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הקדמה

הַ ְקדמה
ְת ִח ָלה יש לְהַּ ְק ִדים ,כִ י ָאדָ ם שֶ ל ֹּא עובר נִסָ יון אין לו זְ כּות לָבוא
ּולְדַּ בר בִ פְ ני אֲ נ ִָשים שֶ עובְ ִרים ֶאת הַּ נִסָ יוןֶ ,זה דָ בָ ר ל ֹּא יָשָ ר וְ ל ֹּא
נָכון ,וְ זֶהּו ִחסָ רון בְ דֶ ֶרְך ֶא ֶרץ.
אומ ִרים ,שֶ ַּאחַּ ד הַּ ְדבָ ִרים הַּ ָק ִשים
הַּ ְרבה אֲ נ ִָשים שֶ עובְ ִרים נִסָ יון ְ
אומ ִרים ָכל ִמיני ְדבָ ִרים שֶ הם
בְ יותר ֶזה ,שֶ ּמַּ גִ יעִ ים אֲ נ ִָשים וְ ְ
ִמ ַּתחַּ ת ְל ָכל בִ ק ֶֹּרתְ .מסַּ פְ ִרים שֶ הָ ָיה ֶאחָ ד שֶ עָ בַּ ר ְט ָרג ְֶד ָיה ָקשָ ה
וְ יָשַּ ב ִשבְ עָ ה .בְ תוְך יְמי הַּ ִשבְ עָ ה נִכְ ַּנס ֶאחָ ד ְלנַּחֲ מו ,וְ ָאמַּ ר לו:
ְהּודי "מָ ַּתי הַּ ָקבָ "ה
אותָך" .עָ ָנה לו חֲ ז ָָרה אותו הַּ י ִ
"הַּ שם אוהב ְ
אותָך"?...
י ֹּאהַּ ב ַּגם ְ
מד ּולְדַּ בר בְ ִסיַּעְ ָתא
אֲ בָ ל כי ָון שֶ בִ ְקשּו ,לָכן יש ֶאת הָ אֹּמֶ ץ ַּל ֲע ֹּ
ִד ְשמַּ ָיא כַּּמָ ה ְדבָ ִרים.
נותנִים חַּ יִים לְעושיהֶ ם ,כְ שֶ זוכִ ים לְדַּ בר
תורה שֶ ְ
כֹּחָ ם שֶ ל ִדבְ רי ָ
תורה שֶ נ ְִמ ְסרּו לָנּו עַּ ל יְדי דורות שֶ ּמָ ְסרּו ֶאת נַּפְ שָ ם עִ ם ָכל
ִדבְ רי ָ
תורה ,ל ְַּדבָ ִרים עַּ צְ מָ ם יש
הַּ ְקשָ יִים שֶ הָ יּו לְעַּ ם י ְִש ָראל ל ְַּקים ֶאת הַּ ָ
כֹּחַּ  ,וְ הם ַּגם יְכולִים לָתת כֹּחַּ לַּאֲ נ ִָשים שֶ עובְ ִרים ָכל ִמיני נ ְִסיונות.
★★★
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"אל אֱ מּונה וְ אין עול"
כָתּוב בַּ פָסּוק "הַ ּצּור ת ִמים פעֳלֹו כִ י כל ְדרכיו ִמ ְשפט אל אֱ מּונה
וְ אין עול צַ ִדיק וְ ישר הּוא" (דברים לב ,ד) וְ צָ ִריְך לְהָ בִ ין ,אי ֶזה ת ַֹּּאר
וְ שֶ בַּ ח הּוא עַּ ל הַּ ָקבָ "ה שֶ אינו עושֶ ה עַּ וְ ָלה? לּו ְי ֻצ ַּיר ִאם יָבוא ֶאחָ ד
וְ יַּצִ יעַּ ִשדּוְך ל ְִמישֶ הּו ,וִ יבַּ ְקשּו ִמּמֶ נּו שֶ יַּגִ יד כַּּמָ ה מַּ עֲלות עַּ ל
הַּ ְמדֻבָ ר ,וְ ַּי ֲע ֶנה שֶ הּוא ל ֹּא עושֶ ה עַּ וְ לות ,הֲ י ִָתכן שֶ י ְִמנּו ֶאת ֶזה
לְמַּ ֲע ָלה?! ִאם כן מַּ הּו הַּ שֶ בַּ ח עַּ ל הַּ ָקבָ "ה שֶ אינו עושֶ ה עַּ וְ ָלה?
ֶא ָלא ,כ ַָּתב ַּרבִ י ִאיצַּ ֶלה בְ לָא ֶזר בְ שם ַּרבו ַּרבִ י י ְִש ָראל סַּ ַּלנְטֶ ר וְ זו
לְשונו..." :אכן הַ כַּונה ִהיא ,יַעַ ן כִ י בְ דַ ְרכי ַתהֲ לּוכֹות הַ ִמ ְשפט
ִשקל
ּומ ְשקל כזה ל ְ
אצל בשר ודם ,כַאֲ שר אין בַ ְמצִ יאּות פלס ִ
הענש נגד הַ ח ְטא .וְ עַ ל כןַ ,אף כִ י הַ ּׁשֹופְ ִטים ל ְִמ ְשפט ישרּו ,בְ כל
זאת בְ הכְ רחַ יּו ַכל ל ְִהיֹות עול בַ ִמ ְשפט ַכנִזְ ַכר לְעיל .וְ עַ ל כן אמַ ר
הַ כתּוב כִ י הַ ּצּור הּוא אל אֱ מּונה וְ אין עול ,יַעַ ן כִ י הּוא כל יכֹול
ִשקל העוֹון עִ ם הענש וְ הּוא הַ ּיֹודעַ
ּובְ ידֹו פלס ּומאזְ ני ִמ ְשפט ל ְ
ַלעֲרך את איכּות הענש נגד ערך העוֹון .וְ שּי ְִהיה ַכף הַ מאזְ ַנ ִים
שקּולִים זה כְ נגד זה עַ ד כְ חּוט הַ שַ עֲרה( ".כוכבי אור מאמר ג' עמ' סט')
ְ
סּורים
באּור הַּ ְדבָ ִרים :כְ שֶ ּמֶ לְֶך בָ שָ ר וָדָ ם מַּ כְ נִיס ָאדָ ם לְבית הָ אֲ ִ
עַּ ל עָ ֶול שֶ הּוא עָ שָ ה ,אין ֶאפְ שָ רּות לְחַּ שב ֶאת ָכל הַּ הַּ ְשלָכות שֶ ל
ֶזהִ .אם יש לו ִמ ְשפָחָ ה שֶ צְ ִרי ָכה פ ְַּרנָסָ ה ,או ִאם יש ִמישֶ הּו שֶ הּוא
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ֶנ ֱע ָזר בו הַּ ְרבה ,וְ עַּ ל יְדי שֶ הּוא ישב בַּ ֶכ ֶלא הּוא כְ בָ ר ל ֹּא יּו ַּכל ל ְַּקבל
ֶאת הָ עֶ זְ ָרהִ .אם הַּ ּמֶ לְֶך י ְַּת ִחיל ל ְִה ְתחַּ שב בְ ָכל הַּ פְ ָר ִטים הָ א ֶלה הּוא
ל ֹּא יּו ַּכל לְהַּ חֲ זִ יק ֶאת הַּ ּמַּ ְמ ָל ָכה שֶ לו .לָכן בָ שָ ר וָדָ ם ל ֹּא יִּמָ לט
שֶ כְ שֶ הּוא עושֶ ה ִמ ְש ָפט ,יש בו עַּ וְ ָלה .אֲ בָ ל עַּ ל הַּ ָקבָ "ה נֶאֱ מַּ ר
צּורי וְ לא עַ וְ לתה בֹו" (תהלים צב ,טז) "הַ ּצּור ת ִמים
"לְהַ גִ יד כִ י ישר ה' ִ
פעֳלֹו כִ י כל ְדרכיו ִמ ְשפט אל אֱ מּונה וְ אין עול צַ ִדיק וְ ישר הּוא"
(דברים לב ,ד) מָ ה הַּ פרּוש "אין עָ ֶול" ,מָ ה הַּ שֶ בַּ ח? אומר ַּרבִ י י ְִש ָראל
סַּ ַּלנְטֶ ר ,כְ שֶ הַּ ָקבָ "ה נותן ל ָָאדָ ם מַּ צָ ב ְמסֻ ָים ,הַּ ָקבָ "ה לוקחַּ
בַּ חֶ ְשבון ֶאת ָכל הַּ הַּ ְשלָכותֶ ,את ָכל הַּ כְ אב וְ ָכל הַּ צַּ עַּ ר שֶ יש ְל ָכל
ֶאחָ ד מהַּ סובְ בִ ים אותו ,יש ֶאת הַּ ּמַּ עְ ָגל שֶ ל הָ ָאדָ ם עַּ צְ מו שֶ עובר
ֶאת הַּ ְט ָרג ְֶד ָיה ,יש ֶאת הַּ ּמַּ עְ ָגל שֶ ל הַּ ִּמ ְשפָחָ ה ,יש מַּ עְ ָגל שֶ ל
חוקים .אומר ַּרבִ י
ידים וַּאֲ נ ִָשים ְר ִ
הַּ ְקרובִ ים ,יש עוד מַּ עְ ָגל שֶ ל י ְִד ִ
י ְִש ָראל סַּ ַּלנְטֶ ר ,כְ שֶ הַּ ָקבָ "ה מבִ יא ל ָָאדָ ם מַּ צָ ב ְמסֻ ָים ,הּוא לוקחַּ
ּומחַּ שב שֶ י ְִה ֶיה הַּ ֹּכל
בַּ חֶ ְשבון ֶאת ָכל הַּ ּמַּ עְ ָגלִים שֶ ְסבִ יב הָ ָאדָ םְ ,
בְ ִמדָ ה בְ ִמ ְש ָקל ּובְ ִמ ְנ ָין.
★★★
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ִרגְ שי ַא ְשמה
רואים כיצַּ ד ָאדָ ם שֶ ִה ְתיַּסר בְ מֶ שֶ ְך ְתקּו ָפהּ ,ובְ ני
ִ
ל ֹּא ַּאחַּ ת
ּותפִ לות ,וְ ִה ְת ַּא ְּמצּו
הַּ ִּמ ְשפָחָ ה וְ הַּ סובְ בִ ים אותו שָ פְ כּו ְדמָ עות ְ
אד ,וְ ַּאחֲ רי כִ כְ לות
זּוקים ַּרבִ ים ְמ ֹּ
אד עַּ ל יְדי ַּקבָ לות וְ ִח ִ
אד ְמ ֹּ
ְמ ֹּ
הַּ ֹּכלִ ,הגִ יעָ ה הַּ תוצָ ָאה הַּ ּמָ ָרה ה' י ְַּרחם .יש לִפְ עָ ִמים ,כָא ֶלה שֶ יש
עושים
ִ
יתי מַּ ְספִ יקִ ...אם הָ יִינּו
לָהֶ ם ִרגְ שי ַּא ְשמָ ה ...ל ֹּא עָ ִש ִ
יותר ...וְ כּו' וְ כּו' .צְ ִריכִ ים לָדַּ עַּ ת שֶ זו טָ עּות מַּ ּמָ ש .שֶ הֲ רי עַּ ם
ספ ִָרים עיין
י ְִש ָראל בַּ ִּמ ְדבָ ר עָ בְ רּו ַּא ְרבָ עִ ים ּו ְש ַּנ ִים מַּ סָ עותּ ,ומּובָ א בַּ ְ
בספר דגל מחנה אפרים ,מאת רבי משה חיים אפרים מסדילקוב ,נכדו של הבעל שם טוב ,וזו לשונו:
" ַּאְך דַּ ע שֶ שָ מַּ עְ ִתי בְ שם אא"ז זללה"ה כִ י ָכל הַּ ּמַּ סָ עות הָ יּו מ"ב וְ הם אצֶ ל ָכל ָאדָ ם ִמיום ִה ָּולְדו עַּ ד

ּוש ַּניִם
שּובו ֶאל עולָמו ".שֶ כְ מו שֶ עַּ ם י ְִש ָראל עָ בְ רּו בַּ ִּמ ְדבָ ר ַּא ְרבָ עִ ים ְ
ירה
ְהּודי בְ מֶ שֶ ְך יְמי חַּ יָיו ,הָ חל מהַּ לדָ ה וְ עַּ ד לַּפְ ִט ָ
מַּ סָ עות ,כְָך ָכל י ִ
ּוש ַּנ ִים
ּוש ַּנ ִים מַּ סָ עות ,כְ לומַּ ר ַּא ְרבָ עִ ים ְ
עובר גַּם כן ַּא ְרבָ עִ ים ְ
מַּ צָ בִ יםָ .א ְמ ָנם ָקשֶ ה לְהַּ צְ בִ יעַּ ּולְהַּ גִ יד מָ ַּתי מַּ ְת ִחיל מַּ סָ ע ּומָ ַּתי
נִגְ מָ ר מַּ סָ ע ,אֲ בָ ל שֶ עובְ ִרים מַּ צָ בִ ים בְ מֶ שֶ ְך הַּ חַּ יִים ֶזה ָכל ֶאחָ ד יודעַּ
וְ ָכל ֶאחָ ד מַּ ְרגִ יש.
★★★
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ִה ְתפַלל אדם וְ לא ַנ ֲענה
ּזּוקים?!
היכן כל הַ ְתפִ לֹות וְ הַ ִח ִ
וְ ִהנה ָאדָ ם שֶ ל ֹּא עָ לינּו ִה ְתיַּסר מֶ שֶ ְך ְתקּו ָפה ,וְ הַּ ִּמ ְשפָחָ ה וְ ָכל
ישורים ,בַּ ִּמישור
א ֶפן מֻ פְ ָלא ,בְ ָכל הַּ ִּמ ִ
ידים ָפעֲלּו בְ ֹּ
הַּ חֲ ב ִרים וְ הַּ י ְִד ִ
הָ רּוחָ ִני ּובַּ ִּמישור הַּ ג ְַּש ִמי ,וְ ַּאחַּ ר כְָך ִהגִ יעָ ה הַּ תוצָ ָאה הַּ ּמָ ָרה ה'
י ְַּרחם ,יש כָא ֶלה שֶ בְ לִבָ ם ְמנ ֶַּק ֶרת הַּ ְשא ָלה ,הי ָכן ָכל הַּ ְתפִ לות
ח ִלי?
זּוקים ,הַּ צְ דָ קות וְ הַּ ְדמָ עות שֶ נ ְִשפְ כּו בְ ָכל זְ מַּ ן הַּ ֹּ
וְ הַּ ִח ִ
צְ ִריכִ ים לְהָ בִ ין שֶ הָ י ְָתה ֹּפה מַּ טָ ָרה .ל ַָּקבָ "ה הָ י ְָתה ָתכְ נִית ְמסֻ דֶ ֶרת,
זּוקים ,כְָך וְ כְָך ְתפִ לות ,ל ְַּמרות שֶ הַּ ָקבָ "ה יָדַּ ע
שֶ י ְִה ֶיה כְָך וְ כְָך ִח ִ
מר ֹּאש שֶ הַּ תוצָ ָאה ִת ְה ֶיה תוצָ ָאה מָ ָרה ,שֶ י ְשבּו ִשבְ עָ ה עִ ם ָכל
הַּ ּמַּ ְשמָ עּות שֶ ל ֶזה וְ ָכל הַּ הַּ ְש ָלכות שֶ ל ֶזהָ .כל מַּ ה שֶ הַּ ָקבָ "ה עושֶ ה
הַּ ֹּכל בַּ חֶ ְשבון עַּ ד הַּ פְ ָרט הַּ ָקטָ ן בְ יותר.
בְ עִ ְניְני ג ְַּש ִמיּות לְפִ י הַּ תוצָ ָאה הָ ָאדָ ם קובעַּ איְך הָ י ְָתה הַּ הַּ ְש ָקעָ ה,
ִאם הָ י ְָתה תוצָ ָאה טובָ ה ִ -סימָ ן שֶ ִה ְש ַּקעְ ִתי נָכוןִ ,אם הַּ תוצָ ָאה
הָ י ְָתה ל ֹּא טובָ ה ִ -סימָ ן שֶ ל ֹּא ִה ְש ַּקעְ ִתי נָכון .בְ רּוחָ נִיּות ֶזה ל ֹּא כְָך,
תורה ,חּוץ ִמּמַּ ה שֶ יש מַּ טָ ָרה לְהָ בִ ין
בְ ִדיּוק כְ מו ָאדָ ם שֶ עוסק בַּ ָ
ֶאת הַּ סֻ גְ ָיא ,יש ַּגם כן מַּ טָ ָרה בֶ עָ מָ ל ,וְ עַּ ל הֶ עָ מָ ל הַּ ֶזה יש שָ ָכר
אומ ִרים
ְ
ְמיֻחָ ד .כְ מו שֶ אומר הֶ חָ פץ חַּ יִים עַּ ל ִדבְ רי הַּ ַּת ָנא שֶ ָאנּו
בְ ָכל יום בְ ִסיּום הַּ לִּמּוד" :מֹודה אֲ ִני לְפניָך ה' אֱ ֹלהַ י ששַ ְמת
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ּיֹושבי ְקרנֹות...
ּיֹושבי בית הַ ִמ ְדרש וְ לא שַ ְמת חל ְִקי ִמ ְ
חל ְִקי ִמ ְ
ּומ ַקבל שכר וְ הם עֲמלִים וְ אינם
אֲ ִני עמל וְ הם עֲמלִים ,אֲ ִני עמל ְ
קבְ לִים שכר( "...ברכות דף כח' ע"ב) שואל הֶ חָ פץ חַּ יִים( ,דברים אלו שמע
ְמ ַ
הגה"צ הרב וורשנר זצ"ל מציריך מפי קודשו של ס"ק החפץ חיים) מָ ה הַּ פְ שָ ט "הם
ֲעמלִים וְ אי ָנם ְמ ַּקבְ לִים שָ ָכר" ,וְ כִ י ָר ִאינּו ִמישֶ הּו שֶ עובד בְ ִח ָנם?
ָכל ֶאחָ ד שֶ עובד בָ עו ָלם ְמ ַּקבל שָ ָכר?! ֶא ָלא אומר הֶ חָ פץ חַּ יִים,
חַּ ָיט שֶ תופר חֲ לִי ָפהִ ,אם הַּ חֲ לִי ָפה ל ֹּא יָצְ ָאה טוב ,ל ֹּא ְמשַּ ל ְִמים
לו .הַּ אי הּוא ִה ְש ִקיעַּ ? הַּ ְתשּובָ ה ִהיא שֶ ְּמשַּ ל ְִמים לו עַּ ל הַּ תוצָ אות,
מּורה עַּ ל הַּ תוצָ אות ,וְ הַּ ָקבָ "ה
ל ֹּא עַּ ל הַּ הַּ ְש ָקעָ ה .בָ שָ ר וָדָ ם ְמ ַּקבל ְת ָ
תורה וְ הּוא ל ֹּא
מּורה עַּ ל הַּ הַּ ְש ָקעָ הָ .אדָ ם ִה ְש ִקיעַּ בְ לִּמּוד הַּ ָ
נותן ְת ָ
ִהצְ לִיחַּ ָ ,אדָ ם נִסָ ה ל ְַּקים ִמצְ ָוה וְ הּוא ל ֹּא ִהצְ לִיחַּ  ,הַּ ָקבָ "ה נותן לו
שָ ָכר עַּ ל מַּ ה שֶ הּוא ִה ְש ִקיעַּ  .יש מַּ טָ ָרה בֶ עָ מָ ל ּובַּ יְגִ יעָ ה.
ּומ ְת ַּפ ְללִים ,יש מַּ טָ ָרה
ּומ ְתחַּ זְ ִקים ִ
אותו הַּ דָ בָ ר ,כְ שֶ יש חו ֶלה ִ
בַּ ִחזּוק ,יש מַּ טָ ָרה בַּ ְתפִ לות.
תורה ְמסַּ פ ֶֶרת שֶ הַּ ָקבָ "ה גִ ָלה ל ְַּאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינּו
בְ פ ָָרשַּ ת וַּי ָרא הַּ ָ
מבַּ "ן( .בראשית פרק יח פסוק יח)
שֶ הולְכִ ים לַּהֲ פְֹּך ֶאת ְסדום ,וְ אומר הָ ַּר ְ
מד בִ ְתפִ ָלה .וְ ַּאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינּו
שֶ הַּ ָקבָ "ה גִ ָלה לו ֶאת ֶזה בִ כְ די שֶ ַּי ֲע ֹּ
עָ מַּ ד בִ ְתפִ ָלה עַּ ד שֶ ִהכְ נִיס עַּ צְ מו לְסַּ ָכ ָנה :כָתּוב שֶ הּוא ָאמַּ ר ַּפעֲמַּ ִים
ֹלשים"...
"וַּי ֹּאמֶ ר ַאל נא יִחַ ר לַאדני וַּאֲ דַּ ב ָרה אּולַּי יִּמָ צְ אּון שָ ם ְש ִ
(בראשית יח ,ל) "וַּי ֹּאמֶ ר ַאל נא יִחַ ר לַאדני וַּאֲ דַּ בְ ָרה ַּאְך הַּ פַּעַּ ם אּולַּי
ִיּמָ צְ אּון שָ ם עֲשָ ָרה( "...בראשית יח ,לב) הָ ָיה מָ קום לַּחֲ רון ַּאף ,וְ ַּאבְ ָרהָ ם
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ְמבַּ קש שֶ ל ֹּא יְהא חֲ רון ַּאף .וְ ִהנה ,ל ְַּמרות שֶ הַּ ָקבָ "ה ִספר
ל ְַּאבְ ָרהָ ם כְ די שֶ י ְִתפַּלל ,וְ ַּאבְ ָרהָ ם עָ מַּ ד בִ ְתפִ ָלהְ ,סדום נ ְֶח ְרבָ ה.
וְ צָ ִריְך באּור מָ ה הַּ הֲ בָ ָנה בָ ֶזה ,עַּ ד כַּּמָ ה שֶ ָכל הַּ ּמַּ טָ ָרה לְסַּ פר
ל ְַּאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינּו כְ די שֶ י ְִתפַּלל מָ ה הַּ פְ שָ ט שֶ ַּאחֲ רי שֶ ִספְ רּו לו כְ די
ּוסדום נ ְֶח ְרבָ ה.
שֶ י ְִתפַּלל ,בְ סופו שֶ ל דָ בָ ר הַּ ְתפִ לות שֶ לו ל ֹּא הועִ ילּו ְ
נֹוסעִ ים בַ דרך
ִשני סֹוחֲ ִרים שהיּו ְ
אומר הַּ ּמַּ גִ יד ִמדּובְ ָנא" :משל ל ְ
עַ ל אֹודֹות ִמ ְסחרם ,אחד היה צעִ יר וְ ַרך בְ שנִים ,הַ ּׁש ִני שיבה
ז ְרקה בֹו בא בַ ּי ִמיםַ .וי ְִהי בְ בֹואם לעִ יר הַ גְ דֹולה ראּו חֲ נֻּיֹות
מֹוכְ רֹות בְ ג ִדים לרב ,אמַ ר הַ ּזקן מַ ה ְמאד כלְתה נַפְ ִשי ל ְִקנֹות
אתי פן לא יִזְ דַ מן
ּומשֻ בח אֲ בל יר ִ
לִבְ ִני בן זְ קּונִים איזה בגד נאה ְ
ּושלֹושה מהם .אמַ ר לֹו הַ ּזקן
כְ ִמדתֹו .אמַ ר הַ ּׁש ִני אֲ ִני א ַקח ְש ַנ ִים ְ
מַ ה ַתעֲשה ִאם לא י ְִהיּו מֻ כְ ש ִרים לְבניָך ,אמַ ר לֹו ַאתה לַאֲ שר
אין לְָך כִ י ִאם הַ בן זְ קּונִים הַ ּצדק ִא ְתָך כִ י משַ כְ ת י ְדָך ִמל ְִקנֹות,
כִ י ִאם לא י ְִהיה כְ ִמדתֹו ל ְִמי ַתלְבִ ישהּו ,לא כן אֲ ִני כִ י חַ ַנ ִני
אֱ ֹל ִהים בְ כַמה יְל ִדים צעִ יר ורבַ ,גם צעִ יר אנכִ י לְי ִמים וְ ִאם לא
יֻכְ שַ ר לאחד יֻכְ שַ ר לַּׁש ִני אֹו לְהַ בנִים אֲ שר יִּולדּו:
הַ נ ְִמשל  -כִ י כל אֲ שר פעַ ל י ְִתב ַרך את אבִ ינּו ַאבְ רהם אבִ ינּו ע"ה
ִשפך עַ ל
שמּור לַדֹורֹות הַ ב ִאים ַאחֲ ריו ,וְ עַ ל כן בִ ְרצֹותֹו י ְִתב ַרך ל ְ
ְסדֹום סֹולְלה ,אמַ ר הַ ְמכַסה אֲ ִני מ ַאבְ רהם וְ גֹו' ,וְ הרצֹון ְלגַלֹות
עַ ל אזְ ני ַאבְ רהם עֲבּור י ְִתפַלל עֲליהם .וַהֲ ַגם כִ י ידַ ע ה' כִ י אין
מקֹום ל ְִתפִ לתם עֲליהם כַנֹודע ,עִ ם כל זה לא היה חַ ס וְ שלֹום
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ל ִריק וְ לא שבה ריקם ,כִ י אֲ רשת ְשפתיו לא מ ַנע ה' ּופְ עֻלתֹו
ַתעֲמד לְדֹורֹות .וְ זה ש ִסּים אֹומר וְ ַאבְ רהם היֹו י ְִהיה לְגֹוי גדֹול,
כְ לֹומַ ר הֲ לא יֹולִיד ַרבֹות ,עַ ל כןַ ,גם ִאם עַ תה אין תֹועלת בִ ְתפִ לתֹו
תֹועִ יל לַדֹורֹות הַ ב ִאים וְ הבן( ".משלי יעקב וירא אות כב') אומר הַּ ּמַּ גִ יד
ִמדּובְ ָנא ,הַּ ָקבָ "ה יָדַּ ע מר ֹּאש שֶ הַּ ְתפִ לות שֶ ל ַּאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינּו עַּ ל
ְסדום ל ֹּא יועִ ילּו שֶ ל ֹּא ַּלהֲ פְֹּך ֶאת ְסדום ,וְ הַּ ָקבָ "ה הבִ יא אותו
לְמַּ צָ ב שֶ ל ְתפִ ָלה ,כי ָון שֶ ל ְַּאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינּו י ְִהיּו הַּ ְרבה ְנכ ִָדים
וְ הַּ ְרבה צֶ אֱ צָ ִאים וְ הם יֶהֱ נּו מהַּ ְתפִ לות שֶ לו .הָ ַּרב פִ ינְקּוס זַּצַּ "ל
ָאמַּ ר ,שֶ ֶזה כְ מו ָאדָ ם שֶ חוסְך ֶכסֶ ף לְמַּ טָ ָרה ְמסֻ יֶמֶ ת ִהצְ טַּ בר לו
ְסכּום גָדול וְ ַּאחַּ ר כְָך הּוא ִמ ְש ַּתּמש בָ ֶזה לְמַּ טָ ָרה ַּאחֶ ֶרת .כְָך
תורה ,כְ שֶ ָאדָ ם ִמ ְתפַּלל ,הַּ ְתפִ ָלה ֶזה מַּ עֲשֶ ה שֶ ל
אותנּו הַּ ָ
ָ
ְמלַּּמֶ דֶ ת
אֱ מּו ָנה "וְ האֱ ִמן בַ ה' ַוּי ְַח ְשבה לֹו צְ דקה" (בראשית טו ,ו) כְ שֶ ָאדָ ם עומד
בִ ְתפִ ָלה יָכול ל ְִהיות שֶ הּוא י ְִתפַּלל עַּ ל דָ בָ ר ֶאחָ ד וְ הַּ דָ בָ ר הַּ ֶזה שֶ הּוא
בִ קש ל ֹּא ִהגִ יעַּ וְ הּוא י ְַּקבל מַּ שֶ הּו יותר גָדול וְ יותר חָ שּוב.
זו ַּרק דֻגְ מָ א עַּ ל מַּ עֲשי הַּ שם .הַּ ָקבָ "ה מבִ יא מַּ צָ בִ ים כְ די שֶ י ְִת ַּפלְלּו
וְ יש מַּ טָ ָרה בַּ ּמַּ צָ ב הַּ ֶזה.
דֻגְ מָ א נוסֶ ֶפת :אֲ נ ְַּחנּו מוצְ ִאים בַּ הַּ פְ טָ ָרה שֶ ל פ ָָרשַּ ת וַּי ָרא .בַּ פָסּוק
יאים
הָ ִראשון שֶ ל הַּ הַּ פְ טָ ָרה כָתּוב" :וְ ִאּׁשה ַאחַ ת ִמנְשי בְ ני הַ נְבִ ִ
ישי מת וְ ַאתה ידַ עְ ת כִ י עַ בְ ְדָך
צעֲקה אל אֱ לִישע לאמר עַ בְ ְדָך ִא ִ
היה ירא את ה' וְ הַ נשה בא ל ַקחַ ת את ְשני יְלדַ י לֹו ַלעֲב ִדים"
(מלכים ב' ד ,א) הָ ַּרדַּ "ק בַּ ּמָ קום מבִ יא ִמ ְד ָרש ,שֶ הָ ִאשָ ה הַּ ז ֹּאת הָ י ְָתה
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אשֶ ת עובַּ ְד ָיה ,בַּ ֲעלָּה נִפְ טַּ ר וְ ִה ְש ִאיר חובות ,וְ ִהיא בָ ָאה לֶאֱ לִישָ ע
ישי מת וְ הַּ נושֶ ה בָ א ל ַָּקחַּ ת ֶאת הַּ ְיל ִָדים,
הַּ נָבִ יא וְ צָ ע ֲָקה עַּ בְ ְדָך ִא ִ
וֶאֱ לִישָ ע הַּ נָבִ יא שותקִ .היא בָ ָאה עוד פַּעַּ ם וְ הּוא שותק .בָ ָאה עוד
את ִים ִש ִשים וְ חָ מש
פַּעַּ ם וְ הּוא שותק ,וְ ָכְך ִהיא הָ ְל ָכה וְ חָ זְ ָרה מָ ַּ
את ִים ִש ִשים וְ חָ מש פְ עָ ִמים
פְ עָ ִמים ,כְ ִמ ְנ ַּין "צְ עָ ָקה"ַּ .אחֲ רי מָ ַּ
שֶ אֱ לִישָ ע ל ֹּא עָ ָנה לָּהִ ,היא הָ ְל ָכה ל ֶַּקבֶ ר שֶ ל בַּ עְ לָּה עובַּ ְד ָיה וְ הּוא
ָאמַּ ר לָּה שֶ ַּתחֲ ֹּזר ַּל ָנבִ יא וְ ַּתגִ יד לו שֶ בִ זְ כּות שֶ הּוא ִהצִ יל ֶאת
אותם בְ שֶ מֶ ן הּוא ָראּוי לְנס שֶ ל שֶ מֶ ן וְ שֶ הַּ נָבִ יא
ָ
יאים וְ כִ לְכל
הַּ נְבִ ִ
י ִַּקח ֶאת אֲ סּוְך הַּ שֶ מֶ ן שֶ נ ְִש ַּאר לָּה וִ יבָ רְך ֶאת ֶזה וְ י ְִה ֶיה לָּה כַּּמּות
אומ ִרים חֲ ַּז"ל שֶ הָ ִאשָ ה
שֶ ל שֶ מֶ ן מַּ ְספ ֶֶקת לְשַּ לם ֶאת ָכל הַּ חובותְ .
הַּ ז ֹּאת זָכְ ָתה לְהַּ צִ יל ֶאת כְ ַּלל י ְִש ָראל .בַּ פָסּוק הַּ קודם כָתּוב " ַוּי ִַקח
את בְ נֹו הַ בְ כֹור אֲ שר י ְִמֹלך ַת ְחתיו ַו ַּיעֲלהּו עלה עַ ל הַ חמה ַוי ְִהי
סעּו מעליו וַּישֻ בּו לארץ" (מלכים ב' ג ,כז)
ִשראל ַו ִּי ְ
קצף גדֹול עַ ל י ְ
ש"י :מלכים ב'
מואב :אומר ַּר ִ
ָ
אומ ִרים חֲ ַּז"ל מֶ ה עָ שָ ה מישָ ע מֶ לְֶך
ְ
פרק ג' פסוק כז' ,בשם פסיקתא דפרשת שקלים "שּׁש ַאל את עֲבדיו מַ ה ִטיבּה של
אֻ מה זֹו ש ַנעֲשה להם ִנ ִסים כאלה ,א ְמרּו לֹו :אֲ בִ יהם ַאבְ רהם בן
י ִחיד היה לֹו ,אמַ ר לֹו הַ קדֹוש ברּוך הּוא הַ ְק ִריבהּו לְפ ַני ,וְ רצה
לְהַ ְק ִריבֹו לַקדֹוש ברּוך הּוא ,אמַ ר להםַ :אף אֲ ִני בן בְ כֹור יש ִלי,
מואב ָאמַּ רִ ,אם
ָ
אלך ו ַא ְק ִריבנּו ַלעֲבֹודה זרה ".מישָ ע מֶ לְֶך
ַּאבְ ָרהָ ם אֲ בִ יהֶ ם שֶ הּוא ַּרק ָרצָ ה לְהַּ ְק ִריב אֲ בָ ל בְ פֹּעַּ ל הּוא ל ֹּא
ּומנַּצְ ִחים ,אֲ ִני ַּא ְק ִריב
ִה ְק ִריב ,יש לַּצֶ אֱ צָ ִאים שֶ לו כָא ֶלה זְ כֻיות ְ
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ֶאת בְ ִני ,וְ עַּ ל יְדי ֶזה ַּא ִשיג ֶאת הַּ ּמַּ טָ ָרהּ .ובֶ אֱ מֶ ת עָ ְל ָתה בְ יָדו:
" ַוּי ִַקח את בְ נֹו הַ בְ כֹור אֲ שר י ְִמֹלך ַת ְחתיו ַו ַּיעֲלהּו עלה עַ ל הַ חמה
אומ ִרים חֲ ַּז"ל שֶ הַּ ּמַּ עֲשֶ ה הַּ ֶזה ג ַָּרם
ִשראלְ "...
ַוי ְִהי קצף גדֹול עַ ל י ְ
ִק ְטרּוג עַּ ל כְ ַּלל י ְִש ָראל עַּ ד כְ די כְָך שֶ הָ י ְָתה גְ ז ַּרת כְ ָל ָיה עַּ ל כְ ַּלל
י ְִש ָראל.
ִשראל ...אמַ ר להם
בְ ִמ ְד ַּרש ַּתנְחּומָ א כָתּובַ " :וי ְִהי קצף גדֹול עַ ל י ְ
ִשראל :עֹובְ די עֲבֹודה זרה אין מַ כִ ִירין
הַ קדֹוש ברּוך הּוא ְלי ְ
ּומֹור ִדין ַאתם
מֹור ִדין בִ י .וְ ַאתם מַ כִ ִירין כְ בֹו ִדי ְ
בֹודי ,לְפִ יכך הם ְ
כְ ִ
בִ י .אמַ ר ַרבִ י מנִיִ :אלּולי זְ כּות ִא ְשתֹו של עֹובַ ְדיהּו ,כְ בר כלּו
יאים צעֲקה אל
ִשראל בְ אֹותּה שעה ,וְ ִאּׁשה ַאחַ ת ִמנְשי בְ ני הַ נְבִ ִ
י ְ
אֱ לִישע לאמר( "...תנחומא כי תשא אות ה') אומר הַּ ִּמ ְד ָרש ,שֶ הָ י ְָתה גְ ז ַּרת
מואב ,וְ הָ ִאשָ ה
כְ ָל ָיה עַּ ל כְ ַּלל י ְִש ָראל בִ גְ ַּלל הַּ ּמַּ עֲשֶ ה שֶ ל מישָ ע מֶ לְֶך ָ
את ִים ִש ִשים וְ חָ מש
הַּ ז ֹּאת אשֶ ת עובַּ ְד ָיה שֶ בָ ָאה ַּלנָבִ יא וְ צָ ע ֲָקה מָ ַּ
פְ עָ ִמים ,וְ הַּ נָבִ יא ל ֹּא עו ֶנה לָּהִ ,היא זָכְ ָתה לְבַּ טל ֶאת הַּ גְ ז ַּרת כְ ָל ָיה.
ּומֶ ה הָ ָיה הַּ דָ בָ ר הַּ גָדול שֶ ִהיא עָ ְש ָתה ,באּור הַּ דָ בָ ר ,כְ שֶ בָ ִאים
ּומבַּ ְק ִשים מַּ שֶ הּו וְ הּוא שותק ,לָּמָ ה הּוא שותק? כי ָון
ַּלנָבִ יא ְ
שות ִקים .אומֶ ֶרת הַּ גְ מָ ָראִ " :אם ראה אדם ש ִה ְתפַלל
שֶ בַּ שָ מַּ ִים ְ
וְ לא ַנעֲנה ,י ְַחזר וְ י ְִתפַלל! שנאֱ מַ ר ַקּוה אל ה' חֲ זַק וְ יַאֲ מץ לִבָך
וְ ַקּוה אל ה'( ".ברכות דף לב' ע"ב) כְ שֶ ָאדָ ם מבִ ין שֶ כְ שֶ הּוא עומד בִ ְתפִ ָלה
הּוא מַּ ְר ֶאה בְ עֶ צֶ ם הַּ ְתפִ ָלה אֲ ִני מַּ אֲ ִמין בַּ הַּ שםִ ,מּמי ָלא ַּגם ִאם
ּומ ְתפַּלל .אומֶ ֶרת הַּ גְ מָ ָרא הַּ ּמָ קור ָל ֶזה:
הּוא ל ֹּא ַּנ ֲע ָנה ,הּוא חוזר ִ
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שנאֱ מַ ר ַקּוה אל ה' חֲ זַק וְ יַאֲ מץ לִבָך וְ ַקּוה אל ה' .כְ שֶ ָאדָ ם עומד
בִ ְתפִ ָלה נָכון ,עֶ צֶ ם ֶזה שֶ הּוא עומד בִ ְתפִ ָלה ֶזה נותן לו ִחזּוקֶ ,זה
נותן לו אֹּמֶ ץ הַּ לב .וְ לָכן אומֶ ֶרת הַּ גְ מָ ָראִ ,ה ְתפַּלל ָאדָ ם וְ ל ֹּא ַּנ ֲע ָנה
דור ִשים עָ לָיו ֶאת הַּ פָסּוק " ַּקּוה ֶאל הַּ שם חֲ ַּזק וְ יַּאֲ מץ לִבֶ ָך וְ ַּקּוה
ְ
ֶאל הַּ שם"ַּ ,תחֲ ֹּזר וְ ִת ְתפַּלל .כְ שֶ הָ ִאשָ ה הַּ ז ֹּאת בָ ָאה ַּלנָבִ יא וְ ִהיא
עומ ִדים בִ ְתפִ ָלה וְ ל ֹּא
צָ ע ֲָקה וְ הּוא ל ֹּא עָ ָנה לָּהֶ ,זה בְ ִדיּוק כְ מו שֶ ְ
ַּנ ֲענִים ,וְ ִהיא חָ זְ ָרה וְ ִה ְת ַּפ ְל ָלה ,חָ זְ ָרה וְ ִה ְת ַּפ ְל ָלהּ ,ומַּ ה ִהיא בִ ְקשָ ה
מהַּ נָבִ יא שֶ יִתן לָּה? כֶסֶ ף לִפְ ֹּרעַּ ֶאת הַּ חובות ,הַּ נושֶ ה בָ א ל ַָּקחַּ ת ֶאת
הַּ ְיל ִָדים ,וְ הַּ נָבִ יא ל ֹּא עָ ָנה לָּהִ ,היא יָצְ ָאה מהַּ נָבִ יא בְ ִלי כֶסֶ ף לִפְ רֹּעַּ
ֶאת הַּ חובות ,אֲ בָ ל ִהיא ִה ְתחַּ זְ ָקה בֶ אֱ מּו ָנהִ ,ה ְתחַּ זְ ָקה בְ בִ טָ חון
וְ הַּ כֶסֶ ף ל ֹּא ִהגִ יעַּ  .אומר ַּרבנּו יו ָנה כְ שֶ ָאדָ ם ִמ ְתחַּ זק בֶ אֱ מּו ָנה
ּובְ בִ טָ חוןַּ ,גם ִאם הַּ דָ בָ ר שֶ הּוא בִ קש ל ֹּא ִהגִ יעַּ  ,הּוא צָ ִריְך לְהַּ אֲ ִמין
שֶ ּמַּ ה שֶ ִה ְתחַּ זק בֶ אֱ מּו ָנה ּובְ בִ טָ חון ֶזה ִסבָ ה שֶ הּוא י ְַּקבל חֲ סָ ִדים
ַּרבִ ים וְ נִכְ בָ ִדים ִמּמַּ ה שֶ הּוא בִ קש" .וְ ִאם לא יַגִ יעַ העִ נְין ש ְמיַחֲ לִים
ּומ ְת ַּפ ְללִים עֲדַּ ִין ל ֹּא
עליו" ִאם ל ְַּמרות הַּ ְתפִ לות הָ ַּרבות שֶ חוזְ ִרים ִ
ּומ ַּקי ְִמים ֶאת ִדבְ רי הַּ גְ מָ ָרא "י ְַּח ֹּזר וְ י ְִתפַּלל" ַּועֲדַּ ִין ל ֹּא
ַּנ ֲענִיםְ ,
ַּנעֲנּוִ " ,ת ְהיה צִ ְד ַקת הַ תֹוחלת ִסבה לַתֹועלת וְ לַחֲ ס ִדים ַרבִ ים
קשה נַפְ שם ,כַכתּוב (תהלים פרק לב' פס' י').
וְ נִכְ ב ִדים ִמן העִ נְין אֲ שר בִ ְ
וְ הַ בֹוטחַ בַ ה' חסד יְסֹובְ בנּו"( .רבנו יונה  -משלי פרק י' פסוק כח').
אומ ִרים חֲ ַּז"ל ,בִ זְ כּות ֶזה
ְ
וְ כְָך בֶ אֱ מֶ ת הָ ָיה עִ ם אשֶ ת עובַּ ְד ָיה,
שֶ ִהיא ִה ְתחַּ זְ ָקה בְ בִ טָ חוןִ ,היא זָכְ ָתה לְבַּ טל גְ ז ַּרת כְ ָל ָיה ִמ ָכל
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י ְִש ָראלִ .היא ִה ְתחַּ זְ ָקה בְ בִ טָ חון שֶ יַּגִ יעַּ לָּה כֶסֶ ף וְ הַּ כֶסֶ ף ל ֹּא ִהגִ יעַּ ,
אֲ בָ ל ִהיא ִקבְ ָלה מַּ שֶ הּו יותר גָדולִ ,היא זָכְ ָתה לְהַּ צִ יל ֶאת כְ ַּלל
ל ָיה1 .
י ְִש ָראל ִמגְ ז ַּרת כְ ָ
רואים ֹּפה דֻגְ מָ א שֶ הַּ ָקבָ "ה מבִ יא ל ָָאדָ ם מַּ צָ ב וְ הּוא ְמבַּ קש עַּ ל
ִ
רואה ֶאת הַּ תוצָ ָאה אֲ בָ ל הַּ ָקבָ "ה הבִ יא לו
דָ בָ ר ְמסֻ ָים וְ הּוא ל ֹּא ֶ
מַּ שֶ הּו יותר ִמ ֶזה.
 1וכך אומר רבי איצלה בלאזר זצ"ל :בכל בוקר אנו מברכים בשם ומלכות:
"בָ רּוְך ַּא ָתה ה' ,אֱ ֹלהינּו מֶ לְֶך הָ עולָם ,שֶ עָ שָ ה לִי כָל צָ ְרכִ י" .וכל יהודי בכל מצב
צריך לברך את הברכה הזו .וגם אחד שצריך להשיג חמישים אלף דולר וכבר
עברו כמה ימים והוא לחוץ וטרוד ולא מצליח להשיג את הכסף ,ויש לזה
השלכות חמורות מזה שעדיין לא הצליח להשיג את הכסף ,והיהודי הזה קם
בבוקר ופותח את הסידור ושואל האם אני צריך לברך "שעשה לי כל צרכי"?!
התשובה היא שודאי .אם חז"ל תקנו לברך ,צריך לברך .אבל הוא שואל ,אני
כבר כמה ימים טרוד ומנסה להשיג את החמישים אלף דולר ולא מוצא ,אם
כן היכן ה"שעשה לי כל צרכי" ,הרי אני צריך ואין לי?!
אומר רבי איצלה בלאזר ,אם חז"ל הורו לנו לברך ,פרושו של דבר ,שזה הצורך
שלך ,לעמוד עכשיו בבוקר ,ואין לך את החמישים אלף דולר ,ותהא טרוד! זה
הצורך .כמו שאתה מבין שיש לך צורך להניח תפילין ,ואם אתה תניח תפילין
אתה תזכה בזה לנצח נצחים ,וכמו שאתה מבין שיש לך צורך לאכול מצות
בליל הסדר ,ולשבת בסוכה בסוכות ,תדע לך ,שאם הבוקר היית צריך כסף
ולא היה לך ,תדע לך שזה הצורך הגדול שלך! בדיוק זה הצורך! שלא יהא לך
ותהיה טרוד!
אותו אדם לא רואה כעת מה הטוב והצורך הגדול שיש בזה שהוא יהיה טרוד.
אבל דוגמא לדבר .אחד שהיה זקוק לסכום של כסף ,והיה טרוד זמן רב ולא
מצא .באו אליו ואמרו לו ,שיש עצה גדולה ונוראה ,שאם הוא יעבוד על מידת
הביטחון הוא יצליח .אותו אדם התחיל לעבוד על מידת הביטחון .למד את
הנושא מתוך ספרים ,דיבר עם אנשים ,וכך במשך כמה זמן רכש קנין במידת
הביטחון .ובאמת ראה ישועה גדולה .כעת נבקש ממנו שיסתכל אחורה ,מה
הרווח הגדול שהיה לו בתקופה האחרונה ,הכסף שהשיג או הקנין במידת
הביטחון שרכש ...אם אדם צריך משהו ובגלל זה הוא מתפלל יותר טוב ,זהו
רווח ניצחי!
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התפלל ולא נענה  -היכן כל התפילות והחיזוקים

ִאם הָ ִיינּו שו ְמעִ ים שֶ בִ זְ כּות ָכל הַּ ְתפִ לות שֶ ל עַּ ם י ְִש ָראל שֶ ִה ְת ַּפלְלּו
ירן ל ֹּא ָת ְקפָה
בַּ שָ נִים הָ ַּאחֲ רונות עַּ ל ָכל הַּ חולִים שֶ בַּ סוף נִפְ ְטרּוִ ,א ָ
יושבי ֶא ֶרץ י ְִש ָראלִ .אם הָ יִינּו
ֶאת עַּ ם י ְִש ָראל וְ ל ֹּא מָ חֲ ָקה ֶאת ְ
שו ְמעִ ים שֶ בִ זְ כּות הַּ ְתפִ לות הָ א ֶלה יש בְ עַּ ם י ְִש ָראל שָ לום וְ שַּ ְל ָוה,
שומעִ ים שֶ בִ זְ כּות הַּ ְתפִ לות
ְ
אֲ נ ִָשים חַּ יִים עַּ ל ְמקומָ םִ .אם הָ יִינּו
הָ א ֶלה ,יש בְ עַּ ם י ְִש ָראל ָכל כְָך הַּ ְרבה ְיל ִָדים .בִ זְ כּות הַּ ְתפִ לות
שומעִ ים
ְ
הָ א ֶלה יש בְ עַּ ם י ְִש ָראל ָכל כְָך הַּ ְרבה חֲ תֻ נותִ .אם הָ יִינּו
שֶ בִ גְ ַּלל הַּ ְתפִ לות הָ א ֶלה שֶ ִה ְת ַּפלְלּו עַּ ל הַּ חולִים ,עַּ ם י ְִש ָראל ָז ָכה
ְל ָכל ֶזהּ ,ובְ ִלי ֶזה הָ ָיה חֹּשֶ ְך גָמּור.
כואבֶ ת הי ָכן ָכל
י ְִדיעָ ה זו יְכו ָלה לָתת ְקצָ ת ְתשּובָ ה עַּ ל הַּ ְשא ָלה הַּ ֶ
הַּ ְתפִ לות שֶ ִה ְת ַּפ ַּללְנּו עַּ ל הַּ חו ֶלה וְ ל ְַּמרות ז ֹּאת הּוא אינֶנּו ִא ָתנּו.
ּובָ ֶזה אֲ נ ְַּחנּו הולְכִ ים בְ דַּ ְרכו שֶ ל ַּאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינּו שֶ ִה ְתפַּלל ל ְִמנֹּעַּ ֶאת
הֲ פִ י ַּכת ְסדום וְ ל ֹּא ַּנ ֲע ָנה ,וְ עִ ם ָכל ֶזה כָתּוב ַּאחַּ ר כְָך בַּ פָסּוק
"וְ ַאבְ רהם שב ל ְִמקמֹו" (בראשית יח ,לג) ּופ ְרשּו הַּ ְּמפ ְָר ִשים שֶ ל ְַּמרות
שֶ ַּאבְ ָרהָ ם ל ֹּא ַּנ ֲע ָנה הּוא חָ ַּזר ל ְִמקומו הָ ִראשון בֶ אֱ מּו ָנה פְ שּוטָ ה
שֶ הַּ ָקבָ "ה ַּאב הָ ַּרחֲ ִמים שומעַּ ְתפִ ָלה וְ ל ֹּא נִגְ ַּרם ל ְַּאבְ ָרהָ ם שּום
ִרפְ יון בֶ אֱ מּו ָנה וְ הַּ כ ָָרה בְ כֹּחָ ּה שֶ ל ְתפִ ָלה ,ל ְַּמרות שֶ הּוא ל ֹּא ַּנ ֲע ָנה
עַּ ל מַּ ה שֶ בִ קש.
★★★
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זֹורעַ צְ דקֹות  -מַ צְ ִמיחַ יְשּועֹות
יידל ֶאפְ ְשטין
תורה אור" הגה"צ ַּרבִ י ז ְ
הַּ ּמַּ ְשגִ יחַּ שֶ ל י ְִשיבַּ ת " ָ
זַּצַּ "לָ ,אמַּ ר ִלי דָ בָ ר נִפְ ָלא ,אצֶ ל מָ ְר ְד ַּכי כָתּוב שֶ הּוא עָ שָ ה טובָ ה
יתה" :בַ ּי ִמים ההם ּומ ְר ֳדכַי ישב
לַּּמֶ לְֶך ,הּוא ִהצִ יל אותו ִמ ִּמ ָ
בְ שַ עַ ר הַ מלך קצַ ף בִ גְ תן ותרש ְשני ס ִריסי הַ מלך ִמּׁש ְמרי הַ סַ ף
ַו ְיבַ ְקשּו ִל ְשֹלחַ יד בַ מלך אֲ חַ ְשורשַ :וּיִּודַ ע הַ דבר לְמ ְר ֳדכַי ַוּיַגד
לְא ְסתר הַ מַ לְכה וַתאמר א ְסתר לַמלך בְ שם מ ְרדֳכיַ :ו ְיב ַֻקש
הַ דבר ַוּיִמצא ַוּיִתלּו ְשניהם עַ ל עץ ַוּיִכתב בְ ספר ִדבְ רי הַ ּי ִמים
לִפְ ני הַ מלך( ".אסתר פרק ב' פסוקים כא'-כג') לְמַּ עֲשֶ ה ,הַּ ּמֶ לְֶך ל ֹּא ִשלם
לְמָ ְר ְד ַּכי ְמאּומָ ה עַּ ל מַּ ה שֶ ִהצִ יל אותוֶ ,א ָלא ַּרק נִכְ ַּתב בְ ס ֶפר ִדבְ רי
הַּ י ִָמים לִפְ ני הַּ ּמֶ לְֶךַּ .כעֲבור שָ נִים ַּרבות ,הַּ ּמֶ ֶלְך בָ א וְ ִשלם לְמָ ְר ְד ַּכי
עֲבּור מַּ ה שֶ ִהצִ יל אותו לִפְ ני שָ נִים ַּרבות .וְ הַּ ַּת ְשלּום הָ ָיה ,שֶ הָ ְרגּו
ֶאת הָ מָ ן ,וְ ִה ְתבַּ ְט ָלה הַּ גְ ז ָרה "לְהַ ְש ִמיד לַהֲ רג ּול ְַאבד את כל
ְהּודים ִמנַעַ ר וְ עַ ד זקן טַ ף וְ נ ִשים בְ יֹום אחד( "...אסתר ג ,יג) וְ הַּ ֹּכל
הַ ּי ִ
ְהּודים המה בְ שנְאיהם" (אסתר ט ,א)
ִשלְטּו הַ ּי ִ
ִה ְתהַּ פְך עַּ ד "אֲ שר י ְ
יידל ֶאפְ ְשטיןִ ,אם הַּ ּמֶ לְֶך הָ ָיה ְמשַּ לם לְמָ ְר ְד ַּכי בְ אותו
אומר ַּרבִ י ז ְ
ֶר ַּגע שֶ ִהצִ יל אותו ,וְ הָ ָיה נותן לו ָכל טּוב שֶ בָ עו ָלםֶ ,זה ל ֹּא הָ ָיה
מּורה עַּ ל מַּ ה שֶ הּוא עָ שָ ה
ִמ ְת ָקרב לְמַּ ה שֶ הּוא ִקבל בַּ סוף כִ ְת ָ
יידל זַּצַּ "ל וְ ָאמַּ ר ,כָתּוב בַּ ִּמ ְד ָרש" :כל מקֹום
לַּּמֶ לְֶךִ .ה ְמ ִשיְך ַּרבִ י ז ְ
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שנאֱ מַ ר בִ ְמגִ לה זֹו לַמלך אֲ חַ ְשורֹוש ,בַ מלך אֲ חַ ְשורֹוש הַ כתּוב
משַ מש קדש וחל( ".אסת"ר
ְמדַ בר ,וְ כל מקֹום שנאֱ מַ ר לַמלך ְסתםְ ,
פרשה ג' פסקה י'  -ילק"ש אסתר רמז תתרנא') כְ לומַּ רִ ,אם כָתּוב בַּ ְּמגִ ָלה ְס ָתם
"הַּ ּמֶ לְֶך" לְל ֹּא הַּ תוסֶ ֶפת "הַּ ּמֶ לְֶך אֲ חַּ ְשורוש" ,יש ְלפָרש ז ֹּאת קֹּדֶ ש
חלַּ ,גם לְמַּ לְכו שֶ ל עו ָלם מֶ לְֶך מַּ לְכי הַּ ְּמלָכִ ים הַּ ָקבָ "ה ,וְ ַּגם
וְ ֹּ
ְהּודי
יידל ,יש כָאן צִ יּור חַּ י עַּ ל י ִ
לַּאֲ חַּ ְשורוש .לְפִ י ֶזה אומר ַּרבִ י ז ְ
רואה תוצָ אות .וְ הּוא חושב ְלעַּ צְ מו ,הַּ ּמֶ ֶלְך
שֶ עומד בִ ְתפִ ָלה וְ ל ֹּא ֶ
מּורה ל ְַּתפִ ָלה שֶ ִלי ...כְ מו שֶ אצֶ ל
רואה ְת ָ
ֶ
שָ ַּכח ִמּמֶ ִני ,אֲ ִני ל ֹּא
מָ ְר ְד ַּכי הַּ ּמֶ לְֶך ל ֹּא ִשלם לו ִמ ָיד ,הּוא "נ ְִש ַּכח" ...אֲ בָ ל בְ סופו שֶ ל
דָ בָ ר הּוא ִקבל דָ בָ ר שֶ ל ֹּא ָי ֹּכל לַּחֲ ֹלם עָ לָיו וְ ל ֹּא הָ ָיה בַּ ְּמצִ יאּות ִאם
הָ ָיה ְמ ַּקבל ֶאת הַּ שָ ָכר ִמ ָיד .כְָך אותו ָאדָ ם שֶ עומד בִ ְתפִ ָלהִ ,אם
הּוא ל ֹּא ְמ ַּקבל ִמ ָיד ֶאת מַּ ה שֶ הּוא ְמבַּ קש ,בְ סופו שֶ ל דָ בָ ר הּוא
י ְַּקבל ְדבָ ִרים ָכל כְָך גְ דולִים שֶ הּוא אֲ פִ לּו ל ֹּא חָ שַּ ב עֲליהֶ ם בִ ְשעַּ ת
נותנִים לו ִמ ָיד ֶאת
אותם ִאם הָ יּו ְ
ָ
הַּ ְתפִ ָלה ,וְ ַּגם ל ֹּא הָ ָיה ְמ ַּקבל
מַּ ה שֶ בִ קש בִ ְתפִ לָתו .וְ ַּא ְד ַּרבָ ה ,בִ גְ ַּלל שֶ הּוא ִה ְתפַּלל עַּ ל דָ בָ ר ְמסֻ ָים
וְ ל ֹּא ַּנ ֲע ָנה וְ הֶ אֱ ִמין בַּ ה' ,לָכן ְמ ַּקבל ל ְַּאחַּ ר זְ מַּ ן ְדבָ ִרים מֻ פְ ל ִָאים
בְ יותר.
★★★
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למעשה הדבר שלשמו התפללתי ,לא קבלתי

ִשמֹו ִה ְת ַפ ַלל ְִתי לא ִקבַ ל ְִתי
לְמַ עֲשה הַ דבר של ְ
וְ ִהנה ,יש אֲ נ ִָשים שֶ עובֶ ֶרת לָהֶ ם מַּ ְחשָ בָ ה בִ לְבָ בָ ם ,אֲ ִני ִה ְת ַּפ ַּלל ְִתי
עַּ ל חו ֶלה ְמסֻ ָים שֶ יַּבְ ִריא וְ כּו' ...וְ הַּ ְתפִ ָלה ל ֹּא נ ְִת ַּקבְ ָלה וְ ִהגִ יעָ ה
יקם,
הַּ תוצָ ָאה הַּ ּמָ ָרה ,יש ִלי אֱ מּו ָנה ְשלמָ ה שֶ הַּ ְתפִ ָלה ל ֹּא הָ ְל ָכה ר ָ
וְ ִהיא עָ זְ ָרה ל ְִדבָ ִרים אֲ ח ִרים ,אֲ בָ ל סוף סוף עַּ ל ֶזה הַּ חו ֶלה
שֶ ִה ְת ַּפ ַּלל ְִתי עָ לָיו הּוא נִפְ טַּ ר ,וְ ִאם כן הַּ ְתפִ ָלה שֶ ִלי ְלגַּבי אותו
הַּ חו ֶלה ל ֹּא נ ְִת ַּקבְ ָלה!!!
וְ ִהנה צָ ִריְך לָדַּ עַּ ת ,יש ִה ְס ַּתכְ לּות שֶ ל אותו ֶר ַּגע ,וְ יש ִה ְס ַּתכְ לּות
ַּהורים שֶ לוִ ,אם ַּא ֶתם
ל ְַּאחַּ ר מַּ עֲשֶ ה .כְ מו ֶי ֶלד ָקטָ ן שֶ אומר ל ִ
אותי בֶ אֱ מֶ תִ ,ת ְתנּו ִלי לֶאֱ ֹּכל ַּרק מַּ ְמ ַּת ִקים!!! ל ֹּא לֶחֶ ם,
אוהֲ בִ ים ִ
וְ ל ֹּא חָ ָלב ,ל ֹּא פרות ,וְ ל ֹּא י ְָרקותֶ ,א ָלא ַּרק מַּ ְמ ַּת ִקים!!! או שֶ אומר
אותי בֶ אֱ מֶ ת ,אֲ ִני ל ֹּא רוצֶ ה
ִ
ַּהורים שֶ לוִ ,אם ַּא ֶתם אוהֲ בִ ים
ל ִ
אומ ִרים לו
ְ
תבֶ ,א ָלא ַּרק לְשַּ חק!!!
מד לִכְ ֹּ
מד ל ְִקר ֹּא ,וְ ל ֹּא ִל ְל ֹּ
ִל ְל ֹּ
אותָך ,אֲ נ ְַּחנּו ל ֹּא
ְ
הַּ הו ִרים שֶ לו ,דַּ וְ ָקא בִ גְ ַּלל שֶ אֲ נ ְַּחנּו אוהֲ בִ ים
נְמַּ לא ֶאת בַּ ָקשָ ְתָך!
הורים
יאה שֶ ל הָ עו ָלם הַּ ֶזה כְ מו ֶי ֶלד ָקטָ ן מּול הַּ ִ
אֲ נ ְַּחנּו כָאן בַּ בְ ִר ָ
שֶ לו ,אין לָנּו ֶאת הַּ כלִים לְהָ בִ ין ּולְהָ כִ יל ֶאת מַּ ה שֶ ּמעבֶ ר ַּליְכולות
שב עַּ ל דָ בָ ר ְמסֻ ָים שֶ זו טובָ תנּו ,או שֶ זו
שֶ לָנּו .אֲ נ ְַּחנּו יְכולִים ל ְַּח ֹּ
טובַּ ת הַּ זּו ַּלת ,וִ יכולִים ל ְִשפְֹּך עַּ ל כְָך ְדמָ עות כַּּמַּ ִים ,אֲ בָ ל הַּ ָקבָ "ה
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אומ ִרים לָנּו,
יודעַּ בְ ִדיּוק מַּ ה בֶ אֱ מֶ ת הַּ טובָ ה שֶ לָנּו ּומַּ ה ל ֹּא ,חֲ ַּז"ל ְ
שֶ יָבוא יום וְ עַּ ם י ְִש ָראל יַּגִ יד תודָ ה ַּרבָ ה עַּ ל ָכל צָ ָרה שֶ הָ י ְָתה!
מּורה שֶ ִהצְ ִמיחָ ה ָכל צָ ָרה ,אֲ נ ְַּחנּו נודֶ ה עַּ ל ָכל
כְ שֶ נ ְִר ֶאה מָ ה הַּ ְת ָ
אומ ִרים ֶאת הַּ תודָ ה כִ י אֲ נ ְַּחנּו בַּ חֹּשֶ ְך,
ְ
צָ ָרה .הַּ יום אֲ נ ְַּחנּו ל ֹּא
צונותיו
ָ
רואה ְמאּומָ ה ִמלְבַּ ד ְר
ֶ
אֲ נ ְַּחנּו כְ מו ֶי ֶלד ָקטָ ן שֶ ל ֹּא
לותיו .אין לָנּו ֶאת כְ לי הַּ ִק ֹּב ֶלת לְהָ כִ יל ֶאת עֹּמֶ ק הַּ נְשָ מָ ה
ּומ ְשאֲ ָ
ִ
ּוצְ ָרכֶיהָ הָ אֲ ִמ ִת ִיים.
הֶ חָ פץ חַּ יִים כותב" ,אֲ בל עַ תה ש ְּימי האדם ְקצ ִרים ְמאד ,וְ אינֹו
רֹואה את העֹולם וְ עִ נְיניו ,כִ י ִאם ְמעַ ט ִמזְ ער כְ ַאכְ ְסנַאי העֹובר
ִממקֹום לְמקֹום ,וְ אינֹו מַ כִ יר אֲ פִ לּו את נַפְ שֹו הַ ּׁשֹוכנת בְ תֹוך גּופֹו
ִמי הּוא ּומאיזה שבט הּוא וְ עַ ל מַ ה בא ְל ַתקן עַ תהִ ,אם הּוא פַעַ ם
ִראשֹונה בְ זה העֹולם אֹו אפְ שר שכְ בר היה פה ַכמה פְ ע ִמים וְ לא
ִה ְשלִים עֲבֹודתֹוּ ,ובְ שם האֲ ִר"י כ ְתבּו שכְ הַ ּיֹום כִ ְמעַ ט כל
הַ נְשמֹות ְמגֻלְגלִים .וְ כיון שדַ עַ ת האדם מּועטה כל כך ,אין לנּו
ל ְַחקר ַאחַ ר הַ נְהגתֹו של מלך מַ לְכי הַ ְמלכִ ים הַ קב"ה ,וְ צ ִריך
האדם ל ְִה ְתהַ לך עִ מֹו בִ ְת ִמימּות ּולְהַ אֲ ִמין שכל מַ ה ּׁשהּוא עֹושה
הּוא הַ כל לְטֹובה כִ י ִמפִ י עלְיֹון לא תצא הרעֹות ,וְ אז בְ וַדַ אי יִזְ כה
ל ְִראֹות בַ סֹוף בְ אלּו הַ ְדב ִרים גּופא שהיה הַ כל רב טֹוב וחסד"...
(שם עולם ח"א פ"ג)

הַּ סַּ בָ א ִמנובְ הַּ ְרדוק שֶ הָ ָיה בַּ עַּ ל בִ טָ חון גָדול,

במכתביו חתם את עצמו ב"ב,

ונתוודע לאחר זמן נמוקיו ,כדי לקבע בנפשו המדרגה של בעל הבטחון( .מדרגת האדם עמ' קפא')
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ִספר עַּ ל עַּ צְ מו ,שֶ פַּעַּ ם הּוא ָק ָנה כ ְַּר ִטיס הַּ גְ ָר ָלה ,וְ ָאמַּ ר שֶ ִאם הּוא
תורה .הּוא הָ ָיה בָ טּוחַּ
יִזְ ֶכה הּוא י ְִש ַּתּמש בְ ָכל הַּ כֶסֶ ף לְהַּ ְחז ַָּקת ָ
שֶ הּוא יִזְ ֶכה ּובַּ סוף הּוא ל ֹּא ָז ָכה ,וְ הַּ זו ֶכה הָ ָיה ִא ָכר גוי.
ָאמַּ ר הַּ סַּ בָ א ִמנובְ הַּ ְרדוק ,בְ מַּ ְחשָ בָ ה ִראשו ָנה שֶ ִלי חָ שַּ בְ ִתיִ " :רבונו
יתי לִזְ כות ,בִ ְשבִ ילְָך ,ל ֹּא בִ ְשבִ י ִלי ,לָּמָ ה
שֶ ל עו ָלם בִ ְשבִ יל מָ ה ָרצִ ִ
ל ֹּא ִה ְרו ְַּח ִתיּ "...ובְ מַּ ְחשָ בָ ה ְש ִנ ָיה הבַּ נ ְִתי ,שֶ הַּ ָקבָ "ה אומר ִלי:
תורה ,אֲ בָ ל ִמתוְך
תורה ,אֲ ִני רוצֶ ה שֶ ִתבְ ֶנה ָ
" ַּא ָתה רוצֶ ה לִבְ נות ָ
ְמ ִסירּותִ ,מתוְך ק ִֹּשי".
יודעִ ים כְ לּום ,בַּ ּמַּ בָ ט שֶ לָנּו הָ ָיה יותר טוב
ז ֹּאת אומֶ ֶרת ,אֲ נ ְַּחנּו ל ֹּא ְ
שֶ הָ אֲ ִר"י הַּ ָקדוש ִי ְח ֶיה עַּ ד מ ָאה עֶ ְש ִרים שָ ָנה ,אין לָנּו הֶ ְסבר מַּ דּועַּ
לושים וְ שָ לוש ,אֲ נ ְַּחנּו בָ רּור לָנּו שֶ לְמַּ עְ ָלה הּוא
הּוא נִפְ טַּ ר בְ גִ יל ְש ִ
יקים וְ הַּ צִ ְד ָקנִיות שֶ הָ יּו כָל כְָך
אומר תודָ ה ַּרבָ ה .וְ כן ָכל הַּ צַּ ִד ִ
אֲ הּובִ ים וְ נ ְֶחמָ ִדים לָנּו ,וְ ל ְַּמרות ָכל הַּ ְתפִ לות הם ִנל ְְקחּו לְבית
אומ ִרים תודָ ה
עולָמָ ם .בָ רּור לָנּו כַּשֶ מֶ ש שֶ בָ ֶר ַּגע הַּ ֶזה הם לְמַּ עְ ָלה ְ
ַּרבָ ה הַּ שם ,ל ֹּא יָכול ל ְִהיות יותר טובָ .אנּו צְ ִריכִ ים ל ְִשמֹּעַּ שֶ הם
אומ ִרים לָנּו ִמ ְּמקום מושָ בָ ם בְ ַּגן עדֶ ןִ ,אם הָ ָיה ָל ֶכם ִמ ְש ָק ַּפ ִים
ְ
ִיתם ִמ ְש ַּת ְתפִ ים עִ ּמָ נּו בַּ ּמַּ צָ ב
ל ְִראות איְך שֶ ֶזה נ ְִר ָאה ֹּפה ,הֱ י ֶ
אותנּו
הַּ נוכְ ִחי עִ ם ָכל הַּ כְ אב ,בְ ִשיר וְ שֶ בַּ ח לְחַּ י הָ עול ִָמים ,הָ אוהב ָ
ַּאהֲ בַּ ת עול ִָמים.
★★★
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כג

יש נסתרות

יש נ ְִסתרֹות
ְהּודי יש ְשלִיחּות ַּאחֶ ֶרת וְ ַּתפְ ִקיד ַּאחר ,יש גְ דולי
בָ עו ָלם הַּ ֶזה ְל ָכל י ִ
עו ָלם ְמפ ְֻרסָ ִמים שֶ ִה ְס ַּתלְקּו לְבית עולָמָ ם צְ עִ ִירים ,הָ אֲ ִר"י
לושים
לושים וְ שָ לוש ,הָ ְרמָ "א נִפְ טַּ ר בְ גִ יל ְש ִ
הַּ ָקדוש נִפְ טַּ ר בְ גִ יל ְש ִ
אומ ִרים שֶ הָ ָיה בְ גִ יל ְשמו ֶנה עֶ ְשרהֶ .זה
ְ
וְ שָ לוש ,הַּ בַּ עַּ ל הַּ ּמָ אור
ְדבָ ִרים שֶ אין לָנּו שּום י ְִדיעָ ה בָ הֶ ם.
הָ ַּרב פִ ינְקּוס זַּצַּ "ל ָאמַּ ר ִלי פַּעַּ ם ,יש בִ טּוי ְמפ ְֻרסָ ם "אין לנּו עסק
בַ נ ְִסתרֹות"ָ .אמַּ ר הָ ַּרב פִ ינְקּוס ,נָכון ,אין לָנּו עסֶ ק בַּ נ ְִס ָתרות אֲ בָ ל
יאה
צְ ִריכִ ים לָדַּ עַּ ת שֶ יש נ ְִס ָתרות!!! יש ְדבָ ִרים נ ְִס ָת ִרים בַּ בְ ִר ָ
יודעִ ים שֶ יש ,יש ְדבָ ִרים נ ְִס ָת ִרים,
שֶ אֲ נ ְַּחנּו ל ֹּא ְמבִ ינִים ,אֲ בָ ל ְ
ְדבָ ִרים מֻ פְ ל ִָאיםָ .אדָ ם שֶ ִה ְתפַּלל וְ ל ֹּא ַּנ ֲע ָנה הּוא ל ֹּא יָכול לומַּ ר עַּ ל
עַּ צְ מו ַּכנ ְִר ֶאה שֶ ל ֹּא ִה ְת ַּפ ַּלל ְִתי טובַּ ,כנ ְִר ֶאה שֶ ל ֹּא ִה ְת ַּפ ַּלל ְִתי
מַּ ְספִ יקֶ ,זה ל ֹּא נָכון .יש מַּ טָ ָרה בַּ ְתפִ לות .וְ ָכל ְתפִ ָלה ָפ ֲע ָלה פְ עֻלות
נוראות ,וְ עוד נִזְ ֶכה ל ְִראות ֶאת הָ ֶר ַּוח הַּ גָדול בְ עִ תו ּובִ זְ מַּ נו,
ָ
הַּ ָקבָ "ה ל ֹּא יִשָ אר חַּ ָיב!!! הּוא יִתן שָ ָכר טוב ְל ָכל הַּ ִּמ ְת ַּפ ְללִים
יאה ,עַּ ד שֶ יַּגִ יעַּ
הַּ ְמיַּחֲ לִים לְחַּ ְסדו שֶ ּמַּ אֲ ִמינִים בַּ נ ְִס ָתרות שֶ ל הַּ בְ ִר ָ
הַּ זְ מַּ ן וְ הַּ ֹּכל י ְִת ַּג ֶלה וְ ִי ְתבָ רר וְ ִי ְת ַּאּמת "וְ נִגְ לה כְ בֹוד ה' וְ ראּו כל
ַחדו כִ י פִ י ה' ִדבר" (ישעיהו מ ,ה)
בשר י ְ
★★★
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הַ ְרנִינּו גֹו ִים עַ מֹו
הַּ פָסּוק אומר "הַ ְרנִינּו גֹויִם עַ מֹו כִ י דַ ם עֲבדיו יִקֹום וְ נקם י ִשיב
לְצריו וְ כִ פר ַא ְדמתֹו עַ מֹו" (דברים לב ,מג) אומר ַּר ִש"י" :הַ ְרנִינּו גֹו ִים
ִשראל ְראּו מַ ה
עַ מֹו  -לְאֹותֹו הַ ּזְ מַ ן יְשַ בְ חּו העֹובְ די כֹוכבִ ים את י ְ
ִּׁשבְ חּה של אֻ מה זֹו שדבְ קּו בַ קב"ה בְ כל הַ ְתלאֹות שעבְ רּו עֲליהם
וְ לא עֲזבּוהּו .הַּ גו ִיים יצְ אּו בְ ִה ְת ַּפעֲלּות מעַּ ם י ְִש ָראל איְך ֶזה שֶ עַּ ם
י ְִש ָראל ל ֹּא עָ ַּזב ֶאת הַּ ָקבָ "ה עִ ם ָכל הַּ ְתלָאות שֶ הם עָ בְ רּו .וְ איְך
יֹודעִ ים
מוסיף ַּר ִש"י עוד כַּּמָ ה ִמלִיםְ ,
בֶ אֱ מֶ ת עַּ ם י ְִש ָראל ל ֹּא עָ ַּזב? ִ
יטיבֶ ,זה
היּו בְ טּובֹו ּובְ ִשבְ חֹו ".עַּ ם י ְִש ָראל יָדַּ ע שֶ הַּ ָקבָ "ה טוב ּומ ִ
יודעִ ים .כְ מו שֶ ָאדָ ם לומד
יודעִ ים!!! איְך? אֲ נ ְַּחנּו ל ֹּא ְ
מַּ ה שֶ אֲ נ ְַּחנּו ְ
גְ מָ ָרא ,הּוא ל ֹּא יודעַּ ֶאת הַּ פְ שָ ט ,כַּּמָ ה זְ מַּ ן לוקחַּ לְהָ בִ ין פְ שָ ט
תורת
יודעִ ים בָ הֶ ם ִמ ָיד פְ שָ ט ,יש ַּ
בַּ גְ מָ ָרא? יש סֻ גְ יות עֲמֻ קות שֶ ל ֹּא ְ
הַּ נ ְִס ָתר שֶ ַּאף ֶאחָ ד ל ֹּא יודעַּ פְ שָ ט .אותו הַּ דָ בָ ר ,הַּ ְדבָ ִרים הַּ ָק ִשים
תורת הַּ נ ְִס ָתר ,אין לָנּו הֶ ְסבר .אֲ בָ ל דָ בָ ר
שֶ עַּ ם י ְִש ָראל עובר ֶזה ַּ
ֶאחָ ד בָ רּור לָנּו שֶ ָכל מַּ אן דַּ ֲעבִ יד ַּרחֲ מָ ָנא לְטַּ ב עֲבִ יד ,וְ הַּ ָקבָ "ה דורש
ֶאת טובָ תנּו.
י ְֶשנו מַּ עֲשֶ ה ְמפ ְֻרסָ ם שֶ הָ ָיה עִ ם הָ ַּר ְמבַּ "ם וְ הָ ִאבְ ן עֶ זְ ָרא .הָ ִאבְ ן
עֶ זְ ָרא עָ בַּ ר בְ מֶ שֶ ְך חַּ יָיו הַּ ְרבה נ ְִסיונות כִ ְמעַּ ט בְ ָכל ְתחּוםַּ .גם הָ יּו

ואמונתך בלילות

כה

הרנינו גויים עמו

יריו הּוא ְמ ָתאר ֶאת מַּ צָ בו
לו ְקשָ יִים גְ דולִים בְ פ ְַּרנָסָ הּ ,ובְ ֶאחָ ד ִמ ִש ָ
אֹומ ִרים :כְ בר ר ַכב .אבֹוא לְעת
ְ
וְ כ ַָּתבַ " :א ְשכִ ים לְבית הַ שַ ר,
אֹומ ִרים :כְ בר ש ַכב .אֹו ַיעֲלה מ ְרכב ,אֹו ַיעֲלה ִמ ְשכב .אֹויה
ערבְ ,
יריו כ ַָּתב" :לּו י ְִהיּו
ל ְִאיש ע ִני ,נֹולד בְ ִלי כֹוכב ".בְ מָ קום ַּאחר ִמ ִש ָ
מֹותיִ .אי ַגע לְהַ צְ לִיחַ  ,וְ לא
נרֹות ְסחֹור ִתי ,לא יאסף שמש עֲדי ִ
אּו ַכל ,כִ י עִ ּוְ תּו ִני כֹוכְ בי שמַ י .לּו א ְהיה סֹוחר בְ ַתכְ ִריכִ ין ,לא
יִגְ וְ עּון אֲ נ ִשים כל ימַ י".
בַּ פַּעַּ ם הָ ִראשו ָנה שֶ ִהגִ יעַּ הָ ִאבְ ן עֶ זְ ָרא לְבַּ קר ֶאת הָ ַּר ְמבַּ "ם,
הורה לְהַּ כְ נִיסו ִמ ָיד
הָ ַּר ְמבַּ "ם ל ֹּא ִה ְסבִ יר ָפנִים ל ִָאבְ ן עֶ זְ ָרא ,וְ ָ
לְחֶ דֶ ר חָ שּוְך .ל ְַּאחַּ ר זְ מַּ ן הַּ דֶ ֶלת נִפְ ְתחָ ה וְ נִכְ ַּנס ְמשָ רת עִ ם מַּ גָש ֲע ָנק
מָ לא חֲ ִתיכות בָ צָ לִ ,הנִיחַּ הַּ ְמשָ רת ֶאת הַּ ּמַּ גָש לִפְ ני הָ ִאבְ ן עֶ זְ ָרא
וְ יָצָ א מהַּ חֶ דֶ ר .וְ כְָך שָ הָ ה הָ ִאבְ ן עֶ זְ ָרא ַּל ְי ָלה שָ לם בִ ְמ ִחצַּ ת הַּ בְ צָ לִים
הורידּו לו ְדמָ עות הַּ ְרבה.
שֶ ִ
ל ְַּאחַּ ר שֶ ה ִאיר הַּ ב ֶֹּקר ,נִפְ ְתחָ ה שּוב הַּ דֶ ֶלת ,וְ כָעת הוצִ יאּו ֶאת
הָ ִאבְ ן עֶ זְ ָרא מהַּ חֶ דֶ ר הֶ חָ שּוְך ,וְ הבִ יאּו אותו לִפְ ני הָ ַּר ְמבַּ "ם.
אותָך
שָ ַּאל אותו הָ ַּר ְמבַּ "ם ,מֶ ה חָ שַּ בְ ָת ֶא ְתמול בָ עֶ ֶרב כְ שֶ ִהכְ נִיסּו ְ
לַּחֶ דֶ ר הֶ חָ שּוְך?!
עָ ָנה לו הָ ִאבְ ן עֶ זְ ָרא ,הָ אֱ מֶ ת ִהיא שֶ ל ֹּא הָ ָיה ִלי שּום הֲ בָ ָנה בְ מַּ ה
ית .אֲ בָ ל דָ בָ ר ֶאחָ ד כן הָ ָיה בָ רּור ִלי ,שֶ אין ִלי שּום הֲ וָה
שֶ עָ ִש ָ
ָאמינָא שֶ ַּא ָתה ַּתעֲשֶ ה מַּ שֶ הּו נֶגְ ִדי .וְ ִאם ַּא ָתה הָ ַּר ְמבַּ "ם ְמחַּ בר
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ית ,יש כָאן מַּ הֲ לְָך
הַּ ָי"ד הַּ חֲ ז ָָקה ,הֶ ְחל ְַּט ָת ַּלעֲשות ֶאת מַּ ה שֶ עָ ִש ָ
שֶ בְ סופו שֶ ל דָ בָ ר י ְִתבָ רר שֶ ֶזה הָ ָיה לְטובָ ִתי.
מּורה
יתי בְ עינֶיָך מַּ חֲ ָלה ָקשָ ה וַּחֲ ָ
עָ ָנה לו הָ ַּר ְמבַּ "ם וְ ָאמַּ רָ " ,ר ִא ִ
שֶ ְּמ ַּק ֶנ ֶנת בָ הֶ ן זְ מַּ ן ַּרב .יָדַּ עְ ִתי שֶ ְתרּופ ְָתָך הַּ י ְִחידָ ה ִהיא ִלבְ כות
ְהוריד ְדמָ עות ַּרבות ,שֶ ִאם ל ֹּא כן – ְת ַּאבד ֶאת
שָ עות ְרצּופותּ ,ול ִ
אותָך לְחֶ דֶ ר חָ שּוְךּ ,ול ְַּאחַּ ר ִמכן
יתי לְהַּ כְ נִיס ְ
ְמאור עינֶיָך ,לָכן צִ ּוִ ִ
לְהַּ כְ נִיס מַּ גָש עָ מּוס בָ צָ ל ,וְ כְָך י ְָרדּו מעינֶיָך ְדמָ עות ַּרבות .וְ ָאכן
פּואה בְ עינֶיָך הַּ ְטהורות".
ית ל ְִר ָ
הַּ ִטפּול ִהצְ לִיחַּ  ,וְ זָכִ ָ
הַּ ּמַּ עֲשֶ ה הַּ ֶזה ,הּוא ַּרק צִ יּור בִ ְשבִ ילנּו עַּ ל מַּ ה שֶ כְ ַּלל י ְִש ָראל אומר
ל ַָּקבָ "ה .הַּ ְדבָ ִרים שֶ עַּ ם י ְִש ָראל עָ בַּ ר בְ מֶ שֶ ְך ָכל הַּ דורותֶ ,זה אין
לְשַּ ער וְ אין ל ְָתאר .וְ עַּ ם י ְִש ָראל הַּ כֹּחַּ שֶ לו לְהַּ חֲ זִ יק בֶ אֱ מּו ָנה
פְ שּוטָ ה שֶ הַּ ָקבָ "ה עָ שָ ה וְ עושֶ ה ֶאת הַּ ֹּכל לְטובָ ה .איְך? אֲ נ ְַּחנּו ל ֹּא
יודעִ ים ,אֲ נ ְַּחנּו ל ֹּא ְמבִ ינִים ,אֲ בָ ל דָ בָ ר ֶאחָ ד בָ רּור ,שֶ הַּ ָקבָ "ה דורש
ְ
ֶאת טובָ תנּו.
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מחותנים של הקב"ה

ְמחֻ תנִים של הַ קב"ה
שואהּ ,ול ְַּאחַּ ר
הָ ַּרב ִמפונִיבֶ ז' זַּצַּ "ל ִאבד ִאשָ ה ַּועֲשָ ָרה ְיל ִָדים בַּ ָ
מוסדות י ְִשיבַּ ת פונִיבֶ ז' .פַּעַּ ם
שואה הּוא ִהגִ יעַּ ל ָָא ֶרץ וְ ה ִקים ֶאת ְ
הַּ ָ
ַּאחַּ ת בִ ְקשּו ִמּמֶ נּו ִל ְנסֹּעַּ לְחי ָפה ל ְִהיות בְ שַּ בָ ת עִ ם ְקבּוצָ ה שֶ ל
ְהּודים שֶ ִהגִ יעּו מאירו ָפה ַּאחֲ רי הַּ ִּמלְחָ מָ הּ ,ולְדַּ בר בִ פְ ניהֶ ם ִדבְ רי
י ִ
ִחזּוק וְ עִ דּוד .וְ ָאכן ,הָ ַּרב ִמפונִיבֶ ז' נָסַּ ע לְחי ָפה ,וְ כְָך הּוא ָאמַּ ר
לָהֶ ם:
אד מֻ צְ ָלח,
אד ,בַּ עַּ ל ְמלָא ָכה ,שֶ ָז ָכה ּובְ נו הָ ָיה ְמ ֹּ
ְהּודי פָשּוט ְמ ֹּ
הָ ָיה י ִ
תורה וְ י ְִר ַּאת שָ מַּ ִים ,עַּ ד
וְ ָאכן הַּ בן ִה ְת ִמיד וְ עָ ָלה מַּ עְ ָלה מַּ עְ ָלה בְ ָ
שֶ ֶאחָ ד ִמגְ דולי הַּ דור ל ַָּקח אותו לְחָ ָתן עֲבּור בִ תו.
ל ְַּאחַּ ר הַּ חֲ תֻ ָנה חָ ַּזר הָ ִאיש הַּ פָשּוט הַּ בַּ י ְָתהָ ,אסַּ ף ֶאת בְ ני ביתו
שּוטיםִ ,ה ְרשינּו לְעַּ צְ מנּו
וְ ָאמַּ ר לָהֶ ם .עַּ ד הַּ יום ִה ְתנַּהַּ גְ נּו כַּאֲ נ ִָשים פְ ִ
שּוטים ,אֲ בָ ל כָעת אֲ נ ְַּחנּו כְ בָ ר
ְדבָ ִרים ְמסֻ י ִָמים כִ י אֲ נ ְַּחנּו אֲ נ ִָשים פְ ִ
שּוטים! אֲ נ ְַּחנּו ְמחֻ ָתנִים עִ ם גְ דול הַּ דור! מעַּ כְ שָ ו
ל ֹּא אֲ נ ִָשים פְ ִ
אֲ נ ְַּחנּו צְ ִריכִ ים ְלשַּ נות מַּ שֶ הּו בַּ ִה ְתנַּהֲ גּותְ ,לכַּבד ֶאת הַּ ּמַּ צָ ב שֶ לָנּו
כָעת שֶ אֲ נ ְַּחנּו ְמחֻ ָתנִים שֶ ל גְ דול הַּ דור.
ְמּודים שֶ עָ בְ רּו ֶאת ְמא ְֹּרעות
ְאותם ַּגל ִ
ָאמַּ ר לָהֶ ם הָ ַּרב ִמפונִיבֶ ז' ל ָ
ְהּודים
ת ֶפת הַּ הַּ ְשמָ דָ הָ .כל הַּ י ִ
שואה וְ ִאבְ דּו ֶאת י ִַּקיריהֶ ם בְ גיא ֹּ
הַּ ָ
שֶ נ ְִמצָ ִאים ֹּפה שֶ עָ בְ רּו ֶאת הַּ ִּמלְחָ מָ ה נ ְִהיּו ְמחֻ ָתנִים עִ ם הַּ ָקבָ "ה,
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הורים שֶ לוֶ ,זה נ ַָּתן ֶאת
ֶזה נ ַָּתן ֶאת הַּ ֶי ֶלד שֶ לוֶ ,זה נ ַָּתן ֶאת הַּ ִ
הָ ַּא ִחים וְ הָ אֲ חָ יות שֶ לוֻ ,כ ָלם נ ְָתנּו מַּ שֶ הּו ,נ ְִהיינּו ְמחֻ ָתנִים שֶ ל
הַּ ָקבָ "ה.
הָ ַּרב ִמפונִיבֶ ז' שֶ הָ ָיה נ ֶָאה דורש וְ נ ֶָאה ְמ ַּקים ,הָ ָיה ְמסֻ ָגל לומַּ ר
ּומפְ ני
נור ִאיםִ .
ְדבָ ִרים כָא ֶלה לַּאֲ נ ִָשים שֶ עָ בְ רּו ְדבָ ִרים ָכל כְָך ָ
שֶ הּוא עַּ צְ מו ִהגְ בִ יּהַּ קומָ תו וְ קומַּ ת ַּאנְשי דורו ַּאחֲ רי הַּ ִּמלְחָ מָ ה
עושים רֹּשֶ ם עַּ ד הַּ יום הַּ ֶזה.
לָכן ְדבָ ָריו ִ
★★★
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בכח האמונה דוחפים את העגלה

בְ כחַ האֱ מּונה דֹוחֲ פִ ים את העֲגלה
הָ ֲע ָג ָלה שֶ ל עַּ ם י ְִש ָראל נוסַּ עַּ ת ִמ ְת ִח ַּלת הַּ נ ְִסיעָ ה שֶ ל ַּאבְ ָרהָ ם ִיצְ חָ ק
קבַּ .אבְ ָרהָ ם ָאבִ ינּו נ ַָּתן ֶאת הַּ ְד ִחי ָפה הָ ִראשו ָנה בַּ ּמַּ עֲשֶ ה שֶ ל
וְ ַּי ֲע ֹּ
עֲקדַּ ת יִצְ חָ ק ,הַּ ּמַּ עֲשֶ ה שֶ ל הָ עֲקדָ ה הָ ָיה מַּ עֲשֶ ה ָכל כְָך גָדול שֶ נ ַָּתן
לְעַּ ם י ְִש ָראל ֶאת הַּ ִקיּום שֶ לו עַּ ד סוף ָכל הַּ דורותַּ .אחַּ ר כְָך יִצְ חָ ק
נ ַָּתן הַּ ְד ִחי ָפה ,בְ כְָך שֶ נָטַּ ע בְ תוכנּו ֶאת הַּ כֹּחַּ ל ְִה ְתבַּ טל לְחַּ כְ מי
תורה שֶ בְ עַּ ל ֶפה .כְ מו שֶ כותב
אומ ִרים לָנּו מַּ ה שֶ כָתּוב בַּ ָ
י ְִש ָראל שֶ ְ
הַּ חֲ ַּתם סופר" :וְ אין ִמן הַ תימּה כל כך עַ ל ַאבְ רהם שלא ִה ְרהר
בִ ְדבַ ר צִ ּוּוי שהיה נגד הַ ְשכלתֹו ,וְ הַ קש סֹוד הַ ק ְרבנֹותַ ,אחֲ רי כִ י
שמַ ע ִמפִ י הַ קב"ה בְ עַ צְ מֹוּ ,ומַ ה ַלעֲשֹות כִ י פִ י ה' ִדברַ ,אך
הַ תימּה הַ גְ דֹולה וְ הַ נִפְ לאה עַ ל יִצְ חק ,ש ַגם הּוא הבִ ין שדבר זה
ִאי אפְ שר בְ שּום אפן בעֹולם שּי ְִרצה הַ קב"ה לְהַ ְק ִריב אדם ,וְ לא
שמַ ע הַ ּצִ ּוּוי ִמפִ י הַ קב"הִ ,מכל מקֹום האֱ ִמין בְ ִדבְ רי ַאבְ רהם דבר
שהיה נגד ִשכְ לֹו וְ דַ עְ תֹו .הַ ּיֹוצא לנּו ִמּזה כִ י אֱ מּו ַנת ַאבְ רהם אבִ ינּו
עליו הַ ּׁשלֹום בְ דבר זה היה דֻגְ מַ ת אֱ מּו ַנת תֹורה שבִ כְ תב ,הַ יְנּו
מַ ה ּׁשּׁשמַ ע ִמפִ י הַ קב"ה בְ עַ צְ מֹו ,וְ יִצְ חק מסַ ר נַפְ שֹו עַ ל תֹורה
שבְ עַ ל פה ,הַ ְינּו מַ ה ּׁשּׁשמַ ע ִמפִ י ַאבְ רהם אע"ה .לכן אנּו
יקים מַ עֲשיו בְ ידם
ִמ ְת ַפ ְללִים ַועֲקדַ ת יִצְ חק ִתזְ כר ְלז ְַרעֹו ,הַ מַ ְחזִ ִ
ּומַ אֲ ִמינִים לַתֹורה שבְ עַ ל פה וְ ַתק ַנת חֲ כ ִמים ִמבְ ִלי לְהַ ְרהר ַאחַ ר
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ִדבְ ריהם ,אֲ בל ִמי שאינֹו בִ כְ לל זה אין לֹו חלק בִ ְתפִ לה זֹו".
חתם סופר חלק יורה דעה הקדמת פתוחי חותם) אומר הַּ חֲ ַּתם סופרַּ ,אבְ ָרהָ ם
ָאבִ ינּו ִקבל ֶאת הַּ צִ ּוּוי לְהַּ עֲלות ֶאת יִצְ חָ ק לְעו ָלה מהַּ ָקבָ "הֶ ,זה
תורה
תורה שֶ בִ כְ ָתב .אֲ בָ ל יִצְ חָ ק שָ מַּ ע ֶאת ֶזה מ ַּאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינּוֶ ,זה ָ
ָ
שֶ בְ עַּ ל ֶפה .יִצְ חָ ק הָ ָיה יָכול ל ְִה ְתוַּכחַּ עִ ם ַּאבְ ָרהָ םִ ,אם הַּ ָקבָ "ה
ָאמַּ ר ,שֶ הַּ ָקבָ "ה י ְִת ַּג ֶלה א ַּלי וְ יַּגִ יד ִלי ֶאת ֶזה ...וְ יִצְ חָ ק בִ טל ֶאת
דַּ עְ תו לְדַּ עַּ ת ָאבִ יו שֶ ָאמַּ ר לו בְ שם הַּ שם ,וְ כְָך הּוא מָ סַּ ר ֶאת עַּ צְ מו
ָלעֲקדָ ה .אומר הַּ חֲ ַּתם סופר ,יִצְ חָ ק ָאבִ ינּו נָטַּ ע בְ תוכנּו ֶאת הַּ כֹּחַּ
אומ ִרים ָלנּו
תורה .שֶ הם ְ
שֶ ל אֱ מּו ַּנת חֲ כ ִָמים ,ל ְִה ְתבַּ טל לְחַּ כְ מי הַּ ָ
תורה שֶ בְ עַּ ל ֶפה.
מַּ ה שֶ כָתּוב בַּ ָ
ַּאבְ ָרהָ ם וְ יִצְ חָ ק הָ י ְָתה לָהֶ ם כָזו אֱ מּו ָנה וְ הם דָ חֲ פּו ֶאת הָ ֲע ָג ָלה שֶ ל
ּומכָאן וָאילְָך בְ מֶ שֶ ְך ָכל
כְ ַּלל י ְִש ָראלִ ,ה ְת ִחילּו ֶאת הַּ נ ְִסיעָ הִ .
ידים שֶ עובְ ִרים נ ְִסיונות
הַּ דורות ָאמַּ ר הַּ חֲ זון ִאיש ,יש י ְִח ִ
ּומ ְתחַּ זְ ִקים בֶ אֱ מּו ָנה וְ הם דוחֲ פִ ים ֶאת הָ ֲע ָג ָלה שֶ ל כְ ַּלל י ְִש ָראל,
ִ
כְ מו אשֶ ת עובַּ ְד ָיה ,שֶ זָכְ ָתה לְהַּ צִ יל ֶאת כְ ַּלל י ְִש ָראל ִמגְ ז ַּרת כְ ָל ָיה.
יקים
ְהּודים שֶ עובְ ִרים נ ְִסיונות ּומַּ חֲ זִ ִ
כְָך בְ ָכל דור וָדור יש י ִ
חף ֶאת הָ ֲע ָג ָלה שֶ ל כְ ַּלל ִי ְש ָראל
בֶ אֱ מּו ָנה פְ שּוטָ ה ,וְ הם זוכִ ים ל ְִד ֹּ
יאת הַּ גואל.
עַּ ד בִ ַּ
(שו"ת

★★★
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ִרבֹון כל הַ מַ ע ֲִשים אֲ דֹון כל הַ נְשמֹות
יקים
ּומכָאן יש כָא ֶלה שֶ ּמַּ ִס ִ
בִ ְת ִהלִים כָתּוב" ,ה' צַּ ִדיק יִבְ חָ ן"ִ .
ח ִלי או ֹּע ִני וְ כַּדו' ,זֶהּו
אומ ִרים ,שֶ הַּ ִסבָ ה שֶ ָאדָ ם ְמ ַּקבל נִסָ יון שֶ ל ֹּ
וְ ְ
ּומכָאן כְ בָ ר
בִ גְ ַּלל שֶ הּוא צַּ ִדיק ,וְ הּוא כָעת עומד בְ ִמבְ חָ ן וְ כּו'ִ ...
אומ ִרים אּו ַּלי כְ בָ ר ל ֹּא שָ ֶוה ל ְִהיות צַּ ִדיק ...ל ֹּא רוצִ ים
מַּ ְמ ִשיכִ ים וְ ְ
נ ְִסיונות.
יידל
תורה אור" ,הגה"צ ַּרבִ י ז ְ
ָאמַּ ר עַּ ל ֶזה הַּ ּמַּ ְשגִ יחַּ שֶ ל י ְִשיבַּ ת " ָ
ֶאפְ ְשטין זַּצַּ "ל ,אֲ שֶ ר ָז ָכה לַּאֲ ִריכּות י ִָמים כִ ְמעַּ ט מ ָאה שָ ָנה ,וְ כְָך
אורה יוצא שֶ ִּמי
יקים ְמ ַּכפ ֶֶרת ,לִכְ ָ
יתת צַּ ִד ִ
הּוא ָאמַּ ר ִלי .כָתּוב שֶ ִּמ ַּ
שֶ צַּ ִדיק הּוא מַּ פְ ִסיד .שֶ הֲ רי בִ גְ ַּלל שֶ הּוא צַּ ִדיק ִמ ְש ַּת ְּמ ִשים בו
אורה הּוא הָ ָיה
ְל ַּכפר עַּ ל הַּ דורִ ,אם הּוא ל ֹּא הָ ָיה צַּ ִדיק לִכְ ָ
מַּ ְמ ִשיְך?!
יידל ֶאפְ ְשטין ,צְ ִריכִ ים לָדַּ עַּ ת שֶ אין ָכ ֶזה דָ בָ ר שֶ ָאדָ ם
ָאמַּ ר ַּרבִ י ז ְ
עושים
ִ
יקים
מּורה ,הַּ צַּ ִד ִ
עושֶ ה דָ בָ ר וְ הּוא ל ֹּא ְמ ַּקבל עַּ ל ֶזה ְת ָ
עושים עסֶ ק טוב,
'בִ יזְ ֶנס מֻ צְ ָלח' כְָך הּוא ִה ְתבַּ טא' ,עסֶ ק טוב' ,הם ִ
יקים הם
בְ מַּ בָ ט ִש ְט ִחי ֶזה נ ְִשמָ ע שֶ הם ִהפְ ִסידּו ,בִ גְ ַּלל שֶ הם צַּ ִד ִ
צְ ִריכִ ים ְלכַּפר ,בַּ חֶ ְשבון הָ אֲ ִמ ִתי ,בְ חֶ ְשבון שֶ ל נצַּ ח נְצָ ִחים
ִסּורים שֶ לָהֶ ם ְלכַּפר עַּ ל הַּ דורַּ ,גם ִמ ֶזה
יקים שֶ זוכִ ים עִ ם הַּ י ִ
הַּ צַּ ִד ִ
נורא .אֲ בָ ל הַּ ֹּכל נ ְִמצָ א בְ תוְך הַּ ִּמ ְסג ֶֶרת שֶ ל
יש לָהֶ ם ֶרוַּח עָ צּום וְ ָ
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רואים
הָ עו ָלם ,אֲ נ ְַּחנּו נ ְִמצָ ִאים בַּ חֹּשֶ ְך ,בִ זְ מַּ ן שֶ ל חֹּשֶ ְך בֶ אֱ מֶ ת ל ֹּא ִ
וְ ל ֹּא ְמבִ ינִים ,אֲ בָ ל מַּ ה שֶ נותן לִכְ ַּלל י ְִש ָראל ֶאת הַּ כֹּחַּ זו הָ אֱ מּו ָנה.
אֲ נ ְַּחנּו ְמבַּ ְק ִשים בְ ָכל יום" :וְ ַּאל ְתבִ יאנּו לִידי נִסָ יון וְ ל ֹּא לִידי
אותנּו בְ נ ְִסיונות שֶ ָאנּו יְכולִים ִל ֹּפל
ָ
בִ זָיון" .באּורַּ :אל ַּתע ֲִמיד
בָ הֶ ם ּו ְלהַּ גִ יעַּ ְלבִ זָיון! הָ ָאדָ ם ל ֹּא ְמחַּ פש וְ ל ֹּא צָ ִריְך לְחַּ פש נ ְִסיונות,
אֲ בָ ל כְ שֶ ּמַּ גִ יעַּ ל ָָאדָ ם הַּ נִסָ יון ,הּוא צָ ִריְך לָדַּ עַּ ת כִ י כָעת הּוא הולְך
לְהַּ ִשיג מַּ עֲלות גְ דולות וְ נ ְִשגָבות ,וְ עוד יָבוא הַּ יום וְ הּוא יודֶ ה עַּ ל
כל צַּ עַּ ר וְ סבֶ ל שֶ עָ בַּ ר בְ הַּ אי עַּ לְמָ א2.
ָ

 2יעויין בח"ח שם עולם ח"א פ"ג וז"ל" :ושמעתי מזקן איש אמונים ,ששמע
בעצמו מהרה"ג ר' יעקב משה ז"ל שאמר בשם זקנו הגר"א ז"ל שאלמלא
היסורין לא מצאנו ידינו ורגלינו בזה העולם .והענין הוא ,כי בשעה שנפטר
האדם והנשמה עולה למעלה ,מתראה לפניה כמין כף ,שהיא כדי לשקול
מעשיו ,אם תגבר הזכות על החוב או להפך ח"ו .והוא שומע שבת קול יוצאת
ומכרזת שיתקבצו זכויותיו שעשה כל ימי חייו ,והקול נשמע בכל העולמות
שמשתרש שם שורש נשמתו .והנה תיכף נקבצים כל המליצים שנבראו
מהמצות ועומדים כלם לצד ימין של הכף .ואחר כך יוצאת בת קול שיתקבצו
גם כן כל עונותיו שעשה בכל ימי חייו ,והנה מתקבצים המונים המונים
לבושים שחורים ומתעטפים שחורים ,ונתרבו מאד מאד ,והכף חוב מכריעה
מצד ריבוים ,וגם מחמת שמלאכי הזכות אין כחם יפה כל כך שלא עשה
המצות בכוונה וברצון כראוי ,מה שאין כן העונות הוא עושה אותם בתשוקה
ובחפץ .והנה האדם כשרואה אז דבר זה מתמרמר מאד וחושב בנפשו מה יהיה
סופו ,כי בודאי יכריזו עלי שאני רשע כיון שהכף חוב מכריעה ,ובתוך כך
יוצאת בת קול שמכריזה ואומרת איה היסורים שהיו לו בעודו בזה העולם,
מיד נקבצים כל היסורים שהיו לו בכל ימי חייו והם רצים כולם לצד ימין,
וה כף זכות מכריעה הרבה והרבה ,כי על ידי היסורים נתכפרו לו הרבה
מעונותיו והוא נשאר בחזקת צדיק ,והוא שמח ומודה לה' על כל מה שעבר
עליו ,עד כאן שמעתי ".עכ"ל.
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אֲ נ ְַּחנּו נ ְִמצָ ִאים ֹּפה בַּ חֹּשֶ ְך ,אֲ נ ְַּחנּו מֻ גְ בָ לִים ,אֲ בָ ל יש לָנּו אֱ מּו ָנה -
ִמלְשון אמּון ,יש לָנּו אמּון מָ לא בַּ ה' י ְִתבָ ַּרְך שֶ הּוא דורש ֶאת
טובָ תנּו וְ שֶ יָבוא הַּ יום וְ ָאנּו נַּגִ יד תודָ ה עַּ ל ָכל צַּ עַּ ר וְ סבֶ ל .וְ עַּ ל
קרּו לָנּו3.
הַּ ְדבָ ִרים הֲ כִ י ָק ִשים שֶ ָ
וְ הָ ָאדָ ם חַּ ָיב ל ְִהיות ע ָר ִני ָכל הַּ זְ מַּ ן ,בְ ָכל מַּ צָ ב שֶ יש לו ,לְהַּ חֲ זִ יק
מַּ עֲמָ ד וְ ל ֹּא ִל ֹּפל חָ לִי ָלה בַּ נִסָ יון .וְ ָאסּור ל ָָאדָ ם לְהַּ גִ יד ,אֲ ִני כְ בָ ר
חָ ָזק ,אֲ ִני ְמחֻ סָ ן ,אֲ ִני כְ בָ ר ל ֹּא יָכול ִל ֹּפל בַּ נִסָ יון .שֶ הֲ רי ַּאבְ ָרהָ ם
ָאבִ ינּו ל ְַּאחַּ ר הַּ נִסָ יון הָ ע ֲִש ִירי בִ קש מהַּ ָקבָ "ה" :אמַ ר לֹו ִהּׁשבַ ע לִי
אֹותי עֹוד מעַ תה( ".בר"ר פרשה נו' פסקה יא') ָאמַּ ר ַּרבנּו
שאין ַאתה ְמנַסה ִ
יקוּוד הגה"צ ַּרבִ י נ ָָתן מ ִאיר וַּאכְ ְטפו ְי ֶגל זַּצַּ "ל ,הַּ דָ בָ ר
הַּ ּמַּ ְשגִ יחַּ ְדל ְ

 3הגמרא ביומא דף יב' ע"א אומרת "מה היה בחלקו של יהודה? הר הבית
הלשכות והעזרות .ומה היה בחלקו של בנימין? אולם והיכל ובית קדשי
הקדשים ,ורצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין
ובה היה מזבח בנוי ,ובנימין הצדיק היה מצטער עליה לבלעה בכל יום
שנאמר חופף עליו כל היום "...ומובא בחז"ל מפני מה זכה יהודה שרצועה
יוצאת מחלקו לתוך החלק של בנימין שעליה היה בנוי המזבח ,שהנה מובא
במדרשַ " :וּיִמצא הַ גבִ יעַ בְ ַא ְמ ַתחַ ת בִ נְי ִמן ,כיון שנ ְִמצא הַ גבִ יעַ א ְמרּו לֹו מַ ה
גַנבא בַ ר גַנבְ תא( "...בר"ר צח' ח') ובמדרש תנחומא (מקץ י') כתוב ,שהם היכו את
בנימין בכתפיו ,ובגלל המכות האלה זכה בנימין שתשרה השכינה בין כתפיו,
ּומחַ בְ ִטין לְבִ נְי ִמין עַ ל כְ תפיו
עֹומ ִדין ְ
כלומר שבית מהקדש יהא בחלקו" :וְ היּו ְ
אֹומ ִרין לֹוִ ,אי גַנבא ,בְ רא ְד ַגנַבְ תא ,בִ ּי ְַשתנּו ,בן ִא ְמָך ַא ְת ,כך בִ ּיְשה ִא ְמָך את
וְ ְ
אבִ ינּוּ .ובִ ְשבִ יל אֹותן הַ מַ כֹות ש ִהכּוהּו בִ כְ תפיו ,זכה ש ִת ְשרה ְשכִ ינה בין
כְ תפיו ,שנאֱ מַ ר :חפף עליו כל הַ ּיֹום ּובין כְ תפיו שכן ".והנה כתוב שיהודה לא
היכה את בנימין שהרי הוא ערב את הנער ,ולכן הייתה רצועה יוצאת מחלקו
של יהודה לתוך חלקו של בנימין ועליה היה מצטער בנימין הצדיק כל היום
מדוע לא זכיתי שגם יהודה יפליא בי את מכותיו ,ואז הייתי זוכה שגם מקום
המזבח יהיה בחלקי.
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הַּ ֶזה שֶ ַּאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינּו ַּאחֲ רי עֲשָ ָרה נ ְִסיונות ְמבַּ קש מהַּ ָקבָ "ה
שֶ הּוא ל ֹּא ְינַּסֶ ה אותוֶ ,זה הָ ָיה דָ בָ ר יותר גָדול מאֲ שֶ ר ַּל ֲע ֹּבר עוד
נִסָ יון!!! כִ י כְ שֶ ָאדָ ם מַּ צְ לִיחַּ עֶ שֶ ר פְ עָ ִמים הּוא כְ בָ ר יָכול לְהַּ ְרגִ יש
בָ טּוחַּ  ,אֲ ִני כְ בָ ר יָכול! עָ מַּ ד ַּאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינּו וְ ָאמַּ ר אֲ ִני ל ֹּא יָכול,
וְ הּוא ְמבַּ קש מהַּ ָקבָ "ה שֶ ל ֹּא ְינַּסֶ ה אותו.
אֲ בָ ל צָ ִריְך לָדַּ עַּ ת ,כִ י אין ָאדָ ם שֶ ל ֹּא עובר סבֶ לְ ,ל ָכל ֶאחָ ד יש
קורה.
יודעִ ים מַּ ה שֶ ֶ
מַּ ְסלּול ַּאחר ,וַּאֲ נ ְַּחנּו ל ֹּא ְ
ָאמַּ ר ִלי פַּעַּ ם ָאדָ ם גָדולִ ,אם אֲ נ ִָשים הָ יּו ְמסֻ ָגלִים ל ְִשמֹּעַּ ֶאת
הַּ כְ אב שֶ ל יִסּורי ֶנפֶש שֶ ל אֲ נ ִָשים שֶ עובְ ִרים בָ ְרחוב ,ל ֹּא הָ יִינּו
ְמסֻ ָגלִים ַּלעֲבור ֶאת הָ ְרחוב מ ֹּרב צְ עָ קות.
אותם
ָ
רואים
ִ
מוד ִדים עִ ם ֶזה ָי ֶפה ,אֲ נ ְַּחנּו
יש אֲ נ ִָשים שֶ ִּמ ְת ְ
כַּאֲ נ ִָשים שֶ הַּ חַּ יִים שֶ לָהֶ ם חַּ יִים ַּקלִים .יש אֲ נ ִָשים שֶ הם ְמל ְֻּמדי
צּורה שֶ הם ל ֹּא נִגְ מָ ִרים ִמ ֶזהָ .כל
סבֶ לַּ ,רק הם עובְ ִרים ֶאת ֶזה בְ ָ
יודעִ ים.
ֶאחָ ד עובר ,איְך וְ כַּּמָ ה ּומָ ַּתי ,אֲ נ ְַּחנּו ל ֹּא ְ
הֶ חָ פץ חַּ יִים אומר( ,עיין מחנה ישראל ח"ב פ"א פרק אם סבבוהו כמה ענינים ממצוקי
צּורה ג ְַּש ִמית אֲ נ ְַּחנּו ְמבִ ינִים שֶ ָכל ֶאחָ ד מַּ ִשיג ֶאת הַּ פ ְַּרנָסָ ה
הזמן) בְ ָ
צּורה ַּאחֶ ֶרתֶ .אחָ ד בַּ עַּ ל ֲע ָג ָלה ,וְ ֶאחָ ד חֶ ְנ ָו ִני וְ כּו' וְ כּו'ָ ,כל
שֶ לו בְ ָ
א ֶפן שֶ לו לְהַּ ִשיג ֶאת הַּ פ ְַּרנָסָ ה ,אֲ בָ ל הַּ ְמ ַּכ ֶנה
ֶאחָ ד ִמ ְתמודד בָ ֹּ
הַּ ְמשֻ ָתף בין ֻכ ָלםָ ,רצון חָ ָזק לְהָ בִ יא פ ְַּר ָנסָ ה הַּ בַּ ְי ָתה שֶ י ְִה ֶיה מַּ ה
לֶאֱ ֹּכל וְ ִל ְלבֹּש .בְ ִדיּוק כְָך בַּ פ ְַּרנָסָ ה הָ רּוחָ נִיתָ ,כל ֶאחָ ד מַּ ִשיג ֶאת
צּורה ַּאחֶ ֶרתְ ,ל ָכל ֶאחָ ד
הַּ פ ְַּרנָסָ ה שֶ ל הַּ נְשָ מָ ה שֶ לו לְנצַּ ח נְצָ ִחים בְ ָ
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יש מַּ ְסלּול ַּאחר ,הַּ ָקבָ "ה " ִרבון ָכל הַּ ּמַּ ע ֲִשים ,אֲ דון ָכל הַּ נְשָ מות",
ַּרק הּוא יודעַּ בְ ִדיּוק מַּ ה טוב וְ איְך טוב .אֲ בָ ל הַּ ִחדּוש הּוא שֶ יָבוא
יום וְ ָכל עַּ ם ִי ְש ָראל יַּגִ יד תודָ ה ַּרבָ ה הַּ שם ,תודָ ה ַּרבָ ה הַּ שם עַּ ל
ָכל ִט ַּפת צָ ָרה שֶ הָ י ְָתה.
★★★
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ה' צַ ִדיק יִבְ חן
ְדבָ ִרים נִפְ ל ִָאים כ ַָּתב ְמחַּ בר ס ֶפר "דובר שָ לום" זיע"א,
שלום הכהן זצ"ל) שֶ הָ ָיה נ ֶָאה דורש וְ נ ֶָאה ְמ ַּקים .וְ נָבִ יא כָאן ִמ ְדבָ ָריו.
בַּ ִּמ ְד ָרש כָתּוב" :ה' צַ ִדיק יִבְ חן וְ רשע וְ אהב חמס שנְאה ַנפְ שֹו
(תהלים יא ,ה) ,אמַ ר ַרבִ י יֹונתן הַ ּיֹוצר הַ ּזה אינֹו בֹודק ַקנ ְַקנִים
פֹוקעַ תּ ,ומַ ה הּוא
ְמרעעִ ים  ,שאינֹו מַ ִקיש עֲליהם ַאחַ ת עַ ד ש ִהיא ַ
בֹודק ַקנ ְַקנִי ם יפִ ים ,שאֲ פִ לּו הּוא מַ ִקיש עליו כַמה פְ ע ִמים אינֹו
יקים.
ִנ ְשבר ,כך אין הַ קדֹוש ברּוך הּוא ְמנַסה אלא את הַ ּצַ ִד ִ
אמַ ר ַרבִ י יֹוסי ,הַ פִ ְשתנִי הַ ּזה בְ שעה שהּוא יֹודעַ שהַ פִ ְשתן שלֹו
כֹותשּה ִהיא ִמ ְש ַתבַ חַ ת ,וְ כל שהּוא מַ ִקיש עליה
יפה ,כל שהּוא ְ
ִהיא ִמ ְש ַתמנתּ ,ובְ שעה שהּוא יֹודעַ שפִ ְשתנֹו רעה ,אינֹו מַ ְספִ יק
פֹוקעַ ת ,כך אין הַ קדֹוש ברּוך הּוא ְמנַסה
לְהַ ִקיש עליה עַ ד ש ִהיא ַ
יקים ,שנאֱ מַ ר :ה' צַ ִדיק יִבְ חן.
אלא את הַ ּצַ ִד ִ
ַרבִ י אֱ לִיעזר אמַ ר ,לְבַ עַ ל הַ בַ ִית שהיּו לֹו ְשתי פרֹותַ ,אחַ ת כחּה
יפה וְ ַאחַ ת כחּה רע ,עַ ל ִמי הּוא נֹותן העל לא עַ ל אֹותּה שכחּה
יפה?! כך אין הַ קדֹוש ברּוך הּוא ְמנַסה אלא הַ ּצַ ִדיק ,שנאֱ מַ ר:
ה' צַ ִדיק יִבְ חן( ".בר"ר פרשה לד' פסקה ב')
יאים ָלנּו כָאן ְשלושָ ה ְמשָ לִים בִ כְ די לְהַּ ְסבִ יר ֶאת הַּ ָפסּוק
חֲ ַּז"ל ְמבִ ִ
"ה' צַּ ִדיק יִבְ חָ ן".
(הגה"צ רבי
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משל א'ְ :מדַּ ִּמים ֶאת הַּ נ ְִסיונות לְיוצר כ ִַּדים .כְ שֶ ּמַּ גִ יעַּ לָקוחַּ
חורה ,הַּ יוצר מַּ ִקיש עַּ ל הַּ כ ִַּדים ,כְ די ל ְִה ְתפָאר בִ פְ ני
ל ְִה ְתעַּ נְין בַּ ְס ָ
חורתו ְמשֻ בַּ חַּ ת .עַּ ל אלּו ַּקנ ְַּקנִים הּוא מַּ ִקיש? כַּּמּובָ ן
הַּ לָקוחַּ שֶ ְס ָ
שֶ עַּ ל הַּ חֲ ז ִָקים .ל ֹּא עַּ ל הַּ חַּ ל ִָשים שֶ עֲלּולִים ל ְִה ְתפָרק מחֲ מַּ ת
הַּ ּמַּ ָכה .כְָך הַּ ָקדוש בָ רּוְך הּוא ,כְ שֶ הּוא ְמנַּסֶ ה בְ ני הָ ָאדָ ם ,הּוא
יקים וְ הַּ חֲ ז ִָקים ,ל ֹּא ֶאת חַּ לָשי הָ אֹּפִ י ,הָ עֲלּולִים
ְמנַּסֶ ה ֶאת הַּ צַּ ִד ִ
ל ְַּאבד ֶאת אֱ מּונ ָָתם.
משל ב' :לַּפִ ְש ָת ִניַּ ,גם הּוא מַּ ֶכה פְ עָ ִמים ַּרבות עַּ ל הַּ פִ ְש ָתן כְ די
שֶ י ְִת ַּרכְך היטב .הַּ פִ ְש ָת ִני ל ֹּא ַּי ֶכה עַּ ל פִ ְש ָתן גָרּועַּ  ,הֶ עָ לּול ל ְִה ְתפורר
מחֲ מַּ ת הַּ ּמַּ ָכה .כְָךָ ,אדָ ם שֶ חָ לִי ָלה עָ לּול "ל ְִה ְתפורר" מחֲ מַּ ת
הַּ נ ְִסיונות ,הַּ ָקבָ "ה ל ֹּא ְמנַּסֶ ה אותו.
משל ג' :לְחַּ ְקלַּאי שֶ יש לו ְשתי פָרות ,הָ ַּאחַּ ת חֲ ז ָָקה וְ הַּ ְש ִנ ָיה
חַּ לָשָ ה .כְ שֶ הּוא רוצֶ ה לָתת ֶאת ֹּעל הַּ ּמַּ ְחרשָ ה כְ די ל ְַּחרֹּש ֶאת
שָ דהּו ,עַּ ל ִמי הּוא נותן? בָ רּור שֶ עַּ ל הַּ חֲ ז ָָקה! כְָך הַּ ָקדוש בָ רּוְך
הּוא ,שָ ם ֶאת ֹּעל הַּ נ ְִסיונות עַּ ל הַּ חֲ ז ִָקים ,וְ ל ֹּא עַּ ל הַּ חַּ ל ִָשים
בֶ אֱ מּונ ָָתם.
טור ִחים לְהָ בִ יא ָלנּו ְשלושָ ה ְמשָ לִים
וְ צָ ִריְך לְהָ בִ ין ,מַּ דּועַּ חֲ ַּז"ל ְ
בִ ְשבִ יל לְהַּ ְסבִ יר לָנּו ֶאת הַּ פָסּוק 'ה' צַּ ִדיק יִבְ חָ ן' ,הֲ רי כְ בָ ר בַּ ּמָ שָ ל
מד
הָ ִראשון הבַּ נּו ֶאת הַּ ּמֶ סֶ ר ,שֶ ל ֹּא ְמנ ִַּסים ֶאחָ ד שֶ ל ֹּא יָכול ַּל ֲע ֹּ
בַּ נִסָ יון?!
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יאים לָנּו ג' ְמשָ לִים ,לְהַּ ְסבִ יר לָנּו ,כִ י
ֶא ָלא הַּ באּור הּוא ,חֲ ַּז"ל ְמבִ ִ
יש ג' מַּ צָ בִ ים שֶ בְ עֶ ְט ָים הַּ ָקבָ "ה מבִ יא נ ְִסיונות עַּ ל הָ ָאדָ ם.
הַ מַ ּצב ה ִראשֹון :כְ שֶ יוצר הַּ ַּקנ ְַּקנִים מַּ ִקיש עַּ ל הַּ כ ִַּדים ְלהַּ ְראות
ֶאת חָ זְ ָקם ,מעֶ צֶ ם הַּ הַּ ָקשָ ה עַּ ל הַּ כְ ִלי ,הַּ כְ ִלי ל ֹּא מַּ ְרוִ יחַּ כְ לּום ,וְ ַּגם
הַּ קו ֶנה ל ֹּא מַּ ְרוִ יחַּ כְ לּוםִ ,מי שֶ כן מַּ ְרוִ יחַּ כָאן ֶזה הַּ יוצר! שֶ עַּ כְ שָ יו
חורתו ְמשֻ בַּ חַּ ת .כְָך יש פְ עָ ִמים
ּומבִ ינִים כִ י ְס ָ
יודעִ ים ְ
ֻכ ָלם ְ
שֶ הַּ ָקבָ "ה מַּ ִקיש עַּ ל הָ ָאדָ ם  -נותן נִסָ יון ל ָָאדָ ם ַּ -רק בִ ְשבִ יל
אתי בְ עול ִָמי .כַּּמָ ה שֶ אֲ ִני ְמנַּסֶ ה אותו,
לְהַּ ְראות " ִת ְראּו בְ ִר ָיה שֶ בָ ָר ִ
וְ הּוא נ ְִש ָאר בְ ַּאהֲ בָ תו הָ עֲצּומָ ה א ַּלי".
הַ מַ ּצב הַ ּׁש ִני :כְ שֶ הַּ פִ ְש ָת ִני מַּ ֶכה עַּ ל הַּ פִ ְש ָתן ,הָ ֶר ַּוח כָאן הּוא
ּומ ְש ַּתבחַּ  .כְָך יש פְ עָ ִמים
לַּפִ ְש ָתן ,שֶ כָעת הַּ פִ ְש ָתן ִמ ְת ַּרכְך ִ
שֶ הַּ ָקבָ "ה מבִ יא נ ְִסיונות עַּ ל הָ ָאדָ ם ,בִ כְ די שֶ הָ ָאדָ ם י ְִתרומם
וְ י ְִש ַּתבחַּ עַּ ל יָדו ,בְ כְָך שֶ עָ מַּ ד בִ גְ בּו ָרה בַּ נִסָ יון.
ִישי :יש פְ עָ ִמים שֶ הַּ ָקבָ "ה מבִ יא עַּ ל הָ ָאדָ ם נ ְִסיונות,
הַ מַ ּצב הַ ְּׁשל ִ
ל ֹּא בִ ְשבִ יל ל ְִה ְש ַּתבחַּ בו וְ ל ֹּא בִ ְשבִ יל שֶ י ְִתרומםֶ ,א ָלא שֶ הַּ צַּ ִדיק
י ְִס ֹּבל בַּ עֲוונות הַּ דור ,בְ ִדיּוק כְ מו נ ְִתי ַּנת ֹּעל הַּ ּמַּ ְחרשָ ה עַּ ל הַּ בְ המָ ה.
כְ שֶ הַּ חַּ ְקלַּאי נותן ֹּעל עַּ ל הַּ בְ המָ הִ ,היא עַּ צְ מָ ּה ל ֹּא מַּ ְרוִ יחָ ה ִמכְָך
כְ לּוםָ ,קשֶ ה לָּהַּ ,אְך "בִ זְ כּות" ָק ְשיָּה ,הַּ ַּק ְר ַּקע ִמ ְש ַּתבַּ חַּ ת .כְָך,
כְ שֶ הַּ צַּ ִדיק סובל  -הּוא ְמכַּפר עַּ ל בְ ני דורו ּומַּ ֲענִיק חַּ יִים וְ שֶ ַּפע
ִסּוריו.
לַּסובְ בִ ים אותו בְ כְָך שֶ כִ פר לָהֶ ם בְ י ָ
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ה' צדיק יבחן

ִסּורים שֶ לו שַּ יָכִ ים
ִסּורים ,הּוא חַּ ָיב לָדַּ עַּ ת כִ י הַּ י ִ
כְ שֶ ָאדָ ם עובר י ִ
ל ְֶאחָ ד ִמג' מַּ צָ בִ ים שֶ חֲ ַּז"ל מָ נּו בַּ ִּמ ְד ָרש ,או שֶ הַּ ָקבָ "ה רוצֶ ה
ל ְִה ְש ַּתבחַּ בו ,או שֶ הַּ ָקבָ "ה רוצֶ ה לְהַּ ְשבִ יחַּ אותו או שֶ הַּ ָקבָ "ה
רוצֶ ה לְהַּ ְשבִ יחַּ אֲ ח ִרים מחֲ מָ תוּ .ובְ ָכל מַּ צָ ב שֶ יְהא ,הּוא בִ בְ ִחי ַּנת
"ה' צַּ ִדיק יִבְ חָ ן!"
★★★
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בְ רגַע קטן ֲעזַבְ ִתיך ִ -ה ְס ַת ְר ִתי פנַי ר ַגע
כָתּוב בַּ פָסּוק" :בְ רגַע קטן ֲעזַבְ ִתיך ּובְ ַּרחֲ ִמים גְ ֹּדלִים אֲ ַּקבְ צְך.
בְ שֶ צֶ ף ֶקצֶ ף ִה ְס ַת ְר ִתי פנַי רגַע ִמּמְך ּובְ חֶ סֶ ד עולָם ִרחַּ ְמ ִתיְך ָאמַּ ר
גֹּאֲ לְך ה'" (ישעיהו נד ,ז-ח) נ ְִש ֶא ֶלת הַּ ְשא ָלה ,וְ כִ י ָכל הָ ַּא ְל ַּפ ִים ְשנות
גָלּות ֶזה " ֶר ַּגע"?! הֲ רי כְ שֶ ָאדָ ם סובל ָכל ְש ִנ ָיה נ ְִראית לו נצַּ ח,
וְ כָאן הַּ פָסּוק קורא ל ְַּא ְל ַּפ ִים ְשנות גָלּות " ֶר ַּגע".
יה ֹּנם בְ מַּ חֲ נות
שואה ֶאת ָכל ְמדורי ג ִ
נ ְָתאר לְעַּ צְ מנּו ָאדָ ם שֶ עָ בַּ ר בַּ ָ
אושוִ יץ וְ כַּדו' .שש שָ נִים שֶ נ ְִראות נצַּ חּ ,ובְ חַּ ְסדי ה' ,הּוא נִצַּ ל.
ְ
ִית
וְ הּוא עושֶ ה ְסעֻדַּ ת הודָ ָיה ,בָ א אלָיו ֶאחָ ד וְ אומר לוַּ ,א ָתה הָ י ָ
שָ ם ַּרק " ֶר ַּגע" ֶאחָ ד .וְ כָאן הַּ ָקבָ "ה אומר לָנּו עַּ ל ָכל הַּ גָלּותֶ " ,ר ַּגע
טן! מָ ה הַּ פְ שָ ט
טן ֲעזַּבְ ִתיְך"ָ .כל הָ ַּא ְל ַּפ ִים שָ ָנה שֶ ל סבֶ ל ֶזה ֶר ַּגע ָק ֹּ
ָק ֹּ
בָ ֶזה?
הַּ ְתשּובָ ה ִהיא ,הָ עו ָלם הַּ ֶזה הּוא עו ָלם חולף ,וְ ַּאחַּ ר כְָך יש ֶאת חַּ יי
הַּ נצַּ ח .אין לָנּו כלִים לְהָ בִ ין מַּ ה ֶזה נצַּ חַּ ,רבִ י י ְִש ָראל סַּ ַּלנְטֶ ר זַּצַּ "ל
ָאמַּ ר צִ יּור לְהַּ ְר ִחיב ֶאת הַּ ּמָ עוף שֶ ל הַּ ש ֶכל ,ל ְָקרב ֶאל לִבנּו לְהָ בִ ין
מַּ ה ֶזה נצַּ חִ ,אם נ ִַּקח אּו ָלם ֲע ָנקּ ,ונְמַּ לא אותו בְ ג ְַּרגרי ִחטָ הּ ,ופַּעַּ ם
מר
בְ ֶא ֶלף שָ ָנה ָתבוא צִ פור וְ ת ֹּא ַּכל ג ְַּרגר ,כַּּמָ ה שָ נִים י ִַּקח לָּה לִגְ ֹּ
ֶאת ָכל הַּ ג ְַּרג ִרים?! ...וְ ֶזה עֲדַּ ִין ל ֹּא הַּ ְתחָ ָלה שֶ ל צִ יּור לְהָ בִ ין מַּ ה ֶזה
נצַּ ח נְצָ ִחים .כְ שֶ ָאדָ ם סובל בְ ֶזה הָ עו ָלםֶ ,זה כְ מו ָאדָ ם שֶ ּמַּ גִ יעַּ
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ּומושיט לו ֶאת
ִ
לְרופא ִש ַּנ ִים וְ הָ רופא דוקר אותו וְ הּוא מַּ ְסכִ ים
ירה ְקטַּ ָנה בִ כְ די שֶ ַּאחַּ ר כְָך הּוא ל ֹּא י ְַּרגִ יש
קר אותו ְד ִק ָ
הַּ ֶפה שֶ ִי ְד ֹּ
ֶאת הַּ ִטפּול הַּ כואבָ .אדָ ם מּו ָכן לְסבֶ ל ָקטָ ן ִאם בִ גְ לָלו הּוא ִינָצל
פּואי מֻ ְר ָכב ִאם עַּ ל יְדי
ִמסבֶ ל גָדול יותרָ .אדָ ם מּו ָכן ַּל ֲע ֹּבר ִטפּול ְר ִ
ֶזה הּוא ְי ַּקבל חַּ יִים .ז ֹּאת אומֶ ֶרת ָאדָ ם מּו ָכן לְהַּ ְש ִקיעַּ כְ אב
יהנֹּם
מּורה .בַּ ְספ ִָרים כָתּוב שֶ ָאדָ ם מּו ָכן ל ְִהכָנס לַּג ִ
בִ ְשבִ יל ל ְַּקבל ְת ָ
רואים מַּ ה
בִ ְשבִ יל לִזְ כות לְחַּ יי הָ עו ָלם הַּ בָ א .ז ֹּאת אומֶ ֶרת לְמַּ עְ ָלה ִ
ֶזה הַּ ַּגן עדֶ ן ּובִ ְשבִ יל לִזְ כות ְל ַּגן עדֶ ן ָאדָ ם מּו ָכן ל ְִהכָנס לַּּמַּ צָ ב הַּ ֶזה
שֶ ל סבֶ ל.
אֲ נ ְַּחנּו נ ְִמצָ ִאים בְ עו ָלם חָ שּוְך ,אֲ בָ ל ָכל הַּ ְּמצִ יאּות שֶ לָנּו ֹּפה ֶזה
בִ ְשבִ יל ַּאחַּ ר כְָך ,אֲ נ ְַּחנּו נ ְִמצָ ִאים בְ עו ָלם חולף וְ יש ַּאחַּ ר כְָך עו ָלם
שב מַּ ה ֶזה נצַּ ח.
נִצְ ִחי ,הַּ ּמֻ שָ ג שֶ ל נצַּ ח אין לָנּו אֲ פִ לּו ֶאת הַּ כלִים ל ְַּח ֹּ
ּוכְ שֶ ָאנּו ִמ ְס ַּתכְ לִים עַּ ל סבֶ ל ֹּפה ְלעֻּמַּ ת ֹּפהֶ ,זה נ ְִר ָאה בְ ִלי גְ בּול.
אֲ בָ ל לֶעָ ִתיד לָבוא כְ שֶ אֲ נ ְַּחנּו נִזְ ֶכה לְחַּ יי הַּ נצַּ ח ָאז י ְִתבָ רר שֶ ָכל
הַּ סבֶ ל שֶ ל הָ עו ָלם הַּ ֶזה הָ ָיה ֶר ַּגע .ז ֹּאת אומֶ ֶרת הָ עו ָלם הַּ ֶזה בִ פְ ני
עַּ צְ מו ֶזה נ ְִר ָאה ָארְֹּך בְ ִלי סוף מַּ ּמָ ש ל ֹּא נִגְ מָ ר ,אֲ בָ ל כְ לַּפי ַּאחַּ ר כְָך,
בְ עו ַּלם הַּ נצַּ ח ,י ְִתבָ רר וְ י ְִת ַּאּמת לִכְ ַּלל י ְִש ָראל שֶ סוף סוף ֶזה הָ ָיה
רואה שֶ הָ ֶר ַּגע הַּ ֶזה הבִ יא לו
ֶר ַּגע ָקטָ ן בִ לְבַּ דִ .אם כן ָאדָ ם שֶ ֶ
תוצָ אות טובות כְ שֶ הּוא נ ְִמצָ א שָ ם ,הּוא הָ ָיה ְמבַּ קש עוד " ֶר ַּגע"
שֶ יָבִ יא לו תוצָ אות עוד יותר טובות.
★★★
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רחל יֹוצאת ִמ ִקבְ רּה ,למה?
קב ָאבִ ינּו מַּ ְסבִ יר לְיוסף ִמפְ ני מַּ ה הּוא ָקבַּ ר ֶאת ִאּמו ָרחל עַּ ל
ַּי ֲע ֹּ
אם הַּ דֶ ֶרְך וְ ל ֹּא טָ ַּרח ָל ֶל ֶכת ִא ָתּה ל ְִמקום יִשּוב ,לְבית לֶחֶ ם
הַּ ְסמּו ָכה .וְ כְָך אומר ַּר ִש"י" :וא ְקבְ רה ּׁשם  -וְ לא הֹולַכְ ִתיה אֲ פִ לּו
לְבית לחם לְהַ כְ נִיסּה לארץ וְ ידַ עְ ִתי שּיש בְ לִבְ ָך ע ַלי .אֲ בל דַ ע לְָך
שעַ ל פִ י הַ ִדבּור ְקבַ ְר ִתיה שם ,ש ְתהא לְעזְ רה לְבניה כְ שּיַגְ לה
אֹותם נְבּוז ְַראֲ דן וְ היּו עֹובְ ִרים דרך שם ,יֹוצאת רחל עַ ל ִקבְ רּה
ּומבַ קשת עֲליהם ַרחֲ ִמים שנאֱ מַ ר ירמיה פרק לא' פס' יד' קֹול
ּובֹוכה ְ
ִשמַ ע וְ גֹו' וְ הַ קב"ה ְמ ִשיבּה יש שכר לִפְ עֻלתך נְאֻ ם ה' וְ גֹו'
בְ רמה נ ְ
וְ שבּו בנִים לִגְ בּולם ".כְ שֶ נְדַּ יק בַּ לָשון שֶ ל ַּר ִש"י נ ְִר ֶאה שֶ ָכתּוב
ּומבַ קשת עֲליהם ַרחֲ ִמים".
"יֹוצאת רחל עַ ל ִקבְ רּה ּובֹוכה ְ
אורה בִ ְשבִ יל מַּ ה ִהיא צְ ִרי ָכה לָצאת מהַּ ֶקבֶ ר ,וְ כִ י ִהיא ל ֹּא
וְ לִכְ ָ
יְכו ָלה ל ְִה ְתפַּלל בְ תוְך הַּ ֶקבֶ ר?
אותו הַּ דָ בָ ר בַּ עֲקדַּ ת יִצְ חָ ק כָתּוב עַּ ל יִצְ חָ קַ " :ו ְי ִהי כִ י זקן יִצְ חק
ו ִַתכְ הין עיניו מ ְראת( "...בראשית כז ,א) אומר ַּר ִש"יִ ,מפְ ני מַּ ה כָהּו
עינָיו שֶ ל יִצְ חָ ק" :דבר ַאחר ,כְ שנע ֱַקד עַ ל גַבי הַ ִמזְ בחַ וְ היה אבִ יו
רֹוצה לְשחֳ טֹו ,בְ אֹותּה שעה נִפְ ְתחּו הַ ּׁשמַ ִים וְ ראּו מַ לְאֲ כי הַ ּׁשרת
וְ היּו בֹוכִ ים וְ י ְרדּו ִד ְמעֹותיהם וְ נפְ לּו עַ ל עיניו ,לְפִ יכך כהּו עיניו".
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קורה בָ ָא ֶרץ
רואים מַּ ה שֶ ֶ
בִ ְשבִ יל מַּ ה צָ ִריְך לִפְ תֹּחַּ ֶאת הַּ שָ מַּ ִים ,ל ֹּא ִ
פות ִחים ֶאת הַּ שָ מַּ ִים?
בְ ִלי שֶ ְ
קורה ֹּפה בָ ָא ֶרץ אי ֶזה ִמ ְק ֶרה ,י ִָתכן
ֶא ָלא מַּ ְסבִ ִירים ,כְ שֶ ֶ
שֶ הַּ ִה ְס ַּתכְ לּות עָ לָיו מהָ ָא ֶרץ ּומהַּ שָ מַּ ִים ִהיא ל ֹּא ִה ְס ַּתכְ לּות שָ ָוה.
רואה אותו כְ דָ בָ ר
יָכול ל ְִהיות ִמ ְק ֶרה שֶ הָ ָאדָ ם ֹּפה בָ עו ָלם הַּ ֶזה ֶ
הַּ ּמבִ יא יָגון וַּאֲ ָנחָ ה ,וְ ִאלּו בַּ שָ מַּ ִים הַּ ִה ְס ַּתכְ לּות עָ לָיו ַּאחֶ ֶרת
ְלג ְַּמרי .דֻגְ מָ א לַּדָ בָ ר ,כְ שֶ נִפְ טָ ר צַּ ִדיקֹּ ,פה בָ ָא ֶרץ יש יָגון וַּאֲ נָחָ ה,
אומ ִרים "רֹוכב עֲרבֹות שש וְ שמחַ בְ בא אליו נפש
וְ ִאלּו בַּ שָ מַּ ִים ְ
נ ִקי וְ צַ ִדיק ".מ"ק דף כה' ע"ב .עַּ ל פִ י ֶזה נָבִ ין ,כי ָון שֶ בַּ שָ מַּ ִים יש ַּרק ֹּעז
וְ חֶ ְד ָוה ,כְ מו שֶ כָתּוב בַּ פָסּוק "הֹוד וְ הדר לְפניו עז וְ ח ְדוה בִ ְמקמֹו".
דברי הימים א' פרק טז' פס' כז' .בַּ ּמָ קום שֶ ל הַּ ָקבָ "ה שָ ם לְמַּ עְ ָלה יש ַּרק ֹּעז
וְ חֶ ְד ָוהּ ,ובִ ְשבִ יל שֶ ָרחל ִאּמנּו תּו ַּכל ל ְִה ְתפַּלל עַּ ל כְ ַּלל י ְִש ָראל ִהיא
צְ ִרי ָכה לְהַּ ְרגִ יש ֶאת הַּ ּמַּ צָ ב שֶ לָהֶ םּ ,ולְהַּ ְרגִ יש ֶאת ֶזה ִהיא צְ ִרי ָכה
אומ ִרים חֲ ַּז"ל יֹוצאת רחל עַ ל ִקבְ רּה,
ְ
לָצאת מהַּ ּמַּ צָ ב שֶ לָּה לָכן
רואים
יוצאת  -וְ ָאז ִהיא מַּ ְת ִחי ָלה ל ְִראות ֶאת הַּ ְדבָ ִרים איְך שֶ ִ
אותם ֹּפה בָ עולָם הַּ זֶה וְ ָאז כִ בְ יָכול ִהיא ְמסֻ ֶג ֶלת ל ְִה ְתפַּלל עִ ם ָכל
ָ
הַּ לב ּולְעורר ַּרחֲ ִמים עַּ ל כְ ַּלל י ְִש ָראל.
עֲקדַּ ת יִצְ חָ ק ֹּפה לְמַּ טָ ה ֶזה הָ ָיה נ ְִר ֶאה ְט ָרג ְֶד ָיה ,אֲ בָ ל בַּ שָ מַּ ִים י ְָדעּו
שֶ הַּ ּמַּ עֲשֶ ה הַּ ֶזה הולְך לְהָ ִקים ֶאת עַּ ם י ְִש ָראל ּולְהַּ ְחזִ יק ֶאת עַּ ם
י ְִש ָראל ,בְ ָכל שָ ָנה אֲ נ ְַּחנּו זוכִ ים בְ ר ֹּאש הַּ שָ ָנה בִ זְ כּות הָ עֲקדָ הָ ,כל
עַּ ם י ְִש ָראל ִמ ְת ַּקים בִ זְ כּות הָ עֲקדָ הִ .אם כן הַּ ּמַּ עֲשֶ ה שֶ ל הָ עֲקדָ ה
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הָ ָיה ְט ָרג ְֶד ָיה או ל ֹּא? הַּ ְתשּובָ ה ִהיא שֶ בְ מַּ בָ ט שֶ ל הָ עו ָלם הַּ ֶזה ֶזה
הָ ָיה ְט ָרג ְֶד ָיה ,אֲ בָ ל בַּ שָ מַּ ִים הָ י ְָתה ִש ְמחָ ה שֶ ַּאבְ ָרהָ ם וְ יִצְ חָ ק עָ שּו
ָכ ֶזה מַּ עֲשֶ ה גָדול.
אותו הַּ דָ בָ ר בְ חֻ ְרבַּ ן בית הַּ ִּמ ְקדָ ש ָכתּוב שֶ ֶזה הָ ָיה הַּ צָ ָלה שֶ ל עַּ ם
י ְִש ָראלּ ,וכְ מו שֶ ָאדָ ם חו ֶלה וְ ַּאף רופא ל ֹּא מּו ָכן לְטַּ פל בו וְ יש ִמי
שֶ ּמּו ָכן לְטַּ פל בו ,יש ִש ְמחָ ה שֶ הּוא מּו ָכן לְטַּ פל בו כִ י הּוא יַּאֲ ִריְך
נור ָאה ,אֲ בָ ל
ֶאת יָמָ יו .כְָך כְ שֶ עַּ ם י ְִש ָראל יָצָ א ַּלגָלּות ֶזה ְט ָרג ְֶד ָיה ָ
בַּ שָ מַּ ִים ל ֹּא ָראּו ֶאת ֶזה כִ ְט ָרג ְֶד ָיה כי ָון שֶ הָ ָיה ֹּפה הַּ צָ ָלה שֶ ל עַּ ם
ּותבַּ קש ַּרחֲ ִמים עַּ ל עַּ ם י ְִש ָראל
י ְִש ָראל ,וְ לָכן בִ ְשבִ יל שֶ ָרחל ִתבְ ֶכה ְ
ִהיא צְ ִרי ָכה לָצאת ִמ ִקבְ ָרּהָ .רחל יוצאת ִמ ִקבְ ָרּה ּומַּ ְרגִ ישָ ה ֶאת
הַּ כְ אב שֶ יש ֹּפה וְ ָאז ִהיא יְכו ָלה ל ְִה ְתפַּלל ,אֲ בָ ל ִאם ִהיא הָ י ְָתה
רואה ֶאת הַּ ְדבָ ִרים בַּ ּמַּ בָ ט שֶ ל הַּ שָ מַּ ִים ִהיא ל ֹּא הָ י ְָתה ְמבַּ ֶקשֶ ת
ָ
אחֶ ֶרת4.
ַּרחֲ ִמים כי ָון שֶ הַּ ְתמּו ָנה ִמלְמַּ עְ ָלה נ ְִראית ַּ
רואים ֶאת הָ עֲקדָ ה ,בִ ְשבִ יל
ִ
אותו הַּ דָ בָ ר הַּ ּמַּ ל ְָאכִ ים כְ שֶ הם
ְהוריד ְדמָ עות עַּ ל הַּ ּמַּ עֲשֶ ה הַּ ֶזה שֶ ל הָ עֲקדָ ה צְ ִריכִ ים ל ְִה ְס ַּתכל
ל ִ
איְך שֶ ֶזה נ ְִר ֶאה לְמַּ טָ ה ,כי ָון שֶ לְמַּ עְ ָלה יש מַּ בָ ט ַּאחר .אותו הַּ דָ בָ ר

 4יעויין בדברי הרוקח בפירושו לסדר התפילה  -הלל  -שפירש את הפסוק
אתי יָּה עָ ָננִי בַּ ּמֶ ְרחָ ב יָּה" (תהלים קיח ,ה) שהאדם טועה
"מן הַּ ּמצַּ ר ָק ָר ִ
בתהילים ִ
וסובר שהוא קורא לה' יתברך "מן המיצר" והדוחק ,אך באמת אינה כן,
והקב"ה עונה ומשיב לו" ,במרחב" ,שהכל לטובה היא ,כל מאן דעביד רחמנא
לטב עביד .והכל בבחינת מרחב וטוב ,אף אם נדמה ונראה לו שיש כאן צר
ודוחק.
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כְ שֶ ָאדָ ם עובר כְ אב ֹּפה בָ עולָם הַּ זֶה ,הַּ כְ אב הּוא ֹּפה לְמַּ טָ ה ,אֲ בָ ל
לְמַּ עְ ָלה זו ְמצִ יאּות ַּאחֶ ֶרת.
יהּודי גָדול שֶ עָ בַּ ר הַּ ְרבה ְדבָ ִרים ָק ִשים ,כְ שֶ יש כְ אב
שָ מַּ עְ ִתי ִמ ִ
הַּ פ ְַּשטּות שֶ ל מַּ צַּ ב כְ אב הּוא שֶ ֶזה מַּ ְחלִיש ּומַּ ְשבִ ית ֶאת הָ ָאדָ ם.
ישים כְ ִאלּו הַּ כְ אב הּוא נֶגְ ִדיּ ,וכְ שֶ ָאדָ ם
וְ הַּ ִסבָ ה ִהיא ,כי ָון שֶ ּמַּ ְרגִ ִ
מַּ ְרגִ יש שֶ יש מַּ שֶ הּו נֶגְ דוֶ ,זה מַּ ְחלִיש אותו .וְ עַּ ל כן דַּ ְרכי הָ עֲבודָ ה
א ֶפן שֶ ָאדָ ם יָכול ל ְִה ְתרומם
כְ שֶ יש כְ אבֶ ,זה ל ְִמצ ֹּא ֶאת הָ ֹּ
ּול ְִה ְש ַּתּמש בַּ כְ אב הַּ ֶזה כְ ח ֶלק מעֲבודַּ ת הַּ שם .ל ְִה ְש ַּתּמש בִ כְ אב ֶזה
כְ בִ ְנ ָין ,ל ְִה ְש ַּתּמש בִ כְ אב ֶזה בְ תור שֻ ָתפּות עִ ם הַּ ָקבָ "ה שֶ ּמנִיעַּ
ּומַּ ִסיעַּ ֶאת הָ ֲע ָג ָלה שֶ ל כְ ַּלל י ְִש ָראל ,וְ ֶזה יָכול לָתת ל ָָאדָ ם כֹּחַּ .
כְ שֶ ָאדָ ם יש לו כְ אב וְ הּוא מַּ צְ לִיחַּ ל ְִה ְתרומם ּול ְִה ְש ַּתּמש בַּ כְ אב,
ִאי ֶאפְ שָ ר לְבַּ טל ֶאת הַּ כְ אב ,הַּ כְ אב ַּק ָים ,אֲ בָ ל ִאם ָאדָ ם מַּ צְ לִיחַּ
ל ְִה ְתרומם ,לְהָ בִ ין שֶ הַּ ּמַּ צָ ב הַּ ֶזה ל ֹּא נֶגְ ִדי ,יש בַּ ּמַּ צָ ב הַּ ֶזה ַּתכְ לִית,
יש בַּ ּמַּ צָ ב הַּ ֶזה תועֶ ֶלת ,וְ יש בַּ ּמַּ צָ ב הַּ ֶזה מַּ טָ ָרה וְ יָבוא יום וְ הַּ ּמַּ צָ ב
ירה ,הּוא ל ַָּקח ֶאת הַּ כְ אב וְ ִה ְש ַּתּמש
הַּ ֶזה י ְִה ֶיה מַּ צָ ב שֶ יַּגִ ידּו עָ לָיו ִש ָ
צּורה הַּ ְנכו ָנה.
בו בַּ ָ
★★★
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עֲבֹודַ ת ה' ִמתֹוך כְ אב
אומ ִרים ,הַּ ְדבָ ִרים נְכונִים וְ נִפְ ל ִָאים ,אֲ בָ ל
וְ ִהנה יש אֲ נ ִָשים שֶ ְ
לְמַּ עֲשֶ ה ,אֲ ִני ל ֹּא מַּ צְ לִיחַּ ל ְִה ְתרומם ,עָ בַּ ְר ִתי ְט ָרג ְֶד ָיה ָקשָ ה ,צַּ עַּ ר
גָדול ,וַּאֲ ִני ל ֹּא מַּ צְ לִיחַּ ל ְִה ְתרומם ,מָ ה עו ִשים?
יקוּוד הגה"צ ַּרבִ י נ ָָתן וַּאכְ ְטפויגְ ל זַּצַּ "ל,
ָאמַּ ר עַּ ל ֶזה הַּ ּמַּ ְשגִ יחַּ ְדל ְ
שֶ ָאדָ ם בְ מַּ צָ ב ָכ ֶזה ,צָ ִריְך לְהָ בִ ין שֶ יש ַּגם כן עֲבודַּ ת ה' ִמתוְך כְ אב.
ּוש ַּת ִים
קב ָאבִ ינּו שֶ הּוא בָ ָכה עֶ ְש ִרים ְ
פרּוש הַּ ְדבָ ִרים ,כָתּוב עַּ ל ַּי ֲע ֹּ
שָ ָנה עַּ ל יוסף" .וַּיקֻ מּו כל בניו וְ כל בְ נתיו ְלנַחֲ מֹוַ ,ויְמאן ל ְִה ְתנַחם,
שאלה ,וַּיבְ ךְ אתֹו אבִ יו" (בראשית לז ,לה)
וַּיאמר כִ י ארד אל בְ נִי אבל ְ
קב ל ֹּא הָ ָיה ָאדָ ם זָקן שָ בּור
ָאמַּ ר הַּ ּמַּ ְשגִ יחַּ זַּצַּ "לֶ ,זה וַּדַּ אי שֶ ַּי ֲע ֹּ
קב
שֶ ל ֹּא ָי ֹּכל ל ְִת ֹּפס ֶאת עַּ צְ מו ּובָ ָכה בְ מֶ שֶ ְך כ"ב שָ נִיםֶ .א ָלא ַּי ֲע ֹּ
ָאבִ ינּו הבִ ין שֶ הַּ ָקבָ "ה ְמבַּ קש ִמּמֶ נּו עַּ כְ שָ ו עֲבודָ ה שֶ ל בֶ כִ י ,לָכן הּוא
ּוש ַּת ִים שָ ָנה!!!
בָ ָכה עֶ ְש ִרים ְ
יאה ֶזה לְטובָ תנּו,
קורה בַּ בְ ִר ָ
עִ ם ָכל הָ אֱ מּו ָנה שֶ לָנּו שֶ ָכל מַּ ה שֶ ֶ
כְ שֶ ּמַּ גִ יעָ ה ל ָָאדָ ם צָ ָרה הּוא צָ ִריְך לְבָ רְך "בָ רּוְך דַּ ַּין הָ אֱ מֶ ת" .וְ ִאם
יָבוא ָאדָ ם וְ יַּגִ יד יש ִלי אֱ מּו ָנה שֶ הַּ ֹּכל לְטובָ ִתיּ ,וכְ שֶ יש לו צָ ָרה
י ְִרצֶ ה לְבָ רְך שֶ הֶ חֱ יָנּו ,או הַּ טוב וְ הַּ ּמי ִטיב ,זֶהּו בְ ָר ָכה לְבַּ טָ ָלה ,כִ י
חּושים שֶ לו.
אֲ נ ְַּחנּו כָאן בָ עו ָלם הַּ ֶזה וְ ָאסּור ל ָָאדָ ם ל ְַּקלְקל ֶאת הַּ ִ
כִ י כְ אב ֶזה כְ אב ,וְ ִש ְמחָ ה זו ִש ְמחָ ה .הַּ גְ מָ ָרא אומֶ ֶרת" :חַ ּיב אדם
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לְברך עַ ל הרעה כְ שם ש ְמברך עַ ל הַ טֹובה( ".ברכות דף לג' ע"ב) הַּ גְ מָ ָרא
ל ֹּא אומֶ ֶרת שֶ הָ ָרעָ ה הַּ זו ִהיא טובָ ה ,זו ָרעָ ה בְ עיני בָ שָ ר וָדָ םַּ ,רק
אומֶ ֶרת הַּ גְ מָ ָראַּ ,גם בְ מַּ ה שֶ נ ְִר ֶאה ַּרע יצא ִמ ֶזה טוב .אֲ בָ ל וַּדַּ אי
תורה
שֶ כְ אב ֶזה כְ אבָ ,אדָ ם ָאסּור לו ל ְַּרּמות ֶאת עַּ צְ מו ,וְ יש בַּ ָ
הֲ לָכות ,יש הֲ לָכות שֶ ל אֲ בלּות ,שֶ ל בֶ כִ יַּ ,רק צָ ִריְך לְהָ בִ ין כִ י אֲ נ ְַּחנּו
שבִ יל הַּ נצַּ ח5.
בְ עו ָלם חולף ,וְ עובְ ִדים כָאן בִ ְ
★★★

"מודים אֲ נ ְַּחנּו לְָך ...נודֶ ה ְלָך ּונְסַּ פר ְת ִהל ֶָתָך עַּ ל
ִ
 5וכך אנו אומרים במודים:
סּורים בְ יָדֶ ָך" .מה הפשט על חיינו? על כל החיים שלנו ,לא רק על
חַּ יינּו הַּ ְּמ ִ
הנשימות ,אלא על כל המצבים שאנו עוברים בחיים .ואנו מודים לקב"ה "על
חיינו" עם כל המשמעות שבזה .עם כל המצבים שעוברים בהם ,על כל
הפרטים ופרטי פרטים .ומודים לקב"ה שאנו מסורים בידו ולא בידיים של
מישהו אחר .שהרי אין אחד בבריאה שאנו מאחלים לעצמנו שהיינו מסורים
בידו.
רבי אביגדור מילר זצ"ל אמר ,שרוב המצבים שעוברים על האדם בזה העולם,
גם אלה שנראו לו מרים וקשים ,לאחר מעשה רואים את הטובה שהייתה
בהם .בשעת מעשה קשה להבחין ,אבל אחר כך ,מי שיתבונן יראה.
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הַ ִאם ִמ ְת ַפ ְללִים נגד ְרצֹון ה'?
ּותבַּ קש
ְלפִ י הַּ ְדבָ ִרים שֶ ָאמַּ ְרנּו קֹּדֶ ם ,שֶ בִ ְשבִ יל שֶ ָרחל ִתבְ ֶכה ְ
ַּרחֲ ִמים עַּ ל עַּ ם י ְִש ָראל ִהיא צְ ִרי ָכה לָצאת ִמ ִקבְ ָרּה .כי ָון שֶ ִאם ִהיא
רואה ֶאת הַּ ְדבָ ִרים בַּ ּמַּ בָ ט שֶ ל הַּ שָ מַּ ִים ִהיא ל ֹּא הָ י ְָתה
ָ
הָ י ְָתה
ְמבַּ ֶקשֶ ת ַּרחֲ ִמים כי ָון שֶ הַּ ְתמּו ָנה ִמלְמַּ עְ ָלה נ ְִראית ַּאחֶ ֶרת .נ ְִש ֶא ֶלת
הַּ ְשא ָלה ,לָּמָ ה ָרחל הָ י ְָתה צְ ִרי ָכה ל ְִה ְתפַּללִ ,אם בֶ אֱ מֶ ת הַּ ּמַּ צָ ב
הַּ נוכְ ִחי ֶזה הַּ טוב ,ל ֹּא כְ דַּ אי ל ְִה ְתפַּלל! שֶ הֲ רי צָ ִריְך שֶ י ְִה ֶיה ֶאת
הַּ טוב הָ אֲ ִמ ִתי?!
שלִיטָ "א (שכן
ה לְוִ ינ ְְשטיין ְ

ֶא ָלא באּור הָ עִ ְנ ָין הּואָ ,אמַּ ר ִלי הָ ַּרב מֹּשֶ
ִיהּודי
של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל) שֶ הַּ חֲ זון ִאיש ָאמַּ ר לו ,כְ שֶ כואב ל ִ
יקים" (ישעיהו ס ,כא) צְ ִריכִ ים
הָ ֶאצְ בַּ ע ,כי ָון שֶ כָתּוב "וְ עַ מך כֻלם צַ ִד ִ
יקים ,הַּ ָקבָ "ה רוצֶ ה
ְלהָ בִ ין שֶ הַּ ָקבָ "ה ִמ ְת ַּא ֶּוה ל ְִתפִ ל ָָתם שֶ ל צַּ ִד ִ
שֶ אֲ ִני ֶא ְתפַּלל שֶ ל ֹּא יִכְ ַּאב ִלי הָ ֶאצְ בַּ עָ .אדָ ם שֶ יַּגִ יד ָכל מַּ ה שֶ הַּ ָקבָ "ה
עושֶ ה ֶזה לְטובָ ה ,וְ הּוא ל ֹּא יְבַּ קש בִ כְ ָלל ,הַּ ְרבה פְ עָ ִמים הּוא ל ֹּא
מַּ ִשיג כְ ָלל ֶאת הַּ ּמַּ טָ ָרה .הַּ ָקבָ "ה מבִ יא מַּ צָ בִ ים בִ כְ די שֶ י ְִת ַּפלְלּו,
הַּ ָקבָ "ה מבִ יא מַּ צָ בִ ים בִ כְ די שֶ ַּיעֲשּו ִחזּוק ,כַּּמָ ה ְדבָ ִרים טובִ ים
יָצְ אּו לִכְ ַּלל י ְִש ָראל ִמ ְדבָ ִרים ָק ִשים ּומָ ִרים שֶ הָ יּו? בְ תור דֻגְ מָ א
נ ִַּקח ֶאת ִא ְרגּון 'חַּ ְסדי ָנע ֳִמי' שֶ ָקרּוי עַּ ל שם ִאשָ ה שֶ ָק ְראּו לָּה
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ָנע ֳִמי' .ע ֶזר ִמצִ יון' ֶזה עַּ ל שם ַּרבִ י בֶ ן צִ יון בַּ ְמבֶ ְרגר .יש ָכל ִמיני
אותם לְעִ לּוי נְשָ מָ ה שֶ ל ָאדָ םֶ .זה
ָ
ִמפְ עָ לִים ַּא ִד ִירים שֶ ָקמּו שֶ עָ שּו
ְהּודי הַּ ֶזה
ָפשּוט שֶ בְ חֶ ְשבונות שָ מַּ ִיםֶ ,אחָ ד מהַּ חֶ ְשבונות הָ ָיה שֶ הַּ י ִ
י ְִס ַּתלק לְבית עולָמו וְ הָ אֲ נ ִָשים הַּ ְקרובִ ים אלָיו י ְִרצּו ַּלעֲשות מַּ שֶ הּו
לְעִ לּוי נ ְִשמָ תו וְ י ִָקימּו ָכ ֶזה דָ בָ רִ " .מ ְשפְ טי ה' אֱ מת צ ְדקּו י ְַחדו"
(תהלים יט ,י) הַּ ֹּכל ְמחֻ ְשבָ ן ,עַּ כְ שָ ו ָלנּו אין ֶאת הַּ כֹּחַּ לְהָ כִ יל ֶאת הַּ ֹּכל,
אֲ בָ ל בֶ אֱ מֶ ת ,יש ָת ִמיד בְ ָכל דָ בָ ר ֶאת ְשני הַּ חֲ ל ִָקים.
דֻגְ מָ א נוסֶ ֶפת :בְ ִת ְשעָ ה בְ ָאב ֶזה יום שֶ אֲ נ ְַּחנּו בוכִ ים עַּ ל בית
הַּ ִּמ ְקדָ שִ ,מצַּ ד ש ִני בְ תוְך הַּ יום הַּ ֶזה יש בו ַּגם יום טוב ,כָתּוב
אֹומ ִרים ְת ִחנה
אומ ִרים ַּתחֲ נּון בְ ִת ְשעָ ה בְ ָאב" ,אין ְ
בַּ הֲ ָל ָכה שֶ ל ֹּא ְ
ערב ִת ְשעה בְ אב בְ ִמנְחהִ ,מּׁשּום ְד ִא ְקרי מֹועד; וְ ִאם הּוא שַ בת,
אֹומ ִרים צִ ְדק ְתָך( ".שלחן ערוך אורח חיים סימן תקנב סעי' יב') ֶזה שֶ ִת ְשעָ ה
אין ְ
ירי אֲ דני
בְ ָאב נ ְִק ָרא מועד ,זֶהּו כָתּוב בַּ פָסּוקִ " :סלה כל ַאבִ ַ
ִשבר בַ חּורי( "...איכה א ,טו) וְ הַּ דָ בָ ר צָ ִריְך
בְ ִק ְרבִ י ,קרא עלַי מֹועד ל ְ
יושבִ ים עַּ ל הָ ָא ֶרץ? ֶא ָלא הַּ באּור
באּור ,וְ כִ י ֶזה מועדִ ,אם כן ,לָּמָ ה ְ
הּוא ,שֶ הַּ ִחיצונִיּות שֶ ל יום ִת ְשעָ ה בְ ָאב זו אֲ בלּות! אֲ בָ ל בְ תוְך
הָ אֲ בלּות בִ פְ נִים בְ תוְך הָ עֹּמֶ ק שֶ ל הַּ יום הַּ ֶזה ,יש גַּם כן נ ְֻקדָ ה שֶ ל
מועדְ .לעֻּמַּ ת ֶזה ,בְ יום טוב שֶ ֶזה זְ מַּ ן שֶ ל יום טובֶ ,זה זְ מַּ ן שֶ ל
ּומפְ ני
מועד ,בְ ֶא ְמצַּ ע מּוסָ ף אֲ נ ְַּחנּו בוכִ ים עַּ ל בית הַּ ִּמ ְקדָ שִ " ,
חֲ טאינּו גלִינּו מ ַא ְרצנּו .וְ נ ְִת ַרחַ ְקנּו מעַ ל ַא ְדמתנּו .וְ אין אֲ נ ְַחנּו
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יְכֹולִים ַלעֲלֹות וְ לראֹות ּול ְִה ְש ַתחֲ ֹות לְפניָך .וְ ַלעֲשֹות חֹובֹותינּו
בְ בית בְ ִחירתָך .בַ בַ יִת הַ גדֹול וְ הַ קדֹוש שנ ְִקרא ִש ְמָך עליוִ .מפְ ני
ִש ַתלְחה בְ ִמ ְקדשָךִ ".אם ָאדָ ם ישב עַּ ל הָ ִרצְ ָפה בְ ֶא ְמצַּ ע
הַ ּיד שנ ְ
הַּ ְתפִ ָלה בְ יום טוב ,וְ יַּגִ יד אֲ ִני נִזְ ָכר בְ בית הַּ ִּמ ְקדָ ש ,הּוא ל ֹּא עושֶ ה
נָכון! כי ָון שֶ הַּ ּמַּ עֲטָ ָפה שֶ ל הַּ יוםֶ ,זה יום טוב ,בְ תוְך הַּ יום זוכְ ִרים
ֶאת בית הַּ ִּמ ְקדָ ש .בְ ִת ְשעָ ה בְ ָאב הַּ ּמַּ עֲטָ ָפה שֶ ל הַּ יום הּוא חֻ ְרבַּ ן
בית הַּ ִּמ ְקדָ ש ,בְ תוְך הַּ ּמַּ עֲטָ ָפה הַּ ז ֹּאת יש ַּגם יום טוב.
אותו הַּ דָ בָ ר ,כְ שֶ יש צָ ָרה זו צָ ָרה ,כְ שֶ יש כְ אב ֶזה כְ אב ,כְ שֶ יש
אותנּו
ָ
ִש ְמחָ ה זו ִש ְמחָ הַּ ,רק הָ אֱ מּו ָנה שֶ ל כְ ַּלל י ְִש ָראל ְמלַּּמֶ דֶ ת
שֶ בְ תוְך ָכל הַּ ּמַּ צָ בִ ים "צַ ִדיק ה' בְ כל ְדרכיו וְ ח ִסיד בְ כל מַ עֲשיו"
(תהלים קמה ,יז) ,יש חֶ סֶ ד ,יש טובָ ה וְ יָבוא יום וְ יַּגִ ידּו עַּ ל ֶזה ַּגם כן
ירה ,אֲ בָ ל בינ ְַּת ִים ֶזה זְ מַּ ן שֶ ל כְ אב וְ צַּ עַּ ר ,בְ ִלי סָ פקָ .אסּור ל ָָאדָ ם
ִש ָ
קר ֶאת הַּ פ ְַּשטּותִ .אם יש צָ ָרה צָ ִריְך ל ְִה ְתפַּללּ ,וכְ שֶ יש אבֶ ל
ַּל ֲע ֹּ
יושבִ ים ּובוכִ ים.
ְ
לְפִ י ֶזה ,הָ ָיה צָ ִריְך ֶאת הַּ ְתפִ לות שֶ ל ָרחלָ ,רחל ְמבַּ ָכה עַּ ל בָ נֶיהָ ,
הַּ ָקבָ "ה ִהבְ ִטיחַּ ל ְָרחל בִ גְ ַּלל הַּ בְ כִ י שֶ לָּה" :כה אמַ ר ה' ִמנְעִ י קֹולך
ִמבכִ י וְ עי ַניִך ִמ ִד ְמעה כִ י יש שכר לִפְ עֻלתך נְאֻ ם ה' וְ שבּו מארץ
ְאחֲ ִריתך נְאֻ ם ה' וְ שבּו בנִים לִגְ בּולם" (ירמיהו לא,
אֹויב .וְ יש ִת ְקוה ל ַ
טו-טז) אֲ בָ ל בִ ְשבִ יל שֶ ָרחל ִת ְתפַּלל ִהיא הָ י ְָתה צְ ִרי ָכה לָצאת
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ִמ ִקבְ ָרּהַּ ,אחֶ ֶרת ִהיא ל ֹּא הָ י ְָתה ִמ ְת ַּפ ֶל ֶלת ,איְך שֶ ֶזה נ ְִר ָאה לְמַּ עְ ָלה
אּו ַּלי ל ֹּא הָ ָיה עַּ ל מַּ ה ל ְִה ְתפַּלל ,הָ י ְָתה ִש ְמחָ ה ,מָ צְ אּו פִ ְתרון לְעַּ ם
י ְִש ָראל .הָ יּו חֲ טָ ִאים וְ הָ יּו ִקלְקּולִים וְ עַּ ם י ְִש ָראל הָ ָיה צָ ִריְך
ל ְִה ְתבַּ טל ,וְ הַּ ָקבָ "ה מָ צָ א מַּ ְסלּול ָארְֹּך בִ ְשבִ יל לְהַּ צִ יל ֶאת עַּ ם
י ְִש ָראל .אֲ בָ ל סוף סוף יש צָ ָרה וְ ָכל צָ ָרה צְ ִרי ָכה ַּרחֲ ִמים וְ לָכן ִהיא
ִה ְת ַּפ ְל ָלה.
יאה
אלִ ,אם הַּ צָ ָרה ִהיא הַּ ַּתכְ לִית ,כְ מו שֶ בִ גְ ַּלל הַּ יְצִ ָ
לְפִ י זֶה יש ל ְִש ֹּ
אורה
ַּלגָלּות הָ ָיה ִקיּום לְעַּ ם י ְִש ָראלִ ,אם כןִ ,אם הַּ צָ ָרה ִתּמָ ַּנע ,לִכְ ָ
מד בִ ְתפִ ָלה ,אּו ַּלי
י ְַּח ֹּזר הַּ חֲ רון ַּאף הַּ יותר גָדולִ .אם כן ,כיצַּ ד ַּל ֲע ֹּ
הַּ צָ ָרה הַּ זו ִהיא בָ ָאה בִ ְמקום חֲ רון ַּאף יותר גָדול?!
ֶא ָלא הַּ באּור הּוא ,כְ שֶ ָאדָ ם עומד בִ ְתפִ ָלה ,הּוא ְמבַּ קש שֶ הַּ צָ ָרה
ִת ְתבַּ טל ,כי ָון שֶ לְפִ י ְראות עינָיו זו צָ ָרה .וְ כי ָון שֶ אֲ נ ְַּחנּו עֲבָ ִדים
אומ ִרים שֶ ִאם הַּ ָקבָ "ה מבִ ין ַּאחֶ ֶרת ָאז
נֶאֱ מָ נִים ַּלה' י ְִתבָ ַּרְך אֲ נ ְַּחנּו ְ
אֲ נ ְַּחנּו ְמ ַּקבְ לִים ִדין שָ מַּ ִים ,אֲ בָ ל ֶזה ל ֹּא אומר שֶ ל ֹּא ִה ְת ַּפ ַּללְנּו נָכון.
ָאדָ ם צָ ִריְך לְבַּ קש לְפִ י ְראות עינָיו .כָתּוב שֶ כְ שֶ ָאדָ ם ְמבַּ קש דָ בָ ר
שֶ ֶזה ל ֹּא בָ רּור שֶ ֶזה טוב ,שֶ יַּגִ יד "וְ ַּא ָתה הַּ טוב בְ עינֶיָך עֲשה" .אֲ בָ ל
בְ פ ְַּשטּות כְ שֶ ָאדָ ם נ ְִמצָ א בְ צָ ָרה צָ ִריְך ל ְִה ְתפַּלל שֶ הַּ צָ ָרה ִת ְתבַּ טל.
הֲ רי כָתּוב שֶ כְ ַּלל י ְִש ָראל ִהגִ יעַּ לָעו ָלם ַּאחֲ רי הַּ ְרבה ְתפִ לות שֶ ל
יקים,
הָ ָאבות וְ הָ ִאּמָ הות .כִ י הַּ ָקבָ "ה ִה ְת ַּא ָּוה ל ְִתפִ ל ָָתם שֶ ל צַּ ִד ִ
וְ לָכן ִסבב ָלהֶ ם מַּ צָ ב שֶ ל ע ֲָקרּות ,וְ דַּ וְ ָקא בִ גְ ַּלל שֶ הם ִה ְת ַּפלְלּו לָכן
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האם מתפללים נגד רצון ה'?

יש ִקיּום לְעַּ ם י ְִש ָראל .נ ְָתאר לְעַּ צְ מנּו ִאם ַּאבְ ָרהָ ם הָ ָיה אומר ה'
שָ ַּלח צָ ָרה וְ זֶהּו! ל ֹּא ל ְִה ְתפַּלל! וְ כן ִאם יִצְ חָ ק ל ֹּא הָ ָיה ִמ ְתפַּלל עַּ ל
ִרבְ ָקה ,ל ֹּא הָ יִינּו ֹּפה הַּ יום .יִצְ חָ ק ל ֹּא ָאמַּ ר הַּ ָקבָ "ה ל ֹּא רוצֶ ה,
יִצְ חָ ק ָאמַּ ר אֲ ִני נ ְִמצָ א בַּ ּמצַּ ר אֲ ִני ִמ ְתפַּלל ,וְ ָכ ָכה בָ אנּו לָעו ָלם עַּ ל
יְדי ְתפִ לות .עַּ ם י ְִש ָראל עומד עַּ ל ְתפִ לות.
★★★
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וְ ַאבְ רהם שב ל ְִמקֹומֹו
מר עַּ ל
רואים תוצָ אותֹּ ,פה אֲ נ ְַּחנּו צְ ִריכִ ים ל ְִש ֹּ
כְ שֶ ִּמ ְת ַּפ ְללִים וְ ל ֹּא ִ
עַּ צְ מנּו שֶ ל ֹּא תחָ לש ֶאצְ לנּו הָ אֱ מּו ָנה.
ַּאחֲ רי שֶ ַּאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינּו ִה ְתפַּלל עַּ ל ְסדום כָתּוב" :וַּילך ה' כַאֲ שר
כִ לה לְדַ בר אל ַאבְ רהם וְ ַאבְ רהם שב ִל ְמקמֹו" (בראשית יח ,לג) ַּאבְ ָרהָ ם
ָאבִ ינּו ִמ ְתפַּלל עַּ ל ְסדום ,וְ הַּ ָקבָ "ה ל ֹּא ִקבל ֶאת הַּ ְתפִ ָלה שֶ לו
אותנּו בְ ִמלִים אלּו
"וְ ַאבְ רהם שב ל ְִמקֹומֹו" מַּ ה בָ א הַּ פָסּוק ְללַּּמד ָ
שֶ ַּאבְ ָרהָ ם שָ ב ל ְִמקומו?
ֶא ָלא הַּ באּור הּוא :אצֶ ל ָלבָ ן כָתּוב ַּגם כן הַּ לָשון "שָ ב ל ְִמקומו":
" ַוּי ְַשכם לבן בַ בקר ַו ְינַּׁשק לְבניו וְ לִבְ נֹותיו ַויְברך א ְתהם וַּילך
וַּישב לבן ל ְִמקמֹו" (בראשית לב ,א) מַּ ה בָ א הַּ פָסּוק לְהַּ גִ יד ִלי שֶ לָבָ ן שָ ב
ל ְִמקומו?
אומר הַּ ּמֶ שֶ ְך חָ כְ מָ ה" :וַּישב לבן ל ְִמקמֹו וְ ַיעֲקב הלַך לְדַ ְרכֹו -
פרּוש כִ י ִמי שּיש לֹו ִאיש קדֹוש כְ ַיעֲקב בְ תֹוך ביתֹו ,הֲ לא ראּוי
ל ְִה ְתבַ שם ִממַ עֲשיו וְ חכְ מתֹו ּול ְַקּים בֹו הֹולך את חֲ כ ִמים י ְחכם,
(משלי יג ,כ) וְ לא כן היה ,וְ כַאֲ שר הלַך ַיעֲקב שב לבן ל ְִמקֹומֹו ה ִראשֹון
הַ יְנּו מַ ּצבֹו ה ַרע בְ דעֹות ּובְ ִמדֹות ַרמַ אי וְ אֹוהב ממֹון ,וְ ַיעֲקב הלַך
לְדַ ְרכֹו שהַ ּצַ ִדיק וְ ַתל ְִמיד חכם האֲ ִמ ִתי הּוא הֹולך ִממקֹום
ה ִראשֹון לְמַ עֲלֹות גְ דֹולֹותּ ,וכְ מֹו שא ְמרּו (סוף ברכות) ַתל ְִמידי חֲ כ ִמים
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אין להם ְמנּוחה בעֹולם הַ ּזה ּובעֹולם הַ בא ש ִמ ְתו ְַספִ ים מַ עֲלה
ּומּיד ַוּיִפְ גְ עּו בֹו מַ לְאֲ כי וְ כּו' וְ הבן ".אומר
ּומַ עֲלה ִמּיֹום ְליֹום ִ
תורה ְמדַּ בֶ ֶרת בִ גְ נּותו שֶ ל לָבָ ן ,לָבָ ן הָ ָיה עֶ ְש ִרים
הַּ ּמֶ שֶ ְך חָ כְ מָ ה ,הַּ ָ
קב ָאבִ ינּו וְ ֶזה ל ֹּא עָ שָ ה עָ לָיו שּום
ּוש ַּת ִים שָ ָנה בִ ְמ ִחצָ תו שֶ ל ַּי ֲע ֹּ
ְ
רֹּשֶ םָ .אדָ ם שֶ נ ְִמצָ א בִ ְמ ִחצַּ ת ָאדָ ם גָדול ְתקּו ָפהֶ ,זה עושֶ ה עָ לָיו
קב ָאבִ ינּו וְ ל ֹּא עָ שָ ה
ּוש ַּת ִים שָ ָנה עִ ם ַּי ֲע ֹּ
רֹּשֶ ם ,לָבָ ן הָ ָיה עֶ ְש ִרים ְ
עָ לָיו שּום רֹּשֶ םֶ ,זה " ַּויָשָ ב לָבָ ן ל ְִמקומו".
ִמקמֹו" (בראשית יח,
לְפִ י ֶזהַּ ,גם אצֶ ל ַּאבְ ָרהָ ם כָתּוב "וְ ַאבְ רהם שב ל ְ
לג) מָ ה הַּ באּור שָ ב ל ְִמקומו? מּובָ א בַּ ְס ָפ ִרים ,שֶ הַּ פָסּוק בָ א ְללַּּמד
אותנּו שֶ ַּאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינּו ַּאחֲ רי שֶ הּוא ִה ְתפַּלל וְ ל ֹּא ַּנ ֲע ָנהַּ ,אחֲ רי ָכל
ָ
ּוסדום
הַּ ְתפִ לות שֶ לו עַּ ל ְסדום ,הַּ ְתפִ לות שֶ לו ל ֹּא ִה ְת ַּקבְ לּו ְ
ח ֶזק כְ מו
נ ְֶח ְרבָ הַּ .אבְ ָרהָ ם ָאבִ ינּו חָ ַּזר ַּלעֲבודַּ ת הַּ שם שֶ לו בְ אותו ֹּ
ִמקֹּדֶ ם ,ל ֹּא הָ ָיה לו שּום ִרפְ יון מהָ עֻבְ דָ ה שֶ הּוא ִה ְתפַּלל כָא ֶלה
ְתפִ לות עֲצּומות וְ ל ֹּא ַּנ ֲע ָנה .בְ מֻ שָ גִ ים שֶ לָנּוָ ,אדָ ם שֶ ִּמ ְתפַּלל עַּ ל
חו ֶלה בְ מֶ שֶ ְך ְתקּו ָפה אֲ רֻ ָכה וְ ַּאחֲ רי ְתקּו ָפה הַּ חו ֶלה הָ לְַּך לְעולָמו,
יאים לו שם שֶ ל חו ֶלה
חַּ ס וְ שָ לום יָכול ל ְִהיות לו ִרפְ יון .כְ שֶ ְּמבִ ִ
חָ דָ ש ,מַּ ה הּוא אומר ?...כְ בָ ר פַּעַּ ם ַּאחַּ ת ִה ְת ַּפ ַּלל ְִתי ָכל כְָך הַּ ְרבה
תורה "וְ ַּאבְ ָרהָ ם שָ ב ל ְִמקומו"
יתי ...אומֶ ֶרת הַּ ָ
ְתפִ לות וְ ל ֹּא ַּנעֲנ ִ
אותּה אֱ מּו ָנה ,אותו
ָ
ַּאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינּו חָ ַּזר ל ְִמקומו הָ ִראשון,
אותּה אֱ מּו ָנה בְ כֹּחַּ הַּ ְתפִ ָלה כְ מו לִפְ ני שֶ ִה ְתפַּלל עַּ ל ְסדום,
בִ טָ חוןָ ,
כְָך ַּאחֲ רי שֶ הּוא ִה ְתפַּלל וְ ל ֹּא ַּנ ֲע ָנה ,כי ָון שֶ ָאדָ ם שֶ ּמַּ אֲ ִמין בַּ הַּ שם
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וְ הֶ אֱ ִמין בַּ הַּ שם ַּוי ְַּח ְשבֶ הָ לו צְ דָ ָקה ,וְ הַּ ְתפִ לות שֶ ַּאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינּו
ִה ְתפַּלל הועִ ילּו וְ עוד איְך הועִ ילּו.
כְ מו שֶ ָכל הַּ ְתפִ לות שֶ ל עַּ ם י ְִש ָראל עַּ ל הַּ גְ אֻ ָלה ל ֹּא הָ לְכּו ל ְִאבּוד,
אין לָנּו ֶאת הַּ ִּמ ְש ָק ַּפ ִים ל ְִראות ֶאת ֶזה ,אֲ בָ ל הַּ ֹּכל נ ְִמצָ א ,שּום דָ בָ ר
ל ֹּא הולְך ל ְִאבּוד ,כְָך ָכל ְתפִ ָלה שֶ ל ָאדָ ם ,ל ֹּא הו ֶל ֶכת ל ְִאבּוד.
★★★
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מי כמכה באלים ה'  -באילמים

ִמי כמֹוכה באלִים ה'  -ב ִאל ְִמים
בַּ גְ מָ ָרא כָתּובַ " :תנא ְדבי אלִּיהּו ששת אֲ לפִ ים שנה הוי העֹולם,
ְשני אֲ לפִ ים תהּוְ ,שני אֲ לפִ ים תֹורהְ ,שני אֲ לפִ ים יְמֹות הַ מ ִשיחַ .
ּובַ עֲֹונֹותינּו ש ַרבּו ,יצְ אּו מהם מַ ה ּׁשּיצְ אּו "...סנהדרין דף צז' ע"א  -עבודה
זרה דף ט' ע"א .כָתּוב כָאן בַּ חֲ ַּז"ל ,שֶ הַּ ָתכְ נִית שֶ ל הָ עו ָלם הָ י ְָתה ַּא ְל ַּפ ִים
תורהְ .מבָ אר
ָ
שָ ָנה ִראשונות תֹּהּוַּ .א ְל ַּפ ִים שָ ָנה ְשנִיות ֶזה
הַּ ּמַּ הַּ ְרשָ "א (סנהדרין דף צז' ע"א) שֶ עַּ ם י ְִש ָראל גָלּו ל ְַּאחַּ ר חֻ ְרבַּ ן בַּ ִית ש ִני
שֶ ֶזה הָ ָיה קע"ב שָ נִים לִפְ ני שֶ ִה ְס ַּת ְימּו הָ ַּא ְל ַּפ ִים שָ ָנה הַּ ְשנִיות,
ישיבות וְ ֶזה
אֲ בָ ל בְ מֶ שֶ ְך ה-קע"ב שָ נִים אלּו עֲדַּ ִין הָ יּו ַּתנ ִָאים וִ ִ
ִה ְמ ִשיְך עַּ ד ל ְַּאחַּ ר שֶ ּמת ֶרבִ י הַּ ָקדוש ,וְ גָבַּ ר הַּ גָלּות וְ ַּרבּו הַּ צָ רות,
ּומשָ ם וָאילְָך ִמתוְך הַּ גָלּות וְ הַּ צָ רות בְ ָכל אותו
תורהִ ,
וְ כָלּו יְמי ָ
זְ מַּ ן ָראּוי לָבוא מָ ִשיחַּ וִ ימי חֶ בְ לי מָ ִשיחַּ ִמ ְקרי ,וְ ֶזה הָ ַּא ְל ַּפ ִים שָ ָנה
ִישיות שֶ ָאנּו נ ְִמצָ ִאים בְ תו ָכם.
הַּ ְשל ִ
בְ בית הַּ לוִ י כָתּוב שֶ בְ עִ ְקבְ ָתא ִד ְמ ִשיחָ א י ְִה ֶיה ָכ ֶזה חֹּשֶ ְך בָ עו ָלם
אותם.
שֶ ְדבָ ִרים שֶ ְּמפ ָֹּר ִשים בַּ חֲ ַּז"ל ל ֹּא י ְִת ַּקיְמּו וְ ל ֹּא י ְִראּו ָ
הָ ַּרב ְשטיְינְמַּ ן זַּצַּ "לָ ,אמַּ ר ִלי בְ שם הַּ חֲ זון ִאיש ,שֶ בְ עִ ְקבְ ָתא
ִד ְמ ִשיחָ א ְדבָ ִרים שֶ כְ תּובִ ים בִ ְמפ ָֹּרש ל ֹּא י ְִראּו ֶאת הַּ ִקיּום שֶ לָהֶ ם.
ֶזה ח ֶלק מהַּ חֹּשֶ ְך שֶ ל הָ עו ָלם .אֲ נ ְַּחנּו נ ְִמצָ ִאים בְ מַּ צָ ב שֶ חֹּשֶ ְך ְיכַּסֶ ה
נורא?! אֲ בָ ל
ָא ֶרץ .צַּ ִדיק וְ ַּרע לוָ ,רשָ ע וְ טוב לו .וְ כִ י ֶזה ל ֹּא חֹּשֶ ְך ָ
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ְהּודי שֶ יש לו ְיל ִָדים ,וְ כִ י הּוא
עַּ כְ שָ וִ ,אי ֶאפְ שָ ר ל ְִש ֹּפט .בְ ִדיּוק כְ מו י ִ
שב שֶ הּוא יותר צַּ ִדיק מהַּ חֲ זון ִאיש ,שֶ הֲ רי הַּ חֲ זון ִאיש ל ֹּא
יָכול ל ְַּח ֹּ
הָ יּו לו ְיל ִָדיםֶ .זה ל ֹּא ָקשּור לְצַּ ִדיק וְ ל ֹּא צַּ ִדיקַּ .רבִ י חַּ יִים עוזר
נורא ,וְ כִ י ִמי שֶ הּוא זו ֶכה
הָ י ְָתה לו בַּ ת י ְִחידָ ה שֶ נִפְ ְט ָרה בְ תור ַּכ ָלהָ ,
שב שֶ הּוא יותר צַּ ִדיק מ ַּרבִ י חַּ יִים
לְחַּ תן ֶאת הַּ ְיל ִָדים שֶ לו יָכול ל ְַּח ֹּ
יודעִ ים .יש ָתכְ נִית עֲמֻ ָקה אֲ בָ ל דָ בָ ר
עוזרֶ ,זה ְשטֻ יות ,אֲ נ ְַּחנּו ל ֹּא ְ
ֶאחָ ד כן בָ רּור ,שֶ יָבוא יום וַּאֲ נ ְַּחנּו נָבִ ין.
ירה בִ ְק ִריעַּ ת ַּים סּוףּ ,ובְ תוְך
כָתּוב בַּ חֲ ַּז"ל שֶ עַּ ם י ְִש ָראל ָאמַּ ר ִש ָ
דור ִשים
הַּ ְדבָ ִרים הם ָא ְמרּוִ " :מי כמכה בא ִלם ה'( "...שמות טו ,יא) ְ
ִשמעאל ַתנא ִמי כמכה בא ִלם ה' ִמי כמכה
חֲ ַּז"לְ " :דבי ַרבִ י י ְ
ב ִאל ְִמים( ".גיטין דף נו' עמוד ב') וְ צָ ִריְך לְהָ בִ ין מַּ ה ֶזה הַּ שֶ בַּ ח הַּ ֶזה
שֶ ְּמשַּ בְ ִחים ֶאת הַּ ָקבָ "ה " ִמי כָמוָך בָ ִאל ְִמים" ,אין ִאלם כָמוָך!
אי ֶזה ִמן שֶ בַּ ח ֶזה?
נוראות,
הַּ ְתשּובָ ה ִהיא ,עַּ ם י ְִש ָראל בְ ִמצְ ַּר ִים סָ בְ לּו ְט ָרג ְֶדיות ָ
נורא
אותם ל ִַּקיר בִ ְמקום לְבנִיםֶ ,זה ָ
ָ
ל ְָקחּו ִתינוקות ִהכְ נִיסּו
וְ ָא ֹּיםָ .אדָ ם שֶ ָר ָאה ֶאת ֶזה שָ ַּאל ֶאת חֲ ברו ,מַּ ה ֶזה? אי ֹּפה
הַּ ָקבָ "ה? לָּמָ ה הּוא שותק? עָ ָנה לו חֲ ברו :אֲ ִני ל ֹּא יודעַּ לָּמָ ה
שותק ,אֲ בָ ל בָ רּור ִלי שֶ הּוא דורש ֶאת טובָ תנּוִ .מי שֶ ִקבל וְ ָאמַּ ר
שֶ הַּ ָקבָ "ה שותק לְטובָ תנּו כְ שֶ ִהגִ יעּו ְל ַּים סּוף כָתּוב שֶ שָ ְר ָתה
עֲליהֶ ם רּוחַּ הַּ קֹּדֶ ש וְ הם ָראּו איזו טובָ ה יָצְ ָאה מהַּ צַּ עַּ ר הַּ ֶזה וְ ָאז
הם ָא ְמרּו בְ ִה ְת ַּפעֲלּות " ִמי כָמוָך בָ ִאל ְִמים הַּ שם"ּ .ו ְמפ ָֹּרש שֶ כְ שם
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שֶ עַּ ם י ְִש ָראל ָז ָכה לְהָ בִ ין ֶאת הַּ ְתקּו ָפה שֶ ל הַּ ִשעְ בּוד בְ ִמצְ ַּר ִים ,כְָך
לֶעָ ִתיד לָבוא ,עַּ ם י ְִש ָראל יִזְ ֶכה לְהָ בִ ין ֶאת ָכל הַּ ְתקּו ָפה שֶ ל הַּ גָלּות.
ּומי שֶ אומר ִמי כָמוָך בָ ִאל ְִמים ,לָּמָ ה
אֲ נ ְַּחנּו נ ְִמצָ ִאים הַּ יום בְ חֹּשֶ ְךִ ,
זּוקים לָּמָ ה
הַּ ָקבָ "ה שותקָ ,כל כְָך הַּ ְרבה ְתפִ לותָ ,כל כְָך הַּ ְרבה ִח ִ
הּוא שותק ,איְך הַּ חו ֶלה נִפְ טָ ר ,אֲ בָ ל נֶאֱ מָ ן עָ ַּלי הַּ דַּ ָין ,אֲ ִני ל ֹּא יודעַּ
הֶ ְסבר ,אֲ בָ ל אֲ ִני יודעַּ שֶ הּוא דורש ֶאת טובָ תנּוָ ,אדָ ם ָכ ֶזה
שֶ ִּמ ְתחַּ זק בֶ אֱ מּו ָנה בַּ חֹּשֶ ְך הַּ ָקשֶ ה וְ הַּ ּמַּ ר הַּ פְ ָר ִטי שֶ לו ,יָבוא יום
ירהִ " ,מי כָמוָך בָ אלִים הַּ שם".
וְ הּוא יִזְ ֶכה לְהַּ גִ יד ִש ָ
יש ִלי ַּאבָ א זָקן ְשלִיטָ "א ,שֶ הַּ ָקבָ "ה יִתן לו הָ ל ְָאה א ֶֹּרְך י ִָמים
וְ שָ נִיםַּ ,אבָ א שֶ לו נִפְ טַּ ר כְ שֶ הּוא הָ ָיה בֶ ן ְשנ ַָּת ִים וְ ִאּמָ א שֶ לו נֶהֶ ְר ָגה
אושוִ יץ ,יש לו ִמ ְס ָפר עַּ ל הַּ ָידַּ .אחֲ רי
בַּ ִּמלְחָ מָ הַּ .אבָ א שֶ ִלי עָ בַּ ר ֶאת ְ
ֶזה הָ ָיה מַּ ּמָ ש חו ֶלה ,הּוא ִה ְתחַּ תן בְ גִ יל שֶ אֲ נ ִָשים אֲ ח ִרים יש לָהֶ ם
כְ בָ ר ְנכ ִָדים .כְ שֶ ִאּמָ א שֶ ִלי ִה ְתחַּ ְת ָנה ִאתוָ ,א ְמרּו לָּהַּ ,א ְת ְמשֻ גַּעַּ ת,
הַּ בֶ ן ָאדָ ם הַּ ֶזה ל ֹּא י ְִח ֶיה יותר מחֲ ִמ ִשים שָ ָנה ,בִ ְשבִ יל מָ ה ַּא ְת
אותם א ֶלה
ִמ ְתחַּ ֶת ֶנת ִאתוּ ,ובְ חֶ סֶ ד הַּ שם ָז ָכה לְצֶ אֱ צָ ִאים ַּרבִ ים ,וְ ָ
שֶ נִסּו ל ְִמנֹּעַּ ֶאת ֶזה כְ בָ ר ל ֹּא נ ְִמצָ ִאים ֹּפהַּ ...אבָ א שֶ ִלי שֶ י ְִה ֶיה בָ ִריא
ּומצְ וות ,איְך ל ֹּא
תורה ִ
כְ שֶ שואֲ לִים אותו איְך נ ְִש ַּא ְר ָת שומר ָ
עָ זַּבְ ָת ֶאת הַּ יַּהֲ דּות ,הּוא אומר שֶ הּוא ל ֹּא מבִ ין ֶאת הַּ ְשא ָלה ,הּוא
יודעִ ים שֶ הָ יּו
יתי ֶאת הַּ ָקבָ "ה ָכל הַּ זְ מַּ ן" .אֲ נ ְַּחנּו ְ
אומר "אֲ ִני ָר ִא ִ
הורידּו ֶאת
שואה וְ ִ
אֲ נ ִָשים שֶ ל ֹּא ָראּו אותו שָ ם ,יש אֲ נ ִָשים שֶ עָ בְ רּו ָ
הַּ כִ ָפהִ ,אם כן הַּ ָקבָ "ה הָ ָיה או ל ֹּא הָ ָיה? הַּ חֲ זון ִאיש ָאמַּ רִ ,מי
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שֶ הָ ָיה לו אֱ מּו ָנה לִפְ ני כן ,כְ שֶ ִהגִ יעַּ מַּ צָ ב שֶ ל נִסָ יון הּוא ִחפש ֶאת
ּומי שֶ ל ֹּא הָ ָיה לו אֱ מּו ָנה ,כְ שֶ ִהגִ יעַּ נִסָ יון
הַּ ָקבָ "ה וְ הּוא מָ צָ א אותוִ .
יָצָ א הַּ חּוצָ ה מַּ ה שֶ יש לו בִ פְ נִים ,שֶ ל ֹּא הָ ָיה לו אֱ מּו ָנה.
ַּאבָ א שֶ ִלי שֶ י ְִה ֶיה בָ ִריא ,עושֶ ה ָכל שָ ָנה ְסעֻדַּ ת הודָ ָיה ,הּוא ָת ִמיד
ְמסַּ פר עַּ ל חּוט הַּ שָ ִני שֶ ל ָכל הַּ חֲ סָ ִדים שֶ הּוא ָר ָאה .אותו מַּ צָ ב ,יש
אֲ נ ִָשים שֶ ְּמסַּ פְ ִרים שֶ הָ ָיה שָ ם חֹּשֶ ְך וְ יש אֲ נ ִָשים שֶ ְּמסַּ פְ ִרים שֶ הָ ָיה
רואים בְ חּוש אֲ נ ִָשים
אורות ,בְ מַּ ה ֶזה ָתלּוי? בַּ ּמַּ בָ ט שֶ ל הָ ָאדָ םִ .
שֶ ל ֹּא עָ לינּו עובְ ִרים ְקשָ יִים ,יש אֲ נ ִָשים שֶ הם ְמ ַּאבְ ִדים ֶאת הָ רּוחַּ
שֶ לָהֶ םְ ,מ ַּאבְ ִדים ֶאת הַּ ִש ְמחַּ ת חַּ יִים ,וְ יש אֲ נ ִָשים שֶ ְּמ ַּקבְ ִלים
רואים שֶ ל ֹּא הַּ נִסָ יון גורם ל ָָאדָ םֶ ,א ָלא
כֹּחות ,בְ מַּ ה ֶזה ִמ ְש ַּת ֶנה? ִ
הַּ ּמַּ בָ ט שֶ לוֶ .זה הַּ כֹּחַּ שֶ ל עַּ ם י ְִש ָראל ,הָ אֱ מּו ָנה .אין לָנּו הֶ ְסבר,
יודעִ ים שֶ יש הֶ ְסבר וְ יָבוא יום וַּאֲ נ ְַּחנּו נ ְִר ֶאה ֶאת הַּ הֶ ְסבר
אֲ נ ְַּחנּו ְ
וְ נַּגִ יד ֶאת הַּ הֶ ְסבר .מַּ ה שֶ הַּ יום ֶזה נ ְִר ָאה ֹּפה ְט ָרג ְֶד ָיה ,אֲ בָ ל איְך
שֶ ֶזה נ ְִר ָאה בַּ שָ מַּ ִיםָ ,אדָ ם יַּגִ יד תודָ ה איְך שֶ ֶזה ִה ְת ַּגלְגל דַּ וְ ָקא
צּורה הַּ ז ֹּאת.
בַּ ָ
אֲ נ ְַּחנּו ִמ ְת ַּפ ְללִים "וְ ַּאל ְתבִ יאנּו לִידי נִסָ יון" אֲ בָ ל יש לָנּו אֱ מּו ָנה
מֻ ְחלֶטֶ ת שֶ הַּ ָקבָ "ה צַּ ִדיק וְ חָ ִסיד ,הַּ ּמַּ עֲשֶ ה הַּ ֶזהֶ ,זה מַּ עֲשה צִ ְדקּות
וַּחֲ ִסידּות ,אֲ נ ְַּחנּו ְמבִ ינִים שֶ ִאם הַּ חו ֶלה ָקם וְ עומד עַּ ל ַּרגְ לָיו יש ֹּפה
מַּ עֲשה צִ ְדקּות ,אֲ בָ ל כְ שֶ ָאדָ ם ל ֹּא ָקם ,אי ֹּפה הַּ צַּ ִדיק? וַּאֲ נ ְַּחנּו
סיד בְ כל מַ עֲשיו" (תהלים קמה ,יז)
אומ ִרים "צַ ִדיק ה' בְ כל ְדרכיו וְ ח ִ
ְ
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פות ִחים סֻ גְ ָיא ,לוקחַּ זְ מַּ ן עַּ ד
אי ֹּפה הַּ צַּ ִדיק? אֲ ִני ל ֹּא יודעַּ  ,כְ מו שֶ ְ
יודעִ ים פְ שָ טֶ ,זה ל ֹּא פָשּוט לְהַּ גִ יד פְ שָ ט.
שֶ ְ
יקוּוד
הָ ָיה פַּעַּ ם מָ טוס שֶ ָנ ַּפל ,וְ יָשַּ בְ ִתי ְל ַּיד הָ ַּרבִ י שֶ ִלי הַּ ּמַּ ְשגִ יחַּ ְדל ְ
זַּצַּ "ל ,כְ שֶ הּוא שָ מַּ ע ֶאת ֶזה הּוא ִה ְשתומם ,הָ ָיה ָתפּוס בְ מַּ ְחשָ בות,
קורה דָ בָ רַּ ,א ָתה
שָ ַּאל ְִתי אותו מָ ה הַּ פְ שָ ט בָ ֶזה? הּוא ָאמַּ ר ִליֶ " :
רוצֶ ה ָכל כְָך מַּ הר לְהָ בִ ין פְ שָ ט?
יותר ִמ ֶזה ,צְ ִריכִ ים לְהָ בִ ין שֶ בֶ אֱ מֶ ת ל ֹּא ְל ָכל דָ בָ ר יש לָנּו פְ שָ ט,
יודעִ ים שֶ יש פְ שָ ט .כְ מו שֶ ָאדָ ם לומד פִ ְס ָקה בַּ גְ מָ ָרא או
אֲ בָ ל ְ
בַּ ִּמ ְד ָרש וְ הּוא ל ֹּא מבִ ין מַּ ה שֶ כָתּוב ,אין ל ְַּאף ֶאחָ ד סָ פק שֶ ּמַּ ה
שֶ כָתּוב ֹּפה ֶזה אֱ מֶ ת ,וְ יש ֹּפה פְ שָ ט מָ תוק ,אֲ ִני עֲדַּ ִין ל ֹּא יודעַּ מַּ ה
ֶזה ,אֲ בָ ל אֲ ִני יודעַּ שֶ יש פְ שָ טָ ".אדָ ם גָדול מַּ צְ לִיחַּ לְהָ בִ ין ֶאת
הַּ פְ שָ טָ ,אדָ ם פָחות גָדול ל ֹּא מבִ ין ֶאת הַּ פְ שָ ט ,אֲ בָ ל יש פְ שָ ט .כְ מו
כן צְ ִריכִ ים לְשַּ נן וְ לִזְ ֹּכר ,יש צִ ְדקּות וְ יש חֲ ִסידּות בְ ָכל מַּ ה
ִיהּודי
שֶ הַּ ָקבָ "ה הבִ יא .ל ֹּא הָ ָיה וְ ל ֹּא י ְִה ֶיה דָ בָ ר שֶ הַּ ָקבָ "ה עָ שָ ה ל ִ
שֶ ֶזה ל ֹּא לְטובָ תו .יש טוב שֶ נ ְִר ָאה לָעי ַּנ ִים וְ יש טוב שֶ ל ֹּא נ ְִר ָאה
לָעי ַּנ ִים ,אֲ בָ ל הַּ ֹּכל ַּתחַּ ת הַּ דֶ ֶגל שֶ ל צַּ ִדיק ה' וְ חָ ִסיד ה'.
★★★

ואמונתך בלילות

סא

וחרפת עמו יסיר

וְ ח ְר ַפת עַ מֹו י ִסיר
ֹלקים ִד ְמעָ ה מעַּ ל כָל
בַּ פָסּוק כָתּוב "בִ לַּע הַּ ּמָ וֶת ָלנֶצַּ ח ּומָ חָ ה ה' אֱ ִ
א ֶרץ כִ י ה' ִדבר( ":ישעיהו כה ,ח)
ָפנִים וְ חֶ ְרפַּת עַּ ּמו י ִָסיר מעַּ ל כָל הָ ָ
וְ צָ ִריְך לְהָ בִ ין עַּ ל איזו חֶ ְר ָפה ְמדֻבָ ר כָאן שֶ הַּ ָקבָ "ה י ִָסיר?
שָ מַּ עְ ִתי פְ שָ ט נִפְ ָלא מהָ ַּאלְמָ ָנה שֶ ל הרה"צ ַּרבִ י י ְִש ָראל מ ִאיר כֹּהן
זַּצַּ "ל ,שֶ ִה ְתיַּסר בְ מֶ שֶ ְך כַּּמָ ה שָ נִים בְ יִס ִּורים ָק ִשים ּומָ ִריםּ ,ובְ סוף
יָמָ יו שָ ַּכב חֳ דָ ִשים אֲ רֻ כִ ים בְ ִשקּום בְ בית ִרבְ ָקה .וְ כְָך ִהיא ָא ְמ ָרה,
פּואתו שֶ ל בַּ ֲע ִלי ַּרבִ י י ְִש ָראל
ֻכלָנּו ִה ְת ַּפ ַּללְנּו וְ שָ פַּכְ נּו ְדמָ עות ל ְִר ָ
מ ִאיר זַּצַּ "לִ ,קּוִ ינּו ּובָ טַּ ְחנּו בַּ ה' שֶ הּוא עוד יָקּום ִמ ִּמטַּ ת חָ לְיו וִ יהא
כְ ַּאחַּ ד הָ ָאדָ ם .אֲ בָ ל בַּ סוף הּוא נִפְ טַּ ר .כְ שֶ הּוא נִפְ טַּ רִ ,ה ְתבַּ י ְַּש ִתי
נורא ְל ַּיד ָכל הָ אֲ חָ יות בְ בית ִרבְ ָקהָ ,א ְמרּו ִלי ,נּו ...הי ָכן ָכל
ָ
הַּ ְתפִ לות ...הי ָכן הָ אֱ מּו ָנה שֶ לְָך ...אֲ בָ ל אֲ ִני ל ֹּא נ ְֶחלֶשֶ ת ,אֲ ִני יודַּ עַּ ת
כִ י לֶעָ ִתיד לָב ֹּא ,כְ שֶ נִזְ ֶכה ל ְִראות "כִ י ה' ִדבר" וְ נ ְִר ֶאה פְ שָ ט בְ ָכל
הַּ סֻ גְ ָיא הַּ ּמֻ ְרכֶבֶ ת הַּ ז ֹּאת ,נָבִ ין לְהי ָכן הָ ְל ָכה ָכל ְתפִ ָלה וְ ָכל ִד ְמעָ ה,
וְ נ ְִר ֶאה שֶ שּום דָ בָ ר ל ֹּא הָ לְַּך ל ְִאבּודַּ ,גם נ ְִר ֶאה ֶאת הַּ טובָ ה וְ הַּ בְ ָר ָכה
שֶ הָ יּו בְ תוְך הַּ נִסָ יון הַּ ּמַּ ר הַּ ֶזה ,וְ ָאז הַּ ָקבָ "ה י ִָסיר ַּגם ֶאת הַּ חֶ ְר ָפה
הַּ ז ֹּאת.
סיר מעַ ל כל הארץ כִ י ה' ִדבר" (ישעיהו כה ,ח)
"וְ ח ְר ַפת עַ מֹו י ִ
★★★
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סּוקים של אֱ מּונה
הַ דרך ל ְִה ְתחַ ּזק  -פְ ִ
בַּ ְספ ִָרים כָתּוב שֶ ַּאחַּ ת מהָ עצות ל ְִה ְתחַּ זק בְ מַּ צָ בִ ים ָק ִשים ,וְ ל ֹּא
ַּרק בְ מַּ צָ בִ ים ָק ִשיםֶ ,א ָלא ָכל ֶאחָ ד שֶ רוצֶ ה ִחזּוק בֶ אֱ מּו ָנה ,שֶ י ְַּרגִ יל
סּוקים שֶ ל אֱ מּו ָנה .לַּפְ סּו ִקים יש לָהֶ ם כֹּחַּ
ֶאת עַּ צְ מו לְהַּ גִ יד פְ ִ
עָ צּום.
וְ כְָך כ ַָּתב ַּרבִ י ֻזנ ְְדל ִמסַּ ַּל ְנט בְ ִאג ֶֶרת לִבְ נו י ְִחידו בְ ַּתאֲ ִריְך כד' כִ ְסלו
תרח"י ,אֲ שֶ ר נָסַּ ע בִ ְשלִיחּות ִמצְ ָוה שֶ ל בִ קּור חולִים ּופִ קּוחַּ ֶנפֶש,
ֲצּורה בָ עִ יר ווין ,וְ זו לְשונו..." :וְ ַת ְחזר
בְ עַּ ד אֲ חותו אֲ שֶ ר הָ י ְָתה ע ָ
"קּוה אל ה' חֲ זַק
ת ִמיד פְ סּוקי הַ הַ ְשגחה ּובִ טחֹון וִ ישּועה ,כְ מֹו ַ
וְ יַאֲ מץ לִבָך וְ ַקּוה אל ה'( ".תהלים כז ,יד)ִ " ,חזְ קּו וְ ִא ְמצּו ַאל ִת ְיראּו וְ ַאל
ַתעַ ְרצּו ִמפְ ניהם כִ י ה' אֱ ֹלהיָך הּוא הַ הלך עִ מך לא י ְַרפְ ָך וְ לא
יַעַ זְ בך" (דברים לא ,ו)" ,עינַי ת ִמיד אל ה' כִ י הּוא יֹוצִ יא מרשת ַרגְ לי"
ֹלהים לנּו מַ חֲ סה ועז עזְ רה בְ צרֹות נ ְִמצא
(תהלים כה ,טו) וְ כַדֹומה" ,אֱ ִ
ּותשּועַ ת ה' כְ הרף עַ ִין( ".אור ישראל
ְמאד" (תהלים מו ,ב) ,וְ אז תלך לבטַ ח ְ
מכתב כד')

גּוטמַּ כר
הָ ָיה בַּ עַּ ל מופת גָדול בְ עַּ ם י ְִש ָראל ָק ְראּו לו ַּרבִ י א ִליָהּו ְ
זַּצַּ "ל ,הּוא הָ ָיה ַּתל ְִמידו שֶ ל הַּ גָאון ַּרבִ י ע ֲִקיבָ א אי ֶגר ,וְ הּוא מבִ יא
ֶאת הַּ גְ מָ ָרא הַּ ְּמפ ְֻרסֶ מֶ ת( ,ע"ז דף יא' ע"א) הַּ ּמַּ עֲשֶ ה שֶ ל אּונ ְְקלּוס הַּ גר.
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וְ כְָך מּובָ א שָ ם בַּ גְ מָ ָרא" :אּונ ְְקלּוס בַ ר ְקלֹונִימּוס ִאיגַייר .אּונ ְְקלּוס
הַּ בן שֶ ל ְקלונִימּוס ִה ְתגַּיר .שַ דַ ר קיסר גּונְדא ְדרֹומאי ַאבַ ְתרּה ,שָ ַּלח
הַּ קיסָ ר פְ ֻל ַּגת חַּ ָילִים רומָ ִאים ַּאחֲ ָריו מַ ְשכִ ינְהּו בִ ְקראי ִש ְד ָלם
תורה .וְ ִאי ַגיְירּו וְ הַּ חַּ ָילִים
סּוקים מהַּ ָ
אּונ ְְקלּוס עַּ ל יְדי שֶ ָאמַּ ר לָהֶ ם פְ ִ
הָ א ֶלה ִה ְת ַּגיְרּו .הדַ ר שַ דַ ר גּונְדא ְדרֹומאי ַאחֲ ִרינא ַאבַ ְתריּה ,חָ ַּזר

ימרּו ליּה
הַּ קיסָ ר וְ שָ ַּלח פְ ֻל ַּגת חַּ ָילִים אֲ ח ִרים ַּאחֲ ָריו אמַ ר לְהּו ,לא ת ְ
ֹּאמרּו וְ ַּאל ְתדַּ בְ רּו ִאתו כְ לּום.
ידיָ .אמַּ ר לָהֶ ם הַּ קיסָ ר לַּחַּ ָילִים ַּאל ת ְ
ִמ ִ
כִ י הוּו ש ְקלּו וְ אזְ לּו כְ שֶ ל ְָקחּוהּו וְ ִה ְת ִחילּו ָל ֶל ֶכת ,אמַ ר לְהּוָ ,אמַּ ר ָלהֶ ם
אּונ ְְקלּוס :ל ֹּא ֶא ְתוַּכחַּ עִ ּמָ ֶכםֶ ,א ָלא אימא לְכּו ִמילְתא בְ עַ לְמא .אֹּמַּ ר
ָל ֶכם דָ בָ ר ְס ָתם! ּובְ חָ ְשבָ ם ,שֶ עַּ ל כְָך ל ֹּא נִצְ טַּ ּוּו מהַּ קיסָ ר ְ -שמָ עּוהּו.
בּוקה ַקמי פִ יפְ יּורא בִ פְ ני שַּ ר
ִפּוריה שַּ ר ָקטָ ן נ ִקיט נּורא מַּ ְחזִ יק אֲ ָ
נ ְ

הַּ גָדול ִמּמֶ נּו ,לְהָ ִאיר ְל ָפנָיו לִכְ בודו .וְ כן עושֶ ה פִ יפְ יּורא נ ִקיט נּורא
לְדּוכְ סא ,שַּ ר גָדול ִמּמֶ נּו ַּל ֻד ָכס ,וְ כְָך עושֶ ה דּוכְ סא לְהגְ מֹונא ,הגְ מֹונא
עושֶ ה כְָך לְקּומא ,הַּ ּמֶ לְֶך -קּומא ִמי נ ִקיט נּורא ַקמי ִאינִיש? הַּ ִאם
בּוקה בִ פְ ני אֲ נ ִָשים? א ְמרּו ליּה ,הַּ חַּ ָילִים לְאּונ ְְקלּוס
הַּ ּמֶ לְֶך מַּ ְחזִ יק אֲ ָ
לא .ל ֹּא! אמַ ר לְהּו ,אּונ ְְקלּוס לַּחַּ ָילִים :הַ קדֹוש ברּוך הּוא נ ַקט נּורא
ִשראלִ ,דכְ ִתיב( ,שמות יג) וַה' הֹולך
בּוקה לְהָ ִאיר ַקמי י ְ
מַּ ְחזִ יק אֲ ָ
לִפְ ניהם יֹומם" וְ גֹו'ּ .ובְ כְָך הוכִ יחַּ לָהֶ ם גֹּדֶ ל חֲ בִ יבּות וַּחֲ ִשיבּות עַּ ם
י ְִש ָראל בְ עיני הַּ ָקבָ "הִ .איגַיּור כּולְהּוַּ .גם הם נוכְ חּו בְ צִ ְד ַּקת דַּ ְרכו,
וְ נ ְִת ַּגיְרּו .הדַ ר שדַ ר חָ ַּזר וְ שָ ַּלח גּונְדא ַאחֲ ִרינא בַ ְתריּה ,גְ דּוד ַּאחר
ידי בַ הֲ דיּהַּ .אל
ַּאחֲ ָריו .אמַ ר לְהּו ,וְ צִ ָּוה עֲליהֶ ם :לא ִת ְש ַתעּו ִמ ִ
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ְתדַּ בְ רּו ִאתו כְ לּום! כִ י נ ְַק ִטין ליּה וְ אזְ לי ,כְ שֶ ל ְָקחּוהּו ,וְ ִה ְת ִחילּו ָל ֶל ֶכת,

יתחא הַּ ּמֻ נַּחַּ ת בַּ פ ֶַּתח.
חֲ זא ְמזּוזְ תא ָר ָאה ֶאת הַּ ְּמזּו ָזה ְדמַ נחא ַאפִ ְ
אֹותיב ידיּה ֲעלַּה אּונ ְְקלּוס שָ ם יָדו עַּ ל הַּ ְּמזּו ָזהַ ,א ִחיך צָ חַּ ק .אמַ ר
ִ
אותם לְדַּ בר
ָ
ליּהַ ,אמַ אי ַקא ְמחַ ּיך?! מַּ דּועַּ ִה ְנ ִני צוחק? וְ כְָך מָ שַּ ְך
מר לָנּו ַּא ָתה!
ִאתו .א ְמרּו ליּהָ ,א ְמרּו הם לְאּונ ְְקלּוס :אימא לן א ְת ,אֱ ֹּ
אמַ ר לְהּו ,אּונ ְְקלּוסִ :מנְהגֹו של עֹולם  -מלך שֶ הּוא בשר ודם,
יֹושב ִמבִ פְ נִים ,בְ היכָלוַ ,ועֲבדיו ְמשַ ְמ ִרין אֹותֹו ִמבַ חּוץ .וְ ִאלּו
הַ קדֹוש ברּוך הּוא ֲ -עבדיו ִמבִ פְ נִים וְ הּוא ְמשַ ְמרן ִמבַ חּוץ,
ִשמר
יקין ,שנאֱ מַ ר( ,תהלים קכא) "ה' י ְ
שֶ הַּ ְּמזּו ָזה שומֶ ֶרת עֲליהֶ ם ִמן הַּ ּמַּ זִ ִ
אתָך ּובֹואָך" וְ גֹו'ִ .איגַיּורַּ .גם הם נ ְִת ַּגיְרּו .וְ תּו לא שַ דַ ר ַאבַ ְתריּה.
צ ְ
דּודים ל ְָתפְ סו.
שּוב ל ֹּא שָ ַּלח אלָיו גְ ִ

גּוטמַּ כר ,כְ שֶ נ ְִתבונן כיצַּ ד אּונ ְְקלּוס גִ יר ֶאת
ָאמַּ ר ַּרבִ י א ִליָהּו ְ
עושים
סּוקים ִ
סּוקים! הַּ פְ ִ
הַּ חַּ ָילִים ,נ ִָשים לב שֶ הּוא ָאמַּ ר לָהֶ ם פְ ִ
רֹּשֶ ם עַּ ל הַּ שומעַּ  ,פָסּוק יש לו כֹּחַּ ְ .דבַּ ר הַּ שם יש לו כֹּחַּ .
סּוקים,
הָ ַּרב פִ ינְקּוס ָאמַּ ר ִלי שֶ בַּ ְד ָרשות הּוא מַּ ְקפִ יד לְהַּ גִ יד פְ ִ
סּוקים יש לָהֶ ם כֹּחַּ  .כְ שֶ ָאדָ ם אומר פָסּוק ,הַּ פָסּוק הַּ ֶזה הּוא כְ מו
פְ ִ
סּוקים
גַּחֶ ֶלת ,כְ שֶ ְּמלַּבִ ים גַּחֶ ֶלת יוצְ אות לֶהָ בות .כְ שֶ ָאדָ ם אומר פְ ִ
אותם ,יוצאת לֶהָ בָ ה שֶ ל אֱ מּו ָנה שֶ נִכְ נֶסֶ ת אלָיו.
ּומשַּ נן ָ
שֶ ל אֱ מּו ָנה ְ
הָ ַּרב שַּ ְך ָאמַּ ר כְ שֶ אֲ ִני רוצֶ ה ל ְִה ְתחַּ זק בֶ אֱ מּו ָנה אֲ ִני קורא ֶאת
סּוקים,
אשית .ז ֹּאת אומֶ ֶרת כְ שֶ ָאדָ ם קורא פְ ִ
סּוקים בְ חֻ ּמָ ש בְ ר ִ
הַּ פְ ִ
נותנִים כֹּחַּ  .לְהוצִ יא ֶאת הַּ ִּמלִים מהַּ ֶפה.
סּוקים שֶ ל אֱ מּו ָנה הם ְ
פְ ִ
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הֶ חָ פץ חַּ יִים הָ ָיה ָרגִ יל לְשַּ נן לְעַּ צְ מו בִ זְ מַּ נִים שֶ ל נִסָ יוןַּ " :וי ְִתחַּ זק
ֹלקיו"....
ֹלקיו"ַּ " ,וי ְִתחַּ זק י ְִש ָראל מ ִאיר בַּ ה' אֱ ָ
דָ וִ ד בַּ ה' אֱ ָ
אומ ִרים פְ סּוקי
ְ
עושים בַּ ְתפִ ָלה כְ שֶ אֲ נ ְַּחנּו
בְ עֶ צֶ ם ֶזה מַּ ה שֶ אֲ נ ְַּחנּו ִ
אומ ִריםַ " :א ְשרי שאל ַיעֲקב בְ עזְ רֹו ִשבְ רֹו עַ ל ה'
ְדזִ ְמ ָרה ,אֲ נ ְַּחנּו ְ
ֲשּוקים נתן לחם
אֱ ֹלהיו :עשה שמַ יִם וארץ ...עשה ִמ ְשפט לע ִ
ּומחַ בש לְעַ ּצְ בֹותם ...גדֹול אֲ דֹונינּו
ִשבּורי לב ְ
ל ְרעבִ ים ...הרפא ל ְ
וְ ַרב כחַ  ...יְהַ לְלּו את שם ה' כִ י הּוא צִ ּוה וְ נִבְ ראּוַ :ו ַּיע ֲִמידם לעַ ד
סּוקים אלּו אֲ נ ְַּחנּו ְמדַּ בְ ִרים שֶ יש
לְעֹולם חק נ ַתן וְ לא ַיעֲבֹור "...בִ פְ ִ
בַּ עַּ ל הַּ בַּ יִת לָעו ָלם ,הָ עו ָלם ל ֹּא הֶ פְ קר!!! "...וְ ַאתה מֹושל בַ כל
ּובְ י ְדָך כחַ ּוגְ בּורה ּובְ י ְדָך ְלגַדל ּולְחַ ּזק לַכלַ ...אתה הּוא ה' לְבַ דָך
ַאתה ע ִשית את הַ ּׁשמַ יִם ְשמי הַ ּׁשמַ יִם וְ כל צְ באם הארץ וְ כל
אֲ שר עליה הַ ּי ִַמים וְ כל אֲ שר בהם וְ ַאתה ְמחַ ּיה את כֻלם"...
סּוקים שֶ ל אֱ מּו ָנה!
פְ ִ
ְהּודי שֶ עָ בַּ ר ְדבָ ִרים ל ֹּא ַּקלִים ...וְ הּוא ָאמַּ ר ִלי שֶ כְ שֶ הּוא
אֲ ִני מַּ כִ יר י ִ
עָ בַּ ר ְדבָ ִרים ָק ִשים הַּ דָ בָ ר שֶ הֶ ְחזִ יק אותו הָ ָיה כְ שֶ הּוא ִהגִ יעַּ
בַּ ְתפִ ָלה ְל" ַּויְבָ ֶרְך דָ וִ יד" ל ִַּּמלִים..." :וְ ַאתה מֹושל בַ כל ּובְ י ְדָך כחַ
ּוגְ בּורה ּובְ י ְדָך ְלגַדל ּולְחַ ּזק לַכל "...הּוא הָ ָיה חוזר עַּ ל הַּ ִּמלִים
בּורה,
הָ א ֶלה עוד פַּעַּ ם וְ עוד פַּעַּ ם ,וְ הָ ָיה חושב לְעַּ צְ מוּ ,ובְ י ְָדָך כֹּחַּ ּוגְ ָ
אותי
ּובְ י ְָדָך ְלגַּדל ּולְחַּ זק ַּל ֹּכלִ ,מי ֶזה הַּ ֹּכל? ַּגם אֲ ִני נִכְ ָללְ ,תחַּ זק ִ
בּורהּ ,ובְ י ְָדָך ְלגַּדל ּולְחַּ זק ַּל ֹּכל ,עוד
ִרבונו שֶ ל עו ָלםּ ,ובְ י ְָדָך כֹּחַּ ּוגְ ָ
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סּוקים ֶזה נותן לו
פַּעַּ ם וְ עוד פַּעַּ ם וְ עוד פַּעַּ ם .כְ שֶ ָאדָ ם ְמשַּ נן פְ ִ
ֹּכחות.
שומעִ ים ָכל שָ בּועַּ בְ בית
ְ
הָ ַּרב פִ ינְקּוס זַּצַּ "ל ָאמַּ ר ִלי פַּעַּ ם ,אֲ נ ְַּחנּו
הַּ כְ נֶסֶ ת ֶאת הַּ פ ָָרשָ ה עוד פַּעַּ ם וְ עוד פַּעַּ ם ,בִ ְשבִ יל מַּ ה צָ ִריְך עוד
סּוקים?!
פַּעַּ ם וְ עוד פַּעַּ ם ,כְ בָ ר מַּ כִ י ִרים ֶאת הַּ פְ ִ
ֶא ָלא אומר הָ ַּרב פִ ינְקּוסֶ ,זה כְ מו ֶי ֶלד שֶ אוכל ,וְ גָדל וְ נ ְִה ָיה כְ בָ ר
א ֶכל שֶ ָא ַּכל בְ תור ֶי ֶלד? הַּ ְתשּובָ ה ִהיא,
בָ חּור ,שואֲ לִים הי ָכן ָכל הָ ֹּ
ּומכֹּחַּ ֶזה הּוא גָדַּ ל
א ֶכל נִבְ ַּלע בְ ִק ְרבו ֶזה נ ְִס ַּפג בַּ בָ שָ ר ּובָ ֲעצָ מותִ ,
הָ ֹּ
וְ הּוא עַּ כְ שָ ו בָ חּור .אותו הַּ דָ בָ ר יש ְספִ י ָגה רּוחָ נִית ,אין לָנּו מֻ שָ ג
תורה
יאת הַּ ָ
סּוקים שֶ ל ְק ִר ַּ
איזו עָ צְ מָ ה רּוחָ נִית יש לָנּו מהַּ פְ ִ
שומעִ ים בְ בית הַּ כְ נֶסֶ ת ָכל שַּ בָ ת .יש ְק ִרי ָנה רּוחָ נִית
ְ
שֶ אֲ נ ְַּחנּו
נות ֶנת לָנּו כֹּחות .פָסּוק ,עוד פָסּוק ,עוד פָסּוקֶ ,זה הַּ כֹּחַּ
שֶ נִכְ נֶסֶ ת וְ ֶ
תורה.
שֶ ל הַּ ָ
★★★
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לא לעצור

לא ַלעֲצר
ִספר הרה"צ ַּרבִ י מָ ְר ְד ַּכי ְמנַּחם ְשוַּואב זַּצַּ "לִ ,מי שֶ ֻכ ָנה "הַּ צַּ ִדיק
ִמּמונ ְִסי" ַּתל ְִמידו שֶ ל הג"ר בָ רּוְך בֶ ער ליבובִ יץ זַּצַּ "ל שֶ הָ ָיה ל ְַּרבִ י
בָ רּוְך בֶ ער ַּא ְח ָין צָ עִ יר כְ בֶ ן ְתשַּ ע עֶ ְשרה שָ ָנה ,הַּ ָלה הָ ָיה מַּ ְת ִמיד
הורה ,וְ ִהנה לְדַּ אֲ בון לב
תורה ּובְ י ְִר ַּאת שָ מַּ ִים ְט ָ
ּומ ֻצ ָין בְ ָ
גָדול ְ
נִפְ טַּ ר הַּ בָ חּור בְ ִאבו וְ הָ לְָך לְעולָמו בְ אותו יום מַּ ר וְ נ ְִמהָ ר ,וְ הָ י ְָתה
נוראות ,וְ הָ ָיה ַּרבִ י בָ רּוְך בֶ ער צָ ִריְך
לו ְל ָו ָיה עִ ם צַּ עַּ ר גָדול ּובְ כִ יות ָ
טּוחים שֶ ּמ ֹּרב צַּ עַּ ר ַּרבִ י
סר ִשעּור בַּ י ְִשיבָ ה בְ אותו יום ,וְ הָ יּו בְ ִ
ל ְִמ ֹּ
בָ רּוְך בֶ ער ל ֹּא י ֹּאמַּ ר בְ אותו יום ֶאת הַּ ִשעּורָ ,א ְמ ָנם לְמַּ עֲשֶ ה הּוא
כן ָאמַּ ר ֶאת הַּ ִשעּור .וְ איְך עָ שָ ה ז ֹּאת?! כְ שֶ ִהגִ יעַּ זְ מַּ ן הַּ ִשעּור ָראּוהּו
ּומשַּ נן לְעַּ צְ מו שּוב וְ שּובִ ,די עֲבודָ ה
ִמ ְסתובב בְ חַּ ְדרו הָ לוְך וָשוב ְ
מּוז וַּוייטֶ ער גיין( ,הָ עֲבודָ ה מֻ כְ ַּרחַּ ת לְהַּ ְמ ִשיְך הָ ל ְָאה) .וְ חָ ַּזר שּוב וְ שּוב ִדי
עֲבודָ ה מּוז וַּוייטֶ ער גיין כְ מו שֶ כָתּוב " ָראשיכֶם ַּאל ִתפְ ָרעּו
ּומפ ֶַּתח אֹּהֶ ל מועד ל ֹּא תצְ אּו"ִ ,די עֲבודָ ה
ּובִ גְ דיכֶם ל ֹּא ִתפְ רֹּמּו ִ -
סר ֶאת
מּוז וַּוייטֶ ער גייןָ ,כְך ִשנן לְעַּ צְ מו שּוב וָשּוב וְ ָאז הָ לְַּך ל ְִמ ֹּ
הַּ ִשעּור עִ ם ִה ְתלַּהֲ בּות וְ חַּ יּות יותר גְ דו ָלה מהָ ָרגִ יל .או ָאז הבִ ינּו
שֶ ל ְַּמרות ָכל הַּ צַּ עַּ ר שֶ הָ ָיה לו בְ אותו יום ִמכָל מָ קום ֶזה ל ֹּא עָ צַּ ר
עז( .דרכה של תורה עמוד רכו')
בַּ עֲדו ל ְִה ְתחַּ זק בַּ ִלּמּוד בְ י ֶֶתר ְשאת וְ י ֶֶתר ֹּ
★★★
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סּוקים של בִ טחֹון
פְ ִ
כְ פִ י שֶ הבאנּו בְ עַּ ּמּוד סב' שֶ כ ַָּתב הֶ חָ ִסיד ַּרבִ י ֻזנ ְְדל ִמסַּ ַּלנְט ַּז"ל
ישראל מכתב כד') בְ ִאג ֶֶרת לִבְ נו..." :וְ ַת ְחזר ת ִמיד פְ סּוקי הַ הַ ְשגחה
ּותשּועַ ת ה' כְ הרף עַ ִין".
ּובִ טחֹון וִ ישּועה ...וְ אז תלך לבטַ ח ְ
וְ כן כ ַָּתב בְ ס ֶפר הַּ ִחנּוְך (מצוה תקי"ב) וְ זו לְשונו" :אֲ בל הַ זְ כִ ירּו לֹומַ ר
ְעֹוררּו נפש הַ ּיֹודעַ אֹותם
מֹורים אלּו שּיש בהם ְדב ִרים י ְ
ִמזְ ִ
לַחֲ סֹות בַ ּׁשם ּולְה ִשים בֹו כל ִמבְ טַ חֹו ,וְ ל ְִקבעַ בִ לְבבֹו י ְִראתֹו
ִשמר בְ לִי
עֹוררּות עַ ל זה י ְִהיה נ ְ
ּומתֹוך ִה ְת ְ
וְ ל ְִסמך עַ ל חַ ְסדֹו וְ טּובֹו ִ
ספק ִמכל נזק ".עַּ ד כָאן לְשונו.
וְ נ ְִמצָ א כָתּוב בְ שם הַּ ָגאון הֶ חָ ִסיד מַּ הֲ ַּר"ל ִמפְ ָראג ,שֶ י ֹּאמַּ ר כָל
ָאדָ ם פְ סּוקי בִ טָ חון כְ די לְהַּ ְרגִ יל עַּ צְ מו בְ בִ טָ חון וֶאֱ מּונָה ,וְ ז ֹּאת
ירת
עִ ַּקר דַּ ת הַּ י ְִש ְראלִי וְ צָ ִריְך ל ְִה ְתחַּ זק בָ זֶה ְמאֹּד ְמאֹּד וְ ַּאחֲ רי אֲ ִמ ַּ
סּוקים יְבַּ קש מהַּ שם ִי ְתבָ ַּרְך שֶ ְיזַּכהּו ל ְִהיות חָ זָק ְמאֹּד
הַּ פְ ִ
בֶ אֱ מּונָה ּובִ טָ חון כִ ְרצונו י ְִתעַּ לֶה.
עוד אומר הַּ ּמַּ הֲ ַּר"ל ִמפִ י זְ קנו הַּ גָאון ַּרבִ י חַּ יִים שֶ ְּמ ֻקבָ ל בְ יָדינּו
ירת פְ סּוקי בִ טָ חון ְמסֻ ָגלִים לְבַּ טל ָכל גְ זרות
מהַּ ַּק ְדמונִים שֶ אֲ ִמ ַּ
אומ ִרים פְ סּוקי בִ טָ חון בְ מַּ עַּ ְרכות הַּ ִּמלְחָ מָ ה וְ שָ מּו
ְ
ָקשות .וְ הָ יּו
בִ ְטחונָם בַּ ָקדוש בָ רּוְך הּוא וְ הָ יּו נִצולִים וְ כן ְמסֻ גָל הּוא לומַּ ר
(אור
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פְ סּוקי בִ טָ חון לִפְ ני מַּ שָ א ּומַּ ָתן וְ כָל עסֶ ק שֶ הּוא.

("משפט צדק" תהילים

אות רי"ד)

וְ כ ַָּתב הֶ חָ פץ חַּ יִים" :וְ שמַ עְ ִתי בְ שם ה ַרב הח ִסיד הַ ְמפ ְֻרסם
אדנא
ִשראל ל ְִת ִהלה ּול ְִתפְ ארת מהר"מ נַחּום זַּצַ "ל מהֹור ְ
בְ י ְ
מֹורים עַ ל
שּיעַ ץ ל ְַאחינּו ַאנְשי הַ ּצבא שּיִצְ עֲקּו אז בַ מַ אֲ מ ִרים הַ ִ
ֹלהים
ִשראל וְ גֹו' אֹו ה' הּוא האֱ ִ
ַא ְחדּותֹו י ְִתב ַרך כְ גֹון פסּוק ְשמַ ע י ְ
וְ כַדֹומה וְ יש בזה תֹועלת ַרבה אחד כִ י בזה י ְִתעֹורר זְ כּותן של
ִשראל ש ְמ ַקבְ לִין עֲליהן על מַ לְכּותֹו של הַ קב"ה בְ כל יֹום וְ יִנצְ לּו
י ְ
ִמכַמה ְמארעֹות רעֹות עַ ל ידֹו וְ רמז לזה מַ ה ּׁשא ְמרּו חֲ ַז"ל עַ ל
ִשראל ַאתם ְקרבִ ים הַ ּיֹום ל ִַמלְחמה
הַ פסּוק וְ אמַ ר להם ְשמַ ע י ְ
ִשראל שאֲ פִ לּו לא ִקּי ְַמתם אלא
וְ גֹו' שאמַ ר להם הַ קב"ה ְלי ְ
ִמס ִרים בְ ידם( ".מחנה
יאת ְשמַ ע שַ חֲ ִרית וְ עַ ְרבִ ית ִאי ַאתם נ ְ
ְק ִר ַ
ישראל פרק כב' אות ז')

מחַּ "ל (כרך ח' בסדרת ספרי הרמח"ל הנקרא ספר קיצור הכוונות,
ַּר ְ

גַּם נ ְִמצָ א בְ כִ ְתבי הָ
בנספחים) שֶ לִקט פְ סּוקי ִקּוּוי (בִ טָ חון) וְ ִס ְד ָרם חלֶק ל ְָא ְמ ָרם בְ כָל יום
וְ חלֶק ל ְָא ְמ ָרם בַּ חֲ משֶ ת יְמי הַּ שָ בּועַּ .
לָכן הבאנּו כָאן ֶאת סדֶ ר פְ סּוקי הַּ בִ טָ חון ,שֶ ִס ְד ָרם הַּ ּמַּ הֲ ַּר"ל
ִמפְ ָראג.

ע
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א
ל־רה ִֶּ֗בים וְ ש ַ֥טי
ר־שם יְהֹוה ִמבְ טַ ֑חֹו ְ ְֽׁולא־פנַ֥ה א ְ
ַ ַ֥א ְ ְֽׁשרי הַ ֶּ֗גבר אֲ ש ָׂ֣
כ ְֽׁזב:
ש ְֽׁאין לַ֥ ֹו ְתשּועְֽׁה:
יבים בְ בן־א ָ֓דם׀ ֶׁ֤
ל־תבְ ְט ַ֥חּו בִ נ ְִד ִ ֑
ַא ִ
ח־בֹו:
ֹלהי אבְ טַ ְֽׁ
ּומצּוד ִ ֑תי אֱ ֶּ֗ ַ
א ֶּ֗ ַמר ַ ְֽׁליהוה מַ ְח ִ ָׂ֣סי ְ
ֱֹֽלהי בְ ָךָׂ֣ בטַ ְח ִתי ַאל־א ֑בֹושה ַאל־יַ ְֽׁעַ ל ְ֖צּו אי ְַבָׂ֣י ִ ְֽׁלי:
א ֶּ֗ ַ
א־בֹושּו:
אלָׂ֣יָך זע ֲָׂ֣קּו וְ נ ְִמל֑טּו בְ ָך֖ ב ְט ָׂ֣חּו וְ ל ְֽׁ
שיתּו ְֽׁלב:
ל־ת ְהבַ֥לּו ַ ֶׁ֤חיִל׀ ִ ְֽׁכי־ינ֑ ּוב ַאל־ת ִ ַ֥
ל־תבְ ְט ָׂ֣חּו בְ עשק֮ ּובְ גזֵ֪ל ַא ֶּ֫
ַא ִ
ֶׁ֤אז תלָׂ֣ך לבָׂ֣טַ ח דַ ְר ֑כָך וְ ַרגְ ל ְֶָּ֗ך ָׂ֣לא ִתגְֽׁ ֹוף:
ם־תחֲ ֶ֬נה ע ַַ֨לי׀ מַ חֲ נה֮ ְֽׁלא־יִירֵ֪א ִֶּ֫ל ִ ַ֥בי ִאם־ת ָׂ֣קּום עלַי ִמ ְלח ֑מה בְ ֶּ֗זאת
ִא ַ
בֹוטחַ :
אֲ נִ ָׂ֣י ְֽׁ

ב
שר יִבְ ַ ֖טח ַ ְֽׁביהו֑ה וְ היַ֥ה יְהו֖ה ִמבְ טַ ְֽׁחֹו:
ב ָׂ֣רּוך הַ ֶּ֔גבר אֲ ַ֥
ֹלהים מַ חֲ סה־לָׂ֣נּו
ל־עת׀ ֶּ֗עם ִשפְ כְֽׁ ּו־לְפנַ֥יו לְבַ בְ כ֑ם אֱ ִ ֖
בִ ְט ֘חּו ֶׁ֤בֹו בְ כ ַ֨
ְֽׁסלה:
הוה ֖צּור עֹול ִ ְֽׁמים:
י־ע֑ד כִ י בְ יָּׂ֣ה ְי ֶּ֔
בִ ְט ַ֥חּו ַ ְֽׁביהו֖ה עֲד ַ
ן־ארץ ְּורעַ֥ה אֱ מּונְֽׁה:
ה־טֹוב ְשכ ֶּ֗
בְ ַ ָׂ֣טח ַ ְֽׁביהוה ַועֲש ֑
ל־תּׁשעְֽׁן:
ל־בינ ְת ֶָּ֗ך ַא ִ
בְ ַ ָׂ֣טח אל־יְהוה בְ כל־לִבָ֑ך וְ א ִ ְֽׁ
ח־עז ּולְב ֶּ֗ניו י ְִהיַ֥ה מַ ְח ְֽׁסה:
בְ י ְִר ַ ָׂ֣את יְהוה ִמבְ טַ ֑
בְ ָך ,ב ְטחּו אֲ בתינּו ,ב ְטחּו ו ְַת ַפלְטמֹו:
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י־א ָׂ֣תה יְהוָׂ֣ה לְבד֑ד ל ֶּ֗בטַ ח
ישן ִ ְֽׁכ ַ
בְ שלָׂ֣ ֹום י ְַחדו֮ א ְשכְ בֵ֪ה וְ ִֶּ֫א ַ֥
יבנִי:
תֹוש ְֽׁ
ִ
שר ִ ְֽׁלי:
ֲשה ב ָׂ֣
אֹלהים בטַ ְח ִתי ָׂ֣לא ִאיר֑א מַ ה־ ַּיע ֖
ב ִ ָׂ֣
ֲשה אדָׂ֣ם ִ ְֽׁלי:
אֹלהים בטַ ְח ִתי ָׂ֣לא ִאיר֑א מַ ה־ ַּיע ֖
ְֽׁב ִ ָׂ֣
ָׂ֣בית ַאהֲ רן בִ ְט ָׂ֣חּו בַ יהו֑ה עזְ ֖רם ּומגִ נָׂ֣ם ְֽׁהּוא:
יקים יִפְ ְֽׁרחּו:
בֹוטחַ בְ ע ְשרֹו ָׂ֣הּוא י ִ֑פל וְ כע ֶּ֗לה צַ ִד ִ ַ֥
ָׂ֣

ג
לֹומי׀ אֲ שר־ב ַ ָׂ֣ט ְח ִתי ֖בֹו אֹוכָׂ֣ל ל ְַח ִ ֑מי ִהגְ ִ ֖דיל ע ַלָׂ֣י ע ְֽׁקב:
ַם־איש ְש ִַ֨
ג ִ ֶׁ֤
ֲשה:
גָׂ֣ ֹול עַ ל־יְהוָׂ֣ה דַ ְר ֑כָך ּובְ ַ ַ֥טח ע ֶּ֗ליו וְ ָׂ֣הּוא ַיע ְֽׁ

ה
ְהוה וַ ְֽׁ ַֽי ְִהי־
ִה ַ֨נה ֵ֧אל יְשּוע ִ ִ֛תי אבְ ַ ֖טח וְ ָׂ֣לא אפְ ֑חד ִ ְֽׁכי־ע ִּזֶׁ֤י וְ זִ ְמר ֙ת יָּׂ֣ה י ֶּ֔
ִ ֖לי ִ ְֽׁלישּועְֽׁה:
יענִי ְֽׁדרך־זַ֥ ּו אל֑ך ִ ְֽׁכי־
הֹוד ֶּ֗
יענִי בַ ַ֨בקר׀ חַ ְסדָך֮ ִ ְֽׁכי־בְ ָךֵ֪ ֶּ֫ב ַ֥ט ְח ִתי ִ
הַ ְש ֘ ִמ ֶׁ֤
אתי נַפְ ִ ְֽׁשי:
ש ִ
אליָך נ ַ֥
אתי נַפְ ִ ְֽׁשי:
ש ִ
יענִי ְֽׁדרך־זַ֥ ּו אל֑ך ִ ְֽׁכי־אליָך נ ַ֥
הֹוד ֶּ֗
ִ
ּומעַ ַ֥קש ְדר ֶּ֗כיו יִּו ְֽׁדעַ :
הֹולָׂ֣ך בַ תם יָׂ֣לך ב֑טַ ח ְ
ֹלהים ְֽׁמ ֶּ֫עּוּזַ֥ ֹו ַוּיִבְ טַ ח בְ ָׂ֣רב ע ְש ֑רֹו י ֶּ֗עז בְ הַ ּו ְֽׁתֹו:
שים אֱ ִֶּ֗
ִהנֶׁ֤ה הַ ֶּ֗גבר ֶׁ֤לא י ִ ַ֥
י־רָׂ֣ב כ ֑חֹו וְ ַתע ֲ֖זב א ָׂ֣ליו יְגִ יעְָֽׁך:
ח־בֹו כִ ַ
ה ֲִֽתבְ טַ ֖
הַ ב ְט ִ ַ֥חים עַ ל־חיל֑ם ּובְ ַ֥רב ע ְש ֶּ֗רם י ְִתהַ ְֽׁללּו:
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שם בְ ַא ִ ַ֥פי ּובַ חֲ מ ִ ֖תי
ל־האֲ ר ֶּ֔צֹות אֲ ַ֨שר ִהדַ ְח ִ ַ֥תים ִ֛
ם ִמכ ָׂ֣
ִהנְנִ ֶׁ֤י ְמ ַקבְ צ ֙
ם אל־הַ מ ָׂ֣קֹום הַ ֶּּ֔זה וְ השַ בְ ִ ֖תים ל ְֽׁבטַ ח:
ּובְ ָׂ֣קצף ג ֑דֹו ל וַהֲ ִ ְֽׁשב ִתי ֙

ו
ּוְֽׁ בטַ ְחת כִ י־יָׂ֣ש ִת ְקו֑ה וְ חפ ְַר ֶּ֗ת לבַ֥טַ ח ִת ְש ְֽׁכב:
יהם כִ ַ֥סה הַ ּיְֽׁם:
ְחם לבטַ ח וְ ָׂ֣לא פ ֑חדּו וְ את־אֹויְב ֶּ֗
ַו ַּינ ָׂ֣
ּומ ְרמה לא־יחֱ ָׂ֣צּו
ְשי ד ִ ָׂ֣מים ִ
שחַ ת ַאנ ֶׁ֤
תֹור ֶ֬דם׀ לִבְ ֶ֬אר ֶּ֗ ַ
ֹלהים׀ ִ
וְ ַא ֶׁ֤תה אֱ ִַ֨
ח־בך:
יהם וַאֲ ֶּ֗ ִני אבְ טַ ְֽׁ
יְמ ֑
ֹלהים עֹולַ֥ם ועְֽׁד:
ֹלהים ב ַ ַ֥ט ְח ִתי בְ ְֽׁחסד־אֱ ִֶּ֗
וַאֲ נִ ֶׁ֤י׀ כְ זַ ָׂ֣ ַֽיִת ַרעֲנן בְ בָׂ֣ית אֱ ִ ֑
שיָך ְיהוְֽׁה:
יֹודעָׂ֣י ְש ֑מָך ִ ֶׁ֤כי ְֽׁלא־עזַ ֖בְ ת ד ְר ָׂ֣
וְ יִבְ ְט ָׂ֣חּו בְ ָך ְ
וְ ְֽׁאעֱנָׂ֣ה ח ְר ִ ָׂ֣פי דב֑ר ִ ְֽׁכי־בטַ ְח ִתי בִ ְדב ְֽׁרָך:
שּוע ַ֥תָך א ִ ַ֥שירה לַיהו֑ה ִ ֖כי ג ַ ָׂ֣מל
וַאֲ נִ ֶׁ֤י׀ בְ חַ ְס ְדָךָׂ֣ בטַ ְח ִתי֮ יֶַֽׁ֤גַ֥ל ל ִִֶּ֗בי ִ ְֽׁבי ֶּ֫
ע ְֽׁלי:
ִיראּו וְ יִבְ ְט ֶּ֗חּו
אֹל ַ֥הינּו י ְִר ָׂ֣אּו ַר ִ ָׂ֣בים וְ י ֑
שיר חדש֮ ְת ִהלֵ֪ה ְֽׁל ֶּ֫
ַוּי ִֶ֬תן בְ ַ֨ ִפי׀ ִ ַ֥
בַ יהוְֽׁה:
וְ י ְָׂ֣שבּו ֶּ֔בּה וְ ֖חרם ָׂ֣לא ִ ְֽׁי ְהיה־ע֑ ֹוד וְ י ְשבַ֥ה יְרּוש ַ ֖ל ִם ל ְֽׁבטַ ח:
וְ לא־י ְִהיַ֨ ּו עַ֥ ֹוד בַ ֙ז לַגֹו ֶּ֔ ִים וְ חַ ּיַ ַ֥ת ה ֖ארץ ָׂ֣לא תאכְ ל֑ם וְ י ְש ַ֥בּו ל ֖בטַ ח וְ ַ֥אין
מַ חֲ ִ ְֽׁריד:
ם בְ ִ ָׂ֣רית ש ֶּ֔לֹום וְ ִה ְשבַ ִ ַ֥תי חַ ּיְֽׁה־רע֖ה ִמן־ה ֑ארץ וְ י ְש ֶׁ֤בּו
וְ כ ַר ִ ֶׁ֤תי לה ֙
בַ ִמ ְדב ֙ר ל ֶּ֔בטַ ח וְ י ְשנ֖ ּו בַ ּיְע ִ ְֽׁרים:
נּוחת שַ אֲ נַנְֽׁ ֹות:
שב עַ ִ ֖מי בִ נְוָׂ֣ה של֑ ֹום ּוְֽׁ בְ ִמ ְשכְ נֹו ֙ת ִמבְ טַ ִֶּ֔חים ּובִ ְמ ֖
וְ י ַ ַ֥
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ֲשה הַ ּצְ ד ֖קה של֑ ֹום וַ ְֽׁ עֲבדַ ֙ת הַ ּצְ ד ֶּ֔קה הַ ְש ַ֥קט ו ֖בטַ ח עַ ד־
וְ היִ֛ה מַ ע ַ֥
עֹולם:
ְֽׁ
ִשר ֵ֜אל ל ֶּ֗בטַ ח ִ ָׂ֣איש ַ ֶׁ֤תחַ ת גַפְ נ ֹ֙ו וְ ַ ָׂ֣תחַ ת ְת ְֽׁאנ ֶּ֔תֹו:
ְהּודה וְ י ְ
וַּישב֩ י ַ֨
יתם א ֑תם
ת־מ ְשפ ַ ַ֥טי ִת ְש ְמ ֖רּו ַוע ֲִש ָׂ֣
ם את־חֻ ק ֶּ֔ ַתי וְ א ִ
ַוע ֲִשית ֙
ִ ְֽׁוישַ בְ ַ֥תם עַ ל־ה ֖ארץ ל ְֽׁבטַ ח:
ם־בטַ ח:
וְ ה ַ֨ ִניחַ לכֵ֧ם ִמכל־איְביכִ֛ם ִמס ִ ֖ביב ִ ְֽׁוישַ בְ ת ְֽׁ
ל־ארץ ד ָׂ֣גַֽן וְ ִת ֑ירֹוש ַאף־ש ֖מיו
ִשר ַ֨אל בֶׁ֤טַ ח בד ֙ד ָׂ֣ע ין ַיע ֲֶּ֔קב א ֖
ִשכן֩ י ְ
ַוּי ְ
יַ ַ֥עַ ְרפּו ְֽׁטל:

ז
י־צדק ּובִ ְט ֶּ֗חּו אל־יְהוְֽׁה:
זִ בְ ַ֥חּו זִ בְ ח ֑
ּיֹושבת ל ֶּ֔בטַ ח:
ֹ֞זאת העַ לִיז ֙ה הַ ָׂ֣

ח
ּובֹוטחַ בַ יהוָׂ֣ה יְשֻ גְֽׁב:
֖
מֹוקש
ִתן ֑
ח ְר ַדָׂ֣ת אדם י ָׂ֣

ט
ֶּ֗טֹוב לַחֲ ַ֥סֹות בַ יהו֑ה ִמבְ ֶּ֗טחַ בא ְֽׁדם:
יבים:
ֶּ֗טֹוב לַחֲ ַ֥סֹות בַ יהו֑ה ִמבְ ֶּ֗טחַ בִ נ ְִד ִ ְֽׁ

י
ִשראל בְ ַ ָׂ֣טח בַ יהו֑ה עזְ ֖רם ּומגִ נָׂ֣ם ְֽׁהּוא:
י ְ
הֹודנּו:
ירי אֲ ְֽׁ
יְהוֶׁ֤ה׀ ע ִֻּזַ֥י ּומגִ נִי֮ ֶׁ֤בֹו ב ַ ַ֥טח ל ִִֶּ֗בי ְ ְֽׁו ֶּ֫נע ֱַ֥ז ְַֽר ִתי ַו ַּיעֲֹלַ֥ ז ל ִ ִ֑בי ּוְֽׁ ִמ ִּׁש ִ ַ֥
י ְִר ָׂ֣אי יְהוה בִ ְט ָׂ֣חּו בַ יהו֑ה עזְ ֖רם ּומגִ נָׂ֣ם ְֽׁהּוא:
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יַ֥ ֹום ִאיר֑א אֲ ֶּ֗ ִני אלַ֥יָך אבְ ְֽׁטח:
יָׂ֣צר ס ֶּ֔מּוך ִת ּ֖צר שלָׂ֣ ֹום׀ של֑ ֹום ִ ַ֥כי בְ ָך֖ ב ְֽׁטּוחַ :

כ
שר זְ רע֑ ֹו
שם ב ֖
שר יִבְ ַ ָׂ֣טח ְֽׁבא ֶּ֔דם וְ ַ֥
ְהוה א ֶׁ֤רּור הַ ַ֨גב ֙ר אֲ ָׂ֣
ָׂ֣כה׀ א ַ ָׂ֣מר י ֶּ֗
ּומן־יְהו֖ה י ַ֥סּור ל ְִֽׁבֹו:
ִ
ִ ְֽׁכי־הַ מלך ב ָׂ֣טחַ בַ יהו֑ה ּובְ ַ֥חסד עלְיֶּ֗ ֹון בַ ל־י ְִֽׁמֹוט:
שם ק ְד ָׂ֣שֹו ב ְֽׁט ְחנּו:
ִש ַ ָׂ֣מח ִלב֑נּו ִ ֶׁ֤כי בְ ֖
כִ י־בֹו י ְ
אֹלהים וְ ַ֥לא ב ְט ֶּ֗חּו ִ ְֽׁבישּוע ְֽׁתֹו:
ִ ֶׁ֤כי ָׂ֣לא האֱ ִמינּו ב ִ ֑
יהם כל אֲ שר־ב ָׂ֣טחַ ב ְֽׁהם:
כְ מֹוהם י ְִהיָׂ֣ ּו עש ֑
ְעּורי:
ְהוה ִמבְ טַ ִ ַ֥חי ִמנ ְֽׁ
י־א ַ֥תה ִת ְקו ִ ֑תי אֲ דנַ֥י י ִֶּ֗
ִ ְֽׁכ ַ
יע ִני:
תֹוש ְֽׁ
ִ
ִ ֶׁ֤כי ָׂ֣לא בְ ַק ְש ִ ָׂ֣תי אבְ ֑טח וְ חַ ְר ִֶּ֗בי ָׂ֣לא

ל
ְהוה ִ ְֽׁכי־אֲ נִי בְ תֻ ִ ָׂ֣מי ה ַל֑כְ ִתי ּובַ יהוַ֥ה ב ֶּ֗ ַט ְח ִתי ָׂ֣לא
לְד ִַ֨וד׀ שפְ ֶׁ֤טנִי י ֶּ֗
א ְמעְֽׁד:
ִש ַ֥כן ל ְֽׁבטַ ח:
בֹודי ַאף־בְ ש ִ ֶּ֗רי י ְ
לכֶׁ֤ן׀ ש ַ ָׂ֣מח לִבִ י וַּיַָֽׂ֣גל כְ ִ ֑
ִש ַ֥כן ל ֖בטַ ח על֑יו חפֶׁ֤ף עלי ֙ו כל־הַ ּיֶּ֔ ֹום ּובַ֥ין
לְבִ נְי ִ ָׂ֣מן א ֶּ֔ ַמר ְי ִ ָׂ֣דיד יְהֹוֶּ֔ה י ְ
יפיו ש ְֽׁכן:
כְ ת ֖

מ
ּובֹוטחַ בַ יהוָׂ֣ה ַא ְש ְֽׁריו:
֖
א־טֹוב
מַ ְש ִ ָׂ֣כיל עַ ל־דבר י ְִמצ ֑
ִמ ְּׁשמּועָׂ֣ה רעה ָׂ֣לא יִיר֑א נכַ֥ ֹון ל ִֶּ֗בֹו ב ֻטַ֥חַ בַ יהוְֽׁה:

ואמונתך בלילות

עה

פסוקים של בטחון

שר׀ ה ַלָׂ֣ך חֲ ש ֶּ֗ ִכים וְ ַ֥אין ַ֨נ ַג ּ֙ה
הוה ש ֖מעַ בְ ָׂ֣קֹול עַ בְ ֑דֹו אֲ ָׂ֣
ם ְירָׂ֣א ְי ֶּ֔
ִ ֶׁ֤מי בכ ֙
אֹלהיו:
ְהוה וְ יִּׁשע֖ן ב ְֽׁ
שם י ֶּ֔
ֶּ֔לֹו יִבְ טַ ֙ח בְ ָׂ֣

נ
י־ארץ וְ יָׂ֣ם
ל־קצְ ו ֶּ֗
ִשע֑נּו ִמבְ ַ֥טח כ ַ
ֹלהי י ְ
נֶׁ֤ ֹור ַ֨אֹות׀ בְ ָׂ֣צדק ַתעֲננּו אֱ ָׂ֣
ְרח ִ ְֽׁקים:
נ ֶׁ֤סגּו אחֹו ֙ר י ָׂ֣בשּו ֶּ֔בשת הַ ב ְט ִ ֖חים בַ פ֑סל הא ְמ ִ ַ֥רים לְמַ ס ֖כה ַא ַ֥תם
ֹלהינּו:
אֱ ְֽׁ

ר
בֹוטחַ בַ יהו֑ה ֶּ֗חסד יְסֹובְ ְֽׁבנּו:
שע וְ הַ ַ֥
אֹובים ל ֶּ֫ר ַ֥
ַר ִ ַ֥בים מַ כְ ִֶּ֗
ֻּׁשן:
ּובֹוטחַ עַ ל־יְהוָׂ֣ה ְיד ְֽׁ
֖
ְרחַ ב־נפש יְגרָׂ֣ה מ ֑דֹון

ש
בֹוטחַ
ֹלהי הַ ַ֥
הֹושע עַ בְ ְדָך ַא ָׂ֣תה אֱ ַ ֑
ַ ָׂ֣
ש ְמרָׂ֣ה ַנפְ ִש י֮ ִ ְֽׁכי־ח ִ ֵ֪סיד ַ֥אנִי
ְֽׁ
א ְֽׁליָך:
שב:
ֶּ֗ ִשיר ַ ְֽׁה ֶּ֫ ַמעֲלַ֥ ֹות הַ ב ְט ִ ַ֥חים בַ יהו֑ה ְ ְֽׁכהַ ר־צִ ּיַ֥ ֹון לא־י ִֶּ֗מֹוט לְעֹולַ֥ם י ְֽׁ
ְהוה ב ְֽׁט ְח ִתי:
י־שוְ א וַאֲ ֶּ֗ ִני אל־י ַ֥
אתי הַ ּׁש ְמ ִ ַ֥רים הַ בְ ל ֑
ש ֶּ֗נ ִ

לעילוי נשמת רבותינו הגדולים ראשי הישיבה,
שזכו לגדל במאור פנים ,דורות של עוסקים בתורה ויראת שמים

רבנו נתן צבי בן רבי אליהו מאיר פינקל

זצ"ל

רבנו אריה לייב בן רבי חיים זאב פינקל

זצ"ל

רבנו אברהם יצחק בן רבי עזרא ברזל

זצ"ל

זכותם יגן עלינו
ת.נ.צ.ב.ה.
לעילוי נשמת:
הרב משה אהרן בן שמואל הלוי זצ"ל ★ מרים חיה בת יהודה דב ע"ה ★
יהודה דב בן משה אהרן הלוי זצ"ל ★ הדסה בת יהודה דב הלוי ע"ה ★
לאה מרל ע"ה בת ר' יצחק שליט"א ★ ר' אנזור (אהרן) בן מרים ז"ל ★
מרת פרידה בת מרים ע"ה ★ המנוח אשר בן רגינה חכמון ז"ל ★
המנוח שמעון בן מרים ז"ל ★ הצדקת תמר הלוי ע"ה בת יבלחט"א הרב רחמים ושושנה צעידי הי"ו★ .
הרה"ג רבי יצחק ב"ר שלמה אדלר זצ"ל ,איש אמת  -חי באמונה  -נלב"ע כה' סיון תשע"ד ★
לע"נ תינוקות של בית רבן ,שלא טעמו טעם חטא
ידידיה חיים ז"ל בן ר' יעקב שליט"א
אלישיב ז"ל בן ר' יעקב שליט"א
ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

הרה"ג ר' יעקב דביר

לעילוי נשמת
זצ"ל

בן הרב נחום יו"ט קב שליט"א
גריס באורייתא תדירא
שייף ועייל שייף ונפיק
לא החזיק טיבותא לנפשיה
יגע בכל מאודו בתורת הרמח"ל זי"ע
נזדכך ביסורים וקבלם באהבה
נלב"ע ג' מר חשון תשפ"א
ת.נ.צ.ב.ה.

הרה"ג ר' חיים ניסן

זצ"ל

בן הרב נח הרשברג זצ"ל
תלמיד מובהק
למשגיח הגר"ש וולבה זצוק"ל
הרביץ תורה ומוסר בעיר פתח תקוה
התמסר בכל מאודו בכיבוד אב ואם
נלב"ע ט' באדר תשע"ט
ת.נ.צ.ב.ה.

