְּ ִפילוּת ַה ַבּ ָקּ ָשׁהִ ,היא ַבּ‘ ֻשּׁ ְל ָחן ָערוּ) ‘או“ח קפ ד( ֶשׁ ִמּי
נוֹהג כָּ בוֹד
וּמכָּ ל טוּב‘ִ .בּ ְפ ָרט ַא ַחר ֶשׁכְּ ָבר ֶשׁ ֵאינוֹ זָ ִהיר ִבּכְ בוֹד ַה ַפּת וְ ֵאינוֹ ֵ
’וְ כָ ל טוֹב ִ
נּוֹת ִרים ִמ ֶמּנָּ הָ ,עלוּל ְל ַהגִּ ַיע
רוּרים ַה ָ
ִבּ ַקּ ְשׁנוּ ְלשׁוֹנוֹת ַרבּוֹת ֶשׁל ֲה ָט ָבה – ָמה ַבּ ֵפּ ִ
’וּמכָּ ל טוּב ָח ִל ָילה ִל ֵידי ֲענִ יּוּת.
נוֹתר ָלנוּ ְל ַב ֵקּשׁ ַבּ ִמּ ִלּים ִ
עוֹד ָ
עוֹלם ַעל יְ ַח ְסּ ֵרנוּ‘?
ְל ָ
כְּ ִפי ֶשׁ ִסּ ֵפּר ַר ִבּי נַ חוּם ָדּוִ ד ֶה ְר ָמן זָ ָצ“ל,
ֶשׁ ִבּ ְהיוֹתוֹ ְבּ ֵבית ֶה ָ‘ח ֵפץ ַחיִּ ים‘ נוֹכַ ח
אוּרים נֶ ֶא ְמרוּ ְבּ ִענְ יָ ן זֶ ה:
כַּ ָמּה ֵבּ ִ
אַ .קיָּ ִמים ֲאנָ ִשׁים ַר ִבּים ֶשׁיֵּ שׁ ָל ֶהם כָּ ל ִל ְראוֹת ַעד כַּ ָמּה נָ ַהג הוּא ִבּזְ ִהירוּת
רוּרים ֶשׁנָּ ְפלוּ ַעל ָה ָא ֶרץַ .ה ְדּ ָב ִרים
טוּבַ ,אֵ אין ְבּיָ ָדם יְ כ ֶֹלת ֵל ָהנוֹת ִמ ֶמּנּוַּ ,בּ ֵפּ ִ
מוּהים ְמ ַעט ְבּ ֵעינָ יו ,וְ ה ֶָ‘ח ֵפץ ַחיִּ ים‘
ִאם ֵמ ֲח ַמת ח ִֹלי וְ ִאם ֵמ ֲח ַמת ִסבּוֹת ָהיוּ ְתּ ִ
”ה ִאם ָתּ ֵמ ַהּ ַא ָתּה
וּמ ַב ְקּ ִשׁים ִה ְב ִחין ְבּכָ  וְ ָא ַמר לוַֹ :
ֲא ֵחרוֹתְ .ל ִפיכָ ָ אנוּ ִ
מוֹס ִיפים ְ
’וּמכָּ ל טוּב ְל ָ
ִ
רוּרים?!
שׁוֹמר ֶאת ַה ֵפּ ִ
ֵ
עוֹלם ַאל יְ ַח ְסּ ֵרנוּ‘ֶ ,שׁ ִמּ ְלּ ַבד ַעל כָּ ֶ שׁ ֲאנִ י
ֶשׁכָּ ל ַהטּוֹב יִ ְהיֶ ה ִבּ ְר ֵ
הוּדי ָא ְמנָ ם ֵאינוֹ ָצ ִריָ לרוּץ
שׁוּתנוּ ,נוּכַ ל ַאף ְשׁ ַמע נָ א :יְ ִ
)’אוֹצר ַה ְתּ ִפלּוֹת‘ – ִעיּוּן ְתּ ִפ ָלּה(.
ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ בּוֹ
ַ
ַא ַחר ָה ֲע ִשׁירוּתַ ,א הוּא ְבּוַ ַדּאי א ָצ ִרי
עוֹשׂה ִע ָמּנוּ ה‘ ְבּכָ ל ֶרגַ ע ְל ַהזְ ִמין ֵא ָליו ַה ַבּיְ ָתה ֶאת ַשׂר ָה ֲענִ יּוּת“!...
בַ .אף כִּ י ְבּוַ ַדּאי ֶ
וְ ֶרגַ ע טוֹבוֹת ְלא ֵקץ ,א ָתּ ִמיד ָאנוּ )הגש“פ ִ’תּ ְפ ֶא ֶרת ִשׁ ְמשׁוֹן‘(

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפ ּוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּתפִ ָּלה

